
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اينكه ش��يب بهره ب��رداري از 
پروژه هاي عمراني در شهرداري اصفهان تند شده است، گفت: 
شهرداری ده ها پروژه در دست اجرا دارد كه برخي از آنها نيز 
آماده بهره برداري هس��تند، اما در حال حاضر فرصت افتتاح 

رسمي آنها در سال جاري وجود ندارد.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، 
 دكت��ر مه��دي جمالي ن��ژاد در حاش��يه افتت��اح طرح های 
 عمرانی منطق��ه يک كه در قالب پانزدهمي��ن هفته از برنامه 
» هر هفته با چند افتتاح « برگزار شد با اشاره به بهره برداري 
از دو خيابان آيت اهلل ظهيراالس��ام و خلج��ا در اين منطقه 
 اظهار كرد: همچنين دو بوستان و پياده روسازي های منطقه 
به بهره برداري رسيد و در مجموع با بيش از81 ميليارد تومان 

اعتبار، در اختيار شهروندان قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اينكه شيب بهره برداري از پروژه هاي 
عمراني در ش��هرداري اصفهان تند شده اس��ت، افزود: براي 
مث��ال در منطقه يک ش��هرداري اصفه��ان ده ها پ��روژه در 
دس��ت اجراس��ت كه برخي از آنها ني��ز آم��اده بهره برداري 
 هس��تند، ام��ا در حال حاض��ر فرص��ت افتتاح رس��مي آنها 

در سال جاري را نداريم.
ش��هردار اصفه��ان در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه بخش 
زي��ادي از پروژه ه��اي بهره ب��رداري ش��ده در ش��هر 
 اصفه��ان ط��ي چن��د م��اه اخي��ر در ح��وزه ترافيك��ي 
بوده اس��ت، تصريح كرد: بايد توجه داش��ت كه آزادس��ازي 
در هس��ته هاي مرك��زي ش��هر ب��ه دلي��ل بوم��ي ب��ودن و 
همچني��ن قيمت ب��االي زمين بس��يار مش��كل اس��ت، اما 
 در عي��ن ح��ال اگر آزادس��ازي داش��ته باش��يم ب��ه ميزان 
قابل توجه��ي از ترافيک هس��ته مركزي ش��هر اصفهان كم 

می شود.
وی در ادامه با اش��اره به اينكه پروژه ش��مالی - جنوبي شهر 
اصفهان با افتت��اح دو خيابان آيت اهلل ظهيراالس��ام و خلجا 

اجرايي شده است،  ابراز داش��ت: همچنين بايد توجه داشت 
كه در سال آينده نيز پروژه آزادسازي ترافيكي شرقی - غربي 
اصفهان نيز در منطقه يک به بهره برداري خواهد رسيد و در 

حال حاضر زيرسازي اين پروژه در حال انجام است.
جمالی ن��ژاد با بي��ان اينكه ش��هرداري در كن��ار پروژه هاي 
عمران��ي،  مباح��ث فرهنگ��ي و اجتماع��ي را ني��ز دنب��ال 
مي كن��د، اف��زود: در اين راس��تا ب��ا توجه به نزديک ش��دن 
 فص��ل درخت��كاري تحويل نه��ال راي��گان به ش��هروندان 

در دستور كار قرار گرفته است.
وی به برخي از پروژه هاي در دس��ت اج��راي درختكاري در 
سطح شهر اصفهان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در كنار 
طرح درختكاري وسيعي كه از س��ه ماه گذشته تاكنون آغاز 
 شده اس��ت، طرح » الله ها دوباره سبز مي ش��وند « با كاشت

230 ه��زار نه��ال در » پ��ارك واليت « ب��ه ي��اد 230 هزار 
 شهيد سراسر كش��ور نيز تا پايان س��ال جاري و با همكاري 

سپاه صاحب الزمان )عج( اجرايي خواهد شد.
ش��هردار اصفهان همچني��ن با اش��اره به اج��راي60 طرح 
زيباسازي در سطح ش��هر اصفهان تا پايان سال جاری ادامه 
داد: اين پروژه ها در تمام مناطق ش��هرداري اصفهان اجرايي 

خواهد شد.
وی همچنين با اش��اره به اجراي طرح جامع نورپردازي شهر 
اصفهان تاكيد كرد: اين طرح در مناطق ش��هرداري اصفهان 

اجرايي شده است.
جمالی ن��ژاد در خصوص اجراي طرح هاي فضاي س��بزي در 
ش��هر اصفهان نيز اضافه كرد:  اين طرح ها با توجه به شرايط 

خشكسالي كشور بايد مورد توجه وي ژه قرار گيرد.
طرح  آزادس�ازي معابر بافت مركزي ش�هر در دس�ت 

بررسي است
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان،  
اصغ��ر آذربايجان��ي ريي��س كميس��يون فرهنگی ش��ورای 
اس��امی ش��هر در حاشيه 
افتت��اح طرح ه��ای عمرانی 
منطق��ه ي��ک ك��ه در قالب 
 پانزدهمين هفت��ه از برنامه 
» هر هفته ب��ا چند افتتاح « 
برگزار شد، با اشاره به اينكه 
بخش زيادي از بافت فرسوده 
ش��هر اصفه��ان در مناطق 
 مركزي قرار دارد، اظهار كرد: 
از اين رو ايجاد معابر در اين 
مناطق از شهر بسيار سخت 
بوده و با اعتبارات كان قابل 

انجام است.
وي با بي��ان اينك��ه ازدحام 
ترافيكي در مركز شهر سبب 

مي ش��ود كه مردم دچار مش��كات بسياري ش��وند، گفت: 
بس��ياری از معابری كه در طرح تفصيلی ب��رای منطقه يک 
پيش بينی شده، در راس��تاي كاهش بار ترافيكی مركز شهر 

بوده است.
رييس كميس��يون فرهنگي، اجتماعي و ورزش��ي ش��وراي 
اسامي شهر اصفهان با اش��اره به اينكه طرح هاي آزادسازي 
بافت مركزي شهر اصفهان س��ال هاي زيادي بود كه بر زمين 
مانده بود، اضافه كرد: از اين رو اين طرح در حال بررسي است 
و با راه اندازي خيابان ابوذر كه به  خيابان باهنر منتهي مي شود 
 مي تواند خيابان ش��مالي- جنوبي خوبي براي شهر اصفهان 

در راستای رفع ترافيک باشد.
وي اضاف��ه ك��رد: آنچ��ه هميش��ه در آزاد س��ازي اي��ن 
معاب��ر ب��ا آن مواج��ه بودي��م، هزينه ه��اي آزاد س��ازي 
 آنه��ا ب��ود ك��ه چندي��ن س��ال ط��ول كش��يد، ام��ا امروز 

اين خيابان به صورت مناسب به بهره برداري رسيد.
كاهش حج�م ترافيك بافت مركزی ش�هر ب�ا افتتاح 

خيابان  خلجا
مدير منطقه يک ش��هرداري اصفهان گف��ت: بهره برداري از 
خيابان خلجا سبب كاهش حجم ترافيک در بافت مركزي به 
ويژه خيابان های طالقاني، شمس آبادي و شيخ بهايي مي شود.

به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، 
حميدرضا فرهن��گ در حاش��يه افتتاح طرح ه��ای عمرانی 
منطق��ه ي��ک ك��ه در قال��ب پانزدهمي��ن هفت��ه از برنامه 
 » ه��ر هفته ب��ا چن��د افتت��اح « برگزار ش��د، اظه��ار كرد: 
پنج طرح عمراني امروز با اعتباري بالغ بر 816 ميليارد ريال 

در منطقه يک شهرداري اصفهان به بهره برداري رسيد.
 وي با بيان اينك��ه ش��اخص ترين پروژه هاي ام��روز خيابان 
آيت اهلل ظهيراالس��ام به ط��ول350 متر و خياب��ان خلجا 
به طول400 متر ب��ود، تصريح كرد: بهره ب��رداري از خيابان 
خلجا س��بب كاهش حجم ترافيک در بافت مركزي به ويژه 

خيابان های طالقاني، ش��مس آبادي و ش��يخ بهايي مي شود. 
 مدير منطق��ه يک ش��هرداري اصفهان با اش��اره ب��ه افتتاح 
دو بوس��تان در اين منطقه تصريح كرد: بوستان ميرزا هاشم 
 درحدود يک هزار و750 متر و بوس��تان رحي��م خان حدود 
2 هزار و500 متر امروز به بهره برداري رس��يد. وي ادامه داد: 
پياده رو س��ازي ها در پاتوق نياصرم، گ��ذر فروهر بين خيابان 
ش��مس آبادي و چهارباغ و بهبود مس��ير معابر ني��ز از ديگر 

طرح هايي بود كه امروز به بهره برداري رسيد.
فرهنگ اضافه كرد: در س��ال آين��ده نيز ي��ک پاركينگ در 
مج��اورت خيابان طالقان��ي،  پل صاحب الروض��ات و زيرگذر 
مطهري بين محور خرم و خيام و خيابان مطهري در منطقه 

يک به بهره برداري مي رسد.  
 گفتنی اس��ت پانزدهمين هفته از اج��رای برنامه » هر هفته 
با چند افتت��اح « ويژه طرح های منطقه ي��ک امروز با حضور 
مردم منطقه، شهردار اصفهان، رييس شورای شهر و جمعی 

از مديران شهری برگزار شد.
اختصاص 19 درصد از اعتبارات بخش عمرانی بودجه 

95 شهرداری برای احداث معابر 
رييس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: 19 درصد از 
اعتبارات نقدی و غير نقدی بخش عمرانی بودجه س��ال 95 

شهرداری برای تملک و احداث معابر پيش بينی شده است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای  ش��هرداری اصفهان، 
رض��ا امين��ی  در حاش��يه افتت��اح طرح ه��ای عمران��ی 
منطق��ه ي��ک ك��ه در قال��ب پانزدهمي��ن هفت��ه از برنامه 
 » هر هفته با چن��د افتتاح « برگزار ش��د، با اش��اره به اينكه 
در مناطق يک و س��ه ش��هرداری اصفهان بافت های فرسوده 
بيش از ديگر نقاط وجود دارد، اظهار كرد: از اين رو بايد موتور 
پروژه های عمرانی و آزادسازی معابر برای تسهيل سازی عبور 

و مرور در دستور كار قرار گيرد.
وی با بيان اينك��ه آزادس��ازی خيابان خلج��ا و بهره برداری 

از خياب����ان آي��ت اهلل 
ظهيراالس��ام به ميزان 
قاب��ل توجهی در كاهش 
ترافيک هس��ته مركزی 
ش��هر اصفهان تاثيرگذار 
خواهد ب��ود، اضافه كرد: 
اج��رای اي��ن طرح ها در 
كاه��ش ب��ار ترافيك��ی 
خيابان مس��جد س��يد 
و خياب��ان ميردام��اد و 
ش��مس آبادی  ادام��ه 
تاثير بس��زايی داشته كه 
اميدواريم برای توس��عه 
منطقه يک و برای عبور 

و مرور مردم موثر باشد.

رييس شورای اس��امی ش��هر اصفهان تصريح كرد: اجرای 
پروژه های عمران��ی در مناطق مركزی ش��هر اصفهان عامل 
موثری برای محرك در توسعه بافت های مطلوب و مرغوب و 

كاهش بافت های فرسوده  خواهد بود.
وی اضافه ك��رد: به اين دليل ك��ه منطقه ي��ک، دارای بافت 
تاريخ��ی و ارزش��مند اس��ت باي��د در باز س��ازی و احي��ای 
محات توجه شود كه ابنيه ارزش��مند تاريخی جايگاه خود 
را حفظ كنند. بافت فرس��وده ب��رای م��ردم مزاحمت ايجاد 
ك��رده و تردد را س��خت می كن��د و در اين بافت دسترس��ی 
به خدمات عموم��ی مانند اورژان��س، آتش نش��انی و موارد 
ديگ��ر س��خت اس��ت، مس��ئوالن باي��د بتوانند ش��رايطی 
 را فراه��م آورن��د ك��ه ش��هروندان ب��ه راحت��ی بتوانن��د 
 از اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در س��طح ش��هر اس��تفاده 

كنند.
امينی با تاكي��د بر اينك��ه با رون��د فعلی در آين��ده نزديک 
ش��اهد خدمات رس��انی مطلوب تر ب��ه ش��هروندان خواهيم 
بود، تاكيد ك��رد: اين اتفاقات در مناطق مختلف ش��هرداری 
 در دس��تور كار اس��ت ك��ه عدالت مح��وری را ب��ه دنب��ال 

خواهد داشت. 
وی با تاكي��د بر اينكه تكميل ش��بكه معابر، حلق��ه چهارم و 
ورودی های شهر اصفهان جزو شاخصه های اصلی پروژه های 
اجرايی برنامه اصفهان1400 اس��ت، اظهار كرد: اثر ش��بكه 
معابر در محات ضعيف به لحاظ تراكم جمعيت و فرسودگی 

در احيای بافت فرسوده بيشتر است.
ريي��س ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در ادام��ه ب��ا 
اش��اره به اينكه 19 درص��د از اعتبارات نق��دی و غير نقدی 
بخش عمرانی بودجه س��ال 95 ش��هرداری ب��رای تملک و 
 احداث معابر پيش بينی ش��ده اس��ت، اضافه ك��رد: اين امر 
در توسعه بافت های فرس��وده و تكميل شبكه معابر در سطح 

شهر اقدام بسيار مهم و موثری است. 

شهردار اصفهان در حاشيه بهره برداری از پروژه های منطقه یك مطرح كرد:

شیب پروژه هـای عمـرانی اصفهـان تند شده است

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

استاندار اصفهان:

تبلیغات مطلوب محیطي انتخابات 
در سطح استان

در ادامه روند نابه سامان تئاتر اصفهان؛

مجتمع فرشچیان به یک مرکز تجاری تبدیل شد
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در حالی كه گزارش ها از قطع يارانه نقدی برخی اقشار 
كم درآمد حكايت دارد، سخنگوی دولت اعام كرد: 

تحت هيچ شرايطی يارانه افراد كم درآمد...

اس��تاندار اصفهان گفت: تبليغ��ات محيطي 
انتخاباتي در سطح ش��هر و استان اصفهان به 
گونه اي بود كه نه موجب دل زدگي ش��ده و 
نه نس��بت به ترغيب مردم براي مشاركت در 
انتخابات كوتاهي شده است.  رسول زرگرپور 
در نشس��ت خبري خود كه به منظور آخرين 

جمع بندي اخبار انتخاباتي در استان برگزار 
شد ضمن اعام ديدار مردم نجف آباد با رهبر 
معظم انقاب اظهار داش��ت: بر اين اس��اس 
آخرين اخب��ار انتخاباتي را ي��ک روز مانده تا 
پايان زم��ان تبليغات كانديداه��اي مجلس 

خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسامي ...

وزير دادگستری مهم ترين موضوع درمورد انتخابات 
را احترام به رای و انتخاب مردم دانست و گفت: ايجاد 
اختاف، كشمكش و تفرقه، نقشه اصلی و هميشگی 
دشمن است و بايد مراقب باش��يم در ميدان دشمن 

بازی نكنيم.
حجت االس��ام والمس��لمين مصطفی پورمحمدی 
 ضمن تس��ليت ايام ش��هادت بانوی دو عالم حضرت 
صديقه طاه��ره)س(، به انتخابات هفتم اس��فند ماه 
اش��اره كرد و افزود: هدف دش��من صرفا آدرس غلط 
دادن و انحراف در انتخاب نيست، بلكه ايجاد تفرقه و 
درگيری از اهداف مهم آنهاست و نبايد از نقشه های 

آنها غافل شويم...

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان گفت: در 
شهر اصفهان 44 درصد رفت و روب معابر و خيابان ها 

به صورت كاما مكانيزه انجام می شود...

فرمانده ني��روی انتظامی گفت: درصدد هس��تيم تا 
پايان سال95 كليه وام های مسكن مربوط به كد 62 

را پرداخت كنيم.سردار حسين اشتری ... وزير امور اقتصادی و دارايی با اشاره به اينكه مطابق با 
برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی كشور از سال آينده 
آغاز می ش��ود، اظهار كرد: گام مهمی كه در ش��رايط 
پساتحريم بايد برداشته ش��ود بازسازی اقتصاد كشور 
است كه برنامه های آن در برنامه ششم پيش بينی شده 
اس��ت.  علی طيب نيا در همايش تبيين برنامه ششم 
توسعه كه در سالن اجاس س��ران برگزار شد، اظهار 
كرد: اكنون در شرايط پساتحريم قرار گرفته ايم و بايد 
بتوانيم از فرصت های پيش آمده برای بازسازی اقتصاد 

استفاده كنيم...
 نماين��ده ول��ی فقي��ه در چهارمحال وبختي��اری 
 و امام جمعه ش��هركرد گفت: اگر می خواهيد انقاب 

و نظامی كه خدای متعال به شما عطا كرده ...

 تحت هیچ شرایطی یارانه افراد 
کم درآمد قطع نمی شود

وزیر دادگستری؛
مهم ترین موضوع انتخابات احترام 

به رای و انتخاب مردم است

اصفهان به صورت مکانیزه 
نظافت می شود

پرداخت کلیه  وام های مسکن 
کارکنان ناجا درسال 95

طيب نيا عنوان كرد:
آغـاز رونق اقتصـادی 
کشـور از سـال آینـده

عدالت  محوری الزمه 
حراست از انقالب

شروع قدرتمند 
سپاهان 
در آسیا

ذوب غول قطری 
با دستپخت 

ایرانی
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رییس شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان، گفت: مردم 
روز جمعه با انتخاب اصلح خود مجلسی نترس در مقابل 

دشمن تشکیل دهند.
 بــه گــزارش تســنیم، آیــت اهلل موحــدی کرمانی

  رییــس شــورای مرکــزی ائتــالف اصولگرایــان 
در همایــش علمــا، ائمــه جماعــات و روحانیــون 
مســجد اجتماعــات  ســالن  در  کــه   تهــران 

  امام صادق )ع( برگزار شد اظهار داشت: امتحان سنگین 
و ســختی را پیــش رو داریــم و اگر در ایــن امتحان 
موفق باشــیم می توانیم لغزش های گذشته را جبران 
 کنیم اما اگر موفق نشــویم قدم های خیر گذشته نیز 

بر باد خواهد رفت.
وی افـزود: بایـد به همـه دوستـــان و کسانـی کـه از 
نظام گالیه هایی دارند تفهیم کنیـــم،که  برای شرکت 
در انتخابات رغبت داشــته باشــند این وظیفه ماست 
 که آنها را هدایـت کنیـــم و اهمیت انتخابات را به آنها 

بفهمانیم.
رییس شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان افزود: اگر رایی 
که به صندوق ها انداخته می شــود رای به اصلح بود در 
کشور می تواند نقش مهمی را ایفا کند. مردم با حضور 
خود در انتخابات قدرت و عزت نظام را باال می برند و در 
دل دشمن نیز رعب و وحشــت ایجاد می کنند و دیگر 
دشــمنان به خود اجازه نمی دهند که نسبت به نظام 

بدخواهی داشته باشند.
موحدی کرمانــی تاکید کرد: اگر یک رای درســت به 
صندوق انداخته شود می تواند ســالمتی نظام را برای 
چهار سال تضمین کند و اگر در مجلس انسان های الیق 
و تابع ولی فقیه و دلسوز فعال شــوند آثار عمیقی را در 
کشور به وجود می آورد و مشکالت را با طرح ها و لوایح 

خود حل می کنند.
وی در ادامه به نقش مهم روحانیت در تشــویق مردم 
به حضور در انتخابـات اشـاره کـــرد و گفت: اگر رای 
غلط به صندوق انداخته شود و اگـر مـردم در انتخابات 
شرکت نکنند همه در عواقب سـوء آن شریک خواهند 
بود. بنابراین علما و روحانیون بایـــد با راهنمایی های 
خود ضرورت شــرکت در انتخابات را بــرای دیگران 

تفهیم کنند.
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز افزود: این ماموریت فرد 
فرد ماست که دیگران را در این ماموریت مهم و خطیر 
تفهیم کنیم و در روزهای باقیمانده به انتخابات در بین 

دوستان آشنایان تذکرات الزم را بدهیم.
موحدی کرمانی تصریــح کرد: روز جمعــه روز طرح 
گالیه ها نیست. گالیه ها اگر برحق هم باشند با تشکیل 
یک مجلس خوب می تواند این گالیه ها رفع شــوند و 

مشکالت اقتصادی نیز حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید بــاور کنیم این یک امتحان الهی 

است که سرنوشت انســان ها را رقم می زند تاکید کرد: 
مردم روز جمعه امتحان بزرگی را در پیش دارند و باید 
 در انتخابات شــرکت و انتخاب اصلحی داشته باشند تا 
ان شــاءاهلل مجلســی وزین، انقالبی نتــرس، صاحب 
فکــر و مغــز در مقابــل دشــمن تشــکیل شــود.

رییس شــورای مرکـــزی 
ائتـــالف اصولگـرایـــان 
به تاکیــدات مکــرر مقام 
معظــم رهبــری دربــاره 
نفوذ اشــاره کــرد و گفت: 
رهبری فرمودند که آمریکا 
قصد دارد در کشــور نفوذ 
سیاســی کند و قصد دارد 
به مراکــز تصمیم گیری و 
قــدرت وارد شــود و چه 

 مرکــز مهمی مانند مجلس شــورای اســالمی وجود
 دارد.موحدی کرمانــی به اهمیت مجلــس خبرگان 
رهبری اشــاره کرد و گفت: اگر یــک مجلس خبرگان 
سالم و صددرصدی داشته باشیم مسئله امامت برای 8 

سال تدوین می شود.
وی به آگاهی و بصیرت مقام معظم رهبری اشاره کرد 
و گفت: رهبری خطــرات را بهتر می داننــد و آگاهانه 
سخن می گویند و دلسوز هســتند. باید مراقب باشیم 

و مقابل نفوذ را بگیریم. رییس شــورای مرکزی ائتالف 
اصولگرایان در ادامه تصریح کرد: راه جلوگیری از نفوذ 
این است که مجلسی نترس داشته باشیم که در مقابل 

آمریکا بایستد.
 موحدی کرمانی با اشــاره به تحقــق اقتصاد مقاومتی 
 در کشــور گفت: اگــر بخواهیــم اقتصــاد مقاومتی

  محقق شود باید به انســان های اقتصاددان و صاحب 
فکر رای دهیم تا در مجلس برنامه ریزی کنند.

وی گریــزی نیز بر لیســت ائتــالف اصولگرایان زد و 
گفت: تالش شده 30 نفر آدم حسابی در لیست ائتالف 
اصولگرایان گنجانده شود. ســاعت ها و روزها روی این 
لیست کار شده است و انســان هایی در این لیست قرار 
گرفتند که افرادی کاردان، دلســوز، والیی و به دور از 

تشریفات هستند.
رییس شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان با بیان اینکه 
عده ای می گویند مجلس برای ما چه کاری انجام داده 
است و اگر کاندیداهای مجلس در انتخابات پیروز شوند 
مــردم را فراموش می کنند و بــه وعده های خود عمل 
نخواهند کرد گفت: گاهی ممکن اســت این حرف ها 
توطئه دشمن باشد و گاهی نیز از روی غفلت بیان شود 
ولی سعی شده است که لیســت ائتالف اصولگرایان به 
گونه ای بسته شــود که مجلسی دلســوز به فکر مردم 

تشکیل شود.
موحدی کرمانی تاکید کرد: اصولگرایانی که امروز برای 
انتخابات دور یکدیگر جمع شده اند فقط برای انتخابات 
گرد هم نیامده اند بلکه پس از تشکیل مجلس دهم نیز 
جلسه خواهند داشت و برنامه ریزی و مشورت می کنند 
و تشکیل لیســت 30 نفره برای انتخابات اولین گام ما 
برای وحدت بود.وی همچنیـــن خاطر نشـان کـرد: 
بنـده به تمـــام افراد لیست ائتـالف اصولگـرایان رای 
خواهـــم داد و روحانیون و 
علما نیز بایـــد به مـــردم 
بگوینـــد که شایـد شمـا 
تمـــام افــراد لیســت را 
نشناسیـــد، اما یــک عده 
کاردان آنها را شناختـه اند 
البتــه رهبــری نیــز راه را 
در این زمینه آســان کرده 
است و فرمودنـد: ببینید چه 
کسانـی فهرسـت انتخاباتی 
را تهیه می کننـــد.رییس شــورای مرکزی ائتـــالف 
اصولگرایان در پایـان سخنـان خـود که در جمع علمـا، 
ائمه جماعـــات و روحانیون تهران بود، به انتخابـات 
مجلس خبرگـان رهبری اشاره کرد و گفت: در موضوع 
خبرگـــان و لیست های انتخاباتی جامعتیـن تصمیـم 
گرفتـــه اســت که هیچ ابهامی در آن نیســت و همه 
می توانند بدون تردید به لیست های انتخاباتی جامعتین 

رای بدهند و 16 نفر را به مجلس خبرگان بفرستند.

الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان پــس از دیدار با رییس جمهور 
کشورمان در نشست خبری مشترک با روحانی گفت: آذربایجان همواره 
مخالف تحریم های ضد ایرانی بوده و در صحنه هــای بین المللی نظر 
خود را اعالم کرده است. وی با اشاره به اینکه درباره بسیاری از مسایل دو 
جانبه مذاکرات مفیدی داشــته و افکارمان را بهم نزدیک کردیم، افزود: 
خوشحالیم که روابط ایران و آذربایجان در سطح گسترده در حال توسعه 
است، روابط ما به ریشــه های تاریخی گذشــته برمی گردد؛ قرن های 
 متمادی ملت های ما در کنار هم زندگی کردنــد و آنچه ما را بهم پیوند 

می دهد، دین، تاریخ و فرهنگ مشترک است.
الهام علی اف ادامه داد: روابط دو کشور بر مبنای پیوندهای مشترک شکل 
گرفته و امروز این روابط به روابط راهبردی تبدیل شده است، همواره در 

سازمان های بین المللی از هم حمایت کرده ایم.
رییس جمهور آذربایجان با بیان اینکه آینــده خوبی برای روابط تجاری 
دو کشور موجود است، تصریح کرد: امروز در خصوص مسایل دو جانبه و 
اتفاقات جهان مذاکره کردیم، توافق کردیم درباره مذاکره با تروریسم فعالیت 
مشترک خود را گسترش دهیم، بعد از این هم از هم حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز مسایل منطقه ای هم مورد مذاکره ما قرار گرفت، 
گفت: اعالم شد که آمریکا و روســیه درباره آتش بس در سوریه به توافق 

رسیدند، خوشحالیم که این اتفاق در حال روی دادن است.
الهام علی اف ادامه داد: همواره گفته ایم که قبل از هر چیز در سوریه باید 
آتش بس اعالم شده و بعد صلح برقرار شود، این مردم سوریه هستند که 

سرنوشت آینده خود را تعیین می کنند.
رییس جمهور آذربایجان با اشاره به اینکه نظرات دو کشور با هم تطبیق 
می کند، خاطرنشان کرد: دو کشور باید به هم احترام گذاشته و در امور 
داخلی هم دخالت نکنند، اگر کشورها در امور داخلی هم دخالت نکنند، 

جنگ ها خاتمه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اسناد بسیاری امضا شد که امضای آنها، روابط ما را توسعه 
خواهد داد، گفت: اسنادی که در زمینه های مختلف به امضا رسید، مسیر 
آینده را روشن خواهد کرد، ماهیت این اسناد مهم است، برخی به روابط 

دو جانبه اتکا داشته و برخی درباره مسایل منطقه ای و بین المللی است.
الهام علی اف افزود: درباره بازگشایی کریدور شمال به جنوب در مذاکرات 
قدم های مثبتی برداشتیم، وظیفه ماست که تا آخر امسال خط آهن خود 

را به مرز ایران برسانیم.
رییس جمهور آذربایجان با بیــان اینکه ایران عالقه زیــادی دارد تا در 
خصوص منابع نفت و گاز آذربایجان اشتراک داشته باشد، گفت: دریای 
 خزر ثروت ملی ما و منبع صلح و ثبات خواهد بود، کشــورهای همسایه 
می توانند وارد این خطوط لوله ای شده و محصوالت خود را به دنیا صادر 
کنند.وی با اشاره به اینکه در هر دو کشور فعالیت های اقتصادی خوبی 
جریان دارد، افزود: در صورت همکاری ایران به نتایج مشــترک خوبی 
دست خواهیم یافت، درباره امور مالیاتی، بیمه ای، جهانگردی و بانکی هم 
امکانات خوبی بین دو کشور جاری است. الهام علی اف در پایان یادآور شد: 

امروز در منطقه، ایران و آذربایجان عامل صلح و ثبات هستند.

ایران و آذربایجان عامل صلح و ثبات
در منطقه هستند

آیت اهلل موحدی کرمانی:خبر

مـردم با حضـور خـود در انتخابـات 
قدرت و عزت نظام را باال می برند

مسکو از احتمال طرح قطعنامه
علیه ترکیه خبر داد

حضور گسترده مردم در انتخابات
پشتوانه اقتدار دفاعی است

پوشش انتخابات با بیش از
٥٠٠ خبرنگار و تصویربردار خارجی

اگر رای غلط به صندوق انداخته شود و اگر 
مردم در انتخابات شــرکت نکنند همه در 
عواقب سوء آن شریک خواهند بود بنابراین 
علما و روحانیون باید با راهنمایی های خود 
ضرورت شرکت در انتخابات را برای دیگران 

تفهیم کنند

وزیر دادگستری مهم ترین موضوع درمورد انتخابات را 
احترام به رای و انتخاب مردم دانست و گفت: ایجاد اختالف، 
کشمکش و تفرقه، نقشه اصلی و همیشگی دشمن است و 

باید مراقب باشیم در میدان دشمن بازی نکنیم.
حجــت االســالم والمســلمین مصطفــی پورمحمدی 
 ضمن تســلیت ایام شــهادت بانــوی دو عالــم حضرت 
صدیقه طاهره)س(، به انتخابات هفتم اسفند ماه اشاره کرد 
و افزود: هدف دشمن صرفا آدرس غلط دادن و انحراف در 
انتخاب نیست، بلکه ایجاد تفرقه و درگیری از اهداف مهم 

آنهاست و نباید از نقشه های آنها غافل شویم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه فضای انتخاباتی در کشور روز 
به روز به بلوغ خود نزدیک می شود و نظرسنجی ها حاکی 
از مشارکت مناسب و گســترده مردم در انتخابات پیش رو 
است. وزیر دادگستری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
که شرکت در انتخابات را سبب اقتدار و انسجام نظام و تقویت 
موضع کشور دانستند، اظهار داشت: شایسته است مردم با 
آگاهی و توجه دقیق در انتخابات شرکت کنند و نمایندگانی 
را به مجلس بفرستند که پیشــرفت، آبادانی و منافع ملی 

کشور را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
 انتخابات سبب افزایش رشد مدنی جامعه می شود

پورمحمدی، محصول نهایی انتخابات را پیشــرفت کشور، 

تقویت انسجام ملی، ارتقای فهم و دانش سیاسی و اجتماعی 
و ارتقای مدنیت در جامعه بر شــمرد و ادامه داد: انتخابات 
فرآیندی است که گام به گام به افزایش رشد مدنی جامعه 

منجر می شود.
وی به طمـــع ورزی و دسیسه دشــمنان بیرونی و درونی 
برای تاثیرگـــذاری منفی در برگزاری انتخابات کشــور 
اشاره کرد و گفت: دولـــت هـای سلطـــه طلب و معاند 
در مقاطــع و موقعیت های مختلف ســعی در اثرگذاری و 
مداخله در انتخابات کشــور داشته اند که مردم ما با حضور 
حداکثری خود نشان داده اند از فهم و آگاهی سیاسی خوبی 
برخوردارند و تجربه الزم را برای برخورد با دشمنان تا حد 

زیادی به دست آورده اند.
 باید در پی حرف و سخن حق و درست باشیم

وزیر دادگستری ضمن هشدار در خصوص چند بعدی بودن 
نقش و حضور دشــمنان و پرهیز از یک جانبه نگری به این 
موضوع، خط نفاق را خطی همیشــگی و دائمی دانست که 
بر اساس سیاست »اختالف بیفکن و حکومت کن« شکل 

گرفته و دشمن بر اساس همین سیاست در پی ایجاد نفاق و 
تفرقه در میان اقشار مختلف مردم و مسئوالن و به دنبال آن 

دستیابی به سایر اهداف خویش است.
مصطفی پورمحمدی با تاکید بر این نکتــه که اگر درگیر 
فضای ناشــی از القائات و دسیسه های دشمن در خصوص 
انتخابات شــویم، به طور قطع نتیجه انتخابات گزینه مورد 
نظر دشمنان خواهد بود، اظهار داشت: دشمن غلط می کند 
که بخواهد ما را به سمت و سوی مورد نظر خود سوق دهد، 
روش و سیاست دشمنان مغلطه و آمیختن سخنان درست 
و نادرست و القای به آن جامعه است و در این میان باید در 
پی حرف و سخن حق و درست باشــیم ،حتی اگر از جانب 

دشمن مطرح شود.
وزیر دادگســتری گفت: باطل گویان، حق و باطل را با هم 
مخلوط کرده و در میان ســخنان درســت و صحیح، افکار 
 و سخنان نادرســت و تفرقه افکن خود را به جامعه تزریق 
می کنند که وظیفه ما در این میان، تشخیص حق و باطل و 

پرهیز از تفرقه و اختالف است.

  هدف دشمن صرفا آدرس غلط دادن و انحراف در 
انتخاب نیست

پورمحمدی بر شــناخت هوشــمندانه آدرس های مورد 
اشاره دشمنان و همچنین رعایت مرزها و حدود قانونی در 
کشور و عرصه انتخابات تاکید کرد و افزود: سخنان و اظهار 
نظرهای غیرمسئوالنه و شبهه افکن، سبب نفوذ دشمنان و 
ایجاد یاس و ابهام در کشور می شود که اکیدا باید از اینگونه 
رفتارها اجتناب کرد، باید مراقب باشــیم در میدان دشمن 

بازی نکنیم.
 وی با تاکیــد بر پرهیــز از زیر ســوال بــردن اقدامات و 
فعالیت های مثبت کشور به خاطر اشتباهات کوچک تصریح 
کرد: نباید با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه در خصوص رد یا 
 تایید صالحیت نامزدها و سخنان شــبهه افکن، پایه های 
نظام مند و قانونمند فرآیند انتخابات در کشور را سست و 
ضعیف کنیم، نباید با نوع رفتار خود سبب ورود و نفوذ دشمن 
شویم، اشتباه در همه فرآیندها و موقعیت ها ممکن است 
صورت بگیرد، اما مهم ترین موضوع این است که باید روند 

قانونی و مورد تایید را قبول و در مسیر آن حرکت کنیم.
لزوم احترام به انتخاب و رای مردم

وزیر دادگســتری مهم ترین موضوع درمــورد انتخابات 
را احترام بــه رای و انتخاب مــردم دانســت و بر حفظ و 
صیانت از ســنت عاقالنه، اسالمی و شــرعی انتخابات که 
 تاکنون در نظام سیاسی و اجتماعی کشورمان حاکم بوده

 تاکید کرد.
 وی با اشــاره به ســخنان مقام معظم رهبری در خصوص 
حق الناس خوانــدن رای مردم و پرهیز از بــی قانونی، بر 
لزوم احترام به انتخاب و تصمیــم مردم تاکید کرد و افزود: 
حق نداریم بگوییم مردم درست انتخاب نکردند یا درست 
تصمیم نگرفتند یا انتخاب اصلح را طبق نظر خودمان تعریف 
و حکم کنیم، این سخنان نســنجیده و حرف هایی از روی 
نابالغی است، باید این مســیر را با همه فراز و فرود و قوت و 
 ضعفش بپذیریم و برای انتخاب بهتر راهنمایی و هشــدار

 بدهیم.
وزیر دادگستری ضمن ابراز خرســندی از وضعیت رشد و 
حرکت جامعه در مسیر مدنیت، این روند را مثبت و رو به جلو 
ارزیابی کرد و گفت: برداشت من این است که گام به گام در 
این مسیر به پیش رفته ایم و از فهم و بلوغ اجتماعی سیاسی 

پویا و باالیی در جامعه برخورداریم.

وزیر دادگستری؛

مهم ترین موضوع انتخابات احترام به رای و انتخاب مردم است

ویتالی چورکین ، نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل متحد امکان ارایه قطعنامه به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد علیه ترکیه را محتمل دانست.

ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل متحــد در مصاحبه بــا کانــال تلویزیونی 
»راشــا تودی« با اعالم این موضوع افزود:تعامل 
دیپلماتیکی را که جامعــه بین المللی براي رفع 
اختالف در ســوریه به کار می برد، عالی ارزیابی 
می کند.نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد 
گفت:جامعــه بین المللی  برای بــر طرف کردن 

بحران در سوریه تعامل بی نظیری داشته است.
وی افزود: در پنج سال اخیر اختالف، برای اولین 
بار موضع مشترک جامعه بین المللی تأیید شده از 

سوی شورای امنیت اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، چورکین 
هشدار داد، راه حل بحران در سوریه دشوار خواهد 
بود؛ زیرا بازیگران متفــاوت درباره اینکه چگونه 
می توان به پیش حرکت کرد، تصورات متفاوتی 
دارند. نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: 
همه خواهان حل و فصل هر چه سریع تر نیستند. 

با این همه، این امر اهمیت دارد که آهنگ حرکت 
به پیش باال رفته و روسیه و آمریکا به طور مشترک 
کار می کنند. به این خاطــر من امید دارم که این 

شانس منحصر به فرد از دست نرود.
چورکین درباره حوادث در مرز ترکیه و ســوریه 
گفت که اگر آنکارا به حمله علیه کردهای مقیم 
خاک سوریه پایان ندهد، روسیه مجبور خواهد بود 
دوباره در مورد اقدام هاي ترکیه به شورای امنیت 

سازمان ملل متحد قطعنامه ارایه دهد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی 
در جمع کارکنان وزارت دفاع بــا توجه به اهمیت 
انتخابات هفتم اســفند ماه گفت:حضور گسترده 
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری ،پشتوانه اقتدار دفاعی و تضمین کننده امنیت 

و منافع ملی است.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم ، سردار 
حسین دهقان با بیان اینکه انقالب اسالمی و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بر اساس خواست و 
اراده مردم شکل گرفت و تا امروز با صالبت به مسیر 
نورانی خود ادامه داده اظهار داشت: حضور مردم در 
این انتخابات ادای دین به شهیدان و ایثارگرانی است 
که برای پاســداری از دستاوردهای انقالب اسالمی 

جان خویش را فدا کردند.
 وی افزود: حضور گســترده و حماســی مردم در 
انتخابات دشمنان را مأیوس و برای همه کسانی که 
 در سراسر جهان به این انقالب و آرمان های آن دل 

بسته اند امید بخش است.
وزیر دفاع گفت: مردم با هوشیاری و بصیرت و حضور 
آگاهانه و پرشــکوه در انتخابات هفتم اسفند خط 

بطالنی بر آمــال و آرزوهای شــوم بدخواهان نظام 
خواهند کشید.

سردار دهقان تأکید کرد: انتخابات تجلی عینی تحقق 
شعار سال »همدلی و همزبانی« برای رفع مشکالت 
کشور و نیل به پیشرفت در همه زمینه ها ست. خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح و خانواده وزارت دفاع همگام با 
آحاد مردم در حماسه پرشکوه انتخابات هفتم اسفند 
ماه حضور یافته به ندای مقام معظم رهبری ، خواست 
و انتظار   شهیدان و امام شهیدان لبیک خواهند گفت.

مدیر کل مطبوعات و رســانه های خارجی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی از حضور بیش از 500 
خبرنــگار و تصویربردار از 29 کشــور جهان برای 

پوشش خبری انتخابات 7اسفند خبر داد.
محمد جعفر صافــی اظهار کــرد: تاکنون حضور 
بیش از 500 خبرنگار و تصویر بردار ازرسانه های 
کشــورهای مختلف جهان برای پوشــش خبری 
پنجمین دوره انتخابــات مجلس خبرگان رهبری 
و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی قطعی شده 
است.وی گفت: در مجموع 2٤1 گروه خبری شامل 
93 گروه خبری غیرمقیم وابسته به 8٤ رسانه، به 
همراه 1٤8 دفتر نمایندگی دایم رسانه های خارجی 
در کشور، قرار است این انتخابات را پوشش دهند. 

روند درخواست حضور رسانه های خارجی 
ادامه دارد

مدیر کل مطبوعات و رســانه های خارجی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در ادامه با اشاره به روند 
ادامه درخواست های متعدد از رسانه های مختلف 
خارجی، گفت: پیش بینی می کنیم این رقم تا روز 
برگزاری انتخابات سیر صعودی داشته باشد و تعداد 

خبرنگاران خارجی به یک و نیم برابر افزایش یابد.
 حضور نماینده های مقیم و  غیر مقیم

 صافی اضافــه کرد: تاکنــون 177 نماینده خبری 
غیر مقیــم از ٤6 شــبکه رادیــو و تلویزیونی، 6 
خبرگزاری و پایگاه خبری، 32 نشــریه، مجموعا 
از 8٤ رســانه و 296 نماینده خبری مقیم از 1٤8 
رسانه دارای دفتر خبری در کشور حضورشان برای 
پوشــش خبری انتخابات هفتم اسفند ماه قطعی 

شده است.



اخبار كوتاهخبر 
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ــار كم درآمد  ــا از قطع يارانه نقدى برخى اقش در حالى كه گزارش ه
حكايت دارد، سخنگوى دولت اعالم كرد: تحت هيچ شرايطى يارانه 

افراد كم درآمد قطع نمى شود.
ــم  ــت هاى برنامه شش محمدباقر نوبخت در همايش «تبيين سياس
توسعه و اقتصاد مقاومتى» در تهران گفت: تحت هيچ شرايطى يارانه 
ــش از 75 ميليون  ــود. در حال حاضر بي افراد كم درآمد قطع نمى ش
ــه نقدى به اين  ــد و پرداخت ياران ــى يارانه دريافت مى كنن نفر ايران
تعداد توسط دولت،به اين معنى است كه به خاطر عدم دسترسى به 

اطالعات كافى، محرومين از دريافت يارانه نقدى بازنمانند.
سخنگوى دولت افزود: سياست پرداخت يارانه  نقدى با تاكيد در دولت 
ــتند و  ادامه خواهد يافت براى اينكه محرومين و فقرا مورد نظر هس

پرداخت يارانه براى توانمندسازى اين افراد مهم است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، يكى از مقوله هاى بسيار 
مهم در برنامه ششم توسعه را اشتغال ذكر كرد و افزود: اگر تصور شود 
ــرمايه گذارى را بايد دو مقوله  ــتغالزايى، رشد و س كه براى ايجاد اش
جدا از هم در نظر بگيريم، اشتباه كرده ايم و از اين طريق اشتغالزايى 

امكان پذير نخواهد شد.
وى ايجاد 900 هزار فرصت شغلى در سال هاى برنامه ششم توسعه 
براى نيروى بازار كار كه غالبا هم تحصيلكرده هستند را مورد تاكيد 
قرار داد و افزود: براى رسيدن به نرخ بيكارى 7 درصد، هدف گذارى 
ــال پايانى برنامه ششم توسعه بايد  شده در پايان سال 99؛ يعنى س

تمهيدات و مقدمات آن از هم اكنون فراهم شود.
ــادى 8 درصدى  ــد اقتص ــتيابى به رش نوبخت با تاكيد بر اينكه دس
ــب، امكان پذير نخواهد بود، تصريح  بدون توجه به تامين مالى مناس
ــت  ــه ديگر، بهبود معيش ــادى، دغدغ ــد اقتص كرد: با توجه به رش

مردم است.
وى، يكى از داليل نوسانات ارزى را افزايش قدرت پول ملى و قدرت 
ــعه 12  ــم توس خريد و تثبيت آن ذكر كرد و گفت: براى برنامه شش
موضوع فرابخشى و 17 موضوع بخشى به عنوان اهداف كلى مدنظر 

بوده، در عين حال اهداف كمى نيز برشمارى شده است.
ــور، برنامه ششم توسعه  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش رييس س
ــم انداز و اولين برنامه در راستاى اقتصاد  را سومين برنامه سند چش
ــت هاى ابالغى ــت: مبانى نظرى ما، سياس ــى ذكر كرد و گف مقاومت

 است.
ــر از  ــدهاى باالت ــه رش ــتيابى ب ــراى دس ــرد: ب ــان ك وى خاطرنش
ــن برنامه  ــم. همچنين براى تدوي ــود را آماده كني 8 درصد بايد خ
ــتفاده  ــى هاى برنامه هاى قبلى اس ــعه، از آسيب شناس ــم توس شش
ــى در برنامه مد نظر ــى و بخش ــده و جداول كمى كالن فرابخش ش

 قرارگرفته شده است.

وزير ارتباطات درباره اينكه آيا اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم 
مبنى بر اعمال برخى معافيت  ها براى توليدكنندگان، شامل حال 
توليدكنندگان محتوا نيز خواهد شد، گفت: اين موضوع هنوز خيلى 
ــده، اما تالش مى كنم اگر امتيازى در نظر گرفته شده  بررسى نش

براى بخش ICT نيز بگيرم.
ــور با اشاره به اجرايى شدن  اخيرا رييس سازمان امور مالياتى كش
ــتقيم از ابتداى سال آينده، گفته:  اصالحيه قانون ماليات هاى مس
ــان بهره بردارى،  ــدى، معدنى و خدماتى كه در زم واحدهاى تولي
ــند چنانچه در دوره  ــاغل باش داراى بيش از 50 نفر نيروى كار ش
ــال نيروى كار شاغل خود را نسبت به  معافيت مالياتى خود، هر س
سال قبل، حداقل 50 درصد افزايش دهند به ازاى هر سال افزايش 
ــرخ صفر مالياتى  ــال به دوره برخوردارى آنها از ن كاركنان، يك س

اضافه مى شود.
ــخ به اين  محمود واعظى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در پاس
سوال كه آيا اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم كه معافيت هايى 
ــامل حال توليدكنندگان  را براى توليدكنندگان ايجاد مى كند، ش
ــت: فعال در جريان اين موضوع  ــد، اظهار داش محتوا نيز خواهد ش
ــتم، اما معموال در موضوعاتى كه در دولت بحث مى شود اگر  نيس
امتيازى براى بخش هاى ديگر باشد هميشه تالش كرده ام آنها را 

براى بخش ICT نيز بگيرم.
 وى اضافه كرد: موضوع ماليات توليدكنندگان محتوا هنوز در هيئت 

دولت مطرح نشده است.

ــت و  ــود همراه اس ــودرو با رك ــواع خ ــروش ان درحالي كه ف
ــرايطي كه افزايش  ــازان به زحمت افتاده اند و در ش خودروس
ــازان است، نعمت اهللا خدابخش  توليد در دستور كار خودرو س
دبير انجمن خودروسازان كليد افزايش قيمت خودرو در سال 
1395 رازد. وى اظهار كرد : در سال آينده قيمت خودرو در بازار 
ــال و همچنين واردات قطعات خودرو  باتوجه به نرخ تورم امس

از بازارجهاني دست كم 5درصد افزايش قيمت خواهد داشت.
ــرد : ورود قطعات جديد خودرو از  اين مدير خصوصي تاكيد ك
ــت اول موجب تغييرات اساسي شده وراه  سوي سازندگان دس

ورود قطعات چيني مسدود مي شود.
ــورد كه خودرو  ــي كليد مي خ ــت خودرو در حال افزايش قيم
ــش تيراژتوليد ــد افزاي ــي كردن ــن ادعا م ــازان پيش از اي س
ــود. صنعت خودرو سازي   مي تواند به كاهش قيمت منجر ش
ايران در شرايط تازه اي قرار دارد و انتظار مشتريان اين است كه 

قيمت ها كاهش يابد.

واكنش نوبخت به قطع يارانه اقشار كم درآمد؛

تحت هيچ شرايطى يارانه افراد 
كم درآمد قطع نمى شود

اصالحيه قانون ماليات ها
 از ابتداى سال جديد اجرايى مى شود

كليد گرانى خودرو زده شد
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وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه مطابق با 
برنامه ششم توسعه رونق اقتصادى كشور از سال آينده 
ــرايط  ــود، اظهار كرد: گام مهمى كه در ش آغاز مى ش
ــازى اقتصاد كشور  پساتحريم بايد برداشته شود بازس
ــم پيش بينى  ــت كه برنامه هاى آن در برنامه شش اس

شده است.
به گزارش ايسنا، على طيب نيا در همايش تبيين برنامه 
ــران برگزار شد،  ــعه كه در سالن اجالس س ششم توس
اظهار كرد: اكنون در شرايط پساتحريم قرار گرفته ايم 
ــازى  و بايد بتوانيم از فرصت هاى پيش آمده براى بازس

اقتصاد استفاده كنيم.
ــداى روى كار آمدن دولت براى  ــرد: از ابت وى اضافه ك
ــور اقداماتى در دستور كار  بهبود شرايط اقتصادى كش
ــت. يكى از اين اقدامات برقرارى  ــده اس قرار گرفته ش
ثبات و آرامش در فضاى اقتصادى كشور است و اينكه 

آسيب هاى تحريم هاى اقتصادى به حداقل برسد.
طيب نيا اضافه كرد: گام دوم براى شكوفايى اقتصادى 
در دوران پساتحريم برداشته خواهد شد كه برنامه هاى 
آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوين شده و در جهت 

بازسازى اقتصاد به كار گرفته خواهد شد.
ــعه  ــم توس وزير اقتصاد ادامه داد: مطابق با برنامه شش
رونق اقتصادى كشور از سال آينده آغاز مى شود و تالش 
ــد، كيفيت و شمول آن در  خواهيم كرد كه سطح رش
بخش هاى مختلف كشور و بهره گيرى مردم از ثمرات 

آن افزايش يابد.
ــاره بر اينكه وزارت امور اقتصادى و دارايى در  وى با اش
ــت و تنگناى مالى و  اين جهت بر دو موضوع بيرون رف
ــت: اين اقدامات  پرداخت بدهى دولت تاكيد دارد گف
ــب و كار كشور و افزايش نرخ رشد  به بهبود فضاى كس

اقتصادى كمك خواهد كرد.
ــته به دليل  ــال هاى گذش طيب نيا با بيان اينكه در س
وابستگى شديد اقتصاد كشور به فروش منابع طبيعى 
از جمله نفت، اقتصاد كشور در برابر تكانه هاى خارجى 
ــت، اظهار كرد: يكى از  ــده اس ــيب پذير ش ــيار آس بس
ــيب پذيرى را مى توان بر افزايش  ــانه هاى اين آس نش

شديد نرخ ارز طى سال هاى گذشته مشاهده كرد.
ــت يازدهم از زمان  ــه داد: برنامه دول وزير اقتصاد ادام
روى كار آمدن اين بوده است كه بتوانند اقتصاد كشور 
را در برابر تكانه هاى خارجى مقاوم تر كند. همچنان كه 
ــد دالر در دى ماه سال 1394 نسبت به  ديديم نرخ رش
سال 1393 معادل 4/5 درصد بوده كه از نرخ تورم اين 
ــان مى دهد كه دولت  ــت و اين نش دوره كمتر بوده اس

توانسته است شرايط را براى ثبات اقتصادى فراهم كند.
ــت هاى  ــه دولت يازدهم، مهم ترين سياس عضو كابين
ــعه را مواجهه با دو عارضه  ــم توس دولت و برنامه شش
ــاد عنوان و اظهار كرد:  نفتى بودن و دولتى بودن اقتص
ــته اى و در شرايط پساتحريم  از ديدگاه ما با توافق هس
ــت هاى كلى اقتصاد  ــراى انجام سياس اهتمام جدى ب

مقاومتى بايد صورت بگيرد.
طيب نيا همچنين از مهم ترين اهداف اقتصادى برنامه 
ششم توسعه را رسيدن به رونق اقتصادى و حل معضل 
بيكارى دانست و گفت: رسيدن به رشد هشت درصدى 
اقتصادى يكى از مهم ترين اهداف ماست. ساختار رشد 
ــد و افزايش نرخ  مى تواند در تقويت اشتغال موثر باش
ــم با هدف ايجاد حداكثر اشتغال  ــد در برنامه شش رش

مدنظر قرار گرفته شده است.
ــظ ارزش پول ملى و  ــداف برنامه را حف وى از ديگر اه
ــه داريم براى  ــرد و گفت: برنام ــورم عنوان ك كنترل ت
كنترل تورم اقداماتى انجام دهيم تا اقشار محروم جامعه 

از گزند تورم كمترين آسيب را ببينند.
ــه هدف راهبردى ششم  عضو كابينه دولت يازدهم س
ــد اقتصادى پايدار و غيرتورمى، ايجاد  ــعه را رش توس
ــت و گفت:  ــغلى پايدار و مهار بيكارى دانس فرصت ش
ــده است كه يك سوم  در برنامه ششم توسعه، مقرر ش
ــور از محل ارتقاى عوامل توليد محقق شود  رشد كش
ــى به آن نيز تدوين شده است.  و راهبردهاى دسترس
ــاس مهم ترين راهبردهاى ما در اين زمينه  بر اين اس

ــره ورى دانش بنيان،  ــاى به ــترش بهره ورى، ارتق گس
ــش عمومى و ارتقاى بهره ورى  ارتقاى بهره ورى در بخ
ــتانداردهاى مصرف،  ــى، بهبود اس در بخش غيردولت
ــور و افزايش كارايى  ساماندهى مجدد نظام تدبير كش

نظام ادارى است.
طيب نيا همچنين گفت: رشد اقتصادى مستلزم تامين 
مالى آسان و كم هزينه از روش هايى مانند: استفاده از 
ــرمايه به عنوان عرضه كننده  بانك ها، بيمه ها، بازار س
منابع مالى و غيره است. بنابراين اصالح ساختار تامين 
ــعه است كه  ــم توس مالى از الزامات جدى برنامه شش
ــترش بازار  مهم ترين راهبردهاى ما در اين زمينه گس
سرمايه، تامين مالى خارجى، ارتقاى بازار پولى، تبيين 

مالى پايدار دولت و غيره است.
ــى قوانين و مقررات  وى همچنين تغيير و حذف برخ
ــعه دانست  ــم توس زائد را از مهم ترين برنامه هاى شش
ــرمايه گذاران داخلى و خارجى  و گفت: براى اينكه س
ــوند بايد قوانين زائد حذف  ــرمايه گذارى ش جذب س
ــر قرار  ــعه مدنظ ــم توس ــود كه اين در برنامه شش ش

گرفته شده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى سامان دادن به بدهى هاى 
ــم توسعه  دولت را از ديگر برنامه هاى مهم برنامه شش
دانست و عنوان كرد: اينكه دولت بدهكار باشد بد نيست 
ولى اينكه دولت بدهكار بدحساب باشد بد است كه در 
ــعه برنامه هايى براى سامان دادن به  برنامه ششم توس

بدهى هاى دولت در نظر گرفته شده است.

No.1811| February 24 .2016 | 16 Pages Shafiei.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

طيب نيا عنوان كرد:

آغـاز رونق اقتصـادى كشـور از سـال آينـده

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق اصفهان با تاكيد بر اينكه صادركنندگان 
اصفهانى، شهرهاى جنوبى روسيه را مورد توجه قرار دهند، گفت: كريدور 

سبز برگ گمرك ايران و روسيه فروردين سال آينده راه اندازى مى شود.
به گزارش ايمنا على شانه ساز زاده در دومين  جلسه هماهنگى كميسيون 
ــيه بايد  ــور بلندمدت در روس ــراى حض ــان، افزود: ب ــاق اصفه تجارت ات
ــرد و از قراردادهاى با رقم  ــدت تنظيم ك ــنگين و يا بلند م قراردادهاى س

پايين خوددارى كرد.
ــفر  ــيه س وى كه در راس هيئت چهارنفره تجارى از اتاق اصفهان به روس
ــكو را براى مذاكره  كرده بود، تصريح كرد: عمده هيئت هاى تجارى، مس
انتخاب مى كنند در حالى كه عمده كاالها از جنوب روسيه به مسكو ارسال 

مى شود.
ــاره به اينكه قيمت پايه  نايب رييس كميسيون تجارت اتاق اصفهان با اش
ــدن قيمت از سوى تجار ايرانى نسبت به  كاالهاى ايرانى به دليل ارايه نش
كاالهاى تركيه اى باالتر است، افزود: به عنوان مثال يك محصول كشاورزى 
به قيمت پايه تركيه 20 سنت از سوى بازرگانان آن كشور به روسيه اعالم 
شده بود ولى براى ايران اين قيمت يك دالر و 20 سنت قيمت گذارى شده، 

زيرا بازرگانان ايرانى قيمتى براى اين محصول ارايه نكرده بودند.
ــاره به اينكه روزانه 12 ميليون تن مواد غذايى در روسيه مصرف وى با اش

ــيه مى توانند زمينه  ــگاه هاى زنجيره اى روس  مى شود، بيان كرد: فروش
مناسبى براى همكارى با شركت هاى صنايع غذايى استان اصفهان فراهم 

كنند.
شانه ساززاده با اشاره به اينكه مسئوالن بهداشتى روسيه فضاى جديدى 
براى صنايع غذايى ايران باز كردند، افزود: سخت گيرى هاى گذشته اين 

كشور نسبت به ورود محصوالت ايرانى به شدت كاهش يافته است.
رييس كمسيون تجارت اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: رويكرد صادرات 
ــاير  ــعه روابط اقتصادى با س ــدگان مى تواند زمينه توس محور توليدكنن

كشورها را فراهم سازد.
مسعود گل شيرازى افزود: صدور معافيت مالياتى براى توليدكنندگانى كه 
محصوالتى با الى سنس برندهاى معتبر توليد و صادر مى كنند زمينه رونق 

اقتصادى را فراهم مى كند.
حميدرضا مومنى مسئول كميته توسعه صادرات كميسيون تجارت اتاق 
اصفهان در اين جلسه گفت: در روابط تجارى با مسكو نبايد شتاب زده عمل 

كرد و بايد با مطالعه وارد اين بازار شد.
ديگر عضو كميسيون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان در اين جلسه گفت: پس 
از اتفاقات سياسى و نظامى در منطقه، ايران به عنوان شريك استراتژيك 
روسيه شناخته مى شود و بايد از اين فرصت براى توسعه همكارى اقتصادى 

بين اين دو كشور بيشترين بهره را  برد .
مسعود كاظمى تاكيد كرد: توليدكنندگان اصفهانى براى حضور بلندمدت 
و اثرگذار در بازار روسيه بايد با يك برند مشخص حضور پيدا كنند و به جاى 
تعدد برندها پيشنهاد مى شود يك برند در هر كاال به صورت گروهى توليد 

و به اين بازار ارسال شود .
وى حضور سازمان يافته بازرگانان اصفهانى در بازار روسيه را عامل موفقيت 
 (C.I.S) ــياى ميانه ــور عراق، آس ــت و گفت: تجربه كش در اين بازار دانس
ــركت هاى توليدى در اين بازار نه تنها  نشان داد حضور متنوع و متعدد ش
ــور رقباى جديد  ــل مى كند؛ بلكه زمينه حض فرصت ها را به تهديد تبدي
ــتراتژيك كميسيون هاى اتاق  از كشور ثالث را فراهم مى كند. مشاور اس
ــه گفت: تدوين برنامه مشترك براى توليدكنندگان  اصفهان در اين جلس

استان اصفهان مى تواند زمينه حضور فعال در بازار روسيه را فراهم كند.
كيهان عباسيان با اشاره به دو برند معتبر كره جنوبى در زمينه شيميايى، 
افزود: هريك از اين برندها حاصل برنامه مشترك توليد 34 كارخانه است 
كه براى حضور در بازار صادراتى يك كشور به صورت واحد و منسجم وارد 

مى شوند و توانسته اند 20 درصد بازار چين را به خود اختصاص دهند.  

استاندار اصفهان گفت: هم اكنون 3750 تن سيب و پرتقال و 12500 تن 
مرغ براى شب عيد در استان اصفهان ذخيره شده است. 

ــتان در خصوص  ــيون تنظيم بازار اس ــول زرگرپور در جلسه كميس رس
برنامه ريزي مناسب و تزريق متناسب اقالم مصرفي روزهاي آخر سال به 

بازار جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها تاكيد شد.
ــتان با كشور،  ــي اختالف ميانگين تورم اس ــى گزارش بررس وى با بررس
ــكيل كميته اي براي پيش بيني و بررسي در خصوص اقالم يا بر لزوم تش
ــتان خواهد ــت را در تورم اس ــر قيم ــترين تأثي ــبد كاالهايي كه بيش  س

ــث خواهد  ــه باع ــن كميت ــكيل اي ــزود: تش ــرد و اف ــد ك ــت، تاكي  داش
ــان كامل ــده به اطمين ــت آمار ارايه ش ــد كه در خصوص دقت و صح ش

 برسيم.
ــده در خصوص وضعيت كلي خريد و  استاندار اصفهان به گزارش ارايه ش
توزيع ميوه و ساير اقالم مورد نياز نوروز 95 اشاره كرد و گفت : تمام تالش 
مسئوالن بايد اين موضوع باشد كه با برنامه ريزي مناسب و تزريق متناسب 
ــري از افزايش  ــرد تا با جلوگي ــازار به خوبي صورت پذي به بازار، تنظيم ب
ــكلي ــب عيد مش ــور ميوه در ش ــه وف ــبت ب ــه قيمت ها، نس ــي ضابط ب

 ايجاد نشود.
ــبد كاال براي  ــوص توزيع س ــده در خص ــاره به گزارش ارايه ش وى با اش
خانواده هاي كميته امداد و بهزيستي، بيان كرد: تاكنون 185 هزار سبدكاال 
ــورد نظر دربين  ــبد غذايي م ــده و به عبارتي 35 درصد س آماده توزيع ش
مددجويان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) توزيع شده و بقيه نيز 

تا پايان سال به مرور توزيع خواهد شد.
ــيب، پرتقال، مرغ و  ــب عيد از جمله س زرگرپور افزود: اقالم مورد نياز ش
ــكل خاصي در اين زمينه وجود  ... به ميزان كافي تامين و انبار شده و مش
ــز در اين مدت ــادل قيمت ها را ني ــم بازار تع ــي تواند با تنظي ندارد كه م

 ايجاد كند.

ــا 3 هزار تن خريد  ــوري، اصفهان ب وي تصريح كرد: در برنامه توزيع كش
ــور بوده و در حال حاضر 2 هزار تن در  ــوم كش ــتان س و توزيع پرتقال، اس

سردخانه موجود است.
وى ادامه داد: براساس گزارش هاي ارايه شده، قيمت ها متعادل است و در 

روزهاي پايان سال نيز افزايش شديدي نخواهد داشت.
ــه نرخ تورم  ــتان تاكيد دارد كه فاصل ــان اينكه مديريت اس زرگرپور با بي
ــب كند، اظهار كرد: بايد اين موضوع با رويكرد  ــور متناس استان را با كش
كارشناسي روي اقالم خاص متمركز شود و در جلسات بعدي كميسيون

ارايه شود.

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق اصفهان:

كريدور سبز برگ گمرك ايران و روسيه در فروردين راه اندازى مى شود
استاندار اصفهان:

سيب و پرتقال براى شب عيد در اصفهان ذخيره سازى شده است

ــاب  ــت انتخ ــاد جه ــف آب ــى نج ــن اجتماع ــتگان تامي ــون بازنشس ــع كان مجم
ــخ 94/12/20 ــه در تاري ــى آورد ك ــه عمل م ــاء دعوت ب ــون از كليه اعض ــره كان هيئت مدي

ــريعتى، خيابان فرخى  ــاد، خيابان ش ــاعت 8 صبح واقع در مهديه نجف آب ــنبه س  روز پنجش
حضور به هم رسانند. 

دعوت مجمع عمومى

مدير عامل 

(نوبت دوم)

ــى  يك مقام برزيلى از تصميم ايران براى خريد 50 هواپيما و 100هزار تاكس
ــاس اين گزارش مذاكرات براى خريد  ــور خبر داد. بر اس ــوز از اين كش گازس
ــى ها،  ــط ايران به همراه خريد مجموعه اى از تاكس هواپيماهاى امبرائر توس

اتوبوس ها و كاميون ها در ماه اكتبر آغاز شده است. 
وزير تجارت برزيل اخيرا  اعالم كرد كشورش حاضر است در قبال فروش كاال 

به ايران يورو و ساير ارزهاى غيردالرى را دريافت كند.
ــور با خارج هنوز عادى  با وجود لغو تحريم ها عليه ايران روابط بانكى اين كش
ــت و بانك هاى خارجى از انتقال ارز به ايران به ويژه دالر خوددارى  نشده اس
مى كنند. با توجه به ممنوعيت مبادالت دالرى بانك هاى خارجى با ايران كه 
از طريق سيستم بانكى آمريكا انجام شده باشد دولت ايران مجبور است روابط 

تجارى خود را بر پايه ارزهاى ديگر قرار دهد.

ــازار و انتقادهاى  ــازار هواپيما تعجب فعاالن اين ب خريدهاى انبوه ايران در ب
گسترده داخلى را برانگيخته است.

ــه  ـ فرانس ــى آر ايتالياـ  ــركت اى ت ــركت ايرباس و از ش ــون از ش  ايران تاكن
ــى نيز با  ــه مذاكرات ــت ك ــن در حالى اس ــت، اي ــرده اس ــا خريد ك هواپيم
ــان دارد. ــل در اين زمينه جري ــكا و امبرائر برزي ــركت هاى بوئينگ آمري ش

ــبد هزينه هاى خانوار ايرانى ها  بر اساس اين گزارش حمل و نقل هوايى در س
ــد از جمعيت  ــا 2 درص ــود و تنه ــوب مى ش ــاى لوكس محس جزو هزينه ه
ــران به جاى تمركز  ــران دولت اي ــور را در بر مى گيرد. به عقيده تحليلگ كش
بر توسعه حمل و نقل هوايى بايد دالرهاى آزادشده را صرف توسعه حوزه هاى 
حمل و نقل ارزان تر مثل ريل و جاده كند.شركت امبرائر مذاكرات اين شركت 

براى فروش هواپيما به ايران را تأييد كرده است.

يك مقام برزيلى خبر داد:
خريد 50 هواپيما و 100هزار تاكسى توسط ايران از برزيل
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عکس روز)خواب حیوانات(

خبر

 گرم شــدن آب  اقیانوس ها و دریاها با همه گیری بیماری ها ارتباط داشــته و 
بر جمعیت گونه های دریایی در اقیانوس های آرام و اطلس تاثیر می گذارد.

ستاره های دریایی در آب های ساحلی غرب آمریکا و کانادا درصد باالیی از یک 
بیماری  پیش رونده و تحلیل برنده را متحمل می شوند که بر اثر آن اندام های 

خود را از دست داده و در نهایت تلف می شوند.
عالوه بر این، البسترهای ایالت نیوانگلند بر اثر شیوع نوعی بیماری، صدف های 
خود را از دست می دهند و در واقع شیوع این بیماری ناشی از باال رفتن دمای 

آب دریاهاست.
Ochre Star رایج ترین گونه ستاره دریایی در سواحل شمالی اقیانوس آرام 
در آمریکاست که در فاصله  ســال های 2013 تا 2014 از شیوع یک بیماری 

پیش رونده و تحلیل برنده دچار آسیب شده و تلف شدند.
به گفته کارشناسان، 90 درصد جمعیت این گونه جانوری از بین رفته و جمعیت 
گونه های بالغ به یک چهارم تعدادشان در مقایسه با زمان پیش از شیوع بیماری 

کاهش یافته است.
همچنین ســالمت بیش از 20 گونــه دریایی دیگر از جمله ســتاره دریایی 
sunflower که اکنون در جزایر سن خوان واشنگتن نسل آن عمال منقرض 

شده، تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته است.
»دروو هارول«، نویســنده ارشــدیک مطالعه در این باره گفت: شــیوع این 
بیماری خیلی سریع رخ داده و زمانی اطالعات کافی از آن به دست آوردیم که 

گستردگی آن چشمگیر شده بود.
به نظر می آید عامل این بیماری، نوعی ویروس است که در بسیاری از ستاره های 
 دریایی وجــود دارد و در آب و هوای خنک تر نهفته می ماند، اما در شــرایط 
گرم تر فعال و خطرناک می شود. همچنین تغییرات ژنتیکی در ویروس می تواند 

عامل تاثیرگذار باشد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، به گفته هارول شیوع این بیماری در مدت گرم 
شدن آب دریاها اتفاق افتاده و ستاره های دریایی جزایر سن خوان در مناطق 
گرم تر بیشتر در معرض بیماری قرار دارند. همچنین در محیط گرم ایجاد شده 
در شرایط آزمایشگاهی مشاهده شد که ســتاره دریایی سریع تر در برابر این 

بیماری تسلیم می شود.

گرم شدن اقیانوس ها علت 
بیماری گونه های دریایی

گاهی مغزشــان را زنده درمی آورند و گرم گرم می خورند یا 
زنده زنده سرخ و سرو می شوند، گاهی هم اسید به آنها تزریق 

می کنند یا در حد مرگ کتکشان می زنند.
به گزارش ایســنا، مردم چین و برخی از کشورهای آسیای 
شرقی و اروپایی در رستوران ها یا مسابقات آشپزی ماهی را 
زنده زنده سرخ می کنند یا شکم یک سگ زنده را می برند و از 
گوشت تازه آن غذا درست می کنند. سرو مغز گرم میمون در 
برخی از رستوران های کشورهای شرق آسیا مرسوم و خیلی 
هم گران است. فیلم های منتشر شــده از این صحنه ها در 

شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند.
در کنار آزار این چنینی حیوانات، برخی هم وقتشان را صرف 
نگهداری حیوانات می کنند؛ از تمساح و مار گرفته تا سگ و 
گربه! البته به اعتقاد برخی مدافعان حقوق حیوانات، این کار 
هم نوعی حیوان آزاری است و برخی برای پرستیژ بیشتر این 
کار را انجام می دهند. این در حالی است که از قدیم االیام در 
شهرهای مختلف ایران حقوق حیوانات مورد احترام بوده  و 
برای جلوگیری از خشونت علیه حیوانات برخی زمین هایشان 
را وقف می کردند تا اگر حیوانی کســی را متضرر کرد، این 

خسارت از طریق محصوالت زمین وقف شده، جبران شود.
ایرج افشــار و عبدالوهاب طرار در کتابچه موقوفات یزد از 
وقف هایی که برای حیوانات صورت می گرفته، یادکرده اند. 
برای مثال در روستای »عزآباد« یزد وقف نامه ای وجود دارد 
که واقف آن بخشــی از اراضی خودش را برای صرف طعمه  

سگ کور وقف کرده است.
حدود 300 ســال قبل هم یکــی از وقف کنندگان شــهر 
اصفهان، زمین کشاورزی اش را وقف غذای پرندگان می کند 
و هر ســال در آن زمین گندم و جو کاشــته می شد. پس از 
برداشت محصول و پرداخت حق الزحمه کشاورزان، مابقی 
گندم و جو برای زمســتان انبار و این گندم ها در بیابان های 
اطراف اصفهان که محل زندگی و رفت و آمد پرندگان بود، 

پاشیده می شد، تا پرندگان گرسنه نمانند.
یکی از موقوفات جالب و عجیب در سال های دور در مشهد 
مقدس موقوفه هایی برای سگ ها بود. این موقوفات، درواقع 
محل هایی برای نگهداری سگ ها بوده است. سگ هایی که 
همراه با کاروان های زائران مشــهد مقدس بوده اند و برای 
حفظ حرمت حرم مطهر امام رضا )ع( اجازه ورود به محدوده 
حرم را پیدا نمی کردند. صاحبان این سگ ها به موقوفه هایی 
که به همین منظور احداث شده بود، می رفتند و سگ ها را 
به آنجا می ســپردند تا ضمن نگهداری، خوراک سگ ها نیز 

تامین شود.
در منطقه »بشرویه« در اســتان خراسان جنوبی هم زمین 
وقفی وجود دارد که نام آن را »بند گربه ای« گذاشــته اند. 
زمینی که صاحــب اولیه اش، آن را بــرای ممانعت از اذیت 
کردن گربه ها وقف کرده است. به این ترتیب که صاحب خانه 
در بشرویه حق نداشت گربه را به دلیل ربودن گوشت مورد 
اذیت قرار دهد. همچنین حق نداشت افراد خانواده را به دلیل 

سهل انگاری در نگهداری گوشت مورد مواخذه قرار دهد، بلکه 
با مراجعه به شخصی که زمین گربه ای در دست او بود، وجه 

گوشت ربوده شده توسط گربه را دریافت می کرد.
یک مردم شناس درباره رعایت حقوق حیوانات در خراسان 
جنوبی به خبرنگار ایسنا، می گوید: رعایت حقوق حیوانات 
از قدیم االیام در خراسان جنوبی و به خصوص در شهرستان 
بشرویه مطرح بوده است و حتی اسناد آن نیز از صحت این 

موضوع خبر می دهد.
احمد برآبادی درباره وقف گربه در شهرستان بشرویه بیان 
می کند: این امر مربوط به دوران قاجار است و احتماال پیش 
از این دوره نیز چنین فرهنگی وجود داشــته است و یکی از 
سفرنویسان نیز در سفر به بشرویه نقل می کند: اینجا آنقدر 
با حیوانات مهربانانه رفتار می شود که هرلحظه ممکن است 

که این شهر حیوانات وحشی شود.
او اضافه می کند: کسی که زمین خودش را وقف گربه کرده، 
تصمیم داشته افرادی که تمکن مالی نداشتند به حیوانات 
آسیب نرسانند و با توجه به کشت و کاری که در این زمین 
زراعی انجام می شده، هر شــخصی که گربه ها به گوشت و 
آذوقه آنها آسیب می رسانده، اعالم خسارت کند تا با توجه 
به محصوالتی که از این زمین به دســت می آمده، خسارت 

آنها جبران شود.

برآبادی درباره اینکه این رســم همچنان پایدار است یا نه؟ 
توضیح می دهد: متأســفانه بعد از فوت مالــک، زمین نیز 
واگذار می شود، اما این فرهنگ ادامه پیدا می کند و همچنان 

حیوانات برای مردم این استان قابل احترام هستند.
این مردم شــناس درباره زنده گیری موش ها در خراســان 
جنوبی نیز بیان می کند: در این اســتان مرســوم است که 
موش ها را زنده گیری کننــد نه معدوم، تا به آنها آســیبی 
نرســد. مردم این اســتان برای حیوانات حرمت قائل اند و 
اهالی تله هایی درست می کردند تا وقتی که موش ها داخل 
آن می شدند تنها  در تله بسته شود؛ در حالی که به موش ها 
آسیب نرســد. اهالی نیز تله ها را جمع و موش ها را خارج از 
محدوده شهر در خندقی رها می کردند تا بتوانند به حیات  

خود ادامه دهند.
او اظهار می کند: همه این کارها بــرای آن بوده که حرمت 
حیوانات حفظ شود زیرا هر جانداری مخلوق خداوند است و 
به نوعی حق حیات دارد. همچنین در خانه های قدیمی این 
استان که بادگیر دارد فضایی برای پناه گرفتن پرندگان نیز 
تعبیه شده، اما در معماری جدید چنین فضایی وجود ندارد.

برآبادی درباره فلســفه حوض هایی که در حیاط خانه های 
این اســتان وجود دارد نیز توضیح می دهد: حوض هایی که 
در خانه ها تعبیه می شده به شکلی بوده که یک حفره داخل 

آن می گذاشتند تا اگر آب حوض خشک شد داخل آن حفره 
مقداری آب جمع شــود تا حیوانات بتوانند از آن بنوشند. 
همچنین حوض ها را پله پله می ســاختند تــا هر مقدار که 
ســطح آب آن پایین می آید حیوانات بتواننــد روی پله ها 

بایستند و از آب بنوشند.
این مردم شــناس همچنین درباره جمع کردن خاکروبه در 
گوشه ای از خانه برای آنکه مورچه ها از آن بیرون بیایند، بیان 
می کند: در قدیم رسم بوده هنگامی که خاکروبه ها را جارو 
می کردند در یک سبوی شکســته یا آجرفرش در گوشه ای 
از حیاط منزل می ریختند تا مورچه ها از آن خارج شــوند و 
روز بعد این خاکروبه ها را به خارج از منزل منتقل می کردند.

او درباره ثبت این فرهنگ بیان می کند: سال 91 پرونده این 
فرهنگ را ارایه کردیم، اما به دلیل نواقصی که در آن وجود 
داشت این فرهنگ ثبت نشد. یکی از نواقص این پرونده، نبود 
وقف نامه گربه است که ظاهرا بعد از گذشت سال ها از استان 
خارج شده است. با این حال می توان با تاکیدگفت که در کل 

این فرهنگ ها دارای ارزش بوده است.
در همه  ادیان درباره احترام به حیوانات نیز تاکید شده است. 
در آیین زرتشت، حیوان انتخاب شــده برای قربانی تحت 
مراقبت های ویژه ای قرار می گرفتنــد. انتخاب نوع حیوان 
برای قربانی، زمان انجام مراسم و تدارک مراسم قربانی نیز 
قوانین خاص خود را داشــت. در این قوانین به خصوص بر 
ضرورت اجتناب از آزار و زجر حیوان تا آخرین لحظه قربانی 
کردن او تأکید شده است. مصرف گوشت قربانی نیز قوانین 
خاص خود را داشته و بخش های مختلف الشه حیوان میان 
خدایان )به گونه نمادین( از سویی و انسان ها، از سوی دیگر، 

تقسیم می شد.
مهم تریــن و جالب تریــن ویژگی دیــن ایرانیان باســتان 
طبقه بندی حیوانات به مفید و موذی اســت. برخالف پندار 
بشــر امروزی درباره حیوانات که بیشــتر بر پایه داده های 
علمی قرار دارد، دید زرتشــتیان بر باورهــای متافیزیکی و 
یک نظام ارزشی استوار اســت. ایرانیان باستان نابود کردن 
حیوانات موذی را عملی ضروری برای پیروزی نهایی نیکی 
بر بدی می دانستند. در دید ایرانیان باستان حیوانات هرگز 
موجودات خنثی و بی روح شــمرده نمی شدند و در زندگی 
انسان دارای ارزش و مقام خاص بودند. از همین رو، هر فرد 
زرتشتی آگاه به دستورات دینی مکلف بود که دنیای حیوانات 
را به خوبی بشناسد و در از بین بردن حیوانات مخلوق اهریمن 
و حمایت از حیوانات اهرمزد کمر همت بندد و بداند که وجود 
انسان در جهان همواره مرتبط با وجود حیوانات بوده است.در 
قرآن کریم نیز آیات متعددی درباره حیوانات دیده می شود 
که بارها به این موضوع اشاره شده که حیوانات نشانه قدرت 
الهی و مایه عبرت بشر هســتند و در آنها منافع بی شماری 
برای انسان ها قرار داده شده اســت. خداوند متعال در آیات 
متعدد از انسان می خواهد که در آیات الهی و ازجمله خلقت 

خود و حیوانات تدبر کنند.

زمانیبهنامحیواناتوقفمیکردیم!

دریچه

معاون فناوری پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیک با اشاره به اینکه 
استفاده از سموم شــیمیایی عامل افزایش شوری خاک است، گفت: 

در ایران چهار برابر بیشتر از اروپا از کود شیمیایی استفاده می شود.
به گزارش فارس، محمدعلی ملبوبی درباره ضعف های بخش کشاورزی 
گفت: نحوه اســتفاده از کود، سم و بذر مناســب در کشاورزی ایران 
ضعیف است؛چرا که اســتفاده از نوع جدید آنها هرگز به کشاورزان 
آموزش داده نشده اســت؛ کشــاورزی نوین، به تولید بذرهایی که 
اصالح شده به صورت کالسیک است می پردازد و حتی نوع جدید تر 
و پیشرفته تر آنها نیز تولید شده است. درحالی که ما هنوز محدود به 
بذرهایی هســتیم که خودمان با بودجه های اندک و امکانات ضعیف 

تولید می کنیم.
معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک و زیست فناوری، 
ادامه داد: اگر در تحقیقات سرمایه گذاری شود می توانیم بذرهایی که 
با اقلیم خودمان سازگاری دارند را با اســتفاده از تکنیک های جدید 
ژنومیکس اصالح کنیم همانند اصــالح مولکولی که در قالب اصالح 

کالسیک، بذرهای جدید و مقاوم را تولید می کند.
وی استفاده از سموم شیمیایی را عامل افزایش شوری خاک دانست 
و گفت: سموم شــیمیایی مرغوبیت خاک ها را کمتر کرده است؛ ما 
در گذشــته بســیار قدیم، از کودهای آلی یعنی از فضوالت حیوانی 
و بقایای گیاهان، اســتفاده می کردیم، اما در انقالب سبز، کودهای 
شیمیایی ابداع شدند و از حدود 50 سال گذشته در کشاورزی ما مورد 
استفاده قرار گرفته است. گرچه استفاده از کودهای شیمیایی موجب 

افزایش محصول شد اما از طرفی، رشــد علمی در این زمینه به ما یاد 
داد که باید مقدار مصرف دقیق باشد. درحالی که کشاورزان ایرانی از 
چنین آموزش هایی دور مانده اند.ملبوبی گفت: متاســفانه کودهای 
زیادی وارد اراضی کشاورزی کشور می شــود و کشاورزان به منظور 
دست یابی به پرمحصولی تشویق به اســتفاده بیشتر می شوند؛ دلیل 
این امر این است که سیستم دولتی پشت این مسئله وجود دارد یعنی 
دولت تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و تاییدکننده کودهای 

شیمیایی است.
این معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، 
گفت: در اروپا تصمیم گرفته شده که مقدار مصرف کود تا سال 2020، 
به یک دهم برسد که این مقدار یک چهارم مصرف کود در ایران است؛ 
کشــاورزان ایرانی به طور میانگین 200 کیلو کود شیمیایی فسفات 
استفاده کنند درحالی که در اروپا 55 کیلو از این نوع استفاده می شود؛ 
کودهای ازت، در ایران بین 100 تا 600 کیلو اســتفاده می شوند، اما 
به طور میانگین برای غالت 300 کیلو در هر هکتار کود ازت استفاده 
می شود. درحالی که در اروپا، 130 کیلو در هکتار استفاده شده و آنها 

سعی دارند این مقدار را به 90 کیلو نیز برسانند.
وی ادامه داد: در اروپا مابقی نیاز به کودهای شیمیایی به گونه ای دیگر 
جبران می شود که یک راه آن استفاده از کودهای آلی است؛ نوع بعدی، 
کودهایی هستند که در زیست فناوری ابداع شده اند و دارای باکتری ها 
و قارچ های مفید بوده و مزایای زیادی دارد، اما متاســفانه کودهای 
 شــیمیایی در مقیاس چند صــد کیلو در هکتــار و کودهای آلی در 

مقیاس تن در هکتار استفاده می شوند، اما کودهای زیستی در مقیاس 
چند صد گرم تا یک کیلوگرم در هکتار استفاده می شوند. درحالی که 
کودهای زیستی بسیار موثر تر هســتند و آلودگی کمتری به محیط 
زیســت وارد می کنند، که نتیجه آن نیز افزایش و سالمت محصول 
است.ملبوبی گفت: کار شناسان می توانند بر سر زمین های کشاورزی 
آمده و با کار کار شناسی و آزمایش خاک، به کشاورزان به طور دقیق 
بگویند که چه مقدار کود شیمیایی با کود زیستی و آلی ترکیب شده 
و در زمین استفاده شــود. اگر زمینی زیر 15 پی پی ام، فسفات دارد 
باید از هر سه نوع کود اســتفاده کند، اما اگر بین 15 تا 30 پی پی ام 
فسفات داشته باشد باید کود شیمیایی را حذف کرد و فقط از کود آلی 
و زیستی اســتفاده کرد. همچنین اگر باالی 30 پی پی ام فسفات در 
زمین موجود باشــد، کود آلی نیز باید حذف شود و فقط کود زیستی 
را اســتفاده کرد؛ کودهای زیستی شــامل باکتری هایی هستند که 

ترکیبات مفید موجود در خاک را به مصرف گیاه می رسانند.
وی در پایان متذکر شد: متاسفانه در کشاورزی ما، سموم به صورت 
بسیار غیرمســئوالنه درحال استفاده شدن اســت، باقیمانده سموم 
در گیاهان و محصوالت کشــاورزی می ماند و نهایتا در سفره غذایی 
مردم جای می گیرد؛ جهان نیز ما را محکوم بــه آلوده کردن محیط 
زیســت می کند؛ مردم هم گالیــه دارند که محصوالت کشــاورزی 
کــه باید برای ســالمت مردم مــورد اســتفاده قرار بگیــرد به ضد 
 سالمتی تبدیل شده و سیستم کشــاورزی از رفتارهای سنتی خود 

دست برنمی دارد.

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک عنوان کرد:

مصرف کودشیمیایی در ایران چهار برابر اروپا
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مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه 45 درصد از 
خانوار تحت پوشــش کمیته امداد، از خانواده های ایتام هستند، 
گفت: در حال حاضر، 42 هــزار و 614 حامی نیکوکار از کودکان 
یتیم استان اصفهان حمایت می کنند. مهدی مجلس آرا با بیان 
اینکه یکی از گروه های تحت پوشــش کمیته امداد خانوده های 
ایتام هستند، اظهار کرد: براساس آمارهای موجود، 63 هزار زن 
سرپرست خانوار، همراه با خانوده های آنها، تحت پوشش کمیته 
امداد استان اصفهان هســتند و درمجموع 96 هزار خانوار، تحت 
پوشش کمیته امداد است که 45 درصد از آنها را خانواده های ایتام 

تشکیل می دهند.
وی افزود: در حال حاضر 7 هزار و 976 یتیم زیر 18 ســال تحت 
 حمایت کمیته امداد هستند که 4 هزار و 692 نفر از آنها دختر و

 3 هزار و 286 نفر پسر می باشــند.مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان تصریح کــرد: 42 هزار و 614 حامی نیکوکار از اســتان 
اصفهان و برخی استان های دیگر کشور مانند تهران و تعدادی نیز 
از خارج کشور مانند آمریکا، آلمان، استرالیا، کانادا و دیگر کشورها 
حمایت از این بچه های یتیم را در استان اصفهان به عهده دارند.   
ســرانه دریافتی یتیمان از خیرین و حامیان، 168 هزار 

تومان در ماه است
مجلس آرا خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه دریافتی یتیمان 

از خیرین و حامیان به طور متوسط 168 هزار تومان برای هر ماه 
است و الزم به ذکر است که این مبلغ جدا از کمک کمیته امداد 

به یتیمان می باشد.
وی درخصــوص چگونگی حمایــت از یتیمان تحت پوشــش، 
گفت: کمک به یتیمان به گونه ای اســت که فــرد حامی، یتیم 
مورد نظر را انتخاب کرده و براین اســاس یک کد شناســایی و 
شــماره حســاب به حامی داده می شــود تا بتواند پول و کمک 
 خود را به صورت مســتقیم به یتیم تحت پوشش خود پرداخت

 کند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در مورد مبالغ کمک به ایتام 
نیز اظهار کرد: کمک های مردم و خیرین به ایتام از 10 هزار تومان 
شروع و افزایش می یابد و حتی کسانی هســتند که در مجموع 

ماهانه 250 میلیون تومان کمک می کنند.
در حال حاضر، یتیم بدون حامی در کمیته امداد اصفهان 

وجود ندارد
مجلس آرا افزود: خیرین ضعیف جامعه از نظر مالی مانند کارگران 
شــهرداری و همچنین قشــر ثروتمند جامعه از نظر مالی مانند 
کارخانه داران، پزشــکان، اساتید دانشــگاه ها، سیاسیون و دیگر 

اقشار جامعه در بحث حامی و حامی یابی فعال هستند.
وی تصریــح کرد: طــرح حمایت از ایتــام در اســتان اصفهان 

یکی از موفق تریــن طرح های کمیتــه امداد بوده که از ســال 
 78 شروع شــده و در ســال 84 به صورت جدی کار خود را آغاز 

کرده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفــت: در حال حاضر در 
کمیته امداد، یتیم بــدون حامی وجود نــدارد و حتی بعضی از 

یتیمان زیر نظر 3 تا 6 حامی هستند.
6 هزار و 782 حامی طرح محســنین در استان اصفهان 

جذب شده است
مجلس آرا در رابطه با طــرح اکرام ایتام و محســنین نیز گفت: 
طرح اکرام و محســنین برای بچه های زیر 18 ســال غیر یتیم 
مانند خانواده های طالق، بیماران صعــب العالج و خانواده های 
 بی سرپرست اســت که در اســتان اصفهان 6 هزار و 116 فرزند
  زیر 18 ســال غیر یتیم داریم و از 2 ســال قبل با آغاز این طرح،

 6 هزار و 782 حامی طرح محسنین جذب شده است.
وی افزود: میزان کل کمک های صورت گرفته در 9 ماهه امسال، 
12 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که حامیان در طرح اکرام به 

حساب این خانواده ها واریز کردند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان تاکید کرد: خانواده های 
تحت پوشش طرح محســنین نســبت به ایتام، نیاز بیشتری به 

کمک حامیان دارند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان:

شرکت در انتخابات، یک واجب شرعی است
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش:

3/5 میلیون دانش آموز، رای اولی هستند
رییس جمعیت هالل احمر:

ایران همیشه میزبان اصلی پناهجویان و مهاجران بوده است

اخبارکوتاه

پرسه درشهر

ویژهخبر

فرمانده نیروی انتظامی گفت: درصدد هســتیم تا پایان سال95 
کلیه وام های مسکن مربوط به کد 62 را پرداخت کنیم.

سردار حسین اشــتری در پنجمین گردهمایی روسا و مسئوالن 
دفاتر رده های ناجا ضمن عرض تســلیت شــهادت حضرت زهرا 
)س(، اظهار کرد: این گونه نشســت ها، عالوه بر تاثیر مثبت در 
پیشــرفت برنامه ها، عزم ما را برای انجام هر چه بهتر مأموریت ها 

راسخ تر خواهد کرد. 
وی با اشــاره به مراجعات مردم به نیروی انتظامــی، گفت: رفع 
نیازهای مردم یکی از وظایف ناجا به شمار می آید.ماموریت های 
این نیرو در راســتای تامین امنیت آحاد جامعــه، ارایه خدمات 
شایسته و بی منت به شــهروندان و رسیدگی به مشکالت آنها در 

حوزه ماموریتی این نیرو است.
فرمانــده ناجا ادامه داد: مردم همیشــه پلیــس را پناهگاه امنی 
 برای خود می دانند و پلیس این را یک توفیق برای خودبه شمار

 می آورد.سردار اشتری به ارایه خدمات متنوع ناجا به شهروندان 
از جمله گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت و... اشــاره کرد 
و گفت: سربازان ما در مرز برای آســایش مردم و در کالنتری ها 
برای انجام خدمات، آمادگی همیشــگی دارند و این برای پلیس 
یک توفیق محسوب می شود که با فرماندهی مقام معظم رهبری 

ارزش مضاعف می یابد.
وی با اشاره به اینکه ما باید در مرحله اول قدردان توفیقی باشیم 
که خداوند به ما عطا کرده، گفت: باید به کارمان عشــق بورزیم و 

انگیزه مضاعف برای خدمت رسانی به شهروندان داشته باشیم.
سردار اشتری گفت: روسای دفاتر باید به مشکالت کسانی که به 
آنها مراجعه می کنند، توجه و در جهــت رفع آنها اقدام کنند. در 
صورتی که نتوانستند مشــکل فرد مراجعه کننده را مرتفع کنند 

باید به گونه ای برخورد شود که شخص احساس ناراحتی نکند.
وی با بیــان اینکــه روســای دفاتــر آیینــه ای از فرماند هان 
هســتند،گفت: کار شــما برای فرمانده آرام بخش اســت چون 

انعکاس دهنده عملکرد فرماندهی، شما هستید.
سردار اشتری افزود: رفتار، کردار و نظم فردی و سازمانی روسای 

دفاتر می تواند الگویی برای کارکنان زیرمجموعه قرار بگیرد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه حفظ اســرار کارکنان یکی از وظایف 
روســای دفاتر اســت، گفت: روســای دفاتر می توانند به عنوان 

مشاوران فرماندهان، معاونان و مسئوالن ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه ناجا در اجرای وظایف اداری ســریع، به روز و با 
اســتفاده از تجهیزات و امکانات جدید می تواند وظایف خود را 
به خوبی انجام دهد، گفت: روســای دفاتر باید بتوانند با حداقل 
امکانات بیشترین بازدهی را دریافت و از هزینه های زائد جلوگیری 

کنند.

بنیان گــذار مرکــز پیشــگیری از آســیب های اجتماعی در کشــور 
 و استاد دانشــگاه شــهید بهشــتی بر این باور اســت که باید حقایق 
زیان آور و آسیب های اجتماعی ناشــی از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی 
و شــیمیایی را برای تحقق مشــارکت اجتماعی در امر مقابله، به مردم 
بازگو کرد.مجید ابهری افزود: یکی از اصلی تریــن علل افزایش اعتیاد 
به مخدرها، مواد محرک و آمفتامین ها، کمرنگ شــدن حضور مردم در 

عرصه پیشگیری و درمان است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجریــان جنگ نرم، نابودی نوجوانان و 
جوانان ایرانی را در دستور کار خود قرار داده و هدف اصلی خود تعیین 
کردند از جمله هجوم شبکه های ماهواره ای و فضای سایبری از یک طرف 
و تولید و عرضه انواع مواد روان گــردان با نام های مختلف و غلط انداز از 
طرف دیگر تهدید کننده بوده و باید نهادهای متولی امکانات حضور مردم 

در عرصه مبارزه با اعتیاد را فراهم کنند.
 ابهری با بیان اینکه بــرای مقابله و مبــارزه با توطئــه جهانی مافیای 
بیــن المللی، بایــد یک جهاد ملــی اعالم شــود، ادامــه داد: کمرنگ 
 بودن آمــوزش و فقدان تمرکز در سیاســت گذاری هــا و فعالیت های 
جزیره ای باعث شــده آمار مصــرف کنندگان مواد مخــدر صنعتی و 

شیمیایی روز به روز افزایش یابد.
 این اســتاد دانشــگاه تصریــح کرد:عرضــه مواد مخــدر با نــام ها و 
شکل های فریبنده که در حقیقت ریشه و ترکیبات مواد آنها یکی است 
و تبلیغات دروغ توسط شبکه های ماهواره ای در زمینه داروهای الغری 
و یا باز کردن چین و چروک ها باعث شــده ،عده ای ناخودآگاه در باتالق 

اعتیاد سقوط کنند.
ابهری با اشــاره به اینکه کاســتی های بســیاری در امر مقابله با اعتیاد 
 وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: در زمینــه درمان هر چنــد برخی 
تشکل های غیردولتی فعال هســتند، اما حضور مردم کمرنگ بوده و تا 
وقتی سهم مشارکت اجتماعی به حد مطلوب نرسد و نخبگان، علما، ائمه 
جماعات، اساتید دانشگاه وارد عرصه مقابله نشوند امید چندانی به کشف 

توفیق در امر مقابله با اعتیاد نیست.
به گفته وی، برای تحقق مشارکت اجتماعی و مردمی باید دولت ضمن 
بیان حقایق اعتیاد و مواد مخدر برای جامعه، خانواده ها را با خطر قریب 
الوقوع و سونامی ویرانگر اعتیاد آشنا و امکانات حضور مردم در عرصه های 

پیشگیری و درمان را فراهم کند.
این استاد دانشگاه افزود: دولت از تشکل های مردمی نیز حمایت عملی 

کند نه اینکه به تعارف و جلسه و حرف ختم شود.
بنیان گذار مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی با بیان اینکه رویکرد 
و تفکر ما به پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، باید 
بسیار مهم باشد، گفت :این نوع نگاه ماســت که براساس آن ساختارها 

شکل می گیرد.

فرمانده ناجا خبر داد:

پرداخت کلیه  وام های مسکن 
کارکنان ناجا درسال 95

بنیان گذار مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی:

 باید حقایق زیان آور اعتیاد 
برای مردم بازگو شود

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی آمار کودک 
آزاری سال 94 در کشور را اعالم کرد.

حبیب اهلل مســعودی فرید در خصــوص آمار کودک 
آزاری در ســال 94 با بیان اینکه برآورد می کنیم که 
تا پایان ســال جاری 650 هزار تماس بــه اورژانس 
اجتماعی داشته باشیم، گفت: از این تعداد 150 هزار 
تماس مرتبط با فعالیت اورژانــس فعالیت اجتماعی 
است که 8/5 درصد آن مربوط به مشکل کودک آزاری 
است که نســبت به ســال های قبل تفاوت معناداری 
ندارد. وی ادامه داد: آنچه به ما گزارش می شود، عمدتا 
کودک آزاری های شــدید فیزیکی بوده و متاســفانه 
آزار روانی و تحقیــر و توهین به کودکان به ما گزارش 

نمی شود.
مســعودی فرید با تاکید بر اینکه در حال حاضر 600 
مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 
در کشور وجود دارد، اظهار کرد: 85 درصد این کودکان 
فاقد سرپرست موثر هستند و ممکن است والدینشان 
دارای بیماری مزمن روانی یا بیماری صعب العالج بوده 

و سرپرست دیگری نیز نداشته باشند.
وی افزود: همچنین کودکانی که مورد کودک آزاری 
قرار گرفته یا در شرایط خطرآفرین زندگی می کنند 
نیز در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرســت و بد 

سرپرست سازمان بهزیستی اقامت دارند.
معاون امــور اجتماعی کــودک آزاری 
اعتیاد و مجرم بــودن والدین را عمده 
دالیل بد سرپرســتی کودکان دانست 
و افزود: سرپرســتی چنین کودکانی با 

حکم قوه قضاییه به ســازمان بهزیستی 
 واگــذار می شــود بــه بیــان دیگر 

قوه قضاییه باید ســلب صالحیت 
والدین را به ســازمان بهزیســتی 

اعالم و ابالغ کند.
وی با اشــاره به تصویب آیین نامه 

فوریت های اجتماعی در ســال 92 توســط هیئت 

دولت اظهار کرد: در این آیین نامه وظایفی در خصوص 
فوریت های اجتماعی به عهده دســتگاه های مختلف 

گذاشته شده است.
 همچنین ما با قوه قضاییه تفاهم نامه همکاری داریم و 
اخیرا نیز بنا شده میان سازمان بهزیستی قوه قضاییه و 
نیروی انتظامی برای راهبری بهتر فعالیت های اوژانس 
اجتماعی از جمله کودک آزاری ،تفاهم نامه ای منعقد 

شود.
مســعودی فرید با مثبت ارزیابی کــردن این ارتباط 
عنوان کرد: گاهی در مواقع بحرانی که کودک در خطر 
است همکاران ما در اورژانس اجتماعی از قوه قضاییه 

حکم غیابی می گیرند.
معاون امور اجتماعی با تاکید بر اینکه گاهی نســبت 
به در خطر بودن کودک یا صحت سخنان او ابهاماتی 
وجود دارد، گفت: یکــی از راهکارهای پیش رو برای 
کمک بــه کودکانی که در شــرایط نامطلوب زندگی 
می کنند آن اســت که قاضی به طــور موقت تصمیم 
مددکار اورژانس اجتماعی را تایید کند و کودک به طور 
موقت به مراکز مداخله در بحران ســازمان بهزیستی 
سپرده شود و طی 72 ســاعت تا یک هفته قاضی به 
همراه همکاران ما در اورژانس موضوع را بررسی کرده 
و به تصمیم گیری نهایی برسند. وی با اشاره به استقالل 
رای قضات خاطرنشــان کرد: ممکن اســت قاضی با 
مــددکار بهزیســتی 
بــه نتیجه همســان 
نرسند، اما بهتر است، 
قانونی تصویب شــود 
یا ماده ای به الیحه ای 
حمایت از حقوق کودکان که در حال حاضر در 
کمیسیون قضایی مجلس است اضافه شود 
که بنا بر آن اگر مورد کودک آزاری به 
اورژانس اجتماعی ارجاع شد و گزارش 
مددکار مبنی بر آن بود که باید کودک 
از خانواده جدا شــود، قاضی حکم 
موقت گرفتن کــودک از خانواده 
را صادر کرده و مرحله تکمیلی 

بعدا انجام شود.
مســعودی فریــد اضافه 
کرد: راه دیگر آن اســت 
که ارتباط همکاران ما 
با قوه قضاییه بیشــتر 
شــود که البتــه در 

برخی مواقع همکاری بسیاری خوب است و قاضی رای 
مددکار را می پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه حتی یک روز تاخیر ممکن است 
صدمات جبران ناپذیری به کودک وارد کند عنوان کرد: 
به همین علت پیشنهاد می دهیم قاضی تشخیص اولیه 
همکاران ما برای جدایی کودک از خانواده را بپذیرد و 

بعدا تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.
معاون اموراجتماعی با بیان اینکــه در خانواده ای که 
پدر یا مادر دچار اعتیاد هستند حتما اشکاالتی وجود 
دارد افزود: در برخی مواقع نیاز است کودک از خانواده 

جدا شود.
مســعودی فرید گفت: ما پروتکل کودک آزاری را با 
همکاری انجمن روانپزشــکی کودکان ایران تدوین 

کرده ایم که در حال حاضر در حال اجراست.
 وی با بیــان اینکــه در ادبیات روان شناســی عبارت

 سوء رفتار با کودکان وجود دارد که کودک آزاری یکی 
 از زیرمجموعه های آن اســت اضافه کرد: 50 درصد 
سوء رفتار ها مربوط به غفلت از کودک و عدم رسیدگی 

به اوست.
 بنابراین ضروری است به والدین آموزش داده شود که 
تنها ضرب و شتم کودک آزاری محسوب نمی شود بلکه 
بی توجهی و تحقیر و توهین هــم از مصادیق کودک 

آزاری است.
معاون امور اجتماعی با اشــاره به سخن وزیر آموزش 
و پرورش مبنی بــر اینکه 98 درصد کودکان ســن 
دبیرســتان در مدارس حضور دارند خاطرنشان کرد: 
مدرسه بهترین جایی است که می توانیم به 98 درصد 
والدین دسترســی داشته باشیم و شــیوه های فرزند 
پروری رابه آنها بیاموزیــم و همچنین کودکان دارای 

مشکل را شناسایی کنیم.
مسعودی فرید ادامه داد در این رابطه تفاهم نامه کالن 
با آموزش و پرورش و قوه قضاییه و ســازمان مدیریت 
داریم و نیز تفاهم نامه ای با معاونت تربیت و ســالمت 
آموزش و پرورش انعقاد خواهیــم کرد که این تفاهم 
نامه در راســتای توســعه ارتقای کیفیت مداخالت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و راهکارهای پرخطر 
در میان دانش آموزان است که محیط پیرامونی آنها 
 از جملــه والدین و معلمــان و مدیران را نیز شــامل 

می شود.
وی درپایان خاطرنشــان کرد: کودک آزاری هایی نیز 
وجوددارد که کسی متوجه آن نمی شود که این موارد 

عوارض خود را در آینده نشان خواهد داد.

 رییــس جمعیــت هالل احمر، بــا عنوان 
ایــن مطلب کــه همــواره میزبــان اصلی 
پناهجویــان و مهاجران بوده ایــم، تاکید 
کرد: موقعیت اســتراتژیک کشور ما، باعث 
 شده ایران به مقصد اصلی مهاجران تبدیل 

شود.
دکتر سید امیرمحســن ضیایی در دومین 
نشســت بازپیوند خانواده برای مهاجرین با 
اشاره به اینکه ایران به مدت 30 سال میزبان 
چند میلیون پناهنده بوده اســت، گفت: در 
شرایطی که معموال کشورها برای میزبانی 
از مهاجرین درخواست کمک های هنگفت 
بین المللی دارند، جمهوری اســالمی ایران 
با تکیه بر اهداف اسالمی و انسان دوستانه، 
هیچ گاه درخواست کمک نکرده و با آغوش 

باز پذیرای مهاجرین بوده است.
وی با اشاره به اینکه هالل احمر ایران برای 
دومین بار در همــکاری تنگاتنگ با کمیته 
بین المللی صلیب سرخ میزبان این نشست 
اســت، گفت: از اولویت های جمعیت های 

ملی، ردیابی افراد مفقود و بازپیوند خانواده 
است.بنابراین همواره با تمرکز بر کاهش آالم 
بشری و توجه به کرامت انسانی، به کسانی 
که پیوند با خانواده خود را از د ست داده اند، 

یاری رسانده ایم.
ضیایی با اشــاره بــه منطقــه  و موقعیت 
استراتژیکی که کشورمان در آن واقع شده 
اســت، اظهار کرد: منازعات ایــن منطقه 
موجب شــده تا ایــران در مرکــز حرکات 
توده های انبــوه افراد قرار گیــرد و با توجه 
به کثــرت قومی، فرهنگی و مــرزی، ایران 
 همواره میزبان اصلی پناهجویان و مهاجران 

بوده است.
رییــس جمعیت هالل احمر بــا بیان اینکه 
موقعیت اســتراتژیک ایران، ما را به مقصد 
اصلی مهاجران تبدیل کرده اســت، عنوان 
کرد: همین امر موجب شــده است تا ایران 
در زمینه پذیرش مهاجــران و پناهجویان 
فعال باشــد. لذا همــواره بــا چالش های 
اساســی در این زمینــه روبه رو هســتیم 

و در این زمینه به دنبال همکاری بیشــتر 
برای انجام اقدامات موثرتــر و به روز کردن 
 دانــش و تجربــه بــا ســازمان های دیگر 

هستیم.
وی به تشــابه فعالیت کنونــی در بازپیوند 
خانواده بــه فعالیت هالل احمــر در دوران 
دفاع مقدس و آوارگان جنگی اشــاره کرد 
و توضیح داد: هالل احمــر در دوران جنگ 
مسئولیت مهمی چون کسب اطالع از اسرا 
و اطالع رســانی به خانواده آنها را بر عهده 
داشت و عالوه بر آن خانواده های جدا مانده 

را  به هم پیوند می داد.
ضیایی با بیــان اینکه هم اکنــون حرکات 
پناهندگان و مهاجران تبدیل به مسئله ای 
عمده شــده اســت، گفــت: با توجــه به 
درگیری های کشورهای مختلف، مسیرهای 
مهاجرت به سمت اروپا تغییر کرده و شرایط 
ناگوار زندگی در ســوریه و عــراق موجب 
شده تا مسیر مهاجران به سمت کشورهای 

اروپایی تغییر یابد.

مدیرکل کمیته امداد ؛

 حمایت  حامیان  نیکوکار
از کودکان یتیم  استان اصفهان 

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: موضوع انتخابات از 
واجبات است و طبق فرموده امام )ه( که حفظ نظام از واجبات است باید به عنوان یک 

معروف به آن رسیدگی شود. 
وی افزود: حفظ نظام به عنوان یک معروف باید اقامه شود و وظیفه شرعی ما نسبت به 
انتخابات به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق حفظ نظام جمهوری اسالمی، این است که 

به این امر واجب عمل کنیم.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان تصریح کرد: مردم باید 
شرکت در انتخابات را یک واجب شــرعی تلقی کنند و در پای صندوق های رای حاضر 

شوند.
 عبدالهی نژاد بــه تاثیرات عدم 
حضور برخی مردم در انتخابات 
اشــاره کرد و گفت: به عنوان 
مثــال، اگــر مــا در انتخابات 
پیــش رو 40 میلیون نفر واجد 
شــرایط داشته باشــیم و 20 
میلیون آنها پای صندوق های 
رای حضور پیدا نکنند، به این 
معناست که 20 میلیون دشمن 
روی نظام جمهوری اســالمی 

سرمایه گذاری می کنند.

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 11 اسفند از 64 چهره 
ماندگار تربیتی در کشور تقدیر می شود، گفت: تعداد سه و نیم میلیون رای اولی داریم.

حمیدرضا کفاش در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت اسالمی و امور تربیتی گفت: 
امور تربیتی به معنای حفظ ارزش های انقالب در مدارس توسط شهیدان رجایی و باهنر 
بنا نهاده شد. هفته تربیت اسالمی از روز شنبه 8 اسفند آغاز می شود. وی افزود: تجلیل 
از ایثارگران و خانواده شهدای امور تربیتی، دعوت از رزمندگان و جانبازان برای تشریح 
ایثارگری های خود در ایام دفاع مقدس و تقدیر از پیشکسوتان حوزه تعلیم و تربیت از 

جمله برنامه های طراحی شده برای این هفته است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در هفته تربیت اسالمی 
و تجلیل از مربیان و پیشکسوتان حوزه تربیت اســالمی به منظور الگوسازی در میان 

دانش آموز تجلیل می شود.
کفاش با اشاره به اینکه تجلیل از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت به معنای جایگزین 
کردن ارزش های تربیتی در جامعه است، ادامه داد: در روز سه شنبه 11 اسفند در سالن 
حجاب مراسم تقدیر از پیشکسوتان استانی عرصه تعلیم و تربیت را داریم و از هر استان 

دو نفر و در مجموع 64 چهره ماندگار تربیتی در کشور تقدیر می شوند.
کفاش در باره  فعالیت های تربیتی و پرورشــی در طول یک سال گذشته تصریح کرد: 
تغییر نقش مربیان تربیتی از مجریان و فعالیت های پرورشــی بــه راهبران تربیتی در 
مدارس یکی از مهم ترین برنامه ها بــود ؛چرا که اعتقاد داریــم مجموعه فعالیت های 
پرورشی در مدارس باید به تشکل های دانش آموزی واگذار شود و مربی پرورشی نقش 

راهبر را ایفا کرده و دانش آموزان را هدایت کند و خود به دنبال برگزاری مراسم نباشد.

آمار کودک آزاری سال 9۴ در کشور اعالم شد:

حقایق تلخ کودک آزاری حقایق تلخ کودک آزاری 



سینما و تئاتر  اخبار

تئات��ر » لحظه های خ��وب « به مناس��بت ایام فاطمی��ه روی صحنه 
هنرسرای خورشید می رود. نمایش » لحظه های خوب « به کارگردانی 
مرتضی ریحانی از دوم الی دهم اس��فند ماه در هنرس��رای خورشید 
روی صحنه می رود. مرتض��ی ریحانی از عوامل ای��ن نمایش نام برد 
و گفت: مهرداد س��االری، علی اس��کندری، مجید ابراهیمی، علیرضا 
اکبری فرتخونی، مسلم هاشمی، فهیمه مرادی، کبری اسحاقی، زهره 
دهخدا، منیره رحیمی، زهرا علیزاده، پیمان یحیایی، آرمان یحیایی و 

محمدرضا قاسمی بازیگران این نمایش هستند.
وی ادامه داد: ایلناز حس��ینی، سید ایمان حس��ینی، ارشیا احمدی، 

مازیار رستگار، شهرام خزری بازیگران خردسال این نمایش هستند.
ریحانی گفت: این نمایش به مناسبت ایام فاطمیه هر روز راس ساعت 

19 در هنرسرای خورشید روی صحنه می رود.

مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از آغاز طرح 
مرمت سقف چهارسوق بازار قیصریه اصفهان خبر داد.

منصور زیرک با اعالم این خبر افزود: خوش��بختانه در س��ال های اخیر 
برخی از قس��مت های بازار  قیصریه که دچار آسیب ش��ده بود توسط 
معاونت میراث فرهنگی، مرمت و رفع خطر شده است، اما هنوز در برخی 
 از قس��مت ها مش��کالتی وجود دارد که نیاز به تخصیص اعتبار زیادی 

دارد. 
در حال حاض��ر گروه امانی معاون��ت میراث با توجه ب��ه در پیش بودن 
ن��وروز به رفع خط��ر اضط��راری در قس��مت هایی از چهارس��وق دوم 
 قیصریه ) ورودی س��رای چیت س��ازها( که احتمال ریزش دارد اقدام 
ک��رده اس��ت.  زی��رک در ادام��ه اف��زود: آس��یب ه��ای وارده در 
اث��ر فرس��ودگی ایزوالس��یون ب��ام ب��ازار و نف��وذ آب از پش��ت 
ب��ام ب��ه الی��ه ه��ای زیری��ن ص��ورت گرفت��ه و باع��ث م��ی ش��ود 
 مصال��ح فرس��وده ش��ده و در نهای��ت ری��زش آجره��ا را ش��اهد 

باشیم. 
مرمت اضطراری این قسمت از سقف بازار زیر نظر کارشناسان و توسط 
استادکاران گروه امانی با اعتباری بالغ بر سیصد میلیون ریال و در مدت 

زمان یک ماه به انجام خواهد رسید.

جشنواره » بهار در باغ فدک « ویژه استقبال از بهار در مجموعه فرهنگی 
تفریحی فدک برگزار می شود. فرارسیدن فصل بهار تنها به معنای آغاز 
سال نو نیست، بلکه تازه شدن طبیعت را در پی دارد که موجب جریان 

یافتن شور و شوق ویژه ای در زندگی افراد می شود. 
مراکز فرهنگی و تفریحی شهر اصفهان هر س��اله با فرارسیدن این ایام 
ویژه برنامه های مختلفی را تدارک دیده و برای ش��هروندان اصفهانی و 

مسافران و گردشگران نوروزی برگزار می کنند.
باغ فدک به عنوان یکی از مراکز تفریحی مهم شهر که هر ساله پذیرای 
جمعیت قابل توجهی از مسافران نوروزی است، امسال جشنواره بهارانه 
خود را در اس��فند ماه برگزار می کن��د. برپایی کالس های آموزش��ی 
 متنوع، آموزش هفت س��ین، شیرینی های نوروزی، س��بزه عید و ارائه 
صنایع دس��تی و محصوالت خانگی بان��وان از جمله برنام��ه های این 

جشنواره است.
کالس های آموزشی جش��نواره بهار در باغ فدک ویژه استقبال از بهار 
 از 10 تا 15 اس��فندماه در محل باغ ف��دک برگزار می ش��ود که بانوان 
عالقه مند برای شرکت و ثبت نام در این جشنواره تا10 اسفندماه فرصت 

دارند به محل باغ فدک مراجعه کنند.
 گفتنی اس��ت، این جش��نواره با گردآوری محصوالت و آثار هر یک از 
هنرجویان در قالب نمایشگاهی روز ش��نبه 15 اسفندماه از ساعت 9 تا 
13 بعداز ظهر همراه با اهدای گل و نهال به مناس��بت روز درختکاری 

برگزار می شود.

فیلم سینمایی » کوچه بی نام « در سینما ساحل اصفهان اکران شد.
» کوچه بی نام « س��ومین درام خانوادگی هات��ف علیمردانی بعد از 
مردن به وقت شهریور و بخاطر پونه اس��ت که با بازی فرهاد اصالنی، 
باران کوثری، فرشته صدرعرفایی، ستاره پسیانی و... در بخش سودای 

سیمرغ فجر سی و سوم به نمایش در آمد.
درامی اجتماعی ک��ه به ماجرای زندگ��ی دو خان��واده در یک منزل 
مسکونی قدیمی در جنوب شهر می پردازد. دو خانواده متفاوت جنوب 
شهری که نویس��نده س��عی کرده با ایجاد حوادثی در زندگی این دو 
خانواده، به نوعی ارتباط آنها را برای مخاطب گره گشایی کند. در طول 
قصه و با رخدادهای غیرمنتظره که البته به صورت اتوبوسی وارد قصه 
می ش��ود و به صورت لحظه ای کاراکترها و بالطبع مخاطب را با خود 
درگیر می کند و به صورت لحظه ای هم از آن جدا می ش��ود، ارتباط 

فامیلی این دو خانواده را نیز مشخص می کند.
فرشته صدرعرفایی، ملیسا ذاکری، ستاره پسیانی، محمدرضا غفاری، 
امیر آقایی، علیرضا استادی، فرخنده فرمانی زاده، حمیدرضا محمدی، 
 پروین ملکی، علیرضا علویان، نیوش��ا جهانی، حس��ام رحیمي منش 

از دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

» لحظه های خوب « به مناسبت ایام 
فاطمیه روی صحنه هنرسرای خورشید

ویژه ایام نوروز؛

جشنواره بهار در باغ فدک برگزار می شود

آغاز مرمت اضطراری سقف چهارسوق 
بازار قیصریه اصفهان 

اکران فیلم جدید در اصفهان؛

» کوچه بی نام « به سینما ساحل رسید!

در سیزدهمین جشن تصویر سال صورت گرفت؛

نمایش آثار فیلمسازان اصفهانی در خانه هنرمندان تهران
فیلمسازان اصفهانی به سیزدهمین جشن تصویر سال راه پیدا کردند.

 سیزدهمین جش��ن تصویر سال به دبیری س��یف اله صمدیان از30 
بهمن  تا۲0 اسفند ماه در دو سالن شهناز و ناصری و گالری های خانه 

هنرمندان ایران در حال برگزاری است.
در این جشن، نمایشگاه ساالنه رشته های عکاسی،  گرافیک، فیلم  های 
 مستند، کوتاه داس��تانی، تجربی، انیمیش��ن، ویدئوآرت و  کاریکاتور 

در دو بخش آزاد و جوانان زیر ۲5 سال برگزار می شود.
مهدی مخت��اری، پیروز کالنتری و س��حر سلحش��ور، اعضای هیات 
انتخاب بخش آزاد و زیر ۲5 س��ال فیلم هستند و س��عید روستایی، 
رخشان بنی اعتماد و علیرضا زرین دست داوری نهایی آثار فیلمسازان 

زیر ۲5 سال را بر عهده دارند.
مصطفی اس��داللهی،  بهرام کلهرنیا و مس��عود س��پهر، داوران بخش 
گرافیک، کامبیز درم بخ��ش، احمد عربانی و بزرگمهر حس��ین پور، 
داوران بخ��ش کاریکات��ور و کاوه کاظمی، فرزان��ه خادمیان و صمد 

قربان زاده، داوران بخش عکس جشنواره هستند.
پانصد عک��س، ۶5 گرافیک و 5۷ کاریکاتور ب��ه روی دیوارهای خانه 
هنرمن��دان تهران م��ی رود و در بخ��ش فیلم تصویر جش��نواره هم، 
 5۶ فیلم در بخش زیر ۲5 س��ال و 1۴۸ فیلم در بخ��ش آزاد نمایش 
داده می شود. در این جشنواره از هنرمندان برجسته ای چون محمود 
کالری، فریده الشایی، رضا عابدینی، محمودرضا بهمن پور، فخرالدین 

فخرالدینی، خلیل مستوفی و محمد هادیان تقدیر می شود.
گفتنی است، در میان فیلم های راه پیدا کرده به این جشنواره، آثاری 
 از فیلمس��ازان اصفهانی هم دیده می ش��ود که از این جمله می توان 
به فیلم های » آدمک چوبی سایه من « زیور حجتی، » بیگانه « فردین 
انصاری، » همچنان می چکد « الهام باطنی، » وقتی صنم گریست « 
مجید شیدا و فریبرز آهنین، » ویژن « شهیره فروغی، » برای همه« 
عاطف��ه مهدیانی، » مانوش��اک « و » به خاطر هیچ « عس��ل غریب، 
»آزمایش« آیدا نامجو و مهن��از نوری و» حرم��ان « مائده ابوطالبی 

اشاره کرد.

نخستین نشست تخیل شناسی شهر خالق از سوی مرکز نوآوری و خالقیت 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مدیر این مرکز ضمن اعالم این خبر گفت: سلس��له نشس��ت های مختلفی 

 با محوریت بررس��ی ابعاد مختلف موضوع خالقیت و تخی��ل و با هدف ایجاد 
رابطه ای میان قش��ر فرهیخته و تحصیل کرده جامعه با حوزه مفاهیم اصلی 
خالقیت، از س��وی این مرکز در حال برگزاری اس��ت که در قالب جلس��اتی 
 ماهانه با حضور اس��اتیدی همچون بهمن نامور مطلق و حسن بلخاری ویژه 

عالقه مندان برگزار می شود.
ایزدخواستی ادامه داد: تخیل شناسی شهر خالق نیز مبحث تازه ای است که 
برای نخستین بار در کشور از سوی مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان 
مطرح می ش��ود که قصد دارد از منظری متفاوت به بررسی ابنیه تاریخی و 
معماری شهر بپردازد. وی تصریح کرد: در این جلس��ات در ابتدا به شناخت 
حوزه های مختلف تخیل در اماکن مختلف ش��هر اصفهان پرداخته می شود 
که نخستین نشست نیز میدان امام ) ره ( را به عنوان یکی از ابنیه تاریخی مهم 

و قابل توجه مورد بررسی قرار می دهد.
مدیر مرکز خالقیت و نوآوری ش��هرداری اصفهان ادامه داد: بررسی نقش و 
جایگاه تخیل در ساخت ابنیه تاریخی اصفهان و همچنین معماری و ساخت 
بناهای جدید در آینده این شهر مبحث دیگری اس��ت که مورد بررسی قرار 

می گیرد.
وی خاطرنش��ان کرد: این نشست با س��خنرانی دکتر علی عباسی، از اساتید 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این نشست، روز 5 اسفندماه از ساعت 

10 صبح به سالن همایش های کتابخانه مرکزی اصفهان مراجعه کنند.

از سوی مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان؛
برگزاری نخستین نشست  »  تخیل شناسی شهر خالق « 
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یک کارگردان تئاتر گفت: س��الن فرش��چیان که 
می توانس��ت در اختی��ار هنرمندان ب��رای اجرای 
 تئاتر ق��رار بگی��رد، به ی��ک دفترخان��ه تجاری و 
یک کافی شاپ تبدیل شده است و هنرمندان باید 
برای اجرای یک نمایش در آن مراتب دش��واری را 

سپری کنند.
اصفهان ش��هری که عن��وان فرهن��گ و تمدن را 
یدک می کش��د، اما از وجود س��الن های تخصصی 
 ویژه تئات��ر و همچنین س��ینمای فع��ال بی بهره

 است.
مجتمع فرش��چیان به عنوان مرک��زی هنری که 
بسیاری از فعاالن عرصه هنر برنامه های آن را دنبال 
 می کنند، ه��ر از چندگاهی دس��تخوش تغییراتی 
در مدیریت و برنامه می شود، در سال های گذشته 
 تصمیم گرفته ش��د این مرکز به عنوان تئاتر شهر 
در نظر گرفته ش��ود، اما بعد از مدت��ی کلنگ تئاتر 
شهر در دو مرکز دیگر زده ش��د که سرنوشت آنها 

نیز نامعلوم است.
اگرچ��ه هنرمندان چش��م به س��الن فرش��چیان 
دوخته اند و انتظ��ار دارند به ی��ک مرکز تخصصی 
تئاتر که ه��ر ش��ب در آن هنرمن��دان تئاتر روی 
صحنه بروند تبدیل ش��ود و یا یک مرکز تخصصی 
 س��ینما که هنرمندان پس از اکران فیلم به بحث و 
تبادل نظر بپردازند مبدل شود، اما خصوصی سازی 
 هم نتوانس��ت خواس��ته های هنرمندان را برطرف 

کند.

 تاالر فرش�چیان ب�ه مرک�ز تج�اری تبدیل 
شده است

یک کارگردان تئاتر اظه��ار کرد: از اینکه تئاترهای 
خودم را در ت��االر فرش��چیان روی صحنه می برم 
متاسفم، زیرا این تاالر پس از اینکه به دست بخش 
خصوصی سپرده شد از دست هنرمندان تئاتر خارج 

و به یک مرکز تجاری تبدیل شد.
وی که تئاتر ش��یب تند را روی صحنه دارد، ادامه 
داد: ۴ ساعت قبل از اجرای نمایشم مسئوالن تاالر 
به من گفتند که س��الن نور ندارد و این جای بسی 

تاسف برای این مکان فرهنگی است.
اصغر مرادی افزود: سالن فرشچیان که می توانست 
 در اختیار هنرمندان برای اجرای تئاتر قرار بگیرد، 
به یک دفترخانه تجاری و یک کافی ش��اپ تبدیل 
شده است و هنرمندان باید برای اجرای یک نمایش 

در آن مراتب دشواری را سپری کنند.
 وی گف��ت: تئات��ر اصفه��ان ک��ه روزی در زم��ان 
ارحام صدر از شهرهای دیگر همچون تهران خواهان 
 داش��ت و بلیت رزرو می کردند، افول کرده اس��ت، 
این در شرایطی است که مسئوالن فرهنگی ما برای 
یک گروه تهرانی که در اصفهان اجرای تئاتر می کند 
سر و دست می ش��کنند و از هیچ اقدامی برای آنها 

دریغ نمی کنند.
مرادی ادامه داد: تئاتر اصفه��ان حال و روز خوبی 
ندارد زیرا مس��ئوالن ما جایگاهی برای آن در نظر 

ندارند و به هنرمندان تئاتر توجهی نمی کنند.

وی تصری��ح ک��رد: ب��ا وجود تم��ام مش��کالت ما 
تئاتریست ها دست از تالش بر نمی داریم و حتی زیر 
نور یک چراغ کوچک هم شده نمایش مان را روی 

صحنه می بریم.
وضعیت تئاتر نابه سامان است

مصطفی شکرانی اظهار کرد: وضعیت تئاتر اصفهان 
نابه سامان است به طوری که من دو سال گذشته 

تنها سالی یک تئاتر روی صحنه برده ام.
وی افزود: آنقدر از تئاتری های حمایت نمی شود که 
هنرمندان تئاتر دیگر به دنبال ش��کوفایی نیستند 
و به دلیل استفاده از نمایش��نامه ای بی محتوا این 

مخاطبان هستند که فراری می شوند.
کارگردان تئاتر ادامه داد: اما مش��کل اساس��ی را 
متولیان و برگزار کنندگان تئاتر به وجود آورده اند، 
الاقل یک کالم بگویند تئاتر نمی خواهیم تا ما هم 

تکلیف خودمان را بدانیم.
وی گفت: ت��االر فرش��چیان تنها ب��ه مکانی برای 
 برگزاری جشنواره تبدیل ش��ده است و به سختی 

در اختیار هنرمندان قرار می گیرد.
 ش��کرانی اضافه کرد: باتوجه به اینکه سال هاست 
در رش��ته تئاتر فعالیت دارم، اما اگر می خواس��تم 
منتظ��ر امرار مع��اش از این کار باش��م ب��ه جایی 
نمی رس��یدم، ای��ن ب��ی توجه��ی ب��ه هنرمندان 
سال هاست که انجام می شود. وی گفت: هنرمندان 
تئاتر حتی مکانی برای تمرین ندارند و تنها به عشق 

این هنر است که سرپا هستند.

اخبار کوتاه خبر ویژه

فرهنگس��رای خانواده میزبان نشس��ت » مقدمه ای بر تربیت کودک و 
نوجوان « می شود. 

افرادی که به واس��طه نق��ش اجتماع��ی و یا فردی ش��ان عه��ده دار 
 مسئولیت سنگین و قابل توجه تربیت هس��تند، ضرورت دارد تا با انواع 
روش ه��ای تربیتی، اموری که پرهی��ز از آنها در رون��د تربیت کودکان 
 و نوجوان��ان اهمی��ت دارد و اهمیت و تاثی��ر تربیت ب��ر روی آنان آگاه

 شوند.
فرهنگسرای خانواده که نشس��ت های متعددی را در این زمینه برگزار 
کرده، روز ۶ اس��فندماه میزبان نشس��تی با عنوان مقدمه ای بر تربیت 

کودک و نوجوان خواهد بود.
این نشست با حضور استاد الوی، از اساتید روانشناسی و مشاوره خانواده 

برگزار می شود.
  ورود در ای��ن برنامه ب��رای عم��وم آزاد و رایگان اس��ت و عالقه مندان 
 می توانند برای ش��رکت در این نشست به فرهنگس��رای خانواده واقع 
 در خیابان جی، خیابان الهور، خیابان مفتح ش��رقی، جنب ورزش��گاه 

پیروزی مراجعه کنند.

نسخه تازه و دوباره سازی شده » پینوکیو « با پیدا کردن کارگردان خود، 
وارد مرحله تولید می شود. 

این نسخه را ران هاوارد کارگردانی خواهد کرد.
رابرت داون��ی جونیور که تهیه کننده اصلی این نس��خه اس��ت، در آن 
بازی هم خواهد کرد. او با انتخاب ه��اوارد، می گوید وی بهترین گزینه 
 برای کارگردانی ای��ن کمدی درام نوجوانانه و ماجراجویانه به حس��اب 

می آید. 
فیلم نامه فیلم هنوز نوش��ته نشده ولی قرار اس��ت حال و هوایی شبیه 
»مالیفیشنت« آنجلینا جولی داش��ته باشد. فیلم جولی، داستان زیبای 

خفته را از نگاه کاراکتر منفی آن تعریف کرد. 
بای��د دی��د داون��ی جونی��ور در نس��خه س��ینمایی اش از داس��تان 
 پینوکیو، چه بالیی بر س��ر پینوکیو، پ��در ژپتو، گربه ن��ره و روباه مکار 

خواهد آورد.
س��ینمای ایتالیا در س��ال ۲00۲ نس��خه زنده ای از داستان کالسیک 

پینوکیو را ارائه کرد. 
 این فیلم ب��ا بازی و کارگردانی روبرتو بنینی شکس��ت س��خت تجاری 
 در جدول گیش��ه، نمایش خورد و منتقدان ه��م نقدهای منفی زیادی 

بر روی آن نوشتند.

اصغر خلیلی از اجرای نمایش��ی بر اس��اس زندگی » مصدق « در نیمه نخس��ت 
سال 95 خبر داد. اصغر خلیلی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش 
»مصدق« گفت: این نمایش به شکل مستند چهار مرحله از زندگی محمد مصدق 

یکی از معروف ترین چهره های سیاسی ایران را به تصویر می کشد.
 وی بیان کرد: ن��گارش و تحقیقات نمایش��نامه این اثر بیش از یک س��ال زمان 
برده است و در این مسیر اس��اتید صاحب نظر بس��یاری آن را مطالعه و بررسی 
کرده اند. این نمایشنامه که تمامی شخصیت ها و اتفاقات آن بر اساس واقعیت های 
تاریخی است با نگاهی جامعه شناختی به بررسی رویدادهای زندگی و فعالیت های 
این شخصیت می پردازد. خلیلی متذکر ش��د: دکتر مصدق اتفاقات مختلفی را 
 پشت سر گذاشته است؛ مانند: دوران نخست وزیری، حصر خانگی، عزل، دادگاه 
 و ... رویدادهای��ی که ه��م در زندگی ش��خصی او و هم بر جامع��ه اش تاثیرگذار 
بوده اس��ت. ما نیز در این نمایش از زمان تالش او برای ملی ش��دن نفت تا زمان 
مرگش را به تصویر می کش��یم. وی اظهار کرد: نمایش��نامه 1۷ شخصیت اصلی 
دارد و در کنار آنها کاراکترهای دیگری نیز حضور دارند که قصه را پیش می برند. 

در واقع نمایش ۴5 بازیگر دارد که اسامی آنها در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
محمد مصدق معروف به دکتر مصدق، سیاست مدار، حقوقدان، نماینده چند دوره 
مجلس شورای ملی و دو دوره نخست وزیر ایران بود. او نخستین دولتمرد خاورمیانه 
 بود که با اجرایی کردن اندیشه ملی ش��دن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی 

با قدرت های استعماری را برافراشت.

کتاب طنز عیادتتون درد نکنه با هدف ترویج صله رحم و فرهنگ سازی پیرامون 
نحوه عیادت از بیماران از سوی کمیته فرهنگ شهروندی منتشر می شود. دبیر 
کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه عیادت از بیماران از جمله 
دستورات دینی است و مصداقی از صله رحم به ش��مار می آید، گفت: این کتاب 
 عالوه بر فرهنگسازی ترویج این سنت پسندیده، با زبان طنز، آداب عیادت رفتن 

نزد بیماران را آموزش می دهد. 
محمد حسن مردانی افزود: تقویت روحیه بیماران، نوع خرید هدیه برای بیماران 
و احترام به قوانین بیمارس��تان  از جمله نکاتی اس��ت که در ای��ن کتاب در قالب 
کمیک استریپ به آن پرداخته شده است. وی  خاطرنشان کرد: کتاب » عیادتتون 
درد نکن��ه« داری 3۶ صفحه و در قطع خش��تی چاپ ش��ده و درصورت موافقت 
 معاونت درمان علوم پزش��کی تالش خواهیم کرد یک نس��خه از این کتاب را در 

بیمارستان های شهر و در بسته لباس و لوازم بیماران قرار دهیم. 
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی خاطرنشان کرد: مطالعه این کتاب شیرین و جذاب 
 از یک سو اوقات فراغت بیماران را در ایام بستری شدن غنی تر ساخته و لبخند را 
بر لب های آن ها خواهد نشاند و از سوی دیگر نکات مهمی در زمینه عیادت از بیمار 
را به همراهان و نزدیکان متذکر خواهد شد. گفتنی است، تالیف این کتاب پایان 

پیدا کرده و در روزهای آتی به زیر چاپ خواهد رفت.

در نشست هفتگی فرهنگسرای خانواده؛

 » مقدمه ای بر تربیت 
کودک و نوجوان « ارائه می شود

» پینوکیو «
 کارگردانش را پیدا کرد

اصغر خلیلی:

» مصدق « روی صحنه می رود

از سوی کمیته فرهنگ شهروندی؛

کتاب طنز » عیادتتون درد نکنه « 
منتشر شد

در ادامه روند نابه سامان تئاتر اصفهان؛

 مجتمع فرشچیان 
 به یک 

 مرکز تجاری 
تبدیل شد
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری زمان 
و نحوه پرداخت عیدی مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی 
را در این اســتان اعالم کــرد. غالمرضا محمدی مدیرکل ســازمان 
تامین اجتماعی چهارمحال و بختیــاری ادامه داد: مبلغ عیدی پایان 
ســال 1394 برای هر پرونده فعال مســتمری اعم از بازنشستگان، 
از کارافتادگان کلــی و بازماندگان ســازمان تامین اجتماعی معادل 

6880000 ریال اعالم شده است.
وی با اشاره به اینکه عیدی مستمری بگیرانی که از شعب عامل بانک 
رفاه مستمری دریافت می کنند بر اســاس جدول پیوست از چهارم 
لغایت یازدهم اسفندماه پرداخت خواهد شــد بیان داشت: پرداخت 
عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از طریق سایر بانک ها 
در روز 11 اسفندماه سال جاری صورت خواهد گرفت.محمدی با اشاره 
به پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری 
که به هر علت در طول ســال جاری مجددا  فعال شده اند عنوان کرد: 
میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه های دریافت مستمری در سال 
تعیین خواهد شــد و کســری ماه به صورت یک ماه کامل پرداخت 

می شود.
وی با اشــاره به خدمات این سازمان افزود: ســازمان تامین اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری در تالش اســت تا خدمات مطلوب و ارزنده به 

مستمری بگیران این استان ارایه دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نفــوذ در مجلس خبرگان با 
شــعار »درود بر والیت فقیه« یکی از اهداف دشمن در انتخابات 

است.
آیت اهلل علیرضا اسالمیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمن 
در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان قصد دارد والیت فقیه را 
از داخل تضعیف کند به همین دلیــل برخی افراد در اجرای طرح 

دشمن بازی کردند.
وی با بیان اینکه دشمن در مجلس خبرگان به دنبال منافع شخصی 
است افزود: دشمن می خواهد خبرگانی شکل گیرد که اگر کشور 
از رهبری محروم شد از مجلس خبرگان، رهبری را بیرون آورد که 

منافع خود را تأمین کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: فــردی باید وارد مجلس 
خبرگان شــود که دارای بینش اسالمی، سیاســی، فقیه، عادل و 

مجتهد باشد.
اســالمیان با بیان اینکه برخی ها رهبری را در حد یک شخصیت 
سیاسی آورده اند خاطر نشان کرد: رهبر عالوه  بر اینکه باید سیاسی 
و از مسایل روز آگاه باشد باید فقیه، عادل، شجاع، مجتهد و از دل 

مردم خبر داشته باشد تا بتواند به عنوان رهبری انتخاب شود.
وی والیت فقیه را ستون انقالب دانست و گفت: با توجه به اهمیت 
و ضرورت انتخابات دشمن به دنبال تضعیف والیت فقیه است، اما 

والیت فقیه ستون انقالب بوده و این ستون فوالدی است.
عضو مجلس خبرگان رهبــری تصریح کرد: امیــدوارم انتخابات 
خبرگان رهبری در راستای اهداف امام خمینی)ره(، نظام جمهوری 
اسالمی و با بصیرت برگزار شود؛ چرا که اسالم هر چه ضربه خورده 

از بی بصیرتی بوده است.
اســالمیان با بیان اینکه برخی مدیران و مســئوالن دستگاه های 
اجرایی با حضور و برگزاری جلسات ایشان در استان مخالف هستند 
ادامه داد: با توجه به اینکه مسئوالن استان از بنده برای حضور در 
مراسم ها دعوت می کنند، اما برخی مدیران اجرایی با حضور بنده 

در جلسات مخالف و بیشتر جلسات را لغو می کنند.
وی با ابراز نگرانی از برگزاری انتخابات گفت: مدیرانی که جلسات 
بنده را لغو می کنند چطور می خواهند از رأی مردم و صندوق های 

رأی محافظت کنند.
عضو مجلــس خبرگان رهبــری بیان کرد: معرفــی کاندید اهای 
انتخاباتی به ویژه کاندیداهای خبرگان رهبری باید صادقانه باشد 
چرا که اهمیت و ضرورت مجلس خبرگان برکسی پوشیده نیست.

اسالمیان با اشــاه به نقش رســانه ها در برگزاری انتخابات افزود: 
رســانه ها باید کاری کنند که آگاهی بخشی و اعالم نظرسنجی ها 

به صورت حزبی و گروهی نباشد بلکه به صورت واقعی بیان شود.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 77 میلیون و 971 
هزار دالر کاال از چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شده است.

»حمیدرضا خبیــر« اظهار کرد: اقــالم صادراتی از قبیــل مصنوعات 
 فلزی، لوازم خانگی، بادام، کابل برق، موکت، کاشــی و سرامیک به وزن

 120 هزار تن است.
وی خاطرنشان کرد: این کاالها به کشــورهای عراق، امارات، پاکستان، 
مالزی، افغانستان، پاکستان، هندوستان و تاجیکستان صادر شده است.

خبیر تصریح کرد: در همین مــدت 5400 تن کاال به ارزش 39 میلیون 
دالر به استان وارد شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن ایده نوین اقتصاد مقاومتی، گفت: 
رقابت با ساختارهای نادرست اقتصاد جهان، هدف اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل گمرک چهار محال و بختیاری تصریح کرد: کشور ایران به عنوان 
مرکز ایده و طرح جدید اقتصاد مقاومتی باید برای رسیدن به یک اقتصاد 
پایدار و رقابتی راه حل ها و مســیرهای صحیح را انتخاب کند تا بتواند 

بهترین الگو برای اقتصاد دیگر کشورها باشد.

 اعالم زمان پرداخت عیدی 
مستمری بگیران تامین اجتماعی

عضو مجلس خبرگان رهبری در شهرکرد:

نفوذ در مجلس خبرگان یکی از 
اهداف دشمن در انتخابات است

 صادرات 78 میلیون دالری 
از چهار محال و بختیاری

نماینده ولی فقیــه در چهارمحال وبختیــاری و امام 
جمعه شهرکرد گفت: اگر می خواهید انقالب و نظامی 
که خدای متعال به شما عطا کرده حفاظت و حراست 
بشود باید شعار عدالت محوری در عمل به معنای واقعی 

کلمه در جامعه رواج داشته باشد.
حجت االســالم »محمدعلی نکونام« در سفر به شهر 
فارسان، در جمع مردم این شهر حق مداری و صیانت و 
ایستادگی پای حق را از دغدغه های یک انسان مومن 
متقی برشمرد و گفت: حق مداری از نوع تربیت انسان 
نشأت می گیرد. بر همین اساس کسانی که در مکتب 
آموزه های اســالمی و قرآنی پــرورش یافته اند، قطعا 
پای حق ایســتادگی می کنند، اما آنهایی که در دامن 
مکتب و ارزش ها رشــد پیدا نکردنــد در دفاع از حق 

سست هستند.
وی منشــأ ریزش ها و رویش های انقــالب را از میزان 
حق مداری و تبعیت آنها از مسیر حق دانست و گفت: 
تربیت ناصحیح به فاصله گرفتن از حق و کوتاه آمدن در 

برابر دشمن و ستمکاران منجر می شود.
نکونام پیروی از هواهای نفسانی را خطری بزرگ برای 
جامعه اســالمی خواند و افزود: کســانی که به دنبال 
سیاسی بازی، جناح گرایی، تکبر و منیت باشند جامعه 

را دچار تفرقه و دودستگی می کنند که یکی از دغدغه ها 
و نگرانی های رهبــر معظم انقالب نیز گرفتار شــدن 
جامعه به همین مســایل و غافل شدن از امور کلیدی 

و اساسی است.
نماینده ولی فقیه در استان، اشــرافیت طلبی را یکی 
دیگر از آفت های انقالب دانســت و گفت: اگر جامعه 
به سمت گرایش های دنیوی و زندگی اشرافی و مادی 
سوق داده شود قطعا با آسیب ها و خطرات جدی مواجه 
می گردد.وی بر توصیه و تأکید همیشگی و جدی رهبر 
معظم انقالب بر عدالت محوری در کشور اشاره کرد و 
افزود: عدالت محوری یعنی آنکه مراقب باشــید کشور 
به موقعیتی برای ثروت اندوزی یک عده افراد سودجو 
و منفعت طلب تبدیل نشــود که بتوانند به وسیله این 
دارایی ها و امکانات افراد را برای خود بخرند و در مقابل 

انقالب و ارزش ها را بفروشند.
امام جمعه شــهرکرد با اشــاره به تالش اکثر جناح ها 
و گروه های سیاســی برای جایگزین کردن توسعه به 
جای عدالت تصریح کرد: متأسفانه عدالت محوری برای 
بسیاری از گروه ها و جناح سیاسی در داخل کشور مهم 
نیســت بلکه آنچه که برای آنها بیش از همه اهمیت 
دارد، توسعه محوری است که این روش هم مورد قبول 

امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری نبوده و نیست.
نکونــام گفت: اگــر می خواهید انقــالب و نظامی که 
خدای متعال به شــما عطا کرده حفاظت و حراســت 
بشــود باید شــعار عدالت محوری در عمل به معنای 
واقعــی کلمــه در جامعه رواج داشــته باشــد.وی با 
تأکید بــر اینکه از گفتــن حقایــق و واقعیت ها نباید 
خسته شــد، تصریح کرد: قطعا این گفتمان ها و بیان 
واقعیت ها و حقایق در افزایش بصیرت و هوشــیاری و 
 در تصمیم گیری ها و انتخــاب افراد اصلح در انتخابات 

پیش رو بسیار مهم و نقش آفرین خواهد بود.
امام جمعه شــهرکرد بدعت گذاری ها را یکی دیگر از 
خطرات و آفت های بزرگ انقالب برشــمرد و تصریح 
کرد: استکبارستیزی جزو شــاخصه های اصلی دین 
مبین اسالم اســت که کم رنگ شدن و گرفتن روحیه 
استکبارســتیزی مصداق بارز همین بدعت گذاری در 

درون جامعه است.
در ادامه به انتخابات مهم و سرنوشت ساز 7 اسفندماه 
اشــاره کرد و گفت: در ایــن انتخابات بایــد همانند 
راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور گســترده، آگاهانه و با 
بصیرت داشت و جریان های مؤمن، انقالبی و سرزنده 

که انقالب را درک کنند، انتخاب کرد.

عـدالت  محـوری الزمـه حـراست از انقـالب

مفاد آرا
11/472 شماره:1394/16/184107-94/11/26 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابــر رای شــماره 139460302013000867 مــورخ 94/10/24 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مدینه پایمرد فرزند خدامنده به شــماره شناسنامه 2929 صادره 
از بشارت در یک باب خانه به مســاحت 321/60 مترمربع پالک 99 فرعی از 223 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 223 اصلی واقع در فریدونشهر، 
شهر برف انبار، محله سنگباران خریداری از مالک رســمی آقای علی بهارلوئی 

یانچشمه محرز گردیده است.
2- برابر رای شــماره 139460302013000872 مــورخ 94/10/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صیدال دویستی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 17 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 307/70 مترمربع پالک 17 فرعی از 
61 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 61 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
زمستانه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای نوروز جزی موگوئی محرز 

گردیده است.
3- برابر رای شــماره 139460302013000876 مــورخ 94/10/29 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای فیروز موالئی فرزند جابر به شــماره شناســنامه 209 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 75/20 مترمربع پالک 9 فرعی از 69 اصلی 
مفروز و مجزی شــده از پالک 69 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای کاهگان 

خریداری از مالک رسمی آقای جابر موالئی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139460302013000896- 94/11/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای روح اله لچینانی فرزند احمد به شماره شناسنامه 340 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مســاحت 206/90 مترمربع پالک 2580 فرعی از 238 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر لچینانی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139460302013000942-94/11/19 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اله داد حیدری دهســوری فرزند احمد آقا به شماره شناسنامه 3 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 193/20 مترمربع پالک 34 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای دهســور خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمدآقا حیدری 

محرز گردیده است.

6- برابر رای شماره 139460302013000944-94/11/19 هیات اول موضوع 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عزیز سیاوشی فرزند امامقلی به شماره شناسنامه 607 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 375 مترمربع پالک 35 فرعی از 227 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 

دهسور خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله خداپرست محرز گردیده است.
7- برابر رای شماره 139460302013000956-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم شــهربانو رحیمی فرزنــد فوقانعلی به شــماره شناســنامه 70 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 190/30 مترمربع پالک 36 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای دهسور خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن مهدوی محرز گردیده 

است.
8- برابر رای شماره 139460302013000958-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید حســن مهدوی فرزند ســید جعفر به شماره شناســنامه 7 صادره از 
فریدونشــهر در یک باب خانه به مســاحت 368 مترمربع پالک 37 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روســتای دهســور از مالکیت آقای جعفر مهدوی به متقاضی ارث رسیده است 

محرز گردیده است.
9- برابر رای شماره 139460302013000964-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای منصور معصومی فرزند اسفندیار به شــماره شناسنامه 3484 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 184/70 مترمربع پالک 2584 فرعی از 
238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ملک محمد جانی محرز گردیده است.
10- برابر رای شماره 139460302013000967-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یعقوب ســهرابی پور فرزند ظهراب به شماره شناســنامه 537 صادره از 
فریدونشــهر در یک باب خانه به مســاحت 482/90 مترمربع پالک 19 فرعی از 
61 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 61 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
زمستانه خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای ســهراب دویستی محرز 

گردیده است.
11- برابر رای شماره 139460302013000969-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمیدرضا جوزی فرزند غالم به شماره شناسنامه 1120063337 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 107/40 مترمربع پالک 100 فرعی از 223 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 223 اصلی واقع در فریدونشهر، 
شــهر برف انبار، محله ســنگباران خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای 

طاطاوس باغومیان محرز گردیده است.
12- برابر رای شماره 139460302013000971-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای سید رضا مطلبی فرزند سید عباسعلی به شماره شناسنامه 729 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 209/40 مترمربع پالک 17 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشــهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالک رســمی آقای سید عباسعلی مطلبی چقائی 

محرز گردیده است.
13- برابر رای شماره 139460302013000973-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رحمت اله گگونانی فرزند عبدالعلی به شــماره شناســنامه 194 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 71/70 مترمربع پالک 2583 فرعی از 238 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مصطفی رحیمی آخوره علیائی محرز 

گردیده است.
14- برابر رای شماره 139460302013000975-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید رضا مطلبی فرزند سید عباسعلی به شماره شناسنامه 729 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 364/70 مترمربع پالک 16 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشــهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالک رســمی آقای سید عباسعلی مطلبی چقائی 

محرز گردیده است.
15- برابر رای شماره 139460302013000977-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای گشتاســب خدارحمی فرزند خداکرم به شــماره شناســنامه 1 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 594/80 مترمربع پالک 18 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشــهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای عبدل کرمی ازونبالغی محرز 

گردیده است.
16- برابر رای شماره 139460302013000990-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجید روســتائی فرزند علی رضا به شــماره شناســنامه 1292 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 225/20 مترمربع پالک 247 فرعی از 230 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 90 فرعی از 230 اصلی واقع در فریدونشهر، 

وحدت آباد )خود متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
17- برابر رای شماره 139460302013000992-94/11/26 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید رسول مطلبی فرزند سید عباســعلی به شماره شناسنامه 4 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 367/10 مترمربع پالک 19 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشــهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالکین رسمی آقایان سید رضا و سید منصور هر 

دو مطلبی محرز گردیده است.
18-برابر رای شماره 139460302013000994-94/11/26 هیات اول موضوع 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا بانو موحدی فرزند مختار به شماره شناسنامه 28 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مســاحت 138/80 مترمربع پالک 2585 فرعی از 

238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباسقلی اصالنی آخوره علیائی محرز 

گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 94/12/5 
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 94/12/20

محسن مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
مفاد آرا

12/58 شماره:139460302028000407-1394/11/29 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
برابر رای شــماره 139460302028000310هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قاسمی 
ثوری فرزند مرادعلی به شماره شناســنامه 5 کدملی 5659571972 صادره از 
تودشک در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارخانه به مساحت 4893/51 
مترمربع احداثی در قسمتی از پالک شماره 59 اصلی واقع در سهر بخش 19 ثبت 
اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه طبق مبایعه نامه عادی و 
مورث متقاضی از مرادعلی قاسمی ثوری مالک رسمی اسناد قطعی 45738 مورخ 
1350/11/16 و 46851 مورخ 1351/05/01 دفترخانه 15 اصفهان و تصویر حصر 
وراثت 1731 مورخ 87/11/23 دادگاه عمومی بخش کوهپایه محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/12/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/20

م الف:34022 اصغر علی خانی کوپایی –رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده)نوبت اول( 

11/475اجرای شــعبه نهم حقوقــی اصفهان در نظــر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 920373ج/9 عباسعلی ایرجی علیه شهریار کریمی به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 247/875/000 ریال جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 94/12/25 
ساعت 11:30 صبح در محل اجرای احکام شعبه نهم واقع در خیابان شهید نکیبخت 
200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری جنب بیمه پارسیان ساختمان 
اجرای احکام حقوقی – ط3-واحد5 برگزار نماید. اوصــاف مورد مزایده: مورد 
مزایده عبارت است از ســهم 3 دانگ یک دســتگاه کامیون کفی جرثقیل داف تیپ 
FT2000DH275 رنگ زرد روغنــی مدل 1971 دو محور شــش چرخ ظرفیت 
16 تن شماره شاسی H27590035 به شــماره موتور L11433 شماره انتظامی 
355ع17ایران23 می باشــد. اتومبیل فوق با توجه به قیمت پایه کارشناســی که 
مصون از اعتراض مانده است 370/000/000 ریال برآورد گردیده است. طالبین 
خرید می تواننــد 5 روز قبل از مزایده بــه آدرس محل توقیــف کامیون واقع در 
پارکینگ بســیج خیابان امام خمینی مراجعه و بازدید نمایند کسانی حق شرکت 
درجلسه مزایده را دارند که 10 درصد از قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 واریز نماید و فیش آن را به همراه داشته 
 باشند برنده مزایده فرد یا افرادی می باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند.

م الف:33542 مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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کنگره جهانی موبایل مجمعی از شگفتی ها؛
ZTE تبلت پروجکشن

سامسونگ سری هفت محصوالت خود را رونمایی کرد؛
هفت کهکشان با هفت لبه!

در ایستگاه بین المللی فضایی اتفاق افتاد؛
مایکروسافت به فضا رفت

کنگره جهانی موبایل مطابق رسم هر ساله اش در بارسلونای اسپانیا در حال برگزاری 
اســت. در این هماورد جهانی شرکت های بزرگ ســازنده تلفن همراه حضور دارند و 
آخرین ابداعات و ابتکارات خود را در آن جا به نمایش می گذارند. از این جهت است که 

این نمایشگاه دارای اهمیت است.
اخبار رسیده از نمایشگاه امسال حاکی از آن اســت که همچنان شرکت ها چیزهای 

زیادی برای ارائه دارند.
یکی از این شرکت ها که چینی اســت، ZTE نام دارد و در این نمایشگاه از یک تبلت 
 رونمایی کرد کــه درون خود از یک پروژکتــور بهره می برد. این دســتگاه مبتکرانه
 Spro Plus نام دارد کــه صفحه نمایش لمســی آن در اندازه 8/4 اینــچ با فناوری

 AMOLED و دقت 2K ساخته شده است.
این تبلت باتری 12 آمپر ســاعتی دارد و گفته نشــده در صورتی که از پروژکتور آن 
اســتفاده شــود این باتری چه قدر می تواند انرژی دســتگاه را تامین کند. این تبلت 
 همچنین به اســپیکرهای قدرتمندی تجهیز شــده که صدای تولید شده از آن حتی 

در شلوغی نمایشگاه قابل شنیدن است.
این دستگاه به نظر افرادی را جلب خواهد کرد که قصد دارند کار خود را برای دیگران 
ارائه دهند و یا افرادی که از طرفداران تماشای فیلم هستند. متاسفانه از قیمت و زمان 
ارائه این دستگاه به کاربران اطالعی در دســت نیست، اما گفته شده که مشتاقان این 
دستگاه فعال باید تا تابســتان 2016 منتظر اطالعات بیشتر در رابطه با نحوه ارائه این 

دستگاه باشند.

سامســونگ باالخره از دو پرچمدار جدید خــود رونمایی کرد. 
هوشــمندهای Galaxy S7 و Edge S7 دو دســتگاه جدید 
هســتند که پیش از معرفی عکس های آن هــا در اینترنت لو 
رفته بود. این دو پرچمدار همانند نســخه های پیشــین خود 
 اســتانداردهای سامســونگ را در طراحــی و کیفیــت حفظ 
کرده انــد. تنها در برخــی از جزییــات مانند انــدازه فیزیکی 
دوربین ارتقــا پیدا کرده انــد. مــدل Edge S7 از یک صفحه 
 Galaxy S7 5/5 اینچی بهره می برد و این در حالی اســت که 
به صفحه 5/1 اینچی رضایت داده اســت. جالب آن که کیفیت 
این صفحه نمایش ها بــا وجود تفاوت در اندازه، به یک شــکل 
 است. سامســونگ این دو مدل را شــناگرانی قابل کرده است. 
 هــر دو مــدل اســتانداردهای IP68 را رعایــت کــرده اند و 
می توانند برای مدت ســی دقیقه تا یک و نیم متر زیر آب باقی 
بمانند. نکته جالــب دیگر در طراحی مدل های S7 برگشــت 
 اســالت کارت حافظه به ســخت افــزار این مدل ها اســت. 
به دالیلی در مدل قبلی، سامســونگ از گذاشتن اسالت کارت 
حافظه خودداری کرده بود، اما این بار این اســالت را با اسالت 
ســیم کارت ترکیب کرده تا به این ترتیب به برگشــت کارت 
حافظه به خانــواده S7 رضایت دهد. توان مــدل های S7 نیز 

ارتقاء پیدا کرده اســت. باتری مــدل Edge 3600 میلی آمپر 
 Galaxy در یک ســاعت را فراهم می کند که این توان بــرای 
به3000 میلی آمپر در یک ســاعت می رســد. دوربین پشتی 
مدل های S7 نســبت به S6 12 مگاپیکســل شــده که توان 
نوردهی آن نیز به دلیل برخورداری از لنز و سنسور بهتر، بیشتر 
 شده اســت. یکی از اقدامات موثر سامســونگ که در نوع خود 
در تلفن های هوشمند بی سابقه است، امکان تصویربرداری در نور 
کم است که در نوع خود بی نظیر است. گفتنی است که خانواده 
S7 از نسخه اندروید Marshmallow بهره می گیرد. سامسونگ 
برای بازی دوستان در این ســری فکرهایی هم مانند امکان به 
اشتراک گذاری صفحه نمایش دارد که بدون شک رضایت این 
دست از کاربران را در استفاده از این مدل ها در بر خواهد داشت.

محققان ناســا اعالم کردند که از عینک واقعیت مجازی ســاخته شده توسط شرکت 
 مایکروســالفت برای انجام ماموریت های فضایی خود در ایستگاه بین المللی فضایی 
 بهره بردند. این پروژه که به Sidekick مشــهور شــده اســت در دو مرحله متفاوت 

در ایستگاه بین المللی فضایی انجام شده است.
مرحلــه اول Remote Expert Mode نــام گرفتــه اســت و در آن فضانورد برای 
 انجام وظایــف محوله در ســرویس Skype راهنمایی می شــود و در مرحله دوم که

 Procedure Mode نام دارد، فضانورد مراحل انجام ماموریت خود را در قالب واقعیت 
مجازی به صورت تصاویری که توسط عینک واقعیت مجازی مایکروسافت یا هولولنز 
روی ســطوح می افتد و آن ها را می بیند، به انجام ماموریت خود راهنمایی می شود. 
واقعیت مجازی در عینک هولولنز نوعی تصویربرداری اســت که در آن اشیا و صحنه 
 ها توسط رایانه تولید شــده و به صورت تطابقی با محیط اطراف کاربر در تصویری که 
می بیند، قرار می گیرد. این تصاویر به دلیل دقتی که دارد کاربر را در انجام امور خود 
کمک می کند. به فضانوردان در ایســتگاه فضایی بین المللی گاها وظایفی از جنس 
تعمیر دستگاه ها و وسائل مرتبط با ایستگاه داده می شود که وجود راهنمای دقیق از 
جنس تصاویری که فضانورد روی سطوح اطراف خود می بیند می تواند به وی در جهت 
 انجام وظایفش بسیار کمک کند. ناسا در رابطه با این موضوع که قرار است از این به بعد 
در وظایف محوله به فضانوردان از این عینک بهره ببرد، صحبتی نکرده است، اما به نظر 
می رسد که این عینک و به طور خاص واقعیت مجازی در تمرینات فضانوردان و وظایف 

سخت آن ها می تواند بسیار موثر واقع شود.

جمعی از محققان ایرانی موفق شدند در روشی آزمایشگاهی، با بهره گیری 
از نانوذرات، آالینده های سمی موجود در مواد غذایی و آب های آشامیدنی 
 را که باعث ایجاد بیماری های مختلف در انســان می شــوند، شناسایی 

کنند.
فلزات سنگین یکی از عوامـل بالقـوه  ایجاد سرطان و بیماری های مختلف 
در انسان هستند. از آن جا کـــه این مـواد سمی به طور مستقیم از طریق 
مواد غذایی و آب آشامیدنی وارد بدن انسان می شــوند، اطمینان از عدم 
آلودگی آب و غذای مصرفی به این فلـزات از اهمیت باالیی برخوردار است. 
اما غلظت بسیار پایین این فلزات در مـــواد طبیـعـــی مصرفی، مشکل 

بررسی آن ها است.
حمیرا ابراهیم زاده، یکی از محققان این طرح، با بیان اهمیت شناســایی 
فلزات سنگین سمی در مواد غذایی و آب آشامیدنی، به لزوم هشدارهای 
جدی و الزم برای آگاهی از عوامل خطرساز و تهدیدکننده  سالمتی اشاره 
کرد و گفت: هدف از اجرای این تحقیق، طراحی روشی سریع تر با بازدهی 
باالتر، جهت استخراج فلزات سنگین از عوامل مزاحم و تغلیظ این فلزات 
در نمونه هــای مواد غذایی و آب آشــامیدنی، پیــش از اندازه گیری های 

دستگاهی است.
ابراهیم زاده با اشاره به این که مسئله  اصلی در تعیین مستقیم و شناسایی 
فلزات سنگین، غلظت پایین این فلزات و وجود عوامل مزاحم در نمونه های 
حقیقی و طبیعی اســت، افــزود: در این روش با بهره گیــری از نانوذرات 
مغناطیســی ضمن پیش تغلیظ نمونه ها، اثر عوامل مزاحم در روش های 

دستگاهی به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا کرد.
محقق این طرح با بیـــان این که کاهـش زمـــان آمـاده سـازی نمونه و 

ظرفیـــت جذب باالی جاذب ناشــی از حضور نانوذرات در روش مذکور 
اســت، عنوان کرد: نانوذرات مغناطیســی به دلیل اندازه  نانومتری خود، 
ظرفیت بســیار باالیی در حذف و پیش تغلیــظ آالینده ها دارند که باعث 
کاهش قابل توجه زمان آماده ســازی نمونه می شــود. از طرفی به دلیل 
خاصیت مغناطیسی باالی نانوذرات، نیاز به مراحل وقت گیر صاف کردن 

نیز نخواهد بود.
ابراهیم زاده ادامه داد: بنابراین بهره گیری از نانوذرات امکان اندازه گیری 
مقادیر بسیار اندک یون های فلزات ســنگین موجود در مواد غذایی و آب 
آشامیدنی را با دستگاه نسبتا ارزان و در دســترس جذب اتمی شعله ای، 

میسر کرده است.
به گفته حمیــرا ابراهیم زاده، یکــی از محققان طرح شناســایی آالینده 
های سمی در مواد غذایی به وســیله نانوذرات، نانوذرات خالص پایداری 
 باالیی ندارند و به راحتی توسط اسید حل می شوند؛ از طرف دیگر نسبت 
به یون های فلزی گزینش پذیری باالیی ندارنــد. به همین دلیل در روش 
مذکور، نانوذرات مغناطیسی با مورکسید عامل دار شده و به عنوان جاذبی 
 کامال کارا برای جداســازی و اســتخراج مقادیر ناچیز کادمیم و ســرب 

از نمونه های غذایی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیـان ایـــن که افزایـش سرعـت آمـــاده سازی نمونه ها و کاهش 
هزینه و آلودگی کم تر، از ویژگی های برتر این روش است، گفت: این روش 
در تصفیه  آب و فاضالب، بهداشــت حرفه ای و همچنین در صنایع غذایی 

کاربرد دارد.
 Analytical Methods  این پژوهش و نتایج حاصل از ایــن کار در مجله  

به چاپ رسیده است.

عرصه فضا عرصه ای الیتناهی است که برای اراده های کنجکاو و قوی به قدر 
وسعت و اندازه خود حرف برای گفتن دارد. انسان از زمانی که به باالی سر خود 
نگاه انداخت و آسمان را در آن جا دید، همیشه یک سوال برایش مطرح بود و 
آن این که در پس این آبی زیبا چه چیزی انتظار وی را می کشد. این روزها البته 
عرصه فضا برای انسان جدا از ناشناخته هایی که برای او دارد و همیشه حس 
کنجکاویش را برانگیخته، به نقطه ای برای خودنمایی در برابر دیگران و تسلط 
بر همنوعانش تبدیل شده است؛ به گونه ای که اگر کشوری فناوری طراحی، 
ساخت و تولید ماهواره های فضایی و امکان پرتاب آن ها به فضا را داشته باشد، 
در زمره کشورهای پیشــرفته در حوزه های مختلف قرار می گیرد. کشور ما 
ایران نیز اهمیت این موضوع را درک کرده و اگر چه کمی با تاخیر اما توانسته 
نام خود را در بین 9 کشور صاحب این فناوری بعد از کشورهایی چون شوروی، 
 آمریکا، ژاپن، فرانســه، چین و بریتانیا در تاریخ به ثبت برساند و این موضوع 
 در نوع خود بســیار جالب توجه اســت. مراحل به ثمر نشستن تالش های 
ایرانی ها در طراحی و تولید ماهواره ها، پرتاب آن ها، ســاخت موشک های 
ماهواره بر، ساخت سکوهای پرتاب و مراکز کنترل زمینی و ارسال موجود زنده 

به فضا می شود که خالصه ای از آن ها را در این مقاله می خوانید.
ماهواره زهره

این ماهواره که نخســتین ماهواره مخابراتی ایرانی اســت و بحث طراحی 
و تولید آن از ســال 1356 مطرح بوده، از ســال1370 به طور جدی روی 
آن برنامه ریزی شــد و باالخره در ســال 1383 به منظور طراحی و تولید 
 و همچنین پرتاب آن با یک شرکت روســی قراردادی بسته شد. متاسفانه 
به دلیل کارشــکنی های متعدد طرف روســی این ماهواره کــه با اهداف 

 مخابراتی روی آن برنامه ریزی شده بود، تا کنون به تعویق افتاده و هنوز
پرتاب نشده است.

ماهواره امید
ســاخت ماهواره تحقیقاتی امید از 15 اســفند 1384 آغاز 
و در تاریــخ 15 بهمــن 1387 در مدار زمین قــرار گرفت. 
امید به عنوان نخســتین مــاهواره تمام ایرانــی، ماهواره ای 

مخابراتــی بــا وزن 27 کیلوگرم و ابعــاد 38 ســانتی متر طول، 
عرض و ارتفاع اســت که همه تجهیــزات آن در ســازمان فضایی ایران 

طراحی و تولید شــده اســت. در برخی از منابع خبری این طور عنوان شده 
که ماموریت امید به پایان رســیده اســت. این ماهواره در هر 24 ساعت، 15 
بار بــه دور زمین می چرخید و گزارش های دورســنجی را بــه مرکز فضایی 
در ایران می فرستاد. امید که توسط ماهواره بر ســفیر دو در مدار قرار گرفت 
دو باند فرکانســی و هشت آنتن برای ارســال اطالعات دارد که در هر بار 
چرخش، دو بار توســط ایســتگاه های زمینی کنترل و هدایت می شــد.

 ماهواره مصباح 1
این ماهواره از نخستین تالش های ایران برای ورود به فضا پس از انقالب به 
شمار می آید که طرح آن در سال 1375 توسط سازمان   پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران ) وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( آغاز شــد و 

در ســــــال طبق قرارداد وزارت ارتباطات با شــرکتی ایتالیایی 
 1377 این کار کلید خــورد. این ماهواره 

در دوازدهــم مرداد ســال 1384 
رونمایــی و اعــالم شــد که تا 

پایان تابســتان همان سال به 
فضا پرتاب می شــود، اما این 
 اتفاق نیفتاد و وضعیت آن در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
 ماهواره مصباح 2

بر اســاس منابــع خبری 
ماهـــواره ملـی 

مصبـاح 2 

از نوع 
ماهـواره های 
مخابراتی اســت که 
در بانــد UHF کار می کند. 
ماموریت این ماهواره شامل ذخیره 
 و انتقــال اطالعات، جمــع آوری و پخش 

داده ها روی مناطق وسیع و پراکنده، سنجش از   
راه دور و ناوبری است. پیش بینی شده ماهواره مصباح 2 طول عمر سه ساله 
دارد. هدف از توسعه طرح مصباح 2 » کســب دانش فنی طراحی، تحلیل، 
ســاخت و آزمایش ماهواره به صورت بومی « ، » دستیابی به فضا از طریق 
طراحی و پرتاب یک ماهواره نزدیک به زمین به منظور جمع آوری، بازیابی 
 و پردازش، ضبط و ارســال مجدد داده ها « و » ایجاد یک شــبکه ارتباطی 
 ماهواره ای برای ارتبــاط با کاربران در مناطق دورافتاده ایران « اســت. از 

برنامه های ساخت و تولید و پرتاب این ماهواره اطالعی در دست نیست.
 ماهواره سینا 1

 سینا 1 نخستین کاوشگر فضایی ایران است. این ماهواره در روز پنجشنبه 6 
آبان ماه ســال 1384، با یک موشــک ماهواره بر کوســموس روسی به فضا 
پرتاب شــد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار داده شد. محل پرتاب 
آن پایگاه فضایی پلستسک در روسیه بود. ســینا-1 به سفارش وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری طراحی و ساخته شد و موقعیت فعلی این ماهواره در نشانی 
goo.gl/ULqhfW  قابــل پیگیــری اســت. ســنجش از دور، دریافــت، 
ذخیره و ارســال داده های مخابراتی دو ماموریت ماهواره ســینا اســت که 

بخش ســنجش از دور، در موارد کشاورزی، تشــخیص پوشش زمین از نظر 
گیاهی، تغییرات ژئولوژیک مانند ســیل، زلزله و آتشفشــان کاربرد خواهد 

 کاربران زمینــی و ارائه داشــت. تبادل اطالعــات میان 
ســرویس های پســت 

الکترونیـــک و 
انتقـــال 

یل  فا
نیــز از جمله 

کاربردهای محموله 
مخابراتی سینا به شــمار می رود. 
 جالب اســت بدانید کــه ماهواره 
ســینا-1 در هر100 دقیقه یک بار 

 محور خود را بــه دور زمین تکمیل 
می کند.

 ماهواره طلوع
ایــران که طلوع، نخستین ماهواره ســنجش از راه دور 

در 14 بهمن 1388 روز ملی فناوری ماهواره ای رونمایی شده و قابل پرتاب 
با ماهواره بر سیمرغ است و دارای فناوری هایی مانند محموله تصویربرداری، 
کنترل وضعیت مکانیزم ها و سلول های خورشیدی است که ماموریت اصلی 
این ماهواره، تصویربرداری تــک طیفی با دقت50 متر، ذخیره و ارســال 
داده های تصویر به ایســتگاه های زمینی است. مسئوالن مرکز ملی فضایی 

چندی قبل از پرتاب ماهواره  طلوع یک در انتهای سال 95 خبر داده اند.
 ماهواره رصد

رصد دومین ماهواره ایرانی است که توسط موشک های حامل ایرانی به فضا 
فرستاده شــد. این ماهواره همچنین نخستین ماهواره تصویربرداری ایران 
محسوب می شــود که در تاریخ 25 خرداد1390 به فضا پرتاب شد. بیشتر 
زیرسیستم های اصلی یک ماهواره بزرگ در رصد موجود است که از جمله 
آن ها می توان به سیستم های مدیریت توان، سلول های خورشیدی، کنترل 

وضعیت، محموله اکتیکی، موقعیت یاب، مدیریت داده و فرامین روی بورد، 
گیرنده و فرستنده روی بورد، فرستنده رنجینگ و کنترل دما اشاره کرد.

 ماهواره نوید
ماهواره نوید علم و صنعت که به اختصار ماهواره نوید نیز نامیده می شــود، 
سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی و نخستین ماهواره ساخت مرکز تحقیقات 
ماهواره ای دانشگاه علم و صنعت اســت که در 14 بهمن 1388 مصادف با 
 روز فناوری فضایی رونمایی شــده بود. ماموریت این ماهواره تصویربرداری 
از زمین با وضوح تصویر750 متر مبتنی به روش جاروبی و به صورت تک باند 
است. ماهواره نوید علم و صنعت در ساعت سه و نیم بامداد ) به وقت محلی ( 
روز جمعه، 14 بهمن1390 از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد. ارتباط 
ماهواره با ایستگاه زمینی از طریق سه فرستنده وگیرنده در باندهای وی اچ اف 
 و یواچ اف برقرار اســت و تامین انرژی آن نیز توســط صفحات خورشیدی 
 نصب شــده بر بدنه جانبی ســازه ماهــواره در کنار باتــری و بهره گیری 

از تنظیم کننده ها و مبدل های ولتاژ صورت می گیرد.
 ماهواره فجر

 این ماهــواره بــه عنــوان اولین ماهــواره بــا ماموریت 
انتقال مداری کشــور با قابلیت تغییر مدار250 تا450 
 کیلومتر بیضــوی به مــدار450 کیلومتــر دایره ای 
 با استفاده از پیشبرنده گاز سرد با هدف تصویربرداری 
با کیفیت و انتقال آن ها به ایستگاه های زمینی است 
که انتظار می رفت تا طول عمر ماهــواره به یک و نیم 
سال برسد. در رابطه با سرنوشت این ماهواره، پایگاه رصد 
بین المللی ماهوارها گزارش داده اســت که این ماهواره 
دیگر در مدار خود نیست. این ماهواره با موشک ماهواره بر 

سفیر فجر در سیزدهم بهمن ماه 1393 به فضا پرتاب شد.
 و در آخر

به جز تمام این دســتاوردها، ایران برای کشف حقایق 
 فضای بیکران، اقدامات بســیار دیگری هم داشته که 
از جمله آن ها می تــوان به ماهواره هایی بــا نام های 
»ناهید«، »ظفر«، »خلیج فارس« و »آت ســت«، ارسال و 
 برگرداندن موجود زنده به فضا به عنوان مقدمه ای برای فرستادن انسان 
به فضا توســط ایرانی ها، ایجاد مراکز تحقیقاتی و کنترلی زمینی به منظور 
تحقیق و توسعه و کنترل اقدامات فضایی اشاره کرد. اگر چه در سال های اخیر 
اندکی از فعالیت های تحقیقاتی در حوزه فضا کم شده، اما امید آن می رود که 

در سال های آینده شاهد اتفاقات جدید در این حوزه باشیم.

ماهواره های ایران از گذشته تا به حال؛

تا ثریا خواهیم رفت

محققان ایرانی با استفاده از نانو ذرات آالینده های سمی را تصفیه کردند؛

مواد غذایی و آب آشامیدنی پاک داشته باشید
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رييس شوراي شهر مباركه در آيين افتتاح و بهره برداري از ميدان و پل غدير و خيابان 
ــويه در واقع نوعي مهمان براي  شهداي محله سرارود با بيان اينكه شهروندان يك س
شهر هستند، گفت: شهروندان بايد مسئوليت پذير باشند و ضمن اينكه از مسئوالن كار 

مي خواهند، به موقع هم از آنها تشكر و قدرداني كنند.
ــرارود هم مانند ساير شهروندان قدرشناس  خليل طاهري گفت: مردم خوب محله س
ــب را  ــويه خود خدمات مناس ــام دادند كه با رفتار دو س ــهر وظيفه خود را انج اين ش

از مسئوالن مطالبه مي كنند و به موقع هم از مسئوالن قدرداني و تشكر مي كنند.
ــالمي را براي ما به ارمغان  ــهدا امنيت، آزادي و جمهوري اس طاهري با بيان اينكه ش
آوردند، گفت: به بركت خون مطهر شهدا روز به روز و ساعت به ساعت در اين مملكت 
ــود. وي با بيان اينكه رفاه، آسايش، آزادي و امنيت  پروژه افتتاح و تقديم مردم مي ش
مورد توجه همه نظام هاي اسالمي و غير اسالمي قرار دارد، افزود: امنيت، الزمه تحقق 

آسايش و عدالت است و رفاه، آسايش و آزادي بدون امنيت معنايي ندارد.

ــهر در دوره چهارم نسبت به فعاليت در زمينه  طاهري با بيان اينكه اعضاي شوراي ش
آسايش، امنيت و عدالت محوري قسم خورده اند، تصريح كرد: 28 پروژه در 28 منطقه 

شهر مباركه تعريف و اجرا شده است.
ــرارود به طول1600 متر  ــا صد پروژه بلوار و ميدان غدير س وي با بيان اينكه از صفر ت
مربع از بلوار نيكبخت تا محله سرارود در دوره چهارم شوراي شهر اجرا شد، گفت: اين 
پروژه ها نتيجه زحمات تعداد زيادي از عوامل اجرايي در شهرداري و شوراي اسالمي 
شهر و عوامل محلي و پيمانكاران است. رييس شوراي اسالمي شهر مباركه با بيان اينكه 
ــهري تبريك بگوييم، گفت:  از بابت رضايتمندي شهروندان بايد به خود و مديران ش
ــانه رضايتمندي آنها نسبت  ــهروندان با چهره هاي شادمان و خوشحال نش حضور ش

به اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط شهرداري و شورا در شهر است.
ــتيم كه بايد حتما اين پروژه را قبل از عيد نوروز افتتاح و  وي با بيان اينكه اعتقاد داش
ــهرداري و شوراي اسالمي  ــهروندان تحويل دهيم، گفت: از مجموع 28 پروژه ش به ش

شهر مباركه، بخشي اجرا شده و بخش ديگر به دليل كمبود اعتبارات باقيمانده است.
ــردن آن را بر عهده  ــهرداري مديريت گرفتن پول و هزينه ك طاهري با بيان اينكه ش
ــهرداري مباركه محقق شده و  دارد، گفت:50 درصد از بودجه 111 ميليارد توماني ش
به اندازه50 ميليارد تومان از پروژه ها باقيمانده است. وي با بيان اينكه بودجه سال آينده 
شهرداري مباركه90 ميليارد تومان پيشنهاد شده، تصريح كرد: اعتقاد ما بر اين است 
كه90 ميليارد تومان هم بودجه غير واقعي و غير منطقي است و با اين وضعيت ممكن 

است30 ميليارد تومان هم محقق نشود.
ــوم هر سال20تا40 ميليارد تومان  رييس شوراي شهر مباركه با بيان اينكه از دوره س
به بودجه شهرداري اضافه كرديم، افزود: اما امسال با توجه به وضعيت اقتصادي صنايع 
ــه بايد با مردم  ــم كرديم. وي با بيان اينك ــتان40 ميليارد تومان از بودجه را ك شهرس
صادق باشيم، تصريح كرد: مردم به صداقت ما راي دادند و ما را به عنوان نماينده خود 
انتخاب كردند. طاهري با بيان اينكه با شهرداري و اعضاي شورا به اين نتيجه رسيديم 
كه اولويت بودجه سال آينده را به پروژه هاي در حال اجرا بدهيم و آنها را در سال 95 
ــت كه پروژه هايي كه از سال 94  تكميل كنيم، گفت: يكي از سياست هاي ما اين اس
ــال 95  ــال 95 در اولويت اجرا قرار دهيم و هيچ پروژه جديدي براي س باقيمانده را س

تعريف نكنيم.
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آن سوى خبر

رييس شوراى اسالمى شهر سجزى با تاكيد بر اينكه كارخانجات توليد قير 
حق فعاليت در اطراف اين شهر را ندارند، گفت: مردم سجزى از دود سنگين 
ــهم قانونى از عوارض آاليندگى  ــتند و س صنايع، خاك و غبار در امان نيس

كارخانجات ندارند.
ــگزى  ــا در لفظ قديم آن س ــجزى ي ــمى اظهار كرد: س ــى هاش محمدعل
ــهر اصفهان و كنار جاده اصفهان- نايين واقع  ــرق ش در 45 كيلومترى ش

شده است كه محيط اطراف آن بيابانى است.
ــتانى در خصوص خطر انتشار  ــخنان مسئوالن ارشد اس وى با اشاره به س
ــمت اصفهان افزود: اصوال نيمى از سال  ــجزى به س ريزگردهاى دشت س
بادها از سمت غرب به شرق مى وزد كه نمى تواند آاليندگى زيادى به سمت 
ــالمت حدود دو ميليون شهروند  ــر كند و دوم آنكه چرا س اصفهان منتش
براى مسئوالن مهم است، اما زندگى مردم سجزى در چند دهه اخير اصال 

اهميتى نداشت؟
ــاره به جمعيت نزديك شش هزار و  ــجزى با اش  رييس شوراى اسالمى س
ــت كه خانه و زندگى و حتى قبر  500 نفرى سجزى، ادامه داد: معروف اس
ــن هاى نرم و... در امان نيست و باز هم  مردم اين شهر از شر خاك، غبار، ش
بايد پرسيد كه چرا در اين سال ها هيچ ارگانى فكرى براى سالمت ساكنان 

اين شهر نكرده است؟
 هاشمى تصريح كرد: عالوه بر خاك و ريزگردها، فعاليت و دودزايى سنگين 
ــاده اصفهان - نايين،  ــمت جنوب ج و زيان بار چند واحد توليد قير در س

ــالمت مردم اين شهر را با خطر جدى  كوره هاى گچ و آجرپزى، ذوب فلزات و ... س
ــت. وى با تاكيد بر اينكه دود كارخانجات قير در شب هنگام خواب  مواجه كرده اس
ــت، اظهار كرد: در حال حاضر و به دنبال مخالفت شديد  راحت را از مردم گرفته اس
ــتان اصفهان جلوى فعاليت 21 كارخانه توليد قير  ــهر و فرماندار شهرس شوراى ش
ــئوالن مربوطه اعالم مى كنيم كه دادن مجوز فعاليت  ــت و به مس ــده اس گرفته ش
به اين كارخانجات كامال غير كارشناسى است.  رييس شوراى اسالمى شهر سجزى، 
خاطر نشان كرد: كارخانجات گچ و آجر پزى در زمانى فعاليت خود را شروع كرد كه 
وسعت بيابان زياد بود، اما به مرور شهر رشد كرده است و بارها عنوان كرده ايم كه اين 
واحدها به دليل آاليندگى و برداشت بى رويه خاك رس بايد تعطيل و به مكانى ديگر 
منتقل شوند و حتى در اين راستا قطعه زمينى براى بحث انتقال در نظر گرفته ايم، 

ولى تا كنون عملى انجام نشده است.
حق آاليندگى سجزى را پرداخت كنيد

هاشمى از تغيير قانون اخذ دو درصدى عوارض آاليندگى انتقاد كرد و گفت: متاسفانه 
ــرد كه طبق آن تمام مبالغ  دولت در قانونى جديد طرح تجميع عوارض را عملى ك
اخذ شده به استاندارى واريز مى شود و با حساب جمعيت اين رقم تقسيم مى شود.

ــون نفرى كالن  ــه با جمعيت دو ميلي ــجزى قابل مقايس وى ادامه داد: جمعيت س
ــاس تمام عوارض صنايع آالينده اطراف سجزى  ــت و بر اين اس شهر اصفهان نيس
ــمت عمران و آبادى آن باز نمى گردد و فقط مردم اين شهراز دود و  هيچ وقت به س
سموم كارخانجات سهم دارند. رييس شوراى اسالمى شهر با بيان اينكه بايد اجراى 
ــد، اضافه كرد: بودجه خاصى  قانون اخذ عوارض آاليندگى همانند زمان سابق باش
براى عمران و آبادى اين شهر نداريم و در پرداخت حقوق كاركنان شهردارى نيز دچار 
ــهرى مانند كوهپايه كه30 كيلومتر با سجزى فاصله  مشكل هستيم در حالى كه ش

دارد از نظر عمران از وضعيت بهترى برخوردار است.

يكى از مهم ترين وظايف مجريان، برگزارى قانونمند و سالم انتخابات استلزوم مشاركت حداكثرى بانوان در عرصه هاى مختلف اجتماعى

فرماندار شهرضا در همايش زن، انتخابات و مشاركت حداكثرى كه در فرماندار اين 
شهرستان برگزار شد، عنوان داشت: امروزه جامعه به توانايى ها و استعدادهاى زنان 
پى برده و اين قشر از جامعه نيز با حضور فعال خود در تمامى بخش ها ثابت كرده اند 

كه انجام فعاليت هاى مهم اجتماعى براى آنها آسان است.
محسن گالبى تصريح كرد: حضور گسترده و فعال بانوان در دانشگاه ها و مراكز توليد 
علم و فن آورى يكى از مهم ترين شاخصه هاى علمى كشور است كه زمينه استحكام 

مبانى علمى و پژوهشى كشور را فراهم آورده است.
ــتر بانوان در عرصه هاى مختلف  فرماندار شهرضا، با تاكيد بر لزوم مشاركت بيش
اجتماعى اظهار داشت: الزم است تا جامعه زنان كشور در قالب گروه هاى مختلفى 
سازماندهى و نيازهاى خود را پيگيرى كنند. وى، در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــازكارهاى قانونى براى استحكام رابطه زنان و ساير اركان  با تاكيد بر لزوم ايجاد س
ــد و با پذيرش نيرو و  اجتماع گفت: زنان بايد به توانمندى هاى خود ايمان بياورن
ــترده تر خود را در جامعه فراهم كنند.گالبى  توان علمى خود، زمينه حضور گس
ــته ترين ويژگى هاى زنان در جامعه برشمرد و افزود: اگر  حجاب را يكى از برجس
ــترهاى مناسب براى  ــود بايد بس ــفارش مى ش به زنان در مورد رعايت حجاب س
توليد كاالهاى اسالمى نيز در جامعه فراهم شود و در برابر هر مسدله اى كه زنان از 
ارتكاب آن نهى مى شود بايد نسخه اسالمى مناسبى عرضه شود. فرماندار شهرضا، 
برگزارى نمايشگاه مد و لباس ايرانى اسالمى در اين شهرستان را يكى از فرصت هاى 

ــب عرضه نيازهاى بانوان در اين زمينه برشمرد و اظهار داشت: ايجاد  مهم و مناس
ــبى براى تبادل نيازها و توانمندى هاى  ــتر مناس ــگاه هايى از اين نوع، بس نمايش
ــترده  ــت.گالبى، حضور گس ــاك اس ــوان در عرصه هاى مختلف از جمله پوش بان
ــه هاى حضور بانوان  ــمندترين عرص زنان در راهپيمايى 22 بهمن را يكى از ارزش
ــى كه زنان  ــت: وقت ــمرد و عنوان داش ــهرضايى در عرصه هاى اجتماعى برش ش
ــالمى و  ــتحكمى براى نظام اس ــتوانه مس مى توانند اين گونه با حضور خود، پش
ــاير بخش ها نيز از توانمندى هاى خود  ــند، بايد در س ارزش هاى متعالى آن باش
ــاور خانواده و عضو هيئت اجرايى  ــتفاده كنند. مهناز كميلى پور، پزشك مش اس
انتخابات شهرضا نيز در اين جلسه با تاكيد بر لزوم توجه زنان به جاذبه هاى معنوى 
ــاى روحى خود  ــور معنوى و ارزش ه ــت: زنانى كه به ام و الهى خود، عنوان داش
ــز فراهم مى آورند. ــاير عرصه هاى اجتماعى را ني توجه كنند زمينه تحول در س

وى تصريح كرد: در تمامى متون دينى و در لحظات سرنوشت ساز تاريخ اسالمى، 
ــت، چنانچه  ــته اس ــر (ص) و ائمه (ع) وجود داش ــه يك زن در كنار پيامب هميش
ــرت زينب (س)  ــرا (س) پيامبر (ص) و حض حضرت خديجه (س) و حضرت زه
امام حسين (ع) را يارى كرده اند. عضو هيئت اجرايى انتخابات شهرضا تاكيد كرد: 
تاثير مهم و سرنوشت ساز زنان در عرصه هاى مختلف جامعه باعث شده تا در هر كجا 
كه زنان با انحراف از آموزه هاى الهى، به سمت فساد و تباهى كشيده شده اند، جامعه 

نيز به تبع آن ها دچار انحراف و فساد شود.

ــاى اجرايى  ــه آموزش اعض ــتان در دومين جلس ــتان اردس ــدار شهرس فرمان
ــد ضمن تقدير و تشكر از  ــالن اداره ارشاد برگزار ش شعب شهرستان كه در س
ــتان بيان كرد: انتخابات  ــت اندركاران انتخابات در شهرس كليه مجريان و دس
در كشور در طى ادوار مختلف به لحاظ اهميت وضرورتى كه داشته است داراى 

رويكردهاى متفاوتى بوده است.
ــاركت مردمى در  ــاز مش ــاره به اين كه انتخابات زمينه س عليرضا غيور با اش
ــاى مهمى كه  ــت، افزود:  يكى از كاركرده ــور اس ــمى كش فرآيند جريان رس
ــبختانه  ــت كه خوش ــاالرى دينى اس انتخابات دارد كمك به تبيين مردم س
ــتگى  ــور به خوبى و شايس ــى كش ــالمى و قانون اساس در نظام جمهورى اس

مورد توجه قرار گرفته است.
ــور با آن  ــبب ويژگى ها و ضرورت هايى كه كش وى افزود: دربرهه كنونى به س
ــت  اهميت انتخابات افزايش پيدا كرده است  و در مقطع كنونى كه  مواجه اس
ــمنان اين نظام مقدس  ــور وارد دوره جديدى شده طبيعتا تعدادى از دش كش
ــد در تمامى ادوار  ــتند و به عنوان تهدي كه به فكر ايجاد خلل در اين نظام هس

بر شمرده مى شوند، برنامه ها و فعاليت هاى خاصى را دنبال مى كنند.
وى در ادامه بيان داشت: يكى از مواردى كه مى تواند از تهديدات و ترفند هاى 
دشمن جلوگيرى كند برگزارى انتخابات سالم و به دنبال آن حضور حداكثرى 
مردم در آن است لذا يكى از مهم ترين اهداف دولت و نظام بحث سالم و بدون 

ــاز ترغيب و تشويق  ــت كه مى تواند زمينه س نقص برگزار شدن انتخابات اس
ــن  موضوع يكى از  ــد. پس با عنايت به اي مردم به حضور حداكثرى در آن باش
ــت اندركاران انتخبات برگزارى آن به شكل  مهم ترين وظايف مجريان و دس
قانونمند و سالم است. در ادامه جلسه نيز نكات و موارد انتخاباتى براى اعضاى 

اجرايى شعب بيان شد.

امنيت، الزمه تحقق آسـايش و عـدالـت است
اخبار خبر 

رييس دانشكده خوانسار با اشاره به اهميت حضور مردم در انتخابات 
ــاى راى از دو جنبه  ــاى صندوق ه ــردم پ ــور م ــت: حض اظهار داش
ــان دهنده مردمى بودن و مصداق  حائز اهميت است؛ اول اينكه نش
ظهور و بروز وجه جمهورى بودن نظام و همچنين نشانه حمايت مردم 

از نظام جمهورى اسالمى ايران است.
ــرايط نامزدهاى انتخابات مجلس شوراى  ــى با بيان ش مهدى الياس
اسالمى ادامه داد:  برنامه هايى كه از سوى نامزدهاى انتخابات مطرح 
ــده و در مرحله بعد آن  ــود در مرحله اول بايد امكان سنجى ش مى ش

فرد به عمل كردن برنامه هايش پايبند باشد.
رييس دانشكده خوانسار انقالبى بودن را عمل به تكليف توصيف كرد 
ــت با قانون و جايى كه قانون برايش  و ابراز داشت:  جايى كه قانون اس

تعريف نشده با روحيه انقالبى كمك كنيم كه قانون تكميل شود.
وى با انتقاد از دوقطبى كردن جامعه به اصولگرا و اصالح طلب عنوان 
ــات آمده تا نظام را از بين ببرد  كرد: بعضى ها فكر مى كنند كه اصالح
ــازد كه هيچ تغييرى  ــود آمده كه چارچوبى بس و اصول گرايى به وج

صورت نگيرد.
ــه نظام ما  ــد بدانيم ك ــت، باي ــه نيس ــح داد: اين گون ــى توضي الياس
ــت و بايد در عين حالى كه با مقتضيات زمان  ــالمى اس جمهورى اس

حركت مى كنيم از آرمان ها و اهداف انقالب اسالمى فاصله نگيريم.
ــگاه كرد  ــفيد ن ــياه و س ــته س ــا بيان اينكه نبايد به توافق هس وى ب
بيان داشت: برجام طرحى نبود كه در بيست دقيقه تصويب شود بلكه 
ــتوانه قوى بود و حمايت مجموعه نظام را به دنبال داشت؛  داراى پش
ــدن برجام از هر دوطرف يا سياه و سفيد ديدن  بد يا خوب مطرح ش

برجام خوب نيست، در صورتى كه هر دوى آن را دارد.
ــئله نفوذ اشاره كرد و اظهار  رييس دانشكده خوانسار در ادامه به مس
داشت: مطلبى را كه رهبر انقالب در زمينه نفوذ گفتند، مسئله مهمى 
است، اما افرادى بدون كارشناسى و تحليل از نفوذ صحبت مى كنند،  
ــاى اقتصاد مقاومتى يا نرمش  همان طور كه پس از گفتن كليدواژه ه

قهرمانانه نيز شاهد چنين تحليل هايى بوديم.
وى افزود: براى مقابله با نفوذ بايد مراكز حساس و تاثيرگذار شناسايى 
ــود، بايد بدانيم  ــتم پدافند براى آن طراحى و تعريف ش و يك سيس
ــت؛ در مجلس نفوذ در افكار نماينده ها است كه  كجاها قابل نفوذ اس
ــور  ــت به كش فكر و منطق و بينش فرد را تغيير مى دهد و ممكن اس

ضربه بزند.
ــگاه در انتخابات و جامعه گفت:  الياسى در پايان راجع به تاثير دانش
دانشگاه نبض جامعه است اگر نبض درست بزند يعنى فرد زنده است؛ 
اگر نبض بد كار كند سيستم دچار مشكل مى شود به همين دليل بايد 
دانشگاه در روشنگرى نقش اول را داشته باشد خيلى از مطالب كه قرار 
است در جامعه مطرح شود بايد اول در دانشگاه به بحث گذاشته شود 

و سپس به جامعه بيايد.

ــهادت  ــان » ويژه ش ــگاه « بانوى بى نش ــه نمايش ــام فاطمي ــان با اي همزم
حضرت زهرا (س) در آران و بيدگل گشايش يافت.

ــگاه در10  ــدگل گفت: اين نمايش ــالمى آران و بي رييس اداره تبليغات اس
ــهادت را در قالب30  ــه (س) از تولد تا ش ــع زندگى حضرت فاطم غرفه وقاي
ــميع ا... مردان افزود: در اين نمايشگاه  ــت. س ــته اس نمونه به نمايش گذاش
صحنه هاى حزن و اندوه مدينه، بازسازى صحنه اى از غدير، باغ فدك، سقيفه، 
ــيلى خوردن  ــم، محل س ــجد النبى(ص)، باب االلباب، كوچه بنى هاش مس
ــرا (س)، حجره ميثم  ــزل اميرالمومنين(ع)، بيت الزه خانم زهرا (س)، من
تمار، منزل سلمان فارسى، بقيع، بيت االحزان و ... به نمايش در آمده است.
ــگاه قسمتى براى پاسخگويى  وى خاطر نشان كرد: همچنين در اين نمايش
به شبهات تعبيه شده است كه روحانيون و متخصصان به سواالت مراجعين 

پاسخ مى دهند. 

    مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل بيش گفت: يك هزار و 800 دانش 
ــابقات قرآن و معارف آموزش و پرورش شركت  آموز آران و بيدگلى در مس
كردند.محمد معدندار اظهار كرد: اين تعداد دانش آموز از دوره هاى مختلف 
ــابقه قران و معارف اسالمى  ــرانه شهرستان در مس تحصيلى دخترانه و پس
حضور داشتند. وى افزود: شركت كنندگان اين دوره در 11 رشته قرآنى و 
ــركت كردند. مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل تصريح كرد:  معارف ش
شركت تعداد باالى دانش آموزان آران و بيدگلى در مسابقات مختلف قرآنى 
نشان از توجه ويژه مربيان و خانواده هاى مذهبى اين شهرستان در توجه به 

مسائل و مباحث قرآنى است.

ــاغل در ادارات كه  ــه  ويژه بانوان ش ــتان گلپايگان در جلس فرماندار شهرس
در راستاى حضور حداكثرى آنها پاى صندوق هاى راى برگزار شد، اظهار كرد: 
ــت و در كشور ما از اهميت بااليى برخوردار  انتخابات يك عزم و اراده ملى اس
ــت رعايت اخالق  ــت چرا كه نمونه اى از دموكراسى است. حسين فراس اس
انتخاباتى را امر مهمى دانست و ادامه داد: برخى از رسانه ها نظرسنجى هايى 
را انجام داده اند در حالى كه اين گونه فعاليت ها نيازمند مجوز و منشا قانونى 
ــخصى اقدام به نظرسنجى كند،  ــت و  در اين امر ممكن نيست كه هر ش اس
چراكه ممكن است اثرات سويى داشته باشد و شخصيت برخى افراد مدنظر 
گرفته نشود. فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: از بانوان شاغل مى خواهيم 
كه درراستاى حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى راى فعاليت كنند.

ــوربه ميزبانى  ــابقات فوتبال نوجوانان مناطق كش سومين روز مس
شيراز با برد پر گل تيم نوجوانان سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 

كاشان به پايان رسيد.
ــان ــال نوجوان ــم فوتب ــابقات تي ــن دوره از مس ــوم اي  درروز  س
ــت  ــان توانس ــهردارى كاش ــى ش ــى ورزش ــازمان فرهنگ  س
ــك به برترى  ــا نتيجه پر گل 5 بر ي ــوج، ب در مقابل تيم مرصاد ياس

دست يپدا كند.
ــى ــازمان فرهنگى ورزش ــان س ــم نوجوان ــدگان گل هاى تي زنن
ــط مجتبى طوطيان 2 گل، عليرضا راهى،  ــان توس  شهردارى كاش
ــك گل را به ثمر  ــباز هر كدام ي محمد صادق باقرى و  عليرضا پيش

رساندند.
ــهردارى كاشان در روز  ــازمان فرهنگى ورزشى ش تيم نوجوانان س
چهارم مسابقات كشوري در مقابل تيم فوتبال برق شيراز با يكديگر 

به رقابت خواهند پرداخت.
ــهيد دوران  ــي تيم فوتبال ش ــه به ميزبان ــابقات ك اين دوره از مس
ــيراز، بندرامام ماهشهر،  ــود، تيم هاي برق ش ــيراز برگزار مى ش ش
ــهردارى كاشان و  ــى ش ــازمان فرهنگى ورزش ــوج، س مرصاد ياس

هالل احمر گراش به رقابت با يكديگر مى پردازند.
ــاى اول و دوم از هر گروه  ــم ه ــابقات تي ــن دوره از مس در پايان اي
ــابقات استانى  به مرحله بعدى صعود مى كنند و بقيه تيم ها به مس

ادامه خواهند داد.

رييس دانشكده خوانسار:

دانشگاه بايد در روشنگرى 
نقش اول را داشته باشد 

گشايش نمايشگاه« بانوى بى نشان» 
در آران و بيدگل 

حضور 1800 دانش آموز
 آران و بيدگلى در مسابقات قرآن

نظرسنجى هاى  انتخاباتى 
نيازمند مجوز قانونى است

برد پر گل نوجوانان كاشانى 
در مسابقات مناطق كشورى

ــهرضا گفت: شهرستان  رييس مركز بهداشت ش
به عنوان منطقه پايلوت جهت اجراى طرح هايى 
در رابطه با مجموعه مداخالت اساسى پيشنهادى 
ــاب  ــت (PEN) انتخ ــى بهداش ــازمان جهان س

شده است.
ــوى اظهار كرد: بيمارى هاى  سيد حجت ا... موس
ــا بيش از 53 درصد از بيمارى ها  غير واگير، منش
ــد از كل  ــش از 76 درص ــتند و بي در جهان هس
بيمارى ها در ايران نيز، به بيمارى هاى غير واگير 

اختصاص دارد.
ــش ميليون از كل 38 ميليون  وى اضافه كرد: ش
ــى از بيمارى هاى غير واگير در سطح  مرگ ناش
ــال رخ مى دهد و بيش از  جهان، در كمتر از70 س

ــورهاى در حال  80 درصد از اين مرگ ها در كش
توسعه اتفاق مى افتد.

ــت و درمان  ــبكه بهداش ــتى ش ــاون بهداش مع
شهرضا، تصريح كرد: بيمارى هاى قلبى عروقى، 
ــرطان و ديابت  ــى، س بيمارى هاى مزمن تنفس
به همراه چهار عامل خطر تغذيه ناسالم، مصرف 
ــكل مهم ترين علل  ــى و ال ــات، كم تحرك دخاني
مرگ و مير ناشى از بيمارى هاى غير واگير هستند.

موسوى گفت: سازمان جهانى بهداشت، كنترل 
اين بيمارى ها و عوامل زمينه ساز آنها را به عنوان 
ــش 25 درصدى مرگ  ــراى كاه هدف اصلى، ب
ــر، تا پايان  ــى از بيمارى هاى غير واگي و مير ناش
ــزود: در  ــت. وى اف ــال 2025 تعيين كرده اس س

حال حاضر برنامه IRAPEN، طراحى و اجراى 
ــتان كشور شامل  ــى آن در چهار شهرس آزمايش
ــتان  ــتان آذربايجان غربى، بافت از اس نقده از اس
كرمان، مراغه از استان آذربايجان شرقى و شهرضا 
ــت.  ــتان اصفهان به مرحله اجرا در آمده اس از اس
معاون بهداشتى شبكه بهداشت و درمان شهرضا 
در خصوص شيوه اجراى اين طرح اظهار كرد: گروه 
هدف در اجراى اين طرح افراد باالى50 سال براى 
غربالگرى سرطان روده بزرگ، افراد باالى40 سال 
براى ارزيابى خطر بيمارى قلبى و عروقى، آسم و 
بررسى عوامل خطر و زنان30 تا70 سال هستند 
ــرطان پستان و دهانه رحم  كه براى غربالگرى س

به مراكز سالمت فراخوان مى شوند.
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سجزى، شهرى در محاصره دود صنايع و غبار
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زبان خوراكى ها

ــه فصل ديگر  ــه عملكرد مغز از فصلى ب ــان مى دهد ك يك پژوهش جديد نش
متفاوت است. محققان دريافتند زمانى كه افراد شركت كننده در اين پژوهش 
فعاليت هاى شناختى خاصى را انجام مى دهند، راه هايى كه مغز با بهره گيرى 

از منابع خود به تكميل آن فعاليت ها مى پردازد، با تغيير فصل تغيير مى كند.
ــار كرد: اگر چه  ــگاه ليژ بلژيك اظه ــن پژوهش ژيل واندوال، از دانش  مولف اي
ــل تغيير نمى كند، اما  ــناختى با تغيير فص عملكرد واقعى مردم در كارهاى ش

فعاليت مغز در اين فرآيند مستمر متفاوت است.
ــناختى مغز 28 نفر در بلژيك را در طول   در اين پژوهش، محققان عملكرد ش
ــى قرار دادند. در هر فصل، اين افراد 4/5 روز را در  هر فصل از سال مورد بررس
ــانه هاى فصلى مانند  ــگاه، بدون دسترسى به جهان خارج و يا نش يك آزمايش

روشنى روز صرف كردند.
ــام كارها و  ــغول انج ــركت كنندگان را در حالى كه آنها مش محققان مغز ش
ــانى و مقايسه اطالعات در حافظه  همچنين توجه و ذخيره سازى، به روز رس

خود بودند مورد بررسى قرار دادند.
اين محققان دريافتند كه صرف نظر از زمان سال، عملكرد مردم در انجام اين 
كارها تغييرى نكرد.با اين حال، نتايج نشان مى دهد كه مقدار فعاليت مغز در 

انجام اين كارها با تغييرات فصول تغيير مى كند.
ــاه ژوئن و در  ــوط به حفظ توجه در م ــطح فعاليت مغز مرب به عنوان مثال، س
ــيده و در دسامبر و در حدود انقالب  نزديكى انقالب تابستانى به اوج خود رس

زمستانى، كمترين ميزان را داشته است.
ــه كارى در پاييز به اوج خود  ــطوح فعاليت مغز مربوط به حافظ در مقابل، س

رسيده و در حدود اعتدال بهارى پايين ترين ميزان را داشته است.
تحقيقات قبلى نشان داده است كه تغييرات فصول با تغييرات در فرآيندهاى 
ديگر مربوط به عملكرد روزمره مردم در ارتباط است. به گفته اين پژوهشگران، 
مردم در فصل زمستان تمايل بيشترى به مصرف كالرى نسبت به تابستان دارند 
 Nature Communications و يك تحقيق كه در سال 2015 در مجله
منتشر شده نشان مى دهد كه فعاليت ژن انسان با تغيير فصول تغيير مى كند.

به گفته اين پژوهشگران، اين تحقيقات نشان داده  است كه تغيير فصول با تغيير 
خلق و خوى افراد مرتبط است . براى مثال در فصل هاى پاييز و زمستان برخى 

افراد دچار اختالالتى نظير اختالل عاطفى فصلى (SAD) مى شوند.
ــت مغز در اين  ــاوت فصلى در فعالي ــم هاى تف محققان مى گويند كه مكانيس
پژوهش جديد مشخص نيست. به گفته اين پژوهشگران، با اين حال، تحقيقات 
ــاص، مانند  ــطح انتقال دهنده هاى عصبى خ ــت كه س ــان داده اس قبلى نش
سروتونين و همچنين سطح برخى از پروتئين هاى مغز كه با يادگيرى مرتبط 

هستند نيز با تغيير فصول تغيير مى كند.

تفاوت عملكرد مغز در فصول مختلف

دريچه

بيشتر بدانيم
ــته اى از داروها را  ــكم خالى برخى مواد از جمله دس اگر با ش
بخوريد، صدمات زيادى را به دستگاه گوارش، روده و معده خود 
وارد كرده ايد و خود را در خطر ابتال به برخى از بيمارى ها قرار 
مى دهيد.وقتى روى دارويى نوشته مى شود كه «با غذا خورده 
شود»، به اين معنى است كه اگر آن را با شكم خالى مصرف كنيد 
ضررهاى جبران ناپذيرى را به سالمتى خود وارد مى كنيد. در 
صورت توجه نكردن به دستورالعمل  داروها ممكن است دچار 
حالت تهوع و مشكالت مربوط به شكم شويد. عالوه بر اين، اين 
ــوند اثر و عملكرد بهترى  دسته از داروها اگر با غذا مصرف ش

خواهند داشت و بهتر جذب بدن مى شوند.  
 اگر چندين بار به دليل كمبود وقت يا عدم دسترسى به غذا اين 
داروها را بدون غذا مصرف كنيد، كم كم عادت مى كنيد كه آنها 

را اين طور استفاده كنيد.
ــبتا طوالنى ادامه داشته باشد شما به   اگر اين روش مدتى نس
روده، معده، كبد و كليه خود صدمات غير قابل جبرانى را وارد 
مى كنيد كه مى تواند سالمتى عمومى بدن شما را با مشكالتى 
ــاره  ــا به مهم ترين اين داروها اش جدى روبه رو كند. در اينج

مى كنيم:
 متفورمين

به طور معمول متفورمين براى درمان ديابت نوع دوم استفاده 

مى شود كه در آن بدن فرد نمى تواند سطح قند خون را كنترل 
ــد، دچار ناراحتى و  كند. اگر متفورمين را با غذا مصرف نكني
ــويد. عالوه بر اين،  ــكالت مربوط به شكم و گوارش مى ش مش
ــار خون  ــاى مخصوص ديابت از افت فش مصرف غذا با داروه

جلوگيرى مى كند.

آنتى بيوتيك ها
هر آنتى بيوتيك، مكانيزم متفاوتى دارد به همين دليل مصرف 
غذا به همراه برخى آنتى بيوتيك ها توصيه مى شود و برخى ديگر 
ــود. از جمله آنتى بيوتيك هايى كه بايد به  به شدت منع مى ش
همراه غذا مصرف شود مى توان آموكسى سيلين و كلوفازيمين 

را مى توان نام برد.
 داروهاى ضدالتهابى غير استروئيدى

ــتاگالندين ها كه  ــدود كردن پروس ــا درد را با مس اين داروه
گيرنده هاى درد هستند كاهش مى دهند. همچنين دردهاى 

ناشى از سردرد و  آرتروز را كاهش مى دهند.  
 استامينوفن، آسپرين  و ايبوپروفن از اين دسته هستند كه بهتر 
است به همراه غذا استفاده شوند تا ضررى به بدن وارد نكنند 
ــد و مهم تر از همه از  ــذارى آنها افزايش ياب و همچنين تاثيرگ
مشكالت گوارشى و خونريزى روده يا معده جلوگيرى مى كند.

 داروهاى مسكن و ضد درد
ــود در مغز را كاهش  ــانه هاى درد موج اين داروها دردها و نش
ــته  ــى كدون  و مورفين از اين دس مى دهند.  كدئين ها، اكس
هستند. براى پيشگيرى از حالت تهوع اين داروها را به همراه 
غذا مصرف كنيد. عالوه بر اين، اگر مواد غذايى كه حاوى فيبر 
هستند با اين داروها مصرف شود، از يبوست جلوگيرى مى كند.

قرص هاى ضدباردارى
قرص هاى ضدباردارى دسته ديگرى از داروهايى هستند كه 
بايد همراه غذا مصرف شوند. مصرف اين داروها با غذا از حالت 
تهوع شما جلوگيرى مى كند. عالوه بر اين، اگر اين داروها را با 

غذا مصرف كنيد زمان مصرف آنها را فراموش نمى كنيد.

ــه زنجبيل  ــت ك ــان داده اس نتايج تحقيقات اخير نش
ــبت  ــددى كه دارد ،نس ــاى متع ــر خاصيت ه عالوه ب
ــرطان10 برابر  ــا س ــى در مقابله ب ــيمى درمان ــه ش ب

موثر تر است . 
ــه زنجبيل خشك  ــوگاول هنگامى كه ريش تركيب ش
ــد و فعاليت قوى ــى آي ــه وجود م ــود ب يا پخته مى ش

 ضد سرطانى دارد.
ــه بر خالف  ــان مى دهد ك ــه همچنين نش اين مطالع
ــالم و  ــلول هاى ناس ــه بين س ــاى معمولى ك روش ه
ــه بيمار  ــيب ب ــت و باعث آس ــل نيس ــالم تمايز قائ س
ــى رخ  ــل در غلظت ــرب زنجبي ــود،تاثير مخ ــى ش م
مى دهد كه براى سلول هاى غير سرطانى مسموم كننده 
ــده كه زنجبيل بر خالف شيمى يا پرتو  نيست.ثابت ش
درمانى، در از بين بردن سلول هاى سرطانى پروستات 
ــت ،بدون اينكه به سلول هاى سالم  و تخمدان موثر اس

ضرر برساند.
ــه اى  ــن گياه ريش ــرطان، اي ــا س ــارزه ب ــالوه بر مب ع
ــد التهابى،ضد  ــه ،ض ــرى از جمل ــاى ديگ خاصيت ه
ــى وضد باكتريايى نيز دارد. زنجبيل  انگلى،ضد ويروس

ــار از ويتامين،منيزيم و مواد معدنى ديگربوده كه  سرش
براى سالمتى كلى بدن بسيار مفيد است.

ــكين درد ،مقابله با  ــم و مصونيت ،تس براى بهبود هض
بيمارى قلبى و عروقى،آسم و.... 

يكى از بهترين راه ها براى استفاده مفيد از زنجبيل، به 
صورت دمنوش است.

ــكى البرز گفت:  ــگاه علوم پزش ــنتى دانش معاون طب س
ــبت به  مصرف دم كرده چاى ترش به طور معنادارى نس
ــارى خون بيماران مبتال به ديابت  چاى معمولى بر پرفش

نوع دو موثر است.
ــاى ترش يا چاى قرمز  دكتر محمد پناهى، اظهار كرد: چ
ــت از گياه رز چينى تهيه  كه به چاى مكه نيز معروف اس
ــوان به عنوان  ــود كه از گلبرگ و دانه هاى آن مى ت مى ش
ــتان از چاى سرخ به  نوشيدنى استفاده كرد. در عهد باس
ــوارض بيمارى هاى  ــاداب كننده و رفع كننده ع عنوان ش

قلبى استفاده مى كردند.
ــان كرد: مصرف اين محصول در بسيارى از  وى خاطرنش
ــك و حتى اروپا وجود دارد و  فرهنگ ها مانند چين، مكزي
ــودان و مصر به عنوان يك نوشيدنى تشريفاتى و در  در س

جشن هاى رسمى از آن استفاده مى شود.
معاون طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى البرز تصريح كرد: 
اين چاى يكى از نوشيدنى هاى مناسب براى كسانى است 
ــبى براى چاى پيدا كنند.  كه مى خواهند جايگزين مناس
ــود گرفته اند، چاى  در ميان گياهانى كه نام چاى را به خ
ــگ، طعم و خاصيت ويژه اى  قرمز يا چاى ترش به علت رن

كه دارد جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. شما 
ــل استفاده  ــربت با كمى عس مى توانيد آن را به صورت ش
ــيب تركيب كرده و خنك بنوشيد. اين  كنيد و يا با آب س
ــراه مقدارى  ــرد و گرم هم ــاى را مى توان به صورت س چ
ــيدنى رژيمى  قند يا نبات و حتى بدون آن به عنوان نوش

مصرف كرد.
ــاه كاهش دهنده  ــان كرد: دم كرده اين گي وى خاطرنش
فشار خون، خنك كننده بدن، رقيق و تصفيه كننده خون، 
كنترل كننده كلسترول خون، اختالالت كبدى و صفرايى 
ــت و يكى از منابع غنى آهن  و همچنين آرامش بخش اس

به شمار مى رود.
ــار  پناهى تصريح كرد: افرادى كه داراى قند، چربى و فش
ــتند مى توانند يك تا دو نوبت از چاى روزانه  خون باال هس
خود را به چاى قرمز اختصاص دهند و براى هر بار مصرف، 
ــز را داخل يك فنجان  ــرم از گلبرگ هاى چاى قرم پنج گ
ــى  ــپس آب جوش روى آن بريزيد و سرپوش ريخته و س
گذاشته و صاف كرده و ميل كنيد. مصرف دم كرده چاى 
ــاى معمولى بر  ــبت به چ ــى دارى نس ترش به طور معن
پرفشارى خون بيماران مبتال به ديابت نوع دو، موثر است.

اين افراد چاى قرمز بنوشندخواص بى نظير چاى زنجبيل

هرگز اين داروها را با شكم خالى نخوريد

13 خوراكى غنى از چربى كه بايد حتما 
بخوريد

ــاى غنى از  ــان مى دهد كه مصرف غذاه ــواهد به وضوح نش ش
چربى هاى سالم مانند آجيل، روغن هاى گياهى و ماهى  اثرات 
ــه ويژه بيمارى هاى  ــيارى از بيمارى ها ب محافظتى در برابر بس

ــترين  ــى دارد. در اينجا 13 خوراكى كه حاوى بيش قلبى عروق
ميزان چربى هاى غير اشباع و مفيد هستند و بايد روزانه مصرف 

شوند، معرفى شده است:

ــت و پژوهش هاى بلند مدت نشان مى دهد كه  اصلى ترين چربى سالم اس
مصرف مداوم آن منجر به كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى، سرطان 
ــيد اولئيك و ــامل اس ــردد. اجزاى مختلف روغن زيتون ش و ديابت مى گ

ــود. تحقيقات  ــد پيرى مى ش ــدن رون ــر به كند ش secoiridoidsمنج
ــرخ شده توسط روغن زيتون حاوى  همچنين نشان مى دهد سبزيجات س

ميزان آنتى اكسيدان بيشترى هستند.

منجر به كاهش التهاب و كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى 
مى شود. 

محققان مكزيكى در سال 2014 اعالم كردند كه مصرف منظم آووكادو 
ــندرم متابوليك را كاهش داده، قند خون را كنترل مى كند و  عاليم س

منجر به كاهش سطح كلسترول تام و ترى گليسيريد مى شود.

هميشه از نسل هاى مختلف شنيده ايم كه ماهى غذاى مغز است و آن هم 
ــيدهاى چرب امگا 3 در اين ماده غذايى. مغز براى سالم  به خاطر وجود اس

ماندن نياز به مصرف اين چربى ها دارد.
ــس در هفته  ــه مصرف 8 اون ــد غذايى توصيه ب ــتورالعمل هاى جدي  دس
ــا التهاب و  ــارزه ب ــم براى مب ــد و آن ه ــگا 3 مى كن ــيدهاى چرب ام اس

بيمارى هاى مزمن.

تحقيقات نشان مى دهد كه مصرف صبح هنگام تخم مرغ 
مى تواند احساس سيرى را افزايش داده و در برابر مصرف 

شيرينى مقاومت ايجاد  كند.

ــرطان و  ــال به ديابت نوع دو، س ــت يونانى در برابر ابت ماس
ــى كند و يك منبع  ــاى قلبى محافظت ايجاد م بيمارى ه
خوب چربى هاى مفيد به خصوص براى گياه خواران است.

سويا منبع خوبى از پروتئين و اسيدهاى چرب غير اشباع 
است كه مى تواند جايگزين گوشت باشد. همچنين غنى از 

فيبر و ايزوفالون( نوعى استروژن گياهى) است.

نوعى اصلى از چربى هاى اشباع شده به نام اسيد لوريك در روغن 
ــد التهابى و ضد باكترى  نارگيل وجود دارد كه داراى خواص ض

است .ضمن اينكه به عنوان منبع انرژى مفيد شناخته مى شود.

ــراى قلب ــرف آن در روز، محافظى ب ــره و مص ــكالت تي ــه ش يك تك
است. 

ــكالت  ــگاه ايالتى لوئيزيانا گزارش داده اند كه مصرف ش محققان دانش
ــوم و باكترى هاى  ــاى خوب روده مانند بيفيدوباكتري تيره، ميكروب ه
ــد مى دهد و منجر به توليد تركيبات ضد التهابى  اسيدالكتيك را را رش

براى بهبود سالمت قلب و عروق مى شود.

آووكادوروغن زيتون 

ماهى 

تخم مرغ

ماست يونانى

سويا

روغن نارگيل

شكالت تيره

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

سند مالکیت صادر خواهد شد.
بندالف(

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه
1.رای ش��ماره 10108 – 94/10/22 – فاطم��ه صغری مومنی��ان فرزند عوض به 
شناسنامه شماره 237 شهرضا و ش��ماره ملی 1198899115 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 666 به مساحت ششدانگ 81/65 مترمربع.

2.رای ش��ماره2329-94/03/11- ثریاس��بزواری فرزنداحمدب��ه شناس��نامه 
شماره5186شهرضاوشماره ملی1199886815یکدانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

انبارمفروزی ازپالک1387/2و1897به مساحت ششدانگ 39/67مترمربع.
3.رای ش��ماره2330-94/03/11- نعمت اله دهقان فرزندرس��ول به شناس��نامه 
شماره1226شهرضاوشماره ملی1198968915پنجدانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

انبارمفروزی ازپالک1387/2و1892به مساحت ششدانگ39/67مترمربع.
4.رای شماره 5837 – 94/5/28 و رای اصالحی شماره 8780– 94/9/5– محمود 
بازیاری فرزند رضا به شناسنامه ش��ماره 10 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره 
ملی1199575623 شش��دانگ یک باب مغازه به اس��تثناء بهاء ی��ک چهارم اعیانی 

مفروزی از پالک 1476 به مساحت 60/26 مترمربع.
5.رای ش��ماره 10174 – 94/10/24 – غالمرضا ش��یرعلی فرزن��د محمدعلی به 
شناسنامه شماره 71 شهرضا و ش��ماره ملی1199011509 ششدانگ قسمتی از 
یک باب مغازه مفروزی از پالک 1502 به مس��احت 19/75 مترمربع که به انضمام 
قسمتی از کوچه متروکه متصرفی متقاضی جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.

6.رای شماره10381- 94/10/04- عبدالرضاشاملی فرزندفیض اله به شناسنامه 
شماره55شهرضاوش��ماره ملی1199402753شش��دانگ یکباب مغازه مفروزی 

ازپالک3412/2به مساحت 24مترمربع.
7.رای شماره 905 – 94/2/5 – رقیه عسگری فرزند فیض اله به شناسنامه شماره 
724 شهرضا و شماره ملی 1199215945 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 4399 به مساحت ششدانگ 104/17 مترمربع.
8.رای شماره 906 – 94/2/5 – سیدحس��ین میرطالبی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 804 شهرضا و شماره ملی 1199132128 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 4399 به مساحت ششدانگ 104/17 مترمربع.
                                                   شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد 

9.رای شماره 10045 – 94/10/21 – داریوش غضنفری فرزند مسیح به شناسنامه 
شماره 1124 شهرضا و شماره ملی 1199082333 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 217/88 مترمربع.
10.رای شماره 10046 – 94/10/21 – زهرا مللی فرزند رضا به شناسنامه شماره 
306 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199384704 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 217/88 مترمربع.
11.رای ش��ماره 5299 – 94/5/14 – رمضانعل��ی رحمتی فرزند محمدحس��ن به 
شناس��نامه ش��ماره 535 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199407550 چهار 
 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 78 به مساحت ششدانگ

 105/65 مترمربع.
12.رای ش��ماره 5300 – 94/5/14 – فاطمه س��ودائی فرزند نبی اله به شناسنامه 
شماره 1324 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199848190 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 78 به مساحت ششدانگ 105/65 مترمربع.

13.رای ش��ماره 9463 – 94/9/30 – محمدرضا حس��ن پوری فرزند حسینعلی به 
شناسنامه شماره 20495 شهرضا و ش��ماره ملی1198484829 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت ششدانگ 205/78 

مترمربع.
14.رای ش��ماره 9464 – 94/9/30 – فاطمه سبزواری فرزند شکراله به شناسنامه 
شماره 1978 قمشه و ش��ماره ملی 1199328030 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت ششدانگ 205/78 مترمربع.
15.رای شماره 10040 – 94/10/21 – مصطفی شبانی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 350 شهرضا و شماره ملی 1199269476 پنجاه و یک حبه و سه - هفتم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 111 به مساحت 

ششدانگ 149/56 مترمربع.
16.رای ش��ماره 10042 – 94/10/21 – عاطف��ه س��لیمانی فرزن��د عبدالکریم به 
شناسنامه شماره 3121حوزه 6 اصفهان و شماره ملی1289754276 بیست حبه و 
چهار- هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

111 به مساحت ششدانگ 149/56 مترمربع.
17.رای شماره 10071 – 94/10/21 – احمد غضنفری فرزند یوسف به شناسنامه 
شماره 718 شهرضا و شماره ملی 1199050921 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 258 به مساحت 206/80 مترمربع.
18.رای شماره 10057 – 94/10/21 – مرتضی آقائی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 442 شهرضا و شماره ملی 1199249491 ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 378 به مساحت 50/41 مترمربع.
19.رای شماره 9115 – 94/9/22 – مسلم قربانی بوانی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 13 حوزه 1 مرکزی قمشه و ش��ماره ملی 1199674656 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 436 به مساحت 143/02 مترمربع.
20.رای ش��ماره 10061 – 94/10/21 – عباس علی بکی فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1782 شهرضا و شماره ملی 1199326070 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 476 به مساحت 153/93 مترمربع.
21.رای شماره 10050 – 94/10/21 – روح اله آقائی فرزند علی اکبر به شناسنامه 
ش��ماره 264 حوزه 2 بروجن و ش��ماره ملی6299941480 س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 753/3 به مساحت ششدانگ 
122/40 مترمربع که به انضمام قس��متی ازپالک 753/4 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
22.رای شماره 10055 – 94/10/21 – پریسا سرحدی فرزند قدرت اله به شناسنامه 
و شماره ملی 1190048809 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک 753/3 به مساحت ششدانگ 122/40 مترمربع که به انضمام 

قسمتی ازپالک 753/4 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
23.رای ش��ماره7131-94/06/30- محمودرضابکیانی فرزندامراله به شناسنامه 
شماره1185شهرضاوشماره ملی1199098256سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک757به مساحت ششدانگ337/20مترمربع.
24.رای ش��ماره7134-94/06/30- فروزان س��بزواری فرزنداکبربه شناسنامه 
شماره1315شهرضاوشماره ملی1199177891سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک757به مساحت ششدانگ337/20مترمربع.

25.رای شماره 9831 – 94/10/13 – رضوان مصلحی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 1340 شهرضا و شمارهملی1199009512 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 846 به مساحت ششدانگ 204/90 مترمربع.
26.رای ش��ماره 9832 – 94/10/13 – نجمه کاظمینی فرزند فضل اله به شناسنامه 
و شماره ملی 1190157251 شهرضا سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 846 به مساحت ششدانگ 204/90 مترمربع.
27.رای شماره 9975 – 94/10/19 – محسن خلیلی ش��هرضا فرزند حیدرعلی به 
شناسنامه شماره 163 شهرضا و ش��ماره ملی 1199135518 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 108/90 

مترمربع.
28.رای ش��ماره9976 – 94/10/19 – مرضیه دهقان زاد فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 21015 شهرضا و شماره ملی1198490020 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 108/90 مترمربع.

29.رای ش��ماره 10049 – 94/10/21 – حمیدرضا نعیم فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 468 شهرضا و شماره ملی 1199060992 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 953 به مساحت 243/23 مترمربع.
30.رای شماره 4775 – 94/4/24 واصالحی شماره11030-94/11/29- نرجس 
خاتون جهان بخش فرزند اسفندیار به شناسنامه ش��ماره 727 حوزه 1 روستائی 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129474521 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 965به مساحت ششدانگ 222/18مترمربع.
31.رای شماره 4776 – 94/4/24 واصالحی ش��ماره11031-94/11/29- راحله 
سادات اسحقی همگینی فرزند سیدمجتبی به شناسنامه و شماره ملی 5410297131 
مبارکه سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 965 به 

مساحت ششدانگ 222/18 مترمربع.
32.رای ش��ماره 9063 – 94/9/17 –ابراهیم جعفرپور فرزند محمد به شناس��نامه 
شماره 183 شهرضا و ش��ماره ملی1199102806 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مس��احت شش��دانگ 211/14 
مترمربع که به انضمام قسمتی از راه متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

33.رای ش��ماره 9064 – 94/9/17 – مهناز ش��املی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 619 شهرضا و ش��ماره ملی 1199140074 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مس��احت شش��دانگ 211/14 
مترمربع که به انضمام قسمتی از راه متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

34.رای ش��ماره 10065 – 94/10/21 – بهرام تاکی ش��هرضا فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 475 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199345881 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1149 به مساحت 149/35 مترمربع.
35.رای ش��ماره10171- 94/10/24- علی مصلحی فرزندهیبت اله به شناس��نامه 
شماره224شهرضاوشماره ملی1199210943ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 

تمام به استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی ازپالک1153به مساحت148مترمربع.
36.رای شماره 9844 – 94/10/13 – احمد پوینده پور شهرضا فرزند سیف اله به 
شناسنامه شماره 501 شهرضا وشماره ملی1199091413ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 1278 به مساحت 210/90 مترمربع.
37.رای شماره 9879 – 94/10/14 – فاطمه مجاهدی فرزند اصغر به شناسنامه و 
شماره ملی 1190340925 شهرضا به والیت پدرش سه سهم و هشتصد و هشتاد و 
سه - یکهزار و پانصدم سهم مشاع از سیزده سهم و سیصد و هفتاد و یک - پانصدم 
س��هم شش��دانگ یک باب مغازه با س��اختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1327 

باقیمانده که به شماره 13371 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 127/35 مترمربع.
38.رای شماره 9881 – 94/10/14 – مجتبی مجاهدی فرزند اصغر به شناسنامه و 
شماره ملی 1190086476 شهرضا ده سهم و بیست و سه - یکصد و پنجاهم سهم 
مشاع از سیزده سهم و سیصد و هفتاد و یک - پانصدم سهم ششدانگ یک باب مغازه 
با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1327 باقیمانده که به شماره 13371 تبدیل 

شده به مساحت ششدانگ 127/35 مترمربع.
39.رای شماره 1044 – 94/9/21 – فریبا اس��حاقی فرزند حجت اله به شناسنامه 
شماره 313 شهرضا و شماره ملی1199181838 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1328 که به شماره 14328 تبدیل شده به مساحت 169/90 مترمربع.
40.رای ش��ماره 4217 – 94/4/13 – اکب��ر نصیرپور فرزند رضا به شناس��نامه 
شماره 378 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199344915 شش��دانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 1335 که شماره واقعی آن 761 و 762 می باشد به مساحت 

222/75 مترمربع.
41.رای شماره 9845 – 94/10/13 – فاطمه منصورزاده فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 271 حوزه 1 شهری سمیرم و شماره ملی 1209622572 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت 255/70 مترمربع.
42.رای شماره 9354 – 94/9/28 – خداداد رادمهر فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 17757 شهرضا و شماره ملی 1198457481 ششدانگ یک باب خانه قدیمی 

دو طبقه مفروزی از پالک 1484 به مساحت 206/20 مترمربع.
43.رای شماره 10127 – 94/10/23 – سیدحمیدرضا رهنمائی فرزند سیداحمد به 
شناسنامه شماره 147 قمشه و شماره ملی 1199333379 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1534 به مساحت 217/5 مترمربع.
44.رای شماره 8940 – 94/9/14 – رحمت اله جعفری فرزند اسکندر به شناسنامه 
شماره 1196 شهرضا و شماره ملی 1199237698 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1717 به مساحت ششدانگ 

193/20 مترمربع.
45.رای ش��ماره 8941 – 94/9/14 – زهرا جعفری فرزند اس��کندر به شناسنامه 
شماره 602 شهرضا و شماره ملی 1199271993 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1717 به مساحت ششدانگ 

193/20 مترمربع.
46.رای ش��ماره 10126 – 94/10/23 – حبیب اله حاجت من��د فرزند عبدالکریم به 
شناسنامه شماره 1231 شهرضا و ش��ماره ملی 1199238041 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 244 مترمربع.
47.رای ش��ماره7577- 94/07/16- رضاخ��ادم فرزندحس��ن ب��ه شناس��نامه 
شماره27حوزه3شهرضاوشماره ملی1199389463سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1780به مساحت ششدانگ130/60مترمربع.
7578- 94/07/16- محبوب��ه ماهرفرزندعبدالرضابه شناس��نامه   .48
شماره555شهرضاوشماره ملی1199214256سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1780به مساحت ششدانگ130/60مترمربع.
49.رای شماره 4886 – 94/4/30 – اشرف صفی فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 374 شهرضا و شماره ملی1199090141 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ 109/63 مترمربع.
50.رای شماره4887 – 94/4/30 – محمدحس��ین مصدقیان فرزند محمدحسن به 
شناسنامه و شماره ملی1190003066شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ109/63 مترمربع.
51.رای شماره 1602 – 94/2/21 – کهزاد آهنگ فرزند فرهاد به شناسنامه شماره 
283 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209166747 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3745 به مساحت 300 مترمربع.
52.رای ش��ماره 9984 – 94/10/19 – مس��یح اله قربانی بوان��ی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 6 حوزه مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199629200 ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3768 به مساحت 220/38 مترمربع.
53.رای ش��ماره7403- 93/08/22- معصومه همت فرزندمصطفی به شناسنامه 
وشماره ملی1190001195شهرضادودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 
ازپالک13162و13793و13794که قبال13160و964باقیمانده بوده به مس��احت 

ششدانگ151/30مترمربع.

54.رای ش��ماره7404- 93/08/22- ابراهیم طبیبیان فرزندحس��ین به شناسنامه 
شماره995شهرضاوشماره ملی1199235687چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه مفروزی ازپالک13162و13793و13794که قبال13160و964باقیمانده بوده 

به مساحت ششدانگ151/30مترمربع.
55.رای شماره 10224 – 94/10/26 – علی ش��یخی فرزند اسفندیار به شناسنامه 
شماره 172 لردگان و شماره ملی4669005261 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مفروزی از پالک 13354 به مساحت 307/5 مترمربعکه به انضمام ششدانگ پالک 

9549 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
56.رای ش��ماره 10072 – 94/10/21 – مریم صادقی فرزند عبداله به شناسنامه 
ش��ماره 45 حوزه 1 مرکزی ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199643769 س��ه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خان��ه مف��روزی از پ��الک های13560و14026که 

قبال13336و1699باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ 288/40 مترمربع.
57.رای ش��ماره 10073 – 94/10/21 – رحمت اله صفاهانی فرزند عباس��علی به 
شناسنامه شماره 9 حوزه 1 روستائی ش��هرضا و شماره ملی 1199602213 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک های13560و14026که 

قبال13336و1699باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ 288/40 مترمربع.
58.رای شماره8518- 94/08/27- افش��ین ایرجی نیافرزندعلی یاربه شناسنامه 
شماره211حوزه2س��میرم وش��ماره ملی1209477998شش��دانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک13604به مساحت120مترمربع.
59.رای شماره 10172 – 94/10/24 – امراله یوسفی موسی آبادی فرزند قربانعلی 
به شناسنامه شماره 2 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 5129910801 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14301 به مساحت ششدانگ 

180/30 مترمربع.
60.رای ش��ماره 10173 – 94/10/24 – عاطفه عس��کری فر فرزن��د غالمرضا به 
شناسنامه شماره 1567 سمیرم سفلی و شماره ملی 5129463129 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14301 به مساحت ششدانگ 

180/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

61.رای ش��ماره 4717 – 94/4/24 – حبیب اله گرامی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 19116 شهرضا و ش��ماره ملی 1198471069 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 347 به مساحت 136/75 مترمربع.
62.رای ش��ماره 4855 – 94/4/29 – اصغر محمدی فرزند صفرعلی به شناسنامه 
شماره 1206 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209335069 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 371 به مساحت 176/90 مترمربع.
63.رای شماره 10139 – 94/10/23 – محسن شیرعلی فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 908 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199398276 ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه نیمه تمام به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی 27حبه ونه- س��زدهم حبه مشاع 
مفروزی از پالک 527 به مساحت 170/24 مترمربع که به انضمام قسمتی از جوی 

متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
64.رای شماره 7140 – 94/6/30 – ایران خانم بکیان فرزند عبدالعظیم به شناسنامه 
شماره 15018 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198430117 شش��دانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 930 به مساحت 364/60 مترمربع.
65.رای شماره 9457 – 94/9/30 – مصطفی شیرعلی فرزند عزیزاله به شناسنامه 
ش��ماره 1182 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199082910 نه حبه مش��اع از 72 حبه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
66.رای ش��ماره 9458 – 94/9/30 – طلعت کمیلی پور فرزند احمد به شناس��نامه 
شماره 394 شهرضا و شماره ملی 1198793767 بیست و یک حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
67.رای ش��ماره 9459 – 94/9/30 – مریم خادم فرزند یحیی به شناسنامه شماره 
486 شهرضا و ش��ماره ملی1199138746 بیس��ت و چهار حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
68.رای شماره 9460 – 94/9/30 – زهرا سبزواری شهرضا فرزند محمدحسن به 
شناسنامه شماره 19846 شهرضا و شماره ملی 1198478365 هجده حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 200 

مترمربع.
69.رای ش��ماره 10334 – 94/11/3 – عباس��علی اس��کندری فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 61 شهرضا و ش��ماره ملی 1199165344 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مس��احت شش��دانگ 

187/10 مترمربع.
70.رای ش��ماره 10335 – 94/11/3 – عزت خاکس��ار جاللی فرزند غالمرضا به 
شناسنامه ش��ماره 907 شهرضا و ش��ماره ملی1199162061 سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مس��احت شش��دانگ 

187/10 مترمربع.
71.رای ش��ماره 10339 – 94/11/4 – عزت خاکس��ار جاللی فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 907 شهرضا و ش��ماره ملی 1199162061 ششدانگ یک باب 
مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالکهای1042و1043باقیمانده 

و3897به مساحت 27/33 مترمربع.
72.رای ش��ماره7572-94/07/16- محمدحس��ن سالک ش��هرضافرزنداحمدبه 
شناس��نامه شماره141شهرضاوش��ماره ملی1199087815س��ه دانگ مش��اع 
ازشش��دانگ یکب��اب خان��ه دوطبق��ه مف��روزی ازپالک1047ب��ه مس��احت 

ششدانگ128/70مترمربع.
73.رای ش��ماره7573-94/07/16- فرزان��ه صادق��ی فرزندعلی به شناس��نامه 
شماره395شهرضاوشماره ملی1199168696سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزی ازپالک1047به مساحت ششدانگ128/70مترمربع.
74.رای ش��ماره 10129 – 94/10/23 – اس��معیل موس��وی فرزند س��ید یداله به 
شناسنامه ش��ماره 1800 حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209230666 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1112 به مساحت 233/50 مترمربع.
75.رای شماره10292- 94/10/30- کمال انصاریپورفرزندولی اله به شناسنامه 
شماره724شهرضاوشماره ملی1199252311سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1204به مساحت ششدانگ359/47مترمربع.
76.رای شماره10293- 94/10/30- مرضیه یونسی فرزندمحمدعلی به شناسنامه 
شماره489شهرضاوشماره ملی1199213594سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1204به مساحت ششدانگ359/47مترمربع.
77.رای ش��ماره10626-94/07/14- مریم س��میعی فرزندفضل اله به شناسنامه 
شماره121حوزه6شهرضاوشماره ملی1199342343در4/5حبه مشاع از72حبه 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1295به مساحت ششدانگ364/50مترمربع.

78.رای ش��ماره 10038 – 94/10/21 – ش��مس الملوک احمدیان فرزند اس��داله 
به شناس��نامه شماره 897 ش��هرضا و ش��ماره ملی1198940719 ششدانگ یک 
 باب ساختمان س��ه طبقه تجاری - مس��کونی مفروزی از پالک 1320 به مساحت

 714/30 مترمربع.
79.رای ش��ماره7169- 94/06/30- صدیق��ه میرعل��ی مل��ک فرزندحیدرعل��ی 
ب��ه شناس��نامه شماره1043شهرضاوش��ماره ملی1199096830دودان��گ 
مش��اع ازشش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی ازپالک1321و1322به مس��احت 

ششدانگ223مترمربع.
80.رای شماره7170- 94/06/30- خس��رومهدیان فرزندقاسمعلی به شناسنامه 
شماره5حوزه1روس��تائی شهرضاوش��ماره ملی1199552176چهاردان��گ 
مش��اع ازشش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی ازپالک1321و1322به مس��احت 

ششدانگ223مترمربع.

81.رای شماره 7957 – 94/7/30 و رای اصالحی شماره 9247 – 94/9/24 – محمد 
میرزائی فرزندحسن به شناسنامه شماره197 شهرضا و شماره ملی1199267945 
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت 

ششدانگ 175/98 مترمربع.
82.رای ش��ماره 9300 – 94/9/26 – فهیمه عمرانپور ش��هرضا فرزند حس��ن به 
شناسنامه شماره 3485 حوزه 1 شهری قمشه و ش��ماره ملی 1199869805 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 

175/98 مترمربع.
83.رای شماره 9218 – 94/9/23 – علیرضا باغستانی فرزند حیدر به شناسنامه و 
شماره ملی 1190088551 شهرضا ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 

3693 که قبال 964/1 بوده به مساحت 122/27 مترمربع.
84.رای ش��ماره8939-94/09/14- رمضانعل��ی عرب ویس��ی فرزندامیربیگ به 
شناسنامه شماره84شهرضاوش��ماره ملی1198957492ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه مفروزی ازپالک4247به مساحت245/30مترمربع.درازاء246سهم مشاع 

از1186سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف بابک شجاعی.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

85.رای ش��ماره 10030 – 94/10/21 – فض��ل ال��ه حیدرپور فرزند ول��ی اله به 
شناسنامه ش��ماره 401 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی1199406211 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 150/03 

مترمربع.
86.رای ش��ماره 10031 – 94/10/21 – ع��زت نادری زیارتگاه��ی فرزند مظاهر 
به شناسنامه ش��ماره 560 شهرضا و ش��ماره ملی1199231339 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مس��احت ششدانگ 150/03 

مترمربع.
87.رای شماره 10124 – 94/10/23 – رمضان صفائی فرزند قاسم به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199441430 سی و هفت حبه 

و پنج - بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ :
الف:قس��متی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 474 به مساحت ششدانگ 
60/47 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه دو 

طبقه را داده است. 
ب:قس��متی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 475 به مس��احت ششدانگ 
62/80 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 474 جمعا تشکیل یک باب خانه دو 

طبقه را داده است. 
88.رای شماره 10125 – 94/10/23 – یداله رمضانی فرزند عباسعلی به شناسنامه 
شماره 41 سمیرم سفلی و ش��ماره ملی 5129884906 سی و چهارحبه و هجده- 

بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ :
الف:قس��متی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 474 به مساحت ششدانگ 
60/47 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه دو 

طبقه را داده است. 
ب:قس��متی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 475 به مس��احت ششدانگ 
62/80 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 474 جمعا تشکیل یک باب خانه دو 

طبقه را داده است. 
89.رای شماره 6291 – 94/6/10 – محمدرضا اباذری فرزند مصطفی به شناسنامه 

شماره 6832 شهرضا و شماره ملی1199903272 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 475 به مساحت ششدانگ 
114/90 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 476 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب:ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
90.رای ش��ماره 6292 – 94/6/10 – آرزو جاوری فرزند ولی اله به شناس��نامه و 

شماره ملی 1190135027 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 475 به مساحت ششدانگ 
114/90 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 476 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب:ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
91.رای شماره 10132 – 94/10/23 – محسن احمدیان فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 201حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی1199383651 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 531 به مساحت ششدانگ 127/08 

مترمربع.
92.رای شماره 10133 – 94/10/23 – زهرا احمدیان فرزند نصراله به شناسنامه 
شماره 993 شهرضا و شماره ملی 1199203580 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 531 به مساحت ششدانگ 127/08 مترمربع.
93.رای ش��ماره 9114 – 94/9/22 – سیداس��ماعیل نوابی فرزند س��یدمحمود به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روستائی ش��هرضا و ش��ماره ملی1199642878 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 728 به مساحت 138/50 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

94.رای ش��ماره7960- 94/07/30- علی س��توده فرزندحبیب اله به شناس��نامه 
شماره767شهرضاوش��ماره ملی1199201324شش��دانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک13/2به مساحت147/20مترمربع.
95.رای ش��ماره 10162 – 93/10/23 – مصطفی پوینده فرزند باقر به شناسنامه 
شماره 689 شهرضا و شماره ملی 1198989106 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
96.رای شماره 10163 – 93/10/23 – پریوش تاکی فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 202 شهرضا و شماره ملی1199349593 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
97.رای ش��ماره 10120 – 94/10/23 – ابراهیم جمی فرزند عبداله به شناس��نامه 
شماره 1133 شهرضا و شماره ملی 1199055077 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
98.رای ش��ماره 10121 – 94/10/23 – معصومه رفیعی فرزند ایرج به شناسنامه 
شماره 239 شهرضا و شماره ملی1199211095 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
99.رای ش��ماره 5854 – 94/5/29 – س��یدمجتبی چاوش��ی فرزند سیداصغر به 
شناسنامه ش��ماره 8472 حوزه 1 شهری شهرضا و ش��ماره ملی 1199919675 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 15 به مساحت 187/64 مترمربع.

100.رای ش��ماره10221- 94/10/26- حمیدرضاس��بحانی فرزندحبی��ب اله به 
شناسنامه شماره861حوزه1مرکزی سمیرم وشماره ملی1209369362ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک22/1به مساحت155/40مترمربع.
101.رای ش��ماره 10069 – 94/10/21 – منیره مظلوم��ی زاده فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 359 شهرضا و ش��ماره ملی 1199168335 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 37 به مساحت ششدانگ 259/75 

مترمربع.
102.رای ش��ماره 10070 – 94/10/21 – محمدحس��ین کفیل فرزند محمدعلی به 
شناسنامه ش��ماره 93 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی1199403131 سه دانگ 
 مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 37 به مساحت ششدانگ
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خبر

 نایب رییس کانون وکالی دادگســتری استان اصفهان گفت: امسال 
 مشــاوره و وکالت رایگان به بیش از دو هزار نفر از مردم اصفهان ارایه 

شد.
حسین ادیب در نشســت خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز 
اســتقالل کانون وکال اظهار داشت: کمیســیون وکالی معاضدتی و 
تســخیری یکی از مهم ترین کمیســیون های کانون وکالی استان 
اصفهان است که در این کمیسیون مشاوره و کار وکالت رایگان به افراد 

نیازمند داده می شود.
وی با بیان اینکه روزانه بین سه تا چهار وکیل اقدام به مشاوره رایگان به 
مردم نیازمند می کنند، ادامه داد: امسال بیش از دو هزار نفر در استان 

اصفهان مشاوره و وکالت رایگان دریافت کردند.
نایب رییس کانون وکالی دادگستری اســتان اصفهان با اعالم اینکه 
وکالت رایگان برای هر وکیل یک امر اجباری است، ادامه داد: باید در 
کارنامه ساالنه وکالت هر وکیل ســه مورد مشاوره و وکالت رایگان به 
افراد نیازمند ثبت شده باشد که بر اساس آخرین دستورالعمل این امر 

به شش مورد رسید.
وی از راه اندازی مرکز داوری کانون وکال خبر داد و بیان داشــت: به 
منظور راه اندازی این مرکز با مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز هماهنگی 

شده است.
ادیب یکی از خدمات کانون وکالی اســتان اصفهان را ارایه مشاوره 
رایگان به زندانیان استان دانســت و گفت: گرچه در حال حاضر آمار 
دقیقی از مشــاوره های ارایه شــده نداریم، اما تعداد مشــاوره ها در 

سالجاری زیاد بوده است.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، تعدادی از وکال در زندان 
مرکزی اصفهان مستقر شده اند، اظهار داشــت: این وکال با استقرار 
 در زندان مرکزی و ارایه مشــاوره، حقوق  خود را نیز از آنجا دریافت 

می کنند.
نایــب رییس کانــون وکالی دادگســتری اســتان اصفهــان بیان 
 داشــت: اســتفاده از وکیل خانوادگی باید مثل یک فرهنگ در بین

 خانواده های ایرانی فرهنگ سازی شود و مراجعه به وکیل تنها بعد از 
ایجاد مشکل نباشد.

وی نقش وکالی خانوادگی در ارایه مشــاوره را مهم دانست و گفت: 
معامالتی که از طریق وکیل از ابتدا تا انتها پیگیری می شود، بهتر به 

نتیجه می رسد.
ادیب برگزاری دوره های آموزشــی حل و فصل برای وکال را ضروری 
دانست و افزود: طی دو سال اخیر تعداد فارغ التحصیالن زن در رشته 
حقوق بیش از مردان شده است که سیستم آموزش عالی کشور باید 
تمهیداتی بیندیشد تا مطابق نیاز جامعه وکیل داشته باشیم؛ چراکه 

آسیب وکیل بیکار بیش از سایر فارغ التحصیالن است. 

نایب رییس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان:

 دریافت بیش از دو هزار نفر 
مشاوره حقوقی رایگان 

اســتاندار اصفهان گفت: تبلیغات  مریم 
محیطي انتخاباتي در سطح شهر و یاوری 

استان اصفهان به گونه اي بود که نه 
موجب دل زدگي شده و نه نسبت به ترغیب مردم براي 

مشارکت در انتخابات کوتاهي شده است.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، رسول زرگرپور در نشست 
خبري خود که به منظــور آخرین جمــع بندي اخبار 
انتخاباتي در اســتان برگزار شد ضمن اعالم دیدار مردم 
نجف آباد با رهبر معظم انقالب اظهار داشت: بر این اساس 
آخرین اخبار انتخاباتي را یــک روز مانده تا پایان زمان 
تبلیغات کاندیداهاي مجلس خبرگان رهبري و مجلس 

شوراي اسالمي ارائه مي دهیم.
وي با اشاره به اینکه ســاعت هشت صبح روز پنجشنبه 
زمان تبلیغات کاندیداهــاي پنجمین مجلس خبرگان 
رهبري و دهمین دوره مجلس شوراي اسالمي به پایان 
مي رسد، اظهار داشــت: از این رو از ساعت هشت صبح 
روز پنجشنبه تا هشــت صبح روز جمعه و آغاز برگزاري 
انتخابات در ســکوت تبلیغاتي به سر مي بریم و هر گونه 

تبلیغات در این بازه زماني تخلف محسوب مي شود.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه شعب میدان امام )ره( 
و پل خواجو به عنوان دو شــعبه نمادین در شهرستان 
اصفهان مستقر خواهند بود، اظهار داشت: اصوال در این 
دو شعبه تعداد زیادي از مردم براي انداختن آراء خود به 
صندوق هاي راي حضور مي یابند و خبرنگاران نیز در این 

دو محل مستقر خواهند شد.
وي با بیان اینکه به منظور ترغیب مردم براي حضور در 
این دوره از انتخابات از سوي شــهرداري اصفهان 200 
پایه و لمپوست و از سوي ستاد انتخابات و سایر نهادهاي 
استان نیز 500 بنر در نقاط مختلف شهر اصفهان براي 

تبلیغات تخصیص یافته اســت، افزود: بر این اســاس 
ظرفیت خوبي براي تبلیغات در سطح استان ایجاد شده 

است و فضاي کافي براي تبلیغات وجود داشته است.
جابجایي و حذف 450 بنر تبلیغاتي در اصفهان

زرگرپور اضافه کرد: همچنین باید توجه داشــت که از 
تاکنون تخلفاتي از ســوي کاندیداها در خصوص نصب 
بنر صورت گرفته است که بر اساس آن با همکاري خود 

کاندیداها 450 بنر جابجا و یا برداشته شده است.
وي در ادامه با اشــاره به اینکه تنها 30 نفر از نمایندگان 
مجلس شوراي اسالمي بیش از 150 نفر در شهرستان 
اصفهان نسبت به استفاده از بنر تبلیغاتي اقدام کردند، 
ابراز داشــت:  مابقي به دلیل بضاعت مالــي و ... از این 

ظرفیت استفاده نکردند.
استاندار اصفهان در ادامه به تراکم دعوت از کاندیداهاي 
خارج از استان براي سخنراني در اســتان اشاره کرد و 
افزود: این افراد با گرایش هر دو طیف سیاسي وارد استان 

شده و در مراکز دانشگاهي و مساجد سخنراني داشتند.
وي همچنین با اشاره به ممنوعیت راه اندازي کارناوال، 
تجمع و راهپیمایي انتخاباتي در اســتان گفت: در این 
زمینه نیز دو مورد تخلف داشــتیم که در کمترین زمان 

ممکن شناسایي و برخورد الزم انجام شد.
کاندیداهاي مجلس خبرگان رهبري اصفهان به 

11 نفر رسید
زرگرپور در ادامه تعداد کاندیداهــاي مجلس خبرگان 
رهبري تا این لحظه را 11 مورد اعالم کرد و ابراز داشت: 
کل کاندیداهاي ثبت نام کننــده براي مجلس خبرگان 
رهبري در اســتان اصفهان 61 نفر بود که در نهایت 16 
نفر تایید صالحیت و تاکنون 11 نفــر در عرصه رقابت 

باقي مانده اند.

وي با اشــاره به اینکه جوان تریــن کاندیداي پنجمین 
دوره مجلس خبــرگان رهبري از اصفهان متولد ســال 
1358 و مســن ترین آنها نیز متولد 1312 است، افزود: 
این در حالي است که براي هر کرسي اصفهان در مجلس 

خبرگان رهبري دو نفر کاندیدا وجود دارد.
394 کاندیدا براي انتخابات دهمین مجلس شوراي 

اسالمي در اصفهان رقابت مي کنند
استاندار اصفهان آخرین آمار کاندیداهاي فعلي دهمین 
مجلس شوراي اسالمي از اســتان اصفهان را 394 نفر 
اعالم کرد و ادامه داد: این در حالي اســت که از 1025 
نفر ثبت نام کننــده 449 نفر تایید صالحیت شــده و 
تاکنون 394 نفر از آنها براي رقابت در میدان انتخابات 

خواهند بود.
وي تعداد کاندیداها براي هر کرسي نمایندگي مجلس 
در شــهر اصفهان را 31 نفر عنوان کرد و ابراز داشــت: 
میانگین استاني نیز براي هر صندلي نمایندگان استان 

20 نفر وجود دارد.
زرگرپور جوان ترین کاندیداي مجلس شــوراي اسالمي 
در اســتان اصفهان را از شهرســتان اصفهــان و متولد 
 1364 اعالم کرد و گفت: همچنین مســن ترین کاندیدا 
 نیز در حــوزه انتخابیــه اصفهان و متولد ســال 1325 

است.
وي تعداد کاندیداهاي خانم مجلس شــوراي اسالمي از 
اســتان اصفهان را 32 نفر اعالم کرد و بیان داشت: این 
تعداد 8 درصد کاندیداهاي اســتان اصفهان را شــامل 

مي شوند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه با تقریب 20 درصدي 
65 درصد از گرایش سیاسي کاندیداهاي مجلس شوراي 
اسالمي از استان اصفهان رو به اصولگرایي است، اضافه 

کرد: این در حالي است که 15 درصد از این افراد گرایش 
اصالح طلبي و 20 درصد نیز مستقل هستند.

وي در ادامه با انتقاد از مطالب عنوان شده از سوي برخي 
از کاندیداهاي مجلس شــوراي اســالمي ابراز داشت: 
بسیاري از این افراد آگاهي نسبت به چالش ها و اقدامات 
صورت گرفته ندارند و تنها به طرح برخي از چالش هایي 
که روي ریل حل افتاده اشاره داشته اند و در این زمینه 

حق مطلب را ادا نکرده اند.
زرگرپور در ادامه با تاکید بــر اینکه چنانچه 20 نماینده 
فعلي اســتان اصفهان طي چهار سال گذشته نسبت به 
حل مشکالت استان هم افزایي داشتند اتفاقات بهتري را 
رقم مي زدند، افزود: امیدواریم در این دوره نمایندگان با 

همدلي و وحدت بیشتري انتخاب شوند.
وي همچنین با بیان اینکه شهرداري اصفهان نیز چهار 
هزار کارتن پالســت را براي انجام تبلیغات تعبیه کرده 
است، افزود: تبلیغات محیطي انتخاباتي در سطح شهر 
و استان اصفهان به گونه اي بود که نه موجب دل زدگي 
شــده و نه نســبت به ترغیب مردم براي مشارکت در 

انتخابات کوتاهي شده است.
استاندار اصفهان در ادامه عوامل اجرایي انتخاباتي استان 
اصفهان را 70 هزار نفر اعالم کرد و گفت: همچنین 10 
هزار نفر نیز امنیت برگزاري انتخابات استان اصفهان را 
تضمین مي کنند. وي تعداد شعبه هاي اخذ راي استان 
را نیز دو هزار و 747 مورد اعالم کرد و افزود: از این تعداد 

شعبه 330 مورد شعبه سیار وجود دارد.
زرگرپور اضافه کرد: تمــام تعرفه ها و صندوق هاي مورد 
نیاز براي برگزاري انتخابات بــه انبارهاي فرمانداري ها 
انتقال یافته و نیروهاي امنیتي بــه خوبي وضعیت این 

وسایل را نیز مد نظر دارند.
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رییس ستاد انتخابات استان اصفهان:

مشارکت حداکثری در انتخابات بیانگر 
مردم ساالری دینی در کشور

دانشیار روابط بین الملل در گروه علوم سیاسی:

اولویت مردم اصفهان آب 
و محیط زیست سالم است

معاون خدمات شهری شهرداری:

اصفهان به صورت مکانیزه نظافت می شود

 رییس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیانگر 
حاکمیت مردم ساالری دینی در کشور است. 

سید رضا عقدایی در همایش زنان، انتخابات، مشارکت حداکثری اظهار داشت: مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات همچنین بیانگر حاکمیت مردم ساالری دینی در کشور است.

 وی در این همایش که با حضور مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد؛ 
اضافه کرد: کشور ما مدعی برقراری یک حکومت مردم ساالری دینی برای اولین بار در دنیا 
است بنابراین برگزاری انتخابات با مشارکت گسترده مردم، منعکس کننده این حقیقت است. 
رییس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه دولت یازدهم از نیروهای توانمند و قوی تشکیل 
شده است، افزود: دولت تدبیر و امید تاکنون توانسته است در بسیاری از زمینه ها از جمله 

برجام و نظام سالمت به موفقیت های بزرگی دست یابد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان نیز با اشاره به اینکه شرایط برای 
حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شده است، افزود: بانوان نیز باید با حضور حداکثری 
خود در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح و توانمند بتوانند نقش بســزایی در توسعه کشور 

ایفا کنند. 
حسین سیســتانی بابیان اینکه رهبر معظم انقالب، رییس جمهور و استاندار بر مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات تاکید دارند، افزود: اصفهان باید حداکثر مشارکت کنندگان را در 
انتخابات داشته باشد و شرایط برای مشارکت حداکثری شهروندان در این رویداد مهم سیاسی 
در استان فراهم شده است. همایش زنان، انتخابات، مشارکت حداکثری به همت دفتر امور 

بانوان و خانواده استانداری به صورت همزمان در 24 شهرستان استان اصفهان برگزار شد.

دانشیار روابط بین الملل در گروه علوم سیاســی دانشگاه اصفهان گفت: نمایندگان از بدو 
ورود به مجلس درگیر بازی های سیاسی نشوند و به اولویت های مردم توجه کنند، اولویت 
مردم اصفهان آب و محیط زیست سالم است. علی امیدی اظهار کرد: مردم باید در انتخابات 
یک انتخاب آگاهانه داشــته باشــند و این آگاهی را می توانند از جهات مختلف به دست 
بیاورند. وی افزود: در عصر ارتباطات به سر می بریم و مردم به راحتی می توانند با استفاده 
از تکنولوژی سوابق افراد را به دست بیاورند و آنها را مورد بررسی قرار دهند. دانشیار روابط 
بین الملل در گروه علوم سیاســی دانشــگاه اصفهان ادامه داد: افرادی که واقف به مسایل 
سیاسی نیســتند، از طریق معتمدانی که واقف به مصالح مملکت هستند انتخاب خود را 
انجام دهند. وی گفت: احزاب و گروه هایی که وجود دارند هر چند که منحل شوند اما دارای 
یک جناح مشخص در جامعه هســتند که افراد می توانند این جناح ها را با ایدولوژی خود 
مقایسه و سپس به یک انتخاب صحیح دست بزنند. امیدی در ادامه بیان داشت: در خصوص 
نمایندگان فعلی نیز مردم می توانند عملکرد نمایندگان فعلی را بسنجند، به عنوان مثال 
یکی از نمایندگان فعلی به مردم وعده داده بود که مشکل آب اصفهان را حل می کند، اما 

آیا مشکل آب اصفهان حل شد. 
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه، نمایندگان پس از ورود به مجلس 
باید به وظابف خود توجه و وعده ها را عملی کنند، گفت: اگرچه نمایندگان وظیفه اجرایی 
در مجلس ندارند، اما باید دید چرا این وعده ها را به مردم می دهند. وی در پایان با تأکید بر 
اینکه نمایندگان باید به اولویت های مردم توجه داشته باشند، گفت: اولویت مردم اصفهان 

آب و محیط زیست سالم است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: در 
شهر اصفهان 44 درصد رفت و روب معابر و خیابان ها به 
صورت کامال مکانیزه انجام می شود که درصد مکانیزه 

کردن خدمات نظافت در شهر رو به افزایش است.
 احمدرضا مصور افزود: آنچه در ذات شــهر اصفهان به 
عنوان شهر جهانی مطرح است و از فرهنگ مردم آن نیز 
هویدا می باشد، فرهنگ پاکیزگی است که این مهم ناشی 

از معارف دینی است.
وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان در سال های اخیر با 
تالش و همت 4 هزار نفر کارگر در بخش های نظافت و 
رفت و روب ، فضای خوب و رضایت بخشی ایجاد کرده 

است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: ما 
امروز می توانیم این ادعا را داشته باشیم که در امر نظافت 
شهر با کمترین مشکل روبه رو هستیم و البته تا ایده آل 

شدن، راه های زیادی در پیش است.
وی این موفقیــت را مرهــون فعالیت هــای کارگران 

شهرداری و فرهنگ باالی شهروندان اصفهانی دانست.
 مصــور در پاســخ به ایــن ســوال خبرنگار مــا که به

 فعالیت های انجام شــده از ســوی خدمات شــهری 

شــهرداری اصفهان در شــهر چه نمره ای می دهید؟، 
 گفت: به نظــر مــن نمــره 15 از 20 می توانــد نمره 

منصفانه ای برای خدمات انجام شده باشد.
وی در پایان با اشــاره به تحوالت ایجاد شــده در شهر 
اصفهان در دوران پــس از پیروزی انقالب اســالمی ، 
اظهارداشت: امکانات فعلی شهر اصفهان در حال حاضر با 
37 سال پیش به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و اکنون 

شهر اصفهان از امکانات بسیار خوبی برخوردار است .

رییس اسبق اداره فعالیت های فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
عدم هماهنگی و وحدت رویه در میان نهادهای فرهنگی کشور منجر می شود 

که بودجه های فرهنگی علی رغم توجه مجلس به هدر برود.
لطفعلی شیبانی اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید به همه نیازهای جامعه 
توجه داشته باشند، که در رأس آنها پس از مسایل اقتصادی مسایل فرهنگی 
است. وی افزود: آموزش و پرورش با توجه به گســتردگی و دامنه ای که در 
کشور دارد، نقش و تأثیر به سزایی در جامعه دارد، به همین جهت الزم است 
که وضعیت امور آموزش مدارس، تجهیز و نوسازی مدارس و مسایل پرورشی 

در فعالیت های فرهنگی و هنری، معارف و مهارت آموزی پرداخته شود.
رییس اســبق اداره فعالیت های فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان و 
فعال فرهنگی ادامه داد: وظیفه نماینده مجلس این است که مطالبات فرهنگی 
که حتی فرزندان نماینده ها هم با آن درگیر هستند، مورد بررسی قرار دهند.

وی با بیان اینکه، از لحاظ تأمین اعتبارات در مسایل فرهنگی مشکلی وجود 
ندارد گفت: عدم هماهنگی و وحدت رویه در میان نهادهای فرهنگی کشور 

منجر می شود که بودجه های فرهنگی علی رغم توجه مجلس به هدر برود.
شــیبانی با تأکید بر اینکه، نمایندگان باید از حیف و میل شــدن بودجه ها 
جلوگیری و هماهنگی کافی برای هزینه بودجه های فرهنگی را درنظر بگیرند 
در بیان شاخصه های یک نماینده اصلح گفت: نماینده های مجلس باید اسالم 

را در گفتار و پندار و عمل خود مورد توجه قرار دهند.
نمایندگان باید تابع محض والیت فقیه باشند

وی ادامه داد: نمایندگان باید اسالم شــناس واقعی، پایبند به دستاوردهای 
انقالب اسالمی باشند و هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان و جان برکفان 

قبل و بعد از پیروزی انقالب را فراموش نکنند.
این فعال فرهنگی بیان داشت: نمایندگان باید دنباله رو رهبر باشند؛ چرا که 
اگر چشم به قدم، دل و زبان رهبر نداشــته باشند و قدمی فراتر از ایشان قرار 

دهند، دچار مشکل خواهند شد.
وی در بیان سایر ویژگی های نمایندگان گفت: تبعیت از والیت از ویژگی های 

مهم و عمومی یک نماینده است که باید به آن توجه ویژه نشان دهند.
شــیبانی در بیان ویژگی های تخصصــی نمایندگان گفــت: نماینده باید از 
تخصص کافی برای رفع نیازهای جامعه برخوردار باشد .باتوجه به مشکالتی 
که مردم در بخش معیشیت دارند و رکود اقتصادی که در جامعه ما وجود دارد 
همچون تعطیلی بسیاری از کارخانه  ها که به دلیل رکود اقتصادی نتوانستند، 
به فعالیت های خود ادامه دهند، بیــکاری جوانان و حتی بیکاری افرادی که 
اشتغال داشــتند. وی تصریح کرد: نمایندگان باید در کنار دیانت تخصص و 
علم هم داشته باشند، بسیاری از نامزدها در حل مسایل و امور فرهنگی مدعی 

هستند اما این امر نیازمند علم و آگاهی بیشتری است.

  مدیر حوزه علمیــه حضرت ولیعصــر )عج( اصفهان گفــت: مراقب 
توطئه های داخلی در انتخابات باشیم.

 آیت اهلل محمدعلی ناصری در دیدار اصحاب رسانه و اعضای شورای قشر 
بسیج رسانه استان اصفهان اظهار کرد: تالش همه نخبگان در روزهای 
اخیر باید حمایت از رهبر انقالب و تالش برای حفظ آرامش کشور باشد، 
چرا که روز جمعه و شنبه روزهای حساسی برای کشور است. وی افزود: 
احتمال هر نوع اختالف و درگیری در این روزها وجود دارد و دشمنان 
داخلی و خارجی در تالش هستند که از اختالفات احتمالی آشوب های 

بزرگی به راه بیاندازند که باید مراقبت کرد.
مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصــر )عج( اصفهان ضمن تأکید بر اقامه 
نماز امام زمان)عج( در ایــن ایام و برای ختم به خیر شــدن انتخابات 
تأکید کردند: باید با مدد خواستن از حضرت حق بخواهیم ضمن حفظ 
 آرامش آن چیزی که به صالح مملکت و کشور است با نظارت حضرت

 ولیعصر )عج( اتفاق بیفتد.
ناصری با اشــاره به لزوم مراقبت از به آشوب کشــیده شدن اختالفات 
انتخاباتی گفت: در میان دشمنان باید از دشمن داخلی بیشتر ترسید 
برنامه هایی دارند تا در روز انتخابات و بعد از آن مشکالتی را ایجاد کنند.

وی خطاب به اصحاب رســانه تاکید کــرد: باید توجــه کنید که این 

مسئولیت و جایگاه شما هدیه ای از جانب خداوند است که برای آن باید 
قدردان امام زمان )عج( باشید، شــما برای این جایگاه انتخاب شده اید 
و باید مســئولیت خود را فقط برای رضای خدا به نحو احسن به انجام 

برسانید.
مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر )عج( اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری تنها هستند، تأکید کرد: در صحنه کارزار امروز افق 
فعالیت و درک خود را بیانات رهبر انقالب قرار دهید که ایشــان صالح 

مملکت را می خواهند، پس هرچه فرمودند انجام دهید.
ناصری با تسلیت ایام ســوگواری دهه فاطمیه با اشاره به جایگاه واالی 
حضرت زهرا )س( در جهان خلقت بیان داشت: حضرت زهرا )س( مرکز 
عصمت در جهان خلقت هستند و اگر ایشان نبودند عصمتی هم وجود 
نداشــت و طبق روایات خداوند می فرماید: اگر زهرا )س( نبود جهانی 

نیز خلق نمی شد.
مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر )عج( اصفهان در پایان تصریح کرد: 
دنیا محل کسب توشه برای آخرت است، باید تالش کرد در این دنیای 
موقت که پلی به ســوی زندگی ابدی است از سرمایه عمر و سالمتی به 
نحو احسن برای انجام واجبات و ترک محرمات و نیز کسب اعمال نیکو 

بهره ببریم.

رییس اسبق اداره فعالیت های فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان:

عدم هماهنگی نهادها بودجه های فرهنگی را هدر می دهد
آیت اهلل ناصری:

مراقب توطئه های داخلی در انتخابات باشیم

استاندار اصفهان:

تبليغات مطلوب محيطي انتخابات 
در سطح استان

394 كانديدا در اصفهان رقابت مي كنند
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تیم فوتبال تراکتورس��ازی در نخس��تین بازی خود در لیگ قهرمانان فوتبال 
آس��یا به مصاف الجزیره ام��ارات می رود. این بازی می تواند زمینه آش��تی 

هواداران تراکتور را با ورزشگاه فراهم سازد.
رقاب��ت ه��ای لیگ قهرمان��ان فوتبال آس��یا ام��روز پی گرفته می ش��ود و 
تراکتورسازی تبریز، سومین نماینده ایران در این مسابقات به مصاف الجزیره 
امارات خواهد رفت. این دیدار از گروه C رقابت ها س��اعت ۱۶ در ورزش��گاه 
یادگار امام )ره( تبریز برگزار خواهد شد. تراکتورسازی در حالی گام به عرصه 
لیگ قهرمانان آس��یا می گذارد که خاطرات چندان خوبی از تجربیات قبلی 
خ��ود در این تورنمنت ندارد، اما اکنون تیمی تازه وارد برای این مس��ابقات 
 به ش��مار نم��ی رود و انتظار ه��واداران تبریزی از تیم محبوب ش��ان صعود 
به مراحل باالتر است. اما موضوع نگران کننده به وضعیت کنونی سرخپوشان 
تبریزی باز می گردد. آنها از۲۱ بازی خود در لیگ برتر۳۱ امتیازی هس��تند 
و در رده هفت��م ج��دول رده بن��دی لیگ برتر به س��ر می برن��د، جایی که 
 هواداران تیم تراکتورسازی تصورش را هم در ابتدای فصل نداشتند و حضور 
امیر قلعه نویی روی نیمکت این تیم از میانه های راه هم تغییری در ش��رایط 
ایجاد نکرده اس��ت. با وجود تمام نوس��اناتی که در دیدارهای تراکتورسازی 
وجود داش��ته، این بار وضعیت فرق می کند و این نماینده ایران باید با تیم 
پرستاره الجزیره امارات پیکار کند. الجزیره در لیگ امارات مثل تراکتورسازی 
ش��رایط خوبی ندارد و در رده هشتم جدول به سر می برد با این حال تیمی 

خطرناک است و به خصوص باید مراقب ضدحمالت آن بود.
به طور حتم تماش��اگران تراکتورس��ازی نقش��ی کلیدی در ای��ن دیدار ایفا 
خواهند کرد. آنها در یک بازی آسیایی می توانند بار دیگر با استادیوم آشتی 
کنند و به تراکتورسازی کمک کنند تا اولین گام را در آسیا محکم بردارد و 

از امتیاز میزبانی بهترین استفاده را کند.
بع��د از جو س��ازی هایی که امارات��ی ها علیه میزبانی ایران داش��تند انگیزه 
همه نمایندگان کش��ورمان در بازی های خانگی با آنها دو چندان شده است 
 و اکنون خواس��ته اهالی فوتبال از تراکتورس��ازی ارایه یک بازی قدرتمندانه 
با کسب نتیجه ای خوب است تا در مستطیل سبز به تمام توهمات تیم های 

عربی حاشیه خلیج فارس پاسخ محکمی داده شود.
 در ای��ن گ��روه ی��ک دی��دار دیگ��ر برگ��زار م��ی ش��ود ک��ه ط��ی آن تیم 

پاختاکور ازبکستان به مصاف الهالل عربستان خواهد رفت.

ج��واد نکونام که در تمری��ن ذوب آهن قبل از بازی با لخویا در قطر حضور 
پی��دا کرده بود، در خص��وص تیم لخویا گفت: ذوب آهن بازی س��ختی با 
 لخویا دارد. آنها در لیگ قطر ش��رایط خوبی دارن��د. امیدوارم اتفاق خوبی 
 در این بازی برای ذوب آهن رخ بدهد. وی با اشاره به زمین های تمرین زیاد 
تیم لخویا، تاکید کرد: همه تیم های قطری حداقل پنج، شش زمین تمرین 

دارند. حتی نمی توانیم راجع به امکانات این تیم ها فکر کنیم.
هافبک پیش��ین سایپا درباره اینکه چه ش��د یک باره از العربی سردرآورد 
 و توانس��ت در این تیم احیا ش��ود، گفت: بحث دوباره احیا ش��دن نیست. 
 در ای��ران تم��ام صحبت ها خط و خط دهی اس��ت. ی��ک روز همه چیز را 
 م��ی گویم. نه احیاش��دنی در کار هس��ت، نه س��قوط و نه چی��ز دیگری. 
ج��واد نکونام همانی هس��ت که بود. هی��چ کس نمی تواند س��ر مرا کاله 
بگذارد. در چند س��الی که بازی کرده ام همه چیز را یاد گرفته ام. نکونام 
 درباره ش��رایطی که برای کارلوس کی روش ایجاد شده است، تصریح کرد: 
فقط می گویم امیدوارم روزی نشود که مثل زمانی که برانکو ایوانکوویچ از 

تیم ملی رفت، همه دنبال کی روش بگردیم.

سرپرس��ت تیم ملی والیبال ایران از حضور محمد ترکاشوند به عنوان اولین 
مرب��ی داخل��ی در تمرینات تیم ملی خبر داد و س��ایر مربی��ان بعد از پایان 
مس��ابقات لیگ انتخاب خواهند ش��د. بع��د از کناره گیری حس��ین معدنی 
سرمربی فقید تیم ملی والیبال ایران، این نیمکت کمتر مربی ایرانی به خود 
دید و معموال خارجی هایی که انصافا عملکرد خوبی داشتند نیمکت را به نفع 
هموطنان خود غرق کرده بودند. حاال که والیبال ایران حتی در سطح جهان 
 هم مدعی ش��ده اس��ت قرار را بر این گذاش��تند که مربیان داخلی بیشتری 
در کن��ار مردان آرژانتینی حضور پیدا کنند. محمد ترکاش��وند اولین گزینه 
است که فعال فقط در تیم ب حضور پیدا می کند، اما تکلیف او برای نیمکت 
 هنوز مشخص نیست. امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال می گوید:

» حضور ترکاشوند قطعی شده است، اما چند گزینه دیگر هم وجود دارد که 
باید ش��رایط آنها از طرف فدراسیون مورد ارزیابی قرار بگیرد. چند گزینه ای 
که کارش��ان در لیگ تمام شده اس��ت هم در لیست فدراسیون هستند و به 
زودی جمع بندی می ش��ود. « این بار قرار اس��ت مربیان واقعی روی نیمکت 
بنشینند تا تغییرات و تجارب ملی از این راه به باشگاه ها ورود کند نه اینکه 
 با دستور س��رمربی دستیار ایرانی در فدراس��یون حکم مترجمی بگیرد، اما 

به عنوان مربی معرفی شود تا یه سهمیه ارزشمند سوخت شود.

تراکتورسازی-الجزیره؛ 

روز آشتی تبریزی ها با ورزشگاه

جواد نکونام:

صحبت ها در ایران خط   دهی است

ترکاشوند آغاز راه مربیان ایرانی 
در تیم ملی والیبال

سیری در دنیای ورزش

 گرد و خ��اک روزهای اخیر در ش��هر اه��واز و قس��مت های جنوب غرب 
کشورمان باز هم زندگی را برای مردم این مناطق سخت و دشوار کرده است. 
میالد میداوودی، هافبک استقاللی تیم سایپا با انتشار پستی گفته به اوضاع 

نامناسب شهرش فکر می کند.

لنز دوربین

میالد میداوودی به یاد خوزستان

 ذوب آهن با کس��ب پیروزی ارزش��مند در خانه لخویا، سه امتیازی ش��د و گام بلندی برای 
موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا برداشت.

اولین بازی گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا در دوحه قطر بین دو تیم لخویای 
قطر و ذوب آهن به انجام رسید که در پایان ش��اگردان یحیی گل محمدی 
موفق شدند با یک گل به برتری برسند و با سه امتیاز و به طور موقت در صدر 

جدول رده بندی گروه خود قرار بگیرند.
تک گل این مسابقه توسط مهدی رجب زاده در دقیقه 4۶ روی یک ضد حمله 
سریع و یک حرکت ترکیبی به ثمر رسید. شاگردان یحیی گل محمدی در 
نیمه اول تیم حریف را به خوبی کنترل کردند. آنها در نیمه دوم با استفاده از 
نیروی جوانی خود بازی را در دست گرفتند و بعد از گل نخست، می توانستند 
بازهم به گل برس��ند که تیر دروازه و بی دقتی مهاجمین، مانع از این اتفاق 
ش��د. بازی خوب ذوبی ها بازیکنان بزرگ تیم حریف از جمله چیکو فلورس 

اسپانیایی را حسابی عصبانی کرده بود.

دومین بازی گروه نخست لیگ قهرمانان آسیا بین دو تیم س��پاهان ایران و النصر امارات در ورزشگاه 
فوالدش��هر در حضور نزدیک به ۱0 هزار نفر برگزار ش��د که در نهایت طالیی پوشان 
اصفهانی با نتیجه 0-۲ حریف اماراتی خود را شکست دادند و با سه امتیاز در صدر جدول 

رده بندی گروه قرار گرفتند.
 س��تاره بی چون و چرای این مسابقه لوس��یانو پریرا)ش��یمبا( بود که دو بار در دقایق

)۱۳ و 5۱( دروازه تیم اماراتی را باز کرد و مقدمات سه امتیاز ارزشمند را برای سپاهان 
فراهم کرد. این برد نه تنها سپاهان را صدرنش��ین گروه کرد بلکه این تیم را بعد از سه 

باخت پیاپی و 9۳ روز به پیروزی رساند.
شاگردان استیماچ می توانستند چند بار دیگر هم توسط خلعتبری، شیمبا و فاضلی به 
گل برسند که بی دقتی و بدشانسی مانع از این اتفاق شد. بازیکنان خارجی النصر هم 

کامال تحت تاثیر ساختار دفاعی قدرتمند سپاهان قرار گرفته بودند.
دیگر دیدار این گروه بین لوکوموتیو ازبکس��تان و االتحاد عربستان برگزار شد که این 

بازی با نتیجه ۱-۱ به اتمام رسید.

ذوب غول قطری با دستپخت ایرانی شروع قدرتمند سپاهان در آسیا

غیاثی:

 آینـده دوومیدانـی در المپیـک تاریک است

 عضو تیم ملی ج��ودو گفت: اردو و مس��ابقات اروپایی 
نش��ان داد که در صورت فراهم شدن ش��رایط تمرینی 
مناسب می توان هر حریفی را شکس��ت داد و به مدال 

المپیک رسید.
جواد محجوب بعد از کس��ب س��همیه المپیک با بیان 
مطلب ف��وق گفت: ش��رایط خوبی را تجرب��ه می کنم 
 و اگ��ر همین حمای��ت و روند را طی کنی��م می توانیم 
موفقیت ه��ای بیش��تری را در میادین مه��م جهانی، 

آسیایی و حتی المپیک به دست آوریم.
وی به مسابقات فرانسه اشاره کرد و گفت: در مسابقات 
گراند اسلم فرانس��ه ابتدا اس��لواکی را شکست دادم و 
س��پس به نماینده فرانس��ه که یکی از خوب های دنیا 
در این وزن اس��ت و در پاریس هم طال گرفت نتیجه را 
واگذار کردم. قبل از اعزام به فرانسه به دلیل نبود حریف 

تمرینی مناسب شرایط آمادگی بدنی خوبی نداشتیم.
عضو تیم ملی جودو ادامه داد: بعد از این مسابقات یک 
اردوی مشترک بسیار خوب را تجربه کردیم. نزدیک به 
۶00 جودوکار در این اردو حضور داشتند. سه روز صبح 
و عصر تمرین سنگین و پرفشار را پشت سرگذاشتیم که 
من حداقل با50 جودوکار سطح باالی دنیا تمرین کردم 

که واقعا مفید و موثر بود.
محجوب به رقابت های اتریش هم اش��اره کرد و گفت: 
تمرینات فرانس��ه خیلی در باالرفتن آمادگی بدنی من 
موثر بود. فکر نمی کردم رقبای اصلی در اتریش حضور 
داش��ته باش��ند ولی جودوکاران خوبی از روسیه، کوبا، 
ایتالیا و برزیل حضور داش��تند که خدا را ش��کر با چند 

مبارزه خوب موفق به کسب مدال طال شدم.
 وی ادام��ه داد: ای��ن طال کم��ک موثری ب��ه من کرد 
تا برگردم به روزهای خوب گذش��ته و به لحاظ روحی، 

روانی شرایط  بهتری پیدا کنم. 

کس��ب مدال طال و ۱00 امتیازاتریش و پس از آن برنز 
دوسلدورف و۱۲0 امتیاز آن باعث شد دوباره به جدول 

المپیکی ها برگردم.
 ج��ودوکار تی��م مل��ی کش��ورمان در خص��وص 
رقابت های دوسلدورف هم گفت: این مسابقات نسبت 
به تورنمن��ت اتریش س��طح باالتری داش��ت و تعداد 
بیشتری از قهرمانان جهان و المپیک حضور داشتند که 
من در میان همه این مدعیان مدال برنز را کسب کردم 
که چند حریف خوب از جمله نماینده هلند را شکست 
دادم. ارزش این مدال بعد از پایان زمان کس��ب امتیاز 

ورودی المپیک مشخص خواهد شد.
نماینده المپیکی جودو کش��ورمان با اشاره به حضور 
خدابخش در کنار تیم اعزامی به مس��ابقات اروپایی 
گفت: همراهی ایشان در این سفر برای ما بسیار مفید 
 بود. صحبت زیادی با هم داش��تیم و ش��خص من را 
به لحاظ روحی، روانی در آمادگی خوبی برای مبارزه 
با بهترین های دنیا قرار داد. ایش��ان جودویی نیست 
 و در ای��ن مدت به خوبی توانس��ته ش��رایط خوبی را 

در فدراسیون فراهم کند. 
محج��وب در خص��وص اینک��ه چ��ه انتظ��اری از 
 فدراسیون دارد، گفت: ما در این مسابقات و حتی در 
تورنمنت های قبلی ثابت کرده بودیم که اگر شرایط 
تمرینی خوبی را تجربه کنیم پیروزی بر هر جودوکار 

با هر عنوانی دور از دسترس نیست. 
هم من و هم س��عید و هم س��ایر جودوکاران ایرانی 
توانایی خود را بارها ثابت کرده ان��د. ما انتظار زیادی 
نداریم و همین حمایتی ک��ه اکنون از تیم ملی وجود 

دارد ادامه پیدا کند، کافی است. 
 وی افزود: این که من یا س��عید مالیی مدال کس��ب 
می کنی��م مختص ما نیس��ت، این م��دال ها حاصل 

 تالش یک تیم و یک خانواده است. یک مدال به تنهایی 
به دست نمی آید. پس باید همه خانواده جودو در مدت 
 زمان باقی مانده تا المپیک دس��ت به دس��ت هم داده 
با دوری از حاشیه ها فقط به موفقیت جودو اعتالی آن 

کمک کنند.
این عضو تیم ملی در پایان از مسئوالن فدراسیون برای 
ایجاد شرایط و امکانات مناس��ب برای تیم ملی تشکر 

کرد و گف��ت: از کادر فن��ی تیم ملی ک��ه در این مدت 
برای موفقیت ما زحمت کش��یدند و همچنین اصحاب 
رسانه که همیشه به ما روحیه مثبت می دهند تشکر و 

قدردانی می کنم.
جواد محجوب با دو مدال طال و برن��زی که در اتریش 
 و آلمان کس��ب کرد ب��ه رنکینگ ۲۲ جهان رس��ید و 

تا اینجای کار سهمیه المپیک را کسب کرده است.

پس از کسب سهمیه المپیک؛

محجوب: توان کسب مدال المپیک را دارم
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روزنامه نزدیک به باشگاه بارسلونا از توافق ستاره برزیلی برای ماندن در این 
تیم خبر داد. سایت روزنامه موندو دپورتیوو که در خبری ویژه از توافق نیمار 
و بارسلونا برای ادامه همکاری خود خبر داد تا بدین ترتیب به همه شایعات 

 مبنی بر جدای��ی این بازیکن برزیلی 
 از نوکمپ پایان دهد. بر اساس گزارش

ای��ن س��ایت نزدی��ک ب��ه باش��گاه 
بارس��لونا، پ��در نیم��ار ب��رای ادامه 
حض��ور وی در بارس��لونا ت��ا س��ال 
باش��گاه  ای��ن  س��ران  ب��ا   ۲0۲۱ 
به توافق رس��ید و به زودی  قرارداد 
رسمی جدیدی  بین طرفین منعقد 

خواهد شد.

نیمار به شایعات پایان داد؛
 ستاره برزیلی در بارسلونا ماندنی شد

پیشکس��وت دوومیدان��ی گفت: ب��ا این ش��رایطی که در 
دوومیدانی وجود دارد آینده این رشته را تاریک می بینم.

تیم��ور غیاثی درباره نتایج تیم ملی ایران در مس��ابقه های 
دوومیدان��ی داخ��ل س��الن قهرمانی آس��یا گف��ت: برای 

رقابت های داخل س��الن نتایج کس��ب ش��ده قابل 
قب��ول ب��ود. البت��ه مدال های ام��دادی ما 

سرپوش��ی روی اش��تباه های برخی از 
امدادی ها  در  دون��دگان گذاش��ت. 

اصال کش��ورهایی مانن��د ژاپن و 
کره شرکت نکردند و به همین 

ای��ران  ملی پوش��ان  دلی��ل 
توانس���تند مدال نقره 

دس���ت  ب��ه  را 
بیاورند. 

دوندگان 
 ۶0

مت��ر 
ایران 

خیل��ی خوب بودند و به نتایج زحمات چندین س��اله خود 
رسیدند. ناکامان بزرگ این دوره مریم طوسی و لیال رجبی 

بودند که نتایج خیلی خوبی نگرفتند.
غیاثی درباره نتیجه لیال رجبی گفت: اینکه می گوید پیک 
بدنی ام را برای المپیک گذاش��ته ام درس��ت نیس��ت. این 
برای قهرمانان بزرگ اس��ت که می گویند برخی 
مسابقه ها را به عنوان تدارکاتی مد نظر قرار 
می دهیم و برای مدال آوردن در رقابت های 
مهم تر آماده می ش��وند. لیال رجبی در حال 
حاضر ۳4 س��اله اس��ت و به نظ��رم انگیزه 
زی��ادی ن��دارد. او ت��ا االن به ه��ر آنچه که 
می خواسته رس��یده و از این پس باید 

به فکر مربی گری باشد.
از  برخ��ی  اف��زود:  ادام��ه  در  او 
ورزش��کاران م��ا فاکتوره��ای 
الزم را ب��رای موفقی��ت ندارند 
دارن��د.  را  الزم  پش��تکار  ام��ا 
خودش��ان  نتای��ج  آن ه��ا 
توجی�����������ه  را 
و   می ک���������نند 
اینکه  ج��ای  ب��ه 
ب��ه ضعف ه��ای 
خودش������ان 

اعتراف کنند، از ترس اعزام نش��دن ب��ه رقابت های آینده 
می گویند ما هدف مان مسابقه های آینده است.

پیشکس��وت دوومیدانی درب��اره دو دوومیدان��ی کار پرش 
 ارتف��اع اظه��ار ک��رد: باید از آن ها س��وال ش��ود که دیگر 
چ��ه چیزی می خواهن��د؟ به نظر من ایگ��ور پاکلین مربی 
خوب و حرفه ای نیست و اصال به درد ما نمی خورد. بهترین 
 رزوم��ه او کار ب��ا محمد ارزن��ده و کیوان قنبرزاده اس��ت. 

این مربی تنها سابقه قهرمانی خوبی دارد.
او با بیان اینکه باید دگرگونی اساسی در دوومیدانی صورت 
بگیرد، گفت: به نظر من باید یک دگرگونی در دوومیدانی 
انج��ام ش��ود. از نظر من تی��م ایران در ح��ال حاضر رو به 
پیری اس��ت و عملکرد تمامی ملی پوش��ان نشان می دهد 
که همه آن ها عملکردش��ان در این مدت یکس��ان بوده و 
 همین هستند یعنی کیفیت شان نه باال می رود و نه پایین. 
م��ا باید روی جوانان س��رمایه گذاری کنی��م چرا که آن ها 
انگیزه خوبی برای حضور در مس��ابقه ها دارند. متاس��فانه 
بدبختی ما این است که هیچ وقت با فکر بررسی نمی کنیم 

و به دنبال برنامه ریزی نیستیم.
غیاثی درباره ش��رایط انتخابی تیم های ملی در گذش��ته و 
امروز گفت: من قبول دارم که ما هم یک س��ری اشکاالت 
داشتیم. محدودیت هایی وجود داشت که ما نمی توانستیم 
بر اس��اس تصمی��م اولیه مان نفرات تیم مل��ی را انتخاب و 
به مس��ابقه ها اعزام کنیم. در س��ال گذشته برای محمد و 

 محمود صمیم��ی رکورد ورودی گذاش��تیم و وقتی آن ها 
به ورودی نرسیدند به مسابقه ها اعزام نشدند. من این قول 
را می دهم که سال آینده آن ها نمی توانند ورودی المپیک 
را بیاورند و اگر این اتفاق افتاد، من اسمم را عوض می کنم. 
کار این ها تمام ش��ده و انگیزه های شان از بین رفته است. 
من خودم قهرمان بودم و زمانی که فهمیدم همین هستم 
و دیگر نمی توانم بهتر باش��م، از دنیای قهرمانی کنار رفتم. 
اگ��ر نفرات تیم ملی تغییر نکنند، ما راه به جایی نمی بریم. 
ام��ا باز هم ای��ن را تاکید می کنم که جوانان ما اس��تعداد 
و لیاق��ت آن را دارند که حتی ب��دون امکانات به موفقیت 

برسند. 
وزارت بای��د این موضوع را بفهمد که کس��ب این ۶ مدال 
 عال��ی بوده ولی قب��ول داریم که ایراد و اش��کاالتی وجود 

دارد.
او ب��ا انتقاد از عدم توجه کافی وزارت ورزش به دوومیدانی 
گفت: وزارت و معاون قهرمانی وزارت ورزش اصال توجهی 
ب��ه دوومیدان��ی ندارند و فقط مدال می خواهند. متاس��فم 
 ب��رای این سیس��تم که زمانی ک��ه باید نزدی��ک المپیک 
به رشته ها توجه کنند این کار را انجام نمی دهند. به عنوان 
یک کارشناس وضعیت دوومیدانی را برای المپیک تاریک 

می بینم. 
غیاثی درباره اداره تک نفره فدراس��یون دوومیدانی گفت: 
من کیهانی را مقصر این ماجرا نمی دانم. او رییس اس��ت و 
چند پیشنهاد برای اعضای کادر فدراسیون به وزارت اعالم 
کرده، اما وزارت قصد دارد در این موضوع دخالت کند و به 

همین دلیل آن ها را تایید نکرده است.
 ۶ م��اه از انتخ��اب کیهانی ب��ه عنوان رییس فدراس��یون 
می گذرد، اما هنوز دبیر، نایب رییس، روسای کمیته ها و... 
مشخص نشده اند. این یک ظلم بزرگ به دوومیدانی است.

نوبت دوم
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چندانک خواهی جنگ کن ... آقا گرگ عيدت مبارك !

  داستان  

رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟ زنگ تفریح 
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داستان طنزحکایت ها

 حاتم را پرســیدند کــه :» هرگز از خــود کریم تر 
دیدی؟ «

گفت: » بلی، روزی در خانه غالمی یتیم فرود آمدم 
و وی ده گوسفند داشــت. فی الحال یک گوسفند 
بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعه ای از آن 

خوش آمد، بخوردم. «
گفتم : » وا... این بسی خوش بود. «

حاتم ادامــه داد: » غــالم بیرون رفــت و یک یک 
گوسفند را می کشت و آن موضع را می پخت و پیش 
من می آورد و من از این موضوع آگاهی نداشتم. چون 

بیرون آمدم که سوار شوم، دیدم که بیرون خانه خون 
بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟ «
گفتند: » وی همه گوسفندان خود را بکشت. «
وی را مالمت کردم که: » چرا چنین کردی؟ «

گفت: » سبحان ا... ترا چیزی خوش آید که من مالک 
آن باشم و در آن بخیلی کنم؟ «

پس حاتم را پرســیدند که: » تــو در مقابله آن چه 
دادی؟ «

گفت: » سیصد شتر سرخ موی و پانصد گوسفند. «
گفتند: » پس تو کریم تر از او باشی! «

گفت: » هیهات! وی هر چه داشــت داده است و من 
از آن چه داشتم و از بسیاری، اندکی بیش ندادم. «

 موشــی کوچک مهار شــتری را در دســت گرفته به جلو 
می کشید و به خود می بالید که این منم که شتر را می کشم. 
شتر با چاالکی در پی او می رفت. در این اثنا شتر به اندیشه 
غرور آمیز موش پی برد. پیش خود گفت : » فعال سرخوشی 

کن تا به موقعش تو را به خودت بشناسم و رسوا گردی. «
همین طور که می رفتند به جوی بزرگی رســیدند. موش 
که توان گــذر از آن رودخانه را نداشــت بر جای ایســتاد و 

تکان نخورد.
 شتر رو به موش کرد و گفت : » برای چه ایستاده ای ؟!  مردانه 
گام بردار و به جلو برو. آخر تو پیشاهنگ و جلودار منی. « موش 

گفت : » این آب خیلی عمیق است. من می ترسم غرق شوم.« 
شــتر گفت : » ببینم چقدر عمق دارد « و سپس با سرعت 
 پایش را در آب نهاد و گفت: این که تا زانوی من است. چرا تو 

می ترسی و ایستاده ای ؟! «
موش پاسخ داد : » زانوی من کجا و زانوی تو کجا، این رودخانه 
برای تو مورچه و برای من اژدها است. اگر آب تا زانوی توست 

صد گز از سر من می گذرد. «
 موش گفت : » توبه کردم، مرا از این آب عبور بده. «

 شــتر جواب داد : » بیا روی کوهانم بنشین، من صدها هزار 
چون تو را می توانم از این جا بگذرانم. «

  غرور به خود راه نده، ابتدا پیروی کن، شــاگردی کن، مرید 
باش، گوش کن تا زبانت باز شــود آن گاه زبان گشا و آن هم 
نخست به صورت پرسش و فروتنانه و در همه حال معنی و 

باطن موضوع و مطلب را بنگر تا به معرفت حقیقی برسی.

جوانی می خواســت ازدواج کند به پیرزنی سفارش کرد تا برای 
او دختری پیدا کند...

 پیرزن به جستجو پرداخت، دختری را پیدا کرد و به جوان معرفی 
کرد وگفت: این دختر از هر جهت سعادت شما را در زندگی فراهم 

خواهد کرد. جوان گفت: شنیده ام قد او کوتاه است!
 پیرزن گفت: اتفاقا این صفت بسیار خوبی است، زیرا لباس های 

خانم ارزان تر تمام می شود!
 جوان گفت: شنیده ام زبانش هم لکنت دارد!

 پیرزن گفت: این هم دیگر نعمتی اســت زیرا می دانید که عیب 
بزرگ زن ها پر حرفی است، اما این دختر چون لکنت زبان دارد 

پر حرفی نمی کند و سرت را به درد نمی آورد!

 جوان گفت: خانم همسایه گفته است که چشمش هم معیوب 
است!

 پیرزن گفت: درست اســت، این هم یکی از خوشبختی هاست 
که کسی مزاحم آسایش شما نمی شود و به او طمع نمی برد.

 جوان گفت: شــنیده ام پایش هم می لنگــد و این عیب بزرگی 
است!

 پیرزن گفت: شما تجربه ندارید، نمی دانید که این صفت، باعث 
می شــود که خانم تان کمتر از خانه بیرون برود و عالوه بر سالم 

ماندن، هر روز هم از خیابان گردی، خرج برایت نمی تراشد!
 جوان گفت: این همه به کنار ولی شــنیده ام که عقل درســتی 

هم ندارد!
  پیرزن گفت: ای وای، شــما مردها چقدر بهانه گیر هســتید، 
پس یعنی می خواســتی عروس به این نازنینی، این یک عیب 

کوچک را هم نداشته باشد.

هر وقت یک نفر از راه طمع کار خالفي مي کند یا به مال کســي دســت درازي 
مي کند مي گویند » آقا گرگ عیدت مبارك. «

 روباهي همیشه در باغ خربزه مي رفت و به باغبان خسارت مي زد. روزي باغبان تله 
گذاشت و مقداري گوشت هم در آن تعبیه کرد. روباه چون گوشت را سر راه خود 
دید فهمید که به همراه آن تله اي هم هست. جرات نکرد به گوشت نزدیک بشود، 
برگشــت. در راه به گرگ برخورد کرد. به او سالم کرد و پس از تعارفات معمولي 
گفت: » رفیق عزیز چرا پژمرده اي؟ « گرگ جــواب داد: » دو روزه غذایي فراهم 
نکرده ام. « روباه گفت: » من در این جالیز غذاي بسیار خوبي تهیه کرده ام، اما از 
بخت بد از خوردن آن محرومم. « گرگ پرسید: » چرا! « روباه گفت: » من امروز 
روزه ام نمي توانم روزه ام را باطل کنم. «گرگ گفت: » پس به من نشون بده. « روباه 

گرگ را در مقابل تله برد.
همین که گرگ گوشت را به دهن گرفت ریسمان تله حلقش را فشرد و دهنش 
باز ماند. روباه فوري پرید گوشت را از دهن گرگ گرفت و بلعید. گرگ با صداي 
خفه اي گفت: » تو که روزه بودي! « روباه جــواب داد: » االن ماه را دیدم، افطار 

کردن بر من واجب شد. «
گرگ گفت: » پس من کي ماه را ببینم؟ « روباه جواب داد: » ساعتي که باغبان با 
بیلش پیش تو آمد تو ماه را خواهي دید! « در این اثنا باغبان با بیل آمد و مشغول 

کتک زدن گرگ شد.
روباه آواز داد: » آقا گرگ! عیدت مبارك. «

 -چاقو وسیله بسیار خوبی است. این را همه اهل 
مزرعه می دانند. از کالباس بگیر تا این یابوی پیر و 

خرفت رو به موت.
  یعنی می شود خیلی زود سبزیجات تازه را خرد 

کرد و نوش جان کرد.
گفتم:

- اوال این که می گویی کالباس نیست و کل عباس 
اســت. دوما اگر منظورت از چاقو همان است که 
دست کل عباس است این چاقو نیست و کارد است.

- چه فرق می کند؟ چاقو یا کارد. مهم این است که 
برای راحتی ما درست شده است.

کل عباس هم گفتنش خیلی سخت است به همین 
دلیل من می گویم کالباس.

- آخه کالباس نوعی گوشــت است که از گوشت 
حیوانات درست می کنند.

جیغ کوتاهی زد و با وحشت گفت:
-گوشت حیوانات؟

گفتم:
-نترس بابا، از گوشت تو که نه.

گفت:
پس چی؟

گفتم:
- از گوشت کرم ها!

گفت:
- پس باید چیز خوشمزه ای باشد!

 بعد کله اش را تکان داد و چند دقیقه ای گذشت. 
 به نظر می رســید که در افکار دور و درازی غرق 
شده است. آفتاب در پشت دیوار نشست کرده بود. 

اما انگار خیال رفتن نداشت.
یهو پرسید:

-به نظرت چــرا مرغ ها از همــه موجودات دیگر 
دوست داشتنی تر و عزیز ترند؟

گفتم:
چطور؟

گفت همه ناز ما را می کشــن و از مــا توقع هیچ 
 زحمتی ندارن. مــا مجبور نیســتیم کار کنیم و 

آزاد آزاد هستیم. 
 کالباس هر روز بهتریــن غذای دنیــا را برای ما 
می ریزد. کار ما هم این اســت که بخوریم و کیف 
کنیم. زیر پای مان را همیشه تمیز می کنند. تازه 
شــما هم که نگهبان فداکاری هستید و همیشه 

مواظبید که به ما گزندی نرسد.
گفتم:

خیلی ممنون. انجام وظیفه است دیگر! 
حاال بگیر بخواب تا خواب های خوش ببینی!

همه شان گرفتند خوابیدند. حنایی حسابی چاق 

و چله شده بود.
 راســتش را بخواهید فردا کل عبــاس با کاردش 
می آید، اما این بار نه برای خرد کردن ســبزی و 
ریختن جلوی حنایی، بلکه برای بریدن ســرش. 
 خودشــان توی آشــپزخانه داشــتن همین را 

می گفتند.
همه جا را ســکوت فرا گرفته بود. اما توی شــب 
رازهایی بود که فقط ما ســگ ها قادر به فهمش 
 بودیم. دنیــا تمام تصمیــم های روزانــه اش را 
شــب ها می گیرد. تا صبح بیدار بودن و گوش به 
زنگ بودن خیلی مزیــت دارد. یعنی می گذاری 
حاکمین و محکومین حرف بزنند. ما فقط گوش 
 می کنیم و پرده از جلو چشــم مان کنار می رود. 
 هر چند که مشــام و گوش تیزی داشــته ام، اما 
به واســطه پیری و ضعف مدت هاست که قوایم 
تحلیل رفته و از محیط اطرافــم غافلم. در عوض 
متوجه مسائل مهمی شده ام که قبال نمی دانستم. 
اهل مزرعه دیگر با احترام به من برخورد نمی کنند. 
داریوش پسر کل عباس هر بار که مرا می بیند لگد 
محکمی نثارم می کند، با آن جمله مشــهورش: 

خیکی بی خاصیت!
شب پر از راز است. 

                                                                                            ادامه دارد...

سه چيز یک زن را مانند ملکه می سازد:
١- وقتی که پول در دست هایش باشه.

٢- وقتی که لباس ســفید عروســی می پوشه 
برای داماد.

٣- وقتی که اولین بچش به دنیا میاد و برای اولین 
بار مادر میشه.

سه چيز زن را به گریه می اندازد:
١- حرفی که جریحه دارش کند.

٢- از دست دادن کسی که دوستش داره.
٣- مرور کردن خاطره هایی که خوشحال کننده 

بوده برایش و حاال از دستش داده.
سه چيزکه زن به آن احتياج دارد:
١- آغوشی که از قلب و با محبت باشه.

٢- حرفی زیبا که انگیزه هایش را باال ببره.
٣- وقتی داشته باشه برای استراحت و تجدید قوا

سه چيز زن را ميکشد:
١-زنی بر او ارجحیت داشته باشد.

٢- داغون شدن آیند ه اش.
٣- رفتن پدر و مادر و پسرش.

سه چيز زن به آن افتخار می کند:
١- زیباییش.

٢- اصل و نسبش.
٣- کارنامه و مقام اجتماعیش.

سه حالت زن که اخطار به دیگران به حساب 
می آید و دیگران را می ترســاند و تعجب 

می کنند:
١- سکوتش.

٢- جرات آنیش.
٣- سرد شدنش در یک آن.

یک چيزراز زن را فاش می کند:
- نوع نگاه کردنش.

ســه چيز زن را وادار می کند که از زندگی 
شخصی برود بدون برگشت:

١- خیانت.
٢- نا امید و ضربه 

به او زدن.
٣- عدم وجود 

امنیت.
وسـخن آخر 

اینکه:
زن ) قــوت تحملی 
( را دارد کــه مرد را 
شگفت زده می کند! 
سختی ها را تحمل 
می کنــد... و غــم و 
اندوهــی را تحمل 

می کند که با خود خوشــبختی و عشق به همراه 
دارد... 

می خندد وقتی که می خواهد جیغ و فریاد بزند! 
ترانه می خواند وقتی می خواهد گریه کند! 

گریه می کنــد وقتی که خوشــحال اســت! و 
می خندد وقتی که می ترســد! عشــقش بدون 

شرط است!
ولی...... یک رفتار بد دارد و آن این اســت که او 

ارزش خود را در نزد دیگران نمی داند!

چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
می دان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما
ور خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان
کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا

خود را مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجر
با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و غزا

گر تو کنی بر مه تفو بر روی تو بازآید آن
ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا

پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان
بس برطپیدند و نشد درمان نبود اال رضا
بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن

سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا
آن مار ابله خویش را بر خار می زد دم به دم
سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها

بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجل
گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا

بر خارپشت هر بال خود را مزن تو هم هال
ساکن نشین وین ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا

فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین
ای همنشین صابران افرغ علینا صبرنا
رفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر

مر صابران را می رسان هر دم سالمی نو ز ما

تقدیم به بانوان سرزمينم سگ ها و آدم ها

و در خانه ما ...
مادرم سه قانون داشت؛

عاشق شو، عاشق بمان و عاشق بمیر. 
بابا می خندید و مثل تمــام مردهای آن روزی 

عشق را کیلویی چند صدا می زد؛
 خواهرم  قانون اول را خیلی دوســت داشــت، 
آنقدر زیاد که هــر روز البــه الی فرمول های 

ریاضی اش چند بار مرورش می کرد. 
تا شاید کسی پیدا شود برای اثبات!

 بــرادرم، دومــی را  مــادر زادی عاشــق بود،
گنجشــک های لب ایــوان را » خاتـــــون « 
 صدا می کرد و به شــمعدانی های روی طاقچه 

می گفت: » بانــــــو «
و حوض حیاط، چقدر شبیه قانون سوم بود. آب 

نداشت ولی از هر طرف که نگاهش می کردی،
 دو ماهــی ســرخ را همیشــه تــوی ذهنش 

می رقصاند.
من اما آدمی بودم » قانون مدار « عاشقت شدم، 

عاشقت هستم و این عشقت را ... 
تا وقت مرگ عاشقانه می پرستم ...

مارها قورباغه هــا را مي خوردنــد و قورباغه ها 
غمگین بودند. 

قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند.
لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان 

شدند.
 لک لــک ها گرســنه ماندنــد و شــروع کردند 

به خوردن قورباغه ها.
قورباغه ها دچار اختالف دیدگاه شدند.

عده اي از آنها با لک لک ها کنار آمدند و عده اي 
دیگر خواهان باز گشت مارها شدند.

 مارها باز گشــتند و همپاي لک لک ها شــروع 
به خوردن قورباغه ها کردند.

حاال دیگر قورباغه ها متقاعد شــده اند که براي 
خورده شدن به دنیا مي آیند.

 ولی تنها یک مشــکل بــراي آنها حل نشــده 
باقي مانده است.

 اینکه نمي دانند توســط دوســتان شان خورده 
مي شوند یا دشمنان شان.

آیا می دانید کــه ۸۵ درصد گیاهــان در اقیانوس ها 
رشد می کند.

آیا می دانید که انسان ساالنه بیش از١۰ میلیون مرتبه 
پلک می زند.

آیا می دانید که فیل بالغ در روز٢٢۰ کیگرم غذا و ٢۰۰ 
لیتر آب مصرف می کند.

 آیا مــی دانیــد کــه کهکشــان راه شــیری تقریبا 
صد میلیارد ستاره دارد.

آیا می دانید که قدرت بینایی جغــد۸٢ برابر قدرت 
دید انسان است.

 آیا می دانید که هر۵۰ ثانیه یک بــار یک نفر در دنیا 
به بیماری ایدز مبتال می شود .

آیا می دانید که زمانی که عطسه می کنید قلب شما به 
اندازه یک میلیونم ثانیه می ایستد.

آیا می دانید که تنها موجودی که می تواند به پشــت 
بخوابد، انسان است .

آیا می دانید که قد انسان٢۰ تا ٢۵ و گاها تا4۰ سالگی 
بلند می شــود ؟؟؟ و پس از4۰ ســالگی هر ٢ سال 6 

میلیمتر کوتاه تر می شود ؟؟؟
آیا می دانید که  ناخن های دست، 4 برابر ناخن های 

پا رشد می کنند ؟؟؟
آیا می دانید که دهان انسان روزانه ١ لیتر بزاق تولید 

می کند ؟؟؟
آیا می دانید که که مغولستان بزرگ ترین کشور جهان 
است که از هیچ سمتی به اقیانوس و دریا راه ندارد ؟؟؟

آیا می دانید که  ملکه موریانه ها پنجاه بار بزرگ تر از 
جفت مذکر خود است ؟؟؟

 آیا می دانید که چیتا یا یوزپلنگ سریع ترین حیوان 
خشکی است . او در عرض فقط ٣ ثانیه تا١۰۰ کیلومتر 
 در ســاعت ســرعت می گیرد. رکــوردی که حتی 
سریع ترین خودروهای فراری هم نتوانسته اند آن را 

بشکنند ؟؟؟

زیبا و خواندنی آیا می دانید که ...

موشی که کریم تر از حاتم
مهار شتر می کشيد !

کيس مناسب ازدواج!

کاریکاتور ) بدون شرح (
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103.رای ش��ماره 10331 – 94/11/3 – فضل اله گالبی شهرضا فرزند علی به 
شناسنامه شماره 1045 قمشه و شماره ملی 1199276421 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 100 به مساحت 225/07 مترمربع.
104.رای شماره9376- 94/09/28- مرتضی آقاسی فرزندعلی به شناسنامه 
شماره3015شهرضاوشماره ملی1199865109ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالک121باقیمانده و1519و1521به مساحت151/97مترمربع.
105.رای ش��ماره 9364 – 94/9/28 – حمی��د ایزدی فرزند زی��ن العابدین به 
شناسنامه شماره 18 حوزه 1 مرکزی شهرضا و ش��ماره ملی 1199633070 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 149 به مساحت 225/45 مترمربع.
106.رای ش��ماره 9301 – 94/9/26 – محمدعل��ی امیری فرزن��د غدیرعلی به 

شناسنامه شماره 1061 شهرضا و شماره ملی 1199845566 ششدانگ :
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 228 به مساحت 82/77 مترمربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 1365 جمعا تش��کیل یک باب خانه را داده است.

درازاء83سهم مشاع از600سهم مشاع از1600سهم ششدانگ انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف فرخنده ملکی پور.                                                                             

ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1365به مساحت 80/03 مترمربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 228 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 

107.رای شماره 9438 – 94/9/30 – انوش��ه مجیری فرزند محمداسماعیل به 
شناسنامه شماره 228 قمشه و ش��ماره ملی 1199334189 سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 228 به مس��احت ششدانگ 

118/17 مترمربع.
108.رای ش��ماره 9439 – 94/9/30 – محمدرض��ا نصیریان فرزن��د یداله به 
شناسنامه ش��ماره 1218 قمشه و ش��ماره ملی 1199237914سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 228 به مساحت ششدانگ 

118/17 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

109.رای شماره 9366 – 94/9/28 – سحر موسوی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 94 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209921197 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت 134/89 مترمربع.
110.رای ش��ماره 10136 – 94/10/23 – نصرت فاطمی فرزند ابوالقاس��م به 
شناسنامه شماره 699 شهرضا و شماره ملی 1198867094 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 161 به مساحت 209/89 مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

94 – زه��ره ش��جاعی واجنان��ی  /10 111.رای ش��ماره 10130 – 21/
فرزندمحمدرضابه شناس��نامه شماره 1169 حوزه1ش��هری قمشه و شماره 

ملی1199846643 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت 11/96 مترمربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 4 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4 به مساحت 129/09 مترمربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
112.رای ش��ماره 10131 – 94/10/21 – رض��ا طاوس��ی ش��هرضا فرزن��د 
محمدرضا به شناسنامه شماره 1402 قمشه و شماره ملی 1199259098 سه 

دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت 11/96 مترمربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 4 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4 به مساحت 129/09 مترمربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
113.رای شماره 1342 – 94/2/13 – محمدرضا میرشکار مقدم فرزند سهراب 
به شناسنامه شماره 400 شهرضا و شماره ملی 1199212709 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 8 بهمساحت 181/90 مترمربع.
114.رای شماره 5658 – 94/5/26 – طاهره پورغالم فرزند امراله به شناسنامه 
ش��ماره 424 شهرضا و ش��ماره ملی 1198912103 شش��دانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 12 به مساحت 243/24 مترمربع.
115.رای ش��ماره 9360 – 94/9/28 – محمدمهدی دوال��ی فرزند مصطفی به 
شناسنامه شماره 512 قمشه و ش��ماره ملی 1199271098 سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 252 به مس��احت ششدانگ 152/80 

مترمربع.
116.رای شماره9361 – 94/9/28 – زهرا تصدیقی فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 24 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی1199681245 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 252 به مساحت ششدانگ 

152/80 مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

117.رای ش��ماره 4727 – 94/9/24 – فاطم��ه عب��اس پورفرزند عباس��علی 
به شناس��نامه ش��ماره 1055 حوزه 12 تهران و ش��ماره ملی0046636821 
دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پالکهای 36 
 باقیمانده که به شماره 2302 تبدیل شده و 1467 و 1469 به مساحت ششدانگ

 325/50 مترمربع.
118.رای ش��ماره 4728 – 94/9/24 – عبدالحس��ین پورغ��الم فرزند رضا به 
شناسنامه شماره 362 شهرضا و شماره ملی1198985836 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 36 باقیمانده که به شماره 

2302 تبدیل شده و 1467 و 1469 به مساحت ششدانگ 325/50 مترمربع.
119.رای ش��ماره8985-94/09/16- جوادیزدانی فرزندخلیل به شناس��نامه 
شماره935شهرضاوشماره ملی1199203009ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک129به مساحت129/21مترمربع.
120.رای شماره 7977 – 94/7/30 – محس��ن بگی فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 601 شهرضا و شماره ملی 1199130095 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 258 مترمربع.
121.رای ش��ماره 7978 – 94/7/30 – س��ودابه نصیری فرزند محمدحس��ن 
به شناسنامه ش��ماره 972 ش��هرضا و ش��ماره ملی1199294918 سه دانگ 
 مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ

 258 مترمربع.
122.رای ش��ماره 9377 – 94/9/28 – محمود براهیمی فرزند محمدابراهیم به 
شناسنامه شماره 6070 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199895652 
در38/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به 

مساحت ششدانگ 255/27 مترمربع.
123.رای ش��ماره 9378 – 94/9/28 – عاطف��ه براهیم��ی فرزند فض��ل اله به 
شناسنامه و ش��ماره ملی 1190103389 ش��هرضا در33/6 حبه مشاع از 72 
 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مس��احت شش��دانگ

 255/27 مترمربع.
124.رای ش��ماره 9143 – 94/9/22 – س��ید محمدمه��دی طبائی��ان فرزن��د 
سیدابوالقاسم به شناسنامه شماره 1429 شهرضا و شماره ملی 1199322547 
دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1456 به مساحت 

ششدانگ 94/01 مترمربع.
125.رای ش��ماره 9144 – 94/9/22 – الهام کریمی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 6295 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199897906 چهار دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1456 به مساحت ششدانگ 

94/01 مترمربع.

ش�ماره مفروزی از 68/1 - اصلی میرآبادکه به ش�ماره 225 - اصلی تبدیل 
شده است

126.رای شماره 10033 – 94/10/21 – عصمت اسحاقی شهرضا فرزند علی 
اکبر به شناسنامه شماره 1196 شهرضا و شماره ملی1199055700 ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 200/48 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

127.رای ش��ماره 417 – 94/1/23 – عبدالرض��ا باقری فرزند ش��نبه علی به 
شناسنامه شماره 42 حوزه 2 سمیرم و ش��ماره ملی1209848775 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت ششدانگ 102/05 
مترمربع.درازاءیکدوم از102/05سهم مش��اع از84000سهم ششدانگ انتقال 
عادی مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضامدنی احدی ازورثه سیدحسام مدنی.

128.رای شماره 418 – 94/1/23 – صفورا نوری فرزند منوچهر به شناسنامه 
شماره 492 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209983540سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مس��احت ششدانگ 102/05 
مترمربع.درازاءیکدوم از102/05سهم مش��اع از84000سهم ششدانگ انتقال 
عادی مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضامدنی احدی ازورثه سیدحسام مدنی.

129.رای شماره 8442 – 94/8/25 – سیدسراج الدین تقوی فرزند سیدحسین 
به شناسنامه شماره 300 شهرضا و شماره ملی 1199059315 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 88 به 

مساحت ششدانگ 220/30 مترمربع.
130.رای شماره 8444 – 94/8/25 – فرش��ته اکبری فرزند علی به شناسنامه 
شماره 192 حوزه 6 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199366471 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 88 به 

مساحت ششدانگ 220/30 مترمربع.
131.رای ش��ماره 2687 – 94/3/30 – اس��داله صم��دی فرزند عبدالحس��ین 
به شناس��نامه ش��ماره 17 حوزه 1 روستائی س��میرم سفلی و ش��ماره ملی 
5129857674 شش��دانگ یک باب مغ��ازه مفروزی از پالک 189 به مس��احت 

143/56 مترمربع.
132.رای ش��ماره 2764 – 94/3/31 – اس��داله صم��دی فرزند عبدالحس��ین 
به شناس��نامه ش��ماره 17 حوزه 1 روستائی س��میرم سفلی و ش��ماره ملی 
5129857674 شش��دانگ یک باب انبار مفروزی از پالک 189 به مساحت 198 

مترمربع.
133.رای ش��ماره 10063 – 94/10/21 – محمد اس��حاقی فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 21188 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198491752 ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 492 به مساحت 110/65 مترمربع که 

به انضمام قسمتی از پالک 493 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
134.رای شماره10302-94/10/30- مسیح نصیری فرزندنورعلی به شناسنامه 
ش��ماره566حوزه1مرکزی س��میرم وش��ماره ملی1209261571ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تم��ام مف��روزی ازپالک496به مس��احت 148/50مترمربع.

درازاء145/5سهم مش��اع از14520سهم شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف محمودفرهمند.

135.رای ش��ماره 8481 – 94/8/25 – محمد احمدی فرزند احمد به شناسنامه 
ش��ماره 2621 حوزه 2 س��میرم و ش��ماره مل��ی 1209547678 شش��دانگ 
یک ب��اب خان��ه دو طبقه مف��روزی از پالک 497 ب��ه مس��احت 120 مترمربع.

درازاء120سهم مش��اع از16438/5سهم شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف محمودفرهمند.

136.رای ش��ماره10591-94/11/13- ابراهی��م بهرامی فرزندحس��نعلی به 
شناسنامه شماره1697شهرضاوش��ماره ملی1199282944ششدانگ یکباب 

خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک497به مساحت243/10مترمربع.
137.رای ش��ماره 9079 – 94/9/17 – ش��عبان )محمد(ونکی فرزند حسین به 
شناسنامه شماره 3686 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209558416 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 163/08 مترمربع.
138.رای ش��ماره 10332 – 94/11/3 – فت��ح اله عموهادی فرزن��د آیت اله به 
شناسنامه شماره 715 قمشه و ش��ماره ملی1199252220 ششدانگ یک باب 

کارگاه تریلرسازی  مفروزی از پالک 513 به مساحت 355 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

139.رای شماره1539-94/02/20- فریباجمشیدی فرزندغالمرضابه شناسنامه 
شماره251حوزه3شهرضاوش��ماره ملی1199377600س��ه دان��گ مش��اع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک8به مساحت ششدانگ226/23مترمربع.

140.رای ش��ماره1540-94/02/20- محمدرضارس��تمی فرزندحس��ن ب��ه 
شناس��نامه شماره845شهرضاوش��ماره ملی1199094854سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک8به مساحت ششدانگ226/23مترمربع.

بندب(
شماره فرعی از 21 - اصلی رشکنه

رای ش��ماره4110-94/04/10واصالحی ش��ماره94/11/27-10917- 
علیرضاصالحی فرزندهمت علی به شناس��نامه شماره982قمش��ه وش��ماره 
ملی1199254894شش��دانگ قس��متی ازیکباب خانه مفروزی ازپالک671به 
مساحت135مترمربع که به انضمام قسمتی ازجوی متروکه جمعاتشکیل یکباب 
خانه راداده است که دررای وآگهی اولیه شماره فرعی اشتباه قیدگردیده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/05

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/12/20                                                                                                      
م الف:732  سیدمهدی میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا 

مفادآرا
11/256 شماره: 139460302028000389 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و شاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139360302028001269 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
دهقانی معینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4 صادره از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 263/32 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 21 فرعی از 321 
اصلی واقع در میر لطف اله بخش 19 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی به موجب سند 
رسمی شماره 6202 مورخ 1379/02/25 دفترخانه 55 اصفهان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/05 

م الف 31916 رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

11/255  شماره:139460302028000387 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و شاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک کوهپایه آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139360302028001271 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس دهقانی معینی 
فرزند محمد به شماره شناس��نامه 2 صادره از نائین کد ملی 1249637058 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263/22 متر مربع احداثی 
در قس��متی از پالک 21 فرعی از 321 اصلی واقع در مزرعه میر لطف اله بخش 
19 ثبت اصفهان خریداری متقاضی به موجب سند رسمی شماره 6202 مورخ 
1379/03/25 دفترخانه 55 اصفهان محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع 
عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/05 

م الف 31917  رئیس ثبت اسناد و امالک  کوهپایه 
مفاد آرا

11/260 شماره:139460302028000393 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده 
3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139460302028000383 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسنعلی یوسفی کوپائی فرزند حیدرعلی به شماره 
شناسنامه 895 کدملی 5658848946 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک باب 
مغازه به مس��احت 24/39 مترمربع تحت پالک 467 فرعی از 46 اصلی واقع در 
کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثب��ت ملک کوهپایه خریداری مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از وراث مالک  رس��می قنبرعلی حدادیان ولد مرحوم عباس 
محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/11/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم:12/05/ 1394 
م الف:32035  اصغر علی خانی کوپایی – رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آرا
11/261 شماره:139460302028000391-1394/11/13 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اس��ناد و امالک کوهپایه آگهی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139460302028000381 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسنعلی یوس��فی کوپائی فرزند حیدرعلی به شماره شناس��نامه 895 کدملی 
5658848946 ص��ادره از کوهپایه در شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 
40/84 مترمربع تحت پالک 466 فرع��ی از 46 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از وراث مهدی یوسفی کوپائی و سند رسمی شماره 8165 مورخ 1329/09/04 
دفتر 40 اصفهان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:11/20/ 1394 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/05  

م الف:32036 اصغر علی خانی کوپایی – رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده 

 11/476اجرای احکام ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد 
مزایده ای با مش��خصات زیر برگزار نماید پرونده کالس��ه 930402 له حسین 
فدایی علیه منصوره موسوی زاده  مورد مزایده فروش طبقه اول از یک باب منزل 
مس��کونی واقع در اصفهان – خیابان خانه اصفهان – خیابان شهید اسماعیلی 
– بن بس��ت نیلوفر با قیمت مزایده ای 250/000/000 ریال می باش��د. آدرس: 
موس��وی زاده – پارکینگ نیکبخت – دفتر وکالت کیانی. زمان روز چهارشنبه 
تاریخ 94/12/26 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در )اصفه��ان – خیابان نیکبخت – 200 مت��ر پایین تر از 
ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان – جنب بیمه پارسیان – دایره 
اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده ضمن هماهنگی با این اج��را از آپارتمان فوق الذکر بازدید 
نمایند وبا سپردن 10% ارزش ملک به حساب ش��ماره 2171290210008 نزد 
بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی ش��روع می شود پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواه��د بود.م الف:33540 مدیر اجرای احکام ش��عبه هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

12/51 اجرای احکام مدنی ش��ورا دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه مدنی شورا 930038 که به موجب آن آقای 
سید جعفر نکویی فرزند سید رضا از آدرس زواره بلوک زنی نکویی محکوم به 
پرداخت 14/450/000 ریال اصل خواس��ته )1390/7/20 تاریخ صدور چک( و 
پرداخت مبلغ 119/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی در حق محکوم له آقای 
رضا جعفری و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 722/500 ریال در حق صندوق 
دولت می باشد با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجرای مفاد اجراییه 
برنیامده است فلذا اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: 
1- بلوک زن متحرک برق ساده به رنگ نارنجی/چهارقالبه برای ساخت بلوک 
دیواری و سقفی دارای سیستم ویبره چهار یاتاقانه با الکتروموتور چینی مدل 
Leeon با توان الکتروموت��ور 2 اس��ب و دور 3000 دور در دقیقه و تابلو برق 
مربوطه و سیستم حرکتی دستگاه توسط گیربکس با الکتروموتور 1 اسب و دور 
1450 دور در دقیقه به مبلغ کارشناسی 27/000/000 میلیون ریال )بیست و هفت 
میلیون ریال( 2-یکدستگاه مخلوط کن به ابعاد 1/4+1/5+1/5 و قطر استوانه 1/2 
متر به ظرفیت 300 کیلو دارای سه پره فوالدی که فاقد گیربکس و الکتروموتور 
می باش��د به ارزش 9/500/000 میلیون ریال)نه میلی��ون و پانصد هزار ریال( 
متقاضیان خرید میتوانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده اموالی را که آگهی ش��ده مالحظه نمایند امالک فوق به 
شخصی واگذار می گردد که باالترین پیش��نهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید 
10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن 

را ظرف مهلت یک م��اه از تاریخ مزایده پرداخت نمای��د و در صورتی که مابقی 
 بهای امالک را نپردازد سپرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
می گردد. تاریخ مزایده: روز سه شنبه مورخ 1394/12/25 ساعت 10صبح. مکان 
مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره.م الف:927 محمدرضا 

قنائیان بادی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورا دادگاه عمومی بخش زواره
ابالغ اخطاریه ماده102 

بایگان��ی  ش��ماره   139304002004000679 /1 پرون��ده: ش��ماره 
پرونده:9302433/2 ش��ماره ابالغی��ه:139405102004004519 آگهی ابالغ 
اخطاریه ماده 102  پرونده های کالس��ه:9302433و9302434 بدینوسیله به 
بدهکار پرونده خانم پروین کیخسروی فرزند رضا به نشانی اعالمی بستانکار 
)اصفهان – بلوار آئینه خانه – جنب هالل احمر – س��اختمان خانه سبز – طبقه 
چهارم( برابر گزارش مامور مربوطه ابالغ واقعی میسر نگردیده و هنگام تنظیم 
سند در متن آدرس ش��ما قید نگردیده ابالغ می گردد که چون از طرف شرکت 
صنایع خمیر و کاغذ اترک طی نامه به شماره وارده 139405002004007268 
مورخ 1394/8/7 نسبت به ارزیابی پالک 1169 فرعی از پالک 4842 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام انباری شماره 1157 متعلق به خانم پروین 
کیخسروی که در مقابل طلب بانک صادرات ایران شعبه چهارراه نظر به موجب 
اسناد رهنی شماره 171257 مورخ 1386/7/24و175603 مورخ 1387/12/5 
تنظیمی دفترخانه شماره 71 اصفهان در رهن قرار گرفته واخواهی گردیده لذا 
طبق ماده 102 آیین نامه اجرایی به قید قرعه مس��عود س��لیمانی فرد به عنوان 
کارشناس انتخاب گردیده و مورد وثیقه به مبلغ 55/900/000/000 ریال ارزیابی 

گردید. افسانه اسدی اورگانی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

ش��ماره   9409970354301220 دادنام��ه: ش��ماره   12 /126
پرونده:9409980358300249 شماره بایگانی ش��عبه:940073 شاکی: آقای 
ابراهیم جوانبخت فرزندرضا به نشانی اصفهان – خ.ش��ریف واقفی – سه راه 
ملک – ک.رحمانی – نبش.ک آبکار – پ18 متهم: خانم اعظم رحیمی فرزند نجف 
علی به نشانی اصفهان – بهارس��تان – بلوار فرهنگ – مجتمع تامین اجتماعی 
– بل��وک آ17)فعال مجهول المکان( اته��ام ها: 1- کالهب��رداری 2- عضویت در 
ش��رکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی کشور گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام خانم اعظم رحیمی فرزن��د نجفعلی دائر بر اخالل در 
نظام اقتصادی کش��ور از طریق فعالیت در شرکت هرمی گاما موضوع شکایت 
آقای ابراهیم جوانبخت فرزند رضا به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده – شیوه اظهارات شاکی 
در مقام طرح ش��کایت – مودای اظهارات مطلع – مالحظه پرینت حساب – مطلع 
مادر شاکی که در مورخ 91/5/9 دویست و چهل میلیون ریال وجه نقد کارت به 
کارت انتقال یافته است پاسخ استعالم بانکی – گزارش مامورین انتظامی و برگ 
جینولوژی مربوط به متهم و نظر به اینکه متهم با وصف ابالغ و اس��تحضار از 
آن و انتظار کافی در دادس��را و دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
شکایت شاکی به عمل نیاورده است لذا وقوع بزه از ناحیه مشارالیها بر دادگاه 
محرز و مسلم است و مستندا به ماده واحده الحاق یک بند و یک تبصره به قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
ش��ش ماه حبس و پرداخت چهارصد میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر 
مالی که به دست آورده و استرداد دویست میلیون ریال به شاکی صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:33536 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)117 جزایی سابق(
ابالغ رای 

9409970351101137 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره دادنام��ه: /127
9309980351100841 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930952 خواهان: آقای علی 
کاظمی فرزند یدال��ه با وکالت آق��ای محمد ارش��دی فرزند رحیم به نش��انی 
اصفه��ان – خ.نیکبخت – س��اختمان اداری نیکبخت – ط4- واح��د101 و آقای 
حسن محجوب مستهلکی فرزند رضا به نش��انی اصفهان – خ.نیکبخت – پشت 
دادگستری – ساختمان اداری نیکبخت – طبقه4- واحد101 خواندگان: 1- آقای 
اکبر آدمزاده فرزند اصغر به نشانی اصفهان – فلسطین – خ.فلسطین – ساختمان 
حافظ – ط2- واحد9 چهار 2- آقای هاشم رضائی آدریانی فرزند حسن 3- آقای 
علیرضا معتمدی 4- آقای نکیس��ا ترابی نی��ا همگی به نش��انی مجهول المکان 
5- آقای زهرا علوی درچه فرزند محی الدین با وکالت آقای وحید زینلی فرزند 
ایرج به نشانی اصفهان – خیابان نشاط – حدفاصل چهارراه نقاشی و چهارراه 
هشت بهشت – مجتمع تجاری اداری نقش جهان – طبقه دوم – واحد6، 6- شرکت 
سپهر پلیمر اسپادانا )سهامی خاص( به نش��انی خ.ولی عصر – جنب بانک ملی 
سابق – ط.فوقانی فروشگاه سعید 7- آقای حجت اله س��لیمی فرزند نعمت اله 
به نشانی اصفهان – س��پاهان شهر – چهارراه ش��اهد – مجتمع پویا – ط.دوم 
خواسته ها: 1- ابطال سند رسمی)موضوع سند ملک است( 2- ابطال وکالتنامه 
3- ابطال مبایعه نامه)مالی( گردش��کار: دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات 
پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی کاظمی فرزند یداله با وکالت مجتمعا منفردا 
آقایان 1- حسن محجوب 2- محمد ارش��دی به طرفیت آقایان و خانم 1- حجت 
اله سلیمی فرزند نعمت اله 2- زهرا علوی درچه فرزند محی الدین با وکالت آقای 
وحید زینلی 3- اکبر آدمزاده فرزند اصغر 4- هاش��م رضای��ی آدریانی فرزند 
حسن 5- علیرضا معتمدی 6- نکیسا ترابی نیا 7- شرکت سپهر پلیمر اسپادانا به 
خواسته 1- ابطال وکالتنامه شماره 1644 مورخ 89/12/16، 2- ابطال معامالت 
فیمابین خانم زهرا علوی درچه و اکبر آدم��زاده و فیمابین آقایان اکبر آدمزاده 
و هاش��م رضایی و فیمابین آقایان رضایی و علیرضا معتمدی و نکیسا ترابی 
نیا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال 3- ابطال اس��ناد رس��می به ش��ماره های 
427-91/12/23و4552-93/3/1و84256-93/3/18 مق��وم ب��ه پنج��اه و یک 
میلیون ریال بدین توضیح که خواهان ضمن دادخواس��ت تقدیمی مفادا اظهار 
داش��ته مطابق قرارداد مورخ 88/12/19 فیمابین شرکت صنایع شیمیایی پلیمر 
اسپادانا و خانم اقدس امانی گینگانی با وکالت خانم زهرا علوی درچه مقرر شده 
تا پایان 89/12/19 در صورت عدم تحقیق موضوع قرارداد خوانده ردیف اول 
پالک ثبتی نامبرده به شماره 4839/307 را به خوانده ردیف دوم تفویض وکالت 
نماید لکن خوانده ردیف اول بدون در نظر گرفتن موارد مذکور اقدام به انتقال ملک 
در تاریخ 89/12/16 به خوانده ردی��ف دوم و پس از آن خوانده ردیف دوم طی 
سند قطعی به شماره 427 مورخ 91/12/23 دفترخانه 432 به خوانده ردیف سوم 
انتقال قطعی و ایشان نیز مطابق سند 4552 مورخ 92/3/1 در دفترخانه 432 به 
خوانده ردیف چهارم انتقال قطعی و خوانده ردیف چهارم نیز به خواندگان ردیف 
پنجم و ششم به صورت چهاردانگ و دو دانگ طبق سند شماره 84356 مورخ 
93/3/18 در دفترخانه 17 اصفهان انتق��ال قطعی می دهد و النهایه به لحاظ عدم 
رعایت موعد قرارداد و نقص مفاد آن و بطالن وکالتنامه ابتدایی و نتیجتا بطالن 
بقیه اسناد را نموده است که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به 
عمل آمده و اظهارات و دفاعیات طرفین و نظر به اینکه خواهان و وکالی محترم 
وی دالیل یا دلیلی مبنی بر بطالن اس��ناد ارائه ننموده اند و با توجه به انتقاالت 
انجام شده موضوع در حکم تلف بوده لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص 
داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب سال 1379 و با التفات به اصل لزوم و صحت قراردادها حکم 
به بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 
بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان 

می باشد.م الف:33553 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
آفت شجاعت، فروگذاشتن دورانديشى است.
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آشپزی

گوناگون

    

مواد الزم: گردو ۴/۳ فنجــان،  آرد یک و نیم فنجان، عســل ۱ فنجان، 
پوره ســیب ۱ فنجان، تخم مرغ ۳ عدد بزرگ، جوش شــیرین ۴/۳ قاشق 
چایخوری، نمک ۴/۱ قاشق چایخوری، پودر زنجبیل ۴/۱ قاشق چایخوری

طرز تهيه:  
فر را تا دمای ۱76 درجه سانتی گراد به همراه طبقه ای در مرکز آن پیش 
گرم کنید. گردوهای نصف شده را برروی قالب ) سینی ( رولت پخش کنید. 
آن را بین 5 تا 7 دقیقه در فر برشته کنید تا زمانی که بوی خوبی تولید کند، 
سپس آن را به یک بشقاب منتقل کنید؛ بگذارید تا خنک شود. گردوها را 
برای خرد کردن در یک مخلوط کن ) غذاساز ( ریخته تا بسیار ریز شود. یک 
قالب کمربندی 22 سانتیمتری را با کره چرب کنید و برروی آن آرد بپاشید 
و کنار بگذارید. در یک کاسه بزرگ، عسل و پوره ســیب را با هم مخلوط 
کنید؛ آنقدر هم بزنید که بیشتر عسل حل شود. تخم مرغ ها را اضافه کنید، 

تا زمانی که که کامال با هم ترکیب شوند، هم بزنید.
آرد، جوش شــیرین، نمک و زنجبیل را درون یک کاســه متوســط الک 
کنید. آن را به مخلوط عســل اضافه کرده و هم بزنید. با استفاده از لیسک 
پالستیکی، گردوها را با آن مخلوط کنید. خمیر را درون قالبی که از پیش 
آماده شده است، بریزید. کیک را تا زمانی که روی آن قهوه ای طالیی شود 
و تستری را که در وســط کیک فروکرده اید به راحتی و تمیز بیرون بیاید، 

حدود 55 دقیقه بگذارید تا بپزد.
قالب را به پنجره سیمی منتقل کنید؛ بگذارید تا در حدود ۱5 دقیقه خنک 
شود تا زمانی که کیک از دیواره های قالب شروع به جدا شدن کند. کیک 
را از قالب خارج کنید و برروی دیس پذیرایی قرار دهید. تا وقتی که کیک 
هنوز گرم است، به آرامی مابقی عســل را برروی کیک به صورت یک الیه 

نازک پخش کنید تا سطح آن براق شود. 

-کوپى لواک: این قهوه مخصوص قبال یک بار مصرف و هضم شده است. 
نوعی چهارپا که لواک خوانده می شــود، ابتدا دانه های قهوه را خورده، 
هضم کرده و دفع می کند و مردمان اندونزی، این محصول هضم شده را 

به عنوان قهوه ای خاص استفاده می کنند.
- قلب مرغ دریایى: در رســوم مردمان ایسلند، معمول است که قلب 
این پرندگان درست بعد از کشته شدن، در حالی که هنوز گرم است، خام 

خورده شود. این رسم در قسمت های غربی این جزیره معمول تر است.
- نوشيدنى مار: وقتی که در ویتنام به شما نوشیدنی تعارف می شود، 
بهتر است مواظب باشید. ممکن است از شما بپرسند: » آب پرتقال میل 
دارید یا نوشابه و یا نوشیدنی مار؟ « داستان از این قرار است که ویتنامی ها 
ماری سمی را در نوشیدنی برنج برای مدتی طوالنی نگه می دارند و طی 

این فرآیند، سم مار از بین می رود.
- کاســو مارزو: کاســو مارزو Casu marzu که در زبان ایتالیایی 
پنیر فاسد معنی می دهد، نوعی پنیر اســت که در مناطق کوهستانی 
 جزیره ساردینیا ایتالیا توسط روستاییان از شیر گوسفند تهیه می شود. 
 کاســو مارزو از تخمیر نوعــی پنیر بنام Pecorino Sardo توســط 

حشره ای موسوم به Piophila casei یا مگس پنیر تولید می شود.
 روســتاییان پنیر پکورینا را در فضای آزاد قرار می دهند تا مگس پنیر 
در آن تخم گذاری کند. پس از مدتی تخم ها تبدیل به الرو شده و چربی 
 پنیر را تجزیه می کننــد و درحقیقت پنیر به نوعی تخمیر می شــود.

پنیر حاصل از این فرآیند بســیار نرم و لطیف و حاوی مایعی اســت که 
 به آن lagrima یا اشــک می گویند، در این زمــان الروها به صورت 
کرم هایی سفید و طول ۸ میلی متر در پنیر دیده می شوند که می توانند 
تا ۱5 سانتیمتر در هوا بپرند، بنابراین کسانی که قصد دارند کاسو مارزو 
را همراه با کرم مصرف کنند باید دست خود را بر روی ساندویج قرار داده 

تا مانع برخورد کرم ها با چشم شان شوند.

کيک عسل و گردو

شگفت انگيزترین و چندش آورترین 
غذاهای جهان )2(

خانه داری
به فکر این هستید که چطور زمین خانه تان را تمیز کنید؟ تمیز کردن فرش، 

کف پارکت، سرامیک و ... برای شما سوال شده است؟
 قطعا هر روز یا هر چنــد روز یک بار این کار را انجــام می دهید ولی حتما 
 می خواهید بدانید که چه کارهایی می شــود انجام داد تا از کثیف شــدن 
زود هنگام آن جلوگیری کنید یا اینکه چگونه بهتر می توانید این کار را انجام 
دهید. تمیز کردن قسمت های مختلف خانه را در شماره های قبل گفتیم و 

حاال نوبت به یک قسمت مهم می رسد و آن کف خانه است.
چند اصل مهم برای هر کفى

۱- استفاده از پادری: استفاده کردن از یک تکه فرش کوچک یا حتی موکت 
موجب می شود تا شــما به هنگام ورود به خانه بسیاری از آلودگی ها مثل 

خاک، شن، گل، سنگ ریزه و آشغال را با کفش های تان وارد خانه نکنید.
2- افراد خانواده را مجبور کنید تا کفش های شان را دم در و هنگام ورود 
به منزل از پای شــان خارج کنند. این کار هم باعث کاهــش ورود گرد و 
 خاک به داخل منزل می شــود. بچه ها معموال در آوردن خاک به منزل با 
کفش هایشــان مشــهورند. در عین حال کفش های عــاج دار عالوه بر 
 آوردن ســنگ ریزه به منزل باعث رســاندن آســیب به کــف خانه هم 

می شود.
۳- تمیز کردن معمول کف خانه برای عمر زیــاد و همچنین زیبایی آن 
 بسیار موثر است. آلودگی ها باید به ســرعت با کمک جارو یا جاروبرقی و 
در صورتی که مایعات باشد باکمک تی پاک شود تا پس از گذشت مدتی از 

آن مجبور به خراشیدن و کارهای دیگر نباشید. زمین های به صورت پارکت 
و موزاییک و ... قبل از شست وشو با مایع و شست وشوی مربوط باید با جارو 

کامال تمیز شود.

بهترین راه های نظافت کف خانه

در آیات و روایات یک سلسله عوامل به عنوان افزایش روزی 
شمرده شده است که اگر کسی آن ها را انجام دهد، روزی او 
افزایش پیدا می کند. از ســوی دیگر یک سلسله عوامل نیز 

هستند که به عنوان اسباب کاهش رزق به شمار آمده اند.
از نامالیمات زندگی آدمــی، پدیده فقر و نیاز مالی اســت 
 که روح بشــر را آزار می دهد و گاه به خاطــر عدم مهارت 
 انســان ها در مقابله بــا این پدیــده، فقر آنها را از مســیر 
 فطری شان که رســیدن به سعادت و رســتگاری است باز 

می دارد و به سوی خطرات مهلکی سوق می دهد.
در روایتی به خطرات فقر تصریح شده است.

پیامبر اســالم )صلی اهلل و علیه و آله( فرمود: » کاَد الَفْقُر اْن 
یکوَن ُکفراً « ) ری شهری /  ۴۴۸(

» نزدیک است که فقر به کفر انجامد. «
از این جهت که پدیده فقر مالــی، آزار دهنده روح آدمی و 
 زمینه ساز ســقوط او از مسیر فطری اســت، پیامبر اسالم 
از کفر و فقر مالی به خدا پناه می برد و می گوید: » اللّهمَّ إِنّی 
اَُعوُذ بَِک من الُکْفِر و الَْفْقِر. فقاَل َرُجٌل: أیَعِدالن؟ قال: نََعْم.« 
)همان( » بارخدایا، من از کفر و فقر به تو پناه می برم. مردی 

عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود: آری. «
در آیات و روایات یک سلسله عوامل به عنوان افزایش روزی 
شمرده شده است که اگر کسی آن ها را انجام دهد، روزی او 
افزایش پیدا می کند، از ســوی دیگر یک سلسله عوامل نیز 
هستند که به عنوان اسباب کاهش رزق به شمار می آمده اند.

آنچه باید بدان توجه داشت این است که این عوامل افزایش 
روزی علت تامه برای وســعت رزق نیســتند، بلکه مقتضی 
هســتند، یعنی خود به خود و به تنهایــی موجب افزایش 
 روزی نمی شــوند، بلکه باید عالوه بر انجام دادن مقتضی و 
فراهم شدن شرایط الزم، از مرتکب شــدن اسباب کاهش 
رزق بر حذر بود تا بعد از وجود مقتضی و فقدان مانع، افزایش 
روزی بر آن عمل مترتب شــود، چه بسا شــخصی عوامل 
افزایش روزی را به جا می آورد ولی از سویی دیگر از اسباب 
کاهش رزق خود را برحذر نمی دارد، طبیعی اســت که این 

فرد به نتیجه نخواهد رسید.
تقوا؛ معتبرترین راه برای پولدار شدن
خداوند تعالی در قرآن کریم فرموده است: 

انسان با اعتقاد و با تقوا نگران روزی و معیشت خود نیست، 
چون خداوند متعال راه هایی را فــرا روی او قرار می دهد تا 
مشکالتش را برطرف سازد و وقتی در تنگنا و بن بست قرار 
گرفت خداوند راه نجاتی برایش قرار می دهد و روزی اش را 

از راهی که گمان نمی برد می رساند.
» َولَْو اَنّ اْهَل الُْقــری اَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحنــا َعلَْیِهْم بََرکاٍت ِمَن 

بُوا َفاَخْذناُهْم بِما کانُوا یَْکِسُبوَن «  ــماِء َواالْرِض َولِکْن َکَذّ الَسّ
)سوره اعراف: آیه 96(

اگر اهالی شــهرها و قریه ها همگی با هم ایمان آورند و تقوا 
 داشته باشــند درهای رحمت و برکت را از آسمان و زمین 
 به روی شان می گشاییم. اما آنان حقایق را تکذیب کردند، 

ما نیز آن ها را به کیفر اعمال شان مجازات کردیم.
و نیز فرموده است: » ...َو َمْن یََتِّق اهللَّ یَْجَعْل لَُه َمْخَرجا َو یَْرُزُقُه 

ِمْن َحْیُث ال یَْحَتِسُب... « )  سوره طالق: آیات 2 ۳ (
شکرگزار باشيم

شکر و سپاس در هر شــکلی از قلب تا زبان تا عمل و رفتار، 
کار پسندیده ای است. البته شــکر واقعی نسبت به نعمت 
 های الهی، استفاده درست از آن نعمت ها برای دست یابی 
به کمال اســت. به این معنا که اگر نعمت الهی چون نعمت 
وجود، عافیت، ســالمتی، پول و ثروت، قــدرت و جوانی و 
شادابی و مانند آنها را به درســتی به کار بریم و برای ارتقای 
خود و دیگران و تقرب به خدا مصرف کنیم، این همان شکر 

واقعی نعمت است که در برابر آن کفران نعمت است. 
یکی از اثراتی که این شکر گزار بودن دارد این است که رزق 
و روزی انسان افزایش پیدا می کند... چنانچه می فرمایند: 
َُّکْم َولَِئْن َکَفْرتُْم إِنَّ َعَذابِی لََشــِدید (  ) لَِئن َشــَکْرتُْم ألِزیَدن

)ابراهیم /7 (
 » اگر شکرگزاری کنید ) نعمت خود را (  به شما خواهم افزود، 

و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است. «
از صدقه دادن و انفاق کوتاهى نکنيم

مطابق آیات کریمه کســی که انفاق مــی کند عوضش را از 
 خدا دریافت می کند و بلکه فزون تــر از آنچه که در راه خدا 
داده است پس می گیرد. ) َوَما أَنَْفْقُتْم ِمْن َشْیءٍ َفُهَو یُْخلُِفُه َوُهَو 

اِزقِین ( ) سبأ /۳9 (  َخْیُر الرَّ
 » و هر چیــزی را ) در راه خــدا ( انفاق کنیــد، عوض آن را 

می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. «
ُ َواِسٌع  ُ یَِعُدُکْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضال َواهللَّ و همچنین فرمود: ) َواهللَّ

َعلِیم ( ) بقره/26۸ (

 » خداوند وعده آمرزش و فزونی به شــما می دهد و خداوند 
با قدرت وسیعش، به هر چیز داناست. «

در تفســیر مجمع البیان از امام صادق ) علیه السالم ( نقل 
شــده اســت که هنگام انفاق دو چیز از طرف خداست و دو 
چیز از ناحیه شیطان اســت. آنچه از جانب خداست، یکی 
آمرزش گناهان و دیگری وسعت و فزونی اموال است و آنچه 
از طرف شیطان است یکی وعده فقر و تهیدستی و دیگر امر 

به فحشا است. «
اسراف را کنار بگذاریم

اسراف مفهوم گسترده دارد. از ســوزاندن غذا در آشپزخانه 
برای یک خانم خانه گرفته تا ریخــت و پاش هایی که یک 
مدیر عامل برای شهرت بیشتر انجام می دهد که قرآن کریم 
َُّه ال یُِحبُّ  از آن نهی فرموده است؛ ) ُکُلوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرُفوا إِن

الُْمْسِرفِین ( ) اعراف /۳۱ (
» ) از نعمت های الهی ( بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید 

که خداوند مسرفان را دوست ندارد. «

در روایات به این مهم اشاره شده است:
َف یُوِرُث الَْفْقَر و إِنَّ  ــرَ قال الصادق ) علیه السالم (: » إِنَّ السَّ

الَْقْصَد یُوِرُث الِغنی «. ) احسان بخش، ۴۴۱/۸ (
» به درســتی که اســراف و زیاده روی موجب تنگدستی و 

اقتصاد و میانه روی باعث ثروت و بی نیازی است. «
و در جایی دیگر فرمودند: » إِنَّ مع االســراف قِلَُّة الَْبَرکة. « 

)همان( » همانا بی برکتی همراه زیاده روی است. «
با اهل خانه همدل باشيم

امام صادق علیه الســالم در این زمینه فرموده اند: » به هر 
خانواده ای که ســهم آنان از رفق ) و همدلی ( هدیه شــده 
باشــد ) و با یکدیگر با مدارا و مالیمت رفتار کنند (، خداوند 
حتما رزق آنــان را افزایش خواهد داد. در تقدیر معیشــت 
)همدلی و( مدارا بهتر از ثروت زیاد است. با رفق )در زندگی( 
 هیچ کمبودی وجود ندارد و بــا ولخرجی، هیچ چیزی باقی 
نمی ماند. خداوند عزیز و با جالل اهل رفق ) و مدارا ( است و 

رفق را دوست دارد. «
صله رحم را دست کم نگيریم

 ارتباط بــا بســتگان و مشــارکت در غم و شــادی آنان و 
مطلع شدن از احوال و روزگارشــان، ثمرات و برکات مادی 
و معنــوی فراوانی در پــی دارد که از جمله بــرکات مادی 
 آن، افزایش رزق و روزی اســت. امام صادق علیه الســالم 
می فرمایند: » ارتباط با خویشــاوندان باعث نیکی اخالق، 
 مبارک شدن دســت، پاکیزگی روح، افزایش رزق و تاخیر 

در مرگ آدمی می شود. «
امام باقر علیه السالم نیز برکات ارتباط با خویشان و بستگان 
را پاکیزه شــدن اعمال، دفع بال، ازدیاد ثــروت، طول عمر، 
وسعت رزق و محبوبیت در بین خانواده معرفی کردند. ایشان 
می فرمایند: » صله رحم اعمــال را پاکیزه می گرداند، بال را 
دفع می کند، اموال را افزایش می دهد، عمر انسان را طوالنی 
می کند، رزق او را توسعه می بخشد، و ) او را ( در خانواده اش 
محبوب می گرداند؛ پس انسان باید تقوای الهی پیشه کرده 

و صلح رحم کند. «
خوش رفتاری و مدارا با مردم، روزی آور است

امام کاظم علیه السالم در نصیحتی به هشام بن حکم در مورد 
اثرات مادی رفق و نیکی و خوش اخالقی فرمودند: » َعلَْیَک 
ْفَق َوالِْبرَّ َوُحْسَن  ٌم اِنَّ الرِّ ْفَق یُْمٌن َوالُْخْرَق ُشــوْ ْفِق َفاِنَّ الرِّ بِالرِّ
ْزِق؛ بر تو باد که ) با دیگران ( با  یاَر َویَِزیُد فِی الرِّ الُْخلِْق یَْعُمُر الدِّ
رفق و مالیمت رفتار کنی؛ چرا که رفق مبارک ) و با برکت ( و 
تندخویی شوم و ناپسند است. رفق، نیکی و خوش اخالقی با 
دیگران، شهرها را آباد و رزق ها را افزون می کند. « ) صحیفه 

امام کاظم؛ جواد قیومی اصفهانی (

این رفتارها روزی تان را زیاد می کند
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