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رییس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور:

هر شهروند یک بازرس 
در انتخابات است
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تصادفات رانندگي در كش��ور ما همواره يكي از علل 
اصلي مرگ و مير به شمار مي رود كه هر چند هر ساله 

بهبود هايي در اين زمينه...

ش��هردار اصفهان گف��ت: توزيع عادالن��ه خدمات و 
امكانات و محروميت زدايی يكی از ش��عارهای اصلی 

شهرداری در سال آينده...

سيد س��لمان س��امانی، رييس هيئت مركزی بازرسی انتخابات 
كشور با اش��اره به اينكه انتخابات پيش رو به تقويت بنيان نظام 
جمهوری اس��امی كمک می كند گفت:  اص��ل و محتوای كار 
 برگزاری انتخابات با حضور بازرس��ان انتخابات انجام می ش��ود. 

وی افزود: استان تهران به عنوان پايتخت جمهوری اسامی...

عضو هيئت رييس��ه كميسيون بهداش��ت و درمان 
مجلس، با انتقاد از عرض��ه قليان آلوده به مواد مخدر 
در برخی قليان سراها، بر لزوم جلوگيری از فعاليت...

فوالد خوزس��تان در اصفهان موفق شد تا يک امتياز 
 ش��يرين به خانه ب��رود و يحي��ی همچنان س��ريال 
تساوی هايش ادامه داشته باشد. فوالد با اين تساوی...

معاون سياسی نماينده ولی فقيه در سپاه با بيان اينكه 
هدف دش��من از نفوذ، خالی كردن نظ��ام از روحيه 
دينی و انقابی است، گفت: دشمن تاش می كند در 

انتخابات پيش رو با حمايت از غرب گرايان...

با مصوبه اخير شورای پول و اعتبار برای كاهش نرخ 
سود اعم از تسهيات و سپرده اكنون اين ابهام برای 
مش��تريان بانک ها ايجاد می شود كه با اجرايی شدن 

سودهای جديد تكليف سپرده های قبلی...

كارشناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه اراده ای در 
مسئوالن وزارت راه و شهرس��ازی برای بازگرداندن 

سامانه كد رهگيری به حالت اول وجود ندارد...

جـاده هایي كه
 بـوي مـرگ مي دهنـد

مهدی مسعودشاهی عنوان کرد:

برگزاری جشنواره حسنات در خواهرخوانده ای اصفهان

 حركت به سمت شهر 
»پیامد محور«  با قطب نمای

 5 ساله

گسترش مراكز عرضه قلیان  
اقدامی نامناسب و غیرعقالنی است

ذوب آهن 1 - فوالد 1؛ 
سریال تساوی های یحیی

هدف دشمن از نفوذ، 
خالی كردن نظام از روحیه 

دینی و انقالبی است

تکلیف سپرده های مردم 
مافیای مسکن؛  به دنبال چه می شود؟

ماهی گیری از آب گل آلود
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حال و هوای انتخاباتی در اصفهان؛

ازرقابت تا انصراف برای 
وحدت
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ــى نماينده ولى فقيه در سپاه با بيان اينكه  معاون سياس
ــمن از نفوذ، خالى كردن نظام از روحيه دينى  هدف دش
و انقالبى است، گفت: دشمن تالش مى كند در انتخابات 
پيش رو با حمايت از غرب گرايان به مراكز تصميم گير و 

تصميم ساز نظام نفوذ كند.
به گزارش فارس، سردار رسول سنايى راد معاون سياسى 
نماينده ولى فقيه در سپاه، با حضور در مراسم اختتاميه 
سى و چهارمين دوره مسابقات قرآن كريم سپاه، اظهار 
ــلمانان يك ضرورت  داشت: انس با قرآن براى همه مس

است، اما براى مجاهدين اين نياز ملموس تر است.
سنايى راد در ادامه سخنان خود با اشاره به تالش دشمن 
ــاهده مى كنيم برخى  ــور گفت:مش ــوذ در كش براى نف
سوپرانقالبى هاى ما امروز غافل از اين هستند كه چرا ما 
انقالب كرده ايم و سستى همين افراد باعث طمع دشمن 

شده است.
معاون سياسى نماينده ولى فقيه در سپاه با تأكيد بر اينكه 
مهم ترين تهديد بعد از برجام نفوذ است، گفت: دشمن 
هنوز هم به دنبال سلطه بر اين كشور است، اما اين بار نه 
به صورت آشكار، بلكه به صورت پنهان، آن هم به وسيله 

عناصر سست  عنصر نفوذپذير.
وى ادامه داد: وندى شرمن مى گويدكه هم در آمريكا و هم 
در ايران برخى به دنبال اين هستند كه برجام در آستانه 

انتخابات اجرا شود كه به نفع ميانه روها در ايران گردد. 
ــازش  از نظر آمريكا ميانه روها همان ليبرال هاى اهل س
هستند و برجام نيز ابزارى براى حضور اين عناصر ليبرال 

در مراكز تصميم گير و تصميم ساز نظام است.
ــنايى راد با بيان اينكه حضور عناصر نفوذى در مراكز  س
ــت شدن پايه هاى  تصميم گير و تصميم ساز باعث سس
نظام مى شود، گفت: در اين شرايط انتخابات پيش رو از 

اهميت بيشترى برخورد مى شود. 
ــتيم و بايد  ــات با خطر نفوذ مواجه هس ما در اين انتخاب
ــمن را  تالش كنيم تا انتخابات زمينه فرصت طلبى دش

فراهم نكند.
معاون سياسى نماينده ولى فقيه در سپاه با تأكيد بر اينكه 
بايد از انتخابات براى افزايش اقتدار نظام استفاده كنيم، 
گفت: دشمنان نظام، ميزان رأى در انتخابات را سنجه اى 
ــنجه  ــد و از نظر آنان اين س ــام مى دانن براى اقتدار نظ
عينى ترين و دقيق ترين سنجه است، اما آنان نمى دانند 
مشاركت سنجه هاى ديگرى هم دارد، از جمله اينكه ما 
ــيارى داريم و اين عالى ترين  براى نظام مان فداييان بس
سنجه است، اما اين موضوع براى دشمن قابل فهم نيست.

ــاره به اينكه بايد در انتخابات پيش رو سد نفوذ  وى با اش
ــانى  ــويم، گفت: در انتخابات پيش رو، كس ــمن ش دش
شايستگى ورود به مجلس را دارند كه به كارآمدى نظام 

كمك كنند و در جبهه انقالب تعريف شوند.
ــنايى راد با تأكيد بر اينكه خالى كردن نظام از روحيه  س
دينى و انقالبى از جمله اهداف دشمن در پروژه نفوذ خود 
است، گفت: دشمن نام اين راهبرد خود را «نرماليزيشين 

ايران» نام مى برد.
ــعيد ذكريا در  ــاوز در مصاحبه اى با س وى افزود: جان س
پاسخ به اين سوال كه چرا مصر هستيد به برجام كمك 
كنيد، مى گويد: برجام در پيوند صبر استراتژيك، مقدمه 
ــت كه باعث  ــالمى ايران اس عادى شدن جمهورى اس
مى شود در آينده، ايران به عنوان متحد منطقه اى ما باشد 

و نه يك مزاحم.
سنايى راد در ادامه خاطرنشان كرد: در داخل نيز برخى 
همنوا با دشمن عنوان مى كنند كه گفتمان حاكم امروز، 
ــت و آن هم به معنى عبور از استثنا  ــيون اس نرماليزاس
ــالب و دولت انقالبى يك  بودن. اين افراد مى گويند: انق
استثناست، نمى تواند ادامه پيدا كند و انقالب هم مانند 
ــود. به همين خاطر  ــر گذاشته ش تحريم بايد پشت س
ــت خارجى،  عنوان مى كنند كه ما فعال درحوزه سياس
ــروع كرديم، در داخل نيز بايد آن را  ــازى را ش عادى س

دنبال كنيم.
معاون سياسى نماينده ولى فقيه در سپاه در ادامه اظهار 
داشت: در اين شرايط، انتخاب صحيح در انتخابات بسيار 
مهم مى شود، از اينكه افرادى سر كار بيايند تا با روحيه 

دينى و انقالبى بتوانند از نظام صيانت كنند.
ــروعيت بخش نظام  وى مجلس خبرگان رهبرى را مش
ــد از رهبرى و  ــت: مجلس خبرگان باي عنوان كرد و گف
ــيون آن  جايگاه واليت فقيه دفاع كند و نه اينكه اپوزيس
باشد، پس بايد كسانى وارد اين مجلس شوند كه اعتقاد 

به واليت فقيه داشته باشند.
ــمن به دنبال  ــنايى راد ادامه داد: به همين خاطر دش س
ــت كه از اين فرصت سوءاستفاده كند، به همين  اين اس
خاطر تحريم انتخابات را دنبال نمى كند، بلكه مى خواهد 
پشت فردى بايستد كه حضور آن در مراكز تصميم گير 
ــد، به همين  ــاز براى نظام چالش ايجاد كن و تصميم س
ــد تا به مجلس ــان غرب گرا كمك مى كن خاطر به جري

 وارد شوند.
معاون سياسى نماينده ولى فقيه در سپاه در پايان با بيان 
ــت، گفت:  ــه اصلى ما ماندگارى انقالب اس اينكه دغدغ
ــال بسيار  ــمنان نظام و ضدانقالب از 22 بهمن امس دش
ناراحت هستند و مى گويند بعد از برجام نيز مردم ايران 
ــفند نيز  ــا ءاهللا در 7 اس مرگ بر آمريكا مى گويند. ان ش

حماسه اى از جنس 22 بهمن خلق مى شود.

سردار سرلشكر پاسدار محمدعلى جعفرى فرمانده كل سپاه پاسداران 
ــى و همدلى  ــدت، هماهنگ ــاهد وح ــت: امروز ش ــالمى گف انقالب اس
ــا حضور ــالمى ب ــام مقدس جمهورى اس ــى نظ ــه اطالعات در مجموع

 دستگاه هاى مختلف هستيم.
ــرط  ــتگاه ها را ش ــه هر يك از دس ــف ذاتى و حيط ــه به وظاي وى توج
ــى و وحدت ميان  ــمرد و افزود: معموال هماهنگ تحقق هماهنگى برش
ــباهت ندارند؛ آسان است، اما  ــتگاه هاى متفاوت كه به يكديگر ش دس
ــلح و امنيتى كه شبيه هم  ــتگاه هاى اطالعاتى، نيروهاى مس ميان دس
ــت. در زمان جنگ ميان  هستند، هماهنگى امرى متفاوت و دشوار اس
ــد، بعد از جنگ نيز در مسايل  ــپاه و ارتش هماهنگى خوبى ايجاد ش س
ــپاه، وزارت اطالعات و  ــات هماهنگى نزديكى بين س شهرى و اغتشاش

ناجا بود.
وى پيرامون سطح هماهنگى ها در مقاطع مختلف ادامه داد: در ماجراها 
و حوادث سال هاى 78 و فتنه 88، هماهنگى، همدلى و همكارى ميان 
ــتگاه ها باعث شد آن حوادث  ــپاه و ناجا و ساير دس وزارت اطالعات، س

پشت سرگذاشته شود.
ــمردن اولويت ها، تهديدات دفاعى،  فرمانده كل سپاه پاسداران با برش
نظامى، امنيتى و اطالعاتى، جنگ نرم و تهديدات فرهنگى - سياسى و 
اقتصادى دشمن را جزو تهديدات مهم و موجود در صحنه عمل دانست 
ــام هماهنگى ها با تكيه بر  و تصريح كرد: با وجود چنين تهديداتى، انج

وظايف ذاتى بايد در باالترين كيفيت صورت پذيرد.
ــاى مهم در  ــوزه ه ــوان يكى از ح ــه عن ــرى از نفوذ ب ــكر جعف سرلش
ــم رهبرى  ــام معظ ــراوان مق ــد ف ــورد تأكي ــه م ــدات ك ــث تهدي بح
(مد ظله العالى) است ياد كرد و افزود: مهم ترين عرصه هاى نفوذ، نفوذ 
ــكل كه در يك حالت، عامل دشمن  فرهنگى - سياسى است، به اين ش
نفوذمى كند و در شكل ديگر، عناصرى كه عامل دشمن نيستند، اما فكر 
ــته و نگاه هاى مقابل انقالب و ليبراليستى را دنبال  و نگاه دشمن را داش
ــتگاه ها با چنين  مى كنند.بنابراين قرار گرفتن چنين عناصرى در دس
ــمن را ايفا  ــان كاركرد و نقش عامل نفوذى دش نگاه ها و فكرهايى، هم

خواهد كرد.
ــداران، تقوا، معنويت و اخالص در كارها را عامل  فرمانده كل سپاه پاس
ــندى از حضور  ــا ابراز خرس ــف كرد و ب ــدت و همدلى توصي اصلى وح
ــدت، هماهنگى و  ــاهد وح ــورا گفت: امروز ش ــع اعضاى اين ش در جم
همدلى در مجموعه اطالعاتى نظام مقدس جمهورى اسالمى با حضور 
دستگاه هاى مختلف هستيم و از اين جهت خداى بزرگ را سپاسگزاريم.
ــات نيز در اين  ــلمين محمود علوى وزير اطالع ــالم والمس حجت االس
جلسه با سپاس از حضور فرمانده كل سپاه در جلسه شوراى هماهنگى 
اطالعات، به رشادت هاى رزمندگان جان بر كف و مدافعان حرم در محور 
مقاومت و تقديم شهداى گرانقدر در اين راه اشاره كرد و افزود: بى ترديد 
جهاد، مقاومت و جانفشانى اين شهيدان در دفاع از حرم، خون تازه اى 

در رگ هاى جامعه اسالمى ما جارى كرد.

سيد سلمان سامانى، رييس هيئت مركزى بازرسى انتخابات كشور با اشاره 
به اينكه انتخابات پيش رو به تقويت بنيان نظام جمهورى اسالمى كمك 
ــان  مى كند گفت:  اصل و محتواى كار برگزارى انتخابات با حضور بازرس

انتخابات انجام مى شود.
ــتان تهران به عنوان پايتخت جمهورى اسالمى مورد توجه  وى افزود: اس

حتى ساير كشورها و نظام هاى بين المللى بوده است.
سامانى با تاكيد براينكه برگزارى انتخابات در پايتخت نمادى از برگزارى 
ــت تصريح كرد: حضور استاندار تهران در ستاد  انتخابات در كل كشور اس
انتخابات كشور و شوراى معاونان وزارتخانه در روند تصميم سازى كمك 
ــوع برگزارى و  ــتان تهران براى موض ــمندى در اس كرده و اقدامات ارزش

بازرسى انتخابات تاكنون انجام شده است.
ــور،  روندى كه در  ــى انتخابات كش ــس هيئت مركزى بازرس به گفته ريي
هيئت بازرسى استان تهران شكل گرفته روندى مثبت و قابل اعتماد است 

و مهم ترين هدف ما اعتمادسازى در انتخابات است.
وى با بيان اينكه هيئت بازرسى انتخابات به موجب ماده 25 قانون انتخابات 
ــور مامور اجراى قانون  شكل گرفته است، افزود: در اين قانون وزارت كش
انتخابات است و اجازه دارد تا هيئت هايى تحت عنوان بازرسى براى حصول 

اطمينان از حسن اجراى قانون منصوب كند.
سامانى گفت: يكى از مهم ترين محورهاى ما در اين دوره از انتخابات، تهيه 

گزارش تفريغ قانون انتخابات مجلس با همكارى استان هاست.
وى عنوان كرد: هيئت بازرسى به عنوان بازرس قانون انتخابات وظيفه خود 
مى داند گزارش تفريغى از نحوه اجراى مفاد قانون انتخابات تهيه و به وزير 

كشور ارايه دهد، اين گزارش راهگشاى ما براى اصالح قانون است.
ــاره به اصول مورد توجه هيئت مركزى بازرسى انتخابات كشور  وى با اش
ــور اقدام به جمع آورى قوانين مربوط  گفت: در گام نخست در سراسر كش
به برگزارى انتخابات، فرمايشات امام راحل و مقام معظم رهبرى به عنوان 
مجموعه منظم براى نقشه راه مجريان انتخابات در دستور كار قرار گرفت.

ــامانى ادامه داد: اعتقاد داريم كه آگاهى پيش شرط برگزارى انتخابات  س
قانونمند است.

ــان و  ــود بازرس وى گفت:  تالش كرديم با آموزش هايى كه برگزار مى ش
مجريان به احكام قانونى مسلط شوند.

ــف، امانتدارى و  ــات از حقوق و تكالي ــناخت نامزدهاى انتخاب ارتقاى ش
ــاس با رويكرد  ــگيرى موثر و منطقى و صيانت از حق الن بى طرفى، پيش
ــوى رييس هيئت مركزى بازرسى انتخابات كشور تاكيد  پيشگيرى، از س
شد.به گفته سامانى، براى هر صندوق راى  يك نفر بازرس مستقر است و تا 
پايان شمارش آرا و درج صورت جلسات بازرسان در كنار مجريان هستند.

وى گفت: شناسايى موانع و نقاط تخلف خيز، دقت، سرعت و قاطعيت در 
بازرسى از اصول ديگر مورد توجه در انتخابات است.

ــاره به شكل گيرى  ــى انتخابات كشور با اش رييس هيئت مركزى بازرس
سامانه «سهبا» براى افزايش سرعت و دقت بازرسى  انتخابات افزود:در اين 
ــخص مى شود با عنوان هر شهروند  سامانه شماره پيامكى براى مردم مش

يك بازرس تا گزارش ها به عنوان منبع ارزشمند مورد استفاده شود.

فرمانده كل سپاه پاسداران:

شاهد وحدت، هماهنگى و همدلى 
در مجموعه اطالعاتى نظام هستيم

رييس هيئت مركزى بازرسى انتخابات كشور:

هر شهروند يك بازرس در انتخابات است

مسئول روابط عمومى كل سپاه گفت: امروز دنيا 
متحير رفتار و اقدامات فرزندان ملت ما در آن سوى 

مرزها و در مقابله با تروريست هاست.
ــردار رمضان شريف مسئول  به گزارش فارس، س
ــن يادواره  ــپاه در چهارمي ــط عمومى كل س رواب
ــت: امروز دنيا  ــهداى يگان صابرين اظهار داش ش
متحير رفتار و اقدامات فرزندان ملت ماست و زمان 
ــيارى بايد بگذرد تا مردم و مسئوالن متوجه  بس

اقدامات برجسته سپاه شوند.

شريف ادامه داد: رژيم صهيونيستى در طول ساليان 
دراز هميشه به دنبال اين بوده تا گفتمان انقالب 
اسالمى را محدود كند، اما آنها امروز شاهدند كه 
پيام انقالب كيلومترها خارج از مرزهايمان در حال 

گسترش است و كارى از آنها برنمى آيد.
ــپاه تصريح كرد: امروز  ــئول روابط عمومى س مس
ــته چندين سال وقتى  ــاهديم كه پس از گذش ش
ــور بازمى گردد مردم چگونه از  پيكر شهدا به كش

آنها استقبال مى كنند.
وى در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى 
ــوريه اظهار  ــت ها به س ــه تروريس پيرامون حمل
ــه ماه بعد از آغاز  ــت: مقام معظم رهبرى س داش
ــه  دولت و ملت  ــوريه فرمودند ك درگيرى هاى س
سوريه در خط مقدم مقاومت هستند. پس از اين  
سخنان دشمنان اهداف و خواسته هاى خود را از 

دست دادند.
شريف در پايان با اشاره به انتخابات پيش رو اظهار 
داشت: مردم با حضور آگاهانه در پاى صندوق هاى 
رأى به گونه اى رأى خواهند داد كه در پيشگاه شهدا 

شرمنده نشوند.

ــال و نيم گذشته ده ها  وزير اطالعات گفت: در دو س
حادثه تروريستى در شهرهاى سراسر كشور از جمله 

تهران شناسايى و خنثى شده است.
ــيد  ــالم س ــزارش جام جم آنالين، حجت االس به گ
ــى  ــم رونمايى از 50 تاكس ــوى در مراس محمود عل
ــالش كاركنان وزارت  هيبريدى در تهران افزود: با ت
اطالعات ،حوادثى از قبيل انفجار و عمليات انتحارى 
ــاز جمعه تهران و  ــتگاه هاى مترو، بازار و نم در ايس
ساير شهرهاى كشور از جمله زاهدان و شيراز توسط 
سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسايى و خنثى شد.
وى تاكيد كرد: 1500 نفر از جوانان كه قصد پيوستن 
به گروه هاى تروريستى داشتند با راهنمايى كاركنان 
ــتن به اين گروه هاى  خدوم وزارت اطالعات از پيوس

شوم و خطرناك منصرف و هدايت شدند.
ــن وزارتخانه براى  وزير اطالعات با بيان اينكه نام اي
ــهروندان اضطراب ايجاد مى كند افزود:  برخى از ش
ــبانه روز در تالش  ــربازان خدوم اين وزارتخانه ش س
ــتند تا آرامش و امنيت را براى مردم به ارمغان  هس

آورند.
ــالم علوى در ادامه به برگزارى انتخابات  حجت االس

ــالمى و خبرگان رهبرى اشاره  ــوراى اس مجلس ش
كرد و افزود: حضور حداكثرى مردم در اين انتخابات 
اقتدار، عظمت و سرافرازى نظام جمهورى اسالمى را 

افزايش خواهد داد.
ــوراى  ــاره به انتخابات پيش رو مجلس ش وى با اش
ــالمى و خبرگان رهبرى تاكيد كرد: مردم بايد به  اس
ــكالت مردم را  افرادى راى دهند كه دغدغه ها و مش
ــيه بردن دولت را  مرتفع كنند نه اينكه قصد به حاش

داشته باشند.

ــنگتن  ــه واش ــوز، روزنام ــام نيـ ــزارش ج ــه گ ب
ــورت  ــوان «درص ــا عن ــى ب ــز در گزارش تايم
ــر خواهد  ــه دردس ــراييل ب ــوريه، اس پيروزى س
ــبق  ــات اس ــى از مقام ــل يك ــه تحلي ــاد» ب افت
ــت:  ــت و نوش ــكا پرداخ ــى آمري ــت مل امني
ــه  ــت ك ــاور اس ــن ب ــر اي ــكل دوران»  ب «ماي
ــگ  ــد در جن ــار اس ــروزى بش ــورت پي درص
ــوالن نزديك  ــدى هاى ج ــوريه، ايران به بلن س
ــك تهديد جدى براى  ــود و اين مى تواند ي مى ش

اسراييل باشد.
ــه ــكل دوران ك ــزود: ماي ــز اف ــنگتن تايم واش

ــون  ــه هادس ــه موسس ــتاد بلندپاي ــون اس  اكن
ــاى  ــس روس ــت در كنفران ــنگتن اس در واش
ــكا در ــى آمري ــودى اصل ــاى يه ــازمان ه س

 بيت المقدس هشدار داد، اوضاع سوريه احتماال به 
سرعت وخيم مى شود و وى خواستار اين شد كه

ــترى  ــراى انجام بيش ــكا ب ــت هاى آمري  سياس
ــه و  ــه تركي ــش از جمل ــن متحدان ــكارى بي هم
ــراييل براى مقابله با ايران، افزايش  عربستان و اس

يابد. 

ــش  ــا افزاي ــه تنه ــت ك ــاور اس ــن ب ــر اي وى ب
ــراى مقابله  ــكا ب ــدان آمري ــن متح همكارى بي
ــت و ــدنى اس ــكا، ش ــط آمري ــران، توس ــا اي ب

ــد،  ــى رخ نده ــن اتفاق ــه چني ــى ك  در صورت
ــت هاى ــا و راك ــاهد حضورنيروه ــراييل ش اس

ــراييل  ــد و اس ــى در مرزهاى خود مى باش  ايران
ــى تواند انجام  ــن زمينه نم ــز كار خاصى در اي ني

دهد.
ــد، رييس  ــار اس وى در ادامه افزود: اگر رژيم بش
ــيه،  ــت حمايت ايران و روس ــوريه تح جمهور س
ــدى چه كارى  ــت كند، دولت بع قدرتش را تثبي

مى تواند صورت دهد؟
وى اذعان كرد: آمريكا مى تواند كمك هايش را به 

متحدان در منطقه سرعت بخشد.
ــخ  ــكا در پاس ــى آمري ــابق دولت ــام س ــن مق اي
ــيه ــه آمريكا با روس ــا مقابل ــوال كه آي به اين س

ــت  ــوريه پرخطر اس ــتقيم در س  به صورتى مس
يا خير، گفت: اگر درگيرى جدى با روسيه صورت 
گيرد، ما مى توانيم هزينه هايى را به آنها تحميل 

كنيم.

فرمانده نيروى زمينى سپاه با بيان اينكه يگان صابرين كليد قفل هاى سخت است، 
گفت: حضور مستشارى صابرين در آن سوى مرزها ،عرصه را براى دشمن تنگ كرده 
است.به گزارش جام جم آنالين،سردار محمد پاكپور فرمانده نيروى زمينى سپاه طى 
ــهيدان يگان ويژه صابرين، اظهار داشت: شهداى مدافع حرم  سخنانى در يادواره ش
ــالمى ايران در پى خواهند  شهدايى هستند كه امنيت پايدار را براى جمهورى اس
داشت. شهداى عزيزى كه حضورشان در خارج از مرزهاى جمهورى اسالمى براى 

دفاع از ارزش ها و باورهاى دينى مان است.
وى ادامه داد: ما در وضعيت و منطقه اى قرار داريم كه منطقه اى آشوب زده و آشفته  
ــوى مرزهاى ما هيچ كنترلى از سوى كشورهاى  است. نزديك به 60 درصد از آن س

همسايه نمى شود و مرزها در دست عناصر تروريستى است.
فرمانده نيروى زمينى سپاه ادامه داد: در شمال غرب تا سردشت عناصر تروريستى 
گروه پ.ك.ك در آن سوى مرزها حضور دارند و سربازان عراقى در اين مرزها حضور 
ندارند و هم مرز ما گروهك هاى تروريستى مستقر شده اند. از قاسم دشت تا سومار نيز 
كشور همسايه حاكميتى ندارد و تروريست ها در آنجا جوالن مى دهند. از سومار تا 

شلمچه نيز حضور مقتدرى از كشور مقابل مشاهده نمى شود.
ــاره كرد و گفت: از چابهار تا مرزهاى  سردار پاكپور به مرزهاى شرقى كشور نيز اش
ــت و هيچ كنترلى از سوى كشور پاكستان  پاكستان مامن گروه هاى تروريستى اس
صورت نمى گيرد، در مرزهاى افغانستان نيز طالبان و عناصرى از داعش وجود دارند و 
افغانستان حاكميتى در آنجا ندارد.وى تصريح كرد: امنيت فعلى در مرزهاى جمهورى 
اسالمى با 8 سال گذشته قابل مقايسه نيست. در سال هاى 86 تا 88 در عمق خاك 
خود با گروه هاى تروريستى مى جنگيديم و با كمين آنها تعدادى از بچه هاى ما شهيد 
ــور در جنوب شرق كشور به سپاه  شدند.وى گفت: زمانى كه مسئوليت امنيت كش

واگذار شد و سردار شوشترى فرمانده قرارگاه قدس شد بعد از چند ماه به منطقه رفتم 
ــى كرديم زيرا و براى ايجاد امنيت پايدار در اين منطقه طرح هاى مختلفى را بررس

ــت ولى هم اكنون شرايط با  ــال ها در اين منطقه وجود داش  نا امنى زيادى در آن س
وضعيت آشفته پيرامون قابل مقايسه نيست.

فرمانده نيروى زمينى سپاه با بيان اينكه ما در گذشته در بخشى از مرزهاى شمال 
غرب حضور نداشتيم و عدم حضور ما جوالنگاه ترويرست ها شده بود، خاطر نشان كرد: 
ما با توپخانه هاى دوربرد عقبه هاى ضد انقالب و دشمن را مى زديم زيرا ضد انقالب 
عمقى از خاك ما را گرفته بود ما در آنجا نه پاسگاه داشتيم و نه حضور و هر هفته مورد 
كمين دشمن قرار مى گرفتيم.سردار پاكپور افزود: از سال 89 بنا بر فرمان فرماندهى 
ــرق پايدار بماند، خون شهداى  كل قوا بنا شد كه امنيت در شمال غرب و جنوب ش
صابرين باعث استقرار امنيت در آن مناطق شد. در سال 90 عمليات ها در شمال غرب 
آغاز شد و رزمندگان ما در ارتفاعات 3 هزار مترى غرب كشور كه از شرايط خاص خود 
برخوردار است و با خونى كه در ارتفاعات جاسوسان از شهداى ما جارى شد، آن همه 
از ارتفاعات را فتح كرديم.وى ادامه داد: بعد از عمليات جاسوسان و به شهادت رسيدن 
تعدادى از رزمندگان ما و گرفتن ارتفاعات پانه  سر، برخى از عناصر تروريستى كه فكر 
ــنگرهاى خود خودكشى كردند و در  نمى كردند رزمندگان ما به آنجا برسند در س

نهايت در سال 94 ارتفاعات بسيار مهم گالله و ماهرو را آزاد كرديم.
ــر تك تك  ــپاه در حال حاضر باالى س ــپاه تاكيد كرد: س فرمانده نيروى زمينى س

سنگرهاى دشمن حضور دارد و اگر خطايى از سوى آنها صورت بگيرد، با خمپاره 60 و 
تيربار آنها را مى زنيم.سردار پاكپور خاطر نشان كرد: در گذشته زمانى تروريست ها در 
شرق كشور به عمق كشور مى آمدند و عمليات هاى خود را انجام مى دادند. امروز ديگر 
چنين اقداماتى را نمى توانند انجام دهند و از آن سوى مرزها آن را زمين گير كرده ايم 
و دشمن در آن سوى مرزها با ما درگير شده است. در اين عمليات ها همه يگان هاى 
نيروى زمينى نقش مهمى را ايفا كردند، اما يگان صابرين نقش ويژه اى داشت و امسال 
وقتى قصد داشتيم در گالله و ماهور عمليات كنيم، سخت ترين ارتفاعات به صابرين 

واگذار شد كه ظرف دو ماه دژى مستحكم در آنجا ايجاد كردند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به حضور مستشارى يگان هاى صابرين در سوريه 
اشاره كرد و گفت: وقتى كه هجمه ها از مرزهاى كشور به باورهاى ما آغاز شد، يگان 
صابرين و ديگر يگان هاى نيروى زمينى به منطقه اعزام شدند تا تعدى به حرم حضرت 

زينب(س) و همين طور حرم اهل بيت(ع) در كشور عراق صورت نگيرد.
وى با بيان اينكه ما در عراق شهيد اهدا كرده ايم، گفت: شهداى ما به هزاران كيلومتر 
ــمنان اهل بيت(ع) مقابله كنند آنها رفتند و شهيد  در خارج از مرزها رفتند تا با دش
شدند چون به باورهاى دينى ما تعدى شده بود. از طرفى اگر با دشمن در آن سوى 
مرزها درگير نشويم بايد در مرزهاى كرمانشاه و جنوب غرب با آنها مقابله مى كرديم.

فرمانده نيروى زمينى سپاه تاكيد كرد: حضور مستشارى يگان هاى نيروى زمينى 
سپاه در آن سوى مرزها عرصه را بر دشمن تنگ كرده و ميدان وسيعى را از آنها گرفته 

است؛ زيرا اگر ميدان وسيعى به آنها بدهيم آنها قطعا به مرزهاى ما حمله مى كنند و 
اين حضور در آنجا به اين دليل است كه دشمن را در همانجا نابود كنيم و اجازه ندهيم 
ــوند.وى افزود: در حال حاضر سپاه باالى سر  آنها به مرزهاى اعتقادى ما نزديك ش

تروريست ها حضور دارد و اگر خطايى از آنها سر بزند آنها را مى زنيم.

دنيا متحير اقدامات فرزندان ملت 
در مقابله با تروريست هاست

وزير اطالعات خبر داد:
خنثى سازى ده ها عمليات انتحارى در ايستگاه هاى 

مترو، بازار و نماز جمعه

واشنگتن تايمز گزارش داد:
به زودى موشك و نيروهاى ايرانى 

در مرز هاى اسراييل مستقر مى شوند

خبر سردار سنايى راد:خبر

هدف دشمن از نفوذ، 
خالى كردن نظام از روحيه دينى و انقالبى است

فرمانده نيروى زمينى سپاه:

سپاه باالى سر تروريست هاست



خبر خبر 
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كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه اراده اى در مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازى براى بازگرداندن سامانه كد رهگيرى به حالت اول وجود 
ندارد، گفت:  مافياى مسكن با رابطه و نفوذى كه دارند باعث حذف كد 

رهگيرى در معامالت مسكن براى ماهى گيرى از آب گل آلود شدند.
ــاره به اينكه عدم الزام صدور كد رهگيرى در  افشين پروين پور با اش
معامالت مسكن را در راستاى تامين منافع سوداگران بخش مسكن 
ارزيابى مى كنم، افزود: متاسفانه هر حركت در راستاى شفاف سازى و 

انسجام اطالعات، با اراده هاى پنهان از بين مى رود.
ــال مهم ترين ابزار  ــى ديجيت ــامانه هاى اطالعات وى تصريح كرد: س
ساماندهى و برنامه ريزى اقتصادى در كشورهاى پيشرفته است، اما 
در ايران اراده هاى پنهان، مسايل و منافع عده اى باعث عدم ساماندهى 

و نظام مند شدن سامانه هاى اطالعاتى شده است.
وى با اشاره به وجود رابطه و ايجاد البى در بخش سامانه هاى اطالعاتى 
ــده دارى در خصوص داليل  ــا توضيحات خن ــور، بيان كرد:  بعض كش
كارشكنى و حذف سامانه هاى اطالعاتى داده مى شود،  كارت سوخت 
يكى از اين سامانه ها بود كه عمال در حال حاضر بالاستفاده مانده است. 
وى ادامه داد: كد رهگيرى يكى از همين سامانه هاست كه مى توانست 
اطالعات بسيار مفيدى در رابطه با تعداد معامالت بازار مسكن، قيمت،  
نوع ملك معامله شده در راستاى اداره و كنترل بازار و مديريت آن به 

دولت  ارايه دهد.
كارشناس اقتصاد مسكن با تاكيد بر اينكه توجيهات سست و بى پايه 
براى حذف اين كد از معامالت مسكن ارايه مى شود، بيان كرد:  عده اى 
ــكن به دنبال عدم شفافيت در بخش  از سوداگران و دالالن بازار مس

مسكن براى ماهيگيرى از آب گل آلود هستند.
ــكن باعث حذف ــاى مس ــه اراده مافي ــه اينك ــاره ب پروين پور با اش
ــانى كه در بخش مسكن و زمين   كد رهگيرى شده است، گفت: كس
منافع كالن دارند و به دنبال انحصار در اين بخش هستند، نمى خواهند 
مشخص شود كه چقدر ملك دارند و بتوانند به راحتى ايجاد انحصار 

كرده و بازار را به هم بريزند.
وى با بيان اينكه با حذف سامانه كد رهگيرى تنظيم بازار توسط دولت 
ــتفاده از سامانه هاى ديجيتال  انجام نمى شود، يادآور شد: سابقه اس
ــال پيش برمى گردد، حتى سابقه  در زمين و مسكن در دنيا به 70 س
ــال قبل باز مى گردد كه آن را دستى  كاداستر نيز به حدود 1500 س

انجام مى دادند.
وى در ادامه با بيان اينكه مسئول ساماندهى بخش مسكن و شهرسازى 
است كه بايد موضوع حذف كد رهگيرى را پيگيرى كند، گفت: با آنكه 
ــامانه به مديريت بازار و برنامه ريزى براى آينده بخش مسكن  اين س
ــئوالن وزارت راه و شهرسازى براى  كمك مى كند، اما اراده اى در مس

بازگشت سامانه كد رهگيرى به حالت اول نمى بينيم.

ــاورزى گفت: صندوق ملى حمايت از  يك مقام مسئول در وزارت جهادكش
سرمايه گذارى محصوالت گلخانه اى سراسر كشور با حمايت دولت در بهار 

سال 95 تشكيل مى شود.
ــكيل صندوق ملى  ــاورزى، تش ــيد محمد كيايى گفت: وزارت جهادكش س
ــور را به طور  ــرمايه گذارى محصوالت گلخانه اى سراسر كش حمايت از س

جدى پيگيرى مى كند.
وى از گلخانه داران خواست، طرح تاسيس اين صندوق را در چارچوب اقتصاد 
مقاومتى آماده و تا ارديبهشت سال آينده ارايه دهند. كيايى افزود: سهم دولت 
ــرمايه گذارى محصوالت  براى كمك و راه اندازى صندوق ملى حمايت از س

گلخانه اى 49 درصد و سهم بخش خصوصى 51 درصد است.
اين مقام مسئول در وزارت جهادكشاورزى ادامه داد: اين صندوق، تسهيالت 
ــت كردن گلخانه ها  ــراى راه اندازى واحدها و مديري با كارمزد 4 درصد را ب
ــخ به اين پرسش كه چه افرادى  در اختيار اعضا قرار خواهد داد. وى در پاس
ــذارى محصوالت ــرمايه گ ــت از س ــدوق ملى حماي ــد عضو صن مى توانن
ــت: توليد كنندگان محصوالت گلخانه اى و  ــوند؟ اظهارداش  گلخانه اى ش

اتحاديه ها مى توانند عضو اين صندوق شوند و از منافع آن بهره ببردند.
ــرمايه گذارى  ــى حمايت از س ــه صندوق مل ــرمايه اولي كيايى در مورد س
ــرمايه اوليه صندوق، تشكل ها  محصوالت گلخانه اى تصريح كرد: درباره س
ــاى گلخانه اى، ميزان  ــه به اينكه در فعاليت ه بايد تصميم بگيرند و با توج
سرمايه گذارى و سرمايه در گردش باالست، سرمايه اوليه در اين زمينه بايد 

كارشناسى شود.
ــت هاى  ــبزى و صيفى از فضاى باز به گلخانه ها را جزو سياس وى، انتقال س
ــت و گفت: حمايت از توليدات گلخانه اى در راستاى  اصلى وزارتخانه دانس
ــدات باغى صورت  ــارى تولي ــردن تراز تج ــاالى آب و مثبت ك بهره ورى ب
ــدگان گلخانه ها در  ــش از 60 درصد توليد كنن مى گيرد. در حال حاضر بي
ــتند و با ايجاد صندوق ملى، براى عضويت ساير ــكل ها هس كشور عضو تش

 توليد كنندگان در تعاونى ها و اتحاديه ها، جذابيت ايجاد مى شود.
اين مقام مسئول در وزارت جهادكشاورى با اشاره به اينكه 9606 هكتار سطح 
گلخانه هاى كشور است، اذعان داشت: در داخل گلخانه ها، طيف وسيعى از 
سبزى و صيفى قابل كشت است، با اين حال اكنون محدوديت كشت داريم و 

تنوع كشت در گلخانه ها از برنامه هاى اين دفتر به شمار مى رود.
ــاره كرد  ــوه و آوردن نهال هاى مثمر در گلخانه ها نيز اش كيايى به توليد مي
ــت برنامه اقتصاد مقاومتى، براى توليد ميوه و آوردن  و گفت: در سال نخس
درختان ميوه در گلخانه، برنامه مطالعاتى داريم. در كشور ما، بخش خصوصى 
ــال پيش در برخى مناطق، درختان ميوه مانند انار و آلو را به صورت  از دوس

الگويى در گلخانه ها آورده است.
مدير كل دفتر امور گلخانه ها، گياهان دارويى و قارچ وزارت جهادكشاورزى 
ــد مركبات و بخش  ــورها مانند چين، تولي ــان كرد: بعضى از كش خاطر نش
عمده اى از انگور را در داخل گلخانه ها آورده اند و در اين گلخانه ها درختان 

ميوه پيش رس مى شوند.

كارشناس اقتصاد مسكن مطرح كرد:

مافياى مسكن؛ 
به دنبال ماهى گيرى از آب گل آلود

تشكيل صندوق ملى حمايت از 
سرمايه گذارى محصوالت گلخانه اى
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با مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار براى كاهش نرخ سود 
اعم از تسهيالت و سپرده اكنون اين ابهام براى مشتريان 
بانك ها ايجاد مى شود كه با اجرايى شدن سودهاى جديد 
تكليف سپرده هاى قبلى و همچنين وام هايى كه دريافت 

كرده اند، چه خواهد شد؟
ــق بانك ها و  ــور كه در تواف ــام نيـوز، آن ط به گزارش ج
همچنين اعالم رييس بانك مركزى آمده است مصوبات 
شوراى پول و اعتبار در تاييد توافق بانك ها براى كاهش 
نرخ سود سپرده و همچنين مصوبه جديد شورا در كاهش 
ــفندماه در شبكه بانكى  سود تسهيالت بانكى، از اول اس
ــده از بانك مركزى  ــود. اطالعات كسب ش اجرايى مى ش
درباره تغيير روند سوددهى به سپرده هايى كه مشتريان 
بانك ها از قبل داشته و يا تسهيالتى كه دريافت كرده اند 
حاكى از آن است كه نرخ سود براى سپرده هاى يك ساله 
ــدن زمان  ــيد ش فعال تغييرى نخواهد كرد، اما با سررس
سپرده هاى مدت دار، بانك ها مكلف هستند كه نرخ سود 
كه بايد در حال حاضر 20 درصد باشد را در زمان تمديد 
حساب سپرده به روز  رسانى كنند كه ممكن است در اين 
زمان نرخ سود 18 درصد مصوب اخير بوده و يا تا آن هنگام 

بار ديگر نرخ سود تغيير كرده باشد.
اين در حالى است كه با توجه به اينكه سپرده هاى مدت دار 
ــاس توافق و قراردادى بين طرفين يعنى مشترى و  براس
ــت در نتيجه تا هنگام سررسيد  بانك از گذشته بوده اس
هيچ تغييرى در نرخ نخواهد داشت و براساس همان توافق 
ميزان سود آن پرداخت خواهد شد. در عين حال كه افتتاح 
حساب براى سپرده مدت دار تا قبل از ابالغ مصوبه جديد 
ــودهاى فعلى  ــاس س به بانك ها و اجراى آن حتما بر اس
ــپرده هاى كوتاه مدت كمتر از  خواهد بود، اما در مورد س
سه ماه كه براساس توافق بانك ها و تصويب شوراى پول 

و اعتبار حداكثر 10 درصد تعيين شده است، بايد يادآور 
شدكه نرخ هاى فعلى بايد از روز اجراى نرخ هاى مصوب 
ــى در مصوبه  ــبكه بانكى تغيير كند. در حال جديد در ش
ارديبهشت ماه امسال شوراى پول و اعتبار تعيين نرخ هاى 
كوتاه مدت به خود بانك ها واگذار شد و درصدى براى آن 
تعيين نشده بود كه عمدتا از سوى بانك ها نرخ سودهاى 
روزشمار حتى تا مرز 20 درصدى كه براى ساالنه مصوب 

شد، اعمال و به مشتريان پرداخت شده است.
ــرى 10 درصد  ــه تعيين نرخ حداكث ــن رو با توجه ب از اي
ــمار در مصوبات جديد از روز اول  براى سپرده هاى روزش
اسفندماه- در صورت ابالغ و اجرايى شدن مصوبه- بانك ها 

ــودهاى كمتر از سه ماه را به  موظف هستند كه تمامى س
ــمار به 10 درصد يا كمتر كاهش  عنوان سودهاى روزش
ــه و 9 ماهه نيز  ــودهاى 3 ماهه، 6 ماه دهند. در مورد س
ــوراى پول و اعتبار درصدى را تعيين نكرده و مرز بين  ش
10 درصد روزشمار و 18 درصد ساالنه براى بانك ها را آزاد 
ــودهاى اين دوره ها را  گذاشته تا طبق توافق بين خود س

تعيين كنند.
ــدن نرخ هاى جديد  ــورد زمان اجرايى ش همچنين در م
گرچه براساس توافق بانك ها اول اسفند تعيين شده، اما 
ــتورالعمل سياست هاى  اين موضوع وابسته به ابالغ دس

اخير مصوب از سوى بانك مركزى به بانك ها خواهد بود.

ــكن مهر ضمن اعالم اينكه 4600  قائم مقام وزير راه و شهرسازى در پروژه مس
واحد مسكن مهر در استان گلستان متقاضى واجد شرايط ندارد، از تعديل شرايط 
فروش واحدهاى مسكن مهر فاقد متقاضى در كشور خبر داد و گفت: اين مصوبه 

هيئت دولت، هفته آينده براى اجرا به استان ها ابالغ مى شود.
ــم افتتاح و بهره بردارى متمركز 4838 واحد   احمد اصغرى مهرآبادى در مراس
مسكن مهر استان گلستان در گرگان اظهار كرد: استان ها پس از ابالغ اين مصوبه 
ــخصات كامل ارايه  ــت پروژه هاى فاقد متقاضى خود را با مش الزم است فهرس
كنند تا در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار گيرد.به گفته وى، بعد از گذشت 
ــاى فاقد متقاضى در ــاهد واحده ــه ماه از ابالغ اين مصوبه چنانچه باز هم ش س
ــكن مهر  ــيم، راهكارهاى ديگرى براى نهايى كردن پروژه مس ــتان ها باش  اس
ــهيالت  ــقف تس ــازى افزايش س ــد.قائم مقام وزير راه و شهرس اتخاذ خواهد ش
ــكن مهر از 250 به 300 ميليون ريال و افزايش زمان بازپرداخت تسهيالت  مس
ــش بيان كرد. ــى ديگر دولت در اين بخ ــال را از اقدامات اساس از 15 به 20 س
ــال آينده  ــكن مهر تا پايان س ــروژه هاى مس ــان اينكه اتمام پ ــادى با بي مهرآب
ــه ويژه بانك  ــك هاى عامل و ب ــت، از بان ــازى اس از تاكيدات وزير راه و شهرس
ــهيالت اين واحدها را آسان  ــرايط دريافت تس ــت كرد كه ش ــكن درخواس مس
ــى به اتمام پروژه ها، اين واحدها به موقع تحويل مالكان  كرده تا با شتاب بخش
ــكن براى  ــالمى تامين مس ــود.وى اظهار كرد: از ابتداى پيروزى انقالب اس ش

ــوده و رويكردهاى  ــى دولت ب ــار نيازمند و كم درآمد از دغدغه هاى اساس اقش
ــاطى، اجاره  ــردم از قبيل فروش اقس ــى م مختلفى براى تامين اين نياز اساس
ــاركتى اجرا شده  ــكن اجتماعى و مش ــكن حمايتى، مس به شرط تمليك، مس
ــت. ــور در اين بخش بوده اس ــكن مهر از پروژه هاى بزرگ عمرانى كش كه مس
ــى گام هاى ــود تنگناهاى مال ــا وج ــه دولت ب ــح بر اين ك ــادى با تصري مهرآب
 ارزنده اى در طرح مسكن مهر برداشته است، گفت: در دولت تدبير و اميد طى 
مدت زمان كمتر از 2/5 سال نزديك به 700 هزار واحد مسكن مهر تكميل شده 
است.قائم مقام وزير راه و شهرسازى برنامه امسال دولت را در مسكن مهر تكميل
ــتان   300 هزار واحد اعالم كرد و افزود: با بهره بردارى از واحدهاى امروز در اس
ــال تحويل متقاضيان مى  گلستان 260 هزار واحد عملياتى شد و تا پايان امس
ــاره به آماده بودن نزديك به 80 هزار واحد ديگر براى تحويل به  شود.وى با اش
متقاضيان گفت: آماده سازى و تحويل يك ميليون و 670 هزار واحد مسكن مهر 
ــش بيش از 2/5 ميليون نفر از جمعيت  در بيش از يك هزار و 100 شهر و پوش
ــركت هاى خدمات  ــتگاه ها و ش ــور بيانگر تالش دولت و يارى مديران دس كش

رسان بوده است.
ــى از پروژه هاى مسكن مهر استان ها به  مهرآبادى گفت: عمليات اجرايى بخش
ــده كه بعد از نتيجه گيرى پرونده هاى  دليل مشكالت حقوقى با تاخير آغاز ش

مرتبط، تكميل و تحويل مردم خواهد شد.

ــاره به برنامه ريزى براى اعزام نيروى  معاون توسعه و كارآفرينى وزارت كار با اش
ــعه گفت: بايد استانداردهايى در هنگام  كار به خارج كشور در برنامه ششم توس
تحصيل براى دانشجويان تعريف شود تا نيروى كار بتواند خود را به راحتى براى 

بازار كار ديگر كشورها آماده كند.
به گزارش تسنيم، عيسى منصورى معاون توسعه، اشتغال و كارآفرينى وزارت 
ــاره به ضرورت ايجاد دفاتر كاريابى  اشتغال در  تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اش
خارج از كشور گفت كه اين كار موجب تسهيل اعزام نيروى كار به خارج از كشور 

مى  شود.
 وى ادامه داد: از آنجا كه حفظ ارزش پول ملى در كشور براى ما مهم است، اين 
ــور كمك كند. نيروى كار  موضوع مى تواند به مديريت نيروى كار خارج از كش
ايرانى آمادگى كامل براى حضور در بازارهاى كار خارج از كشوررا ندارد؛ به طورى 
كه در روزهاى نخست كه به كشور مقصد وارد مى شوند، به راحتى نمى توانند 

خود را با بنگاه هاى اقتصادى تطابق دهند.
معاون توسعه، اشتغال و كارآفرينى وزير كار در تشريح فرآيند اعزام نيروى كار به 
خارج كشور اظهار داشت: بايد استانداردهايى در هنگام تحصيل براى دانشجويان 
تعريف شود تا براساس آن نيروى كار بتواند خود را به راحتى براى بازار كار ديگر 

كشورها تطبيق دهد.
ــورها پس از اجراى برنامه  ــاره به بهبود روابط ايران با ديگر كش منصورى با اش

ــترك (برجام) گفت: با بهبود روابط بايد بتوانيم دفاترى را براى  جامع اقدام مش
كشورهايى كه به طور مثال حداقل يك هزار و 500 نيروى كار در آن كشور داريم 

ايجاد كنيم تا بتوانند نيروى كار را به درستى در كشور مقصد هدايت كنند.
وى با اشاره به حضور همزمان ايران و چين در كشور ونزوئال گفت: دو كشور به طور 
همزمان در ونزوئال حضور داشتند، اما چينى ها براى نيروى كار خود دفاترى در 
آنجا ايجاد كرده بودند كه به طور كامل نيازهاى شغلى كشور ونزوئال را بررسى و 
نيروى كار خود را به سوى جذب در آن نيازها هدايت مى كرد. چنين روشى سبب 

ماندگارى نيروى كار در كشور مقصد مى شود.
ــر ايجاد  ــورهاى ديگ ــر كاريابى را در كش ــوان دفات ــورى ادامه داد: مى ت منص
ــى فقط از  ــون نيروى كار ايران ــف كرد. تاكن ــتانداردهايى براى آنها تعري و اس
ــود. در ايران منابع  خالقيت هاى خود استفاده كرده، اما بايد اين امر هدايت ش
انسانى به سرمايه انسانى و هم اكنون به كرامت انسانى ارتقا يافته، اما  بايد تالش 

كنيم توانمندى هاى انسان را ارتقا دهيم تا بتواند قابليت هاى خود را بروز دهد.
ــت: ايجاد  ــتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در پايان اظهار داش  معاون اش
اشتغال خوب است؛ زيرا در صورت نبود آن يا نيروى كار از كشور خارج مى شود يا 
وارد حوزه اى كه تخصص ندارد مى شود و در نهايت اگر هيچ كدام نشد، وارد حوزه 
آسيب هاى اجتماعى مى شود. اگر به رشد و توانمندى نيروى انسانى توجه نكنيم 

بايد هزينه هاى آن را در سال هاى آتى بپردازيم.

قائم مقام وزير راه و شهرسازى اعالم كرد:

تصميمات جديد براى فروش مسكن مهر
معاون توسعه و كارآفرينى مطرح كرد:

اعزام نيروى كار به خارج از كشور در برنامه ششم توسعه

No.1807 | February 20 .2016 | 16 Pages khajehzadeh.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

تكليف سپـرده هـاى مـردم چـه مى شـود؟

ايرباس، بانك هاى اروپايى را به معامله
 با ايران تشويق كرد

فـرم هاى وام بـانـكى 
يكنواخـت شد

چهره صنعت خودروى ايران 
تغيير مى كند

شركت هواپيمايى ايرباس از بانك هاى اروپايى 
خواست با ايران همكارى كنند.

به گزارش جام جم آنالين، شركت هواپيماسازى 
ايرباس كه به تازگى قراردادى 27 ميليارد دالرى 
ــته، بانك هاى اروپايى را به معامله با  با ايران بس

ايران تشويق كرد.
ــركت ايرباس گفت:  نايجل تيلور، مدير مالى ش
ــا ايران،  ــادالت مالى ب ــرگيرى مب ــراى از س ب
ــه نگاه  ــركت هاى بيم ــاى اروپايى و ش دولت ه

مثبتى به ايران دارند.
ــاى ايران و  ــركت ايرباس در پى لغو تحريم ه ش
سفر حسن روحانى به فرانسه، براى فروش 118 
ــران به توافق ــافربرى با اي فروند هواپيماى مس

رسيد.
ــخنانش،  ــاس در س ــركت ايرب ــى ش مدير مال
ــراى معامله با  ــده ب ــرايط جديد به وجود آم ش
ــت كه ــت و گف ــت دانس ــك موهب ــران را ي اي

ــئله   نمى داند چرا بانك هاى اروپايى به اين مس
پشت كرده اند.

ــت كه  ــخنان مدير مالى ايرباس در حالى اس س
ــوى  در ميان بانك هاى اروپايى يك بانك فرانس

ــنگين نقض تحريم هاى ايران و چند  جريمه س
ــى ان پى» در  ــور ديگر را پرداخت. بانك «ب كش
سال 2014 از سوى آمريكا به پرداخت 9 ميليارد 

دالر محكوم شد.
ــيون بانكى  ــركل فدراس ــى، مدي ــان ليان ماري
ــه چارچوب  ــت ك ــه، همچنان معتقد اس فرانس
ــاى ايران به  ــورد تحريم ه حقوقى آمريكا در م
ــا نيازمند  ــت و بانك ه ــن نيس اندازه كافى روش
اطمينان از آن هستند كه ديگر متحمل جريمه 

نمى شوند.

ــبكه بانكى  ــنامه اى به ش ــزى در بخش ــك مرك بان
فرم هاى يكنواخت برخى از قراردادهاى تسهيالت 

بانكى را ابالغ كرد.
اين تصميم در راستاي اجراي قانون بهبود مستمر 
محيط كسب و كار مصوب 16بهمن1390 مجلس 
گرفته شده تا جلوي سوء استفاده احتمالي بانك ها 
ــرايط عمومي اعطاي تسهيالت  ــود و ش گرفته ش
ــود. به گزارش بانك  در كل شبكه بانكي يكسان ش
ــرط  ــرم  قرارداد هاي عقود «اجاره به ش مركزي، ف
ــه»، «مزارعه»،  ــد دين»، «مرابح تمليك»، «خري
ــتصناع»، «جعاله» و «سلف»،  ــاقات»، «اس «مس
ــود و از ابتداي سال  در شبكه بانكي يكسان مى ش
ــتريان و بانك ها  ــن مش ــرارداد بي ــده مبناي ق آين

خواهد شد.
ــتور داده است: از اين پس تمامي  بانك مركزي دس
قرارداد هاي جديد وام بانكي صرفا براساس فرم هاي  
ــود و تمامي قراردادهاي  جديد تنظيم و منعقد ش
ــده، تا پايان مدت اعتبار  قبلي مربوط به عقود يادش
مندرج در قرارداد، كماكان به قوت خود باقي خواهد 
ــان انعقاد قرارداد  ــع ضوابط و مقررات زم ماند و تاب
ــزي از بانك ها  ــنامه بانك مرك خواهد بود.در بخش

ــاي قرارداد،  ــده قبل از انعقاد و يا امض ــته ش خواس
تمهيداتي اتخاذ شود تا مشتري، ضامن و وثيقه گذار 
ــب كرده و نسخه اي از  از مفاد آن آگاهي كامل كس
ــررات و ضوابط مطرح  ــرارداد مربوط به همراه مق ق
ــن و وثيقه گذار ــتري، ضام ــار مش در آن، در اختي

ــس از انعقاد و  ــرد. همچنين بانك ها بايد پ  قرار گي
ــه داراي ارزش  ــخه اي از آن ك امضاي قرارداد، نس
قانوني يكسان با ساير نسخ است، در اختيار طرفين 
ــن و وثيقه گذار يا  ــل، ضامن يا ضامني قرارداد (عام

وثيقه گذاران) قرار گيرد.

ــت: با لغو  ــازان ايران گف ــن قطعه س دبير انجم
تحريم ها و آغاز همكارى با خودروسازان خارجى 
چهره صنعت خودروى ايران براى پاسخگويى به 

نياز مصرف كنندگان تغيير خواهد كرد.
ــرد: مصرف كنندگان  ــان قربانى، اظهار ك ساس
ــودرو، كيفيت،  ــاخص قيمت خ همواره چند ش
تناسب قيمت و كيفيت، تنوع محصول و كيفيت 

خدمات پس از فروش را مدنظر قرار مى دهند.
ــاخص ها بر  ــه چگونگى اين ش وى با بيان اينك
ميزان رضايت مصرف كنندگان از خودروسازان 
ــان كرد: با لغو  ــت، خاطرنش تاثيرگذار بوده اس
ــت كه  ــه وزارت صنعت اين اس ــا برنام تحريم ه
ــر قيمت و كيفيت  صنعت خودروى ايران از نظ

محصوالت رقابت پذير شود.
دبير انجمن قطعه سازان ايران ادامه داد: به همين 
دليل موضوع رقابت پذيرى صنعت خودرو، محور 
ــى صنعت خودروى  ــومين همايش بين الملل س
ــت و مذاكرات با  ــفند ماه امسال اس ايران در اس

خودروسازان خارجى بر اين پايه خواهد بود.
وى افزود: طبق شاخص هاى تعيين شده از سوى 
ــى در دور  ــازان خارج وزارت صنعت، خودروس

ــبت  جديد همكارى ها با صنعت خودرو بايد نس
ــرمايه گذارى در ايران اقدام كنند به همين  به س
ــاى روز صنعت  ــال فناورى ه ــاهد انتق دليل ش

خودرو خواهيم بود.
قربانى با بيان اينكه در دور جديد همكارى ها با 
خودروسازان خارجى بايد محصوالتى در كالس 
ــود تا قابليت صادرات  جهانى در ايران توليد ش
داشته باشد، تصريح كرد: بنابراين با محقق شدن 
ــاهد تغيير چهره صنعت  اين اهداف به زودى ش

خودروى كشور خواهيم بود.

يك مقام مسئول در شركت گاز از آزادسازى بخشى از تجهيزات صنعت گاز متعلق به 
يكى از پااليشگاه بزرگ گاز در جنوب ايران توسط دولت كانادا خبر داد.

هادى هاشم زاده  درباره جزييات آزادسازى بخشى از تجهيزات صنعت گاز متعلق به 
يكى از پااليشگاه بزرگ گاز در جنوب ايران توسط دولت كانادا، گفت: تمامى توربين هاى 
پااليشگاه گاز فجرجم متعلق به شركت «رولزرويس» انگليس بوده كه تعميرات اساسى 

يكى توربين ها به كانادا ارسال شد.
مدير عامل پااليشگاه گاز فجرجم با اعالم اينكه دولت كانادا به دليل شرايط تحريم حاضر 
به آزادسازى و پس دادن اين توربين گازى نشد، تصريح كرد: با اين وجود چند هفته قبل 

و با لغو تحريم ها، اين تجهيزات گازى توسط كانادا رفع توقيف شد.

اين مقام مسئول در شركت ملى گاز با تاكيد بر اينكه هم اكنون اين توربين رفع توقيف 
شده به بندرعباس ارسال شده است، اظهار داشت: به زودى اين توربين گازى بازسازى 

و نوسازى شده به پااليشگاه فجرجم در جنوب كشور انتقال داده خواهد شد.
پااليشگاه فجر جم با ظرفيت پااليش روزانه 120 تا 125 ميليون متر مكعب گاز طبيعى 

پس از مجتمع گازى پارس جنوبى بزرگ ترين پااليشگاه گاز ايران است.
ــركت نفت فالت قاره ايران  در همين حال جواد رستمى رييس پژوهش و فناورى ش
اخيرا از واگذارى پروژه بررسى توجيه اقتصادى و امكان سنجى طرح توسعه ميدان نفتى 
بينالود به يك شركت كانادايى خبر داده و گفته است:در اين پروژه وضعيت توسعه اين 

ميدان نفتى تعيين تكليف مى كند.

«رولزرويس» به صنعت گاز بازگشت؛
كانادا تجهيزات توقيفى گازى ايران را آزاد كرد
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در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف 30 روز از تاريخ درج در روزنامه 
شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره امور مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون مالياتهاى مستقيم 

پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد

شماره برگ دعوت نام و نام خانوادگىرديف
هيات بدوى

آدرسادارهمنبع مالياتىاصل مالياتدرآمد مشمول مالياتسالتاريخ جلسه هيات

عملكرد

خ 40 مترى جنب بانك سپهامورمالياتى شهرضامشاغل35051394/12/038831,500,0004,825,200محمدرضا پژوم1

خ صاحب الزمان ك شهيد مدينهامورمالياتى شهرضامشاغل35061394/12/048884,000,00015,367,200احمد كاردانى2

خ شهيد بهشتى طبقه فوقانى شيرينى سراى لوكسامورمالياتى شهرضامشاغل35071394/12/04928,125,0001,225,655سيد محمد طبائيان3

خ شهيد مطهرى جنب داروخانه مقيمامورمالياتى شهرضامشاغل35041394/12/0388145,479,60029,979,010اسماعيل قنبريان4

شاهرضاامورمالياتى شهرضامشاغل35111394/12/048821,570,0003,253,830حجت ا... سميرمى زاده5

خ حكيم صهبا جنب مسجد امام صادقامورمالياتى شهرضامشاغل35101394/12/0488120,000,00023,590,000سيدجمال الدين موسوى6

اطالع رسانى 

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه 
شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم 

پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد . 
آدرس مودى اداره منبع مالياتى سال عملكرد درآمد مشمول ماليات  اصل ماليات  تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  1,312,680  8,759,988 88 1394/04/31 28264 محمد شفاعت 1

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  693,759  4,598,988 88 1394/04/31 28213 محسن ابراهيمى 2

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  678,820  4,500,000 88 1394/04/31 28259 رمضانعلى كروبى 3

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  6,292,200  39,000,000 88 1394/04/31 28261 آشپزخانه مركزى 4

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  1,996,000  13,320,000 88 1394/04/31 28239 سيد على هدايتى 5

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  1,900,710  12,600,000 88 1394/04/31 28237 سيد حسن اسالمى 6

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  3,328,470  22,212,000 88 1394/04/31 28235 على رجبى 7

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  2,373,620  15,840,000 88 1394/04/31 28233 محمدعلى حقيقى 8

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  26,719,360  132,480,000 88 1394/04/31 28231 سياوش سميعى 9

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  1,086,120  7,200,000 88 1394/04/31 28229 غالمرضا محمديان 10

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  1,499,700  10,008,000 88 1394/04/31 27553 11 غريب غريب

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  8,639,850  50,750,000 88 1394/04/31 27558 حميد زهرى 12

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  2,097,900  14,000,000 88 1394/04/31 27891 مصطفى عمادى 13

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  1,798,200  12,000,000 88 1394/04/31 28256 محمدرضا مظفرى 14

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  561,940  3,750,000 88 1394/04/31 28234 پيمانكارى صدرا 15

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  4,270,720  28,500,000 88 1394/04/31 28226 محمد احمدى 16

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  4,495,500  30,000,000 88 1394/04/31 28271 سيد تقى ميركريمى 17

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  3,416,580  22,800,000 88 1394/04/31 28276 مهدى سبزه على 18

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  50,400,000 88 1394/04/31 28278 رضا على خانى 19

گلپايگان امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  87,813,080  356,400,000 88 1394/04/29 26496 مسعود غزنوى 20

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه 
شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم 

پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .    

آدرس مودى اداره منبع مالياتى  درآمد مشمول  اصل ماليات 
 ماليات

 سال
عملكرد

تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

خ شهيد رجايى امور مالياتى شهرستان گلپايگان مشاغل  41,433,370  191,160,000 88 1394/04/29 26529 1 حميد رضا زينلى

م الف: 33813 روابط عمومى اداره كل  امـور ماليـاتى استـان اصفهان
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 موضوع دست فروشان، بساط گستران و حواشى هاى پيرامون 
ــت كه در روزهاى اخير به بحث  آن ها يكى از موضوعاتى اس

داغ رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى بدل شده است.
ــه معضل  ــا بيان اينك ــهربان ب ــركت ش مديرعامل ش
ــته  ــود داش ــار وج ــان قاج ــى از زم ــت فروش دس
ــامانه 137  ــاس تماس با س ــت، گفت: بر اس اس
ــال 94 هشت هزار و 713  در شش ماهه اول س
ــد معبر اصناف، 6 هزار و 431 مورد  مورد س
ــد معبر مصالح و 24 هزار و 674 مورد  س
ــان به اين سامانه  ــد معبر دست فروش س

گزارش داده شد.
ــروى معبربان را  ــزود: ما800 ني چيذرى اف

براى ورود جدى به اين حوزه آموزش داديم.
ــاس در تهران مانند 15 خرداد و  وى با اشاره به20 نقطه حس
ــيب بساط گسترى  محدوده بازار، هفت تير و تجريش كه آس
ــت: در 15 خرداد30 نفر  را در آنها به صورت جدى داريم، گف

از افراد پشت پرده پديده بساط گسترى دستگير شدند.
مديرعامل شركت شهربان با اشاره به افرادى كه در اين مجموعه 
مى گنجند، گفت: بساط گستران افرادى هستند كه از بساط دارها 
ــتند.  ــا برخى ديگر از اين افراد نيز نيازمند هس حقوق مى گيرند، ام

بساط چين خيابان ها را اجاره مى دهند و در زمان حضور شهردارى 
و ناجا اقدام به شلوغى و زدوخورد مى كنند و فرد اصلى يك محدوده 
ــرداد 12 فرد اصلى و 12 منطقه اصلى  را دارد كه ما در منطقه 15 خ

را شناسايى كرديم.
وى گفت: بساط گستران بيشتر ميانساالن و دختر بچه ها هستند.

مديرعامل شهربان شهردارى تهران گفت: يكى از سردسته هاى بساط 
گسترى در محدوده بازار تهران براساس اظهارات خود وگزارش پليس 

امنيت روزانه30 ميليون تومان درآمد داشته است.
ــهربان با بيان اينكه طى چندماه گذشته100 شهربان  مديرعامل ش
اقدام به رشوه گيرى كرده بودند كه در كميته انضباطى با آنها برخورد 
ــهربان تحصيل كرده، استخدام  ــد، گفت: در حال حاضر250 ش ش

كرده ايم.
ــهربان در حين  ــا ل94،  حدود 72 نيروى ش وى با بيان اينكه در س
ــن مجموعه  ــدند، گفت: حتى در اي ــار مصدوميت ش ماموريت دچ

معبربان و شهربان فوتى نيز داشتيم.
ــوه گيرانى كه  ــوالى مبنى بر برخورد با رش ــخ به س چيذرى در پاس
ــتران مى دادند، گفت:  ــوه اجازه فعاليت به بساط گس با دريافت رش
در چهار ماه گذشته روش ها و سياست ها تغيير كرده است و ما بالغ بر 

صد نفر را در كميته انضباطى به همين دليل اخراج كرديم.
ــر250 نيروى  ــد گفت: بالغ ب ــاره به جذب نيروهاى جدي وى با اش

ــفانه برخى نيروهاى  ــه داريم كه معبربانى مى كنند.  متاس ليسانس
قبلى اعتياد داشتند.

تنها 10 درصد دست فروشان مستحق هستند
ــز در اين  ــهردارى تهران ني ــهرى ش ــاون خدمات ش عبداللهى مع
ــت كه ده ها دليل  نشست گفت: دست فروشى عارضه اجتماعى اس
ــئول آن هستند.  ــت و ارگان هاى مختلف مس پشت آن خوابيده اس
اقتصاد نامناسب در كشور آن را ايجاد مى كند. برخى افراد كه از نظر 
ــبى دارند رزق و روزى خود را از اين طريق  اقتصادى شرايط نامناس

به دست مى آورند و ناگزير اقدام به دست فروشى مى كنند.
ــت كه  ــن نكته ضرورى اس ــتن اي ــرد: اما دانس ــى تاكيد ك عبدالله
با بررسى هاى صورت گرفته، از كل دست فروشان تنها10 درصد آنها 
مستحق هستند و بيش از90 درصد از اين افراد جزو توليدكنندگان 
ــتند كه در قالب تيم و گروه هاى بزرگ اقدام به بساط گسترى  هس

مى كنند.
ــاس  ــران نيز گفت: بر اس ــهر ته ــوراى ش ــاره به مصوبه ش وى با اش
ــاماندهى متكديان و  ــران، س ــهر ته ــوراى ش ــه ماده450 ش مصوب
ــهر تهران بر عهده كميته اى قرار گرفته  آسيب هاى اجتماعى در ش
كه استاندارى تهران، شهردارى، اداره كل اتباع خارجى، ثبت احوال، 
ــكى قانونى و شوراى هماهنگى و  دانشگاه علوم پزشكى تهران، پزش

مبارزه با موادمخدر در اين كميته فعاليت مى كنند.

آغاز ثبت نام  اسكان نوروزى 
فرهنگيان از 5 اسفند

عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى:

جلوگيرى از ازدواج بى رويه و غيرقانونى زنان ايرانى با اتباع بيگانه
نابارورى 

دومين عامل طالق در كشور

اخباركوتاه

پرسه

اخبار ويژه 

ــنجش گفت:  فرصت ثبت نام در آزمون  ــازمان س ــاور عالى س مش
سراسرى سال 1395 تمديد شد.

ــت:  به منظور فراهم كردن تسهيالت الزم  حسين توكلى اظهار داش
براى آن دسته از متقاضيان آزمون سراسرى سال 1395 كه تاكنون 
براى ثبت نام اقدام نكرده اند، مهلت ثبت نام تا ساعت 24 امشب اول 

اسفند تمديد مى شود. 
ــنجش گفت:  به افرادى كه تاكنون نسبت  ــازمان س مشاور عالى س
به ثبت  نام اقدام نكرده اند، توصيه مى شود در اين مهلت تمديد شده 
و حداكثر تا ساعت 24 امشب اول اسفند با مراجعه به سايت سازمان 
سنجش و مطالعه دقيق دفترچه راهنماى ثبت نام و اطالعيه مربوط، 
در صورت واجد شرايط بودن نسبت به تكميل تقاضانامه اينترنتى 
اقدام كنند. توكلى بيان كرد:  آن دسته از داوطلبانى كه قبًال ثبت نام 
ــاهده و ويرايش اطالعات ثبت  كرده اند در اين مهلت نسبت به مش

شده اقدام كنند.

ــت:  طبق نظر  ــنجش وزارت آموزش وپرورش گف ــز س رييس مرك
شوراى سنجش و پذيرش دانشجو سهم سوابق تحصيلى سال سوم 
دبيرستان و پيش دانشگاهى در كنكور اعمال مى شود و اگر اين شورا 
ــاير پايه هاى  ــرورش بخواهد، امتحانات نهايى را به س از آموزش وپ

دوره متوسطه تسرى مى دهيم.
ــهم سوابق  ــول عمادى درخصوص تاثير 25 درصدى س عبدالرس
تحصيلى در كنكور 95 اظهار داشت:  طبق قانون سنجش و پذيرش 
ــوابق تحصيلى بايد به صورت ساالنه افزايش پيدا  دانشجو،  سهم س
ــوابق تحصيلى در كنكور بايد  كند. وى افزود: براى افزايش سهم س
ــوب مى شوند،   ــى كه به عنوان سابقه تحصيلى محس تعداد دروس
افزايش پيدا كند. تاكنون شوراى سنجش و پذيرش دانشجو سوابق 
تحصيلى سال سوم دبيرستان را از ما درخواست كرده بود و امسال 
نيز سهم سوابق تحصيلى دوره پيش دانشگاهى را براى تاثير مثبت 

در كنكور 95 درخواست كرده اند. 
ــوراى  ــنجش وزارت آموزش و پرورش گفت:  اگر ش رييس مركز س
سنجش و پذيرش دانشجو مصوب كند، امتحانات نهايى را در سال 
دوم دبيرستان برگزار كرده و سهم سوابق تحصيلى را براى سازمان 

سنجش ارسال خواهيم كرد. 
عمادى ادامه داد:  طبق مصوبه شوراى سنجش و پذيرش دانشجو، 
ــتان و پيش دانشگاهى  ــوم دبيرس ــال س ــوابق تحصيلى س فعال س
ــن آمادگى را دارد  ــود و آموزش وپرورش اي در كنكور اعمال مى ش

تا امتحانات نهايى را به ساير پايه ها تسرى دهد. 

فرصت ثبت نام در كنكور 95 
تمديد شد

رييس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش؛

شرايط اعمال سابقه تحصيلى
 در پذيرش كنكور

ــي از علل  ــا همواره يك ــور م ــات رانندگي در كش تصادف
ــاله  ــمار مي رود كه هر چند هر س اصلي مرگ و مير به ش
ــي آمارها  ــت مي آيد ول ــي در اين زمينه به دس بهبود هاي
ــت ناگواري حكايت  ــه با دنيا همچنان از وضعي در مقايس
دارند. در سال 93 علت مرگ 16 هزار و872 نفر در كشور 
ــت  ــده كه اين بدان معناس ما تصادفات رانندگي بيان ش
ــت  ــان خود را در تصادفات از دس كه روزانه 46 ايراني ج
مي دهند. شايد در سال هاي اخير با اقدامات صورت گرفته 
رقم تصادفات كاهش پيدا كرده، اما زماني كه آمار تصادفات 
ــه مي كنيم رقم فاجعه باري  كشور را با آمار جهاني مقايس

به دست مي آيد. 
ــان مي دهد در دنيا به ازاي هر10 هزار خودرو  آمارها نش
حدود 9 نفر كشته مي شوند، در حالي كه در ايران به ازاي 

اين تعداد خودرو، 37 تن كشته مي شوند. 
ــه علت نا امن بودن  در علت يابي تصادفات رانندگي به س
جاده ها، غيراستاندارد بودن خودروها و بي احتياطي عامل 
انساني اشاره مي شود كه در اين بين بسياري از كارشناسان 

نقش بيشتر را به عامل انساني مي دهند. 
ــود دارند كه حوادث  ــور ما وج با اين وجود نقاطي در كش
ــي دارد و آن  ــل اصل ــك عام ــا ي ــا تنه ــاده اي در آنه ج
ــود دارند كه  ــت. جاده هايي وج ــودن جاده هاس ناايمن ب
ــت  ــتن نام جاده هاي مرگ به آنها كامال بر حق اس گذاش

و رانندگي در اين جاده ها گاو نر مي خواهد و مرد كهن!
77 درصد از تلفـات رانندگى در اسـتان اصفهان، 

مرد بودند
ــتان  ــكى قانونى اس همچنين در اين زمينه مديركل پزش
ــال 94 تعداد 936 نفر بر اثر  اصفهان گفت: در10 ماهه س
حوادث رانندگى در جاده هاى استان اصفهان جان خود را 

از دست دادند كه 77 درصد از آنها مرد بودند.
دكتر على سليمان پور اظهار كرد: در اين مدت، بيشترين 
ــا 543 مورد،  ــهرى ب تلفات، مربوط به جاده هاى برون ش
مسيرهاى درون شهرى با 354 مورد، جاده هاى روستايى 

25 نفر و جاده هاى خارج از استان 14 نفر بوده است.
ــان تصريح كرد:  ــتان اصفه ــكى قانونى اس مديركل پزش
در10 ماهه امسال، 19 هزار و 437 مصدوم ناشى از حوادث 
رانندگى شامل 5 هزار و 285 زن و 14 هزار و 152 مرد به 

مراكز پزشكى قانونى استان اصفهان مراجعه كردند.
جاده هايى كه لقب مرگ دارند

ــور  ــتاني در كش جاده هاي مرگ همان جاده هاي كوهس
ــده اند و پيچ هاي  ــر ش ــه در دل كوه ها حف ــتند ك ما هس
ــقوط در دره  ــنگ و س خطرناك، خطر ريزش بهمن و س
ــت.  ــي در اين جاده هاس ــي از خطرات رانندگ تنها بخش
ــياري از  ــف اوليه در ذهن بس ــاد اين توصي به احتمال زي
ــرد، اين تداعي  ــاده چالوس را تداعي خواهد ك ايرانيان ج
ــه يكي از محورهاي اصلي  با توجه به موقعيت اين جاده ك
ــور  ــوش آب و هواترين نقاط كش ــافرت به يكي از خ مس
ــت، اما جاده هاي ديگري در كشور  است كامال درست اس

ــب چندين برابر  ــت آنها به مرات ما وجود دارند كه وضعي
ــتاني  ــت. منطقه كوهس ــوس خطرناك تر اس ــاده چال ج
ــتان  ــاي دارد و در دو اس ــور ج هورامان كه در غرب كش
ــت بدترين وضعيت  كرمانشاه و كردستان قرار گرفته اس
ــور را دارد. جاده هاي پرپيچ و خم و ناهموار،  جاده اي كش
ــفالت نامناسب  ــي از جاده ها و آس ــفالت نبودن بخش آس
بخشي ديگر، كمبود حفاظ ها و عالئم ايمني و هزار و يك 
ــي از حادثه خيزترين  ــكل ديگر، اين جاده ها را به يك مش
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــل ك ــور تبدي ــق كش مناط
ــرما اخبار  ــاله در فصل س پربارش بودن اين منطقه هر س
ــارش برف  ــه دليل ب ــدن جاده ها ب ــته ش مختلفي از بس
ــد و تعداد زيادي از مردم در برف  سنگين به گوش مي رس
گير مي كنند. با توجه به اينكه اين منطقه موقعيتي مرزي 
دارد و يكي از محورهاي مواصالتي به كشور عراق است و از 
سوي ديگر با توجه به سدسازي هاي گسترده در آن، حجم 
رفت و آمدها در اين منطقه چندين برابر شده و مشكالت 

هم به همين ميزان افزايش پيدا كرده  اند.
خراب، داغان، زشت و بسيار بد...

ــا يكديگر وضعيت  ــهرهاي مختلف ب راه هاي ارتباطي ش
ــتايي هم  ــياري از جاده هاي روس ــبي دارند و بس نامناس
ــان با روي  ــد و همچن ــفالت نديده ان ــوز روي آس كه هن

ــاوه يكي از  ــود به پ خاكي روزگار مي گذرانند. جاده نوس
ــه به دليل  ــت ك خطرناك ترين جاده هاي اين منطقه اس
ــنگين از اين  موقعيت مرزي هر روز تعداد زيادي تريلي س
ــاخت سد داريان  ــوي ديگر س جاده عبور مي كنند، از س
ــا را چندين  ــت و آمده ــد هيروي در اين منطقه رف و س
ــر آب و هوايي  ــا هم كه اين منطقه از نظ برابر كرد، از آنج
ــاله رقم قابل  ــور است هر س يكي از زيباترين مناطق كش
ــوند. تمامي  ــافران راهي اين منطقه مي ش توجهي از مس
اين عوامل دست به دست يكديگر داده اند و باعث شده اند 
كه جاده هاي اين منطقه تبديل به يكي از خطرناك ترين 
جاده هاي كشور براي رانندگي شوند و هر ساله رقم بااليي 

از تصادفات در اين منطقه اتفاق افتد. 
« وضعيت جاده خراب، داغان، زشت و بسيار بد است.» 

از امدادرساني هم خبري نيست
ــي از مواردي  ــان يك ــه مصدوم ــه موقع ب ــاني ب امدادرس
ــكل مواجه  ــواره با مش ــت كه در جاده هاي غربي هم اس
ــن منطقه و  ــود امكانات در اي ــت. محروم بودن و كمب اس
ــياري از  ــدادي دليل فوت بس ــاي ام ــيدن نيروه دير رس
مصدومان مي شود كه اگر كمك ها زودتر به آنها مي رسيد 

نجات پيدا مي كردند. 
ــاكنان منطقه هورامان است. او  سهيل 25 ساله يكي از س

ــه را اين گونه  ــات منطق ــاني در تصادف ــف امدادرس ضع
ــه در منطقه ما  ــتر تصادفاتي ك ــد: « در بيش بيان مي كن
ــدادي خيلي  ــل اينكه نيروهاي ام اتفاق مي افتند به دلي
ــات افراد  ــراي نج ــي خود ب ــردم محل ــند، م دير مي رس
دست به كار مي شوند.» او به تجربه كمكش به مصدومان 
ــاره مي كند و مي گويد: « ماشين  يك حادثه رانندگي اش
ــرده و به  ــتايي چپ ك ــك جاده خاكي روس پرايدي در ي
ــات افراد  ــا خودمان براي نج ــقوط كرده بود. م ته دره س
مصدوم دست به كار شديم و مصدومان و افراد فوت شده را 
ــختي به باال انتقال داديم. بعد هم چون  از طريق پتو به س
ــخصي آنها را  ــين هاي ش خبري از آمبوالنس نبود با ماش

به بيمارستان رسانديم.
ــل اينكه كمك هاي امدادي  يكي از مصدومان تنها به دلي
ــيد فوت كرد.» محروم بودن مناطق غربي و  دير به او رس
ــاله ميزان  ــده كه هر س كمبود امكانات امدادي موجب ش
ــب  ــور باال رود. وضعيت نامناس تلفات جاده اي غرب كش
ــتهالك جاده  ــاالي تريلي ها كه اس جاده ها، رفت و آمد ب
ــت و آمدها  ــت و افزايش رف ــرده اس ــر ك ــن براب را چندي
ــه دولت دنبال  ــازي ك ــعه مانند سدس با برنامه هاي توس
ــه حداقلي ترين اعتبار  مي كند، در حالي روي مي دهند ك

براي مرمت جاده هاي غربي اختصاص پيدا كرده است.»

ــرورش  ــوزش و پ ــتيبانى وزارت آم ــاون و پش ــركل تع  مدي
ــفند  ــان از 5 اس ــوروزى فرهنگي ــكان ن ــام اس ــت ن از ثب

خبر داد.
ــكان نوروزى فرهنگيان اظهار  ــيارى در خصوص اس ــيد س فرش
ــاى موجود  ــل20 درصد فضاه ــى حداق ــت:  رزرو اينترنت داش
ــفند ادامه خواهد داشت  ــده و تا 25 اس ــفند ماه آغاز ش از 5 اس
ــه ــامانه eskan.medu.ir مراجع ــه س ــد ب ــان باي و فرهنگي

كنند.
ــه  ــكان در مقايس ــاى اس ــه تعرفه ه ــان اينك ــا بي وى ب
ــت و بيمه حوادث و  ــى نداشته اس ــته هيچ افزايش با سال گذش
مسئوليت مدنى براى عوامل اجرايى و ميهمانان به شكل متمركز 
پيش بينى شده است، افزود: تعرفه اسكان براى فرهنگيان شاغل 
ــته و خانواده درجه يك آنها براى يك تا 5 نفر به ازاى  و بازنشس
ــروه الف 22 هزار  ــب در اتاق هاى ويژه 25 هزار تومان، گ هر ش
ــروه ج 12 هزار تومان در نظر  تومان، گروه ب 16 هزار تومان و گ

گرفته شده است.
مديركل تعاون و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان 
كرد: اسكان نوروزى براى كاركنان دولت « لشكرى و كشورى » 

با تعرفه هاى خاص خود ارائه مى شود.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس بر ساماندهى اتباع بيگانه 
ــى و تولد فرزندان  ــرى از ازدواج هاى غيرقانون براى جلوگي
ــدان بى هويت و  ــد فرزن ــرد و گفت: تول بى هويت تاكيد ك
ــور  بى توجهى به تعيين تكليف آنان تبعات جدى براى كش

خواهد داشت.
ــت درخصوص  ــعيدى از عملكرد دول ــماعيل س  محمداس
ساماندهى اتباع بيگانه انتقاد كرد و گفت: اگر وزارت كشور 
به اين موضوع به صورت جدى ورود مى كرد در حال حاضر 
ــيوع ازدواج غيرقانونى زنان ايرانى با اتباع بيگانه و  شاهد ش

در پى آن تولد فرزندان بى هويت نبوديم.
ــا تاكيد  ــالمى ب ــوراى اس اين نماينده مردم در مجلس ش
ــل از ازدواج زنان  ــن تكليف فرزندان حاص بر ضرورت تعيي
ــا اتخاذ  ــت دولت ب ــه، افزود: بهتر اس ــا اتباع بيگان ايرانى ب
ــب را براى  ــيوه هاى منطقى و اصولى، راهكارهاى مناس ش

جلوگيرى از چنين ازدواج هايى اتخاذ كنند.
وى بر ساماندهى اتباع بيگانه براى جلوگيرى از ازدواج هاى 
غيرقانونى و تولد فرزندان بى هويت تاكيد كرد و خاطرنشان 
ساخت: نتيجه ازدواج هايى كه با روند قانونى طى نمى شود 
ــنامه است كه در آينده  تولد كودكان بى هويت و بى شناس

ــى و ...  ــانى، اجتماع ــهروندى، انس ــچ گونه حقوق ش از هي
برخوردار نيستند.

سعيدى تصريح كرد: ساماندهى اتباع بيگانه در كشور امرى 
ضرورى است كه نيازمند تالش جدى وزارت كشور است.

وى تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج غيرقانونى زنان 
ايرانى با اتباع بيگانه را امرى ضرورى خواند و گفت: با توجه 
ــا از حق تحصيل،  ــدان حاصل از اين ازدواج ه به اينكه فرزن

ــتند، بنابراين  ــوردار نيس ــت و درمان برخ تابعيت، بهداش
الزم است دولت در اين خصوص تمهيدات الزم را بينديشد.

عضو كميسيون اجتماعى در مجلس نهم ادامه داد: هر چند 
ازدواج امرى طبيعى بوده ولى بهتر است روال آن به صورت 
قانونى طى شود بنابراين زنان ايرانى بايد از ازدواج غيرقانونى 
با اتباع بيگانه خوددارى كنند چرا كه نه تنها شناسنامه اى 
براى فرزندان آنها صادر نمى شود بلكه نمى توانند از طريق 
ــت  مبادى قانونى نيز از حقوق خود دفاع كنند؛ ضرورى اس
ــن ازدواج هايى صورت گيرد با ارائه  دولت قبل از اينكه چني
راهكارهاى موثر و پيشگيرانه اين معضل را به صورت دائمى 

حل كند.
نماينده مردم در مجلس نهم، عمده عامل ازدواج غيرقانونى 
ــت  زنان ايرانى با اتباع بيگانه را، فقر مالى و اجتماعى دانس
ــه نمى توانند به صورت  ــاع بيگانه غيرمجازى ك و گفت: اتب
قانونى ازدواج كنند، به ازدواج هاى غيرقانونى روى مى آورند.

سعيدى با انتقاد از ازدواج بى رويه و غيرقانونى زنان ايرانى 
ــل از اين  ــدان بى هويت حاص ــه، گفت: فرزن ــاع بيگان با اتب
ــئوالن نسبت به ساماندهى  ازدواج ها نتيجه بى توجهى مس

اتباع بيگانه هستند.

ــت اداره كل امور بانوان و خانواده استاندارى قزوين گفت: آگاهى  سرپرس
بخشى زوجين عامل مهمى در تحكيم بنيان خانواده است.

ــتند  ــى فيلم مس ــمى كه در خصوص نقد و بررس مريم بيدخام در مراس
ــا حضور تنى چند  ــراى بانو ب جاى «خالى خانم و آقاى ب» در فرهنگس
ــائل اجتماعى و حقوقى به نمايش گذاشته شده بود  ــان مس از كارشناس
ــن عامل طالق  ــاد ، نابارورى دومي ــخنانى اعالم كرد: پس از اعتي در س

در كشور است. 
وى افزود: جهت تحقق بخشيدن به منويات مقام معظم رهبرى در خصوص 
تحكيم بنيان خانواده و كاهش آمار طالق در جامعه بايستى آگاهى بخشى 
به جوانان صورت پذيرد به گونه اى كه طالق به عنوان آخرين راه پيش روى 

زوجين نابارور باشد.
ــتاندارى قزوين تصريح كرد:  سرپرست اداره كل امور بانوان و خانواده اس
ــت دارند و از اين  ــر 50 مركز درمان نابارورى در ايران فعالي در حال حاض

حيث ايران در رديف 10 كشور برتر دنيا قرار دارد.
ــت، اضافه كرد:  ــال اس ــن ازدواج 25-18 س وى با بيان اينكه بهترين س
امور بانوان و خانواده در صدد است تا با همكارى دانشگاه علوم پزشكى اقدام 
به برگزارى كارگاه هاى آموزشى درمان نابارورى جهت زوجين نابارور كند.
بيدخام اظهار اميدوارى كرد كه با استفاده از نظرات كارشناسان و برگزارى 

كارگاه هاى آموزشى بتوان تا حدودى آمار طالق را در جامعه كاهش داد.

 موضوع دست فروشان، بساط گستران و حواشى هاى پيرامون 
ــت كه در روزهاى اخير به بحث  آن ها يكى از موضوعاتى اس

داغ رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى بدل شده است.
ــه معضل  ــا بيان اينك ــهربان ب ــركت ش مديرعامل ش
ــته  ــود داش ــار وج ــان قاج ــى از زم ــت فروش دس

ــامانه  ــاس تماس با س ــت، گفت: بر اس اس
ــال  در شش ماهه اول س

ــد معبر اصناف،  مورد س
ــد معبر مصالح و  س

ــان به اين سامانه  ــد معبر دست فروش س
گزارش داده شد.
ــزود: ما چيذرى اف

براى ورود جدى به اين حوزه آموزش داديم.
ــاس در تهران مانند  وى با اشاره به20 نقطه حس

ــيب بساط گسترى  محدوده بازار، هفت تير و تجريش كه آس
ــت: در  را در آنها به صورت جدى داريم، گف

از افراد پشت پرده پديده بساط گسترى دستگير شدند.
مديرعامل شركت شهربان با اشاره به افرادى كه در اين مجموعه 
مى گنجند، گفت: بساط گستران افرادى هستند كه از بساط دارها 
ــتند.  ــا برخى ديگر از اين افراد نيز نيازمند هس حقوق مى گيرند، ام

جـاده هايي كه بـوي مـرگ مي دهنـد

آن روى سكه دست فروشى
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مزایده 
11/270 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید پرونده کالسه 940512ج8 له آقای رضا زین الدینی علیه 
آقای تاج الدین ساکی به نشانی اصفهان – میدان فرح آباد – گروه 44 توپخانه – رکن 
یکم  گروه در مورد امتیاز آپارتمان متعلق به خوانده که در پروژه مسکونی گل نرگس 
که قرار است توسط تعاونی مسکن مرکز آموزش توپخانه )مراتو( و گروه های 44و55 
احداث گردد در مرحله اخذ مجوزهای الزم می باشد و محل پروژه در اصفهان سه راه 
حکیم نظامی ابتدای خیابان صفه است و خوانده )آقای تاج الدین ساکی( با پرداخت 
مبلغ 240/000/000 ریال امتیاز داشتن یک دستگاه آپارتمان مسکونی از تعاونی مزبور 
را کسب نموده است که ش��ماره امتیاز مزبور 71414/3 می باشد براساس تحقیقات 
به عمل آمده ارزش امتیاز آپارتمان مزبور در حال حاضر مبلغ یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال )1/500/000/000( می باشد. زمان: پنجشنبه مورخ 1394/12/20 ساعت 
10صبح. مکان: اصفهان –خ-نیکبخت – دادگستری کل اصفهان – ساختمان اجرای 
احکام حقوقی – طبقه چهارم – اجرای احکام شعبه 8 حقوقی اصفهان طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اج��را از اموال دیدن کرده و با 
س��پردن 10% ارزش اموال به شماره حس��اب 2171290210008 بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده ش��رکت کنند مزایده از قیمت پایه 
شروع می شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:31986 

اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

11/272 اج��رای احکام ش��عبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالس��ه اجرایی ش��ماره 940324ج28 خواهان ساناز نیک خو علیه 
خوانده حمید ش��یران چهارسوقی مبنی بر فروش یک دس��تگاه آپارتمان مسکونی 
به ش��ماره پالک ثبتی 14874/10646 بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان 
کاوه – شهرک کاوه – خیابان نظامی گنجوی – کوچه شفا – جنب پالک550 مجموعه 
آپارتمانی 15 واحدی – مجتمع ایمان – طبقه اول – واحد غربی جلس��ه مزایده ای در 
تاریخ 94/12/16 روز دوشنبه از ساعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واق��ع در )اصفهان – خیابان نیکبخت – 200 متر 
پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل اس��تان اصفهان – جنب بیمه پارسیان 
– ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه دوم( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده از ملک به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کسانی حق شرکت 
در مزایده را دارند که 10% مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند مزایده از مبلغ 
کارشناسی شروع و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. 
اوصاف ملک براس��اس نظریه کارشناس��ی: آپارتمان مذکور در طبقه اول و سمت 
غربی از یک مجموعه آپارتمانی 15 واحدی واقع است که مجموعه آپارتمانی در شش 
طبقه با اسکلت بتنی و عمر حدود 4 سال احداث شده است که دارای آسانسور بوده 
و ایس��تگاه پله با دیوار و دربی از ورودی واحدها در طبقات مجزی ش��ده که ورودی 
واحدها با کف و دیوار سرامیک و سقف س��فیدکاری – دیوارهای راه پله از سرامیک 
– دیوارهای حیاط و پارکینگ از سرامیک – کف پارکینگ موزاییک و ساختمان دارای 
سیستم اطفای حریق با شلینگ آب در طبقات و نصب کپسول می باشد. مشخصات 
واحد آپارتمانی: کف سازی ها از س��رامیک- دیوارها از کاغذ دیواری – دیوار و کف 
آشپزخانه از س��رامیک – دیوارها و کف سرویس ها از کاش��ی و سرامیک – سقفها 
سفید و نقاشی – کابینتهای آشپزخانه در سه طرف همگی از ام.دی.اف با دکوراتیو 
مربوطه – دربهای داخلی چوبی – اتاق ها دارای گنجه و کمدهای چوبی – پنجره ها از 
نوع دو جداره – سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه با نصب لوازم بهداشتی و شیرآالت 
و سینک ظرفشویی – بدون هود – سیستم س��رمایش از کولرآبی )کولر در فضایی 
تعبیه شده در سمت شمال آپارتمان نصب شده است( – سیستم گرمایش از پکیج 
)بدون نصب رادیاتورها( – آیفون از نوع تصویری و با تاسیس��ات آب و برق و گاز و 
تلفن کامل و قابل بهره برداری میباشد که در زمان مباشرت به کارشناسی محل فاقد 
وسایل زندگی و متصرف بوده و درب آن قفل بود که توسط خوانده باز شد آپارتمان 
دارای برق و گاز مجزی و آب اشتراکی با مجموعه می باش��د برای انباری آپارتمان 
یکباب انباری در طبقه همکف معرفی گردید که با مندرجات سند تطبیق ندارد )خوانده 
اظهار می دارند که با انباری طبقه پنجم جابجا کرده ایم ولیکن توافق کتبی و قانونی 
نکرده ایم( لذا ارزیابی براس��اس مندرجات سند می باش��د. عرصه و اعیان آپارتمان 
)طلق( به شماره 10646 فرعی از 14874 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده 
از 10618 فرعی از اصلی مذکور بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال غرب استان اصفهان 
به مس��احت 131/98 مترمربع واقع در س��مت غربی طبقه اول که 4/26 مترمربع آن 
تراس مسقف جنوبی – 5/61 مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت – 4/51 مترمربع 
آن بالکن و بالکن پیشرفته است به انضمام انباری قطعه 13 تفکیکی به مساحت 3/66 
مترمربع واقع در پش��ت بام به انضمام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مساحت 11/76 
مترمربع واقع در همکف با قدرالس��هم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که طبق تصویر سند شماره 91/059364 
سه دانگ مشاع از شش��دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مذکور طبق دفتر 461 صفحه 
564 ذیل شماره 91387 ثبت و با مستند »صلح مشتمل بر رهن شماره 10221 تاریخ 
93/2/29توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 381 شهر اصفهان به نام خانم ساناز 
نیکخو فرزند سهراب س��ند مالکیت صادر گردیده است« و طبق یک برگ سند دیگر 
ارائه شده به شماره 91/0157416 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان 
مذکور )سه دانگ باقیمانده تا شش��دانگ( نیز طبق دفتر 431 صفحه 33 ذیل شماره 
84055 ثبت و با مستند: »انتقال قطعی ش��ماره 7911 تاریخ 92/5/30 دفترخانه اسناد 
رسمی ش��ماره 381 ش��هر اصفهان« به نام آقای حمید ش��یران چهارسوقی فرزند 
مجتبی سند مالکیت صادر گردیده است و در هر دو سند ارائه شده طی سند رهنی 
شماره 7912 مورخ 1392/5/30 به نفع بانک مسکن به مبلغ 270/764/643 ریال توقیف 
می باش��ند با عنایت به موارد فوق الذکر - موقعیت و محل و مشخصات مجموعه 
آپارتمانی و آپارتمان موضوع ارزیابی – مس��احت آپارتمان – مشخصات و قدمت 
ساخت – قدرالسهم آپارتمان از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نام��ه اجرایی آن - ارزش پارکین��گ و انباری آن)طبق 
س��ند( – کاربری )مس��کونی( – ارزش اشتراکات ش��هری – وضعیت بازار و عرضه 
و تقاضای فعلی و با در نظر گرفت��ن جمیع عوامل موثر در قیم��ت گذاری – ارزش 
شش��دانگ آپارتمان به مبلغ 2/230/000/000 ریال )معادل دویس��ت و بیست و سه 
میلیون تومان( برآورد و اعالم گردیده است.م الف:31987 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

11/392 اجرای احکام ش��عبه 7 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 930650 له علی نوروزیان علیه 1- محمد 
فاتحی 2- حس��ین جمالی به نش��انی خیابان عس��گریه – جنب نان بربری سوپر 
پروتئین سورن مورد مزایده طبق نظر کارشناسی: یک باب ساختمان به پالک ثبتی 
1519043693 با مشخصات واقع در اصفهان خیابان عسگریه جنب بن بست فروتن 
با حدود اربعه که در صفحه اول گزارش قید گردیده است یکباب ساختمان مشتمل بر 
یک طبقه مسکونی )طبقه اول( یک طبقه تجاری با نمای آجر شامل دو باب مغازه به 
صورت شرقی غربی که در مغازه شرقی به صورت فروشگاه سوپر پروتئین سورن 
و مغازه غربی فروش��گاه خرازی فعالیت دارد و در زیرزمین آرایشگاه زنانه می باشد 
با توجه به س��وابق ثبتی پالک 15190/43693 بخش 5 اصفهان با محل معرفی شده 
هم خوانی دارد و در صورت نیاز به تعیین قدرالس��هم خواهان به میزان مبلغ مندرج 
در اجراییه مستلزم ارزیابی کل پالک اعم از عرصه و اعیان توسط کارشناس رسمی 
در رشته راه و ساختمان می باشد تا پس از برآورد قیمت زمینه تضمینی قدرالسهم 
خواهان از پالک مذکور مشخص گردد. زمان: روز دوش��نبه مورخ 94/12/24 ساعت 

10صبح. مکان: اصفهان – خ.نیکبخت – دادگستری کل اصفهان – دادگاه ساختمان 
اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم و اجرای احکام شعبه 7 حقوقی اصفهان. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از ضمن هماهنگی با این اجرا از اموال دیدن کرده و 
با سپردن 10% ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده ش��رکت کنند مزایده از قیمت پایه 
شروع می شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:32830 

اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

11/271اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 900408ج.ح/4 له بانک صادرات ایران و 
علیه ش��رکت محکم بلوک و محمود و زهره و احمد همگی شهرت صائبی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 2/426/538/322 ریال به منظور فروش 45/379 حبه از 72 حبه ششدانگ 
پالک ثبتی 15200/41 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان عالمه 
امینی – کوچه شهید پرویز آبکار – انتهای بن بس��ت شکوفه با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر در مورخ 94/12/16 از س��اعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجراء واقع در 
)اصفهان – خیابان نیکبخت – 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل 
استان اصفهان –جنب بیمه پارسیان –ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم( 
برگزار نماید در خصوص ملک مورد نظ��ر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی 
صورت گرفته است طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه 
کارشناس: ملک مورد بحث به شماره پالک ثبتی 15200/41 بخش 5 ثبت اصفهان است 
که مورد ثبت شماره 12995 در صفحه 528 دفتر 86 میباشد و ششدانگ در مالکیت 
آقای احمد صائبی اس��ت مس��احت عرصه ملک 163/7 مترمربع است و ساختمان 
نیمه تمام شامل زیرزمین و طبقه همکف که در مرحله ستونهای بتونی و سقف نیمه 
تمام طبقه همکف با تیرچه و بلوک در سمت شمال زمین مزبور موجود می باشد که 
ساختمان تعطیل و نسبتا قدیمی می باش��د. با توجه به موقعیت محلی ملک ابعاد 
 و مس��احت و س��اختمان نیمه تمام موجود )در حدود 60% عرصه و هر طبقه حدود

 95 مترمربع( و در نظر گرفتن کلیه شرایط موجود – ارزش ششدانگ ملک مورد بحث 
جمعا مبلغ سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال )3/850/000/000 ریال( برآورد 
و اعالم می گردد.م الف:31984 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
11/394 شماره نامه:9410116838600254 ش��ماره پرونده:9309980352500991 شماره 
بایگانی شعبه:940180 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان 
در نظر دارد در خصوص کالسه 940180ح.ج6 له خانم اکرم یوسفیان علیه آقای حسین 
نجفی به خواسته اصل مهریه جلسه مزایده ای جهت فروش 15/75 حبه از 72 حبه از 
پالک ثبتی 15177/1300 بخش 5 مورد ثبت شماره 123606 در صفحه 129 دفتر 99 با 
شماره چاپی 662126 مربوط به یک باب منزل کلنگی به آدرس اصفهان – اتوبان شهید 
چمران – خ.نهم )کوچه وحدت( –بن.بس��ت الله زار 3- پالک153 سهم االرث محکوم 
علیه از مرحوم پدرش پرویز نجفی به مساحت 247/5 مترمربع دارای انشعابات آب و 
برق و گاز با قدمت بالغ بر 30 سال که هم اکنون خالی از سکنه و 6 دانگ آن به مبلغ 
5/940/000/000 ریال و 15/75 حبه سهم االرث محکوم علیه به مبلغ 1/299/375/000 
ریال ارزیابی شده است را برگزار نماید طالبین می توانند جهت بازدید 5 روز قبل در 
محل از ملک دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده در تاریخ 1394/12/19 ساعت 09/30 
در دفتر این اجرا واقع در اصفهان – خ.شهید نیکبخت – 200 متر باالتر از ساختمان 
دادگستری سمت راست ساختمان اجرای احکام طبقه2 واحد 4حاضر شوند فروش 
از مبلغ ارزیابی ش��روع و برنده کس��ی خواهد بود باالترین قیمت را پیش��نهاد و ده 
 درصد مبلغ تصویبی را به حساب سپرده واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود.

م الف:32828 اجرای احکام شعبه ششم دادگاه خانواده اصفهان
مزایده 

11/395 اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
 مزایده ای در خص��وص پرونده اجرایی کالس��ه 940158ج.ح/4 ل��ه محبوبه نوری و 
علیه احسان خوانس��اری مبنی بر مطالبه مبلغ 13/197/590 ریال به منظور فروش 
اموال منقول ذیل برگه به نشانی اصفهان – خ.آتشگاه – بعد از چهارراه قدس – کوچه 
گلها – جنب تاالر پذیرایی آسمان آبی – فروشگاه سان کاال با وصف کارشناسی ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 94/12/18 از ساعت 9 
الی 9/30 صبح در محل این اجرا )خ.نیکبخت – 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری 
اصفهان –جنب بیمه پارسیان – س��اختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان – طبقه 
چهارم –ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان( برگزار نماید طالبین خری��د 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت 
کارشناسی به حس��اب سپرده دادگستری اصفهان به ش��ماره 2171290210008 نزد 
بانک ملی و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه مزایده شرکت نمایند مزایده از 
مبلغ کارشناسی شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

نظریه کارشناسی: یکدستگاه تلویزیون رنگی ال.جی – ال.ای.دی – 42 اینچ با مارک
LF    56000 - SNO  :   509STBR44428     -    W/O  -     52CGL63   -MadeinLGElectronics

با کارتن بسته بندی و آکبند. بدینوسیله ارزیابی دستگاه فوق الذکر با در نظر گرفتن 
وضعیت موجود و جمیع جه��ات موثر بر قیمتها به مبل��غ 15/200/000 ریال )پانزده 
میلیون و دویس��ت هزار ریال( اعالم می گردد.م الف:32827 اجرای احکام شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

11/435 شماره آگهی:139403902004000280 شماره پرونده: 9100400200400954 آگهی 
مزایده پرونده اجرایی کالسه:9102318 ش��ش دانگ قطعه دهم تفکیکی پالک شماره 
7321 فرعی مجزی شده از 153 پالک از 28 اصلی واقع در وعنا کوجان بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان – رهنان – بر خیابان شریف – روبروی مخابرات که سند 
مالکیت آن در صفحات 349و352 دفتر 561 امالک به نام آقایان حس��ن نوروزی )سه 
دانگ( و اکبر نوروزی )سه دانگ( ثبت و صادر شده است با حدود: شماال خط مستقیم 
مفروض است به خیابان 24 متری به طول 14 متر شرقا خط مستقیم مفروض است 
به قطعه 11 فرعی به طول 30 متر و سی سانتیمتر جنوبا خط مستقیم مفروض است 
به قطعه 18 فرعی به طول 14 متر غربا خط مستقیم مفروض است به قطعه 19 فرعی 
به طول 30 متر و 60 سانتیمتر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق عبارتست از 
یک باب ساختمان یک طبقه که در زمان بازدید به صورت فروشگاه و کارگاه مبل سازی 
مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته بود این س��اختمان دارای یک فضای اصلی 
فروشگاهی در جلو )بر خیابان شریف( و یک راهرو ارتباطی و چندین فضای تکمیلی 
در عمق پالک و پشت فروشگاه بود که هنوز در حال تکمیل نازک کاری و دکوراسیون 
بودند. سفتکاری ساختمان قدیمی و بخشی از آن دارای سقف خرپایی و قسمتی دارای 
سقف تیرچه بلوک بود و بهسازی بر روی نازک کاری صورت گرفته بود به نحوی که 
کف فروشگاه تکسرام مرغوب و شیش��ه ها سکوریت بودند. مساحت عرصه 426/3 
مترمربع و میزان اعیانی 390 مترمربع بوده و این س��اختمان دارای انشعابات آب و 
برق و گاز می باشد ملکی آقایان حسن نوروزی )سه دانگ( و اکبر نوروزی رنانی )سه 
دانگ( می باشد که طبق سند رهنی شماره 34960-87/03/05 دفترخانه 112 اصفهان 
در رهن بانک صادرات واقع می باش��د و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهنی 
فوق تا تاریخ 95/05/07می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 13/881/000/000 ریال 

شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگه��ی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
94/12/01 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حس��اب 
اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:33279 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اخطار اجرایی
شماره:488/94ش25 به موجب رای شماره 626 تاریخ 94/8/30 شعبه 25 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- اکبر کریمی فرزند 
حمزه علی 2- حمیدرضا نجفی فرزند اکبر هر دو به نش��انی مجهول المکان  محکوم 
هستند به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال )10/000/000ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 
170/000 ریال )یکصد و هفتاد هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 90/1/18 لغایت اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
جعفر کریمی فرزند نوروزعلی به نش��انی اصفهان – زینبیه – دارک – کوی طالب – 
پالک22 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام ش��وراها. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32792 

شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

11/479 شماره آگهی:139403902004000281 شماره پرونده: 139304002004000400 آگهی 
مزایده پرونده اجرایی کالسه:9301453، 1- ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1570 
فرعی از 2249 مجزی ش��ده از پالک 1127 فرعی از 2249 اصلی به مساحت 471/21 
مترمربع واقع در بخ��ش 6 ثبت اصفهان به آدرس: جاده اصفهان – ش��یراز، روبروی 
مجموعه ایران خودرو، کوی کاشانک، پالک15 که سند مالکیت آن در صفحه 531 دفتر 
213 امالک ذیل ثبت شماره 54303 با شماره چاپی 837438 ثبت و صادر شده است. 
2- شش��دانگ یک باب خانه )خلوت( پالک 2153 اصلی به مساحت 434/56 مترمربع 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 281 دفتر 110 امالک ذیل 
ثبت شماره 1718 با ش��ماره چاپی 861404 به آدرس: اصفهان – خیابان میرداماد – 
کوچه بازارچه شاطرباشی – کوچه شهید مقراضگر – بن.بست امین – پالک17 حدود 
پالک 2249/1570: شماال به طول 18/90 متر دیواریست به خیابان 12 متری شرقا به 
طول 24/99 متر دیواریس��ت به دیوار پالک 2249/1444 جنوبا اول به طول 9/48 متر 
دیوار به دیوار پالک 2249/1367 دوم به طول 9/40 متر دیواریس��ت به کوچه منسده 
غربا به طول 24/90 متر دیواریست به کوچه منسده حدود پالک 2153 واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان ش��ماال: تحتانی به طول 11/70 متر دیواریست به داالن خانه شماره 
2152 و فوقانی دیواریس��ت به خانه 2151 و فضای کوچه منسده فوقانی این قسمت 
در تصرف مورد ثبت است ش��رقا اول تحتانی به طول 6/60  متر دیواریست به داالن 
اش��تراکی با خانه مورد ثبت و خانه 2154و2155 و فوقانی این قس��مت در تصرف 
مورد ثبت است دوم به طول 6/70 متر درب و دیواریس��ت بداالن مذکور سوم اول به 
طول 7/60 متر تحتانی به دیوار اشتراکی با داالن خانه خانه 2154 و فوقانی به دیوار 
اش��تراکی با خانه مذکور فوقانی داالن مذکور به صورت مهتابی است و در تصرف 
مورد تحدید است چهارم در سه قسمت )که قس��مت دوم جنوبی محسوب است( به 
طولهای 7 متر و 3/20 متر و 6/05 متر بدیوار اشتراکی با خانه مذکور جنوبا به طول 
15 متر دیواریست به خانه 2131 غربا اول به طول 27/15 متر به دیوار خانه 2152 دوم 
فوقانی به طول 2 متر به دیوار اشتراکی با فوقانی خانه مذکور که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک 2249/1570: ششدانگ مذکور با کاربری مس��کونی دارای 33 مترمربع 
ساختمان )266 مترمربع در طبقه همکف و 64 مترمربع در زیرزمین( با قدمت 20 ساله 
با اسکلت آهن و آجر سقف طاق ضربی و نمای سنگی و پوشش بام از آسفالت می 
باشد و همچنین کف ساختمان مذکور به صورت سرامیک فرش – کابینت و سرویس 
بهداشتی و حمام کاشی و سرامیک و سیستم گرمایشی با بخاری و آبگرمکن مخزنی 
و سرمایشی با کولر بوده و دارای انشعابات آب و فاضالب – برق 25 آمپر تک فاز و 
گاز است و طبق نظر هیات کارشناسان پالک ثبتی 2153: پالک مذکور با مساحت کل 
434/56 مترمربع مربوط به اواخر دوره قاجار در قسمت شمالی در دو طبقه زیرین با 
حوضخانه و ستونهای سنگی و تزیینات حجاری و طبقه فوقانی تاالری با دو ستون 
و با تزیینات گچبری و آیینه کاری و نقاشی و سقف تخته پوش با تزیینات گره چینی 
چوبی و سنگ های ازاره بخش شمالی با نقش های حجاری برجسته می باشد و در 
قسمت شرق و جنوب مجموعه نیز اعیانی ها بدون تزیینات خاص با دربهای چوبی 
و نمای داخلی و بیرونی گچ و رنگ و سقفهای تخته پوش با تزیینات گره چینی چوبی 
وجود دارد و کلیه بام ها دارای پوش��ش ایزوگام میباش��ند ه��ر دو پالک ملکی آقای 
حسین حسینی پناه اصفهانی که طبق سند رهنی شماره 40536و50841 دفترخانه 55 
اصفهان در رهن بانک کشاورزی اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک مورد 
وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد و از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1- 3/307/894/200 
ریال جهت پالک 2249/1570 و 2- مبلغ 8/486/620/000 ریال جهت پالک 2153 شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود.الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگه��ی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
94/12/01 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین 
شده بانک ملی مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی اس��ت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ت��ا پایان وقت اداری 
همان روز طی فیش مخصوص در حس��اب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م 

الف:33597 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/481 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 941132ش11 خواهان عل��ی ملک محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا دهقان پور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/1/18 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32770 شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
11/482 در خصوص پرونده کالس��ه 1190/94 خواهان مهدی نادریان دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارات تاخیر 
و تادیه به طرفیت ساسان مورکانی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
95/1/19 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32780 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 11/483 در خصوص پرونده کالس��ه 941488 خواهان ابوالقاس��م کریمی با وکالت
 آقای حس��ین محمدیان و خانم نفیس��ه عرب زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
فاکتور به طرفیت علی احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
 95/1/21 ساعت 10/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32800 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/484 در خصوص پرونده کالسه 941499 خواهان مرتضی علیشاهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- ناصر مرادیان فرزند علی 2- اسداله سلطانی فرزند 
حیدر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/1/23 ساعت 10 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32802 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/485 در خصوص پرونده کالسه 941500خواهان مرتضی علیشاهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حسین یزدانی فرزند غالمرضا 2- اسداله سلطانی فرزند 
حیدر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/1/23 ساعت 10/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32801 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/486 در خصوص پرونده کالس��ه 94-504 خواهان علیرضا ژیان فر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرس��ول فیروزی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/1/23 ساعت 4/5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32783 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/487 در خصوص پرونده کالس��ه 94-505 خواهان علیرضا ژیان فر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرس��ول فیروزی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/1/23 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32782 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/488 ش��ماره ابالغیه:9410100350513255 ش��ماره پرون��ده: 9209980350501387 
شماره بایگانی ش��عبه:921478 خواهان/ش��اکی امیدرضا نصیری دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم مرتضی رعیتی و اکبر اهلل بخشیان به خواسته تامین خواسته 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9209980350501387 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/01/26 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای اکبر بخشیان و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:32908 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/489 ش��ماره ابالغیه:9410100350513258 ش��ماره پرون��ده: 9409980350501261 
شماره بایگانی ش��عبه:941391 خواهان/ش��اکی محمدجواد نوری لنجان نوکابادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم سید ابراهیم عساکره و علی قاسمی به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 
ارجاع و به کالسه 9409980350501261 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/26 
و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان سید ابراهیم 
عساکره و علی قاسمی و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:32905 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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خبراخبار کوتاه

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: نامزدهای 
مجلس دهم از حوزه انتخابی شهرستان های شهرکرد، بن و سامان از دادن 

وعده های غیرممکن به مردم خودداری کنند.
نوذر حیدری، در جلسه کمیته امنیت اجتماعی شهرستان شهرکرد، اظهار 
کرد: نامزدهای انتخابــات از دادن وعده های غیرمرتبط و انجام نشــدنی 
خودداری و قول هایــی که نمی توانند از عهده انجــام آن برآیند، به مردم 

ندهند.
وی با اشاره به ضرورت تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات، 
افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات سبب تقویت نظام و عقب نشینی 

دشمن از مقاصد خود می شود.
حیدری با اشــاره به ضرورت تشــریح اخالق انتخاباتی، خاطرنشان کرد: 
اخالق انتخاباتی باید از طریق رسانه های جمعی، ائمه جماعات در جامعه 

ترویج یابد.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت کلمه از ســوی نامزدهای انتخابات، گفت: 
نامزدها باید در زمان تعیین شــده به منظور تبلیغــات انتخاباتی از ایجاد 

رقابت های قومی و مذهبی خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ستادهای انتخابات در زمان تبلیغات نسبت به حفظ 

بهداشت و محیط زیست در استفاده از ابزار تبلیغات مراقب باشند.

عبدالحسین وهاب زاده در نشست آموزشی کودک و طبیعت اظهار کرد: 
برای حفظ و احیای طبیعت الزم اســت کودکان از ســال های کودکی با 
طبیعت آشنا شــوند و این امر با افزایش مدرسه های طبیعت در کشور در 
حال گسترش است.   نظریه پرداز محیط زیست کشور با اشاره به اینکه امروز 
با آموزش های زودهنگام به کودکان، دانشمندان کوچک می سازیم بیان 
داشت: با ادامه روند آموزش زودهنگام به کودکان در زمینه های مختلف، 
در آینده با کمبود دانشمند روبه رو می شویم؛ چرا که الزمه دانشمند شدن 
خالقیت است که کودکان باید به صورت آزادانه و با کمترین میزان آموزش 

به آن دست پیدا کنند.  
وهاب زاده ادامه داد: افراد خالق، گره های زندگی خود را باز و قدرت تمرکز 
و یادگیری بیشتری دارند که به این وسیله موجب پیشرفت و توسعه جامعه 
نیز می شوند و یکی از عوامل مهم برای تقویت خالقیت طبیعت گردی در 
دوران کودکی اســت. وی با بیان اینکه تفاهم نامه ای با آموزش  و پرورش 
منعقد شده است بیان داشت: عضو گیری از دانش آموزان به عنوان همیاران 
طبیعت انجام می شود و همیاران طبیعت بازوی توانمندی در حفظ منابع 
طبیعی هستند.  وی یادآور شــد: با توجه به تأکیدات مهم و سیاست های 
محیط زیست، مشــارکت مردمی مهم ترین برنامه ای است که در راستای 

حفاظت از منابع طبیعی انجام می شود.

یک نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم و فرزند حاج صادق آهنگران گفت: 
در دولت یازدهم فضای مناسبی برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

شهروندان فراهم شده است.
حجت االسالم محمدعلی آهنگران در همایش فراز و فرودهای انقالب 
اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی شــهرکرد افزود: با فضای مناسبی که 
فراهم شده شهروندان می توانند با اراده قوی پای صندوق های رای رفته 

و نظر خود را در تعیین سرنوشت کشور اعالم کنند.
وی افزود: اگر مردم با جدیت تمام در پای صندوق های رای حاضر شوند 
با حضور حداکثری خود می توانند یک مجلس شفاف و توانمند شکل 
دهند. آهنگران با تبیین اهمیت انتخابــات 94، تصریح کرد: صندوق 
های رای بهترین سازوکار برای فعلیت بخشیدن به اراده و رای مردم در 
اداره کشور است. این نویسنده و پژوهشــگر تاریخ اسالم با تبیین روند 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: حرکت امام راحل در شکل دهی به انقالب 
اسالمی مبتنی بر اراده ملت بود و همین امر سبب شد تا یک نظام مردمی 

برخاسته از آموزه های دین اسالم در کشور شکل گیرد.
آهنگران ادامه داد: در ســیره نبوی و علوی نیز خواست و اراده مردم در 
 جامعه از اهمیت باالیی برخوردار اســت و نظیر آن را در خانه نشــینی

 امام علی)ع( و قیام امام حســین)ع( به دعوت مــردم کوفه می توان 
مشــاهده کرد.همایش فراز و فرودهای انقالب اسالمی با حضور مشاور 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، جمعی از فعاالن سیاســی و 
دانشجویان در تاالر امام خمینی)ره( دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 

برگزار شد.
چهارمحال و بختیاری دارای چهار کرسی نمایندگی در مجلس شورای 

اسالمی و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.
برای انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در چهار حوزه 
انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری 146 نامزد ثبت نام کرده بودند 
که از این تعداد تاکنون 72 نامزد در گردونه رقابت حاضر هستند و برای 

کسب چهار کرسی نمایندگی مجلس تالش می کنند. 
 همچنیــن در انتخابات مجلس خبــرگان رهبری نیــز از 16 داوطلب

 ثبت نامی سه داوطلب در عرصه رقابت حضور دارند.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند امسال برگزار می شود.

خودداری نامزدهای انتخاباتی از دادن 
وعده های غیرممکن

 ایجاد و افزایش
 مدرسه های طبیعت در ایران

دولت اعتدال ، فضای مناسبی برای 
فعالیت های سیاسی فراهم کرده است

مدیــرکل آمــوزش و مشــارکت های مردمــی 
محیط زیســت گفت: بحران های کــه در تاالب های 
 کشور ایجاد شــده به دلیل احداث سدهای بیش از 

حد مجاز است.
 محمد درویــش در نخســتین نشســت کودک و 
طبیعت با بیان اینکه مهم ترین عامل تولید ریزگردها 
کشورهای عراق و سوریه هستند اظهار داشت: تولید 
ریزگردها در عراق و سوریه به دلیل آب دزدی ترکیه 
بود که حقابه دجله و فــرات را از 750 مترمکعب در 

ثانیه به 250 متر مکعب در ثانیه کاهش داده است.
وی افزود: همکاری برخی مقامات عراق و ســوریه با 

ترکیه چشمه های تولید گرد و خاک در این کشورها 
را به بیش از 3 الی 4 هزار درصد افزایش داده است.

مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست 
با بیان اینکه کشــور ما هم آرام آرام درگیر ریزگردها 
می شود بیان کرد: ما در باالدســت حوزه های آبخیز 
را بارگذاری کرده ایم و این بارگذاری ها متناســب با 
توانمندی اکولوژی آن حوزه آبخیزداری نیســت به 

همین  دلیل کشور دچار ریزگردها شده است.
درویش خاطر نشان کرد: بارگذاری ها سبب می شود 
تا حقابه پایین دســت را در نظر نگیریم و بحرانی در 

زاینده رود ایجاد شود.

وی گفت: چشمه های تولید گرد و غبار در چشمه های 
دشت سهرین، بختگان، تشک، کنجان، مهالو، منطقه 
فاو، بهمن شیر، اروندکنار، هندی جان و غرب کرخه 
به شدت افزایش یافته و این به دلیل سدسازی بیش 

از حد مجاز است.
مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست 
با بیــان اینکه در حال حاضر دریاچــه ارومیه به یک 
چشمه گرد و غبار تبدیل شده است تصریح کرد: این 
به دلیل وجود 72 سد و 70 چاه غیرمجاز است که یک 
پهنه 500 هزار هکتاری به بزرگ ترین چشمه تولید 

گرد و غبار تبدیل شده است.
درویش با اشاره به اینکه روش مالچ پاشی منسوخ شده 
است ادامه داد: روش مالچ پاشی روش منسوخ شده ای 
است؛ چرا که عالوه بر هزینه بر بودن آن سبب تخریب 

محیط زیست می شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر از روش خاک پوش های 

بیولوژی که اثر تخریبی ندارد استفاده می شود.
مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست 
خاطر نشــان کرد: در روش خاک پوشی می توانیم از 
تغییر کاربــری اراضی جلوگیری و رویشــگاه اصلی 

جنگل های خود را حفظ کنیم.
درویش با بیــان اینکه منطقه زاگرس در 10 ســال 
گذشــته بیش از 18 میلیون درخت را از دست داده 
اســت گفت: ما به جای آن که در اطراف شــهرهای 
مرکزی و بیابانی درخت بکاریم بهتر است جنگل های 
زاگرس که پتانســیل احیا بدون آبیاری را دارند احیا 

کنیم.

مدیرکل مشارکت های مردمی محیط زیست در شهرکرد:

سدسازی، تاالب ها را به چشمه های تولید گرد و غبار تبدیل کرد

اخبار کوتاه

رییس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری گفت:فضای سالم انتخاباتی بر 
این استان حاکم اســت ولی با این حال ،دادگستری استان با هر گونه جرایم 

انتخاباتی برخورد خواهد کرد.
سیدعبداهلل موسوی، با بیان اینکه صیانت از انتخابات و رای مردم با تمام توان 
انجام می شود، افزود: به منظور رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دو قاضی در 
شهرستان ها، یک قاضی در بخش ها و یک قاضی در شوراهای حل اختالف 
استان در تمامی دادگاه ها، دادسراها و دادگاه های تجدید نظر به صورت ویژه 

به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کنند. 
وی گفت: ستاد پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی از ماه های قبل 
در استان فعال شده است و مســئوالن قضایی، اجرایی، نظارتی، انتظامی و 
امنیتی و فرهنگــی در این کمیته حضور دارند و امــور مرتبط با انتخابات را 

پایش می کنند. 
موسوی با اشاره به دو انتخابات سرنوشت ساز در کشور اظهار داشت:همه باید 
برای برگزاری هرچه باشکوه تر این دو انتخابات در کشور تعامل و همکاری 
داشته باشــند.  وی از برخورد قاطع با متخلفان انتخاباتی در استان براساس 
قانون خبر داد و گفت: قانون مالک رفتار و گفتار مســئوالن اســت و باید از 

هرگونه برداشت و اقدام سلیقه ای در انتخابات پرهیز شود. 
رییس کل دادگستری استان به نقش دستگاه قضایی استان در حسن اجرای 
قانون و جلوگیری از تضییع حقوق مردم اشــاره کرد وگفت:برای رسیدگی 
سریع به پرونده های تخلفاتی، حضور مستمر در حوزه قضایی از یک روز قبل از 

انتخابات تا زمان اعالم نتایج و نظارت کافی بر فعالیت های انتخاباتی با رعایت 
بی طرفی از مواردی است که روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان 

باید نسبت به انجام آنها تالش داشته باشند.
موســوی، از بازبینی نطق تبلیغاتی کاندیداهای مجلــس خبرگان رهبری 
براساس اجرای ماده 19 و 21قانون مجلس خبرگان رهبری خبر داد و گفت: 
در کمیسیون بازرســی تبلیغات مواردی که به عنوان نطق تبلیغاتی نامزدها 
برای پخش از صدا و سیما و رادیو ضبط شده، بازبینی شده و به تایید رسیده 
اســت.  وی با بیان اینکه کمترین مورد تخلف در خصوص تبلیغات نامزدها 
در استان بوده است، گفت: برنامه تبلیغی هر نامزد به مدت 25دقیقه شامل 

زندگینامه وبیان برنامه ها و دیدگاه هاست. 
به گزارش ایرنا، چهارمحــال و بختیاری دارای چهار کرســی نمایندگی در 
مجلس شورای اسالمی و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری 

است. 
برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در چهار حوزه انتخابیه 
اســتان چهارمحال و بختیاری تاکنون72 داوطلب در گردونه رقابت حاضر 

هستند و برای کسب چهار کرسی نمایندگی مجلس تالش می کنند. 
همچنین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز از 16 داوطلب ثبت نامی 

سه داوطلب در عرصه رقابت حضور دارند. 
دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی و پنجمین دوره انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند امسال برگزار می شود.

  مشــاور رییــس مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: مــردم با 
حضور در پای صندوق هــای رای می توانند در تعییــن حاکمیت ملی 

مشارکت کنند.
  غالمعلــی رجایی در همایــش فــراز و فرودهای انقالب اســالمی در
  دانشگاه آزاد اســالمی شــهرکرد افزود: حاکمیت ملی مبتنی بر رای و

  اراده مــردم از اصــول اساســی نظــام جمهوری اســالمی به شــمار 
می رود. 

وی با تبیین نقش مشارکت مردم در اداره کشور، گفت: انقالب اسالمی 
به خواست و اراده مردم با رهبری امام خمینی)ره( شکل گرفت و پیروز 
 شــد. از این رو امام راحل برای نظر و خواسته مردم اهمیت بسیار زیادی 

قائل بود. 
رجایــی تصریــح کــرد: اکنــون نیــز مــردم بــا حضــور در پــای 
صنــدوق هــای رای بایــد بــار دیگــر نقــش و ســهم خــود را در 
 اداره کشــور اثبــات کننــد و بداننــد کــه در قالب حکومــت دیده 

می شوند. 
مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد حاکمیت یک دست در 
کشور، گفت: اعتقاد ما بر این است که کشور به هر دو جناح اصالح طلب 
و اصولگرا نیاز دارد و باید اجازه داد تا هر دو جریان در معرض رای مردم 

گذاشته شوند. 
رجایی با بیان اینکه حاکمیت تابع رای و اراده مردم اســت، خاطرنشان 

 کرد: باید شــرایطی فراهم شــود تا مردم به هرکس که می خواهند رای 
بدهند. مشــاور رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام تقویت احزاب 
را راهکار بــرون رفــت از تصمیمات ســلیقه ای در کشــور دانســت 
و افزود: بایــد با بهره گیــری از تجربیــات جهانی در راســتای تقویت 
 احزاب گام برداشــت تــا افــراد شایســته و توانمنــدی وارد مجلس

 شوند. 
رجایی با تاکیــد بر پرهیز از هرگونــه تندروی، اظهار کــرد: اعتدال در 
 هر موضوعی راهگشاســت و می تواند منشــا تحوالت خوبی در کشور

 شود. 
مشــاور رییس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در خصــوص نقش 
جوانان در صحنه های مهم کشــور گفت: باید به نیروی جوان کشــور 
 اعتماد کرد و از این ظرفیت ارزشــمند در پســت هــای مدیریتی بهره 

گرفت. 
 رجایــی خاطرنشــان کرد: جمهــوری اســالمی ایران مردمــی ترین
  نظام در عرصه بین الملل اســت و باید قدر انتخابات را دانســت و با رای

 خود سرنوشت کشور را تعیین کرد. 
 به گزارش ایرنــا، همایش فــراز و فرودهای انقالب اســالمی با حضور 
حجت االســالم محمدعلــی آهنگران، جمعــی از فعاالن سیاســی و 
دانشجویان در تاالر امام خمینی)ره( دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 

برگزار شد.

مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نقش مردم در حاکمیت ملی با مشارکت در انتخابات محقق می شود
رییس کل دادگستری :

فضای انتخاباتی چهارمحال و بختیاری سالم است

رییس هیئت ووشو استان:

 هیئت  ووشو  با  کمبود  اعتبار 
مواجه  است

رییس گروه ورزش بانوان خبر داد:

 حضور  بانوی  فوتبالیست استان 
در اردوی تیم ملی

رییس هیئت ووشو استان چهارمحال و بختیاری گفت: هیئت ووشو با کمبود اعتبارات مالی و 
نداشتن حمایت کننده مالی مواجه است.

نوربخش عسکری، با اشاره به میزان اعتبارات هیئت ووشو استان اظهار داشت: اعتباری که از 
ابتدای امسال تاکنون به هیئت ووشــو اختصاص یافته 4 میلیون و 700 هزار تومان است که 
تنها برای اعزام ورزشکاران به مسابقات بهمن ماه و خرید لباس ورزشی 3 میلیون و 800 هزار 

تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه هزار و 170 ووشوکار در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند افزود: از این 

مجموع 800 نفر آقا و 270 نفر خانم هستند.
رییس هیئت ووشو استان چهارمحال و بختیار با بیان اینکه تیم ووشو استان در جایگاه ششم 
کشور است بیان کرد: 24 مربی ووشو در اســتان فعالیت می کنند که از این مجموع 6 مربی 

خانم هستند.
عسکری با اشاره به برگزاری دوره های آموزشــی ویژه مربیان ووشو گفت: دوره های آموزشی 
مربیگری زیرنظر هیئت برگزار و متقاضیان در صورت قبولی در آزمون حکم مربیگری دریافت 
می کنند و مربیان ارشد نیز می توانند با شرکت در دوره های آموزشی مربیگری پیشرفته درجه 

یک زیر نظر فدراسیون در صورت قبولی در آزمون گواهی مربیگری پیشرفته اخذ کنند. 

رییس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از حضور بانوی فوتبالیست 
این استان در اردوی تیم ملی خبر داد.

سوسن تمدن، اظهار کرد: هنگامه صفاتی بانوی فوتبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی 
کشورمان راه یافت. رییس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: 
اردوی تیم ملی فوتبال زیر 19 سال با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در کمپ تیم ملی تهران 
برگزار می شود. وی با اشاره به ظرفیت بانوان ورزشکار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بانوان 
ورزشکار این استان از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند و تاکنون در رشته های مختلف ورزشی 
خوش درخشیدند. تمدن ورزش را یک مقوله فرهنگی دانست و ادامه داد: ورزش باعث تقویت روحیه 

نشاط و شادابی در بین بانوان می شود و توجه به آن ضرورت دارد.
وی تصریح کرد: اردوی تیم ملی فوتبال با حضور 22 ورزشکار برگزار و ملی پوشان کشورمان زیر نظر 

مربیان فدراسیون به تمرینات الزم می پردازند.
رییس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت: فرهنگ ورزش 

همگانی، باید در بین بانوان این استان توسعه داده شود.
وی با اشاره به برنامه های اجرایی در دهه مبارک فجر در چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همزمان با 

دهه مبارک فجر برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی برای بانوان در این استان اجرا شد.

رییس هیئت دو  و میدانی:

 فعالیت 80 ورزشکار بیمه شده 
در سطح استان

رییس هیئت دو  و میدانی چهارمحال و بختیاری گفت: 80 ورزشــکار بیمه شده در سطح استان 
در رده ســنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در حال فعالیت هســتند. که از ایــن تعداد 60 نفر را 
آقایان و 20 نفر را بانوان تشکیل می دهند. وی با اشاره به فعالیت تعداد مربیان ورزشی در رشته 
دو و میدانی اســتان افزود: از مجموع 15 مربی فعال در استان 8 مربی خانم و 7 مربی آقا هستند 
 که مربیان شاخص استان در رشته پرتاب ،به تیم ملی دعوت شــدند. رییس هیئت دو  و میدانی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دوره های آموزشــی ویژه مربیان استان برگزار می شود، بیان 
کرد: مربیان پس از شــرکت  صمیمی، تیم دو و میدانی اســتان را جزو 4 تیم برتر استان معرفی 
 کردند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به استعداد ویژه ورزشکاران استان در این رشته ورزشی، تیم

 دو و میدانی استان جزو 4 تیم برتر کشــور معرفی و 7 نفر از دو و میدانی کاران استان در رشته 
استقامت 800 متر به تیم ملی دعوت شدند.

وی با اشاره به مشکالت هیئت دو و میدانی استان گفت: نداشتن پیست سر پوشیده برای بانوان، 
کمبود فضا برای تمرین و نداشتن اسپانسر مالی از مهم ترین مشکالت این هیئت است.

رییس هیئت دو  و میدانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مسابقات ناشنوایان 14 بهمن ماه 
در تهران برگزار شد، تصریح کرد: محمدصادق بخشی پور ورزشکار ناشنوا از شهرستان بروجن در 

مسابقات قهرمانی »دو صحرا نوردی«  ناشنوایان شرکت و مقام قهرمانی را کسب کرد.
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مدیرکل منابــع طبیعی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: تقویت و توانمندسازی مروجان آموزش های 
طبیعت و کودک در چهارمحال و بختیاری ضروری 

است.
به گزارش فارس،علی محمدی مقدم  در نشســت 
آموزش کودک و طبیعت اظهــار کرد: برای احیا و 
حفاظت از منابع طبیعــی باید به کودکان آموزش 
داده شــود و این امر با ارایــه آموزش های الزم به 
مروجان آموزش هــای طبیعت و کودک میســر 

می شود.
مدیرکل منابــع طبیعی چهارمحــال و بختیاری 
بیان داشــت: همان طور که کودک در طفولیت با 
هنجارهای اجتماعی آشــنا می شود، الزم است با 

طبیعت و محافظت از آن نیز آشنا شود.
وی اضافه کــرد: زندگی آپارتمان نشــینی و عدم 
ارتباط بــا طبیعت منجر به عــدم ایجاد خالقیت 
در کودکان و نســل آینده می شــود که این امر از 
توسعه جامعه می کاهد و در این راستا باید اقدامات 

الزم انجام شود. این مسئول بیان داشت: هدف از 
آموزش مروجان آموزش های طبیعت و کودک در 
چهارمحال و بختیاری، انس و دوستی با طبیعت و 
توانمندسازی مروجان در زمینه ارایه آموزش ها به 

دانش آموزان است.    
وی با اشاره به نقش اثرگذار مربیان و تسهیل گران 
منابع طبیعی ادامه داد: برای آموزش این مربیان 
و تســهیل گران از کارشناسان کشــوری استفاده 

می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان مطرح کرد:

ضرورت توانمندسازی  مروجان  طبیعت
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تکنولوژی و فناوری؛

 تحقق رویای » اینترنت اشیا « گرافن مایع، کلید درک سیاهچاله هاساخت پیکسل نمایشگر از اکسید آلومینیوم
با کمک نانوسیم

 محقق��ان ب��ا اس��تفاده از نانوس��اختارهای اکس��ید آلومینی��وم موف��ق به س��اخت پیکس��ل 
برای نمایشگرهای LCD شدند که این کار موجب بهبود کیفیت رنگ در محصوالت می شود.

بخش��ی از زمان روزانه هر فرد صرف تماشای نمایش��گرهای بلور مایع یا همان LCD می شود. 
کیفیت LCD ها در حال بهبود اس��ت؛ اما در حال حاضر تمام محصوالت این حوزه به گونه ای 

ساخته می شوند که به مرور زمان کم رنگ می شوند.  
رنگ های رایج در نمایشگرها با مرور زمان دچار زوال می شوند، به همین دلیل محققان به سراغ 
استفاده از نانوذرات آلومینیوم رفتند که می تواند با اس��تفاده از رزونانس پالسمونی رنگ زنده 
ایجاد کند. برای تولید چنین رنگ هایی محققان با استفاده از نانوذرات اکسیدآلومینیوم پیکسل 
نمایشگر ساختند. پراش نور از س��طح این پیکس��ل ها منجر به تولید رنگ می شود که با تغییر 

آرایه ها می توان رنگ تولید شده را نیز تغییر داد.
 استفاده از نانوساختارهای آلومینیوم برای تولید پیکسل در صنعت الکترونیک مزیت دارد؛ دلیل 
این امر ارزان بودن این ماده و امکان تولید س��اختارهای بس��یار کوچک با استفاده از آلومینیوم 
است. در کنار این مزایا، مات بودن رنگ را می توان از محدودیت های این روش قلمداد کرد. برای 
حل این مشکل استفان لینک و همکارانش روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می توان رنگ  
قرمز زنده ایجاد کرد. این گروه در پروژه جدید خود، موفق به ارائه رنگ آبی با کیفیت باال شدند.

 برای این کار آنها از برهمکنش میان رزونانس پالسمون و ساختار آرایه پیکسل ها استفاده کردند. 
با ترکیب نتایج قبلی و فعلی این گروه، امکان تولید طیف  وسیعی از رنگ های زنده میسر می شود. 
این گروه تحقیقاتی رنگ های آبی، قرمز و سبز را درون LCD قرار داده و به صورت عملی نتیجه 

کار خود را به نمایش گذاشتند.

محققان شرکت دراپر با استفاده از فناوری نانوسیم و بافت آنها، در حال ارائه سخت افزاری هستند 
که بتواند مشکل تداخل امواج در اینترنت اشیا را حل کند. 

پیش بینی ها نشان می دهد که اینترنت اشیا )IOT( تنها در بخش راه آهن تا سال 2025 گردش 
مالی بیش از 14 تریلیون دالر خواهد داشت. برخی معتقدند برای جلوگیری از تداخل، بهتر است 
در مورد برخی قوانین و سیاست ها تجدید نظر کرد. محققان شرکت دراپر )Draper( با همکاری 
پژوهشگران دانش��گاه هاروارد موفق به ارائه راهبردی شدند که با استفاده از آن سخت افزارهای 
نانومقیاس را می توان کنار هم چید تا ابزاری به دست آید که سیگنال های خالص تولید و دریافت 
 کند. با این کار، مش��کل تداخل در دریافت و ارس��ال به حداقل می رس��د. در ح��ال حاضر باید 
در فرکانس های ادوات، اختالف معنی داری وجود داشته باشد تا مشکل تداخل به وجود نیاید، 
اما با این فناوری می توان این محدودیت را پش��ت  س��ر گذاش��ت. آژانس پروژه های تحقیقاتی 
 پیش��رفته دفاعی )DARPA( س��رمایه گذاری روی این حوزه انجام داده اس��ت تا راهی برای 
مونت��اژ ک��ردن س��خت افزارهای نانومقی��اس به دس��ت آی��د ت��ا از آن در سیس��تم های 
میکروالکترومکانیکی و نیمه هادی اس��تفاده کرد. در این راهبرد که به NanoLitz ش��هرت 
 دارد، ابعاد س��یم ها کاهش پیدا کرده تا هدر رفت انرژی به حداقل برسد و همچنین پاسخ دهی 
با دقت باالتری انجام شود. این گروه تحقیقاتی از روش خودآرایی در DNA در این پروژه استفاده 
کردند. محققان ش��رکت دراپر در حال ارائه راهبردی الهام گرفته از سیستم های میکروسیالی 
هستند تا نانوسیم های تولید شده به شکلی از پیش تعیین شده ببافند. با این کار می توان خروجی 
سیستم را افزایش داد. این شرکت در حال طراحی و ساخت این ابزار است. با بهبود سیگنال دهی 
می توان انتقال سیگنال ها را 5 برابر بیش��تر از حالت رایج در کانال ها انجام داد و مشکل تداخل 

را به حداقل رساند.

دانشمندان دانش��گاه هاروارد و ش��رکت فناوری BBN ریتون 
دریافته اند که ذرات باردار درون گرافن با خلوص باال مانند مایعی 

با خواص نسبیتی رفتار می کنند.
این کشف می تواند به دستگاه هایی منجر شود که گرما را به طور 
کارآمدی به برق تبدیل می کنند یا تراشه های مبتنی بر گرافن 
که می توانند به دقت رفتار اجسام سماوی دور مانند ابرنواخترها 
و سیاهچاله ها را مدلس��ازی کنند. گرافن به شدت سبک و قوی 
بوده، یک رس��انای بزرگ حرارت و برق است و همچنین بسیار 
سفت و رسانا است. این مجموعه منحصربه فرد ویژگی ها نشان 
می دهد که این ماده می تواند جایگزین سیلیکون در دستگاه های 
الکترونیکی و لیتیوم در باتری هایی با چگالی باال شود. همچنین 
 از دیگر توانایی های گراف��ن می توان به قابلیت اس��تفاده از آن 
در نانولوله های کربنی و حتی ساخت آسانسورهای فضایی اشاره 
کرد. ساخت گرافن بسیار ساده است و تنها به یک نوار چسب برای 
کندن الیه الیه بلورهای گرافیت تا یک الیه نهایی نیاز دارد، اما 
از آنجایی که محصول نهایی تنها یک اتم ضخامت دارد، بررسی 

خواص گرافن کار راحتی نیست.
محققان اکنون روشی را برای منزوی کردن گرافن با خلوص باال 
شناسایی کرده و از آن برای کشف یک ویژگی قابل توجه دیگر 

این ماده استفاده کرده اند. آن ها برای نخستین بار در مورد فلزات 
 دریافته اند که ذرات باردار در گرافن مانن��د مایع رفتار کرده که 
 در آن به جای اجتن��اب از یکدیگر، هزاران میلی��ارد بار در ثانیه 
با هم برخورد می کنند. دانشمندان ابتدا نمونه ای گرافن خالص را 
با حفظ آن بین الیه هایی از یک بلور عایق شفاف موسوم به نیترید 
بور شش ضلعی که به آن به دلیل خواص و ساختار اتمی مشابه، 

گرافن سفید نیز گفته می شود، ایزوله کردند.
آنها سپس انتهای ورق گرافن را با ذرات باردار پوشانده و جریان 

بار را در زمان اعمال جریانات الکتریکی و حرارتی مشاهده کرد.
 زمان��ی که بیش��تر م��واد در مع��رض ی��ک می��دان الکتریکی 
قرار می گیرند، الکترون های دارای بار منفی و چاله های الکترون 
 دارای بار مثب��ت آن ها در جه��ات مختلف هدایت می ش��وند. 
در مقابل، تغییر دما باعث می ش��ود هر دو نوع بار، در یک جهت 
حرکت کنند. در هر مورد، ذرات باردار به ندرت با هم تعامل دارند.

اما یافته های محققان نشان داد که در گرافن با خلوص باال شرایط 
 به ش��کل دیگری رقم می خ��ورد. طبیعت دو بعدی و س��اختار 
النه زنبوری م��اده باعث حرک��ت ذرات باردار در یک مس��یر و 
برخوردهای مکرر آن ها شد که در نهایت یک پالسمای با تعامل 

بسیار باال و شبه نسبیتی موسوم به سیال دیراک را شکل داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعطای موافقتنامه 
 اصولی به ۶ ش��رکت متقاض��ی پروان��ه اپراتور مج��ازی موبایل 

خبر داد.
 )MVNO( اعطای پروان��ه اپراتورهای مج��ازی تلفن هم��راه 
با مصوبه 210 کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات در واپسین 
روزهای اس��فند ۹۳ کلید خورد. پروانه ای که رگوالتوری با هدف 
افزایش رقابت، افزایش کیفیت و پوشش نیازهای مشترکان خاص 
و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار  تلفن همراه 

کشور به دنبال تدوین و اعطای آن بود.
 هم اکنون پس از یک سال، رگوالتوری از اعطای موافقت اصولی 
اپراتور مج��ازی موبایل به ۶ ش��رکت متقاضی ش��امل ش��رکت 
توس��عه فناوری ارتباطات نوین همراه )فناپ(، شرکت های وب، 
شرکت شاتل، کنسرسیوم شرکت خدمات انفورماتیک و صبانت، 
کنسرس��یوم تجارت الکترونیک پارس��یان و کنسرسیوم سامان، 

خبر داد.
 صادق عباس��ی ش��اهکوه، مع��اون بررس��ی های فن��ی و صدور 
 پروان��ه س��ازمان تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی در 
این باره گفت: پس از انتش��ار فراخوان،51 متقاضی برای دریافت 
پروان��ه اع��الم آمادگی کردند ک��ه از ای��ن تع��داد، 11 متقاضی 
 ش��رایط دریاف��ت پروان��ه را نداش��تند و از ای��ن فرآین��د حذف 

شدند. 
از میان 40 متقاضی باقیمانده به 1۸ ش��رکتی که تمام ش��رایط 
الزم را دارا بودند اعالم شد که ضمانت نامه های الزم را ارائه کنند.

 وی ادامه داد: در ح��ال حاضر برای ۶ متقاضی  نامبرده ش��ده که 
ضمانت نامه ارائه کرده اند، موافقت نامه اصولی صادر شده است.

 برای 12 متقاضی دیگر نیز درص��ورت ارائه ضمانت نامه، موافقت 
اصولی صادر خواهد ش��د. 22 متقاض��ی باقیمانده نی��ز تا پایان 
بهمن فرصت دارند م��دارک خود را تکمیل کنن��د که در صورت 
 احراز ش��رایط ، درم��ورد اعط��ای موافقت نامه به آن��ان نیز اقدام 

خواهد شد.
معاون رگوالتوری تاکید کرد: دریافت کنندگان موافقتنامه اصولی 
مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ ماه فرصت 
دارند که ب��ا اپراتورهای میزبان ) اپراتوره��ای تلفن همراه ( برای 
استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و درصورت توافق، 
پروانه برای آنها صادر خواهد ش��د و پ��س از آن می توانند به ارائه 

خدمات بپردازند. 
بر همین اساس پیش بینی می شود که در نیمه اول سال ۹5 صدور 
پروانه و در نیمه دوم سال ۹5 آغاز سرویس دهی MVNO ها را 

داشته باشیم.
 وی با بیان اینکه از میان متقاضی��ان دریافت پروانه،10 متقاضی 
دارای ش��ریک خارجی فع��ال در زمین��ه مخابرات هس��تند و ۸ 
 متقاض��ی با مش��ارکت دارن��دگان پروان��ه ایج��اد و بهره برداری 
از ش��بکه ارتباطات ثاب��ت )FCP( و 1۳ متقاضی با مش��ارکت 
 MVNO ش��رکت های س��رمایه گذاری برای دریاف��ت پروانه
اقدام کرده اند، گف��ت: بعضی از متقاضیان ه��م دارای ترکیبی از 
مجموعه های فوق هستند که نش��ان دهنده ظرفیت و توان ورود 

به بازار آنهاست. البته طبیعی است که شرایط آنها یکسان نیست. 
عباسی ش��اهکوه خاطرنش��ان کرد: ش��کل گیری MVNO ها 
براس��اس مطالعاتی بود که ب��ا همکاری حوزه تحقیقاتی کش��ور 
و مش��اوران داخلی و خارجی انجام ش��د. براس��اس برآوردها در 
 طول10 سال آینده حدود 15 درصد سهم بازار به MVNO ها

خواهد رس��ید. بنابرای��ن انتظار داریم س��االنه ح��دود دو درصد 
 MVNO از س��هم ب��ازار تلف��ن هم��راه ب��رای اپراتوره��ای 

باشد.
 وی در م��ورد ورود اپراتوره��ای مجازی و س��یم کارت هایی که 
 MVNO در اختیار مش��ترکان قرار می گیرد نیز گفت: اپراتور
از لحاظ س��یم کارت اپراتوری مثل دیگر اپراتورهاست، لذا مردم 
 MVNO می توانند عالوه بر سیم کارت های معمول، سیم کارت
 هم داشته باشند. به هر حال مش��ترک حق انتخاب دارد که صرفا 
از سیم کارت اپراتور MVNO اس��تفاده کند یا سیم کارت های 

چند اپراتور را داشته باشد.
 مع��اون س��ازمان تنظیم مق��ررات در م��ورد الزام ب��رای اپراتور 
MVNO در ارائ��ه خدمات صوت و دیتا اضافه ک��رد: این الزامی 
نیست ولی اگر اپراتوری سبد سرویس های قابل ارائه اش کاستی 

داشته باشد، شانس کمتری برای جذب مشتری دارد. 
البته ممکن است که یک اپراتور MVNO فقط سیم کارت دیتا 
ارائه دهد. ما در واقع ب��ه مردم حق انتخاب می دهی��م و کاربران 
 متناس��ب با نیاز یا خدمات متفاوت اپراتوره��ا، انتخاب می کنند 

چه سرویسی دریافت کنند.

سامس��ونگ در اواس��ط س��ال 2015 به طور جدی 
به سیس��تم عامل تایزن پرداخته و ضمن گسترش 
آن، امکانات بی نظیری را برای آن خلق کرد. تایزن 
جایگزین سیس��تم عامل قدیمی سامسونگ بود که 
صد البته آن OS همچنان در خط استفاده است چرا 
که برای تلویزیون های اسمارت رده متوسط گزینه 

مناسبی است.
تایزن با اس��تفاده از هس��ته ایی از خانواده لینوکس 
و همچنی��ن توانای��ی پر ک��ردن س��خت افزارها با 
 حداقل کاهش س��لول های خالی،نهایت استفاده را 

از سخت افزار دارد.
در مطالب پیش��ین ب��ه اعالم حداکثر مش��خصاتی 
ک��ه از تلویزی��ون ه��ای 201۶ این برند داش��تیم 
پرداخت��ه و آنه��ا را معرفی کردیم. سامس��ونگ که 
 قول یک سیس��تم عامل و ریموت کنت��رل جدید را 
داده بود، به قول وف��ا کرده و آنها را به طور رس��می 
وارد بازار کرد. تایزن جدید به مانند سابق دارای نوی 

کشویی در زیر است.
 تای��زن درنس��خه جدی��د دارای ی��ک الگ��و برای 
ح��دس زدن محت��وای دلخواه ش��ما اس��ت. عالوه 
ب��ر آن ش��بکه های پخ��ش آنالی��ن در دس��ترس 
کاربران اس��ت که بر اس��اس تمایل کارب��ر و نتیجه 
گی��ری از الگوه��ای گذشته،س��ورت م��ی ش��ود. 

یکی دیگ��ر از مهمتری��ن قابلیت هایی ک��ه به این 
 محص��ول اضافه ش��ده اس��ت،ارتباط مس��تقیم با 
"XBOX ONE اس��ت. ه��ر چن��د که ای��ن خبر 
تازه ایی نیس��ت و سامس��ونگ تا پیش از این اعالم 
 کرده ب��ود که برای کنس��ول نس��ل هش��تم برنامه 

ویژه ایی دارد.
از آنجای��ی که هن��وز این محص��ول در ای��ران وارد 
 نش��ده اس��ت، اطالع��ات زی��ادی از ای��ن قابلیت 

در دسترس نیست.
پ��س از روش��ن ک��ردن یک��ی از تجهی��زات 
HDMI،تای��زن به طور هوش��مند ی��ک موقعیت 
فرضی برای آن در نظ��ر گرفته و تمامی آپش��ن ها 
را ب��رای اس��تفاده از آن تغیی��ر م��ی دهد. ش��اید 
قابلیتی که در گذش��ته Anynet  نامیده می شد، 
 امروزه در تایزن بس��یار پیش��رفت کرده است. پس 
روشن کردن یک دس��تگاه HDMI، تایزن در نوار 
 کش��ویی پایین یک لیس��ت از محتوای دس��تگاه را 

به شما نمایش خواهد داد.
این محتوا می تواند بازی XBOX باشد و یا یک بلو-

ری پلیر. ریموت کنترل جدید سامسونگ را می توان 
یک محصول همه کاری دانست.سامس��ونگ در ماه 
گذشته به طور رسمی اعالم کرد که پس از ماه ها کار 
بر روی یک پروژه، موفق به نهایی کردن آن شده است 

و زین پس ریموت کنترل های هوشمند سامسونگ 
با کمک سیستم عامل تایزن، قادر به کنترل تمامی 
بخ��ش ه��ای Smart Home هس��تند. ریموت 
کنترل جدید سامس��ونگ قادر به کنترل و استفاده 

برای تمامی تجهیزات اطراف تلویزیون است.
 کس��نول ه��ای بازی،گیرنده ه��ای ماه��واره ایی،

سیستم هوشمند منازل،پلیرها و...تمامی تجهیزات 
توسط تلویزیون های سامس��ونگ و ریموت کنترل 

هوشمند آن کنترل خواهد شد.
 سامس��ونگ اعالم ک��رده اس��ت که پ��س از اتصال 
هر دس��تگاه ) به عنوان مث��ال XBOX ( تلویزیون 
به ط��ور هوش��مند تمام��ی اطالع��ات مرب��وط به 
کنترل دس��تگاه را دریاف��ت کرده و ب��ه تلویزیون و 
ریموت کنترل تزری��ق می کند. به احتمال بس��یار 
 ای��ن ترکیب��ی س��یگنالیک از پ��ورت HDMI و 
 مادون قرمز اس��ت. هر چه که هس��ت، سامسونگ 
تا کنون اطالعات دقیقی از شیوه این عملیات جالب 

در اختیار خبرگزاری ها قرار نداده است. 
ظاهرا سامس��ونگ با اس��تفاده از یک پای��گاه داده، 
 تمامی الگوریت��م ه��ا را در خود ذخی��ره می کند.

اما سامس��ونگ با تمام اینها جانب احتیاط را رعایت 
کرده و در تبلیغات خود اش��اره به پش��تیبانی تمام 

کنترل های جهان نکرده است.

صادق عباسی شاهکوه خبر داد؛

 شش اپراتور مجازی 
وارد بازار موبایل می شوند

خبرخبر

بدون ش��ک مهم ترین محصوالتی که هفته آین��ده در کنگره جهانی 
موبایل از س��وی ش��رکت سامس��ونگ به جهانیان معرفی می شوند، 

گوشی های هوشمند خواهند بود.
 اما در کنار گوشی های هوشمند می توانیم منتظر محصوالت متنوع و 

جذاب دیگری نیز از سوی این غول دنیای فناوری باشیم.
در میان این محصوالت جدید می توان به یک کفش هوش��مند اشاره 
 Salted Venture کرد که ب��ا همکاری یک ش��رکت نوپا ب��ه ن��ام 

ساخته شده است.
 این کفش هوشمند دارای حسگرهای مختلفی است که می تواند تعادل 
و حالت فیزیکی بدن را شناس��ایی کرده و سپس از این اطالعات برای 
ارایه نکات مختلف با هدف بهبود رژیم غذایی فرد یا به طور تخصصی تر 

نحوه ضربه زدن به توپ گلف استفاده کند.
این محصول جدی��د Lofit نام دارد و در حال حاضر دو نس��خه از آن 
ساخته ش��ده اس��ت: یکی از مدل ها ش��بیه به کفش های مخصوص 
دوندگی طراحی ش��ده اس��ت و به طور خاص مخصوص فعالیت های 
استقامتی است. مدل دیگر نیز ظاهری شبیه به کفش های آکسفورد 

دارد و مخصوص بازی گلف است.
هنوز مشخص نیست که این کفش ها صرفا برای انجام فعالیت ورزشی 
نام برده شده قابل استفاده هستند یا خیر، اما طراحی ظاهری متمایز 

آنها کاربران را به استفاده تک منظوره ترغیب می کند.
هر دو مدل این کفش برای انجام محاسبات خود به حسگرهای فشار 
و شتاب سنج مجهز شده اند. این حس��گرها اطالعات دریافتی خود را 
به یک اپلیکیشن اندرویدی ارسال می کنند، اپلیکیشنی که می تواند 
داده ه��ا را در زمان واقع��ی نمایش دهد ی��ا از این داده ها ب��رای ارایه 

توصیه های سالمتی در روزهای آتی استفاده کند.
 در واقع اطالعاتی که توسط این کفش ارایه می شود بیشتر مربوط به 
این موضوع است که مرکز ثقل بدن شما بیش از حد به طرفین منحرف 
نشده باشد و شما در وضعیت تعادل کامل قرار داشته باشید، زیرا در غیر 
این صورت حین انجام حرکات ورزشی به بدن تان آسیب وارد می کنید 

و هم چنین نمی توانید به درستی به توپ گلف ضربه بزنید.
قیمت این کفش برای مدل تناسب اندام از 1۹۹ دالر و برای مدل گلف 

از 25۹ دالر آغاز خواهد شد.

 یک ویروس بس��یار مخ��رب در کمین اندرویدی ها نشس��ته اس��ت، 
پس مراقب پیام های دریافتی خود باشید.

ویروس��ی کامال خطرناک از طریق پیامک به گوش��ی های هوشمند 
اندروید ارسال شده و منجر به پاک شدن  کلیه اطالعات شما می شود. 
بد اف��زار Dubbed Mazar به س��ادگی کنترل گوش��ی ش��ما را 
 از راه دور در دس��ت گرفت��ه و به هکر اجازه ورود به گوش��ی ش��ما را 

می دهد. 
ای��ن بداف��زار  اطالع��ات ش��ما را پ��اک ک��رده و ی��ا ب��ا خ��ط 
 ش��ما تماس م��ی گی��رد حت��ی م��ی توان��د پی��ام ه��ای ش��ما را 

بخواند.
به اعتقاد شرکت امنیتی Heimdal که برای اولین بار این بد افزار را 
کش��ف کرد، پیام حاوی بدافزار تا کنون به100 هزار نفر در دانمارک 

ارسال شده است.
 هنوز از پخش ش��دن این ویروس در کش��ورهای دیگر اطالع دقیقی 
داده نش��ده اس��ت ولی این پیام به صورت MMS وارد گوشی های 

اندروید می شود.
در ای��ن بدافزار ی��ک لینک دانل��ود نرم اف��زار Tor وج��ود دارد که 
پس از دانل��ود به کاربران ام��کان اتصال به نت را به صورت ناش��ناس 
 می دهد، س��پس گوش��ی اندروید ش��ما در معرض تهدی��د هکر قرار 

می گیرد.
هکرها با کنترل فعالیت های ش��ما از راه دور، پ��اک کردن اطالعات 
 ش��خصی ش��ما، ارس��ال و خواندن پیام و برق��راری تم��اس، کنترل 
تلفن همراه هوشمندتان را در دست می گیرند و منجر به هزینه های 

سرسام آوری برشما می شود.
به کارب��ران اندروی��دی توصیه می ش��ود که ب��ه هیچ عن��وان روی 
 لینک های نامطمئن کلیک نکنند و مواظب پیام های ارسالی به آن ها

 باشند.

 تولید کفش های ورزشی هوشمند 
این بار به دست سامسونگ

اگر گوشی اندروید دارید، 
این پیام را هرگز باز نکنید!

امکانات تلویزیون های سامسونگ 2016 
معرفی شد!
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اخبار اخبار کوتاه

 پرداخت کمک هزینه درمان 
به مددجویان کمیته امداد چادگان

 اجرای طرح خانه مسافر 
برای ایام نوروز در نطنز

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرســتان لنجان 
گفت: ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه و خدمت 
به محرومین امری مهم و ضروری به شمار می آید و توسعه 
مشــارکت  های مردمی گامی مهم در راستای فقرزدایی 
 در جامعه اســت.  عبدالرضا پیمان در دیدار با شــهردار 
زرین شــهر با اشــاره به اینکه این نهاد مقدس با هدف 
حمایت و امدادرســانی به نیازمنــدان جامعه به فرمان 
 امام راحل)ره( تشــکل شده اســت، گفت: کمیته امداد

 امام خمینی)ره( در طول ســال هایی که از عمر انقالب 
می گذرد فعالیت های متنوعی را در راســتای حمایت از 

محرومان جامعه به منصه ظهور رسانده است.
وی افزود: کمیتــه امداد امام خمینی)ره( شهرســتان 
لنجان با توجه به شــرایط فعلی جامعه و شهرســتان با 
داشتن سرفصل های مختلف با دو رویکرد مهم، مسائل 
 و مشکالت نیازمندان این شهرســتان را دنبال می کند 
تا بتوانیم با حمایت و امداد محرومان و مستضعفان آنان 
را به مرز خودکفا رسانده تا بتوانند آینده خود و خانواده 

خود را تامین سازند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرســتان لنجان 
تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرســتان 
لنجان با اجرای طرح های مشــارکتی مختلفی از جمله 
صدقات، جشن  های نیکوکاری و عاطفه  ها و یا طرح  های 
اطعام محرومان، اکرام ایتام، محســنین و غیره به دنبال 
توســعه مشــارکت  های مردمی و جلــب حمایت های 
بیشــتر خیران در جهت ارائه خدمت بهتر به نیازمندان 
آبرومند جامعه گام برداشــته و با توجه بــه مردم نهاد 
بودن مجموعه شــهرداری این نهــاد می تواند همکاری 
صمیمانه ای با کمیته امداد داشــته باشــد تا در جهت 
 کمک رسانی به همشهریان نیازمند، گام های موثری را 
 برداریم. وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری 
 در شهرســتان لنجان بیان کرد: هدف از برگزاری جشن 
 عاطفــه ها ترویــج فرهنگ انفــاق، صدقه، احســان و 
 نهادینه کردن این موضوع بین نونهاالن و نوجوانان است 
از طرفی توجه به نیازمندان و رفع مشــکالت آنان یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر بوده که جشن ملی نیکوکاری یک 
فرصت مهم برای پرداختن به این موضوع مهم به شــمار 
می آید. پیمان با اشاره به اینکه در سالی که به نام همدلی 
و همزبانی نامگذاری شــده است، همه مردم و مسئوالن 
اجرایی باید در این امر مهم تعامل، همکاری و همیاری 
داشــته باشــند، افزود: کمیته امداد امام خمینی)ره( 

شهرستان لنجان برای اهداف عالی خود به دنبال ترویج 
فرهنگ نیکوکاری، کمک به دیگران، شناسایی نیازمندان 
و تالش جهت رفع نیاز آنان با استفاده از کمک های دولتی 
و مردمی برخاسته تا با توسعه مشارکت  های مردمی گامی 
 مهم در راســتای فقرزدایی در جامعه برداشــته باشد و 
در این میــان ادارات، نهادهای دولتــی، خیرین و آحاد 
 مردم می توانند کمک شایانی به این قشر از افراد جامعه 
داشــته باشــند.در ادامــه جــواد جمالــی شــهردار 
 زرین شــهر گفــت: کمیته امــداد امام خمینــی )ره(

یکــی از آثار بســیار بزرگ انقالب اســالمی به شــمار  
 می آیــد که بــه فرمان بنیانگــذار جمهوری اســالمی 
رهنمودهــای حکیمانــه   بــا  و  گرفــت   شــکل 
رهبر معظم انقالب در مسیر توسعه اشتغال و خودکفایی 

در حال حرکت است.
وی با اشاره به اینکه در آموزه های قرآنی به موضوع انفاق 
و بخشش توجه خاصی شده است، افزود: از طرفی یکی 
از آموزه های اصلی دین مبین اسالم بحث نوع دوستی، 

 خیراندیشی، انفاق و مســاعدت به دیگران است و توجه 
به این مهم وظیفه ای همگانی به شمار می آید.

شهردار زرین شهر تصریح کرد: مددجویان تحت حمایت 
کمیته امــداد امام خمینــی)ره( انســان های عزتمند 
 و با کرامت هســتند که باید با حمایت هــای صحیح و 
 بی منت به جایگاه واقعی خود برسند بنابراین جامعه باید 
درک درســتی از افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی 
 به ویــژه نهاد مقدس کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 
 داشته باشــد و این امر نیازمند فرهنگ سازی گسترده 
در سطح جامعه است. وی در خصوص همکاری شهرداری 
با کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان بیان 
 کرد: همــکاری و تعامل شــهرداری همچون گذشــته 
در انجام کمک های نقدی و غیرنقدی ادامه خواهد داشت 
و  شهرداری در بخش خدمات شهری و صدور پروانه نیز 
نگاه ویژه ای به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد دارد 
تا بتواند کمکی هرچند کوچک به اقشار نیازمند جامعه 

داشته باشد.

 رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری نطنز ضمن
  اعالم خبر اتمــام عملیــات آخرین مرحلــه بازســازی و ترمیم بقعه 
میر سید واقف محله افوشــته نطنز اظهار کرد: این بقعه به لحاظ اینکه 
آرامگاه یکی از سادات معتبر شــهر نطنز بوده در نزد مردم نطنز و محله 
افوشته اعتبار خاصی دارد و از نظر ارزش و قدمت بنا نیز جالب توجه است.

حســین یزدانمهر افزود: کار مرمت این بنا در چندین مرحله انجام شد و 
در هر مرحله شامل بازســازی بنا و گنبد و گچ کاری به خوبی پیش رفت 
و در آخرین مرحله بازسازی کاشی ها و کاشــی کاری آن به اتمام رسید 
و به زودی داربســت آن جمع خواهد شــد. رییس اداره میراث فرهنگی 
 نطنز با بیان اینکه گنبد میر ســید واقف از بناهای دوره تیموری اســت، 
 تصریح کرد: هزینه کاشی کاری نهایی در حدود600 میلیون ریال برآورد 

شده است.
وی همچنین از اجرای طرح خانه مسافر برای ایام نوروز خبر داد و گفت: 
با توجه به اینکه شهر نطنز از شهرهای توریست پذیر استان اصفهان است 
و در ایام نوروز همواره میزبان مســافران زیادی است و همچنین با توجه 
به کمبود هتل ها و مکان های اقامتی، این طرح برای عید امســال انجام 

خواهد شد.
یزدانمهر تاکید کــرد: در طرح خانه مســافر از منازل مســکونی اهالی 
 شهرســتان به  عنوان اقامتگاه موقت مسافران اســتفاده می شود و قبل 
از پذیرش منازل این خانه ها باید توسط کارشناسان اداره میراث فرهنگی، 

بهداشت، اماکن و آتش نشانی از هر لحاظ تاییدشده باشد.
وی همچنین از فراخوان این طرح توسط شرکت متصدی امر در اسفندماه 

سال جاری برای اطالع عموم خبر داد.

امام جمعه آران و بیدگل گفت: اگر فردی کــه دارای صالحیت حضور در رقابت 
انتخابات است رد شود، حق الناس ضایع شده و همچنین در صورتی که فردی فاقد 
صالحیت های الزم باشد و تایید صالحیت شود باز حق مردم ضایع شده و تبعیض 
 محسوب می شود. آیت اهلل سید محمد موســوی در دیدار با بسیجیان حوزه یکم 
امیر المومنین )ع( شهرســتان اظهار کرد: تعبیر حق النــاس در مورد انتخابات، 

مساله ای است که با مبانی اعتقادی، دینی و مذهبی گره خورده است.
وی با بیان اینکه انتخابات به تعبیر رهبر معظــم انقالب، مصداق بارز حق الناس 
اســت، خاطرنشــان کرد: حضور مردم آران و بیدگل در عرصه انتخابات همواره 
حضوری حداکثــری و افتخار آفریــن بوده اســت. امام جمعــه آران و بیدگل 
 هم چنین به فعالیت های فرهنگی بســیج اشــاره کرد و گفت: تشکیل و فعالیت 
حلقه های صالحین، راهکاری ارزشمند برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.

آیت اهلل موسوی اضافه کرد: به تعبیر رهبر معظم انقالب، لطمه در مقابل تهاجم 
فرهنگی دشمن، نوعی رسوایی و ذلت محسوب می شود.

 حق الناس در انتخابات
با مبانی مذهبی گره خورده است
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مدیــر راهــداری اداره 
شهرســازی  و  راه  کل 
اســتان اصفهــان گفت: 
 عملیات روشــنایی مسیر 
کاشان- اردستان– نایین و 
تقاطع غیر همسطح زواره 
انجــام و به بهــره برداری 
رسید. فرزاد دادخواه مدیر 
راهــداری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان 
یکی از اهــداف مورد نظر 

جهت ارتقا ســطح ایمنی جاده ها را روشــنایی مســیر عنوان کرد و گفت: به 
منظور ارتقا ایمنی پایدار ترافیک عبوری و افزایش دید در شــب رانندگان در 
محور شریانی کاشان- اردســتان – نایین که بخشی از کریدور شمال– جنوب 
 کشور اســت و به برکت ایام دهه فجر عملیات روشنایی این محور انجام و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. دادخواه اظهار داشت: 62 اصله پایه روشنایی با اعتباری 
بالغ بر3100 میلیون ریال به طول 3 کیلومتر در این محور انجام شده است که 
بخشی از عملیات روشنایی تقاطع غیر همسطح شهر زواره نیز در طول این مسیر 

به بهره برداری رسیده است.

آن سوی خبر

بهره برداری از عملیات روشنایی محور 
کاشان - اردستان - نایین

 رونمایی از فرش دستبافت 
حرم  امام حسین)ع( در خمینی شهر

 مدیر آمــوزش و پرورش کاشــان گفــت: نظام آموزشــی با 
کم ترین امکانات برنامه های خود را به پیش می برد و هیچ گاه 

محدودیت ها مانع از حرکت روبه رشد مدارس ما نشده است.
 محمــود خدمتــی در آییــن گشــایش نمایشــگاه و 
کارگاه دایمــی مهارت هــای زندگی در دبیرســتان انقالب 
 اســالمی کاشــان افــزود: هــر تغییــری نیازمنــد نــگاه 
 تحــول آفریــن مدیــران و ارکان آن مجموعــه اســت و 
هنر مدیران خالق و شایســته در مناطق محروم شناســایی 
 شده و بروز پیدا می کند. وی اظهار داشت: هدایت و راهنمایی 
دانش آموزان در مناطق محروم یک رســالت است و فرصتی 
 اســت که خداوند برای رشــد در اختیار مدیــران و معلمان 
گذاشته است. به گفته وی، فرهنگ بسیجی در هشت سال دفاع 
مقدس الگویی برای مدیریت در شرایط بحران و محدودیت ها 
بود که بسیاری از محال ها را ممکن کردند و این داستان نیست 
و واقعیت و تجربه ای است که باید در همه شرایط مورد توجه 

مدیران قرار گیرد.
 مدیــر آمــوزش و پــرورش کاشــان تصریــح کــرد: 
مهارت هــای زندگی بایــد در اولویــت آموزش قــرار گیرد 
 تا دانش آموزان با مهارت های زندگی ســالم آشــنا شــده،

  آســیب های زندگی را فراگرفته و راهکارهای تبدیل معضل 
به فرصت را تمریــن کنند تا مجبور بــه پرداخت هزینه های 

دادگاه و زندان و امنیت نباشیم.
 خدمتــی گفــت: تامیــن امنیــت جامعــه نیازمنــد 
سرمایه گذاری در مدرسه است و کاهش آسیب های اجتماعی 

نیازمند مشــارکت همه ارکان داخل و خارج مدرســه است.
وی اظهار داشــت: بعــد از طرح پایــگاه های ثابت و ســیار 
ســنجش ســالمت دهان و دندان که با همکاری دانشــگاه 
 علوم پزشــکی در مدارس انجام شــد، طرح ســالمت روان 
 دانش آموزان و کارگاه های سبک زندگی را باید اجرایی کنیم.

 مجــری طــرح کارگاه دایمــی مهــارت هــای زندگــی 
در دبیرســتان انقالب اســالمی کاشــان گفت: در شــرایط 
 امروز جامعه، کســب مهارت هــای زندگی مقدم بر ســایر 
آموزش ها است چرا که دانش آموزان باید بتوانند مسیر زندگی 

آینده خود را در این دوره زمانی انتخاب کنند.
مجتبی اعتماد یوسفی افزود: وجود مراکز مشاوره در مدارس 
 مناطق حاشیه شهر یک ضرورت اســت که هم  دانش آموزان 
با مهارت های زندگی آشنا شوند و هم باعث تحول در کیفیت 

فرآیند آموزش است.
 بــه گفتــه وی، در ایــن نمایشــگاه، مهــارت هایــی مثل 
جرات ورزی، مهارت نه گفتن، تفکر خالقانه، مبانی روانشناسی 
متناســب با رده ســنی دانش آموزان در قالب فیلم، پوســتر 
 و عکس ارایه شــده و ســپس در کارگاه های سبک زندگی، 
مهارت های زندگی، برنامه ریزی تحصیلی، برنامه ریزی شغلی 
شرکت می کنند. وی گفت: این مرکز به عنوان اولین نمایشگاه 
 و کارگاه دایمی مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان است که 
در دبیرستان انقالب اسالمی کاشــان و در فضایی به وسعت 
200 متر مربع دایر شــده و شامل دو ســالن نمایش و چهار 

کارگاه آموزشی است.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

203 هزار نفر در حوزه انتخابیه  شاهین شهر واجد شرایط رای دادن هستند
رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان؛

بزرگ ترین شهرک صنایع دستی استان در شهرضا ایجاد می شود

فرماندار شاهین شــهر و میمه با پرداختن بــه آخرین اقدامات صــورت گرفته 
 برای انتخابات پنجمیــن دوره مجلس خبرگان رهبــری و دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در حوزه انتخابیه  شاهین شهر، میمه و برخوار اظهار کرد: از صبح 
 روز پنج شــنبه 29 بهمن ماه نامزدهای مورد تایید این حوزه انتخابیه  از ســوی 
شــورای محترم نگهبان فعالیت تبلیغاتی خود را تا 24 ساعت قبل از آغاز فرآیند 

انتخابات شروع خواهند کرد.
علیرضا بصیری با بیــان اینکه نامزدهای انتخاباتی و طرفــداران آن ها باید به این 
نکته توجه داشته باشند که اخالق انتخاباتی را در این فرجه زمانی رعایت کنند، 
 افزود: نامزدهای انتخاباتی با رعایــت قانون از صرف هزینه های هنگفت تبلیغاتی 

جدا پرهیز کنند.
فرماندار شاهین شهر ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی باید بر اساس موارد قانونی که 
از طریق 2 فرمانداری شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار ابالغ شده است، 
تبلیغ کنند و چنانچه کاندیدایی خالف موارد ابالغی عمل کند به  شدت با او برخورد 

قانونی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه 30 نفر از حوزه انتخابیه شاهین شهر، میمه و برخوار صالحیت آن ها 
مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، تصریح کرد: از این تعداد نامزد مورد تایید، 

دو نفر از آن ها حوزه انتخابیه  خود را به  جای دیگری منتقل کردند و به همین خاطر 
28 نفر از این حوزه انتخابیه  با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، اما این امکان هم 
وجود دارد که از تعداد این نامزدها به دالیل مختلف کاســته شود. بصیری با بیان 
اینکه 119 شعبه اخذ رای برای شهرستان شاهین شهر و میمه و 67 شعبه اخذ رای 
برای شهرستان برخوار در نظر گرفته  شده است، گفت: دو شعبه اخذ رای نیز برای 

اقلیت های مذهبی ارامنه و آشوری ساکن شاهین شهر تدارک دیده  شده است.
 وی خاطرنشان کرد: در مجموع برای دو شهرســتان شاهین شهر، میمه و برخوار 
هفت شــعبه ســیار انتخاباتی دیده شــده که 4 شــعبه آن متعلق به شهرستان 

شاهین شهر و میمه و سه شعبه دیگر نیز برای شهرستان برخوار است.
 فرماندار شاهین شــهر و میمه تعداد کل واجدین شرایط شــرکت در انتخابات را 
در حوزه انتخابیه  شاهین شــهر، میمه و برخوار 203 هزار نفر اعالم کرد که از این 

تعداد 7 هزار و500 نفر آن ها رای اولی هستند.
 وی تاکید کرد: مردم با بصیرت و انقالبی این حوزه انتخابیه با حضور پرشــور خود 
در پای صندوق های رای در روز جمعه 7 اسفند 94 انسان های صالح را انتخاب کنند، 
کسانی که وقتی در مسند نشستند، خود را سپر بالی مشکالت کشور قرار دهند و 

کشور را به دشمن نفروشند.

رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: بر اساس تدابیر 
اتخاذی و حمایت هایی که انجام شده، مهم ترین و بزرگ ترین شهرک 

صنایع دستی استان، در شهرضا ایجاد می شود.
محمدجواد بگی در جلســه بررســی مشــکالت و موانع صنایع دستی 
شهرســتان اظهار کرد: تاکنون چهــار میلیــارد و 968 میلیون تومان 
 برای زیرساخت های شهرک صنایع دســتی هزینه شده است که شامل
10 هکتار زمین، 2/8 هکتار معابر و 72 هکتار زمین قابل واگذاری است.

 رییس شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: شهرک 
صنایع دســتی شهرضا 14 ســال پیش کلنگ زنی شــده است، ایجاد 
این شهرک در مجاورت شهرک صنعتی ســپهرآباد برای ایجاد کارگاه 
های تولیدی بسیار مناســب اســت، اما برای عرضه محصوالت تولید 
 شده مناســب نیســت. بگی تصریح کرد: از جمله تســهیالت در نظر 
گرفته شده برای ایجاد این شهرک، این اســت که هر یک از متقاضیان 
 که در مدت 15 مــاه بتوانند پروانه بهره برداری و پایان ســاخت بگیرند 
از تخفیف60 درصدی قیمت زمین برخوردارمی شوند، البته این تخفیف 

مشمول زمین های با متراژ هزار متر به باال است.

 وی خاطر نشــان کرد: زمینــی که در این شــهرک واگذار می شــود 
باید در مدت یک ســال ساخته شــود، در غیر این صورت زمین بازپس 

گرفته می شود.

مدیر آموزش و پرورش کاشان:

مهارت های زندگی باید در اولویت آموزش قرار گیرد

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( لنجان:

توسعه مشارکت  های مردمی گامی موثر در راستای 
فقرزدایی در جامعه است

دســـتبافت  فـــــرش 
 ایــوان طــالی حــرم 
امام حسین )ع( در کارگاه 
 فرش بافی محله اســفریز 
خمینی شــهر بــه اتمام 
رســید و در مراســمی با 
حضور مســئوالن و مردم 

رونمایی شد.
مســئول و بانــی این کار 
گفت: قالی ایــوان طالی 

 حرم امام حســین)ع( از کرک و ابریشــم اعــال در 15 رنگ مختلف و 
به اندازه ایوان به مساحت 33 متر توســط حدود یک هزار بافنده فرش 
دستباف بافته شده که نقش آن همرنگ با سقف ایوان و به رنگ طالیی و 
اطراف فرش همرنگ با سنگ های دیواره ایوان است و به مناسبت سوم 
 شعبان و میالد امام حسین )ع( در آستان حرم اباعبداهلل الحسین پهن 

می شود. 
 علی حکیمــی ادامــه داد: 5 فــرش بــرای حرمین شــریفین عراق 
در دســت بافت بوده که فرش ایوان طالی حضرت علی)ع( به آستان 
 مقدس حرم امیرالمومنین اهدا شده و فرش های حرم امام حسین )ع( و 
 حضــرت ابوالفضــل )ع( طبــق هماهنگی هــای انجام شــده اهدا 
 می شود و دو فرش دیگر در آســتان ائمه معصومین کاظمین و سامرا 
در حال بافت است. وی افزود: هم این فرش ها برای ایوان طالی حرمین 

است که به همراه آن پرده فرش ورودی حرم نیز بافته می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی چــادگان گفت: تعداد بیمه شــدگان و افراد 
زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرســتان چادگان 608 نفر است که 
 از این تعداد 119 نفر زنان بی سرپرســت و 489 نفر نیز افرادی هســتند که 
با گرفتن تسهیالت و ایجاد اشتغال، بیمه شده اند. حمید رضا طاهری اظهار کرد: 
بیمه شدگان طرح های اشتغال در قالب دامداری، کشاورزی، قالی بافی، صنعت و 

دامپروری است که با دریافت تسهیالت اشتغال ایجاد کرده اند.
مدیر کمیته امداد امــام خمینی چادگان تصریح کــرد: برگزاری کالس های 
آموزشی فنی و حرفه ای، پرداخت تسهیالت در زمینه های قالی بافی، کشاورزی 

و دامداری از فعالیت های این کمیته در بخش اشتغال بوده است.
 طاهــری در پایــان گفــت: همچنیــن در10 ماهــه ســال جــاری مبلغ
 689 میلیون ریال بابت کمک هزینه درمانی بــه560 نفر از خانواده های بیمار

 زیر پوشش در شهرستان چادگان پرداخت شده است.
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بیشتر بدانیم

عضو هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از عرضه 
قلیان آلوده به مواد مخدر در برخی قلیان ســراها، بــر لزوم جلوگیری از 

فعالیت آنها تاکید کرد.
 احمد آریایی نژاد در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای 
سالمت وزارت بهداشت مبنی بر اینکه توتون قلیان هایی که به بازار عرضه 
می شــود به دلیل افزایش مراجعه مصرف کنندگان، به مواد مخدر آلوده  
هستند، تصریح کرد: متاسفانه با وجود تعدد هشدارها، هنوز تدابیر الزم 

در این خصوص اندیشیده نشده است.
وی، به لزوم نظارت بر عملکرد قلیان ســراها و ســفره خانه های سنتی 
 و همچنین برخورد قاطــع با متخلفین تاکید کرد و افــزود: به طور کلی 
سیاست های وزارت بهداشــت در برخورد با این مراکز به صورت شعاری 

بوده که تکرار مصرف موادمخدر در این مراکز نیز گواهی بر این ادعاست.
آریایی نژاد با بیان اینکه دولت در برخورد با قلیان سراهای متخلف انفعالی 
عمل می کند، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید با هماهنگی دولت با این 

مراکز به صورت جدی برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه باید از فعالیت قلیان سراها به طور کامل جلوگیری 
کرد، تصریح کرد: چه لزومی دارد با ایجاد این مراکز در کشــور به جوانان 
صدمه بزنیم؟ چرا این هزینه ها صرف توسعه تفریحات سالم و  باشگاه های 
ورزشی نمی شود؟ متاسفانه مسئوالن با بی توجهی زمینه را برای اعتیاد 

جوانان  فراهم می کنند.
آریایی نژاد خطر گسترش قلیان سراها را در کشور جدی دانست و گفت: 
گسترش مراکز عرضه قلیان اقدامی نامناسب و غیرعقالنی است که باید به 
صورت جدی به آن توجه و از گسترش و ارایه مجوز به آنها خودداری کرد.

وی با انتقاد از شــیوع مصرف قلیان در دانش آموزان، تصریح کرد: طبق 
آمارهای جدید وزارت بهداشت 51/2 درصد دانش آموزان سابقه مصرف 
قلیان دارند و ۳1 درصد از آنها نیز ســیگار کشیده اند که این هشدارها نه 
تنها جدی گرفته نمی شود بلکه روز به روز به تعداد قلیان سراها نیز افزوده 

می شود.
عضو هیئت رییسه کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، یادآور شد: 
 متاســفانه به دلیل نظارت ضعیف وزارت بهداشــت مشــخص نیست 
مواد مخدر توســط تولیدکنندگان به تنباکو اضافه می شود یا در قلیان 
سراها؛ بنابراین  بهتر است وزارت بهداشت با تشــدید نظارت ها و انجام 

آزمایش های الزم در این خصوص شفاف سازی کند.
وی در خصوص تولید و گسترش کارخانجات دخانیات در کشور، گفت: 
منطقی که برای تولید دخانیات مبنی بر جلوگیری از قاچاق و دیگر موارد 
مطرح می شود، قابل قبول نیست زیرا هر آنچه برای بدن مضر است، حرام  
و بدون  توجیه اســت.بنابراین مســئوالن نباید مواد حرام را در کارخانه 

مجاز تولید کنند.
عضو هیئت رییســه کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس بر ضرورت 
ارتقای ســالمت شــهروندان تاکید کرد و افزود: آموزش و اطالع رسانی 
 در خصوص تبعات ناشــی از مصرف قلیــان به جوانان بایــد در جامعه 

افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 گسترش مراکز عرضه قلیان 
اقدامی نامناسب و غیرعقالنی است

دریچه

نکته ها
هیچ کس دوســت ندارد ریزش مو داشــته باشد، اما این 
موضوع برای همه اتفاق می افتد؛ با این حال همه ما کچل 

نمی شویم.
روزی بود که تصور می کردیم هیچ راهــی برای مقابله با 
ریزش مو وجود ندارد، اما اکنون می دانیم که چندین راه 
مناسب برای این کار وجود دارد. در این جا 7 راه را به شما 

معرفی می کنیم.
1.    عصاره پیاز

پیاز به اشــک آور بودن مشهور اســت. اکنون عصاره آن 
می تواند باعث اشک شــوق افرادی شــود که ریزش مو 
دارند. طبق تحقیقات افرادی که پیاز به آنها کمک کرده، 
روزی 2 بار عصاره آن  را به مدت 6 هفته روی سرشان قرار 
 می دادند. ایــن ویژگی به احتمال زیــاد به علت خاصیت 

ضد التهابی آن است.
2.    فلفل

مــاده ای در فلفل بــه نام کپسایســین وجــود دارد که 
فاکتورهای رشــد را در بدن تحریــک می کند. با مصرف 
روزانه 6 میلی گرم فلفل به مدت 5 ماه اثر مثبت آن را روی 

رشد موهایتان ببینید.
3.    رزماری، آلو ئه ورا و مریم گلی

همانطور که گفته می شود تا ۳ نشه بازی نشــه؛ ترکیب این ۳ ماده با هم، 
این امر را تایید می کند. رزماری برای رشــد مو، مریم گلی برای ضخامت 

سلول های مو و آلو ئه ورا برای روییدن موهای جدید توصیه شده است.
4.    مواد غذایی با زینک باال

کمبود زینک یکی از دالیل اصلی ریزش مو اســت. زینک باعث ســاختن 
 DNA پروتئینی می شود که برای رشد مو ضروریست. زینک باعث تولید
می شود و بافت ها را ترمیم می کند. الزم به ذکر است زینک تستوسترون 

را که عاملی برای رشد مو در مردان است تنظیم می کند. 
زینک در اســفناج، مغزها )بادام، پســته و...(، کدو تنبل، 

جوجه و صدف یافت می شود.
5.    یاد بگیرید که استرس را دفع کنید

این مورد ممکن است واضح باشــد، اما از اهمیت زیادی 
برخودار است. استرس به بدن آسیب می زند و باعث ریزش 
مو می شــود. ورزش مرتب و لذت بــردن از زندگی باعث 

کاهش استرس در نتیجه کاهش ریزش مو می شود.
6.    پوست سرتان را با روغن بادام ماساژ دهید

روغن بادام منبع غنی ویتامین E  وD، کلســیم، منیزیم، 
آهن و چربی های مفید اســت. وقتی شما سرتان را با این 
ماده مغذی ماساژ می دهید، مواد مغذی آن از طریق پوست 
جذب ریشه مو می شوند و فولیکول های مو را از آسیب ها 
بیرونی محافظت می کنند. این روغن باعث پرمو شــدن، 

براق شدن و کاهش التهاب می شود.
7. با موهایتان با احترام رفتار کنید

مواد آرایشی بهداشــتی زیادی در بازار وجود دارند که به 
گفته تولید کنندگان آن بسیار برای مو مفیدند، اما در واقع 
آنها به مو آسیب می زنند.برای مقابله با مشــکالت اینچنینی باید از مواد 

طبیعی استفاده کنید. راه دیگر استفاده نکردن از سشوار است.
به جای آن موهایتان را به آرامی با حوله خشــک کنید تا موهای خوبی به 

جای موهای نازک و شکننده داشته باشید.

بدون شک مرهم گذاشتن بر دردهای جسمی اعضای خانواده و آنهایی که دوستشان 
داریم بدون رفتن به پزشک امری دوست داشتنی است. همه ما به سادگی و با ترکیباتی 
ارزان قیمت و در دسترس می توانیم برای همیشه خودمان و اطرافیانمان را در مقابل 
بسیاری از بیماری ها ایمن کنیم. اگر می خواهید با این مواد شگفت انگیز آشنا شوید 

ادامه مطلب را از دست ندهید.
سرکه سیب

 قرن هاست که بشــر از ســرکه به عنوان یک ماده طعم دهنده در آشپزی استفاده 
می کند، ترکیبی اغلب ترش مزه که می تواند خواص درمانی هم داشته باشد. کاهش 
فشار خون، کاهش خطر ابتال به دیابت نوع 2، کاهش وزن و حفظ تناسب اندام تنها 

بخشی از مهم ترین کارکردهای سرکه سیب است.
زردچوبه

ادویه خوش رنگ و خوش طعم که مزه ای فــوق العاده به غذاها می دهد، اما خواص 
زردچوبه به همین جا ختم نمی شود. شما می توانید مقداری زردچوبه را با شیر گرم 
ترکیب کنید تا دردهایتان تسکین پیدا کند، به گفته متخصصان یکی از مهم ترین 

خواص زردچوبه کاهش درد و کاهش التهاب های بدنی است.
نمک

 بر خالف تصور اغلــب ما نمک یکــی از مفیدترین مــواد غذایی اســت که در هر
 آشپزخانه ای دیده می شود؛ به شرط آنکه در حد متعادلی مصرف شود.این ماده سفید 

رنگ می تواند فشار خون شما را ثابت نگه دارد، آب موجود در بدن را حفظ کند و از 
خشکی بدن جلوگیری کند، از انقباض عضالت و مفاصل جلوگیری و با فعال کردن 

برخی آنزیم ها در بدن به سیستم هضم غذا کمک کند.
هل

دانه ای خوش بو و آنتی اکسیدانی قوی همراه با خاصیت ضد نفخ، ضد عفونی کننده و 
ضد اسپاسم. عالوه بر این، هل منبعی سرشار از مواد معدنی از قبیل: پتاسیم، کلسیم، 
مس، آهن و منیزیم است و می تواند با یکی از آزار دهنده ترین مشکالت یعنی بوی 

بد دهان یا تنفس مبارزه کند.
جوش شیرین

اگر دچار سر دردهای عذاب آور می شوید کافی است معجونی مرکب از لیمو ترش، 
آب گرم و یک قاشق جوش شیرین درست کرده و نتیجه معجزه آسای آن را مشاهده 
کنید. عالوه بر این، جوش شیرین هر چند وقت یک بار می تواند جایگزین خمیر دندان 

شود و دندان های شما را از آنچه فکر می کنید سفیدتر کند.
روغن زیتون

 فیتوکمیکال، گونه ای ترکیب شــیمیایی موجود در گیاهان اســت که در کاهش
 التهاب های بدن، کاهش خطر ابتال به سرطان سینه و یا جلوگیری از بروز دوباره آن 
نقش مهمی ایفا می کند.عالوه بر این، روغن زیتون در کاهش فشار خون کمک قابل 
توجهی به شما می کند و به تحریک سلول های عصبی و افزایش جریان خون به سمت 

مغز کمک شایانی می کند.
زنجبیل

ضد التهاب، ضد اسپاسم، ضد قارچ، ضد عفونی کننده، ضد باکتری و ضد ویروسی تنها 
بخشی از خواص زنجبیل است. شما می توانید زنجبیل را برای تسکین دردهای معده، 
حالت تهوع، سوء هاضمه، بیماری های حرکتی، درد مفاصل، سرماخوردگی، سرفه، 

تب، سوزش سر دل یا هر مشکل تنفسی دیگری استفاده کنید.
پونه کوهی

بدون اغراق یکی از قوی ترین ضد عفونی کننده های طبیعی پونه کوهی است. گیاهی 
که 19 ترکیب شیمیایی با خواص ضد باکتری و تسکین دهندگی را شامل می شود 
و عالوه بر این 4 ترکیب دارد که به تخفیف دردهای معده کمک بســیاری می کند. 
تقویت عملکرد دستگاه گوارش و کاهش فشار خون از دیگر خواص پونه کوهی است.

فلفل سیاه
یکی از قدیمی ترین ادویه هایی که در اغلب کشورهای دنیا استفاده می شود فلفل 
سیاه است. این ادویه تند تأثیر شگرفی بر بهبود اوضاع دستگاه گوارش، افزایش جریان 
بزاق و آنزیم های گوارشی دارد.عالوه بر این، فلفل سیاه و سفید در رفع سوء هاضمه و 

جذب بهتر غذا اثر گذار است.
میخک

شــما می توانید از میخک برای مبارزه بــا تعداد قابل توجهی از بیمــاری ها مانند: 
دندان درد، زخم معده، لثه درد، التهاب مفاصل، درد بدن، ســوء هاضمه، نفخ شکم 
و حالت تهوع استفاده کنید.عالوه بر این، استنشــاق روغن میخک می تواند درمان 
 بسیاری از مشکالت تنفسی از قبیل: سرماخوردگی، سرفه، تنگی نفس، برونشیت 

و سل باشد.

اخبار کوتاه

به گفته محققان، مصرف غذاهای غنــی از ویتامین D در طول دوره بارداری 
منجر به پیشگیری از ابتال کودک به آلرژی می شود.

طبق مطالعه محققان دانشکده پزشکی مونت سینای نیویورک، مصرف باالی 
غذاهای حاوی ویتامین D در طول بارداری به کاهش ریسک ابتال کودک به 

آلرژی کمک می کند.
با این حال محققــان معتقدند مصرف مکمل هــای ویتامین D چنین فواید 
 مشــابهی را به همراه ندارد. مواد خوراکی حاوی ویتامین D شــامل ماهی،

 تخم مرغ، محصوالت لبنی، قارچ و غالت است.
محققان اذعان می کنند که ویتامین D موجب تنظیم عملکرد سیستم ایمنی 
بدن شده و نقش احتمالی آن در مورد بیماری آسم و آلرژی مورد توجه است. 
از این رو محققان بر ضرورت گنجاندن این منبع مغذی در رژیم غذایی مادر 

باردار تاکید دارند.
این تیم تحقیق، مطالعه خود را روی 1248 مــادر و فرزند انجام دادند. روند 

مطالعه آنها از اولین ماه بارداری تا زمان رسیدن کودک به سن 7 سالگی بود.
آنها دریافتند میزان باالی مصــرف ویتامین D با کاهش 20 درصدی ابتالی 
کودک به آلرژی فصلی در سن مدرســه همراه بود. البته محققان افزودند که 

کاهش این ریسک با مصرف مکمل های ویتامین D همراه نبود.

طبق مطالعه جدید محققان، مصرف گسترده برخی از داروهای سوزش 
معده می تواند منجر به افزایش ریســک ابتال به زوال عقل در سالمندان 

شود.
محققان آلمانی دریافته اند که افراد 75 ســال به باال که به طور مرتب از 
داروهای سوزش معده استفاده می کنند 44 درصد بیشتر از سالمندانی 
که از این داروها استفاده نمی کنند در معرض ابتال به زوال عقل قرار دارند.

این طیف از داروها که شامل پریلوسک، نکســیوم و پرواسید هستند با 
کاهش میزان اسید تولیدشده در معده به کاهش درد کمک می کنند.

به گفته محققان، مصرف بیش از اندازه داروهای سوزش معده تاثیر قابل 
توجهی بر سالمت دارد. به عنوان مثال مصرف این داروها با افزایش 20 تا 

50 درصدی ابتال به بیماری کلیه مرتبط است.
محققان آلمانــی گزارش می کنند کــه یافته های مطالعه آنها نشــان 
 می دهد که مصرف این داروها ممکن اســت بر قدرت استدالل فرد نیز 

تاثیر گذارد.
به گفته این محققان به نظر می رســد داروهای ســوزش معده بر سطح 
آمیلوئید بتا و تو، که از پروتئین های مرتبط با بیماری آلزایمر هســتند، 
تاثیر می گذارند. همچنین مصرف ایــن داروها منجر به کمبود ویتامین 

B12 می شود که با زوال شناختی همراه است.

مادران باردار غذاهای حاوی 
ویتامین D بخورند

 مصرف داروهای سوزش معده 
با ریسک ابتال به زوال عقل همراه است

 پروبیوتیک ها در بهبود بیمــاری های پوســتی مانند اگزما، 
عفونت های ادراری و پیشــگیری از آلرژی و سرماخوردگی و 
بهداشت دهان و دندان و کنترل فشارخون، کمک کننده هستند. 
یکصد تریلیون میکروب و باکتری زنده خوب، بد و خنثی در روده 
زندگی می کنند که با کوچک ترین تغییر در توازن آنها، سر و کله 

بیماری های خطرناک پیدا می شود.
اگر توازن باکتری های زنده خوب، بــد و خنثی به هم بخورد و 
تعداد میکروب ها و باکتری های خوب کاهش یابد،می تواند منجر 

به بروز بیماری های خطرناکی مانند سرطان شود.
اکنون نیز در کشور هر ســال نزدیک به 90 هزار بیمار مبتال به 

سرطان جدید در سراسر کشور شناسایی می شوند.
اما چه می شود که باکتری های خوب در روده کم می شوند؟

با صنعتی شدن محصوالت غذایی و از بین بردن میکروب های 
 آن ، انســان ها از دریافت باکتری های مفیــد در غذاها کمتر 

بهره مند شدند چون همه میکروب ها و باکتری ها بد نیستند.
گاهی اوقات عواملی مانند اســتفاده از آنتــی بیوتیک ها )که 
طبق آمار وزارت بهداشــت ، مصرف آنتی بیوتیــک در ایران 
بیشــتر از میانگین جهانی است(، اشــعه درمانی، مصرف آب 
 کلر دار، غذاهای حاوی ترکیبات دارویی، استرس های شدید، 
حساسیت های غذایی، مشروبات الکلی، آسیب های فیزیکی، 
شیمی درمانی و حساســیت های ژنتیکی موجب از بین رفتن 
میکروب های مفید روده می شوند که این امر نیز به نوبه خود، 
منجر به غالب شدن میکروب های مضر در روده می شود که بروز 

بیماری های مختلفی را به همراه دارد.
این میکروب ها را مزه کنید

الی مچنیکوف دانشــمند روســی در دهــه 1900 میالدی 
 کشــف کرد که امکان جایگزینی میکروب های مضر در بدن با 

میکروب های مفید وجود دارد.
وی مشاهده کرد که روستاییان بلغاری که فرآورده های تخمیر 
شــده شــیر، حاوی باکتری های مفید را مصرف می کردند از 
ســالمت و عمر طوالنی برخوردار بودند. بنابراین پیشنهاد داد 
که محصوالت حاوی باکتری مفید یا همان محصوالت غذایی 

پروبیوتیک را مصرف کنیم.
پروبیوتیک چیست؟

پروبیوتیک از واژه التین »پــرو« به معنای »برای« و بیوتیک از 
کلمه یونانی »بایوس« به معنی »زندگی« مشتق شده است که 

مفهوم آن می شود : برای زندگی.
ســازمان جهانی بهداشــت )WHO(، پروبیوتیک را اینگونه 

تعریف کرده است:
»میکروارگانیســم های زنده به میزان تجویز شــده که به نفع 

سالمت مصرف کننده است.«
 به عبارت ســاده تر پروبیوتیــک ها، میکروب هــا ، مخمرها و

 باکتری های مفید و خوب هستند که به حفظ سالمتی انسان 
کمک می کنند و به طور طبیعی در بدن وجــود دارند و برای 
مثال به طور طبیعی در شــیر مادر و برخی محصوالت غذایی 
 ماننــد کفیریافت می شــوند و می توان محصــوالت غذایی و

 مکمل ها را با این باکتری های مفید، غنی سازی کرد و حتی به 

عنوان داروی کمکی مصرف کرد.
پروبیوتیک ها چه کار می کنند؟

پروبیوتیک ها به جــذب ویتامین ها و مــواد معدنی از جمله 
 کلســیم، آهن، کروم و ویتامیــن هــای A، D، E وK کمک 

می کنند.
این میکروب های سالمت بخش، به ویژه از سوی پزشکان برای 

بهبود بیماری های گوارشی تجویز می شوند.
تقویت سیســتم ایمنی از دیگر مزایای پروبیوتیک هاســت و 
محققان هنوز در تالش برای کشــف کردن دیگــر مزایای این 
فرآورده ها هستند.باید به این نکته توجه داشت که 70 درصد 

عملکرد سیستم ایمنی بدن از روده مدیریت می شود.
پروبیوتیک ها همچنین در درمان سندرم روده تحریک پذیر، 
بیماری التهابی روده و اسهال های عفونی )ناشی از ویروس ها، 

باکتری ها و انگل ها( موثر هستند.
گفته می شود پروبیوتیک ها در بهبود بیماری های پوستی مانند: 
اگزما، عفونت های ادراری و پیشگیری از آلرژی و سرماخوردگی 

و بهداشت دهان و دندان و کنترل فشارخون، کمک کننده اند.
ایرانی ها پروبیوتیک را نمی شناسند

در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و بســیاری از کشورهای 
اروپایی، هنگامی که فردی وارد ســوپرمارکت یا فروشگاه مواد 
غذایی می شــود در وهله اول به دنبال مواد غذایی پروبیوتیک 

می گردد.
اما اغلب ایرانی ها هنگام خرید کمتر به مندرجات نصب شده روی 
مواد غذایی توجه می کنند و از سوی دیگر اصال با پروبیوتیک ها 

آشنا نیستند که بخواهند آن را بخرند.
اگر هم محصول پروبیوتیک را خریــداری کنند صرفا به دلیل 
شانس و اقبال و از روی تصادف، این محصول غذایی نصیبشان 
شده است. این درحالی است که براساس گزارش ارزیابی سالمت 
و تغذیه در مواد غذایی پروبیوتیکی سازمان جهانی بهداشت در 
کشورهای پیشــرفته درج عبارت پروبیوتیک روی محصوالت 
غذایی موجب افزایش ضریب اطمینان مصرف کننده می شود 

اما در ایران ، پروبیوتیک ها در انزوا مانده اند.
انواع پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها باید دارای چند ویژگی خاص باشند؛ به طور مثال 
دارای منشاء انســانی بوده و باید توانایی بهبود تعادل میکروبی 

روده را داشته باشند.
از شــناخته شــده ترین باکتری هــای پروبیوتیک شــامل 
الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم است که یکی به درمان اسهال 
و هضم قند موجود در شــیر، کمک می کنــد و دیگری عالیم 

سندرم روده تحریک پذیر را کاهش می دهد.
در مصرف پروبیوتیک ها به این موارد توجه کنید:

پروبیوتیک ها را باید با هدف ارتقای سالمتی تولید و مصرف کرده 
و به اندازه میکروب و باکتری ها در آن توجه داشت.

توجه به تاریخ انقضا و خرید از مراکــز معتبر در پروبیوتیک ها 
بسیار مهم است.

مدیر کل فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو در این باره می گوید: تولیدکنندگان این محصوالت باید 
حداقل قابلیت زیستی پروبیوتیک ها را با ذکر عبارت »حداقل 

 تعداد ســلول های زنده و فعال پروبیوتیــک در هر میلی لیتر 
)یا در هر گرم( از فرآورده« مشخص کنند.

بهروز جنــت ادامه می دهد: این حد شــمارش بایــد تا پایان 
 اتمام تاریخ انقضای مصرف حفظ شود؛ همچنین تولیدکننده 
می تواند مقدار مصرف توصیه شده فرآورده شیری پروبیوتیک 
برای برخورداری از خواص سالمت بخش ادعا شده به صورت گرم 

یا میلی لیتر در روز یا هفته را ذکر کند.
چرا تولید محصوالت پروبیوتیکی در ایران کم است؟

ایران از نظر علمی در حوزه پروبیوتیک ها در رتبه نخست منطقه 
قرار دارد و پیشــگام تولید صنعت این فــرآورده ها در منطقه 
است،اما به گفته مســئوالن وزارت بهداشت ، تعداد مجوزهای 
صادر شده برای تولید محصوالت غذایی پروبیوتیک کافی نیست.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو در تشریح دالیل 
کم بودن میزان تولید محصوالت پروبیوتیک می گوید: بسیاری 
از تولیدکنندگان تمایل ندارند که مجوز تولید محصوالت غذایی 
پروبیوتیک را دریافت کنند زیرا دریافت این مجوز چندان تاثیری 
در افزایش مصرف محصول آنان ، به دلیل ناآگاهی مردم از فواید 

پروبیوتیک ها، ندارد.
دکتر حسین رستگار می افزاید: از سوی دیگر تولید محصوالت 
 غذایــی پروبیوتیک، هزینــه نهایی محصول را بــاال می برد و 
می تواند در کاهش میزان فروش تاثیر داشته باشد. بنابراین باید 

فکری به حال این هزینه ها کرد.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که هزینه ها باال می رود باید یارانه 
یا سوبسیدی به آن محصول تعلق بگیرد که مردم بتوانند با قیمت 

مناسب آنها را تهیه کنند.
پروماس بخورید

مدیرکل آزمایشگاه مرجع ســازمان غذا و دارو می گوید: چون 
مردم با پروبیوتیک ها زیاد آشنایی ندارند، مصرف آن زیاد نیست. 
رستگار می افزاید: مردم هنگامی که فرآورده لبنی می خرند باید 
بدانند که به طورمثال پروماس – یا همان ماست پروبیوتیکی – 

مفید تر از ماست معمولی است.
وی خاطرنشــان می کند: پروبیوتیک ، یک مــاده ارتقا دهنده 
 ســالمت اســت که به فرآورده های غذایی افزوده می شــود؛ 

رسانه ها باید در این زمینه کارهای بیشتری انجام دهند.
رستگار می گوید: به نظر می رسد که اگر بتوانیم خواص مصرف 
مواد پروبیوتیک را برای مردم تبیین کنیم در استفاده و ارتقای 

سالمت بسیار کمک کننده خواهد بود.
لزوم قراردادن پروبیوتیک ها در سبد غذایی

به دلیل افزایش روز افزون انــواع مواد غذایی که در فرآیندهای 
صنعتی، عاری از باکتری های مفید می شوند و همچنین با توجه 
به فواید بی شمار پروبیوتیک ها برای سالمتی انسان،الزم است 
که مصرف فرآورده های پروبیوتیک در فهرست اقالم سبد غذایی 

مردم قرار گیرد.
 تبلیغات وســیع درباره فواید پروبیوتیک ها از ســوی رسانه و

 دست اندرکاران صنایع غذایی و نیز جامعه علمی و دانشگاهی می 
تواند در افزایش مصرف این محصوالت غذایی و نیز ارتقای سطح 

سالمت مردم تاثیر به سزایی داشته باشد.

بی نیازی از هرگونه دوا و دارو با این 10 خوراکی

میـکروب مفیـد بخـورید!

هفت راهکار اساسی
 برای جلوگیری از ریزش مو

هفت راهکار اساسی
 برای جلوگیری از ریزش مو
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394-اداره ثبت اسناد 

و امالک جوشقان قالی بخش دوازده کاشان)نوبت دوم(

10/555 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده59-
اصالحی و آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم  
سال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی

می گردد:
شمار ه های فرعی از پالک یک اصلی جوشقان قالی 

1937 فرعی –آقای امیر هوش��نگ رجبی  فرزند غالمحس��ین  
شششدانگ قطعه زمین مزروعی  واقع در جوشقان به مساحت 

777/70 مترمربع .
3251 فرعی – آقایان منصور و ناص��ر و علی محمد ومحمد 
شهرت همگی رشیدی  فرزندان ربیع  باالسویه مشاعا ششدانگ 
یکباب بوم کن و فضای متصله غیر محصور واقع در جنوب 

الستان به مساحت 1095/73 مترمربع .
3252 فرعی – آقایان علی محمد و محمد ش��هرت هر دو نفر 
رشیدی  فرزندان  ربیع بالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه زمین 

بائره واقع در جوشقان  به مساحت 1606/94 مترمربع .
4166 فرعی – آقایان حس��ین و بمانعلی ش��هرت هردو نفر 
شریف فرزندان غالمعلی بالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی واقع در جوش��قان به مس��احت 2395/28 متر 

مربع 
شمار ه های فرعی از پالک 21 اصلی کامو 

361 فرعی –آقای یوسف علی عقیلی  فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه واقع در کامو به مساحت 124/30 مترمربع .

402 فرعی –آقای سید رضا س��اجی  فرزند سید علی تمامی 
یکدانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه واق��ع در کامو به 

مساحت 139/07 مترمربع .
2072 فرعی –آقای علیرضا مردان  فرزند حس��ن شش��دانگ 
یکباب بهار بند طویله و زمین محصور متصله محل ش��ارع 

متروکه  واقع در کامو به مساحت 243/83 مترمربع  
2082 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 1497/16 متر مربع 
2083 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 748/64 متر مربع 
2084 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 520/38 متر مربع 
2085 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 7839/82 متر مربع 
2086 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 3031/32 متر مربع 
2087 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 1630/54 متر مربع 
2088 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 35293/81 متر مربع 
 شمار ه های فرعی از پالک 25 اصلی مزرعه

 عمادالدین کامو 
44 فرعی –آقای غالمرضا عارضی فرزند علی عباس ششدانگ 
 قطعه زمین محصور و مش��جر واقع در در کامو به مساحت

 913/80 متر مربع 

شمار ه های فرعی از پالک 26 اصلی مزرعه همواریه کامو
272 فرعی – شهرداری کامو و چوگان ششدانگ قطعه زمین 
محصور واقع در مزرعه همواریه کامو  به مساحت 3659/74 

متر مربع 
 شماره های فرعی از پالک 30  -اصلی مزرعه 

چاله بلور کامو 
14 فرعی  -   خانم اکرم عقیلی  فرزند غالمحس��ین  ششدانگ  
زمین مزروعی  واق��ع در مزرعه چاله بلور کامو به مس��احت 

1361/46 متر مربع 
19 فرعی – خانم اعظم عقیلی فرزند غالمحسین تمامی چهار 
جریب از ده جریب شش��دانگ یکدرب باغ مشجر و موستان 
واقع در در مزرعه چاله بلور کامو به مساحت 4927 متر مربع 
20 فرع��ی – خانم اعظم عقیل��ی فرزند غالمحس��ین تمامی 
هفتصد سهم مشاع از جمله 2181/17   سهم ششدانگ یکدرب 
باغ   موس��تان واقع در مزرع��ه چاله بلور کامو به مس��احت 

2181/17 متر مربع 
شمار ه های فرعی از پالک 34- اصلی مزرعه سرهفته کامو 
67 فرعی –آقای مهدی عقیلی فرزند  احمد  شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی و مشجر محصور  واقع در مزرعه سرهفته کامو   

به مساحت 1837/84 مترمربع 
شمار ه های فرعی از پالک 62- اصلی  مزرعه پاگدارسرخ 

کامو 
29  فرعی – آقای مرتضی عارضی   فرزند محمد آقا نس��بت 
به چهار دانگ و نیم و حمید عارضی فرزند حیدر نس��بت به 
یکدانگ و نیم مشاع از  شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  واقع 

در مزرعه پاگدار سرخ کامو  به مساحت 1249/50  مترمربع .
شماره یکصد و پنجاه و یک اصلی مزرعه سیاه کهه روستای 

آرنجن
151 اصلی – آقای صفر علی شکوری فرزند شکر اله  ششدانگ 
یکباب چشمه سار و اراضی زراعتی و مشجر مشهور سیاه 
کهه واقع در شرق روستای آرنجن به مساحت چهار هکتار و 

ششصد و سی و دو متر مربع  
لذا طب��ق م��اده 16 قان��ون ثب��ت چنانچه کس��ی نس��بت 
ب��ه ام��الک من��درج در ای��ن آگه��ی اعتراض��ی داش��ته 
باش��د از تاری��خ اولی��ن نوب��ت انتش��ار آگه��ی ب��ه مدت 
 90 روز دادخواس��ت واخواه��ی خ��ود را کتب��ا به ای��ن اداره 
تس��لیم و ظرف مدت یک م��اه از تاریخ تس��لیم معترض در 
دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه  
مش��عربر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تس��لیم نماید 
اعتراض یا گواهی طرف دعوی که پس از انقضاء مدت مرقوم 
واصل گرددبالاثر می باشد و برابر قس��مت اخیر ماده 16  و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 
آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق ماده20 قانون ثبت پذیرفته خواهدشد .

تارخ انتشار نوبت اول:1394/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/1

م الف:30243 زهره زرگری -  کفیل ثبت اسناد جوشقان

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 اداره ثبت اسناد و 
امالک نطنز)نوبت دوم(

10/505  ش��ماره:1394/04/164757-1394/10/23 بموج��ب 
م��اده 11 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و م��اده 59 اصالحي 
آیین نامه مربوط��ه امالکي ک��ه تقاضاي ثبت آنها در س��ه 
ماهه سوم س��ال 1394 پذیرفته ش��ده و امالکي که در آگهي 
نوبتي قبل��ي از قلم افت��اده در بن��د )الف( و نی��ز آنچه طبق 
آرای هیات محت��رم نظارت ثبت آگهی آنه��ا باید تجدید گردد  
 )در بند ب( مربوط به ح��وزه ثبتی نطنز  به ش��رح ذیل آگهي

مي گردد:
بند الف:

اول(ش�ماره های مربوط به بخش نه شامل ش�هر نطنز و 
قرا حومه

شماره فرعی از یک– اصلي اوره 
1938 – آقای س��ید مصطفی طباطبائی فر فرزند س��ید جواد 

ششدانگ یکباب بوم کند بمساحت 730/7  متر مربع 
شماره فرعی از 9 – اصلي علیای نطنز

1238 –  حس��ن فخری علیائی فرزند محمد یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه انتقال مع الواسطه از باقر صدارتی 
شماره فرعی از 34 – اصلي واقع در مزرعه خطیر 

486 – خانم صغری برخورداری فرزند حسین سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 660/82  متر مربع 

شماره  فرعی از 77 – اصلي واقع در کندز 
578 – خانم نرجس کندزی فرزند ماش��ااهلل سه سهم مشاع از 

پنج سهم ششدانگ قطعه زمین بمساحت 250/60 متر مربع
شماره فرعی از 129 – اصلي واقع در جزن 

612 – خانم منیر رش��یدی جزنی و آقای داود رشیدی جزنی 
فرزندان اکبر بالمناصفه شش��دانگ قس��متی از یکباب خانه 

بمساحت 24 متر مربع 
 دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود وبرزرود 

و قراء حومه
شماره های فرعی از 25 – اصلي واقع در چیمه رود 

1320 – آقاي جواد امیری فرزند اکبر شش��دانگ یکباب خانه 
بمساحت 204/40 مترمربع

2135 – آقای محمد تقی احسانی چیمه فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 79 متر مریع

شماره فرعی از 44 – اصلي واقع در ابیانه 
422 – آقاي علیرضا یزدانی ابیانه فرزندآقا مهدی شش��دانگ 

یکباب خانه بمساحت 168/70 مترمربع
شماره فرعی از 98 – اصلي واقع در چاله قره 

663 – آقای جمشید کاظمی فرزند نعمت ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 152/60 مترمربع

شماره فرعی از 128 – اصلي واقع در هنجن 
905– آقای زین العابدین علی نقی هنجنی فرزند علي ششدانگ 

یکدرب باغ بمساحت 866/50 متر مربع
شماره فرعی از 134 – اصلي واقع در یارند

801 – عب��اس صدوقی یارندی و رضا صدوق��ی و حبیب اله 
صدوقی یارندی و قدرت اله صدوق��ی یارندی فرزندان محمد 
علی بالسویه شش��دانگ یکباب خانه یمساحت 492/20 متر 

مربع 
شماره های فرعی از 145 – اصلي واقع در باقرآباد

3 – آقای سیدعباس میرزا س��لیمان برزی فرزند سید حبیب 
3858 سهم مشاع از 5740 سهم ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 

5740 مترمربع
109 - آقای سیدعباس میرزا سلیمان برزی فرزند سید حبیب 
4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 2723 متر 

مربع
شماره های فرعی از 149- اصلی واقع در طره

3089–  خانم معصومه زین علی فرزندآقا شش��دانگ یکباب 
خانه بمساحت 212/50 متر مربع

3142 – آقای حس��ین رفعتی نژاد فرزند ماش��االه ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 177/20 متر مربع 

شماره های فرعی از 150- اصلی واقع در برز
57– خانم فاطمه اس��د زاده برزی فرزند محمدآقا شش��دانگ 

یکباب خانه بمساحت 75/75 متر مربع 
996 و 2671 – آقاي جواد خادمی برزی فرزند علی شش��دانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 344/50 مترمربع
شماره  فرعی از 165- اصلی واقع در کمجان

1501 – خانم فاطمه علی ماه نظری فرزند نصرت اله ششدانگ 
یکباب اتاق بمساحت 18/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

862 فرعي
سوم (شماره های مربوط به بخش یازده طرقرود و قراء 

حومه 

شماره های فرعی از یک– اصلي واقع در طار 
2878 – آقایان مهدی و محمدرضا و وحید و هومن ش��هرت 
همگی سلیمی طاری فرزندان اکرم بالسویه ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 301/05 متر مربع مفروز و مجزی شده از 469 

فرعی
2879 – ش��رکت تعاونی روس��تایی کرکس ش��ماره ثبت 4 

ششدانگ ساختمان بمساحت 91 متر مربع
شماره های فرعی از 37– اصلي واقع درکشه 

62 – آقای مهدی آگاهی فرند حبیب اله ششدانگ یکباب خانه 
در کوی باغناره بمس��احت 67/30 متر مربع به اس��تناد رای 
139360302033000768 – 93/5/27 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف انتقال عادی و مع الواس��طه از عباس آگاهی و فاطمه 

شهریار 
1002 –  خانم ایران مبینی کش��ه فرزند حس��ین شش��دانگ 

قسمتی از یکباب خانه بمساحت 88/30 متر مربع 
1009 – آقای عباس رحیمی کشه فرزند هاجی ششدانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 159/71 متر مربع 
شماره فرعی از 147– اصلي واقع در مزده 

302 – آقای مرتضی زمانی نیه فرزند عباس��علی شش��دانگ 
یکباب خانه و باغچه بمساحت 392/60 متر مربع  

شماره های فرعی از  193- اصلي واقع در طرق 
1633 –  آقای اکبر توکلی طرقی فرزند علی اصغر شش��دانگ 

یکدرب باغ  بمساحت  747/90 مترمربع
2033 – خانم اقدس رشیدی طرقی فرزند حسن سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1780/4 متر مربع
2054 – علی مس��لمی طرقی فرزند عابدین شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 886/17 متر مربع 
4145 – خانم ربابه عس��گری طرقی فرزند عباس شش��دانگ 

یکباب حصار مخروبه بمساحت 32/80 متر مربع 
4837 – آقای قدرت اله ابوفاضلی فرزند نعمت اله شش��دانگ 

یکباب خانه بمساحت 701/30 مترمربع
شماره  فرعی از  212- اصلي واقع در دشت بزرگ طرق 

236 – خانم معصومه قربانی کوشکی فرزند محمود ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 558/95 متر مربع 

شماره های فرعی از  215- اصلي واقع در الدریجه 
149 – آقای ماشااله محمدی فرانی فرزند عباسعلی ششدانگ 

یکباب مغازه بمساحت 57/60 متر مربع 

156 - آقای ماشااله محمدی فرانی فرزند عباسعلی ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 492/20 متر مربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 12 فرعی
بند ب( 

امالکیکه بموجب آراء هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی به 
روسا ادارات ثبت می بایست تجدید آگهی گردند به شرح ذیل 

می باشد :
شماره فرعی از 37– اصلي واقع درکشه 

20 – خانم  شیرین ریاضتی کشه فرزند میرزا یک سهم مشاع 
از هفت سهم پنجدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه در کوی 
اسبر انتقالی از میرزا ریاضتی کشه که در آگهی نوبتی قبلی 
 نام مالک اشتباها نوشین آگهی گردیده که بدین وسیله اصالح 

می گردد . 
 لذا به موج��ب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک چنانچه 
شخص یا اشخاصی نس��بت به امالک مندرج در بند الف این 
آگهي اعتراض )واخواهی( داشته باشند بایستی از تاریخ اولین 
نوبت انتشار آگهی ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک مندرج 
در بند ب این آگهی نیز ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض 
خود را کتبا به این اداره تس��لیم نموده و رسید دریافت نمایند 
و برابر قانون معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف 
مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه مرجع قضایی 
نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند 
و چنانچه قبل از تاریخ اولین انتشار دعوایی اقامه شده و در 
جریان باش��د وفق ماده17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر 
جریان دعوی به اداره ثبت تس��لیم و اال حق او ساقط خواهد 
شد و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل ش��ود بال اثر و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و 
تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقي در موقع تحدید 
حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی نسبت 
به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  این آگهي در دو 
نوبت و به فاصله سی روز در روزنامه زاینده رود اصفهان درج 

ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1394/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1 /1394/12

م الف:327عباس��علی عمرانی  - رئیس ثبت اس��ناد و امالک 
نطنز 

نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 ثبت اردستان بخش 
هفده ثبت اصفهان )نوبت دوم(

10/622 شماره:1394/03/167905-1394/10/29 بند الف 
مس��تند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحی آیین نامه آن امالک و رقبات واقع در اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای ثبت آن در سه ماهه 
سوم 1394 سال پذیرفته شده اس��ت و همچنین شماره 
های از قلم افتاده و نیز آنچ��ه طبق آرا هیات نظارت ثبت 
آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 را به شرح 

زیر آگهی می نماید:
الف شماره پالک و مشخصات مالک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت 

انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند 

دهستان گرمسیر 
شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر 

10391-آقای س��ید حسین یوس��فی طبائی فرزند سید 
یحیی – 6 حبه مش��اع از 72 حبه قطع��ه زمین مزروعی 
صحراکار پ��الک 330 که مس��احت 6 دان��گ 2118/50 

مترمربع است
14404- خانم معصومه شفیعی اردستانی فرزند عباس 6 

دانگ قطعه زمین به مساحت 165 مترمربع 
14464- آقای محمد انزل اردس��تانی فرزند رضا 6 دانگ 
یک باب کاهدان بر روی قسمتی از پالک 1928 به مساحت 

41/16 مترمربع
ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باش��د باید از تاریخ انتشار اولین 

نوبت نس��بت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح 
ردیف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود 
را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدی��م دادخواس��ت مرجع ذیص��الح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایی و 
در صورتی که قبل از انتش��ار این آگه��ی دعوائی اقامه 
شده باش��د طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایید اعتراضات 
یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 

17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.

ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین ح��دود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به ح��دود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/1

م الف:886 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اس��ناد و 
امالک اردستان



خبرخبر

ش��هردار اصفه��ان گف��ت: توزی��ع عادالن��ه خدم��ات و امکان��ات و 
 محرومیت زدایی یکی از ش��عارهای اصلی ش��هرداری در سال آینده 

است.
 مه��دی جمال��ی ن��ژاد در جلس��ه علنی ش��ورای اس��امی ش��هر 
اصفهان اظهارک��رد: برنامه اصفه��ان 1400 طلوع دوباره ای اس��ت 
 ک��ه س��پیده دم آن در آس��تانه انتخابات ب��ا بودجه س��ال 95 اجرا

 می شود.
 وی با اش��اره به اینک��ه برنام��ه اصفه��ان 1400 قطب نمای ش��هر 
اصفهان محس��وب می ش��ود،افزود: توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
 و محرومی��ت زدایی از مهمترین اولویت ه��ای برنامه اصفهان 1400

 است.
ش��هردار اصفهان تصریح کرد: کاهش آالینده ها ،تقویت حمل و نقل 
عمومی،سرمایه گذاری و مش��ارکت ها با اولویت گردشگری،توسعه 
زیرساخت های س��ازگار با محیط زیست،روان س��ازی عبور و مرور و 
 ارتقای فرهنگ شهروندی از دیگر اولویت های برنامه اصفهان 1400 

است.
جمالی نژاد به ویژگی های برنامه 5 س��اله شهر اش��اره و خاطرنشان 
کرد: حرکت به سمت پیامد محوری به جای اقدام محوری،حرکت به 
سمت برنامه ریزی شهری و منطقه ای، حرکت به سمت توسعه شهر 
با مش��ارکت مردم، رصد و ارزیابی عملکرد ها در دو سطح راهبردی و 

عملیاتی از ویژگی های برنامه اصفهان 1400 است.
وی با بیان اینک��ه تدوین برنامه اصفهان 1400 بر اس��اس دو رویکرد 
هدف سو و مشکل سو انجام شده اس��ت، اظهارکرد: پیشرفت و تحول 

شهر از مهم ترین ویژگی برنامه است.
تلفیق نقدی و غیر نقدی

ش��هردار اصفه��ان ب��ه تصوی��ب بودج��ه س��ال 95 ش��هرداری نیز 
 اش��اره کرد و گفت: بودجه برداش��ت ق��دم های اولیه را در راس��تای 
بودجه ریزی عملیاتی را داش��ته و تلفیق اعتبارات نقدی و غیرنقدی 

انجام شده است.
جمالی نژاد افزود: در تدوین بودجه اعتبارات نگهداری، تجهیز و توسعه 
ش��هر تفکیک شده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بودجه در فرآیندی 
منطقی و در فضایی کاما تعاملی تدوین ش��ده اس��ت، بیان کرد: در 
تدوین بودجه سهم درآمدهای پایدار، ردیف های اعتباری در راستای 
اجرای پروژه های مشارکتی و اعتبارات محرومیت زدایی افزایش یافته 
است. ش��هردار اصفهان اضافه کرد: در بودجه سال آینده به تخصیص 
منابع به اولوی��ت های راهبردی برنامه، توس��عه حمل و نقل عمومی، 
مدیریت هوش��مند ترافیک، افزایش پهنه های فضای سبز، مدیریت 
منابع آب و خاک و حرکت به سمت ش��هرهای تاب آور توجه ویژه ای 

شده است.

نماین��ده مردم ش��هر اصفه��ان در مجلس ش��ورای اس��امی گفت: 
اصطاح��ات پس��ابرجام و پس��اتحریم ب��دون کارشناس��ی اس��ت 
 ام��ا دول��ت ب��ا تک��رار آن انتظ��ارات کاذب ب��رای م��ردم ایج��اد

 می کند.
 حمیدرضا فوالدگر در نشس��ت مش��ترک خب��ری نامزدهای ائتاف 
اصولگرایان اصفهان در پاس��خ به س��وال خبرنگار مبن��ی بر وضعیت 
تعطیلی صنایع در اصفهان اظهار کرد: با توجه به ش��رایطی که رکود 
اقتصادی در سال های اخیر در کشور بی سابقه بوده و هست باید تمام 

تاش خود را در رفع آن به کار گیریم.
وی افزود: نمی دانم دول��ت چرا بر اعام رفع رک��ود و موانع اقتصادی 
اصرار می ورزد، دولت بیش��تر وقت خود را برای تعری��ف و تمجید از 
برجام و تکرار اصطاحات پسابرجام و پس��اتحریم می کند که گرچه 
این اصطاحات خیلی هم کارشناسی نشده اما دولت انتظارات کاذب 
برای مردم ایجاد می کند، این درحالی است که هنوز رکود وجود دارد 

و مردم آن را حس می کنند.
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی گفت: دولت 
نمی تواند هیچ مش��کلی را با اعام به نتیجه رسیدن زودهنگام برجام 
حل کند؛ عدم تحلیل میدانی دولت از رک��ود و تولید داخلی که تاثیر 
منفی زیادی در جامعه داشته است باعث تعطیل ماندن کارخانجات و 

مراکز تولیدی کوچک و متوسط شده است.
وی تصریح ک��رد: واحده��ای صنعتی اصفه��ان نیز همچ��ون دیگر 
واحدهای تولیدی در کش��ور دچار رکود بی س��ابقه ش��ده و وضعیت 
نامطلوبی دارن��د، بخش زی��ادی از آنها نیمه تعطیل و تعطیل ش��ده 
 و تنها 30 درص��د ظرفی��ت بنگاه های کوچ��ک و متوس��ط فعالیت 

می کنند.
فوالدگر خاطر نش��ان کرد: دول��ت باید برای برون رفت از مش��کات 
معیش��تی و رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی را س��رلوحه کار خود 
قرار دهد که اصاح قوانین متناظر ب��ا اقتصاد مقاومتی نیز در مجلس 
شورای اسامی پس از بررسی و تشخیص خاهای قانونی آن اجرایی 

خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی 
کشور توسط دولت بیان داشت: کمیسیون الیحه حداکثر استفاده از 
توان تولید داخل در کشوررا  از سال گذشته در مجلس تشکیل و در آن 

به بررسی رفع موانع تولید در داخل کشور شد.
عضو منتخ��ب مجم��ع ائت��اف اصولگرای��ان اصفهان متذکر ش��د: 
دول��ت باید در مش��ارکت و قرارداده��ای خارجی خ��ود در صنعت و 
ناوگان هوایی دقت نظر بیش��تری داش��ته باش��د و اگر این قراردادها 
با ش��رط انتقال تکنولوژی و اس��تفاده از حداکثر ت��وان تولید داخل 
 کش��ور نباش��د، ش��اهد ادامه تعطیلی بیش��تر کارخانج��ات داخل 

خواهیم بود.

شهردار اصفهان خبر داد:

 حرکت به سمت شهر »پیامد محور« 
با قطب نمای 5 ساله

نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسالمی؛

هنوز مردم رکود را حس 
می کنند

استان اصفهان این روزها حال و هوای انتخاباتی خاص دارد 
و رقابت 449 کاندیدا و موج انص��راف نامزدهای اصولگرا 
 در حمایت از لیس��ت مجمع اصولگریان، تنور انتخابات را 

داغ تر کرده است.
نرم نرمک فصل دیگری از خودنمایی ملت ایران درصحنه 
دفاع از ارزش های انقاب اسامی درراه است؛ گویی بهار، 
از دل انگشت های جوهری مردم ایران این بار در سرمای 
کمرنگ اسفندماه  سربرخواهد افراشت و برگ دیگری بر 
شاخه سی و هفتمین بهار انقاب از سرانگشتان جوهری 
غیور مردان و شیر زنان ایرانی سبز خواهد شد؛ آری فصلی 

نو از سرافرازی و سربلندی درراه است.
یک هفته به روز سرنوشت ساز هفتم اسفندماه مانده است 
اما فعالیت های انتخاباتی در گوشه و کنار شهرمان  از ماه ها 
پیش به خوبی محسوس است؛ از تدارک و کاندیدها برای 
روز آغاز تبلیغات ت��ا گفت وگوهای صمیمی و رایزنی های 
مردمی درباره انتخابات مجلس شورای اسامی و خبرگان 
در کوی و برزن، تاکسی، اتوبوس و محل کار، رایزنی هایی 
که ای��ن روزها بخ��ش جدایی ناپذی��ر از گردهمایی های 
خانوادگی نیز هست. شاید بتوان اولین خبر انتخاباتی مهم 
اصفهان را اعام رسمی تشکیل مجمع اصولگرایان دانست 
که به منظور اتحاد و همگرایی بیشتر میان اصولگرایان در 
انتخاب و معرفی کاندیدهای اصل��ح از چندین ماه پیش 
تشکیل شده است و پس ازآن  بود که احزاب و ائتاف های 

دیگر یکی یکی اعام وجود کرده اند.
گسترش حال و هوای انتخاباتی در سرتاسر استان

حال و ه��وای انتخاباتی در اصفه��ان در تمام بخش های 
اس��تان اصفهان جری��ان دارد و مس��ئوالن اس��تانی در 
نشس��ت های مختلف خود در سرتاسر اس��تان بخشی از 

صحبت های خود را به انتخابات اختصاص داده اند.
حجت االس��ام میردامادی امام جمعه موق��ت اصفهان با 
تأکید بر ضرورت توج��ه مردم به س��ابقه تهیه کنندگان 
لیس��ت انتخابات��ی تأکید ک��رد و گف��ت: م��ردم باید با 
هوشیاری این فهرست ها را بررسی کنند. وی با برشمردن 
ویژگی های کاندیداهای اصلح ابراز داش��ت: افراد معتقد 
به نظام جمهوری اس��امی ایران و مدافع��ان والیت فقیه 
از اصلحان انتخابات هس��تند. میردام��ادی تصریح کرد: 
تأکید مقام معظم رهبری به حضور در انتخاباتی پرشکوه 
برای حفظ آب��روی نظام اس��امی در مقابل دش��منان و 
عمل به وظیفه دینی اس��ت که باید با حضور در انتخابات 
 مجلس خبرگان و ش��ورای اس��امی دش��منان را ناامید 

کنیم. 
وی گفت: دینداری و اهتمام برای رفع مشکات مردم باید 
از ش��اخصه های موردنظر مردم به منظ��ور انتخاب فردی 
اصلح از میان نامزدهای انتخاباتی باش��د؛ مردم به افرادی 
رأی دهند که امتحان خود را در انقاب و سال های بعدازآن 

پس داده اند و پیرو راه رهبری هستند.
از س��ویی همین چند روز پیش آمار نهای��ی کاندیداهای 

 مجلس خبرگان رهبری در اس��تان اصفهان اعام ش��د و 
بر اساس این آمار 14 نفر برای رقابت در انتخابات پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری از اس��تان اصفهان شرکت 

خواهند کرد. 
بر این اساس آقایان حمید الهی دوست، عبداالمیر خطاط، 
حسن آقا ش��ریعتی نیاسر، سید یوس��ف طباطبایی نژاد، 
عبدالمحمود عبداللهی، محمد علوی، س��ید محمدعلی 
فقیهی، محس��ن فقیهی سرش��کی، عبدالرسول قاسمی 
کجای��ی، اصغر متی��ن پور، منص��ور مظاه��ری، مرتضی 
مقتدایی، سید ابوالحسن مهدوی، عبدالنبی نمازی برای 

این انتخابات معرفی شدند.
۱۰ هزار نفر امنیت انتخابات استان اصفهان را تأمین 

می کنند
تأمین امنیت  انتخابات در استان های مختلف کشور همواره 
از نکات مدنظر مس��ئوالن در برگزاری انتخابات است و بر 
این اساس استاندار اصفهان روز گذشته دراین ارتباط اعام 
داشت که 10 هزار نفر امنیت انتخابات استان اصفهان را 

تأمین می کنند. 
وی به ش��رایط تبلیغات کاندیداها اش��اره ک��رد و گفت: 
کاندیداها ح��ق نصب تبلیغات  روی بس��یاری از اماکن را 
ندارند و ازاین رو باید فضای مناسبی برای این امر اختصاص 

داده شود.
سه میلیون و 5۰۰ هزار اصفهانی واجد شرایط رأی 

دادن هستند
بنا بر گفته استاندار اصفهان در حال حاضر جمعیت استان 
اصفهان به پنج میلیون نفر نزدیک ش��ده اس��ت و در این 
انتخابات س��ه میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی 
دادن هس��تند و از این میان ۲0۲ هزار نفر نیز در اس��تان 

اصفهان رأی اولی هستند.

۴۴۹ کاندیداه�ای مجلس از اس�تان اصفهان برای 
تصدی ۲۰ صندلی

۲0 صندلی در مجلس ش��ورای اس��امی به اصفهانی ها 
تعلق خواهد گرفت، اما حدود ۲0 برابر این ظرفیت یعنی 
 449 نفر برای پر کردن این کرسی ها با یکدیگر به رقابت 

می پردازند. 
تعداد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از استان 14 نفر 
است و بر این اساس  در حال حاضر در استان اصفهان برای 

پنج صندلی مجلس خبرگان رهبری ۲.5 نفر وجود دارد.
تخلفات انتخاباتی زیر ذره بین پلیس فتای استان

تخلفات انتخاباتی از نکات مهمی است که بحث درباره آن 
با داغ شدن تنور انتخابات گرم می شود ، اما به گفته رییس 
مرکز اطاع رسانی پلیس اصفهان پلیس با دقت این مسئله 
را مدنظر دارد. به گفته شهریاری برابر ماده 1۸ قانون جرائم 
رایانه ای، هرکس به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات 
رس��می در فضای مجازی اخبار خاف واقع منتشر کند 

مجرم محسوب می شود.
وی افزود: تخلفات انتخاباتی زیر ذره بین پلیس فتای استان 
قرار دارد و تمامی فعالیت های کاندیداها و هواداران آن ها 

در فضای مجازی رصد می شود.
آماری جالب از مش�ارکت مردم ش�رق اصفهان در 

انتخابات سال های گذشته
 میانگین مش��ارکت مردم ش��رق اصفهان در دوره قبلی 
انتخابات باالی 90 درصد بوده که نشانگر بصیرت و آگاهی 
باالی مردم شهرستان اصفهان اس��ت؛ این گفته فرماندار 
اصفهان در جلسه شورای اسامی شهرستان اصفهان است. 
به گفته وی، اصفهان بر اساس تقسیم بندی های معاونت 
امنیتی وزارت کشور در وضعیت سفید قرار دارد و با بهترین 

شرایط در حال اجرای مقدمات برگزاری انتخابات است.
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مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش جهان:

مشکل رطوبت در میدان امام اصفهان 
وجود ندارد

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی؛

خودروسازان بزرگ ایران به نمایشگاه اصفهان نیامدند

در نشست فوق العاده شورای اسالمی شهر؛

الیحه بودجه ۹5 شهر اصفهان 
تصویب شد

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش جهان گفت: قرار است با اعتبار 
سال 94 سرویس بهداشتی و سیستم فاضاب در مسجد امام تعبیه 
شود اما اکنون مش��کل رطوبت و نم زدگی در هیچ بنای تاریخی در 

مجموعه میدان امام وجود ندارد.
فریبا خطابخش پیرامون مشکات رطوبتی در بناهای تاریخی میدان 
امام اظهار داش��ت: در حال حاضر در هیچ ک��دام از بناهای تاریخی 

میدان مشکل رطوبت وجود ندارد.
وی با اشاره به تعبیه سرویس بهداشتی در مس��جد امام گفت: قرار 
است با اعتبار سال 94 سرویس بهداشتی و فاضاب در مسجد امام 

تعبیه شود اما اکنون مشکل رطوبت و نم زدگی وجود ندارد.
 مدیر پایگاه می��راث جهانی می��دان نقش جهان با اش��اره به اعتبار 
پیش بینی شده برای مرمت، حفظ و استحکام بخشی بناهای تاریخی 
مجموعه میدان امام بیان کرد: برای مرمت و استحکام بخش��ی کل 
میدان یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده 

که هنوز تخصیص پیدا نکرده است.
وی تصریح کرد: پروژه مرمت و استحکام بخشی کاخ عالی قاپو، مرمت 
گنبد مسجد امام و تعبیه سرویس بهداشتی و فاضاب در مسجد امام 
جز پروژه های اولویت دار سال آینده اس��ت که در صورت تخصیص 

اعتبار عملیات آن آغاز می شود.

 مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان گفت: 
ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا به دلیل اینک��ه محصوالت جدیدی 
برای رونمایی در نمایش��گاه نداش��تند، عدم حضور خود را در نمایشگاه 

اعام کردند.
رسول محققیان در حاش��یه افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت خودرو اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال دوازدهمین 
دوره برگزاری نمایش��گاه خودرو در اصفهان و دومین دوره ای اس��ت که 

نمایشگاه فارغ از نمایشگاه قطعات برگزار می شود.
وی افزود: نمایشگاه امسال با حضور 13 شرکت خارجی برگزار می شود 
و برای نخستین بار در کشور برند BMW با نمایندگی پرشیاخودرو در 

نمایشگاه شرکت کرده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
 از س��اعت 9 الی 13 هر روز، بازدیدکنندگان می توانن��د در قالب برنامه 
TEST DRIVEخودروه��ای مورد نظر خود را تس��ت و مورد ارزیابی 

قرار دهند.
محققیان خاطرنشان کرد: اصفهان به دلیل حضور در مرکز کشور ظرفیت 
بسیار باالیی برای خودرو و خودروسازی دارد. در نمایشگاه سال گذشته 
شاهد حضور 1۲4 هزار بازدید کننده بودیم. امسال نیز با توجه به حضور 
شرکت های بزرگ در نمایش��گاه پیش بینی می شود حدود 1۸0 تا ۲10 

هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی با بیان اینکه در این دوره از نمایش��گاه چن��د رونمایی از خودروهای 
جدید انجام خواهد ش��د، اظهار کرد: با توجه به اینکه نمایش��گاه خودرو 
اصفهان از لح��اظ تاریخ می��ادی در زمان مناس��بی برگزار می ش��ود، 
خودروس��ازان تمایل زیادی ب��رای رونمایی از محصوالت خ��ود در این 
نمایشگاه دارند.محققیان اضافه کرد: نمایندگی شرکت BMW در این 
نمایش��گاه از دو خودرو تولید س��ال جدید میادی خود با نام های Z4 و 
 H9  شرکت هوندا از خودرو ادیسه و شرکت هاوال نیز از دو خودرو ،X1
و H6 خود رونمایی خواهد کرد.وی پیرامون عدم حضور دو خودروس��از 
بزرگ کشور در نمایشگاه گفت: از شرکت های ایران خودرو و سایپا برای 
حضور در نمایشگاه دعوت رسمی به عمل آمد، اما این شرکت ها به دلیل 
اینکه محصوالت جدیدی برای رونمایی در نمایشگاه نداشتند، عدم حضور 
خود را در نمایشگاه اعام کردند.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی 
بر اینکه چرا در دوران پساتحریم از ش��رکت های بزرگ دنیا که تمایل به 
همکاری با ایران دارند برای شرکت در نمایشگاه دعوت نشده است، گفت: 
برخی از مجوزها و قوانین دست و پا گیر  وپا در صنعت خودرو وجود دارد 
و حضور چنین ش��رکت هایی کمی مشکل اس��ت. این درحالی است که 
 حضور این شرکت ها  در نمایشگاه هم به س��ود آنها و هم به سود شرکت

 نمایشگاه ها خواهد بود.

الیحه بودجه ۲ هزار و 650 میلیارد تومانی سال 95 شهر اصفهان در 
شورای اسامی شهر به تصویب رسید.

 بودجه سال آینده شهر اصفهان ۲ هزار و 650 میلیارد تومان است.
بنا بر این گزارش 76 درصد بودجه سال آینده اصفهان سهم عمران 

شهر و ۲4 درصد آن سهم فعالیت های جاری شهر است.
ش��هردار اصفهان پیش از این گفته بود: بودجه سال 95 شهرداری 
اصفهان با رویکردی جدید تدوین ش��ده و برای نخستین بار بودجه 
ش��هرداری و س��ازما ن های وابس��ته در قالب یک بودجه به شورای 
اسامی ش��هر اصفهان ارایه ش��د. یکی دیگر از خصوصیات بودجه 
سال 95 شهرداری اصفهان ادغام بودجه نقدی و غیر نقدی این نهاد 

 بزرگ ش��هری در یکدیگر
 بود.

ن��ژاد  جمال��ی  مه��دی 
همچنین تصریح کرده بود: 
برای جذب مش��ارکت  های 
بخش خصوصی وارد عمل 
شده ایم و همه فعالیت های 
در دس��تور کار عملیاتی و 

کاربردی قرار گرفته است.

 مشاور هنری جشنواره حسنات گفت:حرکت بعدی جشنواره حسنات باید 
ایجاد مکتب فرهنگی هنری برای نس��ل های آینده در قالب های متعارف 

مانند تاسیس هنرستان انیمیشن باشد.
مهدی مسعود شاهی در نشست خبری پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 

حسنات اظهارداش��ت: جشنواره حسنات افق رس��یدن به نیکوکاری را در 
جامعه مدنظر قرار داده است و مبلغی برای این  تفکر خیر  در اجتماع قرار 

گرفته است.
وی افزود: دو مشخصه بارز جشنواره حس��نات که همانند دو بال هرگونه 
حرکتی را تضمین می کند یکی بحث محتوای این جش��نواره اس��ت که از 
مبانی و مباحث معنوی سرچشمه می گیرد و دیگری پرداختن به نیکوکاری 

که معیار و ماک حرکت دست اندرکاران این جشنواره است.
مشاور هنری جشنواره حسنات با اشاره به جمله ای از حضرت علی)ع( که 
اگر می خواهی جایگاه خود را نزد خدا بدانی ببین ک��ه جایگاه خداوند در 
دل شما کجاست، ابراز داش��ت: اگر در هر کاری عزم خود را جزم کنیم که 
فعالیت های ما برای رضای خدا باشد نتیجه آن را به خوبی در زندگی شاهد 
خواهیم بود.وی ادامه داد: تجربه نش��ان داده است که تمام آزادی خواهان 
جهان به دنبال این هس��تند که به دیگران کمک کنن��د و ایران پرچمدار 

چنین حرکت های خیرخواهانه ای است.
سینمای ما باید عاری از مباحث غیراخالقی و ضد ارزش ها باشد

مسعود شاهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حضرت امام 

خمینی)ره( فرمودند که با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم و 
این مطلب بدان معناست که سینمای ما باید عاری از مباحث غیراخاقی و 
ضد ارزش ها باشد، بیان داشت: این ویژگی ها به خوبی در جشنواره حسنات 
مشهود است و حرکت این جشنواره می تواند به عنوان مکتبی درسینمای 

کشور مطرح شود که امروزجای خالی آن احساس می شود.
وی اضافه کرد: جشنواره حسنات با این آغاز پرافتخار باید حرکت خود در 
راستای نهادینه کردن فرهنگ احس��ان و نیکوکاری در جامعه ادامه دهد 
و در این راه از ظرفیت های فرنگی کش��ور با کمک نسل جوان، پر استعداد 
و پرعاقه  کمک بگیرد.مشاور هنری جشنواره حس��نات تاکید کرد:  این 
مفاهیم تنها، شهر و استان ما یا کشور را در بر نمی گیرد بلکه تمام نسل های 
آینده را نیز شامل می ش��ود و افق و چشم اندازی اس��ت که هرگز از میان 
نخواهد رفت.وی اضافه کرد: سینمای انسانی که درافق آینده مدنظرداریم 
باید این ویژگی های انس��انی را در خود نهفته داش��ته و فضای فرهنگی و 

نزدیک شدن به خدا را مدنظر داشته باشد.
برگزاری جشنواره حسنات در خواهرخوانده ای اصفهان

وی اصفهان را دارای جای��گاه  ویژه در انتقال فرهنگ برش��مرد و گفت: بر 

این اساس پیش��نهاد ارتباط با خواهرخوانده های اصفهان را برای برگزاری 
جش��نواره حس��نات در این کش��ورها را داده ایم ت��ا بتوانی��م دانه چنین 
 حرکاتی را که ب��ه لحاظ اعتقادی جزو فعالیت های عبادی ماس��ت در دنیا  

بکاریم.
مسعودشاهی با بیان پیش��نهاد ایجاد حرکت های زیرساختی در جشنواره 
حسنات، تاکید کرد: از برترین امور خیر آش��نا کرن نسل جوان با ابزار روز 
است تا از این طریق بتوانند مباحث اعتقادی و فرهنگی خود را مطرح کنند.

وی افزود: بر این اساس حرکت بعدی جشنواره حسنات باید ایجاد مکتب 
فرهنگی هنری برای نس��ل های آینده در قالب های متعارف مانند تاسیس 
هنرستان در ارتباط با مسایل هنری به ویژه انیمیشن باشد چراکه در کشور 
ظرفیت های خوبی در حوزه پویانمایی داریم و می توانیم حرف های زیادی 
 برای گفتن داش��ته باشیم.مش��اور هنری جشنواره حس��نات تاکید کرد:

 دس��ت اندرکاران جش��نواره کمک کنند تا مکتب جش��نواره حس��نات 
محدود به روزهای جشنواره نشود و در طول سال این حرکت ادامه داشته 
 باشد چراکه حس��نات می تواند این جریان را به عنوان یک مکتب در دنیا

 پایه گذاری کند.

مهدی مسعودشاهی عنوان کرد:

برگزاری جشنواره  حسنات  در خواهرخوانده ای  اصفهان

حال و هوای انتخاباتی در اصفهان؛

ازرقابت تا انصراف برای وحدت
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این روزها در هیاهو و حواش��ی مختلف فوتبال ایران، ش��اید کمتر کسی بداند 
که وجود مرکز حرفه ای پزش��کی فیفا در ایران تا چه اندازه برای فوتبال کشور 

اهمیت دارد.
 ب��ا این حال اعتراض های تند س��رمربی تی��م ملی به عملکرد زه��ره هراتیان 
باعث ش��ده زی��اد درباره این مرکز در رس��انه ها خبر منتش��ر ش��ود، اما خبر 
نگران کننده در داس��تان اختالفات این است که عربستان و امارات رایزنی های 
الزم را با کمیته پزشکی فیفا در روزهای اخیر انجام داده اند تا امتیاز این طرح 
 از ایران س��لب و به آنها واگذار ش��ود. اتفاقی که ماحصل جو رس��انه ای شدید 
ب��ه وجود آم��ده علیه پ��روژه بین المللی ایفمارک در ایران اس��ت که کارلوس  
ک��ی روش آن را آغ��از کرد و بعضی رس��انه های حامی این مرب��ی به آن دامن 
زدند. این قضیه از سوی برخی مسووالن فیفا طبق شنیده ها به اطالع مدیران 
فدراس��یون فوتبال هم رس��یده و کمیته پزش��کی فیفا اعالم ک��رده به دنبال 
دریافت بعضی گزارش ها درباره ع��دم وجود امنیت در ایران و بروز اختالفات، 
در جلس��ه آینده خود درباره فعالیت این مرکز در ایران تصمیم گیری جدیدی 
خواهد داشت. اما داستان ایفمارک از کجا شروع و چرا به اینجا کشیده شد؟  
در س��ال ٢٠١١ فیفا دوره آموزشی فوتورو س��ه پزشکی را در ریاض عربستان 
برگزار کرد. تاکید فیفا در آن مقطع در نامه به فدراسیون های ورزشی این بود 
که فدراس��یون های عضو حتما پزش��ک های خانم به این دوره آموزش��ی اعزام 
کنند. در آن زمان زهره هراتیان، رزیدنت س��ال اول رش��ته پزش��کی ورزشی 
دانش��گاه علوم پزشکی ایران بود که از سوی فدراس��یون فوتبال برای شرکت 
در کالس تربی��ت مدرس فیفا به ریاض عربس��تان رفت. در آن مقطع با اینکه 
فیفا اصرار داش��ت یک خانم حتما از هر فدراسیون در این دوره حضور داشته 
باش��د، فقط فدراس��یون فوتبال ایران و یمن پزش��ک خانم ب��ه کالس  معرفی 
کرده بودند. این کالس های آموزش��ی در اصل زمینه س��از آشنایی و همکاری 
 نماینده پزش��کی ایران با پرفسور ولژاک از مس��ئوالن مرکز پزشکی فیفا بود، 
تا جایی که پروفسور ولژاک رسما از زهره هراتیان در روز دوم برگزاری کالس  
 دع��وت ب��ه عمل آورد تا به عنوان پزش��ک برای فیفا کار کن��د. به این ترتیب 
قدم اول موفقیت های پزشکی برای فوتبال ایران، کسب این کرسی بسیار مهم 
بین المللی بود که رس��انه ها و مس��ئوالن داخلی هیچ وقت توجه ویژه ای به آن 
نداشتند. البته علی کفاشیان با تمام انتقاداتی که به مدیریت او در فدراسیون 
فوتبال وارد است، حمایت های زیادی از زهره هراتیان، نماینده پزشکی فوتبال 
ایران انجام داد و در تمام این  س��ال ها همه گونه حمایت الزم را از این پزش��ک 

برای به نتیجه رسیدن برنامه های مختلف داشته است.
بع��د از موفقیت در انج��ام امور اولیه طبق آنچه مورد نظر فدراس��یون جهانی 
فوتبال بود قرار ش��د که فیفا در ١١ س��پتامبر ٢٠١٥ تصمی��م خود را درباره 
 ای��ران، ام��ارات و روس��یه اعالم کن��د. در تمام ای��ن مدت علی کفاش��یان و 
زه��ره هراتیان از تمام البی ه��ا و ارتباطات خود اس��تفاده کردند تا مجوز این 
مرکز پزش��کی ارزش��مند به ایران برس��د و این اتفاق با نامه رس��می فیفا به 
فدراس��یون فوتبال باالخره رخ داد. البته ایفمارک هیچ وقت در تمام این مدت 
جذابیت خبری برای مردم و رس��انه ها به دنبال خود نداش��ت، اما حقیقت این 
 اس��ت که دس��تاوردی بزرگ برای کش��ور و فوتبال ایران به حس��اب می آید. 
 نکته قابل تامل هم این است که فیفا برای آغاز به فعالیت این مرکز پزشکی معادل

٥٠٠ ه��زار دالر تجهیزات پزش��کی آلمانی در اختیار ایران ق��رار خواهد داد. 
لیس��ت تجهیزات مورد نیاز ایفمارک هم اخیرا به فیفا ارسال شده و قرار است 
در م��اه مارس میالدی این تجهی��زات در اختیار ایفمارک ای��ران قرار بگیرد. 
 البته اگر حواش��ی اخیر به وج��ود آمده در فوتبال ای��ران تمام این تالش  های 

چندین ساله و موفقیت های به دست آمده را نقش بر آب نکند.
صحبت های اخیر کارلوس کی روش درباره س��اختمان مرکز پزش��کی ورزشی 
 فیف��ا در ایران ح��رف و حدیث های بس��یار زیادی در محافل ورزش��ی به راه 
انداخته اس��ت. این مربی توس��ط مس��ئوالن ایفمارک برای افتتاح رسمی  آن 
دعوت شد، اما کی روش چندی پیش در مصاحبه ای به این دعوت پاسخی تند 
داد و گفت: » ایش��ان کی هس��ت که بخواهد مرا دعوت کند. بنده باید ایشان 
را دعوت کنم. ما چهار س��ال زحمت کشیدیم ولی ایشان در چند ماه گذشته 
سواس��تفاده کرد از ش��رایطی که ایجاد ش��د. هراتیان فقط قسمتی از پزشکی 
کلینیک اس��ت. ما چهار سال زحمت کشیدیم و ما باید ایشان را دعوت کنیم. 
بازیکنان، مهندسان و مسئوالن فوتبال ایران از بدو ورودم در چهار سال پیش 
با طراحی س��اختمان آکادمی فوتبال در ارتباط بودن��د. این مرکز قرار بود در 
سطح جهانی باشد که تمام باشگاه ها و تیم های ملی بزرگ برای ارتقای سطح 
بازیکنان خود از آنها استفاده کنند. این مرکز قرار بود میراثی از من برای فوتبال 
ایران باش��د که مانند فرزندم می خواس��تم آن را بزرگ کنم. این خانم پزشک 
در س��اخت مرکز دخالت و از موقعیت سواستفاده کرد. یک روز به خودش هم 
گفتم خواهش می کنم این کار را نکنید. امروز یکی از میراث هایم را از دست 
دادم. شاید این کار به خاطر منافع پزشکی یا کلینیکی آن افراد به این صورت 
درآمد. بزرگانی مثل علی کریمی و جواد نکونام شاهد ساخت این مرکز تمرینی 
 بودند. مرکز تخصصی تیم ملی را تجارتخانه کرده اند. این منافع مالی خصوصی 
به جیب چه کس��ی می رود؟ « کی روش در ش��رایطی این صحبت ها را مطرح 
کرد که تمام نامه نگاری ها با فیفا و امور مربوط به راه اندازی ایفمارک در فوتبال 
 ایران با امضا و نامه نگاری ش��خص علی کفاشیان انجام شده است. با این حال 
س��رمربی تیم مل��ی چنین واکنش تن��دی علیه طرح مرکز پزش��کی فیفا در 
 ایران داش��ت. اتفاقی که احتمال دارد تبعات بدی برای فوتبال ایران به همراه 
داش��ته باشد. قضیه اما وقتی برای فوتبال ایران جدی می شود که خبر رسیده 
عربستان به صورت رسمی خواهان پس گیری انحصار فعالیت مرکز پزشکی فیفا 
 از ایران شده و درخواست داده که این مرکز در ریاض دایر شود. اتفاقی که اگر 
رخ دهد، بزرگ ترین فاجعه فوتبال ایران بعد از ناکامی های متعدد خواهد بود.

رونمایی از گاف کی روش

سیری در دنیای ورزش

 درش��رایطی که کشورهای شرق 
 و غ��رب آس��یا تکلیف خودش��ان 
با درآمدزای��ی و تامین هزینه های 
باش��گاه ها را مش��خص کرده اند، 
 فوتب��ال ای��ران ک��ه ب��ه تعبی��ر 
علی پروین حرکتش با موتورگازی 
است پنچر شده و بالتکلیف است!

 عل��ی پروی��ن، بازیک��ن پیش��ین 
تیم مل��ی فوتبال ایران پانزده س��ال 

قبل تاکید ک��رد که س��رعت حرکت 
فوتب��ال ش��رقی های آس��یا و دیگ��ر 

 کشورهای درحال توس��عه مثل حرکت 
مرسدس بنز است و سرعت حرکت ما مثل 

موتور گازی! از آن روزها ت��ا امروز می توانید 
س��رعت حرکت رو به جلوی ژاپن، کره جنوبی، 

قطری که میزبان جام جهانی است و ... را ببینید و 
لمس کنید. قطر و ژاپن برای فوتبال ایران زنگ تفریح 

 بودند، اما حاال دیوی دو س��ر ش��ده اند که ما را می برند، 
چه در رده باشگاهی و چه در رده ملی.

تیم امید مقابل ژاپن س��ه بر صفر بازنده ش��د تیم نفت هم مقابل 
الجیش دو بر صفر مثل آب خوردن باخت. مقصر چه کسی است؟

  کارخانه س��ازنده مرس��دس بنز ک��ه اتومبیلی س��اخته که س��ریع حرکت 
می کند یا کارخانه س��ازنده موت��ور گازی که باید آن را برخ��ی مواقع روی 
 دوش بگیری و حرکتش دهی؟ اشکال از کیست؟  از منصوریان و خاکپور یا 
محمد مایلی کهن و قنبرزاده؟  اینها بی تقصیر نیستند، اما همه تقصیر را هم 

بر گردن ندارند چرا که از موتورگازی بیش از این توقع نمی رود که نمی رود.
به اس��تادیوم ها نگاه کنید، به زمین های چمن نگاه کنید، به تدریس علم و 
مربیان حرفه ای که به ایران می آیند نگاه کنید، اما صبر کنید چه کسی این 
 اختالف ها را رقم زده است؟ منصوریان؟ خاکپور، مایلی یا قنبرزاده؟  پاسخ ها 

  همه منفی است، موضوع این است که برای تبدیل مسابقه ای منطقی و برابر 
با مس��ابقه خرگوش و الک پشت کس��ان دیگری تقصیرات بیشتری دارند، 
آنها که متوجه نشدند فوتبال یک بازی س��اده نیست بلکه یک حرکت مواج 

اجتماعی و بعضا سیاسی است. 
مسئوالن غیر ورزش��ی  البته از فوتبال زیاد اس��تفاده می کنند، در موردش 

ح��رف می زنند و انتق��اد می کنند 
 تا دی��ده ش��وند، اما آنجا ک��ه باید 
قانون گ��ذاری می کردن��د هرگز 
ن��د، آنج��ا ک��ه   چنی��ن نکرده ا
خصوصی سازی باید انجام می شد 
قوانین را به س��ود بخش خصوصی 
تغییر ندادند و ب��ه این ترتیب بخش 
خصوصی هرگز برای م��دت زیادی 
 در فوتبال زن��ده نماند چون درآمدی

 نداشت.
آنجا که باید استادیوم ها ساخته می شد 
آنجا که باید وام های بلند مدت و کم بازده 
به بخش خصوصی داده می ش��د این اتفاق 
صورت نگرفت و حاال به نظر می رس��د کامال 
عقب مانده ایم و حتی بقای فوتبال هم با چالش 

مواجه شده است چه برسد به  پیشرفت.
در واق��ع موت��ورگازی قص��ه فوتب��ال م��ا ه��م 
پنچ��ر ش��ده اس��ت چ��ون بخ��ش دولت��ی ه��م دیگر 
ت��وان پرداخ��ت هزینه ه��ا را ن��دارد و نهایت��ا هم��ه 
اس��تعدادها یا از بین می رون��د یا به کش��ورهای دیگ��ر می روند 
تا پ��ول درآورن��د و ما مان��ده ای��م و فوتبال ورشکس��ته ک��ه همچنان 
 مس��ئوالنش قوانینش را تغییر نمی دهن��د تا بخش خصوصی پ��ا به عرصه 

بگذارد.
در واقع به نظر می رسد دیگر کسی نمی داند فوتبال برای چه انجام می شود؟ 
چون نه مثل غرب آسیا پول دولتی به قدر کافی در آن هزینه می شود و نه مثل 

شرق آسیا بخش خصوصی آن را جلو می برد. 
برای اثبات این موضوع کافی است به همین الجیش و بازیکنان گران قیمتش 
نگاه کنید و البت��ه نفت را هم ببینی��د که بازیکنان معمول��ی خودش را هم 

فروخت.

سایت اخبار فوتبال آسیا هر ماه با بررسی عملکرد بازیکنان آسیایی در لیگ های برتر اروپا ) لیگ ایتالیا، 
 اللیگا- بوندس��لیگا- لیگ فرانس��ه – لیگ هلند ( اقدام به رده بن��دی این بازیکنان 
می کند. در اولین ماه سال ٢٠١6 این علیرضا جهانبخش بازیکن جوان و مستعد ایرانی 

بود که توانست به عنوان برترین و بهترین بازیکن آسیایی در اروپا انتخاب شود.
 رده بندی برترین بازیکنان آسیایی در اروپا از سپتامبر ٢٠١٥ تاکنون ادامه داشته است 

و برای اولین بار است که یک بازیکن ایرانی در صدر این فهرست قرار می گیرد. 
این در حالی بود که جهانبخ��ش ماه قبل در رده هفدهم قرار داش��ت که با بازی های 
خوب خود بعد از رفع مصدومیت توانست با ١6 پله صعود به رده نخست راه پیدا کند و 
جای هونگ جئونگ هو کره ای را بگیرد. بازیکن ایرانی در این ماه 8/٠٢  امتیاز کسب 

کرده است.
١- علیرض��ا جهانبخ��ش   رده بن�دی 10 بازیک�ن برت�ر آس�یا در ژانوی�ه:
٢- جئونگ هو هونگ 3- کی سوکه هوندا 4- مایک هاونار ٥- متئو لکی 6- تاکاشی اینو 

7- ماکوتو هاسه به 8- کیم جین سو 9- پارک جو هو ١٠- شینجی اوکازاکی.

فوالد خوزس��تان در اصفهان موفق شد تا یک امتیاز ش��یرین به خانه برود و یحیی همچنان 
سریال تساوی هایش ادامه داشته باشد. فوالد با این تساوی ٢١ امتیازی شد و 

ذوب با 34 امتیاز همچنان در جایگاه چهارم قرار گرفت. 
دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان در چهارچوب هفته بیست و 
یکم لیگ برتر فوتبال کشورمان پنجشنبه از ساعت ١6 در ورزشگاه فوالدشهر 

آغاز شد و در نهایت این دو تیم به تساوی یک-یک رضایت دادند. 
ابتدا در دقیقه 8 محمد اهل شاخه فوالد را پیش انداخت اما مهدی رجب زاده 
مهاجم کهنه کار ذوب آهن در دقیقه 78 از نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند 

و این نتیجه تا پایان پابرجا ماند. 
با این حس��اب ذوب آهن 34 امتیازی ش��د و در رده چهارم جدول رده بندی 
باقی ماند. فوالد هم با این یک امتیاز ٢١ امتیازی شد و موقتا در رده سیزدهم 

باقی ماند. 
محمد نژادمهدی و مارکو از ذوب آهن و مهرداد بایرامی از فوالد کارت زرد  گرفتند.

جهانبخش، بهترین بازیکن ماه فوتبال آسیا در ژانویه ذوب آهن 1 - فوالد 1؛ سریال تساوی های یحیی

 علی ضیا، مجری پرسپولیس��ی س��یما با علی پروین و نوه های��ش عکس یادگاری 
گرفته است. ضیا که در شب یلدا دوباره به سیما بازگشته، عکس زیر را با خوشحالی 
منتشر کرده و در توضیح آن نوشت: » سلطان و نوه ها یک یک هستن درجه یک. «

لنز دوربین

مجری پرسپولیسی با پروین و نوه هایش

مدیر باش��گاه النصر امارات مدعی ش��د که فدراس��یون فوتبال ایران جواب 
درخواست اماراتی ها برای تامین امنیت تیم های این کشور به هنگام حضور 

در خاک ایران را داده است.
پی��ش از ای��ن و درپی ط��رح درخواس��ت ارائه برنامه ه��ای امنیت��ی ایران 
ب��رای میزبان��ی از اماراتی ه��ا، بس��یاری از باش��گاه ها و کارشناس��ان 
 فوتب��ال ای��ران ط��رح چنی��ن درخواس��ت هایی را توهی��ن ب��ه ای��ران 
 دانس��ته بودند و خواستار پاس��خگویی فدراس��یون فوتبال به این توهمات 

شده بودند.
 ب��ه نق��ل از س��ایت bwabtk.com، قرار اس��ت که تی��م النص��ر امارات 

 در نخس��تین دی��دار خ��ود در مرحل��ه گروهی لی��گ قهرمانان آس��یا 
 بیست و سوم ماه جاری میالدی )4 اسفند( در اصفهان به مصاف فوالد

 برود.
روزنامه اماراتی الیوم نوش��ت که فدراس��یون فوتبال امارات 

در نامه ای که به فدراس��یون فوتبال ایران و کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا نوشته از فدراس��یون فوتبال ایران خواسته 

که برنامه ها و تدابیر خود برای تامین امنیت و حفاظت 
از نماین��دگان امارات ب��ه هنگام حض��ور در ایران را 
به فدراس��یون فوتبال ام��ارات ارائه دهن��د تا آنها 
 بعد از بررس��ی های الزم ج��واب خ��ود را اعالم 

کنند.
خال��د عبید مدیر باش��گاه النصر ام��ارات گفت 
 که فدراس��یون فوتب��ال ای��ران در ای��ن نامه  
تاکید کرده ک��ه امنی��ت کاروان النصر را تمام 
و کمال تامین می کند و دلیل��ی برای نگرانی 

 وجود ن��دارد. او تاکید کرد: فدراس��یون فوتبال ایران ق��ول داده که امنیت 
کاروان النصر در سفر به اصفهان و دیگر نمایندگان امارات در لیگ قهرمانان 
 آسیا را به هنگام س��فر به ایران تامین کند. کنفدراس��یون فوتبال آسیا هم 

این نامه را برای ما ارسال کرده است.

عبید ادامه داد: ایران برنامه امنیت کاملی را در حفاظت از تیم های اماراتی 
به هنگام سفر به این کشور به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه و قول داده که 

هیچ گونه مشکل امنیتی به وجود نیاید. 
گذش��ته از این، وضعیت امنیتی در اصفهان بهتر از تهران اس��ت و بنابراین 

دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
 بازیکن��ان نبای��د ب��ه چنی��ن موضوع های��ی فک��ر کنن��د. پی��ش از این 
 بازیکن��ان ما در ته��ران که ش��رایط بدت��ری داش��ته بهتری��ن عملکرد را 
 از خود به نمایش گذاش��تند و طبیعی اس��ت که در اصفهان شرایط بهتری 

خواهیم داشت.
این سخنان مدیر باشگاه النصر در حالی است که حداقل هنوز فدراسیون 
فوتبال ایران واکنش داخلی رسمی در این زمینه نداشته و حتی بعضی 
پیش از این به انتقاد تند از اماراتی ها پرداختند و درخواست آنها 
برای همراهی ناظر امنیتی با کاروان های این کشور را توهین 

به ایران دانستند.
 فدراس��یون فوتبال امارات نخس��تین کش��وری بود که 
 با بازی سیاس��ی عربستان همراه ش��د. اماراتی ها ابتدا 
موضع گیری بسیار تندی از خود نشان دادند تا جایی 
که ادعاهای واهی سران فدراسیون فوتبال عربستان 
را تایید و اعالم کردند که حاضر نیستند در خاک 
ایران به میدان بروند، اما در نهایت AFC با این 
تصمیم مخالفت کرد و مطابق توافقات حاصله 
هیات ایرانی در قطر مقرر ش��د ک��ه اماراتی ها 
 در ای��ران ب��ا نماین��دگان کش��ورمان رقابت 

کنند.

در روزی که پرس��پولیس توانس��ته بود ش��رایط بازی را به سود خود کند، 
اش��تباهات داوری و در نهایت اشتباهات سریالی بازیکنان این تیم در نیمه 

دوم باعث به تساوی کشیدن بازی و تقسیم امتیازات شد.
س��ایپایی ها که برای ارایه فوتبال زیبا از حق میزبانی خود گذشتند و بازی 
در اس��تادیوم آزادی را ترجیح دادند در جدالی سرنوشت ساز با پرسپولیس 
به دنبال تکرار نتیجه پیروزی دور رفت خود هستند و برانکو نیز بعد از ١4 
بازی شکست ناپذیری نمی خواهد نتیجه این بازی را به حریف واگذار کند.

پرس��پولیس کامال از تیم جنگنده نیمه اول فاصله گرفت تا این ش��اگردان 
مجید جاللی باش��ند که در 4٥ دقیقه جنجالی نیمه دوم ش��رایط را کامال 
به س��ود خود به پایان برساند. پرسپولیسی ها که قصد داشتند بدون مهاجم 
زه��ردار خود در نیمه دوم به ضدحمالت اکتفا کنند، در اجرای برنامه خود 
ناکام مانده تا بار دیگر فرصت سوزی هایی که این بار  رامین رضائیان و امید 
عالیشاه در مصاف تک به تک با حامد فالح زاده از دست دادند عرصه بر آنها 
تنگ ش��ود و در نهایت این مهدی دغاغله باش��د که زهر خود را به این تیم 
بریزد. داور بحث برانگیز دیگر از س��وی حسین زرگر بازی برگشت دو تیم را 
جنجالی کرد و اخراج جری بنگس��تون در دقایق پایانی ش��رایط را کامال به 
س��ود سایپا به جریان انداخت تا اخراج مجید جاللی نیز در دقایق پایانی به 

چشم نیاید. 
دو تی��م در نهایت با تقس��یم امتیازات چش��م ب��ه بازی آین��ده دوختند و 

پرسپولیس به ١٥ بازی رکورد بی شکستی رسید.

 عزی��زا... محمدی درب��اره ورود به انتخابات ریاس��ت فدراس��یون فوتبال
 اظه��ار داش��ت: هنوز ب��ه جمع بن��دی نهایی نرس��یده ام که بیای��م یا نه. 
منتظرم ببینم چه می ش��ود و چه کسانی ورود می کنند. آن وقت تصمیم 

می گیرم چه کار کنم.
وی با اش��اره به مشکالت مالی باشگاه های لیگ برتری ادامه داد: آن روزها 
وقتی بحث سقف قراردادها را پیش کشیدیم، با اعتراض روبه رو شدیم که 

مسائل مالی یک امر خصوصی است ولی من این روزها را می دیدم.
 ریی��س اتحادیه فوتبال ای��ران تصریح کرد: منصور قنب��رزاده، مدیرعامل 
باش��گاه نفت را دیدید که بعد از بازی با الجیش قطر اعالم کرد، بازیکنان 
این تیم پول غذا نداش��تند. البته این حرف ها مختص قنبرزاده نیس��ت و 
بیش��تر مدیران باش��گاه های لیگ برتری از بی پولی شکایت دارند و نگران 
آینده هس��تند. وی درباره رفع مشکالت مالی باشگاه ها گفت: اگر وضعیت 
 خصوصی س��ازی باشگاه ها درست شود، می توان با تکیه بر ثبات مدیریتی، 
از مدیران در پروسه های زمانی پنج و١٠ ساله استفاده کرده تا با باال رفتن 

تجارب آنها این مشکالت را حل کنیم.
 عزی��ز محم��دی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: باالخ��ره ی��ک مدی��ر 
در ای��ن بازه زمانی اگر ثبات داش��ته باش��د، ب��رای درآمده��ا و هزینه ها 
 برنامه ریزی می کند و می داند چه هزینه هایی در اولویت اس��ت. در نتیجه 
 ب��ا توجه ب��ه این موارد جلوی مس��ائل حاش��یه ای و غیرض��روری گرفته 

خواهد شد تا مشکالت روی هم انباشته نشود.

دیدار تیم های تراکتورس��ازی و س��پاهان در آغاز هفته بیست و یکم لیگ برتر 
با نتیجه دو بر یک به سود تراکتورسازی پایان رسید تا تیم اصفهانی شکست 

دیگری متحمل شود.
رس��ول نویدکیا در دقیقه ١3 برای س��پاهان گلزنی کرد، اما در ادامه کار آلویز 
نانگ دقیقه ٢9 و س��روش رفیعی دقیقه )4+9٠( گل های تراکتورسازی را به 
ثمر رساندند.قضاوت این بازی را اشکان خورشیدی برعهده دارد و وی در نیمه 
اول به س��عید آقایی و مهدی شریفی از تراکتورس��ازی کارت زرد نشان داد و 

موسی اف، بازیکن سپاهان را نیز در دقیقه 8٢ از زمین بازی اخراج کرد.
با این نتیجه تراکتورسازی با 3١ امتیاز موقتا به رده ششم صعود کرد و باالتر 

از صبای قم قرار گرفت. سپاهان نیز ٢6 امتیازی شد در رده دهم باقی ماند.
مهدی شریفی پس از حضور در میدان نیروی تازه ای به خط حمله تراکتورسازی 

داد و ی��ک گل صحیح 
ک��ه البته م��ردود اعالم 
شد را زد و گل پیروزی 
بخ��ش تیمش را به ثمر 
زمین  س��تاره  تا  رساند 
همچنین  بگی��رد.  لقب 
سینا عش��وری نیز جزء 
نف��رات تاثیرگ��ذار تیم 

قلعه نویی بود.

فرصت سوزی پرسپولیس 
با  توقف مقابل سایپا

 اجرای قانون سقف قرارداد 
برای این روزها بود

پیروزی خانگی تراکتورسازی 
مقابل سپاهان 10 نفره

توهم یا واقعیت؟ 

غیرورزشی ها مقصرتر از ورزشی ها؛

زنگ تفریح هایی که دیو دو سر شده اند



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره1807 | شنبه 1 اسفند 1394 | 11 جمادی االول  1437  14

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  No.1807 |  February 20.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

 همان طور که می زاید 
همان طور هم سر زا می رود

دو کاج

 داستان  

زنگ تفریح  رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟
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داستان کوتاهحکایت

روزی دانشمندی به شهر مالنصرالدین وارد می شود 
و می خواهــد بــا دانشــمند آن شــهرگفت و گویی 
داشته باشد. مردم، چون کســی را نداشتند، او را نزد 
مالنصرالدین می برند. آن دو روبروی هم می نشینند و 
مردم هم گرد آنها حلقه می زنند. آن دانشمند دایره ای 
روی زمین می کشد. مالنصرالدین با خطی آن را دو نیم 
می کند. دانشمند تخم مرغی از جیب درمی آورد و کنار 
دایره می گذارد. مالنصرالدین هم پیازی را در کنار آن 
 قرار می دهد. دانشــمند پنجه دستش را باز می کند و 

به سوی مالنصرالدین حواله می دهد.
 مالنصرالدین هم با دو انگشت سبابه و میانی به سوی 
او نشانه می رود. دانشمند برمی خیزد، ازمالنصرالدین 
تشکر می کند و به شهر خود بازمی گردد. مردم شهرش 
از او درباره گفت و گویش می پرسند و او پاسخ می دهد: 
مالنصرالدین دانشــمند بزرگی اســت. من در ابتدا 
دایــره ای روی زمین کشــیدم که یعنــی زمین گرد 
است. او خطی میانش کشــید که یعنی خط استواهم 
 دارد. من تخم مرغی نشان او دادم که یعنی به عقیده 
بعضی ها زمین به شکل تخم مرغ است و او پیازی نشان 
داد که یعنی شاید هم به شــکل پیاز. من پنجه دستم 
را باز کردم که یعنی اگر پنج تن مثل ما بودند کار دنیا 

درست می شد و او دو انگشــتش را نشان دادکه یعنی 
فعال ما دو نفریم.

 مــردم شــهر مالنصرالدین هــم از او پرســیدند که 
گفت و گو درمورد چه بود و او پاسخ داد: آن دانشمند 
دایره ای روی زمین کشید که یعنی من یک قرص نان 
می خورم. من هم خطی میانش کشیدم که یعنی من 
نصف نان می خورم. آن دانشمند تخم مرغی نشان داد 
که یعنی من نان و تخم مرغ می خورم و من هم پیازی 
نشــانش دادم که یعنی من نان و پیــاز می خورم. آن 
دانشمند پنجه دستش را به سوی من نشانه رفت که 
یعنی خاک بر سرت. من هم دو انگشتم را به سوی او 

نشانه رفتم که یعنی دو تا چشمت کور شود.

بنجامین فرانکلین در هفت ســالگی اشــتباهی 
مرتکب شد که در هفتادسالگی هم از یادش نرفت. 
پسرک هفت  ساله ای بود که ســخت عاشق یک 

سوت شده بود.
 اشتیاق او برای خرید سوت به  قدری زیاد بود که 
 یک  راست به مغازه اســباب بازی  فروشی رفت و 
هر چه سکه در جیبش داشــت، روی پیشخوان 
مغازه ریخت و بدون آنکه قیمت ســوت را بپرسد 

همه سکه ها را به فروشنده داد.

 فرانکلین هفتاد ساله بعد برای یک دوستی نوشت:
 ســوت را گرفتم و به خانه رفتم و آن قدر ســوت 
زدم که همه کالفه شــدند، اما خواهر و برادرهای 
بزرگم متوجه شدند که برای یک سوت پول فراوان 
 پرداخته ام و وحشــتناک به مــن می خندیدند! 
اوقاتم عجیب تلخ شــده بــود و از تــه دل گریه 

می کردم. 
سال ها بعد که فرانکلین سفیرآمریکا در فرانسه 
و شخصیت معروف و جهانی شد، هنوز آن را 
فراموش نکرده بود و می گفت: همین طور که 
بزرگ شدم و قدم به دنیای واقعی گذاشتم و 

اعمال انسان ها را دیدم متوجه شدم، بسیاری 

از آن ها بهای گزافی برای یک سوت می پردازند.
 بخش اعظم بدبختی افراد با ارزیابی غلط آن ها از 
ارزش واقعی چیزها برای پرداختن بهایی بســیار 

گزاف برای سوت های شان فراهم آمده است.
تردیدهــا و انتخاب هــا، اختالفــات خانوادگی، 
مشاجره ها، بحث و جدال بر سر مسائلی که حتی 

ارزش فکر کردن ندارند.
همه ســوت هایی هستند 
کــه بیشــتر افــراد با 
نـــی بهــای  نادا
گزافی برایش 

می پردازند .

یکی بود یکی نبود، مال نصرالدین چند تا همســایه داشــت. یکی از 
 همسایه های مال اغلب مزاحم او می شــد و گاه و بی گاه در خانه او را 
می زد و چیزی از مال می خواست. یک روز نان، یک روز پیاز و روزی 
دیگر تخم مرغ و... مال از دست کارهای او خسته شده بود، فکر کرد و 
 نقشه ای کشید، یک روز صبح رفت و در خانه همسایه را زد به او گفت:

میهمان زیادی داریم و یک دیگ بزرگ می خواهم، همســایه دیگ 
بزرگی را به او داد.

 مال دیگ را گرفت و رفت. فــردای آن روز دیگ کوچکی هم توی آن 
گذاشت و به خانه همسایه برد.

همسایه دیگش را گرفت و دید دیگ خیلی کوچکی هم توی آن است. 
به مال گفت: دیگچه مال من نیست.

مال گفت: دیگ شما دیشب یک دیگچه زایید، مبارک تان باشد.
 همســایه می دانســت که دیگ نمی توانــد بچه بزایــد ولی چون 
 صاحــب دیگچه ای شــده بود دیگــر حرفی نــزد و بــه نادانی مال 

خندید. 
 چند روزی گذشــت و دوباره مال آمد، همان دیگ ) دیگ بزرگ ( را 

از همسایه خواست. یک روز، دو روز و یک هفته گذشت. 
مال دیگ را به همسایه پس نداد. همســایه به سراغ مال رفت و سراغ 
دیگش را گرفت. مال با ناراحتی گفت: دیگ نازنینی بود خدا رحمتش 

کند.
  متاسفانه ســر زا رفت. همســایه عصبانی شــد و گفت: چرا حرف 
 بی حســاب می زنی؟ مال گفت: همــان طوری که دیــگ می زاید، 

سر زا هم می رود.
 از آن به بعد به کسی که عقل و آگاهی اش را کنار گذاشته و دلش را 
به سودهای کوچک خوش کرده، می گویند: همان طور که می زاید 

سر زاهم می رود.

روزی که کوروش وارد شهر صور شــد یکی از برجسته ترین کمانداران 
ســرزمین فینیقیه )که صور از شــهرهای آن بود( تصمیــم گرفت که 
کوروش را به قتــل برســاند. آن مرد به اســم ارتب خوانده می شــد 
 و بــرادرش در یکی از جنگ ها به دســت ســربازان کــوروش به قتل 
رســیده بود. کوروش در آن روز به طور رســمی وارد صور شــده بود و 
پیشاپیش او، به رســم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و 
ارابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و شانزده اسب سفید رنگ که چهار 
به چهار به ارابه بسته بودند، آن را می کشــید و مردم از تماشای زینت 

اسب ها سیر نمی شدند...
 هیچ کس ســوار ارابه آفتاب نمی شــد و حتی خود کــوروش هم قدم 
 در ارابه نمی گذاشــت و بعــد از ارابه آفتاب کوروش ســوار بر اســب 

می آمد. از آنجا که پادشاه ایران ریش بلند داشــت، در اعیاد و روزهای 
 مراســم رســمی، موی ریش و ســرش را مجعد می کردند و با جواهر 
می آراستند. کوروش به طوری که افالطون وهرودوت و گزنفون و دیگران 
 نوشته اند عالقه به تجمل نداشت و در زندگی خصوصی از تجمل پرهیز 
 می کــرد، ولی می دانســت که در تشــریفات رســمی بایــد تجمل 
داشته باشد تا اینکه آن دسته از مردم که دارای قوه فهم زیاد نیستند تحت 
تاثیر تجمل وی قرار بگیرند. در آن روز کوروش، از جواهر می درخشید و 
اسبش هم روپوش مرصع داشت و به سوی معبد بعل خدای بزرگ صور 
می رفت و رسم کوروش این بود که هر زمان به طور رسمی وارد یکی از 
شهرهای امپراطوری ایران)که سکنه آن بت پرست بودند( می شد، اول 
به معبد خدای بزرگ آن شــهر می رفت تا اینکه سکنه محلی بدانند که 
 وی کیش و آیین آنها را محترم می شــمارد. در حالی که کوروش سوار 
بر اسب به سوی معبد می رفت، »ارتب« تیرانداز برجسته فینیقی وسط 

شاخه های انبوه یک درخت انتظار نزدیک شدن کوروش را می کشید!
در صور، مردم می دانســتند که تیر ارتب خطا نمی کند و نیروی مچ و 
بازوی او هنگام کشیدن زه کمان به قدری زیاد است که وقتی تیر رها شد 
از فاصله نزدیک، تا انتهای پیکان در بدن فرو می رود. در آن روز ارتب یک 
تیر سه شعبه را که دارای ســه پیکان بود بر کمان نهاده، انتظار نزدیک 
شدن موسس سلسله هخامنشی را می کشید و همین که کوروش نزدیک 
شد، گلوی او را هدف ساخت و زه کمان را بعد از کشیدن رها کرد. صدای 
رها شدن زه، به گوش همه رسید و تمام ســرها متوجه درختی شد که 

ارتب روی یکی از شاخه های آن نشسته بود.
                                                                                                                                       -ادامه دارد...

 تو هــر چیزی کــه بخواهــی را جــذب نمــی کنی و به دســت 
نمی آوری!

تو همان چیزی را جذب می کنی که هستی!
می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود؟

راه حل ساده است، متفاوت شو!
 نمی شــود اخالقت، رفتارت، کالمت، نشســت و برخاســت هایت 

یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر.
تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری.

کالمت ، رفتارت و...
همگی باید بوی رویاهایت را بدهد.

باید هزاران بار در روز از همان کلمــات رویاهایت در گفت و گوهای 
روزمره استفاده کنی.

مگر می شــود تو هنوز موســیقی های غمگین و پر گله و شــکایت 
 گوش کنی، ناله سنتی و هزار وهم و غم و درد و رنج دیگر را از طریق 
 گوش هایت بریــزی به حلق ضمیــر نیمه هشــیارت، بعد رویایت 

این باشد که زیبا شوی !!! که خوشحال و خوشبخت شوی !!!
که آزاد و رها شوی !!!

 نمی شود جانم... نمی شود رفیق
تو باید آنچه گوش می کنی... 

آنچه می بینی، در راستای رویاهایت باشد.
 در موسیقی هایت... در فیلم هایت... در دوستانت... در کتاب هایت... 

در جای جای زندگی ات... تجدید نظر کن.

اگر واقعا خواهان رویاهایت هستی.
اگر به راستی آرزوهایت را می خواهی.

دوست من باید تغییر کنی...
تعارف هم ندارد.

اگر رویاهایت را می خواهی...
اگر آرزوهایت را می خواهی.

باید، باید، باید، باید عالقه هایت را سر و سامان بدهی، تغییر بدهی 
و از نو انتخاب کنی.

بله... بی تعارف... عالقه هایت را از نو، انتخاب کن.
جهان به ندای دل ما گوش می دهد،

نه حرف های مان...

در کنار خطوط سیم پیام، خارج از ده، دو کاج روییدند
سالیان دراز رهگذران آن دو را، چون دو دوست می دیدند

یکی از روز های سرد پاییزی، زیر رگبار و تازیانه باد
یکی از کاج ها به خود لرزید، خم شد و روی دیگری افتاد
گفت: ای آشنا ببخش مرا! خوب درحال من تامل کن

ریشه هایم زخاک بیرون است، چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با تندی، مردم آزار از تو بیزارم

دور شو دست از سرم بردار، من کجا طاقت تورا دارم
بینوا راسپس تکانی داد، یار بی رحم و بی مروت او

سیم ها پاره گشت و کاج افتاد، برزمین نقش بست قامت او
مرکز ارتباط دید آن روز، انتقال پیام ممکن نیست

گشت عازم گروه پی جویی، تا ببیند که عیب کار از چیست
سیمبانان پس از مرمت سیم، راه تکرار بر خطر بستند
یعنی آن کاج سنگدل را نیز، با تبر تکه تکه بشکستن

و حال نسخه جدید این شعر زیبا
در کنار خطوط سیم پیام، خارج از ده دو کاج روییدند

سالیان دراز رهگذران آن دو را، چون دو دوست می دیدند
روزی از روزهای پاییزی، زیر رگبار و تازیانه باد

یکی از کاج ها به خود لرزید، خم شد و روی دیگری افتاد
گفت: ای آشنا ببخش مرا! خوب در حال من تامل کن

ریشه هایم ز خاک بیرون است، چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با نرمی، دوستی را نمی برم از یاد
شاید این اتفاق هم روزی، ناگهان از برای من افتاد
مهربانی بگوش باد رسید، باد آرام شد، مالیم شد

کاج آسیب دیده ما هم، کم کمک پا گرفت و سالم شد
میوه کاج ها فرو می ریخت، دانه ها ریشه می زدند آسان
ابر باران رساند و چندی بعد، ده ما نام یافت کاجستان

قانون جذبی در کار نیست... بخشندگی کوروش کبیر 

با خواهرت 
شــوخی کن، ماچــش کن، 
بغلش کــن، حمایتش کن و 

احترامش را حفظ کن. 
داداشتو

محکم بزن به ســر شــونش 
 و بگــو مخلصیم، هــواش را 
داشــته باش، خصوصا وقتی 

تنهاست و کمک نیاز داره. 
مامانتو

 کاری کــن پیش دوســتاش 
پز تو بده،

کیف کنه از داشتنت، واسش 
هدیه بخر، 

ازش بخواه دعات کنه، 
و گاهی یواشکی پاهاشو ببوس

باباتو
بغــل کــن، چاییــش را بده 
از  بــرات   دســتش، بگــو 
تجربه هاش بگه، بشــین پای 
حرفش و خاطره هاش، گاهی 

هم دستاش رو ببوس. 
دوستت

اگه تنهاســت، اگه غــم داره 
 تو دلش، اگه مشــکلی داره، 
تو هــواش را داشــته باش و 

تنهاش نذار... 
همسرت 

رو بغل کن بهــش بگو چقدر 
دوستش داری، اگه از دستش 
دلگیری به ایــن فکر کن که 
 اون توی تمــام آدم های دنیا 

تــو رو بــرای ادامــه زندگی 
انتخاب کرده، پس ببوســش، 
ازش تشکر کن و بهش وفادار 

باش. 
باور کنیم

روزی هزار بار میمیره، کسی 
که فکر می کنه برای کســی 

مهم نیست... 
هوای هم رو داشته باشیم... 

حتما بهتر می شه.. 
شاید یه روز دیگه وقت نباشه... 

شاید ما نباشیم 
شاید اون نباشه... 

و دیدنش آرزومون بشه... 
وقت کمه.

زندگی کوتاه است!!!

 هنوز کســی نمی داند اســم دقیقش » دبرنا « است یا 
»دبلنا«، اما با این وجود در شکل برگزاری اش اختالفی 
بین علمای فن نیست؛ هر کسی چهارتا کارت چهارخانه 
دارد که توی بعضی خانه هایش اعــدادی از یک تا 99 
نوشته شده است. کیسه ســفیدی هم هست که تویش 

مهره هایی در همین بازه وجود دارند.
 در هر دور از بــازی، به هر کس چند کارت می رســد و 
 یک نفر کیســه را دستش می گیرد و شــروع می کند 
به هم زدن مهره ها. بعد مثال سه تا مهره را بیرون می کشد 
 و عددش را می خواند. اگر شــماره مهره با شماره یکی 
 از خانه های کسی یکی باشــد، مهر به او داده می شود 

تا روی همان خانه بگذارد.
بقیه هم اگر این شماره را داشته باشند، باید با نخودی، 
 لوبیایی چیزی پــرش کنند. هر کســی خانه هایش را 

 پر کند، این دســت را برده اســت. بعدش کیسه دست 
به دست می چرخد و همین چرخه ادامه پیدا می کند. 
 همان طور که مالحظــه می فرمایید، دبلنــا از معدود 
بازی هایی اســت که جرزنی در آن کاری را پیش نمی 
برد و همه چیز به شــانس و اقبال شــما برمی گردد. به 
خاطر همین هم جماعت کثیری هســتند که به اصل 
 فلسفه بازی بودن آن شک دارند و از خودشان می پرسند 

مگر بازی بی کلک و جرزنی هم وجوددارد؟

زیبا و خواندنی بازی محلی

 وقتی خانــه تکانی مــی کنی چیزهایــی پیدا 
می شــوند که مدتی برای پیدا کردن شان زمین 
و زمان را بهم ریخته ای و از نبودن شان اعصابت 

خط خطی بود... 
امروز که آن گمشــده ها را میبینی، میبینی که 
زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته، دنیا 

هم همین طور است... 
امروز هستیم، فردا نه! 

در نبودمــان جایگزین هایی هســتند که دنیا از 
حرکت نایستد... 

خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد 
که هیچ اتفاقی فاجعه نیست باور کنید!

 - انســان ها معموال ما را تشــویق می کنند که 
 به بهای از دســت دادن کنجــکاوی، احتیاط را 
بر گزینیم و به قیمت از دست دادن ماجراجویی، 
به امنیت متوسل شــویم، از مجهوالت بپرهیزیم 

و پا به وادی ناشــناخته ها نگذاریــم. ولی به این 
حقیقت توجه کنیم که زندگــی که در آن لذت 
کشف کردن نباشــد، حتما طعمی امتحان شده 
دارد و تکراریســت... بروید و عالم های ناشناخته 
را در وادی علم، هنر و موســیقی کشــف کنید و 

لذت ببرید. 
 - رمز موفقیت، شــروع کردن است. موفقیت ها 
با تصمیم ها شــروع می شــوند زیرا تا تصمیمی 
اتخاذ نشــود، تغییری در زندگی رخ نمی دهد، 
تصمیم بگیرید تا آینده ای را خلق کنید که دیگر 
هیچ شباهتی به گذشته ناکام شما نداشته باشد 
و بدانید که: فاصله نداشــتن و داشتن فقط یک 

خواستن است، پس بخواه.
 - اندیشــیدن مکرر به نکات منفی یــا تمرکز بر 
جنبه های منفی، کمکی به حل مساله نمی کند 

بلکه فقط آرامش شما را می گیرد.

سوت

کاریکاتور ) جمع آوری کارتن خواب ها (

 مالنصرالدین و دانشمند

دبلنا
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1394- اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا)نوبت دوم(

10/526 بموجب م��اده 11- قانون ثبت اس��ناد وم��اده 59- 
اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه سوم 
سال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره 
های از قلم افت��اده ونیز آنچه طبق آراء هی��ات محترم نظارت 
ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا 

را به شرح زیر آگهی می نماید:
بندالف(

شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه ومستغالت شهرضا
فرزن��دان  ن��ادری  محمودوفاطم��ه   -8457
منصورباالسویه:شش��دانگ یکب��اب مغ��ازه مجزی ش��ده 

ازپالک1687به مساحت22/43مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

1734باقیمانده-محمداس��ماعیل ص��دری فرزن��د ناص��ر 
ومحبوبه تاکی فرزندکمال باالسویه:شش��دانگ قطعه زمین 
مثنی ش��ده که پالکه��ای4658و7580ازآن مجزی ش��ده به 

مساحت441/60مترمربع.
12879- محسن نادریان فرزندعلی اکبر:ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت200مترمربع.
14925- مرتض��ی گالب��ی فرزندحیدرعلی ونی��ره ذوالفقاری 
فرزندحبیب اله باالسویه:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه محل 
جوی متروکه به مساحت9/20مترمربع که به انضمام قسمتی 

ازپالکهای1602و1552جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
14938- لیالواس��عی فرزندعباس:شش��دانگ قطعه زمین به 

مساحت117مترمربع.
14970- منصورغالم الدین فرزندنعمت اله:شش��دانگ یکباب 

خانه دوطبقه به مساحت169/30مترمربع.
14972- حامدعلیمردانی نره فرزندنعمت اله:ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت123مترمربع.
15072- مجیدنصی��ری فرزندعبدالعل��ی نس��بت به 4دانگ 
مش��اع وبنت الهدی آقاخانی شهرضافرزندعباسعلی نسبت 
به2دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از3255به 

مساحت179/20مترمربع.
شماره فرعی از3- اصلی موغان

5157- قدرت اله شهری شهرضافرزندمحمد:ششدانگ قسمتی 
ازیک قطعه زمین محصورباساختمان موجوددرآن محل جوی 
متروکه به مس��احت44/30مترمربع که به انضمام ششدانگ 

پالک2654جمعاتش��کیل یکقطعه زمین محصورباساختمان 
موجوددرآن راداده است.

شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد
ش��هرضافرزندمحمد:تمامت  قب��ادی  مری��م   -171
هشتصدوپنجاه- یکهزاروهشتادویکم سهم مشاع از10سهم 

ششدانگ قطعه زمین.
1436- کرامت اله کاویانی دره شوری فرزندفضل اله:ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت154مترمربع.
2624- امیرکاظمی فرزندمحمدحسین:ششدانگ قطعه زمین 

جای پی کنی شده به مساحت170/65مترمربع.
2657- زهرارحمانی فرزنداحمد:شش��دانگ یکب��اب خانه به 

مساحت145/25مترمربع.
2671- محمدامیرزاده هونجانی فرزندرستمعلی:شش��دانگ 

یکباب خانه مجزی شده از2215به مساحت248مترمربع.
2672- حبیب اله رزی شهرضاوسیف اله رزی شهرضاواشرف 
رزی شهرضا ورضوان رزی شهرضاوزهرارزی فرزندان ولی اله 
به قانون ارث:ششدانگ سه دهنه مغازه وگاراژمتصله مجزی 

شده از113به مساحت644/50مترمربع.
2673- علی اکبرنگهدارپورفرزندکمال:ششدانگ یکباب خانه 

نیمه تمام به مساحت121/85مترمربع.
شماره فرعی از21- اصلی رشکنه

2719- رحم��ت ال��ه طاه��ری فرزندعباس وجم��ال طاهری 
فرزندرحمت اله باالسویه:ششدانگ قس��متی ازیکباب خانه 
محل جوی متروکه به مس��احت10مترمربع ک��ه به انضمام 

قسمتی ازپالک671جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
شماره فرعی از23- اصلی سودآباد

2656- منیجه نادری تشنیزی فرزندحسین:ششدانگ قسمتی 
ازیکباب خانه محل راه متروکه به مساحت18/80مترمربع که 
به انضمام ششدانگ پالک1892جمعاتش��کیل یکباب خانه 

راداده است.
شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه

2646- اصغرکاظمپورفرزندنعم��ت ال��ه ومهنوش عارف زاده 
فرزندنوراله باالسویه:شش��دانگ یکباب خانه مجزی ش��ده 

از267به مساحت177/50مترمربع.
شماره فرعی از33- اصلی مهرقویه

1057- وحیدقدیری ش��اهرضائی فرزندحیدرعلی:ششدانگ 
قطعه زمین مجزی شده از358به مساحت182/55مترمربع.

شماره فرعی از34- اصلی آب باریکی
232- حسین هدائی فرزندصادق:ششدانگ قسمتی ازیکدرب 

باغ مشجر محصوربه مس��احت941مترمربع که به انضمام 
ششدانگ پالک233جمعاتشکیل قطعه واحدراداده است.

شماره فرعی از50- اصلی اله آباد
39- علی اکبرنظریت فرزندمحم��ود ومریم کبیری فرزندجالل 
وعزت پارس��ائی فرزندیداله باالس��ویه:تمامت یکسهم ویک 
پنجم سهم مشاع از50سهم ششدانگ که بموجب آراءشماره 
های 11777الی11779-93/11/28هیئت حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می بصورت شش��دانگ یکباب خانه درس��هم 

نامبردگان مستقروشماره2448جهت آن منظورگردیده است.
2484- س��عیدربیعی فرزندمحمدعلی:ششدانگ قطعه زمین 

پی کنی شده مجزی شده از558به مساحت186/41مترمربع.
2485- حمیدایزدی فرزندزین العابدین:ششدانگ قطعه زمین 

پی کنی شده مجزی شده از558به مساحت177/30مترمربع.
2489- سیدمحمدموسوی فرزندشمسعلی:ششدانگ یکباب 

خانه مجزی شده از202به مساحت135مترمربع.
2496- مولودبشیری فرزندجوان شیر:ششدانگ یکباب خانه 

مجزی شده از218به مساحت203/21مترمربع.
شماره فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

457- قل��ی ش��یروانی فرزندعلی خ��ان وزرافش��ان قرقانی 
فرزندعب��اس باالسویه:شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه 

مساحت295/50مترمربع.
بندب(

شماره هائی که درموعدمقررتنظیم اظهارنامه گردیده وآگهی 
نگردیده وازقلم افتاده است.

شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد
1044- حسین دهقان فرزنداسماعیل نسبت به یک چهارم سهم 
واختررحمتی فرزندجعفرنسبت به یکسهم وغالمرضادهقان 
فرزندعباس��علی نسبت به یکسهم وس��یدیحیی وسیدطاها 
رهنمائی فرزندان سیدمحمدباالسویه نسبت به یک پانزدهم 
سهم به استثناءبهاءیک هشتم اعیانی وفخرالسادات ومیمنت 
السادات ومریم السادات رهنمائی فرزندان سیدمحمدباالسویه 
نسبت به یک بیستم سهم به استثناء بهاءیک هشتم اعیانی 
وسیدزین العابدین وسیدمحسن رهنمائی فرزندان سیدعلی 
اکبرباالس��ویه نس��بت به هفت- چهارصدوپنجاهم سهم به 
استثناءبهاءیک هشتم اعیانی واشرف آغا وفردوس رهنمائی 
فرزندان س��یدعلی اکبرباالسویه نس��بت به هفت- نهصدم 
س��هم به اس��تثناءبهاءیک هش��تم اعیانی وطاهره براهیمی 
فرزندعبدالجوادوفاطم��ه صغ��ری گالبگیرفرزندابوالقاس��م 

باالسویه نس��بت به بهاء یک هش��تم اعیانی هفت- پنجاهم 
سهم وحجت اله ش��املی فرزندغالمرضانس��بت به یکسهم 
ویکصدم سهم که بموجب اسنادش��ماره های 5465و5467-

91/03/01دفتر303ش��هرضادررهن بان��ک مس��کن ش��عبه 
صاح��ب الزم��ان )عج(ش��هرضاقراردارد وش��هرداری 
شهرضانسبت به سه سهم وش��ش- دهم سهم که نسبت به 
هفتادوچهارصدم سهم آن اقرارنامه رسمی شماره127105-

1388/12/15دفتر4شهرضامبنی بردرمس��یرقرارگرفتن آن 
تنظیم گردیده است از7سهم:ششدانگ یکدرب باغ مشجر.

1552- میرزانعمت ال��ه جعفری فرزندعبدالعلی واس��ماعیل 
رهائی فرزندعلی محمد باالسویه:تمامت دوسهم وسه پنجم 

سهم مشاع از80سهم ششدانگ قطعه زمین.
     به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک 
و رقبات مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت 
شده به ش��رح ردیف های الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت 
به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده 
به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود 
را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایست ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این 
اداره تسلیم نماید درصورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی 
اقامه شده باش��د طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر اس��ت 
ومطابق قس��مت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت مجلس قید وواخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرون��ده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این 
آگهی نسبت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز 
ونس��بت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول 
در روز نامه زاینده روداچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد./.

تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/01

م الف:610 س��ید مهدی میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 اداره ثبت اسناد و 
امالک میمه)نوبت دوم(

10/523 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحی آئین نامه مربوط امالکی که در سه ماهه سوم سال 
1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های 
از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هی��ات محترم نظارت ثبت 
آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را بشرح 

ذیل آگهی می نماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

8026 آقایان حسینعلی زارع و مرتضی زارع فرزندان نوروزعلی 
باالمناصفه نس��بت به چهاردانگ مشاع و و آقایان مصطفی 
زارع و محمود زارع و خان��م فاطمه زارع فرزندان عباس��علی 
کمافرض اله نس��بت به دودانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمین نیمه محصور در خیابان انقالب اسالمی بمساحت 633 

مترمربع
11578 آق��ای محمدرضا حیدری فرزند مصطفی شش��دانگ 
یکباب مغازه در کوی باسیاه مفروزی از شماره 8026 بمساحت 

30 مترمربع
11579 جمعیت هالل احمر استان اصفهان ششدانگ یکباب 

ساختمان امداد جاده ای قرقچی بمساحت 1604/12 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان

5041 آقای احمد صمدیان فرزند حسین تمامی دودانگ و یک 
چهارم دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب بوم کن درصحاری 

مشهور به دوگوش بمساحت 289 مترمربع
7503 خانم رقیه راستی فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین در 

کوی سوراله بمساحت 200 مترمربع

    ش��ماره 11 اصلی قنات وزوان که مبدا و مظهر و مقس��م و 
گردش آن بشرح آگهی های نوبتی قبلی میباشد :

آقای مرتضی شعبانی فرزند حس��ینعلی مجاری المیاه یک 
چهارم از یک سهم از جمله 1200 سهم ششدانگ قنات مزبور

خانم رقیه راستی فرزند عباس مجاری المیاه یک چهارم از یک 
سهم از جمله 1200 سهم ششدانگ قنات مزبور 

شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع ونداده
4129 خانم معصومه ثابتی فرزند ابوالحسن ششدانگ قطعه 

زمین محصور در کوی قرچقه به مساحت 282 متر مربع
 شماره فرعی از شماره 30 اصلی واقع در زیاد اباد 

3409 آقایان علی و داود خداداد فرزندان رضا و آقای حس��ین 
یغقوبیان فرزن��د رضا و خان��م فاطمه اس��ماعیلزاده فرزند 
اباصلت باالسویه مشاعا ششدانگ یکبابخانه و زمین وصل 

به آن به مساحت 661/90 متر مربع 
 شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان

2166 آقای اکبر اقدام��ی زاده فرزند غالمحس��ین تمامی دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت ریگنه به 

مساحت 527/76 متر مربع 
2917 آقای اکبر جعفری ازان فرزند میرزا بابا ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی دشت خرمن گاه به مساحت 139 متر مربع 
4844 آقای جالل اس��المی فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه 

زمین مسکونی در ده ازان به مساحت 295/10 متر مربع
5015 آقای مسعود ارشادی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 303/07 متر مربع 
5021 خانم هما عبدلی فرزند مرتضی شش��دانگ قطعه زمین 

نیمه محصور به مساحت 300 متر مربع

 شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در 
روستای حسن رباط  

769 خان��م نوش آذر محس��نی فرزند صفرعلی شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 1536/84 متر مربع

800 آقای منصور امیری فرزند شکراله ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2910 متر مربع

801 آقای منصور امیری فرزند شکراله ششدانگ یکبابخانه در 
ده حسن رباط به مساحت 609/60 متر مربع

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات     
در لوشاب

              556 آقای عبداله میرزایی فرزند حسین ششدانگ قطعه 
زمین محصور در ده لوشاب به مساحت 1658/77 متر مربع 

557 دهیاری لوشاب شش��دانگ یکباب ساختمان مشهور به 
خانه عالم به مساحت 527/80 متر مربع 

                   شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در
 الی بید علیا     

76 آقای صفرعلی رستمی فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه 
مخروبه در کوی کهنه به مساحت 164/66 متر مربع

  شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید 
160 خانم هدی توکلی فرزند علی اصغر تمامی یکدانگ و نیم 
مشاع از شش��دانگ یکبابخانه در کوی قلعه بلند به مساحت 

2375/50 متر مربع
     شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته

289 آقای موسی ذاکری فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه در 
ده موته به مساحت 2495/20 متر مربع

290 آقای محمد ذاکری فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمین 

محصور در ده موته به مساحت 786 متر مربع 
486 خانم شوکت هدائیان فرزند عربعلی ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1572/80 متر مربع  
    لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی 
نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض)واخواهی ( داشته 
باشد نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ 
انتش��ار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود را تس��لیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد 
ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت 
یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف 
دعوی بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوی 
ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید اعتراضات ی��ا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر است 
و مطابق ماده 16 و تبصره م��اده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد 
این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ اولین نوبت 
انتش��ار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 

میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 94/11/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 94/12/01 
م الف:29032 - اداره ثبت اسناد و امالک میمه

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1394 ثبت اسناد 
وامالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان)نوبت دوم(

10/257 به موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد وامالک و 
ماده 59  اصالحي آئین نامه مربوطه ، امالکي که در سه 
ماهه سوم س��ال 1394 تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت 
اسناد و امالک  زواره پذیرفته ش��ده به شرح ذیل آگهي 

مي گردد:
                       دهستان گرمسیر

      شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:

3357- خان��م خاتمه س��ادات ش��اهمرادی زواره فرزند 
ابراهیم خلیل تمامت شش��دانگ یکدرب باغ شش��دانگ  

بمساحت 3049/50  متر مربع.
لذا بموجب م��اده 16 قانون ثبت اس��ناد وامالک و ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت چنانچه کسي نسبت به امالک 
مندرج در این آگهي واخواهي داشته باشد باید از تاریخ 
اولین نوبت انتش��ار آگهي به مدت  90 روز دادخواست 
واخواهي خود را کتبًا به این اداره تس��لیم نموده و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده هاي 

معترض ثبتی ظرف مدت 30 روزاز تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایس��تي ب��ا تقدیم  دادخواس��ت به مرجع 
ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تس��لیم نماید ، ضمنًا گواهي طرح دعوي که پس از 
انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر بوده و مطابق 
قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد ش��د . ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت ، 
حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس 
قید و واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به 

حدود و حقوق ارتفاق��ي مطابق م��اده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده هاي 
معترض ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهي در دو نوبت 
به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهي در روزنامه 

زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 01 /11/ 1394

تاریخ انتشار نوبت دوم : 12/01/ 1394 
م ال��ف:863 ذبیح اله فدائ��ی - رئیس اداره ثبت اس��ناد 

وامالک زواره



پيامبر صلى اهللا عليه و آله:
بهتريــن چيــزى كــه بــه مومــن داده شــده،
خوش اخالقــى و بدتريــن چيزى كه به انســان 

داده شده، دلى بد در چهره اى زيباست.
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معرفى كتاب

ــه عبادى جام  ــى » تاليف « عالم ــوزان و مهارت هاى زندگ كتاب « دانش آم
ــب  ــمندى را براى كس ــه »و « هاجر ذوالفقارى نودهى » يافته هاى ارزش خان

مهارت هاى زندگى ، فرا راه برنامه ريزان وبرنامه سازان قرار مى دهد.
مهارت هاى زندگى مجموعه اى است از تكنيك ها و اصول و قواعدى كه زمينه 

تعامل و سازگارى انسان را با محيط و اطرافيان فراهم مى سازد.
با مجهز شدن به اين مهارت ها مى توان در برابر مشكالت پيرامونى برخوردى 

موثر و كارساز داشت. 
ــود را به مهارت هاى واقعى  فرد با كمك اين مهارت ها دانش و نگرش هاى خ
ــود وضعيت  ــادابى و بهب ــاى نهفته خويش جهت ش ــد و از نيروه بدل مى كن
بهره مى گيرد.  او مى آموزد كه در شرايط هاى ويژه بازخوردهاى مناسب از خود 

نشان دهد و در معرض آسيب ها و كاستى ها قرار نگيرد.
ــتعداد هاى بالقوه  ــامل صفات خاص، خصوصيات شخصى و اس مهارت ها ش

هستند كه با تمرين و مهارت در وجود فرد شكوفا مى شوند.
انسان با سرمايه وجود خويش مى تواند احساسات ، افكار و هيجاناتش را تجزيه 

و تحليل كند و بهترين زمينه را براى ادامه مسير زندگى برگزيند.
عناوين و موضوعات اين كتاب عبارت اند از:

ــارت هاى زندگى »،  ــارت هاى زندگى »، « تعريف مه « مفهوم وتاريخچه مه
ــاى زندگى »، « زمينه  ــى»، « اهميت مهارت ه «تاريخچه مهارت هاى زندگ
ــرى »، « مهارت در  ــارت در تصميم گي ــاى زندگى »، « مه كاربرد مهارت ه
ــئله »، « مراحل اجراى  ــارت در حل مس ــس فرزندان »، « مه تقويت عزت نف

ــى در زندگى »،  ــئله »، « مهارت در تفكر خالق »، « نقش مهارت پژوهش مس
ــعه خالقيت و نوآور در  ــد و توس « روش هاى آموزش تفكر »، « چگونگى رش
مدارس »، « اهميت آموزش مهارت هاى زندگى در مدارس » و « پيشنهادات ».
ــمارگان هزار نسخه چاپ و  كتاب حاضر را انتشارات اراده در قطع وزيرى و ش

روانه بازار كتاب كرده است.

دانش آموزان 
و مهارت هاى زندگى

 

آشپزى

گوناگون

    

ــكر  ــق غذا خورى، ش ــده 12 قاش ــتوريزه و آب ش مـواد اوليه:كره پاس
قهوه اى 1 فنجان، شكر نصف فنجان، تخم مرغ بزرگ 1 عدد، زرده تخم مرغ 
1 عدد، عصاره وانيل(مايع) 2 قاشق چايخورى، آرد سفيد 3 فنجان، نمك 
نصف قاشق چايخورى، جوش شيرين نصف قاشق چايخورى، شكالت تلخ 

ــه ميزان  ــت تزيينى ب ــاى درش ــم ه ــزان دلخواه، چش ــده به مي خرد ش
الزم.

ــد. تخم مرغ،  ــفيد را بهم بزني ــكر س ــكر قهوه اى و ش طرز تهيه:كره و ش
زرده تخم مرغ و وانيل را اضافه كنيد و تا يك دست شدن كامل خوب بهم 
بزنيد. حال نوبت مواد خشك است، آرد و نمك و جوش شيرين را بهم بزنيد 
ــكالت را هم  و با موادى كه قبال تركيب كرده ايد مخلوط كنيد. چيپس ش
ــدن مواد كلوچه آن را بهم بزنيد. با يك قاشق  اضافه كنيد و تا يكنواخت ش
ــق از مواد را برداريد و به شكل كلوچه درآوريد و  خوراك خورى، يك قاش
ــعى كنيد كلوچه ها  ــدن مواد اين كار را ادامه بدهيد. ترجيحا س تا تمام ش

هم اندازه باشند تا هم زمان پخته شوند. 
مى توانيد كلوچه ها را داخل سينى روى كاغذ روغنى و با فاصله از هم قرار 
ــاعت داخل يخچال قرار دهيد. با اين كار  دهيد. حال آنها را به مدت يك س

كلوچه ها حجم خود را حفظ مى كنند و پخش نمى شوند.
قبال دماى فر را به350 درجه فارنهايت يا 175 درجه سانتى گراد برسانيد. 
ــت.  ــدود 12 تا  16 دقيقه اس ــينى كلوچه ح ــان پخت يك س حداقل زم
كلوچه ها به مرور بايد كمى پف كند و به رنگ طاليى در بيايد، بايد از بيرون 

ترد و از داخل نرم باشند. بگذاريد كلوچه ها خوب خنك شوند.
ــم بچسبانيد. حال با شكالت  با كمك شكالت تيوپى به هر كلوچه دو چش
ــكالت كلوچه  ــرح بزنيد و بگذاريد ش ــكرى براى كلوچه ها لبخندى ط ش

خودش را بگيرد. 

« ترس برادر مرگ است » شايد به دفعات اين جمله را شنيده باشيد كه البته بيراه 
هم نيست. فرقى نمى كند در چه پست و مقامى باشيد، يا حتى چه تعداد انسان 

در دنيا از شما بترسند. 
ــن آدم دنيا،  ــيد يا ضعيف تري ــد، ديكتاتور باش ــراغ تان مى آي وقتى ترس به س
يك اتفاق براى تان مى افتد؛ مقاومت تان شكسته مى شود و پا به فرار مى گذاريد.

ــا را كه ميليون ها نفر  ــران و ديكتاتورهاى معروف دني  دراين جا تعدادى از رهب
ــان  ــم جمع كرده ايم تا از ترس هاى ش ــتند، دور ه در جهان از آنها هراس داش

براى تان بنويسيم.
ــمالى ترس شديد از پرواز  ــابق كره ش 1- كيم يونگ ايل؛ پرواز: ديكتاتور س
با هواپيما داشت. بيشتر سفرهايش را با قطارهاى نظامى طى مى كرد و حتى براى 

ديدن گورباچف رهبر شوروى هم با قطار نزد او رفت. 
ــته،  ــره داش ــر ك ــا رهب ــه ب ــدارى ك ــف» در دي ــوئدى، «اينگل ــات س ديپلم
ــت. اين زخم طى حادثه اى  ــرش بوده مشاهده كرده اس زخمى را كه جلوى س
ــر كيم يونگ  ــال 1354/1975 روى س ــفر با هلى كوپتر در س هوايى هنگام س
ــت از سرش  ــديد از پرواز دس ــته بود و بعد از آن تا آخر عمر، ترس ش نقش بس
ــت.البته حادثه هوايى ديگرى هم در سال 1982/ 1361 رخ داد كه طى  برنداش
آن، 17 تن  به همراه خلبان مخصوص كيم، پس از انفجار ناگهانى هواپيماى شان 

كشته شدند و اين حادثه، ترس او را عميق تر كرد. 
2- آگوستوس سزار؛ رعد و برق: « سوئتونيوس »، مورخ رومى در كتاب خود 
آورده كه « آگوستوس سزار »، بنيان گذار امپراتورى روم نيمه شب هنگامى كه 
به سمت قصر خود در حركت بوده، از رعد و برق مهيبى جان سالم به در مى برد، 

ولى برده اى كه جلويش در حركت بود، كشته مى شود.
 اين ترس سزار را وا مى دارد تا معبد ژوپيتر را براى دورى جستن از عذاب خدايان 
بسازد ولى ديگر هيچ گاه نتوانست بر ترس خود از رعد و برق غلبه كرده و خاطره 

مرگ آن برده را از ياد ببرد.

كلوچه هاى خندان

ترسناك ترين ديكتاتورهاى دنيا 
از چه مى ترسند؟ (1)

خانه دارى
ــت. در صورتى كه  ــده اس ــروع ش ــه تكانى ها ش ــازار داغ خان كم كم ب
ــتفاده  ــقف و يا ديوارهاى خانه خود از كاغذ ديوارى اس ــش س در پوش
ــا تعويض آن  ــو و ي ــت و ش ــه تكانى نيازمند شس ــد جهت خان كرده اي

خواهيد بود. 
ــب مورد استفاده  ــته به نوع جنس اليه هاى كاغذ و همچنين چس بس
ــوى آن  ــت و ش در اجراى كاغذ ديوارى روش هاى متفاوتى براى شس
ــذ ديوارى را  ــد عمر كاغ ــود كه توجه به آنها مى توان ــنهاد مى ش پيش
افزايش داده و هزينه تعويض و نياز به خريد مجدد كاغذ ديوارى را رفع 

كند. 
براى اطالع بيشتر در مورد نحوه صحيح انتخاب كاغذ ديوارى ها، مراقبت 

و تميز كردن آن ها با ما همراه باشيد.
پيش از هر چيز به چند نكته اساسى در مورد كاغذ ديوارى ها توجه كنيد:

ــد  ــاك كني ــوارى پ ــذ دي ــه زود از روى كاغ ــد زود ب ــا را باي ــه ه لك
ــذ  ــاك روى كاغ ــود. خ ــدار ش ــه پاي ــت لك ــن اس ــه ممك ــرا ك چ
ــت  ــه ممكن اس ــرا ك ــد چ ــز كني ــكان زود تمي ــد االم ــوارى را ح دي
ــدازد. ــال  بيان ــان آن را از ج ــرور زم ــه م ــد و ب ــگ كن ــد رن آن را ب

كاغذ ديوارى را از پايين به باال تميز كنيد. براى كاغذهاى نازك استفاده 
از آب گرم تميز بدون صابون، توصيه مى  شود. 

ــوى ضخيم تر، از محلول آب و صابون  ــت  و ش براى كاغذهاى قابل شس
ماليم استفاده كنيد.

 معموال لكه ها با آب ولرم و صابون ماليم از بين مى رود و بعد با آب پاكيزه 

ــوييد و با يك حوله آبگير آن را خشك كنيد، براى لكه هاى كه  آن را بش
عميق تر است شما بايد از پاك كننده هاى قوى تر استفاده كنيد.

حتما بعد از ماده پاك كننده شيميايى از آب براى شست و شو استفاده 
كنيد.

بهترين راه هاى تميز كردن
 كاغذ ديوارى منزل (1)

در سراسر دنيا مكان هاى بى نظيرى وجود دارند كه شايد از نظر ها دور مانده باشند. 
ــكنه و  ــهر ارواح، پارك هاى تفريحى خالى از س اين مكان هاى متروك همچون ش
ــوند،  ــتند كه پيش از آن كه به طور كامل ناپديد ش قلعه هاى مخروبه از نقاطى هس

ارزش يك بار ديدن را دارند! 
در ادامه به معرفى چند مورد از اين دست مكان ها خواهيم پرداخت.

ــل در فاصله ــتحكامات مائونس 1. قلعه دريـاى مائونسـل؛ انگلسـتان: اس   
ــور انگلستان قرار گرفته اند. اين سازه ها  10 مايلى از ames Estuary� در كش
در سال 1942 ساخته شدند و در طول جنگ جهانى دوم به منظور دفاع مورد استفاده 
ــى سپرده شده است، از  ــال هاست كه به فراموش قرار گرفتند. اگرچه اين منطقه س
ــافرتى در اختيار بازديدكنندگان قرار مى دهند،  طريق قايق هايى كه تور هاى مس

مى توان از مائونسل ديدن كرد.
ــتى  ــك كش ــكا اس اس، ي 2. كشـتى شكسـته آمريـكا اس اس: آمري
ــول تاريخ  ــتى در ط ــد. اين كش ــاخته ش ــال 1939 س اقيانوس پيما بود كه در س
ــت؛  ــته اس ــرش را كنيد داش ــافرى كه فك ــر گونه مس ــود، ه ــيب خ پر فراز و نش
ــفر هاى دريايى! دوران  ــربازان نيروى درياى و يا مسافران س از نازى ها گرفته تا س
فعاليت آمريكا اس اس در سال 1993 با گير افتادن در توفانى تندرى در فورته ونتورا 

جزاير قنارى به اتمام رسيد. 
 Garcey ــر دنيا امروزه مى توانند از بقاياى اين كشتى در ساحل گردشگران سراس

ديدن كنند.
 ،Tequendama 3. هتل دل سالتو؛ كلمبيا: با برخوردارى از منظره بكر آبشار
ــا) روزگارى يكى از  ــا  (پايتخت كلمبي ــالتو واقع در جنوب غرب بوگوت هتل دل س
لوكس ترين هتل هاى موجود براى توريست هاى ثروتمند به شمار مى رفته است. 
ــدن  رودخانه بوگوتا، تعداد توريست هاى مراجعه كننده به هتل نيز  پس از آلوده ش
ــه 1990 تبديل به هتلى  ــن كه به طور كلى در ده روز به روز كاهش پيدا كرد تا اي
ــده مى پندارند، چرا كه  ــد. از آن پس هتل دل سالتو را مكانى تسخير ش متروكه ش

خودكشى هاى متعددى در آن رخ داده است.
4. ندامتگاه ايالتى شرقى؛ فيالدلفيا: ندامتگاه ايالتى شرقى فيالدلفيا كه اكنون 
به عنوان يكى از ترسناك ترين نقاط جهان به حساب مى آيد، نخستين بار، درهاى 
خود را در سال 1829 به روى زندانيان گشود. اين ندامتگاه را نيز محلى تسخير شده 
ــود و  ــرقى ارائه مى ش ــاله تور هاى زيادى براى بازديد از زندان ش مى دانند. هر س

عالقه مندان به داستان هاى ترسناك را به خود جلب مى كند!
5. ايستگاه مركزى ميشيگان؛ ديترويت: ايستگاه مركزى ميشيگان در سال 

1913 احداث شد و بلند ترين ايستگاه قطار دنيا به شمار مى رفت. اين ساختمان كه 
ــه مكانى براى  ــد و هم اكنون ب ــته ش ــال 1988 بس نمادى از ديترويت بود، در س

خراب كاران و جويندگان هيجان تبديل شده است!
ــر و صدا نيز شهرت  6. قلعه چاتو ميراندا؛ بلژيك: قلعه ميراندا كه به قلعه پر س
دارد، بيش از 25 سال است كه ميزبان سكوت مطلق شده است! اين قلعه در قرن 19 
و به سبكى نئو گوتيك ساخته شد، اما متاسفانه امروزه بر اثر توفان ها و صاعقه هاى 

متعدد در خطر نابودى كامل قرار دارد.
7. شهربازى شـش پرچم؛ نيو اورلئان، لوئيزيانا: اين شهربازى پس از آن كه 
ــون متروكه  ــادى ديد، تا كن ــان كاترينا صدمات زي ــت 2005 در اثر توف در آگوس
ــد، تبديل به مكانى  ــش پرچم بيش از آن كه يك شهربازى باش باقى مانده است. ش

براى فيلم بردارى سريال هاى ترسناك شده است.
ــود، امروزه  ــيار پررونق ب ــهر روزگارى بس 8. كاياكـوى؛ تركيـه: اگرچه اين ش
منطقه اى خالى از سكنه و مخروبه است. اين دهكده در سال 1923 در جريان جنگ 
ــاكن يونانى تبار آن همگى  ــد و25000 س يونان و ترك ها، به طور كامل تخيله ش

به كشور خود بازگشتند.
ــرار بود  ــى واندرلند كه ق ــارك تفريح 9. پارك تفريحـى واندرلنـد؛ پكن: پ

حال و هواى ديزنى لند را زنده كند و بزرگ ترين پروژه تفريحى آسيا باشد، در دهه 
1990 با شكست مواجه شد. برنامه ريزى ها حاكى از احداث يك مركز فروشگاهى 

در اين مكان است.
ــفر كره اى  10. مرغزار فالشـينگ-كرونو پارك كويينـز؛ نيويورك: يونيس
ــت كه  ــده از فلز زد زنگ اس ــاخته ش به ارتفاع 140 فوت و700000 پوند وزن و س
ــال 1964  ــمار مى رود و از س ــرد از اين منطقه به ش ــادى منحصر به ف در واقع نم

در كرونو پارك قرار گرفته است.
11. خانه هاى يوفو سـانجهى؛ تايوان: اين خانه هاى عجيب و غريب در تايوان 
سال ها است كه متروكه شده اند. اين پروژه در سال1980 به دليل حوادث عجيبى 

كه نشان دهنده تسخير شدن منطقه بود، متوقف شد. 
اين ساختمان ها به دليل ظاهر جالب خود، امروزه از مكان هاى ديدنى براى توريست 

ها به شمار مى روند.
12. جزيره هلند در خليج چسـاپيك: آخرين خانه جزيره هلند در سال2010 
ــه و  60 خان ــش از ــه روزى بي ــه ك ــن منطق ــت. اي ــرو رف ــر آب ف ــه زي ب
ساختمان هاى ديگر را در خود جاى داده بود، آخرين ساكنانش را نيز در سال 1922 

ازدست داد.

سفر هيجان انگيز به مكان هاى متروكه جهان

كشتى شكسته آمريكا اس اس قلعه درياى مائونسل؛ انگلستانمرغزار فالشينگ - كرونو پارك كويينز؛ نيويوركخانه هاى يوفو سانجهى؛ تايوان
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