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صالحی:

تیزبینی رهبری نبود باخته بودیم
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عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان؛

صنعت درحسرت اجرای 
 قانون و امیدوار به 

پسا تحریم

وزیر کشــور، برگــزاری مرحلــه دوم انتخابات مجلس 
 شــورای اســامی، اجرایــی کــردن سیاســت های

اقتصاد مقاومتی در ســطوح منطقه ای، ایجاد تحول در 
رسیدگی به آســیب های اجتماعی و ارتقاء روند تکریم 
ارباب رجوع در مناطق مختلف را سه اولویت مهم وزارت 
کشور در سال 95 عنوان کرد.  عبدالرضا رحمانی فضلی 
ابراز امیدواری کرد مجموعه تاش های کشـور، مقدمه 
ای در جهت تحقق عدل و داد در گیتی در زیر پرچم امام 
عصر مهدی موعود ) عج ( باشــد. وزیر کشور سال 94 را 
سالی سرشار از الطاف و محبت ها و عنایت های خداوند 
متعال دانست و ضمن اشاره به اتفاقات سال گذشته در 
ســطوح داخلی و خارجی اظهار داشــت: در سطح بین 
 المللی با اســتقامت مــردم، هدایت هــا و رهنمودهای 

) مدظله العالی ( و تدابیر ریاست...

محمدحســن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان 
میراث فرهنگی اظهار داشت: پرونده نامزدی ثبت جهانی 
چوگان با حمایت مســئوالن مرتبط با این ورزش و پس 
 از بررسی و تکمیل نهایی از ســوی مسئول تهیه پرونده

 این بازی به دبیرخانه کمیته میراث ناملموس یونســکو 
ارسال شــد تا پس از بررســی و ارزیابی در سال 2017 
در کمیته میراث جهانی یونســکو مطرح شود. طالبیان 
افزود: تهیه پرونده این بازی همزمان با نامگذاری شورای 
بین المللی بناها و محوطه های تاریخی ) ایکوموس (، به 
مناسبت نام روز جهانی محوطه ها و یادمان ها با عنوان » 
میراث ورزش « صورت گرفته اســت که هر ساله هدفی 
را در قالب عنوان یا شعار برجســته می کند. وی با اشاره 
به اینکه میراث های ورزشــی، جنبه ای از خاقیت های 

انسانی است ...

رییــس ســازمان انــرژی اتمی گفــت: اگر 
تیزبینــی، تیزهوشــی، آینده بینی و دشــمن 
شناســی مقام معظم رهبری نبــود تاکنون به 
هزار شــیوه باخته بودیم. علــی اکبر صالحی، 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی 
اتمی ایران در دیــدار نوروزی با مســئوالن و 
کارکنان ســازمان انرژی اتمی ایران در سالن 
خوارزمی این ســازمان بــا ابــراز قدردانی از 

مجموعه ســازمان انرژی اتمی، بخشی از عزت 
و اقتدار کنونی کشور را مرهون تاش مسئوالن 
و پرســنل و جان فشــانی شــهدای هسته ای 
سازمان انرژی اتمی دانست و اظهار کرد: سال 
94 ســال پرفراز و نشیب، ســال بیم و امید و 
 ســالی ویژه در تاریخ جمهوری اســامی بود. 
در این ســال ملت بــا همدلــی و همزبانی و 

برخورداری از عزت و اقتداری...

مرحله دوم انتخابات مجلس
10 اردیبهشت برگزار می شود

چوگان جهانی 
می شود

تصویب بودجه ۹۵ شهرداری 
بر اساس مولفه های 

اقتصاد مقاومتی 

سد زاینده رود شرایط 
خوبی ندارد

بهره برداری از 1۷ هزار 
واحد مسکن مهر

 در اصفهان

اعتراض وزارت کشاورزی
به بازار برنج 

زیباترین جاذبه طبیعی 
کشور شکل می گیرد 
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حجت االسالم حبیب رضا ارزانی عنوان کرد:

اصفهان مرکز تئاتر طنز ایران می شود
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رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر تیزبینی، تیزهوشی، 
آینده بینی و دشــمن شناســی مقام معظم رهبری نبود 

تاکنون به هزار شیوه باخته بودیم.
علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
انرژی اتمی ایران در دیدار نوروزی با مسئوالن و کارکنان 
ســازمان انرژی اتمی ایران در سالن خوارزمی این سازمان 
با ابراز قدردانی از مجموعه ســازمان انرژی اتمی، بخشی 
از عزت و اقتدار کنونی کشــور را مرهون تالش مسئوالن 
و پرسنل و جان فشانی شهدای هســته ای سازمان انرژی 
اتمی دانست و اظهار کرد: سال ۹۴ ســال پرفراز و نشیب، 
 سال بیم و امید و سالی ویژه در تاریخ جمهوری اسالمی بود. 
در این سال ملت با همدلی و همزبانی و برخورداری از عزت 
 و اقتداری که هدایت هــای امام عزیز راحــل مان برای ما 
به ارمغان آورده، آموخت سر تعظیم در مقابل هیچ قدرتی 
جز خداوند متعال فرود نیاورد و خلف صالح او این مسیر را 
 برای این ملت و فرزندانش هموار کرد تا بتوانند ســال ۹۴ 

را به سالی سرنوشت ساز و تاریخ ساز تبدیل کنند.

صالحی با اشــاره به بحران های پیچیــده منطقه ای نظیر 
ظهور داعش، معیشت و امنیت را دو رکن اساسی در اسالم 
برشــمرد که بحمدا... ملت ایران به خوبی توانســته رکن 
امنیت را برقرار کند و با وجود شــرایط بسیار سختی که از 
نظر معیشتی تحمل کرده است، با سعه صدر به سمت ارتقا 
سطح معیشت گام بر می دارد. ســال ۹۴ با معجزه به پایان 
رسید و کســانی که این وضعیت ســخت را برای ما ایجاد 
کردند تا تسلیم شویم، االن خودشان دچار وضعیت بغرنج 
و پیچیده شــده اند. در حالی که ما آموختیم و سختی ها را 
به جان خریدیم. امیدوارم سال ۹۵ آغاز یک حرکت جدی  

فراگیر در امر ارتقا معیشت آحاد این ملت باشد.
رییس ســازمان انرژی اتمی با تاکید بر نرخ باالی مصرف 
انرژی و آب در کشــورمان نسبت به کشــورهای پیشرفته 
گفت: این نشان می دهد که تک تک ما مقداری درست عمل 
نمی کنیم. بنابراین این شرایط ما را وادار می کند راه درست 
را در همه زمینه هایی که به معیشت انسان مربوط می شود، 
اتخاذ کنیم. صرفه جویی در همه ابعــاد باید تبدیل به باور 

شود. معاون رییس جمهور سپس با اشاره به دستاوردهای 
برجام تاکید کرد: غنی سازی ما سرجایش است. قبال۹۰۰۰ 
ماشین سانتریفیوژ غنی سازی می کرد، االن۶۰۰۰ ماشین 
داریم که۱۰۰۰ دستگاه خالی می چرخد و۵۰۰۰ ماشین نیز 
غنی سازی می کند. این محدودیت اشکالی ایجاد نمی کند 
زیرا غنی سازی۹۰۰۰ ماشین یا۵۰۰۰ ماشین با سانتریفیوژ 
 یک سویی نســل اول، نسبت به مقدار ســوخت مورد نیاز 
یک ساله نیروگاهی نظیر بوشهر آن چنان تفاوتی ندارد. ما 

باید به درستی به هدف۱۹۰۰۰۰ سو برسیم. 
بودجه ما از جیب مردم هزینه می شود. نمی توانیم سوختی 

تولید کنیم که چند برابر قیمت بین المللی در بیاید. 
بایــد کاری کنیــم ضمــن خوداتکایی قیمت ســوخت 
تولیدی مان اختالف چندانی با قیمت جهانی نداشته باشد.

صالحی اضافه کرد: در تحقیق و توســعه محدودیت هایی 
 پذیرفتیــم، امــا آن گونه نیســت کــه مانع رســیدن به 

اهداف مان باشد.
رییس ســازمان انرژی اتمی با ابراز تاسف از برخورد برخی 

افراد با موضوع راکتور اراک، تصریــح کرد: گفتند در قلب 
مردم ایران ســیمان ریختیــد. آنکه حقیقــت را می داند 
ولی آگاهانــه، آن را وارونه جلوه می دهد، بــه خدا واگذار 
 می کنم، اما آنکــه نمی داند و شــنیده هایش را می گوید، 
موضوع دیگری است. اکنون فرصتی پیش آمده است تا در 
طراحی این راکتور، مطابق آنچه می تواند به حال کشور مفید 
باشد، تجدیدنظر کنیم و بخش هایی که می شود را اصالح 
کنیم. همکاران ما جدولی را طراحــی کردند که طراحی 
سابق و طراحی الحق و تفاوت شاخص ها در آن آمده است.

وی در خصوص تاخیر در ساخت دو نیروگاه جدید در بوشهر 
خاطر نشان کرد: طبق قرارداد ما با روسیه قرار بود تا پایان 
سال قبل شاهد کلنگ زنی نیروگاه جدید در بوشهر باشیم، 
اما به دلیل برخی مسائل فنی و اختالف در برخی شاخص ها 
پس از رســیدن به وحدت نظر کار را آغــاز خواهیم کرد. 
امیدواریم امسال شــاهد کلنگ زنی نیروگاه جدید باشیم. 
عالوه بر این ها دو نیروگاه کوچک۱۰۰ مگاواتی نیز در نظر 

داریم بسازیم.
صالحی تاکید کرد: در مجموع امسال سال نشاط سازمان 
انرژی اتمی ایران در بســتر آماده تر دیگــری خواهد بود. 
ســازمان انرژی اتمی روی ریل خودش قرار گرفته است. 
ما برنامه ۱۵ ساله خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
داده ایم. رییس سازمان انرژی اتمی ایران سال ۹۵ را برای 
 کشور از نظر اقتصادی ســالی خوب توصیف کرد و افزود: 
در بعد سیاسی باید دست به دست هم دهیم تا تفرقه ایجاد 
نشود که شدیدترین ضربه ای که می توانیم بخوریم از تفرق 
اســت. تابه حال این وحدت ملی ما زیر پرچم والیت فقیه 

بوده که ما را به اینجا رسانده است.
صالحی گفت: اگر تیزبینی، تیزهوشی، آینده بینی و دشمن 
شناســی مقام معظم رهبری نبود، تاکنون به هزار شــیوه 
باخته بودیــم. در همین مذاکرات خیلی مقاطع شــرایط 
خاص داشــتیم که اگر حمایت رهبری و شدت و حدت و 
بیانات صریح ایشــان نبود، این دســتاورد را نداشتیم. در 
بحث PMD اگر رهبری صریحا نمی گفتند حق بازجویی 
از دانشمندان و کارشناســان ما را ندارند، آنها طور دیگری 
عمل می کردند. اما این اتفاق نیفتاد و این پرونده بسته شد.

معاون رییس جمهور با اشــاره به دستاورد حاصل از تبادل 
مواد هســته ای صورت گرفتــه، تاکید کــرد: در بعد فنی 
برجام بنده مســئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی شده 
باشد مســئولیتش را می پذیرم و هیچ کس دیگر مسئول 
 نیست. چون با اطمینان خاطر می دانیم چه کرده ایم. البته 

لطف الهی نیز همواره همراه ما و ملت ایران بوده است.
صالحی خطاب به مجموعه سازمان گفت: شما به ابتکارات 
و نیل به راه های جدید ادامه دهید. کاری که می کنید برای 
مردم است. منتی بر کسی نداشته باشید. این فرصتی است 
که خداوند در اختیار شما گذاشته است. تا می توانید تالش 
کنید که در نتیجه آن، هم برکت تــالش تان را در زندگی 
می بینید و هم مملکت برخوردار از نتایج کار شما می شود 

که برای نسل های بعد مفید خواهد بود.

 وزیر کشــور، برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شــورای اسالمی، 
اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای، ایجاد 
تحول در رسیدگی به آسیب های اجتماعی و ارتقاء روند تکریم ارباب رجوع 
در مناطق مختلف را سه اولویت مهم وزارت کشور در سال ۹۵ عنوان کرد.

 عبدالرضا رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد مجموعه تالش های کشور، 
مقدمه ای در جهــت تحقق عدل و داد در گیتی در زیــر پرچم امام عصر 

مهدی موعود ) عج ( باشد.
وزیر کشور سال ۹۴ را سالی سرشــار از الطاف و محبت ها و عنایت های 
خداوند متعال دانست و ضمن اشــاره به اتفاقات سال گذشته در سطوح 
داخلی و خارجی اظهار داشت: در ســطح بین المللی با استقامت مردم، 
هدایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری ) مدظلــه العالی ( و تدابیر 
 ریاســت محترم جمهوری، شــر بــزرگ تهدیدها و بخش عمــده ای از 
 تحریم ها از کشــور و ملت دفع شد و ضمن گشــایش نسبی در تعامالت 

بین المللی، افق های روشنی پیش روی کشور گشوده شد.
وزیر کشور در همین زمینه، اقدام های عملی در اجرای توافق هسته ای را 
بسیار مهم دانست و گفت: در اجرا هم با همت مردم عزیز ما و تدابیر رییس 
محترم جمهور و حمایت های مقام معظم رهبری باید به همه حقوق مان 
 برسیم؛ حتی اگر مخالفت ها و کارشــکنی هایی از جانب مخالفین ما چه 
در حوزه منطقه ای، چه در حوزه بین المللی در حال انجام است و این ها 

کامال قابل پیش بینی بوده است.
رحمانی فضلی افزود: به هر حال ما همان گونه که در مقدمه کار و حصول 

 توافق با مقاومت های بسیار زیاد و کارشــکنی های فراوان مواجه بودیم، 
در اجرا هم یقینا با چنین مســائلی مواجه خواهیم بــود، اما آنچه که می 
 تواند ما را در مرحله اجرا هم به موفقیت برســاند، وحدت و انسجام ملی، 
حمایت ها و هدایــت های رهبری و تدابیر و اقدامــات دولت به خصوص 
شخص دکتر روحانی است. وزیر کشــور در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به بحث نفت و قیمت آن که تاثیر مستقیمی در اوضاع اقتصادی 
کشورهای منطقه داشته است با اشاره به مشکالت برخی کشورهای دارای 
نفت و افزایش تورم های شدید در آنها رشد یک و نیم درصدی اقتصاد ایران 
و کاهش نرخ تورم به ۱2 درصد در همین دوره را نشانه موفقیت روند اداره 

کشور و مدیون همدلی و همزبانی میان ملت و دولت دانست.
وزیر کشور با اشاره به اربعین حسینی به عنوان یکی دیگر از صحنه های 
تالش کارکنان صف و ستاد وزارت کشــور گفت: در اربعین سال گذشته، 
علی رغم فرصت غیر کافی بــرای برنامه ریزی جامــع در این خصوص، 
توانستیم حدود 2 میلیون زائر را پشــتیبانی و حمایت کنیم و امنیت آنها 
را برقرار کنیم تا مراسم را پشت سر بگذارند، بدون اینکه اتفاق امنیتی یا 
حادثه مهم دیگری رخ دهد که حقیقتا کار مهمی بود و به نوعی یک مانور 

 مدیریت بحران در کشور بود و نشان داد قدرت مواجهه مدبرانه و همراه 
با نتایج قابل قبول در کشور برای چنین شرایطی وجود دارد.

وزیر کشور برگزاری همزمان دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسالمی را مهم ترین رویداد سیاست داخلی در سال گذشته 

و عرصه فعالیت جدی کارکنان صف و ستاد وزارت کشور برشمرد.
وی اظهار کرد: علیرغم همه دشورای ها و فراز و فرودهای واقع در تعامل ها، 
 اکثر قریب به اتفاق بازیگران انتخابات به ما اعتماد کردند و پیگیری ها را 
 به ما محول کردند و این پیگیــری ها با تاکید بر حقوق اساســی ملت و 
 در عین حال با اجرای مر قانون دنبال شــد و بحمد ا... شــاهد نشــاط و 

جنب و جوش انتخاباتی قابل قبول در کمال آرامش بودیم.
 وزیر کشــور ضمن تاکید بــر لزوم بازنگــری در قانون انتخابــات افزود: 
در این انتخابات، در هر مرحلــه، ایرادات موجود در مقــررات مرتبط را 
 احصا و برای همه مراجع دست اندرکار ارسال می کردیم و در نتیجه همه 
به ضرورت اصالح قانــون انتخابات اذعــان کردند که این بــه نوبه خود 

دستاوردی بزرگ محسوب می شود.
 رحمانی فضلی افزود: خدا را شاکریم که شــاهد انتخاباتی قانونی، سالم و 
بی حاشیه بودیم و مردم را با آرامش برای استقبال سال نو همراهی کردیم.

وزیر کشــور به مرحله دوم انتخابات مجلس شــورای اسالمی اشاره کرد 
 و گفت:۱۰ اردیبهشــت ماه، مرحله دوم انتخابات برگزار خواهد شــد و 
برنامه ریزی هــای کامل و تدابیر الزم در این جهت اندیشــیده شــده و 

امیدواریم با صحت و سالمت این مرحله را پشت سر بگذاریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تصویب قوانین عملیاتی اجرای اقتصاد 
مقاومتی در صدر اولویت های مجلس دهم قرار گیرد.

سیدمحمد بیاتیان عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی یکی 
از مهم ترین اولویت های مجلس دهم را توجه به اقتصاد و معیشــت مردم دانست و 
گفت: اجرایی و عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند در رشد 

و شکوفایی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
وی یکی از دالیل تاکیدات رهبر معظم انقالب اســالمی بر عملیاتی کردن اقتصاد 
مقاومتی در سال جاری را شــعاری بودن اقدامات دولت در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در سال گذشته دانســت و افزود: دولت در سال گذشته اقدامات 
 مناســبی در جهت اجرای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا نکرده و فقط 

در حد شعار اکتفا کرده است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشــت: در حال حاضر مهم ترین 
مشکل کشور، وضعیت نامناسب اقتصادی است که مجلس دهم آن را باید مورد توجه 

قرار داده و طرح های مناسبی برای حل مشکالت اقتصادی کشور ارائه دهد.
 بیاتیان در پایان با بیان اینکــه تصویب قوانین عملیاتی اجــرای اقتصاد مقاومتی 
در صدر اولویت های مجلس دهم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مجلس نهم توانست 
تا حدودی گام های اساســی برای توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز 
کم شدن سهم دولت در اداره کشور و خصوصی سازی بردارد، اما اینها کافی نیست 
و مجلس دهم باید ادامه دهنده راه مجلس نهم در همه شــئونات به ویژه مســائل 

اقتصادی باشد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان گفــت، تشــدید 
درگیری هــا درمنطقه قره باغ 
میان آذربایجان و ارمنســتان 
موجب نگرانی شدید جمهوری 
اســالمی ایران اســت و ما هر 
 دو همســایه شــمالی خود را 
به خویشتنداری و توقف فوری 

درگیری دعوت می کنیم.
حســین جابری انصاری شنبه 
شب با موضع گیری در ارتباط 
با درگیری هــای آذربایجان و 
 ارمنســتان در منطقه قره باغ گفت: درحالــی که منطقه شــاهد اقدامات ویرانگر 
گروه های افراطی بوده و نیازمند آرامش و استقرار است، دریافت اخبار نگران کننده 
از تشدید درگیری ها درمنطقه قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان موجب نگرانی 
 شدید جمهوری اســالمی ایران اســت. وی افزود: ما هر دو همسایه شمالی خود را 
به خویشــتنداری و پرهیز از هرگونه اقدامی که شرایط را سخت تر می کند دعوت 
کرده و به آنان توصیه می کنیم با توقف فوری درگیری ها، همه تالش خود را برای 
بازگشت آرامش و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات در چارچوب گروه های صلح 

و سازمان ملل به کار گیرند.

به گفته فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه پاسداران، یک گروهک 
تروریستی مرتبط با گروهک منافقین در جنوب سیستان و بلوچستان منهدم 

شده است.
سردار محمد مارانی گفت: » یک گروه تروریستی با همکاری و تعامل مردم 

شیعه و سنی سیستان و بلوچستان منهدم شد. «
مارانی ادامه داد نیروهای سپاه این تیم شرارت را به طور کامل در شهرستان 

نیکشهر منهدم کردند. 
وی با اشــاره به اینکه همکاری این تیم با گروهک منافقین از جمله سوابق 
این گروهک است، گفت: » در عملیات علیه این تیم شرور در روستای چانف 
 نیکشــهر با اطالعات خوب مردمی احمد صحویی، رییس این تیم، به همراه 

۴ نفر از اعضای گروهش به هالکت رسیدند. «
مارانی افزود: » قتل و سرقت های مسلحانه از دیگر سوابق این تیم شرور بود 
که مدت ها تحت رصد نیروهای امنیتی قرار داشتند. در این عملیات ۵ قبضه 

سالح جنگی و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.«
سردار مارانی با قدردانی از مردم استان سیســتان و بلوچستان تاکید کرد: 
 »جنایتکاران تروریســت بدانند اکنون فقط نیروهای نظامی و امنیتی نظام 
در مقابل شان نیستند، بلکه مردم سیستان و بلوچستان اعم از سنی و شیعه 
در مقابل شان قرار دارند و مردم این منطقه عالوه بر اینکه تروریست ها را قاتل 
عزیزان خود می دانند، آنان را مانعی برای رشــد و توسعه این منطقه تلقی و 

تاثیر آن ها را در محرومیت این منطقه به خوبی ارزیابی می کنند. «

بیاتیان مطرح کرد:

ضرورت تصویب قوانین عملیاتی اقتصاد 
مقاومتی در مجلس دهم

ایران خواستار توقف فوری درگیری میان 
آذربایجان و ارمنستان شد

انهدام گروهک تروریستی
 در سیستان و بلوچستان

وزیر کشور:

مرحله دوم انتخابات مجلس10 اردیبهشت 
برگزار می شود

جانشــین فرمانده قرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیا)ص( گفــت: در حوزه 
سایت های موشکی در این پنج ســال افزایش یک و نیم برابری را شاهد بودیم و 
امسال با ورود سامانه های موشــکی جدید توان عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی 

افزایش پیدا می کند.
اولین صبحگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( در سال ۹۵ با حضور امیر 

علیرضا صباحی فرد جانشین فرماندهی این قرارگاه برگزار شد.
صباحی فرد در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و والدت حضرت 
زهرا )س( اظهار داشت: در ســال ۹۴ با همت و تالش کارکنان قرارگاه پدافند 

هوایی اقدامات بسیاری در حوزه پدافند هوایی انجام شد و مقایسه بازه زمانی
 3۰ ساله از سال ۵۹ تا 8۹ با دوره پنج ساله از ســال 8۹ تا ۹۴ نشان می دهد که 
در این مدت پنج ساله در بخش ایستگاه های راداری افزایش دو برابری داشته ایم 
 و رادارهای بســیار پیشــرفته و بومی با بردهای مختلف بیش از۱۰۰۰ کیلومتر 
در شبکه یکپارچه پدافند هوایی قرار گرفته است و می توانیم دشمن را در خانه 

خود رصد کنیم.
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: در حوزه سایت های موشکی در این 
پنج سال افزایش ۱/۵ برابری را شاهد بودیم و امسال با ورود سامانه های موشکی 

جدید توان عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی افزایش پیدا می کند.
 وی به افزایش دو برابری ســایت های شــنود الکترونیکی و فاشــا اشاره کرد و 
 در ادامه افزود: ساخت ۹مسجد،3۰حســینیه و تربیت27۰ حافظ قرآن کریم 

از دیگر اقدامات انجام شده قرارگاه پدافند هوایی در سال ۹۴ بود.
امیر صباحی فرد با اشــاره به نقش قــرارگاه پدافند هوایی خاتــم االنبیا )ص( 
در مدیریت و کنتــرل هواپیماهای جنگنده آمریکایی در ماجرای دســتگیری 
تفنگداران آمریکایی تصریح کرد: پاسخ قاطع و هشدار قرارگاه پدافند هوایی باعث 
شد تا آنها مجبور به تغییر رفتار و ادبیات خود شوند و از مرزهای کشور دور شوند.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( در پایان گفت: قرارگاه 
پدافند هوایی در حوزه طراحی و ســاخت پهپادهای پیشــرفته مورد نیاز خود 
حرکتی رو به جلو دارد که نمونه بارز آن ســاخت پهپاد و جت کیان در سال ۹۴ 

بوده است.

دونالد ترامپ در ادامه مخالفت ها با توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ ، این بار 
رییس  جمهوری و وزیر خارجه آمریکا را به علت توافق برجام، » بچه « توصیف 
کرد. نامزد پیشتاز و جنجالی جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
در ادامه مخالفت ها با برجام، رییس جمهوری آمریکا را به علت توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+۵ مسخره کرد. رییس جمهوری آمریکا در نشست خبری بدون 
توجه به اقدامات عملی ایران برای اجرای برجام گفت که تهران برای پایبندی 
به » روح « توافق هسته  ای باید آنچه به گفته وی » اقدامات تحریک آمیز « است 

را متوقف کند.
نامزد پیشتاز جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن مسخره 
کردن رییس جمهوری این کشور به دلیل اظهارات اخیرش درباره برجام گفت: 
 » می شــنوم که اوباما خیلی از ایران ناراحت اســت چون او حس می کند آنها 
به روح توافق ) برجام ( پایبند نبوده اند. او واقعا فکر می کرد چه اتفاق کوفتی قرار 
بود بیافتد؟ او شبیه به کودک است. « به گزارش »جوییش اینسایدر«، دونالد 
ترامپ که بارها مخالفتش را با برجــام اعالم کرده، در اظهارات جدید ادعا کرد 
که ایران به تعهداتش عمل نکرده است. وی در ادامه مسخره کردن اوباما گفت: 
 » ایران در همان روز اول ) از عمل به تعهدات شــان در برجام ( قصور کردند. 
ما چطور اوباما را به عنوان رییس جمهور داریم، این بسیار خجالت آور است. « 
دونالد ترامپ افزود: » عمر این توافق، دو ثانیه است. هنوز جوهر توافق خشک 
نشده بود که آنها از روسیه موشک خریدند و در حال آزمایش موشک ها بودند 

و هیچ اهمیتی به اوباما نمی دهند. «
 نامزد پیشــتاز جمهوری خواهان همچنین تاکید کرد که هیئت مذاکره ایران 
در گفت و گوهای هسته ای، » از نظر ذهنی « از وزیر خارجه آمریکا سوء استفاده 

کردند. ترامپ همچنین جان کری را » بچه « توصیف کرد.

» عمال باراک اوباما و رییس جمهور بعدی این کشور از اعمال تحریم های بیشتر 
بر ایران عاجز هســتند و در نهایت مفاد توافق هسته ای همچنان به نفع ایران 
خواهد بود. « روزنامه نیویورک پست  در یادداشتی با اشاره به خبر امکان اعطای 
دسترسی ایران به دالر در مبادالت ارزی، مدعی شد این مسئله بخشی از توافق 

هسته ای نبوده است و باید تحریم های دیگر همچنان بر ایران حفظ شوند.
در ابتدای این یادداشت با بیان اینکه در نامه اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان 
 آمریکا به وزارت خزانه داری این کشــور درخصوص دادن امتیازهای بیشــتر 
به ایران هشدار داده شده؛ آمده اســت: » این هفته نیز بن رادز مشاور امنیت 
 ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت آزمایشات موشــکی ایران جزیی از توافق 
هسته ای نبودند. «  نیویورک پست با اشاره به وعده اوباما درباره نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر همه پایگاه های مشکوک در ایران، افزود: » مقامات 

دولتی )ایران( نیز می گویند که این کشور به تعهداتش عمل کرده است. «
 نیویورک پســت در پایان تاکید می کند که عمال باراک اوباما و رییس جمهور 
بعدی این کشور از اعمال تحریم های بیشتر بر ایران عاجز هستند و کشورهای 
زیادی چشم به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دارند و اضافه کرد: » در نهایت 

مفاد توافق هسته ای همچنان به نفع ایران خواهد بود. «

امیر صباحی فرد:

سامانه های موشکی جدید در سال جاری 
به پدافند هوایی ملحق می شود

ترامپ با اشاره به برجام، 
کری و اوباما را » بچه « خواند

اوباما هنوز باید برای حفظ توافق هسته ای 
با ایران هزینه پرداخت کند

بین الملل

صالحی:خبر

تیزبینی رهبری نبود باخته بودیم 
مسئولیت فنی برجام را می پذیریم



اخبار

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان گفت: طرح تردد زوج و فرد 
خودروها از روز گذشته در محدوده طرح ترافیکی اجرا شده است.

علیرضا صلواتی اظهارکرد: پس از پایان تعطی��ات نوروزی طرح تردد زوج و 
فرد خودروها در محدوده ترافیکی شهر اصفهان اجرا شد. وی افزود: طرح زوج 
و فرد ۸ الي ۱۳ و ۱۶ تا۲۰ است تا این شهروندان بتوانند در ساعاتي که طرح 
نیست به منزل خود بازگردند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
 تصریح کرد: تمامی محدوده ترافیکی شهر اصفهان به صورت مکانیزه از طریق 
دوربین های مداربسته کنترل و نظارت می شود. صلواتی با اشاره به افزایش 
 جریم��ه تردد در مح��دوده ترافیکی ش��هر خاطرنش��ان ک��رد: جریمه تردد 

در محدوده ترافیکی شهر امسال4۰ هزار تومان است.

مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان از برگزاری 
اولین جشنواره استعداد یابی استندآپ کمدین های اصفهانی در سال جاری 
 خبر داد و گفت: مجریان و گروه های هنری در این جش��نواره استعداد یابی 

می شوند تا برای اجرای برنامه ها، افراد و مجریان توانمند داشته باشیم.
سید ابراهیم حسینی افزود: سال 95 سالی توام با تفریح سالم برای شهروندان 

اصفهانی خواهد بود. 
وی با اش��اره به اینکه در س��ال جاری رویکرد س��ازمان فرهنگی – تفریحی 
 ش��هرداری اصفهان ورود جدی به عرصه فرهنگس��ازی اس��ت، تصریح کرد: 
به اعتقاد ما هنوز در زمینه تفریح فرهنگسازی نشده و تفریح هنوز جزو سبد 

خانوارها قرار نگرفته است.
مدیر امور تفریحی س��ازمان فرهنگی – تفریحی ش��هرداری اصفهان تاکید 
کرد: همه خانواده ها باید بدانند تفریح باید بخشی از اوقات زندگی شان باشد.

وی ادامه داد: در س��ال جاری پرورش نخبگان و مجریانی که در حوزه تفریح 
بتوانند به شهر کمک کنند یکی از اهداف ما به شمار می رود، از این رو  اولین 
جشنواره استعداد یابی استندآپ کمدین های اصفهانی در سال جاری برگزار 

می شود تا برای اجرای برنامه ها، افراد و مجریان خوب داشته باشیم.
حسینی اظهارداشت: امس��ال به لحاظ تجهیز زیرساخت های مراکز اقدامات 

گسترده ای انجام خواهیم داد تا سطح کیفی خدمات ارتقا پیدا کند.
 مدیر امور تفریحی س��ازمان فرهنگی – تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: 
از دیگر خدمات ما وجود مراکزتفریحی در س��طح شهر هس��تندکه از جمله 
 آنها می توان به جزیره بازی برای کودکان، خانه خاقیت و بازی های فکری، 
 باغ های بانوان که خدم��ات تفریحی ارایه می دهد و ب��اغ تجربه که خدماتی 

به قشر سالمندان ارایه می کند، اشاره کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

محدوده طرح ترافیکی مکانیزه
 نظارت می شود

مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی – تفریحی خبر داد:

برگزاری اولین جشنواره استعداد یابی 
استندآپ کمدین های اصفهانی

 مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
برای رس��یدن اصفهان ب��ه نقطه مطلوب گردش��گری 
همچنان راه زیادی باقی مانده و مطلوب این اس��ت که 
گردشگران به محض رس��یدن بدانند می خواهند از چه 

مناطقی بازدید کنند و در چه مکانی اسکان پیدا کنند.
احمدرضا مصور با اشاره به انتقاد برخی از دستگاه های 
اصفهان مبنی بر عدم بسترسازی برای اقامت گردشگران 
در هتل ها و مهمانس��راهای س��طح ش��هر اظهار کرد: 
متاسفانه نمایندگان هتل ها و مهمانسراها برای پذیرش 
مس��افران در ایس��تگاه های اس��کان ن��وروزی حضور 
نداشتند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند تا مسافران 
به جای اسکان در منازل استیجاری و مدارس به هتل ها 

و مهمانسراها روی بیاورند.
وی در ادام��ه اف��زود: ح��دود4۱۰ نف��ر از کارمن��دان 
 شهرداری در طول سفرهای نوروزی درگیر ارایه خدمات 
به مس��افران و گردشگران در س��تادهای اسکان بودند 
که به صورت س��ه ش��یفت از 7 صبح تا ۲ بعد از ظهر، از 
 ۲ بعد از ظهر تا ۱۱ شب و از ۱۱ شب تا 7 صبح مشغول 

به فعالیت بودند.
 مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
باغ فدک ب��ه عن��وان مکانی برای اس��کان مس��افران 
 چادرخ��واب  در هفت��ه اول س��ال جدی��د ب��ه دلی��ل 
س��ردتر بودن نسبت به ش��هر اصفهان ش��رایط خوبی 
نداش��ت به طوری که کار را تا حدودی ب��رای کنترل و 
جلوگیری از روشن کردن گاز پیک نیکی سخت تر کرد، 
اما خوشبختانه امس��ال در طول سفرهای نوروزی هیچ 

حریق ج��دی در باغ فدک و اماکن اس��کان مس��افران 
نوروزی نداشتیم. وی با انتقاد از محروم کردن مسافران و 
گردشگران نوروزی از جاری بودن آب زاینده رود تصریح 
کرد: مس��ئوالن مربوطه می توانس��تند با تصمیم گیری 
بهتر، جاری ش��دن آب در زاین��ده رود را ب��رای بازدید 
گردشگران در طول ایام تعطیات نوروزی تنظیم کنند 
تا آنها هم بهره ببرند، چراکه باز بودن آب رودخانه از فردا 

تا مدت زمان زیادی ادامه پیدا خواهد کرد.
مصور با بیان اینکه کنترل ترافیک هنگام ورود مسافران 
به دلیل استقرار امکانات اس��کان و راهنمایی مسافران 
در مبادی ورودی شهر مطلوب بود، تاکید کرد: با وجود 
کنترل ش��دید در چهار ورودی  شهر، متاسفانه اصفهان 
 همچنان محدودیت مس��یر و اتوبان دارد و گردشگران 
با محدودیت انتخاب مسیر مواجه شدند.وی با بیان اینکه 
مکان های تفریحی برای ساکنان شهر اصفهان در طول 
سال بسیار محدود است، خاطرنشان کرد: متاسفانه به 
دلیل کمبود اماکن تفریحی، خانواده های اصفهانی حق 
انتخاب زیادی برای انجام تفریحات خود ندارند چراکه 
اصفهان بیش��تر از۱۰ تا ۱۲ مکان تفریح��ی ندارد مگر 
اینکه خانواده هایی اهل بازدید از اماکن تاریخی و تمدنی 

باشند و بخواهند از آثار باستانی دیدن کنند.
جانش��ین س��تاد هماهنگی خدمات س��فر اصفهان با 
اش��اره به کم دوام بودن رنگ های ج��داول و المان های 
 ش��هری در اصفهان اذعان داش��ت: به دلیل آلودگی و 
غبارآلود بودن هوای اصفه��ان و همچنین کیفیت نوع 
اختاط قیر و آس��فالت، با مش��کل کم دوام بودن رنگ 

جداول و المان ها روبه رو هستیم و پس از مدت کوتاهی 
رنگ ها از بین می روند.

وی با بیان اینکه ط��ی اقدامی جالب ب��ا همکاری اداره 
کل زندان های اس��تان اصفه��ان، رنگ آمیزی جداول و 
نرده ها به زندانیان واگذار ش��د، عنوان ک��رد: این اقدام 
برای نخس��تین بار جهت به کارگیری از توانمندی های 
زندانیان انجام شد که دس��تمزد آنها نیز پرداخت شد؛ 
امسال رنگ آمیزی جداول شهر اصفهان از رنگ ترافیکی 

زرد و مشکی با هماهنگی حوزه ترافیک انجام شد.
مصور ادام��ه داد: خوش��بختانه امس��ال مفاهمه میان 
دس��تگاه ها بس��یار افزایش پیدا کرد و هماهنگی میان 
ش��هرداری، نیروی انتظامی، دانش��گاه علوم پزش��کی، 

آموزش و پرورش و هال احمر قابل قبول بود.
وی با بیان اینکه ش��هرداری اصفهان متولی گردشگری 
نیست، یادآور ش��د: گرچه ش��هرداری اصفهان حامی 
 بس��یار خوب و ق��وی برای بحث گردش��گری اس��ت، 
ام��ا وظیف��ه ای در قب��ال آن ن��دارد و متولی��ان بحث 
گردش��گری همچون س��ازمان میراث فرهنگی وظیفه 
اصلی را دارند و باید حضور پررنگ تری داش��ته باشند؛ 
برای رس��یدن اصفهان ب��ه نقطه مطلوب گردش��گری 
همچنان راه زیادی باقی مانده و مطلوب این اس��ت که 
گردشگران به محض رس��یدن بدانند می خواهند از چه 

مناطقی بازدید کنند و در چه مکانی اسکان پیدا کنند.
جانشین ستاد هماهنگی خدمات س��فر اصفهان اضافه 
کرد: اگر بخواهیم برای پذیرش گردشگران در اصفهان 
ظرفیت مناس��بی به وجود آید بای��د در مقابل امکانات 
مناس��ب را هم برای ش��هر اصفه��ان را فراه��م کنیم؛ 
متاسفانه هتل های ش��هر اصفهان نه کیفیت و نه تعداد 
 مناسبی دارند که با این وجود شهرداری اصفهان کمک 
قابل توجهی برای ساخت هتل هایی همچون هتل هما 
کرده اس��ت، اما در این حوزه باید همه دستگاه ها کمک 

کنند تا به نقطه مطلوب تری برسیم.
 وی در پای��ان ب��ا اش��اره به ش��رایط جم��ع آوری زباله 
در روزهای واپسین هر س��ال گفت: شهرداری اصفهان، 
همه ساله در آستانه فرارسیدن سال جدید )شب عید( 
به دالیل مختلفی معموال با افزایش زباله روبه روس��ت؛ 
برای مثال منطقه ای که میزان حد معمول زباله7۰ تنی 
 را داش��ته، در ش��ب عید به میزان۲5۰ تنی رسیده که 
در مجموع اصفهان در ش��ب عید امس��ال از میزان حد 
معمول75۰ ت��ا۸5۰ تنی زباله به حد ۲ ه��زار تن زباله 

رسید.
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آتش نشانان و اعضای کمیته ایمنی و حوادث شهر اصفهان، در نوروز 
امسال جان ۱۶4 نفر را در حوادث مختلف نجات دادند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اعام کرد: نوروز امس��ال ۳4۶ فقره حریق و حادثه در س��طح ش��هر 

اصفهان رخ داد که در جریان آن جان ۱۶4 نفر نجات داده شد.
بر اساس این گزارش و اطاعات جدول آمار فعالیت های کمیته ایمنی 
 و حوادث ستاد هماهنگی خدمات سفر ش��هر اصفهان، نوروز امسال 
 یک ه��زار و 947 س��یلندر پیک نیک و س��ایر وس��ایل گرمایش��ی 
از چادرهای مس��افران نوروزی در اصفهان خارج ش��د. امسال تعداد 
چادرهای مهمانان نوروزی در س��طح ش��هر اصفهان ۱5 هزار و ۳94 
مورد بود که ۱4 مورد حریق و حادثه در آنها به وقوع پیوست و ماموران 

آتش نشانی جان۱۰ نفر را در جریان آنها نجات دادند.
یک هزار و ۶۱5 نیروی آتش نشانی و ایمنی با ۲74 دستگاه خودرو و 

موتورسیکلت نوروز امسال در سطح شهر اصفهان مستقر بودند.
نوروز امس��ال تیم تخصصی نجات در ارتفاع و کوهس��تان، غواصی و 
همچنین تیم های گشت و مستقر در سطح شهر، بوستان ها و حاشیه 
رودخان��ه و ورودی ها و خروجی های ش��هر اصفهان ب��ه ویژه در روز 

طبیعت فعال بودند.
 مدیرعامل سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
در این باره گفت: در » روز طبیعت « امس��ال، هی��چ حادثه ناگواری 
 رخ نداد. آتشپاد بهزاد بزرگزاد افزود: ستاد فرماندهی این مجموعه با 
 برنامه ریزی دقیق، مس��تقری ها و گش��ت های منظم��ی را در همه 
 بخش های ش��هری که مردم حضور  داش��تند قرار داد تا از وقوع هر

حادثه ای جلوگیری کند. وی ادامه داد: تیم آتش نشانان دوچرخه سوار 
با تجهیزات خود و حضور در بوس��تان ها و حاشیه رودخانه، مسافران 
و شهروندان را در باره جلوگیری از بروز حادثه و حریق های احتمالی 

راهنمایی کردند.

در نوروز 95 ؛

آتش نشانان جان 164 شهروند اصفهانی 
را نجات دادند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

اصفهان هنوز راه زیادی تا نقطه مطلوب 
گردشگری دارد

 سخنگوی ش��ورای ش��هر اصفهان از تصویب بودجه 95 شهرداری اصفهان 
بر اساس مولفه  های اقتصاد مقاومتی خبرداد و گفت: این بودجه به گونه ای 

تدوین شده است که به صورت کامل قابلیت اجرایی داشته باشد.
ندا واش��یانی پور در خصوص طرح ها و لوایح بررسی شده در یکصد و بیست 
 و هش��تمین جلس��ه علنی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان اظهار داشت: 
در این جلسه الیحه پیشنهاد نامگذاری یک خیابان اصلی، دو خیابان فرعی، 
یک پایانه، یک بوستان، دو پل عابر پیاده و چهار بن بست را که در کمیسیون 

فرهنگی اجتماعی ورزشی مورد بررسی قرار گرفت تصویب شد.
وی در ادامه به بررسی طرح پیشنهادی شش نفر از اعضای شورا در خصوص 
مزایا و فواید ارزیابی و عارضه سنجی ترافیک در ساختمان ها و ابنیه با اعام 
نظر کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیس��ت و فناوری اطاعات اشاره کرد 
 و ابراز داش��ت: این الیحه برای بررس��ی بیشتر به کمیس��یون تلفیق ارجاع 

داده شد.
سخنگوی شورای اس��امی ش��هر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از 
 موضوعات مورد توجه شورای اسامی ش��هر اصفهان در دوره چهارم توجه 
 به زیباسازی شهر اصفهان بوده است، افزود: در این رابطه جلسات متعددی 
با حضور شهردار تش��کیل و به اجرای پروژه های متنوعی در اسفند ماه سال 
94 شد که با توجه به نظر سنجی صورت گرفته رضایت حداکثری شهروندان 

و مسافران اصفهان را به همراه داشته است.
اجرای ۷۰ طرح زیباسازی در اسفند سال گذشته

وی با اش��اره به اینکه7۰ طرح زیباس��ازی در اسفند س��ال گذشته در شهر 
اصفهان اجرایی ش��ده اس��ت، بیان داش��ت: ای��ن طرح ه��ا در چهار بخش 
نورپردازی، المان های حجمی، دیوارن��گاره و اصاح دیوارهای بتنی اجرایی 

شده است.
واش��یانی پور با بیان اینکه طرح های اجرا شده ش��روع تحول در زیباسازی 

شهر است، گفت: در سال جاری نیز شاهد اتفاقات خوبی در زیباسازی شهر 
اصفهان خواهیم بود.

وی ضمن قدردانی از فعالیت های شهرداری اصفهان و دیگر نهادهای فعال 
در ستاد استقبال از مهمانان نوروزی اصفهان با اش��اره به اجرای ۶۲ عنوان 
 برنامه تفریح��ی – فرهنگی طی ۱5 روز تعطیات در اصفهان ابراز داش��ت: 
 این برنامه در محورهای باغ فدک، صفه، ناژوان، پل خواجو، میدان امام علی 
در قالب جش��ن های عیدانه که همه جش��ن ها از دوم فروردین تا دوازدهم 

فروردین هر روز برگزار شد.
 س��خنگوی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان همچنین به برگزاری5۰ تور

یک روزه با متوسط ظرفیت ۳5 نفر در ایام نوروز در هفت مسیر اشاره کرد و 
بیان داش��ت: همچنین برگزاری برنامه های هنری تئاتر طنز زمینه شادی و 

نشاط شهروندان و مسافران را فراهم ساخته بود.
وی همچنین به رونمایی از آمارنامه سال 9۳ ش��هر اصفهان اشاره داشت و 
افزود:  این آمار نامه در۲۰ س��رفصل از جمله سرزمین و آب و هوا، جمعیت، 
نیروی انسانی، کش��اورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسکن و 
ساختمان، بازرگانی، بازارهای مالی، امور قضایی، بهزیستی و تامین اجتماعی، 
آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و ورزش و گردشگری، مدیریت شهری، 
بودجه شهری، هزینه و درآمد خانوار، شاخص های قیمت تدوین شده است.

واشیانی پور با بیان اینکه این آمارنامه هفتمین آمارنامه شهر اصفهان است، 
 ابراز داش��ت: این آمارنامه با همکاری۶۰ نهاد و ارگان شهری تدوین شده و 
با یک هزار و۸۰۰ نفر ساعت کار با ظرفیت کارشناسی انجام شده است و نتایج 

آن در تصمیم گیری های آینده موثر خواهد بود.
وی همچنین از تصویب بودجه 95 ش��هراری اصفهان بر اساس مولفه  های 
اقتصاد مقاومتی خبرداد و گفت: این بودجه به گونه ای تدوین شده است که 

به صورت کامل قابیلت اجرایی داشته باشد.

 مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: در بخش مسکن مهر طی 
چهار مرحله ۱7 هزار واحد در استان اصفهان افتتاح و بهره برداری شد.

حجت اهلل غامی با اش��اره به برنامه های راه و شهرس��ازی در سال جدید، 
اظهار داشت: در بخش مسکن مهر طی چهار مرحله  ۱7 هزار واحد مسکن 
مهر به افتتاح و بهره برداری رس��ید که از ۱۶۱ هزار واحد مس��کن شهری 
اس��تان ۲۲ هزار واحد باقی مانده که بخش��ی تا خردادماه به بهره برداری 
خواهد رسید و مابقی که فاقد متقاضی است با شرایط خاص به متقاضیان 

واگذار می شود.
وی بیان داش��ت: با وجود تنگناهای مالی شدید، از طریق استفاده از اسناد 
خزانه اس��امی و ایجاد اعتماد بی��ن پیمانکاران و ش��ارژ پروژه ها از طریق 
استفاده کامل از سهمیه قیر توانستیم بسیاری از پروژه ها را فعال نگه داریم.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان با اشاره به پروژه های سال گذشته 
در حوزه راه و شهرسازی در استان اصفهان، افزود: در بخش راه ۱5۲ پروژه 
در سال گذشته به افتتاح رسید که از جمله پروژه نایین- انارک، گلپایگان– 

موته ، فاز اول علویجه – پلیس راه وپروژه بادرود به کاشان بوده است.
 وی گفت: بس��یاری از عملیات های راه��داری از قبیل خط کش��ی راه ها، 
 نصب عائ��م راهنمایی و رانندگ��ی، ایمن س��ازی محورها و اس��تفاده از 

حفاظ  های بتنی در محورها انجام ش��ده و در این راس��تا نقاط پرتصادف 
شناسایی و در راستای رفع این نقاط اقداماتی صورت پذیرفته است.

غامی اشاره ای به پروژه های حائز اهمیت استان کرد و گفت: پروژه احداث 
آزاد راه کنارگذرش��رق اصفهان، آزاد راه کنار گذر غرب اصفهان و احداث 
رینگ چهارم می تواند در کاه��ش تصادفات و کاهش بار ترافیکی بس��یار 

موثر باشد.
وی اظهار داشت: اس��تان اصفهان با دارا بودن ۱۱ هزار و5۰۰ کیلومتر راه 
رتبه اول حمل بار و رتبه س��وم حمل مس��افر را دارد ولی با توجه به حجم 
کارهای انجام شده و گستردگی استان متاسفانه تخصیص اعتبارات کمتر 

از متوسط کشوری است.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: در بخش شهرسازی 75 
درصد طرح های جامع و تفصیلی ش��هرها اباغ و  ۸۸ طرح مصوب شده و 

برای ۱5 منطقه شهر اصفهان نیز طرح بازنگری آنها اباغ شده است.
وی اضافه کرد: در بخش فضاهای ناهمگون شهری کارخانه ریسباف با هفت 
هزار متر مربع به عنوان یکی از مراکز مهم فضای ش��هری در مرحله نهایی 
تحویل از بانک ملی است و کارخانه نخ تاب و سیلوها نیز به عنوان یک فضای 

ناهمگون شهری هستند که امیدواریم بتوانیم آنها را حفظ کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته و 
با هماهنگی مسئوالن استان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، تئاتر طنز ایران 

به نام اصفهان ثبت می شود.
حجت االسام حبیب رضا ارزانی در اصفهان با اشاره به برنامه های صورت گرفته 
برای احیای هنرهای این شهر همچون هنر نمایش اظهار داشت: انجمن نمایش 
اصفهان پس از رای گیری صورت گرفته، اعضای جدید خود را شناخته و در حال 
حاضر برنامه های مختلفی در دستور کار هنرمندان اصفهان قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: در آخرین جلسه با اعضای این انجمن، تکلیف شد که تئاتر طنز 
و تئاتر عروسکی اصفهان امس��ال به صورت قوی دنبال شود. قرار است معاون 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نیز در این زمینه اقدامات الزم را انجام 
دهند و هدف اصلی از این موضوع آن اس��ت که تئاتر طنز به نام اصفهان ثبت 
شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان درباره مشکات کنونی 
تئاتر استان ادامه داد: به نظر من در حال حاضر مشکل اصلی تئاتر این است که 
مخاطب تئاتر تنها اهالی تئاتر هستند، اما باید کاری کنیم که تئاتر برای مردم 

ساخته شود و تنها به ساخت نمایش برای اهالی هنر اکتفا نشود.
 وی با بیان اینکه اولوی��ت اصلی ما بهره ب��ردن مردم از این فضا اس��ت و باید 
در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد، بیان کرد: در حال حاضر، استراتژی 

ما فعال تر شدن تئاتر عروسکی و تئاتر خیابانی به شمار می رود تا مردم به طور 
رایگان از آن بهره ببرند.

حجت االسام ارزانی تصریح کرد: از سوی دیگر به دنبال پیدا کردن شخصیتی 
 چون حاجی فیروز هستیم تا بتوانیم موس��یقی، تئاتر و دیگر هنرهای خود را 

با استفاده از این شخصیت که در فرهنگ بومی ما قرار گرفته، وصل کنیم.
وی افزود: اصفهان در سال های گذش��ته زمینه تئاتر و به خصوص تئاتر طنز، 
همواره پیشگام بوده و تاش ما این است که در سه ماهه نخست سال، با حضور 
مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی، شهردار و استاندار 

اصفهان، تئاتر طنز ایران را به نام اصفهان ثبت کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این زمینه 
باید اعتبارات الزم را اختصاص دهیم و س��ازمان های مردم نه��اد نیز در کنار 
انجمن نمایش اصفهان در این حوزه ورود کنند زیرا اگر تئاتر طنز اصفهان بیش 

از گذشته فعال شود، می توانیم فعالیت های بسیاری صورت دهیم.
وی اضافه کرد: فعالیت چهره هایی چون مرحوم ارحام صدر و دیگر اهالی تئاتر 
طنز نش��ان می دهد که باید این فعالیت ها را به میزان قابل توجهی احیا کنیم 
و باید کاری کنیم که ورودی همگانی در این راس��تا شکل گیرد و مخاطبان را 

درگیر کند.
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مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

بهره برداری از 1۷ هزار واحد مسکن مهر در اصفهان
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی عنوان کرد:

اصفهان مرکز تئاتر طنز ایران می شود

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

تصویب بودجه 95 شهرداری بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی 



خبر
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 در بازار شب عید و ایام نوروزی برنج تنها محصول خوراکی بود که 
با نوسان قیمت مواجه شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به آن 
اعتراض داشته و به گفته معاون این وزارتخانه، دالالن عامل گرانی 
این محصول هستند چراکه هیچ کمبودی در بازار نداریم و قیمت 

منطقی کیلویی8000 تومان است.
عباس کشاورز اظهار کرد: هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و 
واردات این محصول همچنان با تعرفه انجام می شود که برای ادامه  

آن باید بازار برنج به صورت کامل رصد شود.
وی افزود: س��ال گذش��ته واردات برنج با تعرف��ه40 درصدی وارد 
می شد که برای سال جاری باید به قوانین و مقررات گمرکی رجوع 
کنیم ت��ا ببینیم در آنجا چ��ه تعرفه ای ب��رای واردات برنج در نظر 

گرفته می شود.
 دالالن مقصر گرانی برنج در ایام نوروز

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در خصوص وضعیت بازار 
برنج اعالم کرد: قیمت منطقی برای ه��ر کیلوگرم برنج با توجه به 
هزینه های تولید حدود8500 تا8800 تومان برای ارقام شاخصی 
 مانند طارم و هاش��می اس��ت، اما افزایش قیمت برنج و فروش آن 

بیش از این قیمت غیرمنطقی است که باید کنترل شود.
کش��اورز ادام��ه داد: وزارت جهاد کش��اورزی براس��اس وظایف 
قانونی خود از طریق هم��ه ابزارهای الزم مانن��د کنترل واردات، 
 قیمت توافقی، تقویت خرید تضمینی و غی��ره بازار برنج را تنظیم 
خواهد کرد و به قیمت کنونی برنج در ب��ازار مصرف اعتراض دارد 
که البته وزارت جهاد کشاورزی موظف به تنظیم بازار خرده فروشی 
 هم نیست. به گفته عباس کشاورز، نیاز کشور در یک سال به برنج 
به عنوان یک محصول استراتژیک دو میلیون و900 هزار تن است 
که تولید ساالنه این محصول به حدود یک میلیون و800 هزار تن 

می رسد.
کش��اورز اظهار کرد: واردات برنج در سال گذش��ته به اندازه کافی 
صورت گرفت که با توجه ب��ه میزان وارداتی که مرزنش��ینان نیز 
انجام می دهند می ت��وان گفت هیچ کمبودی هم اکن��ون در بازار 

برنج وجود ندارد.

اعتراض وزارت کشاورزی
به بازار برنج 

» کارگاه ها ورشکس��ته و کارگران بیکار ش��دند «، 
» تحریم کمرش��کن اس��ت «، » نقدینگی نداریم 
«، »اجن��اس بی کیفی��ت چینی وارد می ش��ود«، 
» مواد اولیه گران ش��د «، » دس��تگاه ها فرس��وده  
است«، »توان رقابت نیست«، » دستگاه های اداری 
 فش��ار می آورند«، » چرا س��هم صنعت از یارانه ها 
داده نش��د؟ « و ...  جمالتی اس��ت که در سال های 
اخیر در روزنامه ها و خبرگزاری ها از قول تشکل های 
کارفرمایی، اصناف تولیدی، انجمن های کارگری، 
دانش��گاهیان، نمایندگان مجل��س و ... بارها تکرار 

شده است.
 صنعت کش��ور س��ال های س��ختی را پش��ت سر 
گذاشته است؛ کارشناسان و تولیدکنندگان متکی 
به دانش بر این باور هس��تند که تحریم ها بخش��ی 
از مش��کالت را رقم زده است و ریش��ه بسیاری از 
معض��الت تولی��د در اقتص��اد دولتی وابس��ته به 
 نفت، نداش��تن برنامه ری��زی بلند مدت، فس��اد و 
رانت خواری، مردمی نبودن اقتص��اد، بی توجهی 
به رونق گردش��گری و ... اس��ت که اگ��ر این موارد 
 رفع نش��ود می تواند فرصت فضای پس��اتحریم را 

به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل کند.
اصفهان، یکی از صنعتی ترین اس��تان های کش��ور 
 یکی از نمونه های رکود تولید و افزایش نرخ بیکاری 
در این سال ها است، در این خصوص مصطفی رناسی 
 - عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی استان اصفهان - 
با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا - منطقه اصفهان، 
به گفت وگو درباره ریشه معضالت اقتصادی و راهکار 

نجات از آن پرداخته است.
 صنایع بخش خصوصی خرد و متوس�ط 

است
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی 
استان اصفهان، با بیان اینکه توسعه اقتصادی در هر 
کشوری در سه زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات 
شکل می گیرد، اظهار کرد: کار آفرین شخصی است 
 که ریس��ک می کند و نوآوری دارد و در مرحله بعد 
به دلیل تولید یک یا چند نوع محصول ویژه به یک 

فرد صنعتگر تبدیل می شود.
مصطفی رناس��ی با بیان اینکه صنعت در ایران به 
دوران های قبل و بعد از انقالب اس��المی تقس��یم 
می شود، ادامه داد: قبل از انقالب سرمایه گذاری ها 
کالن و فرا ملی بود و اس��تقرار یک صنعت مطابق 
عرف جهانی انجام می شد به این روش که نخست 
پژوهش های علمی، نیاز بازار مص��رف و ... صورت 
می گرفت و در گام ه��ای بعدی تامین س��رمایه از 
 بانک یا بخش خصوصی، خرید تجهیزات، آموزش 

نیروی کار و ... انجام می شد.
وی یادآور ش��د: این روش توس��عه صنعت روندی 
علمی ب��ود ک��ه اح��داث کارخانج��ات خصوصی 

مانند ایران خودرو، لوازم خانگ��ی، مواد غذایی و ... 
نمونه هایی از این دست است. عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ملی شدن کارخانجات 
بزرگ پس از انقالب اس��المی، تصریح کرد: در این 
دوران صنایع خرد و متوسط با توسعه شهرک های 
صنعتی ش��کل گرفت و می توان ادعا کرد بیش��تر 
بخش خصوصی در کشور در حال حاضر در همین 

گروه قرار دارد.
 رناس��ی اظهار کرد: ش��کل گیری ای��ن صنایع نیز 
 به این گون��ه بود ک��ه به ف��رض یک مهن��دس با 
پس اندازی که داشت قطعه زمینی در یک شهرک 
 صنعتی می خرید و سپس با دو یا سه کارگر شروع 
ب��ه کار می کرد و به تدری��ج تولید خود را توس��عه 
می داد، البت��ه این نوع از صفر ش��روع کردن خوب 
 اس��ت چون توانمندی شخص را نش��ان می دهد، 

اما دارای زیان نیز است.
رییس کمیس��یون سیاس��ت گذاری و پایش اتاق 
 بازرگانی اصفه��ان، با انتق��اد از اینک��ه در اقتصاد 
از شوروی سابق سوسیالیست تر هستیم، اظهار کرد: 
علت این است که پس از انقالب سرمایه داری تقبیح 
و بی ارزش خوانده شد و شاهدیم که امروزه در ایران 

سهم دولت دراقتصاد از روسیه نیز بیشتر است.
 هزار سال عقب گرد در تجارت

عضو هیئت مدی��ره انجمن صنای��ع دریایی ایران، 
 خاطر نشان کرد: اقتصاد کش��ور در سال های اخیر 
ب��ه دلی��ل ضرب��ات تحری��م، مش��کالت بانکی، 
 س��وءمدیریت، مالیات، معضالت تامین اجتماعی 
 و ... زمین گیر ش��ده و کمتر از70 درصد مش��غول 
به کار هستند، اما خوشبختانه تحریم سنگ بزرگی 

بود که برداشته ش��د هر چند این رخداد فرصت ها 
 و تهدیدات زیادی به دنبال خواهد داش��ت. رناسی 
با بیان اینکه با لغو تحریم ها اقتصاد کشور تازه بر روی 
ریل حرکت و پیشرفت قرار گرفته است، گفت: این 
قطار لوکوموتیو قوی و زیر ساخت مناسب می خواهد 
و باید مواظب باشیم که در این مسیر ضربه نخوریم 
زیرا در یک جاده خاکی هر ضربه50 متر عقب گرد 
دارد، اما ضربه خوردن در ریل اقتصادی کیلومترها 

عقب گرد دارد.
وی تاکی��د کرد: ش��رکت های خارجی دلس��وز ما 
نیس��تند، بلکه دنبال فروش اجناس خود هستند، 
 پس باید سیاس��ت دول��ت چین را پی��ش بگیریم 
به این نحو که نخس��ت ش��رکت های خارجی باید 
ملزم به سرمایه گذاری در راستای تولید جنس برای 
مصرف داخل ش��وند و در مرحله دوم باید به اجبار 
 محصوالتی برای بازار صادرات ای��ران تولید کنند 

تا درآمد ارزی برای کشور حاصل شود. 
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفه��ان، درباره برخی 
مشکالت تحریم گفت: تحریم ها مبادالت اقتصادی 
ایران را به هزار سال قبل بازگرداند، زیرا با قفل شدن 
حساب های ال سی، بانک معتبری برای انتقال پول 
وجود نداشت، مشتریان خارجی نیز اعتماد نداشته 
و پول نمی فرس��تادند، همچنین صنعتگران برای 
انتقال پول خود چند بار باید ارز کشورهای مختلف 
را تعویض کرده و عالوه بر آن هفت تا هشت درصد 
هزینه جابه جایی پول صرف می کردند که این امور 

فقط به سود دالالن بود.
 مسئوالن کوتاه مدت فکر نکنند

رناسی تصریح کرد: یکی از مشکالت مدیریت کشور 

این اس��ت که می خواهیم م��ردم را در کوتاه مدت 
راضی کنیم ولی حکومت چین این گونه نخواست؛ 
برای نمونه دولت آن کش��ور برای افزایش نرخ دالر 
حتی با آمریکا وارد منازعه شد در حالی که در ایران 

از اول انقالب تا کنون این نرخ واقعی نشده است.
وی ادامه داد: خود بازار بهترین تعیین کننده قیمت 
ارز است، اما در ایران دولت ها دالرهای نفتی را برای 
مقاصد کوتاه مدت و راضی کردن م��ردم وارد بازار 
می کنند، درحالی که اگر عمیق تر نگاه کنیم دولت ها 
 به جای س��رمایه گذاری درآمدهای نفتی در تولید 
به نحوی این مبالغ را به عنوان یارانه ای برای واردات 

کاال به سایر کشورها داده اند.
نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان یادآور شد: 
اساسا تولید جنسی در بازار صادرات به صرفه است 
 که ارزبری آن اعم از تامین مواد اولیه، دستمزد و ...

در داخل کمتر باش��د و با ف��روش آن ارزش افزوده 
باالیی نصیب کشور کند.

 س�هم صنع�ت از هدفمن�دی یارانه ه�ا 
چه شد؟

رناسی اظهار کرد: آمار دقیقی از اشتغال نداریم، اما 
در هشت سال گذش��ته بیش از50 درصد از تولید 
داخلی نابود شده اس��ت ولی دولت بیهوده ساالنه 
حدود50 هزار میلیارد تومان یارانه در جامعه توزیع 
کرده اس��ت درحالی که طبق قانون باید30 درصد 
درآمد هدفمندی یارانه ها به صنعت داده می شد که 
هیچ دولتی تا کنون رقمی پرداخت نکرده است که 

حق شکایت در این زمینه را داریم.
وی با بیان اینکه مسئول تورم در کشور فقط دولت 
اس��ت، اضافه کرد: تورم را می توان از چند راه مهار 

کرد نخست اینکه تمام پول های جامعه را در بانک ها 
جذب کنیم تا به فرض کس��ی توان خرید کیک را 
نداشته باشد و راه دیگر این است که تعداد کیک ها 
را برای خرید عم��وم افزایش دهیم ک��ه مورد دوم 

منطقی است.
این عضو هیئ��ت نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران، 
درباره سایر مش��کالت تولید گفت: قیمت سوخت 
پلکانی باال آمد البته صنایع��ی که تنها برای تامین 
گرما از گاز اس��تفاده می کنند هزینه زیادی صرف 
 نکرده اند، اما افزایش قیمت تولید شامل آن دسته 
از صنایع شد که ساخت محصول شان نیاز مستقیم 

به سوخت فسیلی دارد.
هزینه جرایم از ایجاد شغل بیشتر است

 نایب ریی��س ات��اق بازرگان��ی اس��تان اصفهان با 
بیان اینکه دموکراسی در کش��ورهای جهان سوم 
دارای آفت هایی اس��ت، گف�ت: متاسفانه در کشور 
دولت ها کوتاه نگرند، زیرا به دلیل ساختارهایی که 
دارند به دنبال کارنامه ای چهار ساله هستند و به طور 

کالن به آینده نظر ندارند.
 رناس��ی با انتق��اد از اینکه به دو بخش بهداش��ت و 
بیمه بیکاری، یارانه تعلق می گیرد، اما به صنعتگر 
این مبالغ را نمی دهند، خاطر نشان کرد: یک دولت 
 مقتدر ملی سیاس��ت خود را به ج��ای یارانه دادن 
به صورت های نقدی، نان، بهداشت و ... بر ایجاد یک 

شغل برای یک خانواده می گذارد.
وی با بیان اینکه یارانه فقط باید به دو یا سه دهک 
پایین داده ش��ود، تصریح کرد: هیچ دلیل منطقی 
وجود ندارد که س��رمایه های ملی را به تمام هفت 
دهک جامعه بدهیم، بلکه این ارقام کالن در صورت 
س��رمایه گذاری موجب رونق تولید و رفع بیکاری 
 می ش��ود، مس��ئوالن نیز بدانند که هزینه مبارزه 
با جرایم ناشی از بیکاری در هر کشوری بسیار باالتر 

از ایجاد شغل است.
 به عقای�د و ذائق�ه گردش�گران احترام 

بگذاریم
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به جایگاه 
گردشگری و توس��عه خدمات تصریح کرد: در این 
دو عرصه باید کار کنی��م، هرچند ارزش کمی برای 
آن قائل هس��تیم در حالی که س��ود آوری زیادی 
دارد، برای نمونه می توان به درآمدهای میلیاردی 
توریس��ت، بانکداری، بیم��ه و ... در کش��ور امارات 
و اش��تغال باالی ناش��ی از آن اش��اره کرد. رناسی، 
طبیعت متنوع و میراث تاریخی اصفهان را از بهترین 
جاذبه های گردشگری استان دانست و خاطرنشان 
 ک��رد: ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر س��ابق مالزی 
در بازدیدی از اصفهان گفت��ه بوداگر اصفهان را به 
من بدهید ایران را اداره می کنم که این جمله نشان 

از ارزش توریستی این شهر در سطح جهان دارد.
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سیف وعده داد:

نیمه دوم سال ارز تک نرخی می شود
رییس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه در نیمه دوم امسال موضوع » 
یکسان سازی نرخ ارز « را اجرایی می کنیم، تداوم کاهش نرخ سود 

بانکی و تورم تک نرخی در سال 95 را وعده داد. 
ولی ا... سیف یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال 95 را 
متعادل کردن نرخ سود بانکی اعالم کرد و گفت: در سال گذشته 
بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که 

نرخ سود در این بازار از ۲9 درصد به ۱7 درصد کاهش پیدا کند.
رییس کل بان��ک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ س��ود در بازار 
 بین بانکی، بان��ک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ س��ود را 
به شورای پول و اعتبار ارایه کرد که بر اس��اس تصمیم شورا نرخ 
س��ود دو درصد تقلیل پیدا کرد، در مقطعی دیگ��ر برای دومین 
بار در پی گزارش بانک مرکزی، ش��ورا نرخ سود را دو درصد دیگر 
کاهش داد. وی ب��ه همراهی بانک ها با بان��ک مرکزی در کاهش 
 نرخ س��ود بانکی اش��اره و تصریح کرد: نرخ س��ود تسهیالت هم 
 به تب��ع کاهش ن��رخ س��ود س��پرده ه��ا پایی��ن آمده اس��ت. 
به طوری که نرخ سود بانکی که در گذشته ۲۶، ۲7 درصد بود به 

۱8 درصد تقلیل پیدا کرده و این نرخ در بانک ها جا افتاده است. 
س��یف خاطرنش��ان کرد: از نظر بان��ک مرکزی ش��رایط موجود 

 هنوز مطلوب نیس��ت، زیرا نرخ تورم به ح��دود ۱۲ درصد تقلیل 
پیدا کرده و بنابراین نرخ سود باالی ۱8 درصد چندان قابل قبول 

نیست و باید باز هم کاهش پیدا کند.
ریی��س کل بانک مرکزی با تاکی��د بر اینکه ای��ن بانک در تالش 
است که با اس��تفاده از ابزارهای غیردس��توری برای کاهش نرخ 
س��ود بانکی اس��تفاده کند، افزود: ام��ا قطعا در س��ال 95 به این 
هدف دست پیدا می کنیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در 
س��ال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم 
 است، کاهش پیدا کند. وی رس��یدن به نرخ تورم تک رقمی را از 
برنامه ه��ای دیگر ای��ن بانک در س��ال 95 برش��مرد و گفت: در 
 نیمه دوم امس��ال موضوع » یکسان س��ازی نرخ ارز « که یکی از 
 برنامه ه��ای ج��دی بانک مرک��زی اس��ت را دنبال م��ی کنیم. 
رییس ش��ورای پول و اعتبار برنامه دیگر این بانک در سال 95 را 
یکی از توفیقات دولت دانس��ت که کاهش نرخ تورم تا ۱۲ درصد 
است؛ بنابراین درصدد هستیم در سال جدید نرخ سود را تا دامنه 

تورم کاهش دهیم.
س��یف با تاکید بر اینکه هیچ بانکی غیرتحریمی وجود ندارد که 
سوئیفت آن باز نشده باشد، گفت: به جز یکی دو بانک که در تحریم 

بودند، همه بانک های ما به سوئیفت متصل هستند.
وی افزود: یک هفته بعد از اجرای برجام یک نفر از همکاران ما با 
همکاری وزارت خارجه به بروکسل رفت و با اداره مرکزی سوئیفت 

مذاکراتی داشت. 
با ای��ن مذاکرات��ی ک��ه ص��ورت گرف��ت، فرآیندی ک��ه ظرف 
۲-3 م��اه ط��ول می کش��ید، ظ��رف دو هفت��ه ط��ی ش��د و 
بع��د از آماده س��ازی نرم افزاره��ا )ی��ک هفت��ه ت��ا۱0 روز( 
 س��وئیفت برقرار ش��د. ریی��س کل بان��ک مرکزی تاکی��د کرد: 
هر کسی که به برقراری سوئیفت تردید دارد، می تواند یک بانک 
را انتخاب کند. روابط عمومی بانک مرک��زی وی را آنجا می برد و 
اتاق سوئیفت را نشان می دهد. س��یف همچنین در پاسخ به این 
سوال که بس��ته پولی چه زمانی به بانک ها ابالغ می شود، گفت: 
برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابالغ کنیم؛ چراکه در 
 گذشته سیاست های پولی را تصویب می کردیم و آن سیاست ها

یک نوع مک��ث، تزلزل و  تعل��ل ایجاد می ک��رد. رییس کل بانک 
مرکزی افزود: ام��روز همه چیز در حال حرکت اس��ت و اگر الزم 
 باشد پیشنهادی به ش��ورای پول و اعتبار می بریم و آنجا مصوب 

می کنیم.

در تعطیالت نوروزی؛

هر ایرانی ۳۰ لیتر سوخت سوزاند
 بیش از دو میلیارد و۱50 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل 
در تعطیالت نوروزی امسال سوخت تا سرانه مصرف 
 س��وخت نوروزی هر ایرانی به بیش از30 لیتر برسد. 
در طول تعطیالت پایانی اس��فند س��ال گذش��ته تا 
پایان نوروز س��ال جاری بی��ش از دو میلیارد و۱50 
میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور مصرف شد. به 
 عبارت دیگر، در دوره ۱7 روزه آغاز سفرهای نوروزی، 
 با ثب��ت رکورده��ای جدید مصرف به طور متوس��ط 
هر ایران��ی بیش از30 لیتر بنزی��ن و گازوئیل مصرف 
کرده است. آمارهای رسمی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد از ۲۶ اسفند 
 س��ال گذش��ته و با آغاز موج اول س��فرهای نوروزی 
تا پایان ۱3 فروردین ماه س��ال ج��اری بیش از یک 
میلیارد و450 میلیون لیتر بنزین در کش��ور مصرف 
شده اس��ت. بر این اس��اس در طول دوره ۲۶ اسفند 
۱394 تا ششم فروردین سال جاری و با انجام دور اول 
سفرهای نوروزی به طور متوسط روزانه حدود 85/4  
میلیون لیتر و از هفتم فروردین تا ۱3 فروردین سال 
جاری به طور متوس��ط روزانه 83/4  میلیون لیتر از 
 این فرآورده استراتژیک در کشور مصرف شده است. 
از ای��ن رو در طول دوره اول انجام س��فرها متوس��ط 

مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
جهشی حدود 4 درصدی و در طول دوره دوم سفرهای 
نوروزی مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی جهشی 

حدود یک درصدی داشته است. 
در ط��ول این م��دت باالترین میزان مص��رف بنزین 
در ۱۲ فروردی��ن  ب��ا عرض��ه بی��ش از ۱05 میلیون 
و900 ه��زار لیتر ب��ه ثبت رس��یده که ی��ک رکورد 
جدی��د در تاری��خ مصرف بنزی��ن به ش��مار می رود. 
عالوه بر این، در ۲9 اس��فند س��ال گذش��ته هم بالغ 
ب��ر ۱04 میلیون و۶00 ه��زار لیتر بنزین در کش��ور 
 مصرف ش��ده اس��ت. کم ترین میزان مصرف بنزین 

در طول دوره ۱7 روزه انجام سفرهای نوروزی سیزده 
فروردین ماه و همزمان ب��ا روز طبیعت و به میزان۶0 

میلیون و۱00 هزار لیتر بوده است. 
در مجموع در بازه زمانی یاد ش��ده متوس��ط مصرف 
روزانه بنزین حدود 85/5 میلیون لیتر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ) 8۲/3 میلیون لیتر ( ۲/8 
درصد رشد را نشان می دهد. مطابق با آمارهای رسمی 
در این مدت، به طور میانگین روزانه 4۱ میلیون و۲00 
هزار لیتر گازوئیل توزیع و مصرف شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته ) 5۱/۲ میلیون لیتر ( ۲۱ 

درصد رشد به ثبت رسیده است.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان؛

صنعت در حسرت اجرای قانون و امیدوار به پساتحریم

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد؛

سد زاینده رود شرایط خوبی ندارد

مش��اور وزیر نیرو گف��ت: وضعی��ت ذخیره آب 
س��دها در جنوب و حوضه دریای خزر و ارومیه 
و همچنین در مناطق غربی کش��ور بهبود پیدا 
کرده ولی در فالت مرکزی اوضاع سد زاینده رود 

چندان خوب نیست.
محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه پراکنش 
نامناس��ب بارش در کش��ور چالش اصلی منابع 
آب است، گفت: از ابتدای س��ال آبی ) مهرماه ( 
 تاکنون به طور میانگی��ن ۱88 میلی متر بارش 

در کشور ثبت شده است.

 مش��اور وزیر نیرو اظهار کرد: این رقم نس��بت 
 به دوره درازمدت چهار درصد کاهش و نس��بت 
به دوره مش��ابه س��ال آبی گذش��ته۱0 درصد 
افزایش نش��ان می دهد و در برخی نقاط کشور 
مانند ف��الت مرکزی ۲3 درص��د کاهش بارش 

ثبت شده است.
وی تصریح کرد: در حوضه های آبریز دریای خزر 
و ارومیه بارش های خوبی داشتیم که ۲3 درصد 

افزایش نشان می دهد.
حاج رسولی ها با اش��اره به اینکه از ابتدای سال 

95 تاکن��ون ۱۶ ت��ا ۱7 میلی متر ب��ارش ثبت 
 ش��ده اس��ت، افزود: میانگین درازم��دت بارش 

در فروردین 38 میلی متر است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو در زمینه مخازن 
آب س��دها گفت: در حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان بیشترین تعداد سدها قرار دارند و 
در این حوضه، بارش نس��بت به میانگین کشور 
چهار تا پنج درصد کاهش نش��ان می دهد، اما 
ورودی آب به سدها در این حوضه خوب گزارش 

شده است.
حاج رس��ولی ها ادامه داد: در دو س��د درودزن 
و زاین��ده رود که در ف��الت مرکزی ق��رار دارد 
 ش��رایط ورودی آب خوب نیس��ت، اما در بقیه 
 حوضه ه��ای آبریز به وی��ژه در غرب کش��ور و 
اس��تان های کرمانش��اه، کردس��تان، اردبیل، 
آذربایجان ش��رقی و غربی و خوزستان ورودی 

آب به سدها خوب است.
وی تاکید کرد: در حوضه دریاچه ارومیه با توجه 
به بارش های اخیر هفت سانتیمتر آب دریاچه 
 بیشتر ش��ده و ش��رایط آبی این دریاچه نسبت 

به گذشته مطلوب است.
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مفادآرا
1/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء ص��ادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وام��الک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اط��الع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 12420-94/11/20 هیأت : آقای لطف اله رحمتی نوش آبادی  
فرزندمیرزا آقا  شماره شناسنامه5298 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
124.25مترمربع شماره پالک369 فرعی مجزا از شماره 318فرعی از پالک 
8اصلی واقع در معین آباد  بخش2 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل ابتیاعی از 

مال��ک ع��ادی
2- رأی ش��ماره12362-94/11/20 هیأت : آقای احمد زند  فرزند غالمعلی 
شماره شناسنامه65 و خانم فهمیه سادات مرکبی نوش آبادی  فرزند محمد 
شماره شناس��نامه 257 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
123.5مترمربع ش��ماره پالک 370فرعی مجزا از شماره 318فرعی از پالک 
8اصلی واقع در معین آباد  بخش2 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مال��ک ع��ادی 
3- رأی ش��ماره12366-94/11/20هیأت : آق��ای عب��اس قطان کاش��انی  
فرزندمحمدشماره شناسنامه 247، شش��دانگ یکباب کارخانه مشتمل بر 
نمایشگاه قالی به مساحت6230.65 مترمربع شماره پالک 423 فرعی از پالک 
1 اصلی واقع در سرداریهبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
4- رأی ش��ماره12545-94/11/21 هی��أت : آق��ای منص��ور مش��تعل 
آرانی  فرزند نوراله ش��ماره شناس��نامه 429 و خانم زه��را دهنوی آرانی 
فرزندرضا شماره شناس��نامه259  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت292.5مترمربع ش��ماره پالک2 فرعی از پالک1926 اصلی واقع در 

اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
5- رأی ش��ماره 12949-94/12/17 هیأت : آقای نعمت اله مسجدی آرانی  
فرزندعلیجان  شماره شناسنامه7094 و خانم مهین سبحانی آرانی  فرزند 
علی اکبر  ش��ماره شناسنامه98  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت600 مترمربع شماره پالک20 فرعی مجزا از شماره2008 اصلی مجزا 
از پالک7و8ومشاعات 2008و 1983 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
6- رأی شماره 12201-94/11/8 هیأت : آقای جواد غفوره آرانی  فرزندحسن 
ش��ماره شناس��نامه113 و خانم زهرا س��تمکش آرانی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 13 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت230.5 
مترمربع شماره پالک 8198 فرعی مجزا از شماره 1189فرعی از پالک2637 
اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
7- رأی ش��ماره 12197هی��أت : آقای حس��ن قدی��ری آرانی  فرزن��د یداله 
ش��ماره شناس��نامه116 و خانم گیتی وزیر پور آرانی  فرزن��د علی اکبر  
شماره شناس��نامه449  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
104.3مترمربع ش��ماره پالک 8196فرع��ی مجزا از ش��ماره 1189 فرعی از 
پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
8- رأی ش��ماره12400-94/11/20 هیأت : آقای  ابوالفضل جمالی بیدگلی  
فرزند احمد شماره شناسنامه 342 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200.8 
مترمربع شماره پالک 8212فرعی مجزا از شماره 145 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
9- رأی ش��ماره12705-94/12/9 هیأت : آقای محمد فرزان��ی نژاد  آرانی 
فرزندعباسقلی  شماره شناسنامه 40 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
222 مترمربع شماره پالک 8249 فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پالک 
2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
10- رأی ش��ماره 12579-94/12/8 هی��أت : آقای س��یدرضا ش��جاعی 
آرانی  فرزندجالل  شماره شناس��نامه 107 و خانم سید محسن شجاعی  
فرزندجالل  شماره شناسنامه 274 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب  مغازه 
وانبار  به مس��احت198.75 مترمربع ش��ماره پ��الک 8230 فرعی مجزا از 
شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
11- رأی ش��ماره 12582-94/12/8 هیأت : آقای محم��د فرزانی نژاد فرزند 
عباسقلی  شماره شناس��نامه4 و خانم  اعظم آزاد پور آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 102  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت197 
مترمربع ش��ماره پالک 8232 فرعی مجزا از ش��ماره 1189 فرعی از پالک 
2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

عادی
12- رأی ش��ماره 12704-94/12/9هی��أت : خانم فاطمه قپان��داری  فرزند 
رحمت اله  شماره شناس��نامه 6467 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
157.7 مترمربع شماره پالک8250 فرعی مجزا از شماره1178 فرعی از پالک 
2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی 
13- رأی شماره12910-94/12/17 هیأت : آقای علیرضا بیگانه  فرزندرحمت 
اله  شماره شناسنامه 31، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت111.1 مترمربع 
ش��ماره پالک 8274 فرعی مجزا از ش��ماره339و343 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

علی محمد قدیرزاده وغیره 
14- رأی ش��ماره 12410-94/11/20 هیأت : خانم محت��رم میرزا زاده آرانی  
فرزند غالم ش��ماره شناس��نامه 157 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
100.6مترمربع ش��ماره پالک 2706فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد  

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی 
15- رأی ش��ماره 12937-94/12/17 هیأت : خانم محترم میرزا زاده آرانی  
فرزند غالم ش��ماره شناس��نامه 157 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
78.75متر مربع شماره پالک 2727فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد  

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی 
16- رأی ش��ماره 12248-94/11/9 هی��أت : آقای روح ال��ه رضائی آرانی  
فرزند مصطفی  شماره شناس��نامه11459 و خانم معصومه کمالی فرزند 
حسین ش��ماره شناس��نامه 38600 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه 
به مس��احت147.25 مترمربع ش��ماره پالک2703 فرعی مجزا از ش��ماره 
19و6فرعی از پالک 2638اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
17- رأی شماره 12991-94/12/17 هیأت : آقای حجت بهروان فرزندحسن  
شماره شناسنامه94 ، ششدانگ  یکباب انبار ی به مساحت524.5 مترمربع 

شماره پالک731 فرعی مجزا از شماره715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع 
در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد معظمی 

18- رأی ش��ماره12399 هیأت : آقای مجید ش��یر آبادی آرانی  فرزندرضا 
شماره شناسنامه 631، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت191.8 مترمربع 
شماره پالک 5450 فرعی مجزا از ش��ماره 213 فرعی از پالک 2840اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

حسین خرمی 
19- رأی شماره 12233-94/11/9 هیأت : آقای حجت شومالی بیدگلی  فرزند 
اسمعیل  شماره شناس��نامه484 ، شش��دانگ  یکباب انباری  به مساحت 
157 مترمربع ش��ماره پالک5426 فرعی مجزا از شماره 421 فرعی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی 
20- رأی ش��ماره12396-94/11/20 هیأت : آقای مجتب��ی ناظمی بیدگلی 
فرزند علی ش��ماره شناس��نامه 6190021395 و خانم زینب  صالحی پور 
بیدگلی فرزند  داود  شماره شناسنامه 6190055133  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 159.5 مترمربع ش��ماره پالک5448 فرعی مجزا از 
ش��ماره163 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی ناظمی 
21- رأی ش��ماره 12385هیأت : آقای علی ناظمی بیدگلی  فرزند ماش��اله 
شماره شناسنامه 6059، ششدانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 220.5 
مترمربع ش��ماره پالک5439 فرعی مجزا از ش��ماره 163فرع��ی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
22- رأی شماره12386-94/11/20هیأت : آقای علی ناظمی بیدگلی  فرزند 
ماشاله شماره شناسنامه 6059، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 
200.75مترمربع شماره پالک 5440 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
23- رأی شماره12387-94/11/20هیأت : آقای علی ناظمی بیدگلی  فرزند 
ماشاله ش��ماره شناس��نامه 6059، شش��دانگ  یکباب خانه   به مساحت 
191.75 متر مربع ش��ماره پالک 5441 فرعی مجزا از ش��ماره 163 فرعی از 
پالک 2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
24- رأی ش��ماره 12398  هیأت : آقای علی ناظمی بیدگلی  فرزند ماشاله 
شماره شناسنامه 6059، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت151.5 مترمربع 
شماره پالک 5449فرعی مجزا از شماره 163فرعی از پالک 2840اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مش��اعی
25- رأی ش��ماره12388-94/11/20 هیأت : آقای عب��اس ناظمی بیدگلی 
فرزندعلی  شماره شناسنامه 947 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت117.5 
مترمربع ش��ماره پالک 5442 فرعی مج��زا از ش��ماره 163فرعی از پالک 

2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
26- رأی ش��ماره 12393-94/11/20 هی��أت : آق��ای مهدی چرب دس��ت  
فرزندابراهیم شماره شناسنامه 419 و خانم منیره استاد آقایی  آرانی فرزند 
رحمت اله  شماره شناس��نامه 423  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 151.25مترمربع شماره پالک 5446فرعی مجزا از شماره 213 فرعی 
از پالک 2840اصلی واقع درریگس��تان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از دکتر فرهادی 
27- رأی ش��ماره 12549-94/11/28هیأت : آقای حس��ین ناظمی بیدگلی  
فرزند علی شماره شناس��نامه 1836 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
102.5 مترمربع شماره پالک 5460 فرعی مجزا از شماره 163فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار  بخش3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از علی ناظمی
28- رأی شماره12699-94/12/9 هیأت : آقای علی برخورداربیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 186 و خانم زهرا صباغیان  فرزند عبداله شماره 
شناسنامه26)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.2مترمربع 
شماره پالک 5466فرعی مجزا از شماره437 و438 فرعی از پالک2840 اصلی 
وباقیمانده اصلی مذکور واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل ابتیاعی از عباس کله بیدگلی وغیره 
29- رأی ش��ماره12696-94/12/9 هیأت : آقای احمد عل��ی عبدالمجیدی 
بیدگلی  فرزند حسین  شماره شناسنامه213و خانم اعظم السادات  موسوی  
فرزندحسین  شماره شناسنامه 1329  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 205.5 مترمربع شماره پالک 5468 فرعی مجزا شده از 434 و427 
وقس��متی از باقیمانده 2840 اصلی  از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگلمالکیت مشاعی 
30- رأی ش��ماره 12374-94/11/20 هیأت : آق��ای ابوالفضل زواری نوش 
آبادی  فرزند جواد  شماره شناس��نامه1250003199 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 160مترمربع ش��ماره پالک47 فرعی از پالک42 اصلی واقع در 
نور آباد بخش4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاع��ی از غالمرضا  علیزاده 

نوش آبادی 
31- رأی ش��ماره 12422-94/11/20 هیأت : خانم فاطم��ه صفریان  فرزند 
افراسیاب  شماره شناسنامه 13 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 228.55 
مترمربع ش��ماره پالک 342 فرعی مجزا از ش��ماره مذکور  از پالک 2715 
اصلی واق��ع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

فاطمه جعفری
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/2/1

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفادآرا

12/405 آگهی موضوع ماده 3 قانون و م�اده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر آراء صادره هی��آت تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر دراداره ثبت اس��ناد و امالک 
قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح زیر بمنظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 1345 هیات : رضا قنائی قمصری فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 38 از کاش��ان و شماره ملی 1262323002 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89.08 متر مربع پالک شماره 2068 فرعی 

مفروز از قسمتی از دو پالک 658و 659 فرعی از 36 اصلی.
2- رای ش��ماره 1346 هیات : لیلی قنائی قمصری فرزند مندعلی به شماره 

شناسنامه 4199 از کاشان و ش��ماره ملی 1260839060 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89.08 متر مربع پالک شماره 2068 فرعی 

مفروز از قسمتی از دو پالک 658و659 فرعی از 36 اصلی.
3- رای ش��ماره 817 هی��ات : مجید طحان��ی فرزند غالمعلی به ش��ماره 
شناسنامه 81 از کاشان و شماره ملی 1263308813 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 363.16 متر مربع پالک شماره 2712 فرعی مفروز از 1302 فرعی 

از 49 اصلی.
4-رای شماره 818 هیات : س��ید محسن کیوانیان فرزند س��ید اسداله به 
شماره شناسنامه 41940 از کاش��ان و شماره ملی 1260409473 ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 605.68 متر مربع پالک 2718فرعی مفروز از 1300 

فرعی از 49 اصلی.
5- رای ش��ماره 830 هیات : علی اصغر علی حاجی قمصر فرزند حس��ن 
به شماره شناسنامه 42 از کاشان و ش��ماره ملی 1262684021 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 248.90 متر مربع پالک شماره 2719فرعی مفروز از 

287 فرعی از 49 اصلی.
6- رای شماره 831 هیات : علیرضا سرکاری قمصری فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 9 از کاشان و ش��ماره ملی 1262695260 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 486.05 متر مربع پالک شماره 2720فرعی مفروز از 287 فرعی 

از 49 اصلی.
7- رای ش��ماره 832 هیات : زهرا پرآبی قمصری فرزند عبداله به ش��ماره 
شناس��نامه 40324 از کاش��ان و ش��ماره ملی 1260393283 شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 159.16 متر مربع پالک شماره 2073فرعی مفروز از 

1271 فرعی از 36 اصلی.
8- رای ش��ماره 833 هیات : مرتضی مقامی فرد فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 3650 از کاشان و ش��ماره ملی 1260832651 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 123.67 متر مربع پالک شماره 2721فرعی مفروز از 

66 فرعی از 49 اصلی .
9- رای شماره 841 هیات : سعید رضائی قمصری فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 293 از کاشان و شماره ملی 1263537669 ششدانگ فطعه زمین 
مشتمل بر انباری به مس��احت 522.28 متر مربع پالک شماره 1464فرعی 

مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.
10- رای شماره 842 هیات : عباس رضائی قمصری فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 81 از کاشان و شماره ملی 1262613094 ششدانگ قطعه زمین 
مشتمل بر انباری به مس��احت 555.55 متر مربع پالک شماره 1465فرعی 

مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.
11-رای ش��ماره 843 هیات : ترانه هاش��می قمصری فرزند آقا سید علی 
به شماره شناسنامه 19 از کاشان و ش��ماره ملی 1261672305 ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مس��احت 622.33 متر مربع پالک شماره 

1466فرعی مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی .
12-رای شماره 844 هیات : عباس رضائی قمصری فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 81 از کاشان و مشاره ملی 1262613094 ششدانگ قطعه زمین 
مشتمل بر انباری به مساحت 640.21 متر مربع پالک 1467فرعی مفروز از 

203 فرعی از 25 اصلی.
13- رای ش��ماره 856 هی��ات : عباس بهرامی فرزند حس��ین به ش��ماره 
شناسنامه 4184 از کاشان و ش��ماره ملی 0042364280 ششدانگ یکباب 
حصار به مساحت 30.61 متر مربع پالک شماره 1003فرعی مفروز از 721 

فرعی از 201 اصلی.
14- رای ش��ماره 857 هیات :ابوالفضل حس��ین رمضانی فرزند ماندعلی 
به شماره شناس��نامه 738 از تهران و شماره ملی 0052395472 ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 77.85 متر مربع پالک شماره1004فرعی مفروز 

از 684 فرعی از 201 اصلی.
15- رای ش��ماره 858 هیات : معصومه محمدی زنجانبر فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 5 از کاشان و شماره ملی 1262440386 ششدانگ یکباب 
باغچه خانه به مس��احت 113.02 متر مربع پالک 1005فرعی مفروز از 522 

فرعی از 201 اصلی .
16- رای ش��ماره 861 هیات : محمد کریم زاده فرزند حس��ین به ش��ماره 
شناسنامه 3022 از کاشان و شماره ملی 1260546330 ششدانگ یکبابخانه 
به مس��احت 535.50 متر مربع پالک 1468فرعی مفروز از 174 فرعی از 25 

اصلی.
17- رای ش��ماره 880 هیات : حمیدرضا صباغیان فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 130 از کاشان و ش��ماره ملی 1261821971 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 432.28 متر مربع پالک 2072فرعی مفروزاز 

965 فرعی از 36 اصلی .
18- رای شماره 881 هیات : محبوبه خواجه زاده فرزند عطاء اله به شماره 
شناسنامه 797 از کاشان و ش��ماره ملی 1261926137 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 432.28 متر مربع پالک شماره 2072فرعی 

مفروز از 965 فرعی از 36 اصلی .
19- رای شماره 882 هیات : رضا ش��عبانزاده حالج فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 3669 از کاشان و شماره ملی 1260833755 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 244.78 متر مربع پالک شماره 2722فرعی مفروزاز 1512 فرعی 

از 49 اصلی.
20-  رای ش��ماره 883 هیات : حس��ین محمدزاده قزاآنی فرزند علی آقا به 
شماره شناس��نامه 17 از کاشان و ش��ماره ملی 1262633877 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 79.06 متر مربع پالک شماره ---فرعی مفروزاز 418 

فرعی از 83 اصلی.
21- رای ش��ماره 884 هیات : امیرعباس فاطمی فرزند مصطفی به شماره 
شناس��نامه 44 از دلیجان و ش��ماره ملی 0579908461 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.01 متر مربع پالک شماره 264فرعی 

مفروز از 170 فرعی از 16 اصلی.
22- رای شماره 885 هیات : الدن توفیقی فرزند محمود به شماره شناسنامه 
267 از اراک و ش��ماره ملی 0533107695 چهار دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 249.01 متر مربع پالک 264فرعی مفروز از 170 فرعی 

از 16 اصلی.
23- رای ش��ماره 909 هیات : محمد عمارتی فرزند حس��ینعلی به شماره 
شناسنامه 935 از کاشان و شماره ملی 1261798058 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 214.98 متر مربع پالک شماره 2723فرعی مفروز از 1279 فرعی 

از 49 اصلی .
24- رای ش��ماره 910 هیات : حس��ین علی حاجی قمصری فرزند رضا به 
شماره شناس��نامه 21 از کاشان و ش��ماره ملی 1262642485 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 446.47 متر مربع پالک شماره 2724فرعی مفروزاز 

85 فرعی از 49 اصلی.
25- رای شماره 911 هیات : حس��ین رحیمی لتحری فرزند رحیم به شماره 
شناسنامه 75 از کاشان و ش��ماره ملی 1262961947 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 161.91 متر مربع پالک شماره 1470فرعی مفروز از 843 فرعی 

از 25 اصلی.
26- رای شماره 912 هیات : زهره توکیلی قمصری فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 19 از کاشان و شماره ملی 1262665681 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 251.14 متر مربع پالک ش��ماره 2071فرعی مفروزاز 670 فرعی 

از 36 اصلی.
27-  رای شماره 913 هیات : شکوه اعظم شفیعی آزاد فرزند علی به شماره 
شناسنامه 10943 از تهران و شماره ملی 0036124796 ششدانگ یکبابخانه 
به مس��احت 728.49 متر مربع پالک 2074فرعی مفروزاز 1168 فرعی از 36 

اصلی.
28- رای شماره 914 هیات : مهین ش��ترگردان قمصری فرزند سید حسین 
به شماره شناسنامه 22 از کاشان و ش��ماره ملی 1262580366 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 606 متر مربع پالک شماره 2070فرعی مفروز از 445 

فرعی از 36 اصلی.
29- رای شماره 915 هیات : حسین ش��یرین کار فرزند غالمعلی به شماره 
شناسنامه 8316 از کاشان و شماره ملی 1260589498 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 617.56 متر مربع پالک شماره 1469فرعی مفروز از500 و 500 

مکرر و 649 فرعی از25 اصلی .
30- رای ش��ماره 916 هی��ات : جعفر فرش��باف فرزند مهدی به ش��ماره 
شناسنامه 429 از کاشان و شماره ملی 1261880757 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 600.42 متر مربع پالک شماره 2717فرعی مفروز از 1300 و 1301 

هردو فرعی از 49 اصلی.
31- رای ش��ماره 956 هی��ات : بمانی دادخ��واه فرزند عباس به ش��ماره 
شناسنامه 3 از کاشان و شماره ملی 1262437830 ششدانگ دو باب اطاق 
تحتانی به مساحت 85.74 متر مربع پالک شماره 1002فرعی مفروز از 949 

و 950 و 818 باقیمانده همگی فرعی از 201 اصلی .
تاریخ انتشار اول:94/12/25

تاریخ انتشار دوم :95/01/16 
م الف 1884 محمدرضا لطفی مفرد - رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قمصر                     

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139404002127000091/1 ش��ماره بایگانی پرونده: 9400145 
ش��ماره آگهی ابالغیه: 139503802127000002 بدینوس��یله به آقای محمد 
هادی صفدریان فرزند مرتضی به ش��ماره شناس��نامه 1718 و ش��ماره 
ملی 1199262250 متولد 1360/10/15 به نش��انی: ش��هرضا خیابان امیر 
کبیر فرعی 16 آخر کوچه و خانم مهری بیات فرزند فرضعلی به ش��ماره 
شناس��نامه 50 صادره از ش��هرضا و ش��ماره مل��ی 1199644382 متولد 
1358/12/10 ساکن شهرضا خیابان حکیم الهی پالک 34 که برابر گزارش 
مامور اداره پس��ت نامبردگان در آدرس های مذکور مورد شناسائی واقع 
نگردیده اند ابالغ می گردد؛ بر اساس قرارداد شماره 3462 مورخ 1385/12/15 
تنظیمی در بانک سپه شعبه 45 متری شهرضا خانم مهری بیات به تعهد 
آقای محمد هادی صفدریان و غیره مبلغ شصت و هفت میلیون و هفتصد 
و نود و یک هزار و ششصد و شصت و شش ریال از تسهیالت بانک مذکور 
اس��تفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک 
س��په منطقه اصفهان )بس��تانکار پرونده( اجرائیه به مبلغ پنجاه و هشت 
میلیون و هفتاد و چهار هزار و دویس��ت و هفده ری��ال بابت اصل طلب و 
خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/07/30 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ بیس��ت و هفت هزار و چهارصد ریال بانضم��ام هزینه های متعلقه 
به آن اضافه م��ی گردد صادر و پرون��ده تحت ش��ماره بایگانی 9400145 
 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جریان رس��یدگی می باشد لذا 
به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 
 مرات��ب یکنوب��ت در روزنامه زاین��ده رود چ��اپ اصفهان جه��ت ابالغ به
  ش��ما چ��اپ و منتش��ر م��ی گ��ردد. مس��ئول واح��د اج��رای اس��ناد

 رسمی شهرضا
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000091/1 ش��ماره بایگانی پرونده: 9400145 
شماره آگهی ابالغیه: 139403802127000052 بدینوس��یله به آقایان ایمان 
غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه و ش��ماره ملی 1270780581 و 
امیر غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه و شماره ملی 1271807912 
و خانم ها آرزو غالمی حس��ن آبادی به شماره شناس��نامه 1451 و آزاده 
غالمی حسن آبادی به شماره شناس��نامه 2408 و آسیه غالمی به شماره 
شناسنامه 99 همگی فرزند مرحوم حسینعلی غالمی حسن آبادی و زهرا 
فرهادی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 976 و ماه بیگم رهنما حسن 
آبادی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 447 همگی وراث مرحوم حسینعلی 
غالمی حسن آبادی و شوکت بابادی عکاشه فرزند حاجی خان به شماره 
شناس��نامه 695 ورثه ایمان غالمی حسن آبادی فرزند حسینعلی و احدی 
از وراث مرحوم حسینعلی غالمی حس��ن آبادی ساکنین شهرضا خیابان 
45 متری کوچه بیت الزهرا پالک 9 که ام��کان ابالغ واقعی در آدرس مذکور 
به شما وجود نداشته است ابالغ می گردد؛ بر اساس قرار داد شماره 3462 
مورخ 1385/12/15 تنظیمی در بانک سپه ش��عبه 45 متری شهرضا خانم 
مهری بی��ات به تعهد مورث ش��ما و غیره مبلغ ش��صت و هفت میلیون و 
هفتصد و نود و یک هزار و ششصد و ش��صت و شش ریال از تسهیالت 
بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت 
ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان )بس��تانکار پرونده( اجرائیه به مبلغ 
پنجاه و هش��ت میلیون و هفتاد و چهار هزار و دویست و هفده ریال بابت 
 اصل طلب و خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/7/30 که از این تاریخ به 
بعد روزانه مبلغ بیست و هفت هزار و چهارصد ریال بانضمام هزینه های 
متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9400145 
 در واحد اجرای اس��ناد رسمی ش��هرضا در جریان رس��یدگی می باشد.

  ل��ذا ب��ه اس��تناد م��اده 19 آئی��ن نام��ه اج��رای مفاد اس��ناد رس��می 
مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به ش��ما درج و منتش��ر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. مس��ئول واحد اجرای اس��ناد 

رسمی شهرضا 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اینجانب ابراهیم اشرفی مالک خودرو پژو RD مدل 1383 
به شماره شاسی 83131799 و شماره موتور 11783031579 
و شماره پالک 919-13 ب 46 به علت فقدان اسناد فروش 
)سند کمپانی(کارت و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی 

اسناد مذکور را دارم. 

اینجان��ب آرش دعانوی��س مالک خ��ودرو وان��ت پیکان 
مدل 1360 به ش��ماره شاس��ی 12084671 و شماره موتور 
1516008365 و ش��ماره پالک 336-53د56 به علت فقدان 
اس��ناد فروش )س��ند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی 

اسناد مذکور را دارم. 
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 محمدحســن طالبیــان، معاون میــراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی 
اظهار داشــت: پرونده نامزدی ثبت جهانی چوگان با حمایت مســئوالن مرتبط 
 با این ورزش و پس از بررســی و تکمیل نهایی از ســوی مســئول تهیه پرونده

 این بازی به دبیرخانه کمیته میراث ناملموس یونســکو ارســال شد تا پس از 
بررسی و ارزیابی در سال 2017 در کمیته میراث جهانی یونسکو مطرح شود.

طالبیــان افزود: تهیه پرونده این بازی همزمان با نامگذاری شــورای بین المللی 
بناها و محوطه های تاریخی ) ایکوموس (، به مناسبت نام روز جهانی محوطه ها 
و یادمان ها با عنوان » میراث ورزش « صورت گرفته است که هر ساله هدفی را 

در قالب عنوان یا شعار برجسته می کند.
وی با اشــاره به اینکه میراث های ورزشــی، جنبه ای از خالقیت های انســانی 
 اســت که بــه کیفیت هــای فرهنگی توجــه می کنــد، گفت: تاریــخ ورزش 
بــا فرهنگ هــای کهن گــره خورده اســت و به لحــاظ ارزش های برجســته 
 آن اســت که شــاهد توســعه معمــاری، هنــر و فناوری های مرتبــط با آن 
در طول اعصار هســتیم. طالبیان، ورزش هــای زورخانه ای و چوگان را از جمله 
 ورزش هــای کهــن ایران دانســت که رد پــای آن را می تــوان در جای جای 
تاریخ کهن ایران زمین دید. قدیمی ترین میدان چوگان در ایران در میدان امام 

اصفهان مربوط به دوره صفویه است که دارای شهرت جهانی است.
 وی اظهــار امیدواری کرد: در ســالی که از ســوی ایکومــوس، میراث ورزش 
نام گذاری شــده ایجاد موزه ورزش و ثبت دیگر عناصر تاریخی مرتبط با ورزش 

همچون میادین اسب دوانی و ... در اولویت قرار گیرد.

پــس از مطرح شــدن مباحث متعددی که بر ســربرطرف شــدن یا نشــدن 
 مشــکل بازنشســتگی ســهراب مــرادی، ملی پــوش 94 کیلویــی تیم ملی 
وزنه برداری ایران در طول یک ســال گذشــته وجود داشت، سرانجام رایزنی ها 
جــواب داد تا ســهراب مــرادی باصدور مجــوز حضورش در دومیــن رویداد 
گزینشــی المپیک ) کلمبیــا 2016 ( قطعا به یکی از امیدهــای وزنه برداری 
ایــران برای کســب مدالی خوش رنگ در ریو تبدیل شــود. برهمین اســاس 
 و باتوجــه بــه مذاکراتی که علــی مرادی، رییس فدراســیون وزنه بــرداری با 
تامــاش آیــان، رییس فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری درطول یک ســال 
گذشــته به صــورت مکتوب و حضوری داشــت، درنهایت فدراســیون جهانی 
 وزنه بــرداری به مســئوالن وزنه برداری کشــورکلمبیا مجوز داد تا با ارســال 
دعوت نامه رسمی به فدراسیون وزنه برداری ایران، روادید حضور سهراب مرادی 

را در این تورنمنت گزینشی المپیک صادر کنند.
بنابراین ســهراب مرادی می تواند با کسب این مجوز رســمی با خیالی آسوده 
پس از حضور درتورنمنت بین المللی فجر بالفاصله عازم کشــور کلمبیا و شهر 
 »برنکوئیال« میزبان برگزاری تورنمنت گزینشــی بازی های المپیک 2016 ریو 
 در قاره امریکای جنوبی شده و با این حضور شانس به دست آوردن دوبنده تیم ملی

و المپیکی شدن خود رامسجل کند. بنابراین با توجه به اینکه هر وزنه بردار برای 
حضــور در بازی های المپیک باید قطعا تا قبل از اعزام به ریو حتما در 2 رویداد 
گزینشی حضور داشته باشد، سهراب مرادی می تواند پس از شرکت در جام فجر 

و تورنمنت کلمبیا مجوز المپیکی شدن خود را رسما به دست بیاورد.

 چوگان 
جهانی می شود

 صدور روادید وز نه بردار ایران 
برای مسابقات انتخابی
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 پیشنهاد 4 میلیاردتومانی برانکو 
به پرسپولیس!

 یک ایرانی دو کشتی گیر مراکشی را 
به المپیک رساند

آغاز اردوی تیراندازی با کمان ایران 
زیر نظر » پارک «

 والیبالیست 40 ساله ای که هوای المپیک 
به سرش زده است

ابهاماتی در پرونده بازیکن خارجی استقالل

سیری در دنیای ورزش

فوتســال ایران در سال 1۳9۵ دو رویداد مهم بین المللی را 
پیش روی خود دارد؛ رویدادهایی که برگزاری مسابقات لیگ 
و باشــگاه ها را به چالش کشیده و هنوز برنامه مدونی برای 

حل آن ارائه نشده است.
فوتسال ایران امسال پیش از آنکه سال شلوغی داشته باشد، 
ســال بی برنامه ای را پیش روی خود می بیند. مســابقات 
فوتسال جام باشگاه های آسیا و برگزاری جام جهانی فوتسال 
در کلمبیا دو رویدادی اســت که همزمانی آن با لیگ برتر 
فوتســال، شرایط مبهم و پیچیده ای را پیش روی این رشته 
قرار داده و هنوز به صورت قطعی مشــخص نیســت که آیا 
برنامه هیئت رییســه طبق همان تاریخ های تعیین شــده 

اجرایی می شود یا خیر.
هیئت رییسه فوتسال چه چیزی را تصویب کرد؟

 اعضــای هیئت رییســه ســازمان لیــگ فوتســال بعد از 
کــش و قوس فراوان در تاریخ 1۸ اســفند 1۳94 و در یک 
جلســه جنجالی، برنامه ابتدایی لیگ را تدوین کردند. طبق 
این برنامه مقرر شــد تا قرعه کشی مسابقات لیگ روز دهم 
خرداد 9۵ برگزار شود و مسابقات از پانزدهم تیرماه استارت 
بخورد. برای تیم ملی هم مقرر شــد تا لیگ بعد از 9 هفته 
یعنی در تاریخ پنجم شــهریورماه تعطیل شود تا کادر فنی 
حــدود دو هفته برای آماده ســازی و برگزاری اردوها زمان 
داشته باشد. این در حالی است که کادر فنی تیم ملی پیش 
از این، درخواست اردوی یک ماهه قبل از جام جهانی داشت.

خواسته های کادر فنی تیم ملی
 هیئت رییســه در حالــی برنامه فــوق را اعــالم کرد که 
سیدمحمد ناظم الشریعه، ســرمربی تیم ملی با ناراحتی از 
تدوین این برنامه، خواستار زمان بیشتری برای آماده سازی 
تیم ملی قبل از جام جهانی کلمبیا شد. مسابقات جام جهانی 
 از 2۵ شــهریور تــا10 مهرماه برگزار می شــود و کادر فنی 

تیم ملی در صدد برگــزاری بازی های تدارکاتی قدرتمند و 
سفر به کشورهای مختلف از جمله اسپانیا و یک کشور عربی 
 اســت. این در حالی اســت که اگر کمیته فوتسال بخواهد 
زمان بیشــتری برای تیم ملی در نظر بگیــرد و با برگزاری 

 اردوهــای خارجــی ایــن تیــم موافقــت کنــد، باید در 
برنامه لیگ دســت کاری و لیگ را تعطیــل کند. به تعویق 
انداختن مسابقات لیگ هم البته مخالفانی دارد که معتقدند 
این امر به ضرر باشــگاه هایی تمام می شود که از جیب خود 

برای فوتسال هزینه می کنند.
جام باشگاه ها و چالش همزمان لیگ و تیم ملی

برگزاری فوتســال جام باشگاه های آسیا هم دیگر موضوعی 
اســت که هم لیگ برتر و هم تیم ملــی را تحت تاثیر خود 
قرار خواهد داد. این مســابقات قرار است مردادماه در کشور 
تایلند برگزار شــود. پیش از این هیات رییسه سازمان لیگ 
تصویب کرده بود که مســابقات لیــگ هنگام برگزاری جام 
باشــگاه ها تعطیل نخواهد شد و این برنامه از این نظر دچار 

مشکل نمی شود. 
وحید شمســایی سرمربی - بازیکن فصل گذشته تاسیسات 
این مصوبه را » بی معرفتی « دانسته بود که به تیم تاسیسات 
 لطمه می زند. از سوی دیگر طبق برنامه ارائه شده کادر فنی به 
 کمیته فوتســال، ســفر به کشــور اســپانیا در مرداد ماه 
پیش بینی شده است. به همین خاطر، حتی اگر لیگ برای 
 جام باشــگاه ها تعطیل نشــود، ممکن اســت به دلیل سفر 

برون مرزی تیم ملی به تعویق بیفتد. 
جام باشگاه ها از این نظر هم تیم ملی را تحت تاثیر خود قرار 
خواهد داد چرا که تاسیسات سال گذشته بازیکنان ملی پوش 
 زیادی داشت و اگر این تیم با همین ملی پوشان در جام باشگاه ها 

حضور پیدا کند، اردوهای تیم ملی هم لغو می شود.
لیگ روی هوا می رود؟

برگــزاری ایــن دو تورنمنت بین المللی فوتســال که البته 
اهمیت زیادی هم برای فوتســال ایران دارد، باعث شــده تا 
احتمــال تغییر برنامه لیگ با وجود تصویب هیات رییســه 

افزایش پیدا کند. 
در واقع انتظارات از تیم ملی بعد از قهرمانی در آسیا باال رفته 
و کادر فنی معتقد است باید با بازی های تدارکاتی قدرتمند 
روانه کلمبیا شود. موضوعی که به قیمت تغییر برنامه لیگ 

تمام خواهد شد.

برخی منابع از قول مسئوالن غیررسمی باشگاه پرســپولیس ادعا کرده اند که 
 ســرمربی کروات برای تمدید قراردادش 4 میلیارد تومان طلب کرده اســت.

تا پیش از این همه از تردید های باشــگاه برای تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ 
 می گفتند و حاال که دو طرف بــرای امضا قراردادی تازه به توافق رســیده اند، 
رقم احتمالی این قرارداد سوژه شده اســت. دلیل این سوژه شدن هم می تواند 
رفتار خود باشگاه نشین های پرسپولیس باشد که هنوز به طور موثق و رسمی در 
 مورد مبلغ قرارداد جدید برانکو صحبتی نکرده اند. البته که در فوتبال ما هیچ کس 
 به افشــای قراردادها عادت ندارد و تا به حال هم چنین مــوردی پیش نیامده، 
اما از آنجا که یک طرف این ماجرا پرســپولیس است و در سوی دیگرش برانکو، 
طبیعی است که شایعه ها هم تا می توانند حرافی کنند. شایعه هایی که البته منبع 
خبری خود را مسئوالن غیررسمی باشگاه پرسپولیس معرفی و ادعا کرده اند که 

برانکو برای تمدید قراردادش 4 میلیارد تومان طلب کرده است.
حال آنکه مسئوالن باشــگاه پرســپولیس هنوز حتی به مدت قرارداد تازه مرد 
 کروات اشاره نکرده اند و مخبرهای باشــگاه  هم انگار چیزی درباره یک ساله یا 
 دو ساله بودن این قرارداد نشنیده اند که تنها به رقم احتمالی آن - اگر ادعای شان

 درســت باشــد - پرداخته اند و البته همین رقم را هم جز خودشــان نه کسی 
تایید کرده و نه حتی تکذیب.

تیم کشتی  فرنگی مراکش با مربی ایرانی خود دو سهمیه المپیک گرفت.
 حســن رنگرز که هدایت تیم ملی کشــتی فرنگــی مراکش را برعهــده دارد، 
توانست در اوزان ۵9 و 7۵ کیلوگرم، دو ســهمیه المپیک 2016 ریودوژانیرو را 
برای این کشور کسب کند. این برای اولین بار است که کشور مراکش، دو سهمیه 

المپیک را در رشته کشتی فرنگی به دست می آورد.

 دعوت شــدگان به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان مشــخص شدند. اردوی 
 تیم ملی تیراندازی با کمان کشــورمان با حضور 14 کماندار به ســرمربیگری 
پارک میوک وون در دو بخش آقایان و بانوان و در رشــته های ریکرو و کامپوند 

از امروز در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
 اســامی دعوت شــدگان به این اردو در بخش های مختلف به شــرح زیر است:

ریکرو آقایان: میالد وزیری، کیوان ریاضی مهر، مجید میر رحیمی، صادق اشرفی 
و امین پیر علی.

ریکرو بانوان: زهرا نعمتی، زهرا دهقان، ملیکا عبدالکریمی، سمیه ماهیگیران و 
مریم محمودی سرشت.

کامپوند آقایان: اسماعیل عبادی، مجید قیدی و امید طاهری.
کامپوند بانوان: فرشته قربانی.

بازیکن40 ســاله و افســانه ای تیم ملی والیبال روســیه تصمیم دارد 
شرایطش را برای حضور در المپیک ریو فراهم کند. سرگئی تتیوخین، 
بازیکن40 ساله و افسانه ای والیبال روســیه این روزها به فکر المپیک 
 اســت و دلش می خواهد در ریو بــرای تیم ملی کشــورش بازی کند. 
وی در این خصوص اظهار داشــت: واقعا دوست دارم در المپیک حضور 
داشته باشم. تمام تالشم را می کنم که به این هدف برسم و اگر سرمربی 
مرا دعوت کند قطعا دعوتش را می پذیرم. تیم ما کســب سهمیه کرده 
 و من می خواهــم با حضور در ریو به آرزویم برســم. اگــر تتیوخین در

  المپیک ریو حاضر شــود ششــمین حضورش را تجربــه خواهد کرد. 
پیش از این تتیوخین موفق شده با تیم ملی روسیه مدال طالی المپیک 

2012، نقره2000 و برنز 2004 و 200۸ را کسب کند.

 در حالی که سومین اولتیماتوم فیفا به استقالل رسیده است، این باشگاه با وجود 
جدایی توزی در ابتدای فصل باید همه طلب او را یک جا بپردازد.

عدم توجه به دو اولتیماتوم قبلی که فیفا به اســتقالل در مورد رودریگو توزی 
 اعالم کرده بود و البته عدم پیگیری حقوقی پرونده این بازیکن که هفته چهارم  
لیگ برتر ایران را ترک کرد، در نهایت به ســومین و ظاهرا به آخرین اولتیماتوم  
 فیفا ختم شــد. نامه فیفا روز چهارم فروردین ماه به باشــگاه استقالل رسیده و

 1۸ روز مهلت برای پرداخت مبلغ قرارداد توزی داده شــد تا طلب وی که برای 
تمام مدت فصل شکایت کرده و معادل۳70 هزار دالر است و البته ۵ درصد هم 

جریمه روی آن کشیده شده برای استقالل دردسرساز شود.
این در حالی است که اصال نماینده باشگاه استقالل این پرونده را پیگیری نکرده 
و شاید اگر این پرونده پیگیری می شد و دفاع تمام قدی از آن صورت می گرفت 
 مبلغ بدهی استقالل در همان۵0 هزار دالر توافق ســال گذشته تمام می شد. 
در هر صورت اســتقالل حاال باید کل مبلغ را به عالوه جریمه تا هشت روز دیگر 

پرداخت کند تا با کسر امتیاز مواجه نشود.

بازی هایی که در راه اســت یعنی برنامه های بسکتبال در ســال گذشته به پایان 
نرسیده و ادامه لیگ برتر بسکتبال را باید تا نیمه اول اردیبهشت دنبال کرد.

 بسکتبال یک سال پر هیاهو را پشت سر گذاشت و با اتفاقات و حاشیه های فراوان 
نتوانست انتظارات را برآورده کند. تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا ناکام ماند 
 و حتی سهمیه رقابت های المپیک را به دســت نیاورد تا در شرایطی سخت تر و 
در رقابت های گزینشی با حریفانی مقتدر شانس کمتری برای صعود داشته باشد.

در تورین ایتالیا و حریفانی که از اروپا، آمریکا و آفریقا برای راهیابی به رقابت های 
بسکتبال المپیک ریودوژانیرو صف کشیده اند، کار ملی پوشان بسکتبال سخت تر 
است تا یادمان باشد برای المپیکی شدن باید از فرصت های آسیایی استفاده کرد، 

نه دشواری های راه صعود در جمع تیم های بین قاره ای را به جان خرید.
از شب قرعه کشی بازی ها و روشن شــدن تکلیف تیم ملی بسکتبال که در کدام 
شهر و کشور و با چه تیم هایی بازی دارد این پرسش سر زبان هاست که آیا تیم ملی 
بسکتبال می تواند از این رقابت ها که بازی های ساده ای نیست، بلیت ریودوژانیرو 
را در جیب بگذارد؟ المپیک کجاســت؟ تورین چه خبر است و تیم ملی بسکتبال 

شش ماه دیگر در همین روزها به دنبال چیست؟
 هم گروهی با یونان و مکزیک در وهله نخســت و در صــورت راه یابی تیم ملی 
به نیمه نهایی بازی با ایتالیا یا کرواسی بهانه خوبی است تا گروه بازی های تورین، 

با هیجان باال دنبال شود. تیم ملی بسکتبال چهاردهم تیر نخستین بازی خود را 
برابر یونان برگزار می کند که در افتخارات این تیم حضور در المپیک، موفقیت در 
رقابت های جهانی و چند قهرمانی در اروپا دیده می شود. پانزدهم تیرماه تیم ملی با 
مکزیک بازی دارد که مانند ایران از آخرین دوره قهرمانی این تیم سه سال گذشته 
است یعنی همان سالی که ایران در جام ملت های آسیا با جام قهرمانی از فیلیپین 

بازگشت مکزیکی ها جام قهرمانی بازی های 201۳ آمریکا را در آغوش گرفتند.

از نکات جالب در رقابت های گزینشی و رویارویی ایران و مکزیک این که هر دو تیم 
روی کاغذ به برد مقابل یکدیگر امیدوارند. مکزیکی ها به سختکوشی و هماهنگی 
در کنار ستاره ای که در ترکیب رئال مادرید دارند، می بالند و تیم ایران به انگیزه 
بازیکنانش می نگرد که همــواره در دیدارهای بزرگ جــواب داده و با هنرنمایی 

بازیکنان باتجربه و جوان همراه است.
 بازی با فرانســه در رقابت های جهانی 2014 اســپانیا ســرفصل بسکتبال ایران 

هر چند در این سطح، بازی های در عرصه رقابت های بین المللی است 
ندیدیم، امـــا دیـگری از تیم ملی 

الگوبرداری 

منطبق بــا واقع بینی از همــان دقایق خوب ایســتادگی برابر فرانســه قهرمان 
 201۳ اروپا می تواند دستاوردهای ارزشمندی داشــته باشد. تیم ملی بسکتبال 
در رویدادهای جهانی نشان داده، تیم ملی در رقابت های آسیایی نیست. در بازی 
با تیم های صاحب کالس جهانــی انگار بازیکنان ملی پوش ما دو برابر بیشــتر از 
بازی در آسیا می دوند و سخت تر می جنگند. انگیزه های درونی بازیکنان ما چند 
برابر انگیزه هایی است که در آسیا دیده می شــود. روی این اصل باید تیم ملی را 
در رقابت های گزینشــی المپیک تیمی بدانیم که اصولش بر پایه کالس جهانی 
بسکتبال استوار است و برای دیده و برگزیده شــدن خود تا سر حد جان مبارزه 

می کند.
ضرورت اتحادیه بسکتبال 

لیگ برتر بسکتبال یا لیگ دسته یک از بعد بررسی وضع نظام تیم داری در بسکتبال 
ایران فرقی ندارد زیرا از هر دو گروه بازی ها در ســال گذشته تیم های زیادی از 
چرخه لیگ ها کنار رفتند. مهم ترین مشــکل تیم ها شرایط بد مالی است هر 
 چند برنامه ریزی غلط هم جاهایی دخیل بوده و تیم ها را وادار به کناره گیری 
کرده است. در بسکتبال ایران ســال ها صحبت از اتحادیه باشگاه ها مطرح 
اســت، اما این تفکر هرگز تحقق پیدا نکرده است. هدف از داشتن اتحادیه 
تیم های بسکتبال ایران، ایجاد حرکت هماهنگ و هدفمند توسط باشگاه ها، 

در راه رسیدن به مرز خودکفایی و دفاع از حقوق صنفی است.
اگر یک برنامه مدون و مبتنی بر دیدگاه های علمی - تشکیالتی مستقل و پویا 
برای تیم های بسکتبال کشور ایجاد شــود می توانیم با تحولی شگرف به سوی 
توسعه پایدار حرکت کنیم. هر چند این کار زمان بر است، اما با برنامه ریزی و گذشت 
سال ها، اتحادیه به مکانی برای هم فکری و همکاری باشگاه ها در رسیدن به اهداف 

کوتاه مدت و بلند مدت تبدیل می شود.

بایدها و نبایدهای فوتسال در سال ۹۵ ؛

 تیم ملی و جام باشگاه ها 
                   دورقیب اصلی لیگ

 درحالی که در دنیای مدرن فوتبال، باشــگاه ها از مربیان جوان 
استفاده و آنها را برای آینده آماده می کنند، برترین فوتبالیست های 

کشور ما بیکار هستند و هیچ کجا تجربه اندوزی نمی کنند.
 و این مساله در حالی اســت که اســتفاده از جوان ها در عرصه 
مربیگری فوتبال ایران جواب داده و امثال ویســی، گل محمدی، 
منصوریان و ... موفقیت ها و سبک خوبی از مربیگری را در فوتبال 
ایران رقم زده اند و نسل فوتبالیست های90 را در این عرصه موفق 
 نشــان داده اند، هنوز برترین های آنها از منظر بین المللی کاری 

در دست ندارند و یا بیرون گود نشسته اند.
در واقع فوتبال ایران در انتظار مربیگری امثال وحید هاشــمیان، 
 پاشازاده، کریمی، مهدوی کیا، رســول خطیبی، فرهاد مجیدی 
و ... است. نه اینکه حضور آنها دیر شده باشد، نه برخی مثل خطیبی 

حتی امروز در این عرصه با تجربه هم محسوب می شوند، اما در مجموع باید تاکید کرد این بازیکنان 
سابق که بر شمردیم هنوز قدم از قدم برنداشته اند، نه خودشان برای خودشان و نه باشگاه ها برای 

آنها.
 نه تراکتور از رسول اســتفاده می کند، نه پرســپولیس به دنبال کریمی و مهدوی کیا فرستاده و 
 نه استقالل برای مجیدی برنامه ای دارد. در واقع آنها رها شــده اند و هیچ کس با آنها کاری ندارد. 
این همه در حالی رخ می دهد که باشگاهی مثل رئال مادرید، زین الدین زیدانش را در تیم دوم خود 

به کار گرفته و دقیقا همه امورش را مد نظر داشتند تا او را به تیم بزرگساالن و اصلی آوردند.
در واقع نبود استراتژی و فلسفه در باشگاه های ما و نداشتن هیچ برنامه ای برای آینده و هیچ طرح و 
هدفی موجب از دست رفتن توانایی ها و دانسته های بازیکنانی شده که در بایرن مونیخ، لورکوزان، 

هامبورگ و ... آموزش دیده اند و بزرگ ترین مجامع فوتبال دنیا را تجربه کرده اند.
این بازیکنان همین حاال می توانند در کمیته فنی باشگاه ها باشند، می توانند در کمیته استعدادیابی 
باشگاه ها باشند و حتی مدیران آکادمی ها و حتی می توان با آنها قرارداد بست برای دو یا سه سال 

دیگر به عنوان سرمربی و البته همین امروز آنها را کمک مربی کرد تا سه سال تجربه کسب کنند.
اما کدام باشگاه فلسفه دارد؟ تقریبا هیچ باشگاهی در ایران جلوتر از نوک بینی اش را نمی بیند و این 
دقیقا ضعف بزرگ فوتبال ایران محسوب می شود که باشگاه ها سال آینده خود را اسرار آمیز و مثل 

جزیره ناشناخته می بینند.

باشگاه ها هیچ برنامه ای ندارند؛

آینده مثل جزیره اسرارآمیز

 رییس فدراســیون دوومیدانی با اشاره به دوپینگ دونده ایران می گوید این 
درخواست جامعه جهانی است که به ورزشکارانی که بی اطالع از ماده ممنوعه 

ملدونیوم استفاده کرده اند تخفیفی داده شود.
دوپینگ، این پدیده شــوم خواســته یا ناخواسته  ورزش که گاها طعم شیرین 
یک مدال و پیروزی را آن قدر تلخ می کند که ورزشکاری را از دنیای قهرمانی 
 دور و یــا رویای قهرمانی را پایان می دهد این بــار رنگ و روی دیگری پیدا

 کــرده اســت. قربانیــان این پدیــده نامبارک دو دســته اند. یــا آنهایی که 
دل را به دریا زده اند و به امید رســوا نشــدن و یا با قول های واهی دیگران 
دوپینگ کرده اند و یا دســته دوم هم کســانی هستند که از روی بی اطالعی 
اجــازه ورود ماده ای را به بدن خود می دهند که ممنوع اســت. در این میان 
 ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ اســت که با طرح قوانینــی که عموما در 
 فاصله ای کوتاه به تصویب می رســند ســهم زیادی از ورزشــکاران را قربانی 
 می کننــد. قربانیــان عموما همان کســانی هســتند که در ایــن فاصله یا 
تنهــا مدت کمی پس از اعالم از آن ماده ممنوعه اســتفاده کرده اند و قانون 
 هــم هیچ تخفیفــی برای آنها در نظر نمی گیرد. نمونــه آن دونده دوی 4 در

400 متر ایران که از ملدونیوم اســتفاده کرده اســت، مــاده ای که به تازگی 
به لیســت مواد ممنوعه اضافه شده اســت. مجید کیهانی، رییس فدراسیون 
دوومیدانی در این خصوص گفت: متاســفانه دوپینــگ دونده ما مدتی پیش 
به ما اعالم شــد و مشخص شد که ایشــان از ماده ممنوعه ملدونیوم استفاده 

کرده است.

 اعتراض جهانی 
به ممنوعیت ناگهانی ملدونیوم

مهدی پاشازاده پیشکســوت اســتقالل که تجربه مربیگری هم دارد، به ورزشگاه 
نیوکمپ رفت تا دیدار جذاب بارسلونا و رئال مادرید را از نزدیک نظاره کند.

لنز دوربین

سلفی مربی استقاللی در ورزشگاه نیوکمپ

آزمون سخت المپیک در تورین
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  بــزرگ تریــن دشــت الله هــای واژگــون کشــور در 
چهارمحال و بختیاری واقع شده و تا چند روز آینده به گل 
می نشیند و زیباترین جاذبه طبیعی کشور را در فصل بهار 

نمایان می کند.
 چهارمحــال و بختیــاری دارای گســترده ترین دشــت 
الله های واژگون کشــور است که شــمارش معکوس برای 

رویش این الله ها آغازشده است.
 دشــت الله های واژگــون چهارمحــال و بختیــاری در 
 ۱۲ کیلومتری چلگرد و در نزدیکی روســتای بنواســتکی 

از توابع شهرستان کوهرنگ واقع شده است.

به دلیل وسعت زیاد ) سه هزار و۴۰۰ هکتار ( دشت الله های 
 واژگون ) اشــک مریم ( در دو نوع قرمز و زرد و نیز نزدیکی 
به دیگــر جاذبه های گردشــگری کوهرنــگ، این منطقه 

تفرجگاه بسیار مناسبی محسوب می شود.
 زمان رویــش و شــکفتن الله های واژگون در این دشــت 
از اواســط فروردین ماه شــروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه 
خواهد داشــت. این گل در مناطق صخره ای و سنگالخی 
می روید و حتــی تا۱۰ هزار شــاخه از آن در یک دشــت 

قابل مشاهده است.
 هم اکنون بوته الله های واژگون رشــد کرده و زمان اندکی 

تا الله دادن این گل های زیبا باقی نمانده و مســافرانی که 
قصد مشــاهده این الله های واژگون را دارنــد باید هرچه 

سریع تر برای سفر خود برنامه ریزی کنند.
با توجه به گرم شــدن هوا الله های واژگون امســال زودتر 
از سال های گذشــته به گل می نشینند و برخی محلی های 
منطقه با توجه به رویش بوته ها معتقد هستند که بازگشایی 

الله ها از ۲۵ فروردین ماه آغاز می شود.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری در این خصوص گفت: در بســیاری 
از مناطق زاگرس الله های واژگون رویش دارد، اما دشــت 

الله های واژگون چهارمحال و بختیاری به واســطه وسعت 
بسیاری آن زیباترین دشت الله های واژگون کشور به شمار 

می رود.
بهمن عســگری ســوادجانی ادامه داد: دشــت الله های 
واژگون چهارمحال و بختیاری در آســتانه شکوفایی است 
 و زمان زیادی تا باز شــدن گل های الله های واژگون باقی 

نمانده است.
 وی اظهــار داشــت:برنامه ریزی برای ارایه خدمات ســفر 
 بــه مســافران ایــن منطقــه در طــول مــدت رویش 
الله های واژگون انجــام  و تمهیدات ویژه برای مســافران 

منطقه اندیشیده شده است.
بهمن عســگری سوادجانی اظهار داشــت: دشت الله های 
واژگون چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری استان اســت که در ماه فروردین و اردیبهشت 

موجب رونق گردشگری در این منطقه می شود.
رییس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره 
به اینکه شهرســتان کوهرنگ زیباترین و پــر جاذبه ترین 
شهرســتان گردشــگری چهارمحال و بختیاری به شمار 
می رود، تصریح کرد: فصل بهار واقعی شهرستان کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاری از اواخر فروردین ماه آغاز می شود و 

بهار در این منطقه حدود یک ماه عقب است.
 فریــدون رییســی دهکــردی در ادامــه اظهار داشــت: 
 هرســاله مســافران ورودی بــه منطقــه کوهرنــگ 
در اردیبهشت ماه بیشتر از ایام نوروز است و این امر به واسطه 
این است که بهار منطقه در ایام تعطیالت نوروز نمایان نشده 

و هوای منطقه سرد و زمستانی بوده است.

رییس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
 به اینکه دشــت الله های واژگون چهارمحــال و بختیاری 
در منطقه کوهرنگ در آستانه شکوفایی است، اظهار داشت: 
 زمان اندکی تا باز شــدن گل های الله هــای واژگون باقی

 مانده است.
وی ادامه داد: این جاذبه گردشــگری یک بار در طول سال 
قابل مشاهده است، به همین واسطه مسافران بسیاری روانه 

این منطقه می شوند.
رییس اتحادیه هتلــداران چهارمحــال و بختیاری اظهار 
داشت: دشت الله های واژگون چهارمحال و بختیاری یکی 
از مهم ترین جادبه های گردشگری منطقه است که موجب 

رونق گردشگری در منطقه می شود.
بخشدار مرکزی کوهرنگ اظهار داشت: تمهیدات ویژه برای 
بازدید مســافران و گردشگران از دشــت الله های واژگون 

شهرستان کوهرنگ اندیشیده شده است.
فرزاد حســینی ادامه داد: دســتگاه های مرتبط  با دشت 
الله هــای واژگون بایــد زمینه را برای حفظ و حراســت و 
جلوگیری از تخریب این دشت در زمان بازدید مسافران و 

گردشگران فراهم کنند.
 وی ادامــه داد: هم اکنون مراکز اقامتی این منطقه شــامل 
ســه هتل و یک خانه معلم در آمادگی کامل برای اســکان 

مسافران و گردشگران این منطقه هستند.
 فــرزاد حســینی اظهــار داشــت: شهرســتان کوهرنگ 
 جاذبه های گردشــگری بی شــماری دارد کــه نزدیکی 
جاذبه های گردشــگری به یکدیگر زمینــه را برای ورود 

مسافران و گردشگران بیشتر فراهم کرده است.
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آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 
1- نام سازمان مناقصه گزار: 

مدیریت امور عشایر استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: 

خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای ۴۰، ۵۰، 63، 9۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱6۰ و PE 8۰-۲۰۰ با استاندارد ۱۴۴۲7 
3- محل پروژه: 

شهرستان سمیرم- مناطق عشایری 
4- شرکتهای واجد صالحیت دارای گواهی و استاندارد الزم باشند. 

5- میزان سپرده در مناقصه: 
تضمین شرکت در استعالم ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر به کارفرما تسلیم شود. 

الف: ضمانتنامه بانکی 
ب: فیش واریزی به حساب ۲۱739۰۰۲۰3۰۰۰ بانک ملی شعبه اصفهان به نام بانک تمرکز وجوه سپرده امور عشایر 

6- برآورد اولیه حدود 3 میلیارد ریال 
7- مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

 از تاریخ انتشــار مرحله اول به مدت ۴ روز کاری به نشــانی: اصفهان، بزرگراه شــهید ســردار احمد کاظمی، مقابل زندان دســتگرد، مدیریت 
امور عشایر استان اصفهان )دبیرخانه( می باشد. 

8- زمان تشکیل جلسه و قرائت پیشنهادات: 
مورخه 9۵/۰۲/۱ در محل دفتر مدیریت امور عشایر استان می باشد. 

9- اسناد مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات http://lets.mporg.ir قابل دریافت می باشد. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     م -الف : 36791

مدیریت امور عشایر استان اصفهان 

چاپ اول

شمارش معکوس آغاز شد؛

زیباترین جاذبه  طبیعی کشور شکل می گیرد 
شکوفایی الله های واژگون

اخطاریه ممنوع الخروجی
 139404002127000075 /1 پرونــده: شــماره 
شــماره بایگانی پرونــده: 9400107 شــماره ابالغیه: 
139505102127000004 بدینوســیله به خانم صدیقه 
ســرائی گنجگانی فرزند لطف اله به شــماره شناسنامه 
103 به شماره ملی 1209156466 متولد 1358/01/01 
که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا خاوران کوی مازون بن بست مرحمتی 
پالک 138 که برابر اعالم اداره پســت شهرضا شما در 
آدرس مذکور مورد شناســائی واقع نگردیــده اید ابالغ 
می گردد در موضوع پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 
9400107 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و 
 علیه شما بنا به درخواست بستانکار شما ممنوع الخروج

 از کشــور گردیده اید این آگهی یک نوبــت در روزنامه 
 زاینــده رود چــاپ اصفهان جهــت ابالغ به شــما درج

 و منتشر می گردد. مســئول واحد اجرای اسناد رسمی 
شهرضا 

دادنامه
شماره دادنامه: 9309970369901291 شماره پرونده: 
9009980369900024 شماره بایگانی شعبه: 900975 
خواهان اعاده دادرســی: آقای حسین سلیمیان با وکالت 
آقای حسین فرهنگ ســهلوانی به نشانی خیابان رودکی 

بعد از بانک تجارت نبش کوچه 57 خوانده اعاده دادرسی: 
آقای خیراله رفیعی به نشــانی زرین شــهر، جنب حمام 
شــهرداری صافــکاری ســیدرضا هاشــمی موضوع 
درخواســت اعاده دادرســی: اعمال ماده 18 اصالحی 
قانون تشــکیل دادگاههــای عمومی و انقالب نســبت به 
دادنامه شماره 1808-86/12/14 شعبه 10 دادگاههای 
تجدید نظر استان اصفهان در راستای تجدید نظرخواهی 
از دادنامــه بــدوی 908-85/7/20 شــعبه 101 دادگاه 
عمومی جزائی زرین شهر گردشــکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای حسین سلیمیان 
متعاقبا با وکالت آقای حســین فرهنگ نسبت به دادنامه 
شــماره 1808-86/12/14 شــعبه دهــم دادگاه محترم 
تجدید نظر اســتان اصفهان که در راســتای تجدید نظر 
خواهی از دادنامه بدوی 908-85/7/20 صادر شــده از 
شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی زرین شهر اصدار یافته 
و متضمن نقض دادنامه بدوی و صدور حکم بر بی حقی 
خواهان بدوی )متقاضی اعاده دادرســی می باشــد در 
خواست اعاده دادرســی فوق العاده در اجرای ماده 18 
قانون تشــکیل دادگاههای عمومی و انقالب نموده که با 
تجویز ریاست محترم قوه قضائیه بر پذیرش درخواست 

اعاده دادرسی به این دادگاه و به عنوان شعبه هم عرض 
ارجاع گردیده است که از توجه به محتویات پرونده نظر 
به وجود روابط مالی بین طرفین مســتند به دفتر روزانه 
ای عادی کــه به دســخط خوانده بدوی تحریــر یافته و 
کارشناس خبره در امر حسابرسی نیز با تشریح روابط 
مالی طرفین و دفترچه یاد شــده میزان بدهی خوانده را 
اعالم و ایــن نظریه مصون از اعتراض موثر واقع شــده 
اســت و متضمن برآورد میزان بدهــی خوانده بدوی به 
خواهان می باشد و اینکه با وصف احراز مدیونیت خوانده 
 نامبرده دلیلی بر برائت ذمه خویش اقامه ننموده اســت 
این دادگاه دادنامه مورد درخواســت اعاده  دادرســی 
شــماره 1808-86/12/14 را نقــض و درخصــوص 
تجدیــد نظرخواهی آقــای خیرالــه رفیعــی از دادنامه 
بدوی شــماره 908-85/7/20 با توجه بــه مراتب فوق 
و برخــورداری رای بــدوی از اســتدالل کافــی که در 
راســتای ادله ابرازی و ســایر قرائن و امــارات اصدار 
یافته ضمــن رد اعتــراض تجدید نظرخــواه در اجرای 
مــاده 358 قانون آئین دادرســی مدنــی دادنامه تجدید 
نظرخواســته را تایید می نمایــد این رای قطعی اســت 
ضمنا با توجــه به محکوم له واقع شــدن متقاضی اعاده 
دادرســی وی مکلف اســت هزینه های دادرســی را در 
 اجرای ماده 511 همان قانون قبــل از صدور اجرائیه در 

حق دولت پرداخت نماید. 
م الف 3 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

حصروراثت
خانم زهرا مظاهری دارای شناســنامه شــماره 199 به 
شرح دادخواست به کالسه 94/ 413 شعبه اول حقوقی و 
حسبی شورای حل اختالف تیران از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان 
باقر مظاهری بشناســنامه 55 در تاریــخ 1394/12/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه  1- علیرضــا مظاهری 
ش.ش 125 به عنوان فرزند ذکــور متوفی 2- معصومه 
مظاهــری ش.ش 172 . 3- زهرا مظاهــری ش.ش 199 . 
4- طاهــره مظاهــری ش.ش 185 . 5- ناهیــد مظاهری 
ش.ش 74 . 6- فرزانــه مظاهــری ش.ش 261 به عنوان 
فرزندان اناث متوفــی 7- فاطمه ســلطانی ش.ش 49 به 
 عنوان همسر متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث 
دیگری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
 درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهر

کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفــی نزد او 
 باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به

 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م/الف 381 رئیس شــعبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران
حصروراثت

آقای رضا قاســمیان دارای شناسنامه شماره 6997 به 
شرح دادخواســت به کالســه 95/ 3  ش2 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان علی قاسمیان بشناسنامه 5977 در تاریخ 
1394/6/22 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر 
به نامهای 1- رضا قاسمیان به شماره شناسنامه 6997 
. 2- حسن قاسمیان به شــماره شناسنامه 137 و چهار 
دختر به نامهای 1- فاطمه قاسمیان به شماره شناسنامه 
148 و 2- بتول قاسمیان به شماره شناسنامه 12 و 3- 
عصمت قاسمیان به شــماره شناسنامه 110 و 4- زهرا 
قاسمیان به شماره شناسنامه 45 و یک همسر دائمی به 
نام صاحب طاحونه اردستانی به شماره شناسنامه 87 
 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یک نوبــت آگهی مــی نماید تاهرکســی 
 اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از

 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورای حل 
اختالف اردستان تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 
م/الف 967 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
1/4 شــماره ابالغیــه: 9510103734100061 
شماره پرونده: 9409983734100632 شماره 
بایگانی شعبه: 940718 خواهان محسن منانی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خواندگان شــرکت 
گوهر صفا کرکس و ناصر شــهریاری و رضا 
قدمگاهی به خواســته مطالبه وجــه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان نطنز نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان نطنز واقع در نطنز ارجاع 
و به کالسه 9409983734100632 ثبت گردیده 
که وقــت رســیدگی آن 1395/2/20 و ســاعت 
11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن احــدی از خوانــدگان به نــام آقای رضا 
قدمگاهی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می 
 شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و 
 ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق

 جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف 9 شــعبه 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
1/3 شــماره ابالغیــه: 9510103734100064 
شماره پرونده: 9409983734100633 شماره 
بایگانی شــعبه: 940719 خواهــان خانم تانیا 
منانی با والیت قهری محسن منانی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان شرکت گوهر صفا کرکس 
و ناصر شهریاری و رضا قدمگاهی به خواسته 
مطالبــه وجه چک تقدیــم دادگاه هــای عمومی 
شهرســتان نطنز نموده که جهت رســیدگی به 
شــعبه دادگاه عمومــی )حقوقی( دادگســتری 
شهرستان نطنز واقع در نطنز ارجاع و به کالسه 
9409983734100633 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/2/20 و ساعت 10:00 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن احدی 
از خوانــدگان به نام آقــای رضــا قدمگاهی و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنــی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد. م الف 10 شــعبه دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
1/2 شــماره ابالغیــه: 9410103734105111 
شماره پرونده: 9309983734100655 شماره 
بایگانی شعبه: 930820 خواهان اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان به مدیریت محمود 
محمود زاده دادخواســتی به طرفیــت خوانده 
حســن مظاهری به خواســته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نطنز نموده 
که جهت رســیدگی بــه شــعبه دادگاه عمومی 
 )حقوقی( دادگستری شهرســتان نطنز واقع در

 نطنز ارجاع و به کالسه 9309983734100655 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/25 
 و ســاعت 11:00 تعییــن شــده اســت. به علت 
مجهــول المکان بــودن خوانده و درخواســت 
 خواهــان و بــه تجویز مــاده 73 قانــون آیین
  دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب

 در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهــی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 

حاضر گردد. 
م الــف 11 شــعبه دادگاه عمومــی )حقوقــی( 

دادگستری شهرستان نطنز



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام صادق عليه  السالم :
  بهشــتى  ها چهار نشــانه دارند: روى گشــاده، 

زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده.
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  تقریبا نیمی از افراد در شــروع ســال نو تصمیمات جدیــدی برای تغییر
می گیرند، شبیه همان تصمیم هایی که مثال از ابتدای هفته یا اول این ماه 
فالن کار را انجام می دهم یا نمی دهم، امــا درصد کمی واقعا به اهدافی که 
تعیین کرده اند می رسند. شاید شما هم این سوال را از خود پرسیده باشید 
که چرا این اتفاق می افتد؟ چرا با وجودی که با اراده و مصمم به خودمان و 

گاهی دیگران قول می دهیم، اما موفق نمی شویم؟
راســتی چه چیزی باعث می شــود به قول و قراری که گذاشته ایم پایبند 
نباشیم.  این موضوع می تواند دالیل متعددی داشــته باشد، اما در مطلب 
پیش رو قصد داریم روش هایی را مرور کنیم که احتمال شکست را برای ما 
 به حداقل برساند و در آغاز ســال جدید با یک هدف گذاری مناسب شروع

تازه ای داشته باشیم.
سال جدید را برای خودت نامگذاری کن

برای خودتان یک شعار تعیین کنید؛ یک جمله که مرتب بتوانید تکرارش 
کنید و به خودتان یــادآوری کنید که چه قول و قراری برای ســال جدید 
گذاشته اید. مثال» سال خوشــآمدگویی به چیزهای جدید « خب حاال این 
شعار به شــما کمک می کند که مرتب از چیزهای جدید استقبال کنید و 
دایره امن خودتان را گســترش دهید و محدود نباشــید. البته دقت کنید 

که این نامگذاری باید متناسب با حال و هوای شما و اهداف و نیازهای تان 
 صورت بگیرد؛ مثال اگر شما ارتباط های گســترده ای دارید و مایلید کمی 
اطراف تان را خلوت کنید و به رابطه های تان سر و سامانی بدهید و کیفیتش 
 را بهبود ببخشید شاید آن وقت بهتر باشد که به شعار دیگری فکر کنید؛ مثال 

» سال رابطه های کیفی نه کمی «.
اهداف خودتان را بنویسيد

 از ویژگــی هــای یک هــدف  خــوب این اســت کــه مشــخص، قابل 
اندازه گیری، دست یافتنی و واقعی باشد و به خصوص برای آن یک محدوده 
 زمانی تعیین کرده باشــید. فرض کنید شــما می خواهیــد مهارت زبان 
 انگلیسی تان را در سال جدید بهبود ببخشــید، خب ابتدا باید این هدف را 

با جزییات بیشتری مشخص کنید. 
مثال بنویسید بهبود مهارت درک مطلب با مطالعه روزانه یک صفحه از فالن 
کتاب؛ به این ترتیب در پایان یک ماه می توانید به خوبی مسیری را که طی 
کرده اید ارزیابی کنید و اینکه تا چه حد در دســت یابی به هدف تان موفق 

بوده اید یا نقاط ضعف تان چه بوده است؟
 اهداف تان را در کفه ترازو بگذارید

 خب شــما اهداف تان را ثبت کــرده اید، اما آیــا واقعا مــی دانید که چه 
 می خواهید؟ بــا این هدفی کــه برای خودتــان تعیین کــرده اید دنبال 
چه چیــزی هســتید؟ آیا زمانــی کــه برایش تعییــن کرده ایــد کافی 

 هســت؟  آیا  می دانید که چه چیزهایی نمی خواهید؟ برای دســت یابی 
بــه آن به چه چیزهــای دیگری نیــاز دارید؟ چــه  اقداماتی بایــد انجام 
بدهیــد؟ در ایــن مرحلــه الزم اســت  دربــاره اهــداف تان بــه خوبی 
فکر کنیــد تــا بــه درک بهتــری از آنها برســید. اگــر برای رســیدن 
به یــک هــدف گام هــای متعــددی را الزم اســت طــی کنیــد، ابتدا 
 این مراحل را مشــخص کنیــد و گام به گام آنها را پشــت ســر بگذارید. 
فهرست تان را با دقت مرور کنید، آیا اهدافی هست که با هم در تضاد باشند، 
 کدام یک برای شــما واقعا اهمیت بیشــتری دارند؟ کدام یک را حاضرید 
از فهرست حذف کنید و حس می کنید واقعا به آن نیازی ندارید؟ اهمیت 
این مرحله در این است که به شما امکان می دهد پیش از شروع و اتالف وقت 

و انرژی تان یک ریزش را تجربه کنید و متوجه خواهید شد که دقیقا 
از کجا باید شروع کنید.

راه های رسيدن به تصميمات تان را یادداشت کنيد
 با نوشتن اهداف تان روی کاغذ در واقع آنها را درونی 

می کنید. بــرای اینکه عــزم و اراده درونی تان را 
 جهت بدهید مقداری زمان صرف کنید و اهداف 

کوتاه مــدت، میان مدت و بلنــد مدت خود 

 را تعییــن کنیــد. یادتــان باشــد برای 
 هر کدام زمانی تعیین کنید؛ مثال یک ماهه، 

شش ماهه و یک ساله.
 این ثبت کردن می تواند به روش مورد عالقه 

خود شما باشــد؛ هرطور که راحتید آن را انجام 
دهید، می توانید این فهرست را با صدای خودتان و 

به صورت یک فایل صوتی ضبط کنید و هر وقت فرصت 
کردید قبل از خواب یا بعد از بیدار شدن به آن گوش بدهید، 

می توانید آنها را در رایانه شخصی تان ذخیره کنید یا اینکه روی 
یک کاغذ بنویسید و به دیوار اتاق تان بچسبانید؛ انتخاب با شماست. 

آنچه اهمیت دارد این است که اهداف شــما از مغزتان بیرون آمده و جایی 
ثبت شده، مطمئن باشید همین نوشتن شما را یک گام به تحقق این اهداف 

نزدیک تر می کند.
تمرین کنيد تا عادت کنيد

عادت کردن در واقع یک فرآیند تمرین و عمل مداوم هست. 
شما با فکر کردن به یک عادت نمی توانید آن را به دست آورید. اما با تمرین 
و عمل کردن می توانید یک عادت جدید ایجاد کنید یا با فراموشی و عمل 
نکردن یک عادت قدیمی را به تدریج کنار بگذارید. بهترین قسمت کسب 
یک عادت جدید این اســت که بعد از مدتی دیگر برای انجام آن به انرژی 

زیادی نیاز ندارید. در واقع عادت ها به ما کمک می کنند تا بخش زیادی از 
انرژی و وقت خود را صرفه جویی کنیم. 

بنابراین می توانید آن را در جــای دیگری مصرف کنید. پس برای خودتان 
عاداتی تعیین کنید که بعد از مدتی با تمریــن بتوانید به طور خودکار آنها 

را انجام دهید.
 اما مهم تر اینکــه عادت هایی را فهرســت کنیــد که به برآورده شــدن

 اهداف تان کمک کند. 
 نکته بعــدی اینکه 

بــــرای 
 ایـــــجاد یک عــادت از 

کم ترین زمان ممکن که می توانید آن را تحمل کنید شروع کنید و سپس 
به تدریج این زمان را افزایش دهید.

  شاید شما هم داستان قورباغه هایی که در ظرف آب قرار داده می شوند و 
به تدریج دمای آب را افزایش داده تا اینکه قورباغه ها کامال پخته می شوند را 
شنیده باشید، مغز شما هم باید دقیقا به همین ترتیب به یک موضوع جدید 
عادت کند؛ آرام و نامحسوس. نباید با تغییرات ناگهانی و طوفانی آغاز کنید. 

 در این صورت مدت زیادی دوام نخواهید آورد و با یک احســاس شکست 
به روال قبل بازخواهید گشت.

  فکر کردن به یک عادت
عادت هایی را فهرست کنید که به برآورده شدن اهداف تان کمک کند.

 به روزرسانی و دوباره سازی داشته باشيد
 همیشــه آمادگی این را داشــته باشــید که در صورت لــزوم در اهداف 
تعیین شده یا شیوه ای که برای رسیدن به آنها انتخاب کرده اید، تجدید نظر 

کنید. البته این کار باید با دقت و هوشمندانه انجام شود. 
قرار نیست مرتب از این شــاخه به آن شاخه بپرید. یادتان باشد 
شما همانی هستید که فکر می کنید و همانی می شوید 

که هر روز انجام می دهید.
 اینکه امروز چــه کاری انجام می دهید، 
 بــه نظر خیلــی مهم و چشــمگیر 
نمی رســد، امــا وقتــی یک 
عادت در شــما ایجاد شود 
یک عمر با آن ســر و کار 
خواهید داشــت. پس 
دقت کنید که درباره 
 خودتان چطور فکر و 
روزهـــای تــــان 
 را چگونــه ســپری 

می کنید.
دفتـــر قـــرار 
مالقات شــخصی 
 داشــته باشــيد

شــاید کمــی عجیب 
بـــه نظــر برســد، امــا 
 بــــرای خودتــــان قــرار 
مالقات های هفتگــی یا ماهیانه 
تعیین کنید؛ حتی اگر زمانش خیلی 
کوتاه باشد. مثال نیم ساعت در هفته یا ماه 
صرف کنید تا در مکان و زمان مورد عالقه و مقدور 
به دیدار خودتان بروید. در این قرار مالقات یک بار دیگر 
اهداف تان را با دقت مرور کنید و فهرست عادت های مورد نیازتان 

را بازبینی کنید.
 اگــر خــوب پیــش رفتــه ایــد خودتــان را تشــویق کنیــد و اگــر 
 حــس می کنیــد بــه دلگرمــی نیــاز داریــد، فرصتــش را بــه وجود 
آورید. این قرار مالقات ها به شــما کمک می کند که در راه باقی بمانید و 
یادتان باشد که قرار است از چه راهی و به کجا برسید، همین طور می تواند 
به شــما انگیزه بدهد و فرصتی فراهم کند تا از حس و حال درونی تان آگاه 

شوید. اینکه آیا از روال موجود رضایت دارید یا خیر.

معرفی کتاب

داســتان راســتان به قلم اســتاد شــهید مطهــری از جمله داســتان های 
ارزشــی ایرانی برای همه گروه های ســنی به ویژه برای نوجوانان اســت که 
بــا مضامین و درون مایه هــای کــه دارد در هیچ دوره ای کهنه نمی شــود و 
همه ایرانیــان در دوره ای مــی توانند این اثــر را برای کودکان خــود تهیه و 
آنها را بــه سرچشــمه مفاهیم بلنــد این اثــر آشــنا کننــد و از آنجایی که 
 شــهید مطهری در امور دینی و ارزشــی اســالمی اســتادی بی بدیل است 
داستان هایی را که برای گنجاندن در این مجموعه انتخاب کرده و با زبانی ساده 

و کامال معتبر انتخاب کرده است.
داســتان راســتان در دو جلد نوشته شده اســت. جلد اول داســتان راستان 
 داراي 75 داســتان اســت و جلــد دوم آن دارای50 داســتان کــه 
 داســتان هاي جلد دوم اغلب از داســتان هــاي جلد اول طوالني تر اســت و 

در مجموع 125 داستان را شامل مي شود. 
داستان هاي این کتاب برگرفته از کتب حدیث و کتب تاریخي است و نویسنده 
کوشیده است تا به لحاظ حفظ امانت چیزي از خود بر اصل واقعه اضافه نکند، 
اما در حدود قراین احوال، داستان را پرورش داده و در قالب عامه فهم تري آن 

را عرضه کند.
 همچنیــن در کنــار داســتان هایــي دربــاره زندگانــي پیامبــر)ص( و 
 اهــل بیــت)ع( داســتان هایــي نیــز دربــاره اصحــاب آن حضــرت و 
شــخصیت هاي بزرگ عالم اســالم نظیر دانشــمنداني همچون ابن ســینا، 
 غزالــي و حتــي شــخصیت هــاي بــزرگ غیرمســلمان ماننــد دیــوژن 
 ) حکیم نامــدار یونانــي ( نیز درج شــده اســت که نشــانگر عمــق نگاه و 

سعه صدر نویسنده است. اســتاد در این باره مي گوید: » اکثر این داستان ها از 
کتب حدیث گرفته شده و قهرمان داستان یکي از پیشوایان بزرگ دین است. 
ولي البته منحصر به این گونه داستان ها، از کتب رجال و تراجم و تواریخ و سیر 
هم استفاده شده و داستان هایي از علما و شخصیت ها آورده شده که سودمند 
 و آموزنده اســت. در این قســمت نیز اعمال جمود و تعصب نشــده و تنها به 

رجال شیعه اختصاص پیدا نکرده است.

داستان راستان

گوناگون 

 بعضی ها برای اینکه بتوانند آرزوی دیگران را برآورده کنند، تمام وقت و 
انرژی خودشان را می گذارند، بیشتر این مادرها هستند که توانایی انجام 

چنین کاری را دارند.
» یی جیفینگ « یک زن اهل شانگهای اســت که در 12 سال گذشته 
همه وقت و انرژی خودش را برای رســیدگی به گیاهان گذاشته است. 
 هدف او این است که جنگل های خشک شده در منطقه آالشان را زنده 

 نگه دارد و با ایــن کار یاد و خاطره پســرش را هم که 1۶ ســال پیش 
فوت کرده، زنده نگاه دارد.

در سال2000 تنها پسر » یی « به نام » یانگ « در یک تصادف جاده ای 
 در ژاپن کشته شــد و این حادثه باعث در هم شکســته شدن این مادر 
شــده بود. اما او توانســت راهی برای غلبه بر این غم و اندوه پیدا کند و 

تصمیم گرفت زندگی اش را وقف آرزوی پسرش کند.
یانگ دربــاره برنامه های خودش که می خواســته در شــمال چین و 
بخش های داخلی مغولســتان درخت بکارد تا جلوی پیشرفت بیایان را 
بگیرد، به مادرش گفته بود، » یی « در این باره می گوید: یانگ از زمانی 
که پســر کوچکی بود به هرچیزی که به طبیعت مربوط می شد، عالقه 

زیادی داشت.
از همین رو این مادر به همراه همسرش با استفاده از پولی که بیمه برای 
مرگ پسرشان داده بود، یک مرکز غیرانتفاعی با نام » زندگی سبز « را 
در سال 200۳ راه اندازی کردند، البته از آن جایی که آن ها دانش زیادی 
در کشاورزی یا جنگلداری نداشتند، اولین کاشــت آن ها ناموفق بود، 
اما امیدشان را از دســت ندادند و با کمک گرفتن از کارشناسان محلی 

توانستند چند نهال را برای فصل بعد آماده کنند.
 حاال 12 ســال اســت که هر ســال نهال های تــازه ای را می کارند و 
 به گفته مــادر یانگ بارش بــاران در این منطقه هم بیشــتر شــده و 
 به همین دلیل تقریبا ۸5 درصد از نهال هایی که کاشته اند باقی مانده و 

رشد کرده است.

عزاداری متفاوت مادری برای پسرش

به رسم هرسال مردم بسیر فرانســه در میدان اصلی این شهر 
 جمع شــدند تا املتی با15000 تخم مرغ درســت کنند. از 
سال 197۳ هرسال دوشنبه بعد از عید پاک مردم شهر بسیر 
 فرانســه یک املت بزرگ بــا15000 تخم مرغ تازه درســت 

می کنند.
 این رسم از آن جا سرچشمه می گیرد که هنگامی که ناپلئون 
بناپارت به جنوب فرانسه ســفر می کرد یک شب را در بسیر 
سپری کرد. آشپزی در بسیر املتی برای او آماده کرد و ناپلئون 
هم که آن املت را خورد و از آن لذت برده بود به مردم شــهر 
دستور داد تا در میدان اصلی شهر جمع شوند و آن املت را برای 
ســربازان آماده کنند. مردمی هم که آن جا حاضر شده بودند 
غذای خود را با سربازان تقسیم کردند. این املت بزرگ در نقاط 

مختلف فرانسه نیز تهیه می شود.

گزارشــی تحقیقی درباره رفتارشناســی نوعی ماهی در تایلند 
نشان می دهد که این ماهی کور قادر اســت راه برود.کریستین 
ساینس مانیتور نوشت؛ این تحقیق که توسط دانشگاه تکنولوژی 
نیوجرسی منتشر شــد، آناتومی غیرمعمول این جانور موسوم به 
»فرشته ماهی غاری« را مورد بررسی قرار داده و به ویژه به دنبال 
 یافتن جواب این پرســش رفته که چرا این ماهی برعکس سایر 
هم نوعان آن، دارای رفتارهای شبیه به راه رفتن است، مانند آنچه 
که در جانوران خشکی زی سراغ داریم. رشته ماهی غاری، با آنکه 
کور است، اما می تواند مسیر افقی خود را شناسایی کند. طول این 
ماهی صورتی رنگ از چند ســانتیمتر فراتر نمی رود، با این حال 
ساختار بدن و باله های آن به گونه ای است که می تواند روی زمین 
راه رفته یا حتی از مسیر عمودی باال برود. محققان می گویند این 
رفتار فرشته ماهی غاری از محیط زندگی آن که در نقاط تاریک 
و دورافتاده غار مانند در آب های تایلند است، نشات گرفته است.

 سومین قطار گردشــگران اروپایی17 فروردین امســال وارد ایران 
می شود و به چند شهر تاریخی از جمله اصفهان سفر می کند. 

  اداره کل راه آهن اصفهان روز شنبه اعالم کرد: این قطار تحت عنوان 
» قطار طالیی « 17 فروردین امسال از طریق مرز » رازی « در استان 
آذربایجان غربی وارد ایستگاه راه آهن تبریز می شود. ورود این قطار 
بدون مسافر است و مسافران از طریق هواپیما به فرودگاه تبریز وارد 
شده و در ایستگاه راه آهن سوار قطار می شــوند. این قطار عصر روز 
17فروردین با مسافران و گردشگران اروپایی به سمت زنجان رفته و 
سپس به شهرهای کاشان، اصفهان، سعادت شهر، شیراز، یزد و مشهد 
ســفر می کند. گردشــگران این قطار 2۳ فروردین وارد ایستگاه راه 
آهن تهران می شوند. این قطار گردشگری به دلیل ناامنی کنونی در 
 مسیر ترکیه بدون مسافر سیر می کند و 24 فروردین بدون مسافر از 

مرز رازی خارج و به سمت ترکیه حرکت خواهد کرد. 

 اگر نمی توانید به ســادگی دوســتان و آشــنایان خود را در شبکه 
 اشــتراک گذاری عکس اینســتگرام پیدا کنید، می توانید از قابلیت 
تازه ای به نام Discover People استفاده کنید که به اینستگرام 
اضافه شده است. قابلیت یاد شده به نسخه تحت وب اینستگرام اضافه 
شده اســت و با آیکونی شبیه به قطب نما مشــخص شده است. این 
آیکون در سمت راست و باالی مرورگر قرار دارد. پیش از این قابلیتی 
موسوم به Discover People در نسخه موبایلی برنامه اینستگرام 
وجود داشــت که بر اســاس عالئق و عادات کاربری، افرادی را برای 

دوستی پیشنهاد می داد و چندان دقیق نبود.
کاربران بعد از کلیک کردن بر روی آیکون تازه افزوده شده تعدادی از 
افراد را که برای تعقیب کردن پیشنهاد داده شده اند مشاهده می کنند 
و سه عکس آخر قابل مشاهده توســط هر یک از آنها هم در دسترس 

قرار می گیرد.

بزرگ ترین املت جهان با 15000 تخم مرغ پخته    
شد

 ماهی غارنشینی که می تواند راه   
برود

ورود سومین قطار گردشگران اروپایی به 
اصفهان

 یافتن دوستان در اینستگرام ساده تر
  شد

سـال جدید و ترک عادت های بـد
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