
آگهی مناقصه عمومی 

شــهرداری زرین شــهر به اســتناد بودجــه عمرانــی مصوب ســال 1395 خــود در 
 نظر دارد نســبت بــه اجــرای عملیــات روســازی قســمتی از جاده های دسترســی 
 پارک کوهســتان زرین شــهر بــا اعتبــار اولیــه 12/000/000/000 ریــال از طریق 
مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ 

95/2/4 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

جواد جمالی - شهردار  زرین شهر

نوبت اول
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رئيس شوراي اسالمي شهر:

 اصفهان برای حضور در مجامع 
بین المللی آمادگی کامل دارد
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ریيس جمهوری:

برای حل مسئله مسکن 
باید راه صحیح را

 انتخاب کنیم

کلیات سیاســت های کلی نظام قانون گذاری کشور در 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. اولین 
جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در سال جدید، 
به ریاست آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی تشکیل شد و دو 
موضوع الیحه  موافقت نامه انتقــال محکومان به حبس، 
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قبرس اختالفی 
میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و بررسی و 
تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری در دستور کار 
قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید. در ابتدای این 
جلسه، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سخنانی، با تبریک 
و تهنیت فرارسیدن آغاز ســال جدید به اعضای مجمع، 
ابراز امیدواری کرد که در ســال جاری، شاهد سربلندی 
و بالندگی هر چه بیشــتر مردم خوب کشــورمان و رفع 

مشکالت مسلمانان جهان به ویژه کشورهای ...

با فرا رســیدن رجب بــه عنوان مــاه حرام، نــرخ دیه 
253 میلیــون تومان شــد و درصـــورتــــی کــــه 
دارنـــدگـــان وسـایل نقلیـه نسبت به خرید الحاقیه 
خود اقدام نکرده باشند در صورت هر گونه حادثه منجر 
به فوتی بایــد مابه التفاوت دیه را خــود پرداخت کنند. 
اولیــن روز از ماه حرام فرا رســید و اگر دارنده وســایل 
نقلیــه ای که نســبت به خریــد الحاقیه اقــدام نکرده 
 باشــد و در جریان یک حادثه باعث فوت فردی شــود، 
مابه التفاوت دیه ای که قابل توجه نیز اســت باید توسط 
وی پرداخت شــود. به عبــارت دیگر در صــورت بروز 
مشکل و نداشــتن الحاقیه مردم باید بخشی از دیه را از 
 جیب خود پرداخــت کنند. البته مهلــت خرید الحاقیه 
بـــه پایــان نمـــی رســـد  و شرکت هاي بیمه پس از 

این زمــان نیــز الحاقیـــــه مي فروشند...

رئیس شــوراي اسالمي شــهر اصفهان گفت: 
اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به یک جهانشهر 
فرهنگی و دانش بنیــان را دارد.  رضا امینی در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
عرض تبریک به مناسبت آغاز ماه رجب  و والدت 
امام محمد باقر )ع(گفت: شهر اصفهان در مسیر 

رشد و توسعه قرار گرفته و اگر بخواهیم این شهر 
به عنوان جهانشهر در دنیا شــناخته شود باید 
 مولفه هــای آن که حضــور در مراکز عمومی و

 بین المللی تجــارت، نــوآوری و خالقیت در 
حوزه های مختلف و تقویت روابط اقتصادی در 

منطقه است را به مرحله عمل برسانیم...

کلیات سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری کشور تصویب شد

صدور الحاقيه بيمه همچنان ادامه دارد؛
نرخ دیه افزایش پیدا کرد

استقالل به دنبال 
بازپس گیری صدر؛ سپاهان 

در اندیشه حفظ آبرو

سقوط شدید خودروهای
» مدل 94 « در بازار

چرا آمریکا 
به دنبال تغییر رژیم 

در ایران است؟

جشن بازنشستگی مامور 
مواد مخدر اصفهان 

رنگ خون گرفت

جایگاه کشور باید 
دردانش هسته ای 

مشخص شود
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نصف جهان 
به بـاغ گلـها می بالـد
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با روی کار آمدن اوباما که نماینده  جناح دموکرات ها محسوب 
می شد، ادبیات ساکنان کاخ س��فید در مورد ایران از ابراز نظر 
در خصوص » تغییر رژی��م «، به » تغییر رفت��ار « تغییر کرد. 
جمهوری خواهان قائل به سیاست تغییر رژیم در ایران بودند 
آن چنان که » مایکل لدین « مشاور اسبق شورای امنیت ملی 
آمری��کا و از چهره های برجس��ته محافظه کار در یادداش��تی 
در سال ۲۰۱۳ که در وال اس��تریت ژورنال منتشر کرد، برای 
مقابله با » تهدی��د ایران « چنی��ن می نویس��د: » حمایت از 
 مخالفان حکوم��ت ایران بهترین مس��یری اس��ت که منجر 

به سرنگونی و تحقیر رژیم می شود. «
 به گزارش ایمنا به نقل پایگاه اطالع رسانی دفترحفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، اما اولین اظهارنظرهای 
اوباما در این باره، به پوسترهای او در کارزار تبلیغات انتخاباتی 
۲۰۰۸ بر می گردد، آنجا که در کنفرانس با اعضای رسانه های 
یهودی و اس��رائیلی عنوان داش��ت: » ما به دنب��ال مانع برای 
آرمان های ملی مشروع آن ها نیستیم، اما ایران مجبور به تغییر 
رفتار خود است. « چنین سیاس��تی همواره از سوی اوباما در 
طول سال های ریاستش بر کاخ س��فید ادامه داشته است. او 
حتی در گرماگرم مذاکرات هس��ته ای ای��ران، در مصاحبه ای 
با روزنامه  نیویورک تایمز در تاری��خ ۵ آوریل ۲۰۱۵ نظر خود 
را در خصوص آنچ��ه وی تغییر رفتار ای��ران نامیده، این گونه 
بیان می کن��د: »فکر می کنم ترکیب یک مس��یر دیپلماتیک 
که مسئله  هسته ای را در یک طرف قرار داده و همزمان پیامی 
روشن به ایرانی ها بفرستد مبنی بر اینکه شما باید رفتار خود 
را به طور گس��ترده تغییر دهید و اینکه اگر ش��ما به اقدامات 
تهاجمی بی ثبات کننده خود ادام��ه دهید، ما از متحدان خود 
حفاظت می کنیم، ترکیبی اس��ت که به صورت بالقوه نه فقط 
خیال دوستان ما را راحت می کند، بلکه تنش ها را نیز کاهش 
می دهد.« وی همچنین در ۱۵ جوالی ۲۰۱۵ )۲۴ تیر ۱۳۹۴( 
سه بار از عنوان تغییر رفتار ایران یاد می کند. در این مصاحبه 
با عنوان کردن این موضوع که » دیپلماس��ی آمریکا می تواند 
تغییرات واقعی و معنی داری به دس��ت آورد « اظهار داش��ت: 

» همیشه این امیدواری وجود دارد که رفتارها تغییر کند. «
در آخری��ن اظهارنظر نی��ز اوبام��ا در یک آوری��ل یعنی ۱۴ 
 فروردین س��ال جاری، در حاشیه نشس��ت امنیت هسته ای 
در واش��نگتن در پاس��خ به س��وال خبرن��گاران در خصوص 
 ایران بیان داش��ت که » ایران تاکنون متن تواف��ق را رعایت 
 کرده اس��ت، اما روح توافق، مس��تلزم این اس��ت ک��ه ایران 
به جامعه جهانی و ش��رکت ها س��یگنال هایی بفرستد مبنی 
بر اینکه اقدام به انجام طیفی از اقدام��ات تحریک آمیزی که 
ش��رکت ها را هراس��ان می کند، نخواهد کرد. « وی در همین 
نشست در خصوص پافشاری اش برای تغییر رفتار ایران چنین 
اشاره کرد: » ایران باید آن چیزی که هر کشور دیگری در دنیا 
می فهمد را درک کند و آن اینکه شرکت ها می خواهند جایی 
بروند که احس��اس امنیت بکنند، جایی که ش��اهد مناقشات 
گسترده نباشند، جایی که بتوانند مطمئن باشند مبادالت طبق 
روال معمول انجام می شوند؛ و این هم سازگاری است که ایران 

باید آن را انجام دهد. «

 تا اینجا مشخص ش��د که اگرچه اوباما از اصطالح تغییر رفتار 
به جای تغییر رژیم استفاده کرده اس��ت، اما » نتیجه « هر دو 
در عمل به یک جا ختم می شود: از بین بردن انقالب اسالمی. 
حال سوال آن است که چرا آمریکایی ها به دنبال تغییر رژیم یا 
به تعبیر دموکرات ها تغییر رفتار جمهوری اسالمی هستند؟ 
برای این موضوع می توان دالیل مختلفی برشمرد که برخی از 

مهم ترین آنها به شرح زیر است:
 ۱. تضاد گفتمانی

 گفتمان انقالب اس��المی به  دلیل آرمان ها و اهدافی که دارد، 
 در تض��اد کامل ب��ا منافع اس��تعماری آمریکا و نظام س��لطه 
در جهان است. » ری تکیه « در یادداشتی در روزنامه  واشنگتن 
پست، به صراحت به ماهیت ایدئولوژیک دشمنی بین ایران و 
آمریکا اش��اره می کند و از آن به عنوان مبنایی برای تغییر در 
ایران یاد می کند. وی پیش از شروع مذاکرات اخیر هسته ای 
می نویس��د: » اغلب اوقات تنش های بین ای��ران و آمریکا به 
اختالفات فنی بر س��ر برنامه هس��ته ای تهران نس��بت داده 
می شود. برای دهه ها دیپلمات ها در تالش بودند تا توازن بین 
سانتریفیوژها و تحریم های اضافی را مشخص کنند. هسته این 
درگیری ها ایدئولوژیک است: تهران نمی خواهد ما موفق شویم 

و ما نباید بخواهیم تهران غالب شود. «
 آمریکایی ها به خوبی از ماهیت استقالل طلبانه و عزت جویانه  
 انق��الب اس��المی مطلع ان��د و از این موض��وع نی��ز نگرانند. 
 پیت��ر جون��ز یک��ی از پژوهش��گران و اس��اتید غرب��ی در 
مقال��ه  ای تحت عن��وان » نظام سیاس��ی ای��ران و معنای آن 
برای سیاس��ت گذاری در ایاالت متحده «، با تاکید بر تخاصم 
ایدئولوژیک ایران و آمریکا معتقد اس��ت: » ایرانیان مردمانی 
 س��خت و باهوش هس��تند که تاریخ خ��ود را ارج می  نهند و 
دولت مردان آمریکایی چاره  ای جز این ندارند که به آن احترام 
بگذارند و البته بدانند که راهی پر از چالش و زمان  بر را پیش رو 
خواهند داشت. « به همین سبب است که اوباما یک روز بعد از 
توافق هسته ای به صراحت اعالم کرد: » ایران همچنان چالشی 

برای منافع و ارزش های ما است. «
  ۲. ممانعت از تبدیل ش�دن ایران به عن�وان یک مدل 

در سطح منطقه ای و جهان
آمریکایی ها به شدت از تبدیل شدن نظام مردم ساالری دینی 
ایران به عنوان یک مدل منطقه ای و اسالمی بیمناک اند. آنها 
 به خوبی می دانند که ایران کش��وری با پتانسیل الگوبرداری 
در منطقه  غرب آس��یا و ش��مال آفریقاس��ت. همان طور که 

 دانی��ل پیپس در وب س��ایت ش��خصی خود بی��ان می کند: 
» موفقیت های ایران س��بب ش��ده اس��ت، پش��تیبانی برای 
مدل اسالمی ضد غربی قلمداد ش��ود. ایرانیان از این فرصت 
 برای افزایش نف��وذ تاریخ��ی فرهنگی اس��تفاده می کنند « 
 در این خصوص مدیر میز ایران در اندیش��کده  آمریکایی بلفر 
در خصوص نقش ایران در منطقه بر آن است که » ایران یکی 
از قوی ترین و با ثبات ترین کشورهای منطقه است که به طور 
واقعی قدرت نفوذ موثر و شکل دادن وقایع بیرون از مرزهای 

خود را دارد. «
 روزنامه  انگلیس��ی گاردین نیز با اظهار ش��گفتی نس��بت به 
محبوبیت روزاف��زون ای��ران در جهان عرب اش��اره می کند: 
»با وج��ود س��رمایه گذاری های خاندان آل س��عود از طریق 
رواج اس��الم وهابی، ایران موفقیت ه��ای خیره کننده در بین 
اقشار جهان عرب کسب کرده است. ایران به خاطر اقدام های 
اسرائیل علیه فلسطین به نفع آن ها دلس��وزی کرد و با اتخاذ 
 رویکرد ضدصهیونیس��تی و ضدغربی، حمایت نس��بی موفق 
 از حزب ا... لبنان و حم��اس را آغاز کرد و در نتیجه به ش��دت 

در جهان عرب محبوبیتی فراوان کسب کرده است. «
 ۳. تحدید توان نظم سازی منطقه ای ایران

یکی دیگر از مس��ائلی  ک��ه آمریکایی ها را به تغیی��ر رژیم در 
 ایران ترغیب می کند، توان ایران برای تغییر نظم منطقه ای و 
در خط��ر انداختن مناف��ع آمریکا در س��طح منطقه اس��ت. 
 نظمی ک��ه آمریکایی ها ب��ا سیس��تم » پراکندن آش��وب « 
در پ��ی آن هس��تند. بنابراین آنها به ش��دت دنب��ال تحدید 
این توان ایران هس��تند. گرچ��ه خود نی��ز معترفند که حل 
بسیاری از مس��ائل منطقه بدون حضور ایران ناممکن است. 
 به همین علت آمریکایی ها به شدت از ایفای نقش فعال ایران 
در مع��ادالت منطق��ه و مخصوصا ع��راق و س��وریه عصبانی 
 هس��تند. اندیش��کده  » امریکن انترپرایز « در مقاله ای به قلم 
» جان بولت��ون « نماینده  پیش��ین آمریکا در س��ازمان ملل 
چنین می نویسد: » بنابراین حکومت اس��د، نمی تواند بدون 
حمایت ایران به حی��ات خود ادام��ه دهد... ما بای��د به جای 
تمرکز بر سرنگونی اسد یا کمک به دش��منان وی، به صورت 
جدی ب��ر تغییر رژیم در ای��ران تمرکز کنی��م. « » آندرو جی 
تبل��ر « از کارشناس��ان اندیش��کده  آمریکایی واش��نگتن در 
تحلیلی پیرامون عواقب آزادی احتمالی ش��هر حلب و اثرات 
آن بر توازن قوا در عرصه  جنگ نوش��ت: » این امر شکس��تی 
ویژه برای آمریکا و متحدان سنتی آن چون ترکیه، عربستان 
س��عودی، قطر و اردن اس��ت. البته این م��ورد در مواجهه با 
حضور ایران و روس��یه در س��وریه نیز نوع شکستی محسوب 
می شود... اما به طور اساس��ی مواضع دولتی و به ویژه نیروهای 
ایران تقویت می ش��ود. « در مجموع بایستی اش��اره کرد که 
 آمریکایی ه��ا به خوب��ی از پتانس��یل های ای��ران در منطقه و 
در سطح بین المللی آگاهی دارند و بنابراین بعید است که دست 
از دشمنی با ایران بردارند. این موضوعات که آنها به دنبال تغییر 
رژیم ایران نیس��تند و فقط در برخی از م��وارد جزیی با ایران 
 دچار چالشند که با حل آنها می توان دشمنی را کنار گذاشت، 

فاقد مبنای تئوریک و استراتژیک است.

 کلی��ات سیاس��ت های کل��ی نظ��ام قانون گ��ذاری کش��ور در جلس��ه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

اولین جلسه مجمع تش��خیص مصلحت نظام در س��ال جدید، به ریاست 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل ش��د و دو موضوع الیحه  موافقت نامه 
انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قبرس 
اختالفی میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و بررسی و تدوین 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات 

آن به تصویب رسید.
در ابتدای این جلسه، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سخنانی، با تبریک و 
تهنیت فرارسیدن آغاز س��ال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد 
که در سال جاری، شاهد س��ربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب 
کش��ورمان و رفع مشکالت مس��لمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه 

منطقه باشیم.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، هاش��می رفس��نجانی، با توجه 
به ش��رایط نامطلوب منطقه ب��ه دلیل ن��ا امنی ها و تح��رکات خطرناک 
تروریست ها، افزود: در این شرایط، جمهوری اسالمی ایران از یک سو باید 
با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعام��ل داخلی، امنیت کامل خود را 
تقویت کند و از سوی دیگر به همس��ایگان خود کمک کند تا نا امنی ها و 

اختالفات منطقه ای را رفع کنند.
در ادامه روند برگزاری جلس��ه، رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
هاشمی رفسنجانی، همچنین با تسلیت فقدان آیت اهلل واعظ طبسی، عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، 
شخصیت عالی مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه ای دردناک 
در اواخر سال گذشته برای مردم و مس��ئوالن بود که جای خالی ایشان را 

احساس می کنیم.
هاشمی رفس��نجانی ابراز امیدواری کرد فردی صالح و خدوم جای خالی 

وی را پر کند.
 در ادامه همین جلس��ه، الیحه اختالف��ی موافقت نامه انتق��ال محکومان 
به حبس، بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس 
از بحث و بررسی اعضا و اس��تماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و 
ش��ورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسالمی 

را تایید کردند.
در ادامه  جلسه، بررس��ی و تدوین سیاس��ت های کلی نظام قانون گذاری 

کشور آغاز شد.
 در این جلس��ه ک�ه عالوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطالعات و دادگستری، 
قائم مقام وزیر کش�ور، رییس کمیس��یون قضایی و حقوقی، رییس مرکز 
پژوهش ها و معاون قوانین مجل�س ش���ورای اس��المی، معاون حقوقی 
رییس جمهور، رییس سازم�ان زن�دان ها، مدی�ر ک�ل امور ایرانیان خارج 
از کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون های مربوطه از دبیرخانه مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز حضور داش��تند، پس از بحث و بررسی های 
مبسوط و استماع دیدگاه های مختلف، نهایتا کلیات این سیاست ها مورد 

تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.

محسن رضایی گفت: آمریکایی ها تا اآلن هم خالف برجام 
عمل کردن��د و صالحیت صحبت و مذاک��ره در خصوص 
مسائل منطقه و موش��ک های ایران را ندارند؛ توانمندی 

دفاعی و موشکی ما هم قابل مذاکره نیست.
  محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
طی سخنانی در مراسم بزرگداشت ش��هید سپهبد علی 
صیاد شیرازی در ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: 
ملت ایران مردمانی نجیب هستند و ما به دشمنان توصیه 

می کنیم با دم شیر بازی نکنند.
 وی در جواب افرادی که می گویند چرا بعد از خرمشهر، 
جنگ ادامه پیدا کرد، گفت: این روش��نفکران غرب زده 
بدانن��د جنگ ادامه پیدا ک��رد تا آنها ام��روز در آرامش و 

امنیت باشند.
رضایی خاطرنشان کرد: کسانی که می گویند آمریکا قصد 
حمله به ایران را نداشت، خاطرات مسئوالن آمریکایی را 
بخوانند تا بدانند آمادگی دفاعی و موش��کی ایران مانع از 

این حمله شد.
فرمانده سپاه در سال های دفاع مقدس با اشاره به اظهارات 
اخیر وزیر خارجه آمریکا درخصوص آمادگی برای مذاکره 
موش��کی با ایران افزود: آنها که ت��ا االن هم خالف برجام 

عمل کردن��د و صالحیت صحبت و مذاک��ره در خصوص 
مسایل منطقه و موشک های ایران را ندارند و توانمندی 

دفاعی و موشکی ما هم قابل مذاکره نیست.
 رضایی ادامه داد: آمریکا خودش عامل ناامنی در منطقه 
است و مسئوالن ما هم از زمان بنی صدر تا االن ۴ بار آنها 

را تست کرده اند.
 وی با بیان اینکه مسئوالن ما در تالش هستند تا آمریکا 
 را مجب��ور کنند ب��ه تعهدات خ��ود عمل کنن��د، گفت: 
ملت ایران صبری دارند و به اع��راب هم توصیه می کنیم 

وارد بازی آمریکا نشوند.

معاون امور دفاعی نخس��ت وزیر روس��یه گفت: هیچ مانعی 
 در تحویل س��امانه های موش��کی پدافند هوایی اس-۳۰۰ 

به ایران وجود ندارد.
 دیمیتری راگزین گفت: هیچ گونه مش��کلی که در تحویل 
مجموعه های اس-۳۰۰ به ایران مانع ایجاد کند بین تهران 

و مسکو وجود ندارد.
بر اساس گزارش ایتارتاس، راگزین خاطرنشان کرد که مسئله 
خاصی وجود ندارد و قرارداد تحویل اس-۳۰۰ با ایران امضا 
شده و اجرا می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا تحویل 
 اس-۳۰۰ به ایران آغاز ش��ده اس��ت، گف��ت: تاریخ تحویل 

در قرارداد دولتی روسیه و ایران قید شده است.
» اس-۳۰۰ پی ام او « یکی از قدرتمندترین موش��ک های 
 زمین به هوای قابل اس��تفاده در تمامی ارتفاع ها به ش��مار 
می رود که توانایی پیگی��ری همزمان۱۰۰ هدف و درگیری 

با ۱۲ هدف را دارد.
 روس��یه در س��ال ۲۰۰7، ق��راردادی را ب��رای ف��روش 
موش��ک های اس۳۰۰ به ایران به ارزش۸۰۰ میلیون دالر 

امضا کرد.
مسکو در سال۲۰۱۰ و در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل برای متوقف کردن فروش سالح به ایران به خاطر برنامه 

انرژی هسته ای مناقشه برانگیز آن، این قرارداد را معلق کرد.
پس از آن ایران علیه ش��رکت دولتی صادرات سالح روسیه 
»روس آبارون اکس��پورت« در دادگاه مصالحه و داوری ژنو 
اقامه دعوا کرد و روسیه نیز به ایران پیشنهاد یک مصالحه را 
داد که براساس آن سامانه موشکی دفاع هوایی آنتی-۲۵۰۰ 
را به ایران تحویل دهد، اما ایران این پیشنهاد را رد و بر اجرای 
توافقنامه اصلی مبنی بر تحویل س��امانه موشکی اس-۳۰۰ 
 تاکید کرد.» والدیمی��ر پوتین « رییس جمهوری روس��یه 
در ماه مارس س��ال ۲۰۱۵ دس��تور تحویل این سامانه های 

پدافند هوایی به ایران را صادر کرده است.

محسن رضایی؛

آمریکا قصد حمله به ایران را داشت؛
آنها خالف برجام عمل کرده اند

معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه:

مانعی در تحویل » اس - ۳00 « به ایران وجود ندارد

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

کلیات سیاست های کلی نظام قانون گذاری 
کشور تصویب شد

عضو کمیس��یون امنیت ملی ۲۶ فروردین را موعد قانونی ارایه اولین گزارش 
 از روند اج��رای برجام خواند و گف��ت: وزارت خارجه مکلف ب��ه ارایه گزارش 

به کمیسیون امنیت ملی است.
حسین نقوی حسینی اظهار داش��ت: مطابق مصوبه مجلس شورای اسالمی، 
وزارت خارجه باید هر س��ه ماه یک بار گزارش مکتوبی از روند اجرای برجام 
به کمیس��یون امنیت ملی ارایه کند بنابراین نیازی به حضور آقای ظریف یا 

معاونان ایشان برای ارایه گزارش در این کمیسیون نیست.
نماینده مردم ورامین اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی نیز به عنوان ناظر 
مجلس بر اجرای روند برجام باید هر ش��ش ماه یکبار گزارشی از روند اجرای 

برجام به صحن علنی مجلس ارایه دهد.
س��خنگوی کمیس��یون برجام افزود: اولین مهلت س��ه ماهه وزارت خارجه 
 ۲۶ فروردی��ن ماه به اتمام می رس��د و وزارت خارجه مکلف ب��ه ارایه گزارش 

به کمیسیون امنیت ملی است.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران گفت: الزامات قدرت دفاعی ما تابع اراده درونی 
نظام است که توسط مقام معظم رهبری شکل می گیرد.

سردار حسین سالمی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران در حاشیه هفدهمین 
سالگرد بزرگداشت شهید صیاد شیرازی گفت: این خارج از صالحیت و شایستگی 
مقامات آمریکایی است که بخواهند درباره الزامات قدرت دفاعی ما صحبت کنند؛ 
چرا که پشتوانه اصلی قدرت ما منزلت و حیات ماست و همین موضوع نباید مورد 

مذاکره و مصالحه قرار بگیرد.
 وی ادام��ه داد: ای��ن مس��ئله تاب��ع اراده درون��ی نظ��ام ما اس��ت که توس��ط 
مقام معظم رهبری ش��کل می گیرد و حمایت های مردم را دارد. در این موضوع 

تجلی قدرت موشکی ما مشاهده می شود.

» جان کری « در کنفرانسی خبری مش��ترک با » شیخ خالد بن احمد 
الخلیفه « وزیر خارجه بحرین در منامه گفت، از ایران می خواهیم به ما 

کمک کند به تنش ها در یمن و سوریه پایان دهیم.
 وب سایت ش��بکه راش��اتوی در گزارش��ی به صحبت های جان کری 
 در کنفران��س خب��ری در بحرین پرداخت و نوش��ت: » ج��ان کری « 
در کنفرانسی خبری مشترک با » ش��یخ خالد بن احمد الخلیفه « وزیر 
 خارجه بحرین در منامه گف��ت، از ایران می خواهیم ب��ه ما کمک کند 

به تنش ها در یمن و سوریه پایان دهیم.
جان کری افزود: ایران باید ب��ه تمامی جهان ثابت کند که تصمیم دارد 
عضوی سازنده از جامعه بین الملل باشد و به برقراری ثبات کمک کند.

 ش��یخ خالد بن احمد الخلیفه نی��ز گفت که می خواهیم ش��اهد تغییر 
در سیاست خارجی ایران باشیم.

 بر اساس این گزارش، جان کری برای شرکت در نشست وزرای خارجه 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منامه سفر کرده است.

» در این راس��تا هم مصر قبل از سفر س��لمان به قاهره به توقف پخش 
ش��بکه المنار بر روی ماه��واره » نایل س��ت « اقدام کرد ت��ا هدیه ای 

پیشکش شاه سعودی قبل از سفر به قاهره تقدیم کرده باشد. «
» عبدالباری عطوان « تحلیلگر برجسته عرب نوشت: » یکی از بارزترین 
و مهم ترین پرونده هایی که شاه عربستان در س��فر به مصر با مقامات 

قاهره بررسی می کند، پرونده ایران است. «
 وی افزود: » عربس��تان معتقد اس��ت ایران خطر منطقه ای اس��ت که 
در حال نبرد سیاسی و نظامی با ریاض به طور نیابتی از طریق همپیمانان 
است. به همین خاطر هم ایران برای » السیسی « رییس جمهوری مصر 
یک برگه برنده ای محسوب می شود که از طریق آن ثروت های کالن 

عربستان را به قاهره گسیل خواهد داد. «
 عبدالباری عطوان عنوان کرد: » سامح ش��کری وزیر خارجه مصر هم 
)قبل از سفر سلمان به قاهره( در راس��تای هم صدا شدن با سعودی ها  
از ایران انتقاد کرده و گفته که ایران در تالش برای گسترش نفوذ خود 
در کشورهای همسایه از طریق طائفه گری است. شکری گفته که مصر 

ارتباط خود را تا این لحظه با ایران کامل قطع کرده است. «
  این تحلیلگر ادامه داد: » در این راس��تا هم مصر قبل از س��فر سلمان 
به قاهره به توقف پخش شبکه المنار وابسته به حزب ا... بر روی ماهواره 
 نایل س��ت اقدام کرد تا هدیه ای پیش��کش شاه س��عودی قبل از سفر 

به قاهره تقدیم کرده باشد. «

نقوی حسینی خبر داد:

۲۶ فروردین موعد قانونی ارایه اولین گزارش 
از روند اجرای برجام

سردار سالمی؛

قدرت دفاعی ما
قابل مصالحه نیست

راشاتودی گزارش داد؛

درخواست جان کری از ایران برای حل 
جنگ در سوریه و یمن

ایران، برگ برنده » السیسی « ؛

پرونده ایران روی
میز شاه سعودی در قاهره

اخبار
به نقل ازدفترحفظ ونشرآثارحضرت آیت اهلل خامنه ای؛

 چرا آمریکا به دنبال تغییر رژیم 
در ایران است؟

بین الملل



خبر

 در درگیری مس��لحانه پلیس مواد مخدر اس��تان اصفهان با اشرار مسلح، 
یک مامور با سابقه پلیس به درجه رفیع شهادت رسید.

ب��ه گ��زارش ایمنا، ب��ه دنب��ال وص��ول اطالع��ات دقی��ق در  خصوص 
انتق��ال مق��دار زی��ادی مواد مخ��در از محور ش��رق  کش��ور به س��مت 
مرکزتوس��ط پلی��س تخصص��ی مب��ارزه ب��ا  م��واد مخ��در، مام��وران 
انتظام��ی اس��تان اصفه��ان در کمی��ن قاچاقچی��ان چندین ایس��تگاه 
 تامی��ن و مراقبت با پوش��ش و ب��دون پوش��ش انتظامی ایج��اد کردند 

تا جایی که از حصول نتیجه در این عملیات اطمینان حاصل کردند.
پس از صدور دستور فرمانده میدان، ماموران وارد عمل شده و به خودرو 
حامل مواد مخدر دس��تور توقف دادند، اما اش��رار به دستور ایست پلیس 

توجهی نکرده و به صورت متقابل به سمت ماموران آتش گشودند.
ماموران انتظامی با مس��دود کردن راه های جانبی به منظور جلوگیری از 
آسیب دیدن دیگر شهروندانی که در این جاده در حال تردد بودند، خودرو 
 اش��رار را در تور خود گرفتار کردند، س��رگرد قضاوی نیز ک��ه از ماموران 
 س��ابقه دار پلیس مبارزه با مواد مخدر بود در این حین وارد عمل شد که 
 به رغم داش��تن جلیقه ضد گلوله، ناگهان یک تیر فش��نگ از سالح اشرار 

به سر وی اصابت و نامبرده به درجه رفیع شهادت رسید.
در این عملیات انتظامی ماموران موفق شدند تعداد 5 قاچاقچی مواد مخدر 
را زنده دستگیر کنند که دو نفر از آن ها در اثر اصابت گلوله پلیس زخمی 
و سه نفر دیگر سالم هستند. همچنین مقدار 527 کیلو گرم مواد مخدر از 
نوع تریاک و حشیش همراه با چندین قبضه سالح از خودرو اشرار کشف و 
ضبط شد. بنا بر این گزارش، شهید قضاوی یکی از ماموران با سابقه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اصفهان بود که در دهه هفتاد نیز در یکی از عملیات 
 های انتظامی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و به رغم این که 
می توانست از مزایای بازنشس��تگی زودتراز موعد استفاده کند، به دلیل 
 عش��ق و عالقه به این ش��غل مقدس، درخواست بازنشس��تگی ویژه نداد 
 تا ظهر جمعه و در آستانه 47 س��الگی، جشن بازنشستگی وی رنگ خون 
 به خ��ود بگی��رد. ش��هادت این مام��ور وظیف��ه ش��ناس را در آس��تانه 
ماه رجب المرجب به فرماندهی انتظامی اس��تان، خانواده و همکاران این 

شهید تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

در درگیری با اشرار مسلح؛

جشن بازنشستگی مامور مواد مخدر 
اصفهان رنگ خون گرفت

اصفهان فقط به آثار باس��تانی خود نمی بالد بلکه نصف 
جهان الج��وردی در دل خود مکانی زیب��ا و بی بدیلی 
هم چون باغ گل ها دارد که آوازه آن در دیگر اس��تان ها 

شهره است.
 باغ گل ها یکی از جاذبه های تفریحی اصفهان است که 
در دهه هفتاد در محل  می��دان بزرگمهر ابتداي خیابان 
سلمان فارسي اصفهان راه اندازی ش��د؛ از ویژگی های 
برجس��ته این باغ کارکرد چندگانه تفریحی، فرهنگی، 
آموزشی و پژوهش��ی آن و همچنین به کار بردن عناصر 

معماری سنتی در بنای آن است.
در عصري که » ماشینیسم « و رش��د قارچ  گونه صنایع 
 آالین��ده، محیط زیس��ت انس��ان و موج��ودات زنده را 
به مخاطره افکنده و آلودگي هوا س��ر منش��ا بس��یاري 
 از بیماري هاي تنفس��ي و م��رگ و میره��اي ناگهاني 
ش��ده اس��ت و در فصلي از تاریخ که خطرات ناش��ي از 
آلودگي هوا و کاه��ش موحش نازک ش��دن الیه اوزن 
نگراني عموم ملل جهان را برانگیخته اس��ت و آینده اي 
تاریک را براي ابنا بش��ر به تصویر مي کشاند، نمي توان 
در چاره اندیشي و یافتن راه برون رفت از مشکالت تعلل 

ورزید.
باید باور کنی��م که یک نهض��ت بزرگ مل��ي در ایجاد 
یک محیط س��الم ش��هري مي توان��د التی��ام بخش و 
ضامن س��المتي روح و جس��م ش��هروندان باشد. پس 
 باید دریچه اي به باغ امید گش��ود و رویش و سخاوت را 

به نظاره نشست.
اصفهان، این ش��هر الج��وردي که چونان نگارس��تاني 
دلپذیر و مرواریدي گرانبه��ا در مرکز فالت ایران زمین 
مي درخش��د، باغ گل های آن باعث زیبایي، ش��ادابي و 

پاالیش نسبي هواي شهر شده است.
 در معرفي قس��مت هاي مختلف مجموعه ب��اغ گل ها 
می توان گفت که پاویون ورودي آن ساختماني به ابعاد 
۶×۹ و ارتفاع ۶ متر در دو اشکوب است که طبقه همکف 
آن مش��تمل بر دو قسمت ش��مالي و جنوبي )در سمت 
شمالي پلکان س��اختمان و سمت جنوبي دفتري جهت 

ارایه بروشور و اطالعات باغ و نمایش بذر گل ها( است.
باغ صخره اي باغ گل ها نیز در فضایی به وس��عت25۰۰ 
متر و ارتفاع ۳ متر اس��ت و25۰ گونه گیاهان صخره اي 

که نمایي از طبیعت را ارایه مي کنند در آن وجود دارد.
در س��مت ش��رقي باغ صخره اي ق��رار دارد و از ارتفاع 
4متري حجم قابل توجه��ي از آب به داخل برکه ریزش 
 مي کند و جریان پیدا مي کند. در ساختمان آبشار از انواع 
س��نگ هاي رودخانه اي اس��تفاده شده اس��ت تا آبشار 

کامالطبیعي جلوه کند.
ضمن اینکه به منظور تلطیف هوا و پرورش انواع گیاهان 
آبزي، در طرح باغ برکه اي به مساحت حدود۳5۰۰ متر 

مربع در ضلع جنوب شرقي باغ پیش بیني شده است.
محوطه مخصوص کودکان نیز در دیگر سمت باغ گل ها 
قرار دارد که در این محوطه با استفاده از انواع پرچین ها 

طرحي پیش بیني شده است که بچه ها بتوانند با گریز و 
اختفاء ساعاتي از وقت خود را در باغ بگذرانند.

در مرکز باغ، طرح فرش که یک��ي از نقش هاي اصیل و 
دیرینه اصفهان است، قرار دارد که در طراحی گل و بوته 
و ترنج فرش از انواع انشا گل ها استفاده شده است، معابر 
باغ که حدود5۰۰۰ متر مربع اس��ت ب��ا نوعي کفپوش 
 )س��نگ ه��اي گرانیت( با ط��رح هاي خ��اص مفروش 
شده است، در قسمتي از باغ، باغچه هایي به منظور کشت 

انواع گل رز در ایران در نظر گرفته شده است.
آمفي تئاتر روباز در باغ گل ها

 در ضلع ش��رقي ب��اغ گل ه��ا، در انتهاي مح��ور اصلي 
به منظور برگزاري نمایشگاه هاي مختلف و مراسم جشن 
و سخنراني، با اس��تفاده از تنه درختان، فضایي به شکل 
آمفي تئاتر پیش بیني  شده است که ظرفیت آن حدود 

25۰ نفر است.
به منظور پویا بودن باغ گل ها، با توجه به شرایط اقلیمي 
اصفهان و کمبود گل در فصل زمستان، مجموعه گلخانه 
به مساحت7۰۰ متر مربع در ضلع شرقی باغ پیش بیني 
شده اس��ت که با فراهم کردن انواع اقلیم در طول فصل 
 زمس��تان بازدید کنن��دگان مي توانند نظاره گ��ر انواع 

گل ها باشند.

با توجه به تنو ع گل ه��ا و گیاهاني که نی��از به مراقبت 
ویژه  دارند، اطراف باغ با نرده هاي ساده و دیواره سبز از 
انواع پرچین ها، به گونه اي که ضمن جلوگیري از تردد 
افراد، به صورت دیواره اي س��بز محدوده باغ را مشخص 

می سازد.
باغ گیاهان دارویي و خوراکي نیز با مساحتي در حدود 
۱۱7۰ متر مربع ایجاد شده اس��ت که داراي ۱۳2 گونه 
از انواع گیاه��ان دارویي و خوراکي موج��ود در مناطق 
مختلف ایران اس��ت که بر اساس یک س��ري مطالعات، 
انتخاب و نسبت به کشت آن اقدام شده است. موقعیت 

این مجموعه در شمال باغ است.
باغ سوزني برگان هم داراي انواع درختان سوزني برگ 
 اس��ت که مس��احتي بیش از 2۱۶۶ متر مرب��ع از باغ را 
به خود اختص��اص داده و در منتهي الی��ه دریاچه واقع 
ش��ده اس��ت. تنوع گونه ها در این مجموعه بالغ بر ۸۶ 

گونه است.
باغ گیاهان پیازي نیز با انواع گیاهان پیازي شکل گرفته، 
همچنین سعي شده با استفاده از تعداد قابل توجهي از 
گونه هایي که با ش��رایط آب و هوایي اصفهان سازگاري 
دارند، منظره زیبایي به نمایش گذاش��ته ش��ود.تعداد 
گونه هاي این مجموعه ۳۸ گونه و مس��احت آن بالغ بر 

74۰ متر مربع است.
 مجموعه گونه هاي زنب��ق با مس��احتي در حدود۹۰۰ 
متر مربع درضلع شرقي باغ و در کنار آمفي تئاتر با تعداد 
4۶ گونه گیاهي ایجاد ش��ده اس��ت که داراي گونه هاي 

متعدد زنبق است.
 ب��ه منظ��ور جداس��ازي و تفکی��ک قطع��ات مختلف 
از پرچین هاي متفاوت با گونه مورت، انواع شمش��اد و 
زرشک استفاده ش��ده که طول عملیات اجرایي در این 
بخش به۱54۰ متر بالغ مي شود. معابر اصلي و فرعي با 
استفاده از آب نماهایي به قطع ۸۰×4۰ سانتیمتر همراه 
با فواره هاي متعددا جرا شده که طراوت و زیبایي  خاصي 
به مجموعه بخشیده است. آب مورد اس��تفاده از مرکز 
باغ به منتهي الیه آبنماها متصل شده و پس از برگشت 

مجدد به صورت چرخشي جریان پیدا مي کند. 
به منظور کاهش هزینه  کارگري و حداکثر استفاده از آب 
و همچنین ایجاد محیطي مرطوب، از آبیاري تحت فشار 
 استفاده شده و کلیه س��طوحي که امکان آبیاري باراني 
 در آن وج��ود دارد، تح��ت پوش��ش ط��رح ف��وق قرار 
 گرفته اس��ت. جهت تامین نور مناس��ب و روشنایي باغ 
در ش��ب از پایه هاي بلند ب��ه هم��راه پروژکتور جهت 
نورپ��ردازي به روش متمرکز اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن پایه هاي کوتاه ب��ا نور مالیم در مس��یرهاي 
حرکت پیش بیني شده است که فضاي زیبایي را در شب 

ایجاد مي کند.
كامل ترين كلكسیون گل ها و گیاهان زينتي كشور 

در باغ گل ها
 با توجه به فلس��فه وج��ودي باغ مبن��ي بر ارای��ه انواع 
 گل ه��ا س��ازگار ب��ا ش��رایط آب و هوای��ي اصفه��ان 
در قس��مت هاي مختلف باغ تع��داد ۳۹5 گونه گیاهي 
کاشته شده اس��ت. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي 
س��بز ش��هرداري اصفهان گفت: باغ گل ها کامل ترین 
کلکس��یون گل ها و گیاهان زینتي کش��ور و یک مکان 
تفریحی- آموزش��ی است که از س��ال 75 در عرصه 75 
هزار متر مربعی احداث شده و حدود۸5۰ گونه گیاهی 
از کلکسیون های مختلفی مثل سوزنی برگ ها که نادر 
هستند، در آن وجود دارد. احمد سلیمانی پور در مورد 
 تعداد بازدیدکنندگان از باغ گل ها در ایام نوروز۹5 افزود: 
در ای��ام نوروز امس��ال حدود7۰ ه��زار نفر ش��هروند و 
مس��افر از مجموعه باغ گل ها دیدن کردند. وی تصریح 
 کرد: امس��ال با هزینه حدود یک میلیارد تومانی که در 
باغ گل ها انجام ش��د، گون��ه های جدی��د گل و گیاه به 
این باغ اضافه و تغییراتی در قس��مت ه��ای باغ صخره 
ای و فرش گل ایجاد ش��د. مدیرعامل سازمان پارک ها 
 و فضاي س��بز ش��هرداري اصفهان با اش��اره ب��ه ایجاد 
تپه گل های جدید در باغ گل ها، اظهارکرد: در باغ گل ها 
تعداد 2 طاووس بزرگ گل اجرا شد و در قسمت گلخانه 
کاکتوس ها و گیاهان گوشتی نیز بعضی از گیاهانی که 

تکثیر پیدا می کنند، اضافه شده است.
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نصف جهان به باغ گل ها می بالد

در سال جاری؛

200 دوربین نظارتی در شهر نصب 
می شود

مديرعامل سازمان تاكسیرانی شهرداری اصفهان؛ 

برخورد قانونی با رانندگان
 متخلف تاكسی

زرگرپور: 

» خشكسالی شديد « در ۸0 درصد اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری بیش از2۰۰ 
دوربین در قالب دوربین های نظارت تصویری، ثبت تخلف سرعت، ثبت تخلف عبور 
از چراغ قرمز و توقف روی خط عابر پیاده در ش��هر نصب می شود. علیرضا صلواتی 
اظهارکرد: تمام تالش مدیریت شهری این است که اقدامات موثری برای رسیدن 
به حمل و نقل پاک و حمل و نقل هوش��مند انجام دهد. وی افزود: در سال جاری 
بیش از2۰۰ دوربین در قالب دوربین های نظارت تصویری، ثبت تخلف س��رعت، 
 ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف روی خط عابر پیاده در شهر نصب می شود 
تا عبور و مروری ایمن را در سطح شهر شاهد باشیم.  وی با بیان اینکه پیاده محوری 
و دوچرخه سواری جز حمل و نقل پاک محسوب می ش��ود، اظهارکرد: امیدواریم 
بتوانیم در این راستا حداقل5۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در شهر ایجاد کنیم. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین امس��ال 
ایستگاه های مکانیزه دوچرخه در هس��ته مرکزی شهر وارد و بسترهای الزم برای 
دوچرخه سواری ایمن برای همه رده های سنی فراهم می شود. صلواتی با بیان اینکه 
ساماندهی پیاده راه ها در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: امسال پیاده راه 
کردن چهارباغ عباسی با جدیت دنبال می شود. وی خاطرنشان کرد: امسال با ایجاد 
کمیته ویژه، مناسب سازی پیاده رو ها برای تمام اقشار جامعه به ویژه سالمندان و 
معلوالن را محقق خواهیم کرد. صلواتی با اشاره به اینکه تقویت حمل و نقل عمومی 
از اولویت های جدی شهرداری در ش��هر به شمار می رود، گفت: گسترش خطوط 
بی.آر .تی و س��امانه اتوبوس های تندرو از جمله برنامه هایی اس��ت که امیدواریم 

امسال بتوانیم 5 خط بی. آر. تی را به شهر اضافه کنیم.

مدیرعام���ل س���ازمان 
تاکس��یرانی ش��هرداری 
 اصفه���ان ب���ا اش���اره 
به افزای��ش2۰ درصدی 
کرای��ه تاکس��ی گف��ت: 
فعالی��ت  ب��ر  نظ��ارت 
تاکسیرانان افزایش پیدا 
کرده است و با رانندگان 
مختلف برخورد می شود.  
حس��ین جعفری اظهار 
کرد: در س��ال جاری کرایه تاکسی در ش��هر اصفهان2۰ درصد افزایش 

پیدا کرد. 
وی افزود: کرایه تاکسی ها بر اس��اس پارامترهای مربوطه بر روی سامانه 

هوشمند تاکسی اعمال شده است. 
وی اضافه کرد: نظارت بازرس��ان س��ازمان بر نرخ کرایه ها افزایش پیدا 
 کرده اس��ت، همچنین با متخلفان مطاب��ق با قانون و مق��ررات برخورد 

خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان 
می توانند شکایات خود را از طریق ش��ماره تلفن۳5۶۸۸۱۰۰ یا سامانه 

پیامکی2۰۰۰۰2۶۱ مطرح کنند.

استاندار اصفهان با اشاره کاهش ۳۳ درصدی میانگین 
میزان ب��ارش در اصفه��ان گفت:۸۰ درصد اس��تان 
در خشکس��الی ش��دید قرار دارد، براس��اس آمارها، 
اصفهان در میان ۳ اس��تان یزد، خراس��ان جنوبی و 
سیس��تان که قرن هاس��ت خشک س��الی دارند قرار 
گرفته است. رس��ول زرگرپور در سال جدید پیرامون 
وضعیت خشکس��الی اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
باالترین مرجع تصمیم گیرنده در مورد آب، شورای 
عالی آب است. وی افزود: شورای عالی آب به ریاست 
رییس جمهور و در غیاب وی ب��ا حضور معاونان وی، 
وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، کشور، 
رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر از 
نمایندگان مجلس و یک نفر کارش��ناس آب تشکیل 
می ش��ود. اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: متاسفانه 
بخش��ی از این طرح نیز با چالش هایی مواجه اس��ت 
که این موضوع در جلسه هفته گذشته شورای عالی 
آب مورد بررس��ی قرار گرفت. وی با اش��اره به اینکه 
به دلیل دس��تورکارهای فراوانی که این شورا داشت 
۶ ماه به ط��ول انجامید تا این موضوع در دس��تور کار 
شورای عالی آب قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: در این 
جلس��ه یک ارزیابی دقیق و واقع بینان��ه ای بر روی ۹ 

بند مصوبات ش��ورای عالی صورت گرفت. زرگرپور با 
 بیان اینکه هدف نخست این بود که این طرح دوباره 
در ش��ورای عالی آب مطرح و به ص��ورت دقیق مورد 
بررس��ی قرار گیرد، بیان کرد: بیشترین مباحثی که 
در این جلس��ه مطرح ش��د برداش��ت های غیرمجاز، 
طرح های توس��عه ای و عدم اجرا توسط دستگاه های 

مختلف بود.
دولت، طرح 9 ماده ای آب را بهترين برنامه برای 

زاينده رود می داند
 وی پیرام��ون جمع بندی جلس��ه ش��ورای عالی آب 
در هفته گذش��ته گفت: مع��اون اول رییس جمهور 
در این جلسه تاکید داش��تند که این طرح ۹ ماده ای 
بهترین برنامه برای حوضه آب ریز زاینده رود اس��ت 
و دولت نیز پیگیر آن خواهد بود. اس��تاندار اصفهان 
افزود: در این جلسه وزیر نیرو مس��ئول اجرای تمام 
۹ بند این طرح ش��د، تمام وزارت خانه ها، دستگاه ها 
و اس��تانداری های ذی ربط نیز موظف به همکاری با 
وزیر نیرو هستند، قرار شد اگر دستگاهی در این راستا 
کوتاهی کرد به معاون اول رییس جمهور اعالم  شود تا 
با آن برخورد کند، در این جلسه همچنین اعالم شد 
که تمام مصوبات این شورا معتبر بوده و باید اجرا شود.

تنه�ا60 درصد ط�رح 9 ماده ای آب پیش�رفت 
داشته است

وی با بیان اینکه برآورد بنده از طرح ۹ ماده ای حوضه 
آب ری��ز زاینده رود این ب��وده که تنه��ا۶۰ درصد آن 
پیشرفت داشته اس��ت، تصریح کرد: اینکه چرا طرح 
بهشت آباد که هم مصوبه قانونی دارد و هم در 2 استان 
دیگر اجرا شده در اصفهان هنوز اجرایی نشده است، 
چرا مدیریت حوضه آب ریز بای��د یک مدیریت مقیم 
 در منطقه باش��د، چرا تعدادی از مصوب��ات در رابطه 
با برداشت های غیرقانونی در اجرایی شدن آن سرعت 
مورد نظر انجام نمی ش��ود، این ها همه مربوط به آن 
4۰ درصدی بوده که پیشرفت نداشته است. زرگرپور 
خاطرنش��ان کرد: به دنب��ال این هس��تیم که هرچه 
سریع تر کلنگ سد بهشت آباد زده ش��ود، در همین 
راستا 4 اس��تاندار نیز در نامه ای به وزیر نیرو آمادگی 

خود را در این رابطه اعالم کرده اند.
وی بااشاره به شرایط پیچیده کنونی بیان کرد: اکنون 
آب در زاینده رود جاری اس��ت در حال��ی که در یکی 
از خشک سالی ترین سال ها به س��ر می بریم به دنبال 
شفاف سازی و تش��ریح این موضوع برای شهروندان 

هستیم.

 رییس شوراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: اصفهان ظرفیت تبدیل شدن 
به یک جهانشهر فرهنگی و دانش بنیان را دارد.

 رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن عرض تبریک 
 به مناس��بت آغاز ماه رجب  و والدت امام محمد باقر )ع(گفت: شهر اصفهان 
در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و اگر بخواهیم این شهر به عنوان جهانشهر 
 در دنیا ش��ناخته ش��ود باید مولفه های آن ک��ه حضور در مراک��ز عمومی و 
بین المللی تجارت، نوآوری و خالقیت در حوزه های مختلف و تقویت روابط 

اقتصادی در منطقه است را به مرحله عمل برسانیم.
وی با اشاره به اینکه جهانش��هر مرکز عمده و بین المللی تجارت، بانکداری 
 و نوآوری اس��ت، اف��زود: جهانش��هرها، مراکز ثق��ل رویداده��ای جهانی و 
شکل بخشیدن به روابط و مناسبات سیاس��ی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و 

اجتماعی در دهکده  جهانی به شمار می  روند.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان اینکه در آینده، نبض تحوالت 
جهانی در جهانشهرها خواهد تپید، تصریح کرد: از وقتی که اصطالح جهانشهر 

مطرح شد، گروه هایی سعی بر تعریف این واژه و تعیین جایگاه آن کردند.
امینی با بیان اینکه از دل تحقیق های بسیاری که در این زمینه صورت گرفته، 
معیارهایی برای تعیین و رده بندی جهانشهر ها تعریف شده  است، ادامه داد: 
ش��اید تمام این معیار ها و ش��اخص ها مورد قبول تمام نهادها و سازمان های 

مربوط به این امر نباشند، اما به طور کل، می توان این شاخص ها را در 5گروه 
اصلی دسته بندی کرد.

وی بیان کرد:  اولین شاخص تعیین جهانش��هرها، اقتصادی است که شامل 
زیر مجموعه هایی مانند موسس��ات بین المللی مالی، ش��رکت های حقوقی، 
شرکت های چند منظوره تجاری و تاالر بورس که بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار 
باش��د، ظرفیت های مالی قابل توجه و هزینه زندگی یا دارایی شخصی مانند 

تعداد میلیاردرها، می شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در این شاخص، توکیو 
می تواند مثال خوبی باشد چرا که این شهر در رده بندی تولید ناخالص داخلی، 

GDP، در مکان اول قرار دارد.
امینی با بیان اینکه معیارهای سیاسی، دومین ش��اخص جهانشهرها است، 
اظهارکرد: در این بخش، معیاری مانند حضور فعال و مثمرثمر در رویداد های 
بین المللی و جهانی وجود دارد که در این مورد، مسکو، رم، پکن، لندن، توکیو، 
 واش��نگتن، برلین، پاریس و اس��ترالیا از مراکز مهم اتحادیه ها و ملل پرنفوذ 

به شمار می روند.
وی اضافه کرد: از جمله معیارهای دیگر، داش��تن مقری برای س��ازمان های 
بین المللی مانند بانک جهانی یا ناتو ) پیمان آتالنتیک ش��مالی (، گونه های 
جمعیتی مختلف براساس شاخص های متفاوت مانند جمعیت، محل سکونت، 

پویایی و شهر نشینی، جوامع مهاجر و کیفیت استانداردهای زندگی است.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ش��اخص های فرهنگی را از دیگر 
معیارهای جهانش��هرها معرفی کرد و گفت: در بخش شاخص های فرهنگی، 
مواردی چون رویداد های فرهنگی پویا مانند فس��تیوال فیلم تورنتو، مراکز 
فرهنگی مع��روف مانند موزه لوور فرانس��ه، اجتماع ورزش��ی قوی ش��امل 
تس��هیالت اصلی تمام ورزش ها، توانایی میزبانی بازی های بین المللی مانند 
بازی های المپیک و جام  جهانی، داشتن پایگاه های مذهبی مانند مکه و رم و 

میراث جهانی دارای اهمیت هستند.
امینی با بیان اینکه صنعت توریسم هم در شاخص فرهنگی، جایگاه خودش 
را دارد، افزود: طبق آمار س��ازمان جهانی توریسم که وابسته به سازمان ملل 
است، فرانسه، آمریکا، چین، اس��پانیا، ایتالیا، بریتانیا، ترکیه، آلمان، مالزی و 
مکزیک۱۰ کشوری بوده اند که در سال 2۰۱۰، بیشترین توریست را در سراسر 

جهان داشته اند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اصفهان نیز به لحاظ کیفیت 
باالی خدمات، زیرس��اخت ها و مدیریت کارآمد ش��هری در ایجاد مدیریت 

جهانشهرها در دنیای اسالم پیشتاز خواهد بود.
  امینی با اش��اره به اینک��ه اصفهان می تواند ب��ه یک جهانش��هر فرهنگی و 
 دانش بنیان تبدیل ش��ود، اظهارکرد: ای��ن دو ویژگی می توان��د اصفهان را 

در سطح بین المللی و به خصوص در سطح منطقه آس��یای جنوبی و از همه 
مهم تر به عنوان یک جهانشهر معیار در دنیای اسالم مطرح کند.

وی در بخش دیگر س��خنان خود ضمن تشکر از ش��هردار اصفهان به منظور 
 برگزاری اولین ش��ورای ق��رارگاه اقتص��اد مقاومت��ی گف��ت: امیدواریم  با 
توصیه های موکد شهردار به مدیران شاهد جلوگیری از هزینه های اضافی و 

افزایش بهره وری در ساختار شهرداری باشیم.
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ريیس شوراي اسالمي شهر:

اصفهان برای حضور در مجامع بین المللی آمادگی كامل دارد
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در حالی که براساس توافق ایران و روس��یه، صادرات لبنیات ایرانی به این 
کشور از ابتدای بهمن  پارسال مجاز شده بود، برخی موانع بازرگانی، مالی 
 و بانکی مانع این تجارت شد؛ اما به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی 
با وجود پابرجا بودن بسیاری از موانع صادراتی، 12 تن پنیر سخت در اواخر 
اسفند  پارسال به روسیه صادر ش��د و 12 تن دیگر تا چند روز دیگر صادر 
می شود. رضا باکری اظهار کرد: اواخر اسفندماه سال گذشته 12 تن پنیر 
سخت توسط یکی از شرکت های تایید ش��ده ایرانی به روسیه صادر شد و 
هم اکنون نیز 12 تن دیگر از طریق این ش��رکت برای صادرات به روسیه 

آماده شده که تا چند روز آینده صادر خواهد شد.
وی با بیان این که ارزش هر کیلوگرم پنیر سخت صادراتی به روسیه حدود 
2/5 دالر است، گفت: مشکالت و موانع صادرات به روسیه همچنان به قوت 
خود باقی اس��ت و با توجه به ارزیابی های صورت گرفته قیمت محصوالت 
لبنی روسیه نس��بت به محصوالتی که ایران به آنجا ارسال می کند تقریبا 

نصف است و این کار را برای صادرات به روسیه مشکل می کند.
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با اشاره به این که پتانسیل صادرات حدود 
یک میلیارد دالری لبنیات به روسیه وجود دارد، تصریح کرد: صادر کننده 
و تاجر باید توانایی و قدرت رقابت در بازار های بین المللی را داش��ته باشد 
و این اختالف فاحش قیمت سد بزرگی در مسیر صادرات به روسیه است 
که به نظر می رسد دولت برای ترغیب بیشتر صادر کنندگان باید تسهیالت 
مناس��بی وضع کند. باکری با بیان این ک��ه ترکیه ب��رای صادرکنندگان 
لبنیات خود مش��وق های صادراتی قابل توجهی مانند حمل ونقل رایگان 
محصول از مبدا تا مقصد در بازارهای صادراتی تعریف کرده اس��ت، اظهار 
کرد: دولت می تواند از طریق هزینه حم��ل محصوالت صادراتی از مبدا تا 
مقصد، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تصمیم گیری ها با حضور و مشارکت 
صادر کنندگان و دیگر هزینه های تولید مانند ورود موقت مواد اولیه برای 
شرکت های صادر کننده، مش��وق هایی وضع کند تا آنها بتوانند از طریق 
این تسهیالت قدرت رقابت بیشتری را در بازار های خارجی داشته باشند.

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان گف��ت: ایران ب��رای بازپس گی��ری جایگاه 
مناس��ب خود در بازار نفت مصمم اس��ت. محمدجواد ظریف در مصاحبه 
ای که پخش ش��د، گفت: در تحریم ها بر ضد تهران، آمریکا س��هم ایران را 
 در بازار جهانی نفت ربوده اس��ت. وی افزود: جمهوری اس��المی ایران برای 
 بازپس گی��ری جایگاه مناس��ب خود در ب��ازار نفت مصمم اس��ت. ظریف 
در مصاحبه با تلویزیون » روسیا 24 « گفت:» در حال حاضر ایران ) به بازار 
نفت ( بازگشته است و امیدواریم دیگر تولیدکنندگان نیز به این نتیجه برسند 
و به نظر من، روسیه نشان داده است که شرایط مشخصی را که ایران پس از 
لغو تحریم ها دارد درک می کند. « وی افزود: » امیدواریم همه کشورها چه 
اعضای اوپک یا غیر اوپک به این واقعیت اذعان کنند و آن را در نظر بگیرند. «

صادرات لبنیات به روسیه آغاز شد

ظریف در مصاحبه با تلویزیون » روسیا 24 « :

آمریکا در تحریم ها، سهم ایران را 
در بازار نفت ربود

رییس جمهوری با تاکید براین که پول بانک مرکزی فقط باید برای 
نجات از خطر مورد استفاده قرار گیرد، گفت: بانک مسکن معضلی 
ش��د پیش پای دولت یازدهم ولی چون دولت قبل تعهداتی را به 
مردم ایجاد کرده بود، دولت یازدهم باید آن را به دوش می کشید.

در س��الروز فرمان امام )ره( برای افتتاح حساب100، یکبار دیگر 
عملکرد دولت قبل در بخش ساخت و ساز مسکن یعنی طرح مهر 
مورد انتقاد شدید قرار گرفت. حس��ن روحانی دو سال و چند ماه 
پس از اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی درباره ورشکسته شدن بانک 
مسکن گفت: بانک مسکن معضلی شد پیش پای دولت یازدهم ولی 
چون دولت قبل تعهداتی را به مردم ایجاد کرده بود، دولت یازدهم 

باید آن را به دوش می کشید.
روحانی رییس جمهوری به عن��وان مهمان ویژه 

این مراس��م در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، 
انق��الب  بنی��اد مس��کن  مس��ئوالن 

 اس��المی و برخی معاون��ان وزیر 
راه و شهرس��ازی گفت: تامین 
مس��کن در ش��هرها با خرید 
مسکن مهر وس��ط بیابان 

خیلی متفاوت است. 
چراکه تمام امکانات 
زیربنای��ی و روبنایی 

در ش��هر وجود 
دارد، اما مسکن 
مه��ر فق��ط یک 
خواب��گاه تعریف 
شده است. بهترین 

کار به جای اجرای 
مه��ر  مس��کن 

این ب��ود که 
بافت ه��ای 
ه  د س��و فر
ه��ا  ش��هر
بازس��ازی 

می شدند.
وی اظه��ار 

ک��رد: وقتی در 
تاری��خ م��ی بینم 
 یکی از نهادهایی که 

در ماه ه��ای آغازین پس 
از پیروزی انقالب حضرت امام 

دستور تش��کیل آن را دادند، بنیاد 
مسکن بود، این نش��انگر نیاز جامعه به 

مسکن و اهمیت آن در زندگی مردم است.

روحانی گفت: حتی در دستور امام )ره( افتتاح حساب100 قبل 
از تشکیل جهاد س��ازندگی و بس��یاری از نهادهای انقالبی دیگر 
 بوده اس��ت و در حکم امام )ره( هم روش��ن بود که ام��ام )ره( از 
این که بخش های کم درآمد جامعه، مس��کن مناسب در اختیار 
ندارند، کامال در رنج هس��تند و از همان فرمان برمی آید که اراده 
ایشان بر این بوده که در زمانی کوتاه افراد به شدت نیازمند را برای 
تامین مس��کن یاری کنیم. وی افزود: البته امام )ره( می خواست 
دولت در تامین زمین و از طرفی ثروتمندان جامعه در تامین مسئله 
مالی و از سویی دیگر بنیاد مستضعفان در کنار یکدیگر قرار بگیرند 

و مسئله مسکن را تا حد زیادی حل کنند.
رییس جمه��وری گفت: مس��کن مانند امنیت، 
س��المت و آموزش می مان��د و جزو 
نیازهای فراگیر در جامعه است و 
در فرهنگ ایرانی مسکن در کنار 
این که محلی برای زندگی 
بوده به عن��وان پس انداز 
 اصل��ی خان��وار مط��رح 
ب��وده اس��ت و یک��ی از 
مسائلی اس��ت که افراد 
از جوانی برای تامین آن 

تالش می کنند.
روحانی گفت: مس��کن تنها 
به عنوان محل خوابگاه نیست و 
به تعبیر قرآنی که بیت و خانه 
باید محل آرامش و سکون و 
سکونت باش��د، مدنظر قرار 
دارد. وی اضافه کرد: برخی 
از افراد جامعه اکثر عمر خود 
را در محیط خانه می گذرانند 
از جمله خانم های خانه دار و 
یا افرادی که شغل آنها 
در درون خانه است، 
بنابراین مسکن 
تنه��ا محل 
اس��تراحت 
نیست بلکه 
محل عبادت 
و اش��تغال مردم نیز 

می باشد.
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان 
کرد: تربیت هم از مسکن شروع می شود 
و آغاز تربیت فرزندان جامعه اس��ت. پس 
مسکن مکانی جمعی است برای یک مسلمان، 

و یک مکان مقدس اس��ت چرا که در آن عبادت، تعلیم و تربیت و 
محبت والدین به فرزندان و فرزندان به والدین شکل می گیرد.

روحانی گفت: برغ��م این که جهان خلقت هم��ه عرصه وجودی 
خداوند اس��ت ولی بیتی را به نام خانه خدا در نظر گرفته است تا 
محل عظمت و عبادت مسلمانان و مردم باشد، پس خانه سازی و 

ساخت مسکن اقتدار به راه ابراهیمی است.
رییس جمهوری گفت: مس��کن جزو نیازهای اولیه مردم است و 
حضرت امام )ره( بر آن تاکید داشتند و امروز نیز رهبر معظم انقالب 
 به این مسئله تاکید دارد منتها در س��ال های اخیر کلیت مسکن 
با فراز و فرودی مواجه شد و30 تا 35 درصد سرمایه گذاری مسکن 
که باید همیش��ه در بخش مسکن صرف ش��ود، در اواخر دهه80 
به دو برابر رس��ید و بیش از70 درصد س��رمایه گذاری در مسکن 
صورت گرفت که بخش بزرگی به خانه های مجلل و مراکز تجاری 

اختصاص پیدا کرد.
روحانی ادامه داد: از طرفی تورم افزایش پیدا کرد و سود پس انداز 
نیز به صورت دس��توری کاهش پی��دا کرده بود و از س��وی دیگر 
سرمایه گذاری برای تولید به دلیل واردات بی رویه با مشکل مواجه 

شده بود.
وی با اشاره به این که سود بانکی باید متناسب با تورم باشد، اظهار 
 کرد: در آن زم��ان یکی از راه های��ی که مردم پیدا ک��رده بودند و 
برای ش��ان قابل اعتماد بود تا پول خود را پس انداز کنند، بخش 
مسکن بود و به همین جهت س��رمایه عظیمی به سمت مسکن 
 حرکت کرد و قیمت مس��کن به طور مداوم در حال افزایش بود و 
از س��وی دیگر متقاضیان قدرت خرید نداشتند، بنابراین در سال 

91 و اوایل سال 92 با شروع رکود و افزایش مسکن مواجه شدیم.
رییس جمهوری گف��ت: در دولت یازدهم تالش ش��د تورم مهار 
شود. بر خالف این که دولت گذشته برای جبران شکاف مسیری 
را انتخاب کرد که خطرناک بود و آن استفاده از پول بانک مرکزی 
 برای ساخت مسکن بود که ریسک بسیار بزرگی به حساب می آید و 
به تعبیر من پول بانک مرکزی صرفا باید در شرایط اضطرار و آن 
هم در حد محدود ک��ه از خطر نجات پیدا کنیم، مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
روحانی گفت: متاسفانه در آن دوران پول بانک مرکزی وارد مسکن 
شد که عامل بزرگ تورم ش��د. این کار به نوعی برداشت از جیب 

مردمان است چرا که عامل اصلی تورم کسری بودجه است.
روحانی افزود: ما برای کنترل تورم از آغاز دولت یازدهم مهم ترین 
 راه را مس��ئله پایه پولی و عدم بهره برداری از پ��ول بانک مرکزی 
 در روزهای س��خت قرار دادیم اگرچه بانک مس��کن معضلی شد 
پیش پای دولت یازدهم ولی چون دولت قبل تعهداتی را به مردم 

ایجاد کرده بود، دولت یازدهم باید آن را به دوش می کشید.
رییس دولت تدبیر و امید گفت: بنیاد مس��کن و اساس آن برای 
روس��تاها و ش��رایط خاص غیرقابل پیش بینی و برای افرادی که 
شرایط درآمدی آنها به هیچ عنوان اجازه نمی دهد روزی صاحب 

مسکن شوند، در نظر گرفته شده است و شاید در بسیاری از موارد 
درآمد فرد به گونه ای نیست که بتواند پس انداز مکفی برای امر مهم 
مسکن داشته باشد که دولت و بانک باید به کمک چنین افرادی 

بیایند و در کنار خیرین به بخش مسکن بپردازند.
روحانی گفت: البته ما در زمینه مسکن در کشور، بخش خصوصی 
 توانمندی که ب��اری را به دوش بگی��رد، زیاد نداری��م و این مهم 
 در بسیاری از کش��ورها توس��ط بخش خصوصی انجام می شود. 
ضمن این که نیازمند تحقیقات مفص��ل در زمینه حفظ انرژی و 

کاهش انرژی و بهره برداری از فضا در موضوع مسکن هستیم.
وی با اش��اره به این که نوع مصالح به کار رفته در مس��کن در دنیا 
پیشرفت های خوبی داشته است، گفت: در مسکن های جدیدی 
که در برخی از شهرهای اروپایی ساخته می شود، دیوارهایی از کاه 
فشرده و ساقه گندم با مخلوط چسب به کار می رود که در سرما و 

گرما و در مقابل زلزله موثر است.
رییس جمه��وری گفت: بنیاد مس��کن از س��ال 58 تا ب��ه امروز 
موفقیت های خوبی در بازسازی خانه های روستایی، بهسازی بافت 
فرسوده و ساماندهی روستاها و اجرای طرح های هادی در 38 هزار 
روستای باالی20 خانوار داشته است. وی افزود: باید به روستاها 
برسیم، هم اکنون30 درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت 
دارند که اگر به نیازهای روستاییان توجه نشود این درصد جمعیت 

به مرور زمان کاهش پیدا می کند.
رییس جمهوری تاکید کرد: اش��تغال، مسکن و اجرای طرح های 
هادی در روستاها برای دولت مهم است و دولت بیش از سال های 
گذش��ته به بنیاد کمک می کند تا این اهداف محقق ش��ود. وی 
افزود: کاری که دولت یازدهم در حوزه مس��کن انجام داد اجرای 
طرح صندوق پس انداز یکم بود که خانه اولی ها و زوج های جوان 
می توانند پولی را در بانک مس��کن پس انداز کنند و برای تامین 
مسکن تسهیالت دریافت کنند. رییس جمهوری اضافه کرد: تامین 
مسکن در شهرها با خرید مسکن مهر وسط بیابان خیلی متفاوت 
است چراکه تمام امکانات زیربنایی و روبنایی در شهر وجود دارد، 
اما مسکن مهر فقط یک خوابگاه تعریف ش��ده است. بهترین کار 
به جای اجرای مسکن مهر این بود که بافت های فرسوده شهرها 
بازسازی می شدند. وی افزود: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا 
منطقه ای از بافت فرسوده به بخش خصوصی واگذار می شود و این 
سرمایه گذارخانه های آن منطقه را بعد از عقد قرارداد با صاحبان 
آنها تخریب می کند سپس فضاهای تفریحی، ورزشی، آموزشی و 
سایر مراکز خدماتی را در آن منطقه می بیند و سه برج بزرگ هم 
می سازد. یکی از برج ها را به صاحبان خانه های آن منطقه واگذار 
می کند و دو برج دیگر را می فروشد و سود و سرمایه خود را کسب 
می کند. رییس جمهوری ادامه داد: پیش بینی آن است که تا پایان 
امس��ال حرکت هایی در جهت خروج بازار مس��کن از رکود اتفاق 
یبفتد، البته این کافی نیست و دولت اقدامات خود را انجام می دهد. 
مسکن مهر نیز تکمیل و تحویل خریداران می شود. روحانی افزود: 
تالش دولت این است که طرح های نیمه تمام را ولو با قیمت صفر 
به بخش خصوصی واگذار کند که اجرای این طرح نیز تحول خوبی 
را در بخش ساخت و ساز کشور ایجاد می کند و می تواند در خروج 
از رکود تاثیرگذار باشد. امیدواریم بتوانیم در سال اقتصاد مقاومتی 
با اجرای طرح هایی که دولت دارد شاهد ترقی بیشتر کشور باشیم.
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رییس اتاق بازرگانی عنوان کرد:

هر ساعت ۱۵۰ نفر
بیکار می شوند

به گفته یکی از فعاالن بازار خودرو؛

سقوط شدید خودروهای
» مدل 94 « در بازار

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگاني اصفهان؛

فرصت هاي سرمایه گذاري بین
اصفهان و هنگ کنگ بررسي شد

رییس اتاق بازرگانی ایران از وجود 5 میلیون نفر بیکار در کشور خبرداد 
و گفت: برای از بین بردن بیکاری ظرف 5 س��ال، هر دقیقه باید 5 شغل 

ایجاد کنیم.
محس��ن جالل پور گفت: اگر هرس��اعت150 ش��غل ایجاد کنیم، تنها 
می توانیم از رش��د و افزایش بیکاری جلوگیری کنی��م در حالی که اگر 
بخواهیم طی پنج سال آینده، بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید 

دو برابر یعنی300 شغل در ساعت و 5 شغل در دقیقه ایجاد کنیم.
رییس اتاق بازرگانی و صنای��ع و معادن ایران اف��زود: در حالی که عدد 
بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت 
حدود150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود، نگرانی را صدچندان 
می کند. با وجود این، اگر در هرس��اعت،150 نفر کار پی��دا کنند، تازه 
توانسته ایم س��طح موجود را حفظ کنیم. اگر امس��ال بتوانیم هرساعت 
150 شغل ایجاد کنیم عمال تنها توانس��ته ایم از رشد و افزایش بیکاری 
جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر 
نزدیک کنیم، باید دو برابر این میزان یعنی300 شغل در ساعت و 5 شغل 
در هر دقیقه ایجاد کنیم. وی تصریح کرد: با این وضعیت که سیاس��ت 
 و سیاس��تمداران، هر روز مس��ئله جدیدی در کش��ور ایجاد می کنند، 
بعید است چنین توفیقی داشته باش��یم. خدا کند سیاسیون ما به خود 

آیند و به آینده انقالب و نظام و کشور فکر کنند.

 قیم��ت خودروه��ای م��دل 94 در ب��ازار آزاد دو میلی��ون تومان کاه��ش پیدا 
کرده است.

 به طور معمول با آغاز س��ال جدی��د، قیمت خودروهای مدل س��ال قب��ل از آن 
در بازار کاهش پیدا می کند. با فرا رسیدن سال 1395 نیز این اتفاق افتاده و قیمت 

خودروهای مدل 94 موجود در بازار با کاهش همراه بوده است.
پورحسنی، فعال بازار خودرو در این زمینه می گوید: قیمت خودروهایی چون پراید 
و تیبا با مدل 94، به طور میانگین حدود500 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.  
وی ادامه می دهد: میزان کاهش قیمت خودروهایی چون انواع پژو و تندر90 نیز 
در مدل 94 این خودروها حدود یک میلیون تومان بوده اس��ت. پورحسنی اضافه 
می کند: قیمت خودروهایی چون سراتو تولید داخل و برلیانس مدل 94 نیز حدود 

دو میلیون تومان کاهش پیدا 
کرده اس��ت. این فع��ال بازار 
خودرو تصریح می کند: با توجه 
به آنکه خودروسازان از اسفند 
سال گذشته محصوالت خود 
را ب��ا مدل 95 عرض��ه کردند 
هم اکنون تع��داد خودروهای 
صفرکیلومتر مدل 94 موجود 

در بازار، پایین است.

فرصت هاي س��رمایه گذاري و همکاري هاي تجاري 
اس��تان اصفهان و کش��ور هنگ کنگ در محل اتاق 

بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي بررسي شد.
عضو هیئت رئیس��ه اتاق بازرگاني اصفهان در نشست 
هیئت اقتصادي اتاق بازرگاني هنگ کنگ و اصفهان 
گفت: صنایع متفاوت��ي از جمله فوالد، داروس��ازي، 

سیمان و نساجي در اصفهان فعالیت مي کنند.
قاسم علي جباري از این استان به عنوان قطب صنعت، 
تولید و تجارت کشور نام برد و گفت: دراستان اصفهان 
بیش ازهش��ت هزار و500 واحد صنعتي خصوصي و 

160 موسسه آموزش عالي و دانشگاهي وجود دارد.
جباري با بیان اینکه اس��تان اصفهان در زمینه تولید 
فوالد، صنایع ش��یمیایي، پتروش��یمي، سنگ هاي 
ساختماني، طال و جواهر ، صنایع کشاورزي و لبنیات و 
صنایع دامي از توانمندي هاي قابل توجهي برخوردار 
اس��ت، افزود: فعالیت ه��اي قابل توجه��ي در بخش 
 نس��اجي، صنایع دس��تي و خدمات مهندسي انجام 
 م��ي گی��رد. جب��اري همچنین ب��ه ظرفی��ت هاي 
 س��رمایه گ��ذاري اصفه��ان اش��اره ک��رد و اف��زود: 
 ظرفیت ه��اي مناس��بي در اصفهان وج��ود دارد که 

مي تواند فرصتي براي سرمایه گذاري کشورهاي دیگر 
از جمله هنگ کنگ باش��د. وي افزود: فضاي بس��یار 
مناسبي براي سرمایه گذاران در بخش گردشگري و 

صنایع دستي در اصفهان وجود دارد.
اندرو ولز، ) andrew wells ( رییس کمیته آس��یا و 
آفریقا اتاق بازرگاني عمومي هن��گ کنگ نیز در این 
نشست با ابراز خرس��ندي از س��فر به اصفهان گفت: 
کشور هنگ کنگ تاریخچه طوالني در زمینه تجارت 
دارد و اتاق بازرگاني این کشور در سال1860 تاسیس 
ش��ده اس��ت. وي با بیان اینکه ات��اق بازرگاني هنگ 
کنگ فعالیت هاي گس��ترده اي در رابطه با تولیدات، 
گردشگري و مباحث مالي انجام مي دهد، افزود: روابط 
قوي میان حکومت هنگ کنگ و ات��اق بازرگاني این 
کشور وجود دارد. اندرو ولز اضافه کرد: یک سوم از سود 
خالص ) G.D.P ( »جي دي پي« هنگ کنگ از طریق 

اتاق بازرگاني هنگ کنگ تامین مي شود.
 رییس کمیته آس��یا و آفریقا ات��اق بازرگاني عمومي 
هنگ کنگ گف��ت: ات��اق بازرگاني هن��گ کنگ در 
گذشته با ایران در بخش کش��اورزي و واردات سیب 
 سمیرم همکاري هایي خوبي داشته است و امیدواریم 

این نشست باعث شروع دوباره در روابط تجاري ایران 
و هنگ کنگ باش��د و در آینده ش��اهد روابط تجاري 
گسترده تري با ایران باشیم. هنگ کنگ مرکز تجارت 
جهاني در منطقه شرق آسیا و حوزه اقیانوسیه است و 
بسیاري از کشورها و ش��رکت ها، مرکز فعالیت هاي 

منطقه اي خود را در هنگ کنگ دایر کرده اند.
اندرو ولز رییس کمیته آس��یا و آفریق��ا اتاق بازرگاني 
عمومي هنگ کنگ به همراه 16 نفر از فعاالن اقتصادي 
 این کش��ور ب��ه منظور بررس��ي راهکارهاي توس��عه 
همکاري ه��اي اقتص��ادي و فرهنگ��ي وارد اصفهان 
ش��د. هیئت اقتصادي هنگ کنگ پی��ش از این نیز 
 با س��فر به اس��تان هاي تهران و مش��هد در نشست 
با فعاالن اقتصادي این استان ها، پیرامون راهکارهاي 
توسعه همکاري هاي دوجانبه تبادل نظر کرده است. 
هیئت تج��اري و اقتص��ادي هنگ کن��گ درزمینه 
 هاي پوش��اک، نس��اجي، مواد غذایي و نوش��یدني، 
ساخت و ساز و گردشگري، مدیریت صنعت توریسم، 
تجارت الکترونیک، چرم، لباس و مد، س��اخت و ساز 
پروژه هاي ذخیره انرژي، سیستم فاضالب، بسته بندي 

و بانکداري فعالیت دارند. 

صدور الحاقیه بیمه همچنان ادامه دارد؛

نرخ دیه افزایش پیدا کرد
با فرا رسیدن رجب به عنوان 

ماه ح��رام، ن��رخ دیه 253 
 میلی��ون تومان ش��د و 

 درص���ورت��ی ک��ه
ن  ن���دگ�����ا ر ا د

 وس���ایل نقلی���ه
 نس��بت به خرید 

 الحاقیه خ��ود اقدام 
 نک��رده باش��ند در صورت 
هر گونه حادثه منجر به فوتی 

باید مابه التفاوت دی��ه را خود پرداخت 
کنند. اولی��ن روز از ماه حرام فرا رس��ید و اگر دارنده 
وسایل نقلیه ای که نسبت به خرید الحاقیه اقدام نکرده 
 باش��د و در جریان یک حادثه باعث فوت فردی شود، 
مابه التفاوت دیه ای که قابل توجه نیز است باید توسط 
وی پرداخت ش��ود. به عبارت دیگ��ر در صورت بروز 
مشکل و نداشتن الحاقیه مردم باید بخشی از دیه را از 
 جیب خود پرداخت کنند. البته مهلت خرید الحاقیه 

ب�����ه پای����ان 
 نم���ی رس�����د

 و ش��رکت ه��اي 
بیمه پ��س از این 
زم��ان نی��ز 
لحاقی�����ه  ا
مي فروش��ند، 
ام��ا دارندگان 
وس��ایل نقلیه 
باید این امر را مدنظر 
قرار دهند که در این فاصله ریسک 
 حوادث براي آنها افزایش پیدا مي کند. بر این اساس 
بیمه مرکزی به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرده و 
هشدار داده است که تمام بیمه نامه هایی که از تاریخ 
شروع آنها کمتر از یک سال گذشته است، باید برای 
دریافت الحاقیه بیمه به شعب و نمایندگی های بیمه 
مراجعه کنند تا از پوش��ش کامل بیمه ای برخوردار 
ش��وند. اکثر بیمه نامه ها دارای تعهدی کمتر از 253 

میلیون تومان اس��ت، اما نرخ دیه هر ف��رد به دو هزار 
 و530 میلیون ریال ) 253 میلی��ون تومان ( افزایش 
 پیدا می کند. یعن��ی بیمه نامه هایي ک��ه هم اکنون 
در اختیار دارندگان وسایل نقلیه است داراي سقف دیه 
دو هزار و200 میلیون ریال )220 میلیون تومان( است 
و بنابراین حدود330 میلیون ریال )33 میلیون تومان( 
براي هر فرد کسري پوشش دارد. به دنبال اعالم میزان 
دیه در 1395 از سوي قوه قضاییه، جدول میزان حق 
بیمه شخص ثالث در س��ال آینده از طرف رییس کل 
بیمه مرکزي به ش��رکت هاي بیمه ابالغ شد. در عین 
حال، بیمه مرکزي از بیمه گذاران خواسته است براي 
خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال 
95 اقدام کنند. این در حالی اس��ت که هنوز برخی از 
دارندگان وسایل نقلیه نسبت به خرید الحاقیه اقدام 
نکرده اند و بیمه نامه های آنها ناقص است. دارندگان 
این وس��ایل در برخی از مناطق دورافتاده نس��بت به 
این موضوع اطالعات کاملی ندارند و خرید الحاقیه را 
چندان ضروری نمی دانند. بر این اساس بیمه مرکزی 

و قوه قضاییه الزم اس��ت که برای رف��ع این معضل و 
جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از این عدم آگاهی، 
اندیشه دیگری در این رابطه داشته باشند تا مانع ایجاد 
مشکل در این ارتباط شوند. قوه قضاییه پیش از این، 
در اطالعیه اي میزان دیه در سال 95 را190 میلیون 
تومان براي ماه هاي غیرحرام اعالم کرد. بر این اساس، 
از ابتداي سال 1395 مبلغ ریالي دیه از 165میلیون 
تومان به190 میلیون تومان براي ماه هاي غیرحرام و 
از220 میلیون تومان به 253/3 میلیون تومان براي 
ماه هاي حرام افزایش پیدا مي کند. بر اس��اس اعالم 
بیمه مرکزی، ب��ا توجه به عدم افزای��ش حق بیمه در 
سال 1394 ) علیرغم افزایش10 درصدي دیه ( و عدم 
افزایش متناسب آن با دیه در سال هاي قبل، مبلغ حق 
بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالي 
دیه، 15 درص��د افزایش پیدا کرده که در مقایس��ه با 
تعرفه مصوب 1389 هیئت وزیران متضمن 26 درصد 

تخفیف است.
متن ابالغیه رییس کل بیمه مرکزي به مدیران عامل 

 ش��رکت هاي بیمه به ش��رح ذیل اس��ت: » با عنایت 
به ابالغ مبلغ ریالي دیه کامل در سال 1395 از سوي 
ریاست محترم قوه قضاییه و در اجراي ماده 25 مصوبه 
شماره 34608/ ت41574 ک مورخ 1390/02/19 
هیئت محترم وزیران در مورد » تعرفه حق بیمه و نحوه 
تقسیط و تخفیف در حق بیمه « موضوع ماده 8 قانون 
اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان 
وس��ایل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث 

مصوب1387، مراتب زیر جهت اجرا، ابالغ مي شود:
1- با توجه به مبلغ جدید دیه اعالم ش��ده و در اجراي 
ماده 4 قانون اصالح قانون بیمه اجباري مس��ئولیت 
 مدن��ي دارندگان وس��ایل نقلی��ه موت��وري و زمیني 
در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت هاي بیمه موظفند 
از تاریخ 1395/01/01 بیمه نامه هاي ش��خص ثالث 
 را با تعهدات بدن��ي حداق��ل 2/533/3 میلیون ریال 
) معادل دیه ماه هاي ح��رام ( و تعهدات مالي حداقل 

63/3 میلیون ریال صادر کنند.
2- حق  بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل 

نقلیه موتوري زمیني متناسب با تعهدات مندرج در بند 
یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابالغ مي شود. 
شرکت هاي بیمه موظفند این جدول را در معرض دید 

متقاضیان خرید بیمه نامه شخص ثالث قرار دهند.
3- در اجراي بند » ب « ماده 115 قانون برنامه پنجم 
توس��عه و آیین نامه هاي ش��ماره 67 و 2/67 مصوب 
شوراي عالي بیمه شرکت هاي بیمه موظفند از ابتداي 
س��ال 1395، بیمه نامه حوادث رانن��ده را با تعهدات 
بدني حداقل 2/533/3 میلیون ریال و با رعایت ضوابط 
مندرج در آیین نامه هاي مذکور براي کلیه وسایل نقلیه 

موتوري زمیني صادر کنند.
4- نظر به افزای��ش مبلغ دیه از ابتداي س��ال جدید، 
شرکت هاي بیمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به 
اطالع رساني به بیمه گذاران خود جهت مراجعه براي 
افزایش س��قف تعهدات بیمه نامه هاي ش��خص ثالث 
معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند 1 فوق 
و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج 

در بند 3 فوق اقدام کنند.

رییس جمهوری:

برای حل مسئله مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم
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اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

 اینجان��ب حمی��د جعف��ری هرس��تانی مال��ک خ��ودرو 
پ��ژو پ��ارسTU5 م��دل 1392 ب��ه ش��ماره شاس��ی 
موت��ور  ش��ماره  و   900348BK2FC11NAAN
0040091B139 و ش��ماره پ��اک ای��ران 868-43 ن55 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم. 

 اینجان��ب داود رفیع��ی گاونان��ی مال��ک خ��ودرو پی��کان
  م��دل 89 به رنگ س��فید ش��یری روغنی به ش��ماره شاس��ی

 BG9AA46NAAA 172457  و شماره موتور 11489088496 
 و ش��ماره پ��اک 974-23 ه77 به عل��ت فقدان اس��ناد فروش 
)سند کمپانی( کارت و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد 

مذکور را دارم. 

مفادآرا
1/28 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره 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 وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند 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 شماره12593-94/12/1 هیأت : آقای سیدحسین حسینی بیدگلی  
فرزندسید حبیب شماره شناسنامه234 وخانم نسرین صادقی راد فرزند 
عابدین شناسنامه شماره 6190058515 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
112.5 مترمربع ش��ماره پالک2913 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مکالک عادی
2- رأی شماره12593-94/12/1 هیأت : آقای مهدی مومن بیدگلی فرزند 
خیراله  شماره شناسنامه388 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147.75 
مترمربع ش��ماره پالک2915 فرعی از پالک 3 اصلی واق��ع در معین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علی مینایی
3- رأی ش��ماره12685-1394/12/8 هیأت : آقای عباس حاجی جعفری 
بیدگلی فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه8450 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت100.1 مترمربع شماره پالک2916 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در 

معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی 
4- رأی ش��ماره 13085-94/12/25 هی��أت : آقای حس��ین فینی بیدگلی  
فرزندعلی محمد شماره شناسنامه142 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
144.87مترمربع شماره پالک 2920 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد ستاری 
5- رأی شماره2-95/1/5هیأت : خانم عصمت سادات امامیه   فرزندسید 
محمد ش��ماره شناس��نامه 13، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 132.1 
مترمربع ش��ماره پالک2921 فرعی از پالک 3 اصلی واق��ع در معین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عباس غافلی بیدگلی 
6- رأی ش��ماره12-1395/1/5 هی��أت : خان��م طاهره مخت��ص آبادی  
فرزندمحمد شماره شناس��نامه 236 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
144.62 مترمربع شماره پالک2922 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد ستاری
7- رأی ش��ماره 17-1395/1/5 هیأت : آقای عباس فروتنی  فرزندرضا  
شماره شناسنامه 782 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت81.25 مترمربع 
ش��ماره پالک 2923فرعی مجزا از ش��ماره8 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علیجان بهمنی 
8- رأی ش��ماره 11-1395/1/5 هی��أت : آق��ای روح ال��ه ش��اطریان  
فرزندماشااله  شماره شناسنامه 185 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
75 مترمربع شماره پالک 2924 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از وراث عیسی اربابی
9- رأی ش��ماره 10-95/1/5 هی��أت : خان��م زین��ب یتی��م پورآران��ی 
فرزن��د مصطف��ی ش��ماره شناس��نامه 9610-شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت81مترمربع ش��ماره پالک2926 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در 

معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشاله طامه
10- رأی شماره 12958-94/12/17 هیأت : آقای ابوالفضل پنجی بیدگلی  
فرزند مسلم شماره شناسنامه1250183030 و آقای اسمعیل پنجی بیدگلی 
فرزندعلی شماره شناسنامه 5009 )بترتیب نسبت به 1.5 و4.5 دانگ مشاع 
( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت555.93 مترمربع شماره پالک15 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و6و9و10و11و12و13و14 وقسمتی از مشاعات از 
پالک 84 اصلی و 5فرعی از 45 اصلی واق��ع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از سلطان پنجی بیدگلی
11- رأی شماره 12375-94/11/20هیأت : آقای سیدعلی ساجدین آرانی  
فرزندسیدمحمد شماره شناسنامه 1250023521و خانم عطیه رمضانی 
بیدگلی  فرزند امراله  ش��ماره شناس��نامه1250085020  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت84.25 مترمربع شماره پالک 17فرعی مجزا 
از شماره1 فرعی از پالک 108 اصلی واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
12- رأی ش��ماره 12957-94/12/17 هیأت : آقای حسین قمری بیدگلی 
فرزنداحمد  ش��ماره شناس��نامه409 و خانم زهرا قلیایی بیدگلی  فرزند 
حسین شماره شناسنامه1250016411)بترتیب نسبت به 2و4 دانگ مشاع 
( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت180.56 مترمربع شماره پالک17 فرعی 
مجزا از ش��ماره 6فرعی از پالک 226اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد مبینی بیدگلی 
13- رأی شماره 12690-94/12/9 هیأت : آقای  محمد علی حسینی بیدگلی  
فرزنددخیل  شماره شناسنامه 223 و خانم زینب محمد بیکی فرزند ماشااله  
شماره شناس��نامه 170 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
168.5 مترمربع شماره پالک 86فرعی مجزا از شماره 4فرعی از پالک 235 

اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
14- رأی ش��ماره13084-94/12/25 هی��أت :خان��م فاطم��ه ش��فیعی 
پور فرزند عب��اس ش��ماره شناس��نامه 211 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت133.7مترمربع شماره پالک 87 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از 
پالک 235 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

ازمالک عادی 
15- رأی ش��ماره13083-94/12/25 هیأت : خانم فاطم��ه صغرا بافنده 
بیدگلی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه 188 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت118.12 مترمربع شماره پالک 88 فرعی مجزا از شماره4فرعی از 
پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی  
16- رأی ش��ماره 12673-94/12/8هی��أت : آق��ای مجتب��ی دهقان��ی 
بیدگلی  فرزندحس��ین شماره شناس��نامه135 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت137.75 مترمربع شماره پالک2 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 
پالک 521 اصلی واقع دراماکن بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی 
17- رأی شماره 12674-94/12/8 هیأت : آقای حسین معظمی  فرزند عزت 
اله شماره شناس��نامه8360 و خانم کبری ناظمی بیدگلیفرزند ابوالفضل 
شماره شناس��نامه 119 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
144.5مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک1038 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
18- رأی ش��ماره13082-94/12/25هیأت : آقای سید مهدی مرتضوی 
یگانه بیدگلی فرزندحسن شماره شناسنامه 166 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 96.6مترمربع شماره پالک5 فرعی مجزا از شماره 2و3وقسمتی 
از مش��اعات  فرعی از پالک 659 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی  

19- رأی ش��ماره 13078-94/12/25 هی��أت : آق��ای علی پی��ران زارع 
بیدگل��ی  فرزند حس��ینعلی  ش��ماره شناس��نامه 109و  خانم شایس��ته 
مینوئی فرزندحس��ینعلی  شماره شناسنامه70، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت251.5 مترمربع ش��ماره پالک 286فرعی مجزا از شماره6فرعی 
از پالک 1965 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.  

مالکیت مشاعی 
20- رأی شماره 13080-94/12/25 هیأت : آقای محمد لقب دوست آرانی  
فرزند رمضانعلی  شماره شناسنامه 508و خانم زهرا قندانی  فرزند حسین 
شماره شناس��نامه10294  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
162.5مترمربع ش��ماره پالک 22 فرعی مجزا از ش��ماره 1فرعی از پالک 
1356 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی
21- رأی ش��ماره 12671-94/12/8 هیأت : خان��م خدیجه کمصدا آرانی 
فرزندحبیب اله شماره شناس��نامه 6 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
247.27مترمربع ش��ماره پالک9 فرعی مجزا از شماره2الی4وقسمتی از 
مش��اعات  فرعی از پالک2017 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
22- رأی ش��ماره12951-94/12/17 هیأت : آقای نعمت اله بذر افشانی  
فرزند عباس  شماره شناس��نامه15 و خانم کبریا تلک آبادی آرانی فرزند 
اسمعیل شماره شناس��نامه 98 )نسبت به 4 و2دانگ مش��اع ( ، ششدانگ 
قسمتی از   یکبابخانه به مس��احت236.5 مترمربع شماره پالک 74 فرعی 
مجزا از شماره 47فرعی از پالک2081 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
23- رأی ش��ماره 12955-94/12/17 هیأت : آقای حبیب اله گیاه دوست 
آرانی  فرزند علی خان ش��ماره شناسنامه 200 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 410.5 مترمربع ش��ماره پالک3 فرعی از پالک 2178 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیخان گیاه دوست 

آرانی 
24- رأی شماره12953-94/12/12 هیأت : آقای مسلم قبائی آرانی فرزند 
علی  ش��ماره شناس��نامه97 و خانم جمیله خاکباز آرانی  فرزند حس��ین 
ش��ماره شناس��نامه 99 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
219.37مترمربع ش��ماره پالک 9فرعی مجزا از ش��ماره 8 فرعی از پالک 
2258اصلی و1و2و3فرعی وقس��متی از مش��اعات  2257اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
25- رأی ش��ماره 12669-94/12/8 هیأت : آقای حس��ین شعیبی آرانی  
فرزندرمضانعلی  ش��ماره شناس��نامه2421 و خانم فاطمه کریمی آرانی  
فرزند احمد  ش��ماره شناس��نامه1250019389  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت185.63 مترمربع ش��ماره پالک 14 فرعی مجزا از 
شماره 3 فرعی از پالک2286 اصلی  و1و2و4و7و8 فرعی از 2285اصلی 
واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از رمضانعلی 

شعیبی آرانی 
26- رأی شماره3-95/1/5 هیأت : خانم هاجر سلطان محمدی  فرزنداحمد  
شماره شناسنامه 12010 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94.05مترمربع 
ش��ماره پالک 8 فرعی مجزا از ش��ماره 1و2و7وقس��متی از مش��اعات 
و2299اصلی  از پالک 2299اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر سعد آبادی
27- رأی ش��ماره12667-94/12/8 هیأت : آقای خس��رو ن��داف آرانی  
فرزندآقا حسین شماره شناسنامه 368 و خانم فاطمه صدفی آرانی  فرزند 
محمد  ش��ماره شناس��نامه8207  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 142.4 مترمربع شماره پالک 30فرعی مجزا از شماره26 فرعی 
از پالک 2595 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
28- رأی ش��ماره 8-95/1/5هیأت : آقای حس��ین برجی فرزند مرتضی 
ش��ماره شناس��نامه2315  و خانم زهرا رحیمی بیدگل��ی  فرزندابراهیم 
شماره شناس��نامه6190060056  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 135 مترمربع شماره پالک304 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 
از پالک2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
29- رأی شماره13076-94/12/25 هیأت : آقای رضا مسعودی بیدگلی  
فرزندآقا عباس  شماره شناس��نامه 192و خانم اش��رف رضائی آرانی 
فرزندحسن آقا شماره شناسنامه 7910  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 216.3 مترمربع شماره پالک 1252 فرعی مجزا از شماره اصلی  
مذکور  از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از داود صائبی
30- رأی ش��ماره 12963-94/12/17 هیأت : آقای زهره منصوری فرد   
فرزند حسین  شماره شناس��نامه 9180 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
122.98مترمربع ش��ماره پالک 8271فرعی مجزا از شماره 573فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
31- رأی ش��ماره 12203-94/11/8 هیأت : آقای احسان شبان قمصری 
آرانی فرزن��د محم��د ش��ماره شناس��نامه 48 و خانم فاطمه س��اوجی  
فرزندماشااله شماره شناسنامه9427  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت216.88 مترمربع ش��ماره پالک 8201 فرعی مجزا از شماره 
1229فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
32- رأی شماره12966-94/12/17 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی 
آرانی فرزندمحمدتقی شماره شناس��نامه8063 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت160.15 مترمربع شماره پالک 8273فرعی مجزا از شماره 1189 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از ورثه محمد قیصری آرانی 
33- رأی شماره12966-94/12/17 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی 
آرانی فرزندمحمدتقی ش��ماره شناس��نامه8063 ، شش��دانگ  یکبابخانه 
به مساحت 215.32مترمربع ش��ماره پالک 8275 فرعی مجزا از شماره 
1189فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد قیصری 
34- رأی شماره 12706-94/12/9هیأت : خانم اقدس  احمد آبادی آرانی  
فرزند میرزا  شماره شناس��نامه227، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
203.77 مترمربع شماره پالک8247 فرعی مجزا از شماره968و969 فرعی 
از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

موروثی از میرزا احمد آبادی آرانی
35- رأی شماره12703 -94/12/9هیأت : خانم صدیقه احمد آبادی آرانی 
فرزندمیرزا شماره شناس��نامه 182 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
203.72 مترمربع شماره پالک 8245 فرعی مجزا از شماره 968و969فرعی 
از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

موروثی از میرزا احمد آبادی آرانی
36- رأی شماره12688-94/12/9 هیأت : خانم فاطمه سلطان عمورجبی 
آرانیفرزندکریم  شماره شناس��نامه 49 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
793.25 مترمربع شماره پالک 8248 فرعی مجزا از شماره1730و1178 

فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مس��عود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل مالکیت مشاعی 

37- رأی ش��ماره 12695-94/12/9هی��أت : آق��ای حمی��د گل آران��ی  
فرزندماشاله  ش��ماره شناسنامه382 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
108.7مترمربع شماره پالک2721 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد 

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد مالنژاد 
38- رأی ش��ماره12596-94/12/1 هی��أت : آق��ای علیرض��ا رهی��ده 
آرانی  فرزندحس��ین  شماره شناس��نامه396 - شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت204.16 مترمربع شماره پالک 2713 فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی

39- رأی ش��ماره12597-94/12/1 هی��أت : آق��ای علیرض��ا رهی��ده 
آرانی  فرزندحس��ین  شماره شناس��نامه396 - شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت102.57مترمربع شماره پالک 2714 فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی

40- رأی شماره12935-94/12/17 هیأت : آقای رضا در مسجدی آرانی  
فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه115 و خانم علیا اس��معیل بیکی  فرزند 
رمضانعلی  شماره شناس��نامه 72)بترتیب نس��بت به 4و2دانگ مشاع ( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت93.6 مترمربع شماره پالک2726 فرعی 
از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از شهرداری
41- رأی شماره 13050-94/12/25 هیأت : آقای مجید فخاری نوش آبادی 
فرزند فریدون  شماره شناسنامه 11852 و خانم خدیجه مهدویان آرانی  
فرزند رضا شماره شناس��نامه463)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت115.1 مترمربع شماره پالک2732 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن شکوری 
42- رأی ش��ماره 12694-94/12/9 هیأت : خانم  اعظم س��تمکش آرانی  
فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه390، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
153مترمربع شماره پالک 2722فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد 

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازمالک عادی   
43- رأی شماره 12692-94/12/9 هیأت : آقای حسین دالورزاده آرانی 
فرزندسیف اله شماره شناسنامه 19و خانم زهرا مهدویان فرد آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناس��نامه1752  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 119 مترمربع شماره پالک 2723 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی
44- رأی ش��ماره 13052-94/12/25 هیأت : آقای عل��ی داروغه آرانی  
فرزندخیراله  شماره شناس��نامه 112 و خانم فاطمه عسگر حکیمی آرانی  
فرزند محمدباقر ش��ماره شناس��نامه10669  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  
یکبابخانه به مساحت 102.2 مترمربع ش��ماره پالک 2731فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از مالک عادی 
45- رأی ش��ماره 13054-94/12/25هی��أت : آق��ای محم��د منصوری 
 آرانی فرزند علی آقا  ش��ماره شناس��نامه621 ، شش��دانگ  یکبابخانه به

 مساحت 134.5مترمربع ش��ماره پالک 2730فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احم��د آباد بخ��ش3 ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی عباس 

غالمرضازاده 
46- رأی شماره13055-94/12/25 هیأت : آقای فاطمه سلطان الهامی نیا 
فرزند عباس شماره شناسنامه 68و آقای علی اکبر برادران آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه338  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
127.75مترمربع ش��ماره پالک 2729فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین خویشتن دار 
47- رأی ش��ماره 13057-94/12/25 هی��أت : خان��م فاطم��ه صغ��را 
درس��ته  فرزند حسین شماره شناس��نامه440، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت310.75 مترمربع شماره پالک 2728 فرعی از پالک2638  اصلی 
واقع احمد آباد     بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد کدخدا

48 -رأی ش��ماره 13057-94/12/25 هی��أت : آقای عباس��علی نجاری 
فرزندعل��ی محم��د  ش��ماره شناس��نامه7، شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه 
مساحت265.83مترمربع شماره پالک 2725 فرعی از پالک2638  اصلی 
واقع احمد آباد     بخ��ش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاع��ی از فاطمه 

جعفرزاده
49- رأی ش��ماره 12686-94/12/89 هیأت : آقای حس��ین انیسی آرانی  
فرزندحسن  شماره شناسنامه310وخانم مهین هارونی آرانی فرزند  محمد 
آقا شناسنامه شماره 208 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 220 مترمربع 
شماره پالک 1728 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی 
واقع در آران دشت   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از روح اله 

منصوری فرد 
50- رأی ش��ماره 13058-94/12/25 هی��أت : آقای حس��ین نوذر زاده 
آرانیفرزندمحمود ش��ماره شناس��نامه 77 و خانم صفیه رس��تار  فرزند 
رضاش��ماره شناس��نامه 2795 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت147.25مترمربع ش��ماره پالک1733 فرعی مجزا از شماره 235 
فرعی از پالک          2640اصلی واقع در آران دشت   بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از عباس انیسی 
51- رأی ش��ماره 12960-94/12/17 هی��أت : آقای س��عید ملکی آرانی 
فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 1783و خانم محبوبه خدمتکار آرانی  
فرزند حسن شماره شناس��نامه1999)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت143.5 مترمربع شماره پالک1729 فرعی مجزا از شماره235 
فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. موروثی از محمدتقی باقالکار
52- رأی ش��ماره 13060-94/12/25 هی��أت : آقای مجتب��ی عرب زاده  
فرزندمحمدعلی  شماره شناسنامه 1285، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
78 مترمربع شماره پالک 1732 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک 
2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی 
53- رأی ش��ماره13065-94/12/25 هیأت : آقای سید حسین شریفیان 
آرانی  فرزندس��یدرضا  شماره شناس��نامه 229 و خانم رضوان فاطری 
آرانی  فرزندعلی شماره شناسنامه 186 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 359.2 مترمربع شماره پالک 1090فرعی مجزا از شماره340 
فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از خانم اعظم جدی آرانی
54- رأی شماره12683 -94/12/8هیأت : خانم تاج مسافری نوش آبادی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 171 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت62.2 
مترمربع شماره پالک 3812 فرعی مجزا از شماره 1885و2534فرعی از 
پالک40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از احمد یوسفی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/1/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/2/7

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

رای افراز
1/14 ش��ماره صادره: 1395/03/202913  آگهی اب��الغ رای افراز پالک 
1309 فرعی واقع در مهاباد 51 اصلی دهس��تان گرمسیر اردستان بخش 
هفده ثبت اصفهان پی��رو آگهی دعوت جهت افراز شش��دانگ پالک 1309 
واقع در مهاباد 51 اصلی دهس��تان گرمسیر اردس��تان بخش هفده ثبت 
اصفهان مندرج در ش��ماره 1646 مورخه 1394/04/02 روزنامه زاینده 
رود بدین وسیله به اطالع آقایان سید جواد و سید محمد تقی هر دو کسایی 
زادگان مهابادی فرزندان س��ید نوراله و عباس صمد نژاد فرزند حسین و 
خانم فاطمه سادات کسایی زادگان فرزند سید محمد که خواهان ها اعالم 
داشته اند از آدرس شماها اطالعی ندارند می رساند به موجب رای افرازی 
شماره 1394/03/199639 مورخ 1394/12/24 اداره ثبت اسناد و امالک 
اردستان با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع در 
مورد شش��دانگ پالک فوق الذکر به ش��رح ذیل صادر گردیده است. نظر 
به اینکه آقایان اس��ماعیل و ابراهیم و خانم ها فهیمه و زهرا شهرت همگی 
عامری مهابادی فرزندان محمد حسین خانم ها هر کدام مالک بیست سهم 
از 143 سهم ششدانگ و آقایان هر  کدام مالک چهل سهم به طرفیت آقای 
عباس صمد نژاد فرزند حسین مالک سه پنجم س��هم مشاع و آقایان سید 
روح اله و سید جواد و سید محمد تقی و سید شمس و خانم فاطمه سادات 
شهرت همگی کسائی زادگان مهابادی فرزندان سید نوراله آقایان هر کدام 
مالک سه سهم و یازده پانزدهم سهم مش��اع و خانم فاطمه مالک یک سهم 
و سیزده پانزدهم سهم مش��اع و آقای مهدی کمرانیان زاده فرزند محمد 
مالک سه سهم و هفتاد و نه سیصد و هفتاد و پنجم سهم مشاع و آقای خلیل 
جلیلی فرزند احمد مالک دو سهم و یکصد و چهل و شش سیصد و هفتاد و 
پنجم سهم مشاع طی درخواست شماره 33/2111/93 و مورخ 93/4/16 
تقاضای افراز مالکیت خود را از پالک فوق الذکر را نموده اند که پس از طی 
مراحل قانونی با توجه به گزارشات ش��ماره های 33/2316/93/و مورخ 
93/4/24 و 33/2448/93/و م��ورخ 93/4/30 و 33/5214/93/و م��ورخ 
93/9/5 و گزارش افراز ش��ماره 94030339389542 م��ورخ 94/9/4 و 
گزارش اصالحی افراز شماره 94030339752183 مورخ 15/12/94 که 
پس از تایید نقشه افرازی توسط شهرداری طی نامه شماره 2642 مورخ 
94/10/29 تنظیم گردیده و در آن اعالم ش��ده با توجه به وضع تصرفات 
خواندگان که قسمت هائی را به صورت ساختمان در آورده اند و همچنین 
تصرفات خواهانها که ب��ه صورت زمین می باش��د در نتیجه در صورت 
مجلس افرازی که به امضاء نقش��ه بردار محترم و نماین��ده محترم ثبت 
وکیل خواهانها رس��یده قطعه اول که به صورت زمین می باشد در سهم 
خواهانها و قطعه دوم که به صورت س��اختمان و قطعه زمین متصله می 
باشد در حصه و سهم خواندگان قرار گرفته است لذا با توجه به موارد فوق 
رای افراز صادر و قطعه اول واقع در س��مت شمال به مساحت 7894/02 
متر مربع در حصه و س��هم خواهانها به نس��بت مالکیت آنها و قطعه دوم 
واقع در س��مت جنوب به س��ماحت 1705/66 متر مربع به نسبت مالکیت 
مشاعی در حصه و س��هم خواندگان واقع گردید و حدود و حقوق هر یک 
 به شرح ذیل می آید: الف( سهمیه خواهان ها که قبال یکصد و بیست سهم 
مشاع از 143 سهم ششدانگ پالک مرقوم بوده و فعال به صورت ششدانگ 
قطعه زمین واقع در س��مت ش��مال مورد تقاضا به مس��احت 7894/02 
متر مربع در آمده ودر س��هم آقایان اس��ماعیل و ابراهیم، شهرت هر دو 
عامری مهابادی هر یک به نس��بت دو دانگ مشاع و خانم ها فهیمه عامری 
 مهاب��ادی و زهرا عامری مهابادی هر یک به نس��بت یکدانگ مش��اع واقع 
می گردد و محدود اس��ت شماال خط مفروضیس��ت به قسمتی که بعدا در 
مس��یر قرار خواهد گرفت به طول 90 متر ش��رقا مرزیس��ت به پیاده رو 
بلوار مهاباد ب��ه موغار به ط��ول 93/35 متر جنوبا اول ب��ه دیواردکان و 
زمین متصله پالک ش��ماره 1395 به طول 27 متر دوم به دیوار ساختمان 
و زمین متصله قطعه دوم سهمیه خواندگان به طول 60/62 متر غربا خط 
مفرویست به قسمتی که بعدا در مس��یر قرار خواهد گرفت به طول 84/77 
متر حقوق ارتفاقی معرفی نشده است.  ب(س��همیه خواندگان که قبال 23 
سهم مشاع از413 س��هم شش��دانگ پالک مرقوم بوده و فعال به صورت 
ششدانگ س��اختمان و قطعه زمین متصله واقع در جنوب مورد تقاضا به 
مس��احت 1705/66 متر مربع در امده و به نسبت سهم مشاعی خواندگان 
در سهم آنها قرار می گیرد و محدود می شود ش��ماال اول دیواریست به 
قسمتی که بعدا در مسیر قرار خواهد گرفت به طول 3 متر دوم دیواریست 
به زمین قطعه اول س��همیه خواهانها ب��ه طول 60/62 متر س��وم در دو 
قس��مت به دیوار دکان و زمین متصله پالک 1395 به ترتیب به طولهای 7 
 متر و 27 متر )قسمت اول شرقی است( ش��رقا درب و دیواریست به پیاده 
 رو بل��وار مهاب��اد به موغ��ار به ط��ول 14/10 مت��ر جنوبا دیواریس��ت 
به ج��اده احداثی به ط��ول 90/60 متر غربا دیواریس��ت ب��ه اراضی ملی 
ش��ده 139 اصلی گرمس��یر به طول 20/85 متر حق��وق ارتفاقی معرفی 
 نشده اس��ت. این رای بر اس��اس قانون و آیین نامه افراز و فروش امالک

 مشاع مصوب آذرماه س��ال 1357 صادره گردیده و به اس��تناد ماده 6 
 آیین نامه مذکور در یک نوبت به اطالع آقایان سید جواد و سید محمد تقی 
هر دو کسایی زادگان مهابادی فرزندان س��ید نوراله و عباس صمد نژاد 
فرزند حسین و خانم فاطمه سادات کس��ایی زادگان فرزند سید محمد که 
خواهان ها اعالم داشته اند از آدرس دقیق ش��ماها اطالعی ندارند ابالغ تا 
چنانچه اعتراضی دارید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی اعتراض 
خود را به دادگستری محترم اردستان تس��لیم و رسید آن را به این اداره 

ارائه نمایید. 
م الف 970 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
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بانوی تیرانداز المپیکی کشــورمان گفت: تجیهزات بــه روز و بهتری در جهان 
 وجــود دارد که حریفانم از آن اســتفاده می کنند، اما باز هم با همین شــرایط 

سعی می کنیم تمرین کنیم و آماده باشیم.
مه لقا جام بزرگ در خصوص جام جهانی برزیل اظهار داشــت: مســابقات برزیل 
اهمیت زیادی دارد و تســت المپیک محسوب می شــود و همه تیراندازانی که 
ســهمیه المپیک کســب کرده اند در این رقابت شرکت می کنند. این مسابقات 
فرصت خوبی اســت تا با محل برگزاری بازی های المپیک و سالن تیراندازی آن 
آشــنا شویم. بانوی المپیکی کشــورمان در خصوص تاثیر اردوی های تدارکاتی 
 بر رشــد رشــته ســه وضعیت گفت: بازخورد تمرینات برون مرزی را مطمئنا 
 در تمرینات داخلی نمی توانیم داشــته باشــیم به عــاوه در اردوهای خارجی 
 از فشــنگ های مناســب اســتفاده می کنیم. قبل از مســابقات آسیایی کویت 
 مــا اردویی را در هانوفر آلمــان برگزار کردیم و دیدید کــه بعد از آن من یک 
 رکورد شــکنی داشــتم و نتیجه خوبی گرفتم و نتیجه کسب شده در هند هم 
در امتداد همین اردو بود. وی تاکید کرد: ما صرفا به اردوی خارجی نیاز نداریم 
بلکه شرایطی را الزم داریم که بتوانیم با فشنگ مناسب تمرین کنیم و تعداد زیاد 
 فشنگ داشته باشیم. متاسفانه در این مدت در تمرینات داخلی فشنگ مورد نیاز

خود را برای تمرین نداشتیم. جام بزرگ در خصوص تجهیزات تیراندازان نیز گفت: 
 اسلحه من سنش از خودم بیشتر است و قطعا تجهیزات به روز و بهتری در جهان

 وجــود دارد که حریفانم از آن اســتفاده می کنند، اما باز هم با همین شــرایط 
سعی می کنیم تمرین کنیم و در اوج آمادگی باشیم و با مشکات کنار بیابیم. 

مدیرعامل شرکت توســعه از نیاز مبرم به منابع مالی برای تکمیل پروژه بزرگ 
نقش جهان اصفهان خبر داد.

مصطفی مدبر با اعام این خبر اظهار داشــت: برای تکمیل فاز دوم پروژه ملی 
نقــش جهان، نیاز مبــرم به تامین منابع مالی و تزریق بودجه مناســب به این 
 پروژه عظیم داریم. وی افزود: متاســفانه مشــکات مالی موجود در ورزش که 
نشــات گرفته از شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور است، شــرایط دشواری 
 را برای پروژه نقش جهان رقم زده اســت. همین مشــکات و پرداخت نشدن 
» مطالبات به حق « تعدادی از پیمانکاران نقش جهان، موجب شد که برخی از 
آنها پیش از عید دست از کار بکشند تا این پروژه در یک ماه اخیر با زمان بندی 
 از قبل پیش بینی شــده، جلو نرود. مدیرعامل شــرکت توسعه ادامه داد: البته 
 در تامین منابع مالی، شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان همکاری بســیار خوبی 
با شرکت توسعه داشته ولی باید بپذیریم که پروژه ملی نقش جهان نیاز به تزریق 
منابع مالی بیشتر دارد. مدبر در پایان خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی چه از جانب 
دستگاه ذیربط و چه از سوی شرکت فوالد مبارکه به پروژه تزریق شود، جای نگرانی 
نیســت و می توان نقش جهان را تا پیش از رقابت های فصل آینده آماده کرد؛ 
خصوصا که تکمیل سازه این ورزشگاه مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد 
 پروژه نقش جهان به اندازه ای برای مسئوالن ورزش مهم است که از چندی پیش 
با درخواســت خود ما دوربین های مدار بســته در این ورزشــگاه بزرگ نصب 
 شــد تا با مشــاهده تصاویر از تهران، لحظه به لحظه در جریان پیشــرفت کار 

در ورزشگاه نقش جهان قرار گیریم.

جام بزرگ: 

سن سالحم از خودم بیشتر است
 انصراف پیمانکاران از پروژه 

ورزشگاه نقش جهان
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سپاهان در غیاب کاپیتان یاغی در تهران

مبارزه احسان روزبهانی در خاک آمریکا

قطار استعدادیابی ناظم  الشریعه 
به کردستان رسید

مورینیو: 

 سرمربی تیمی می شوم که واقعا 
مرا می خواهد

نامه تهدید آمیز
 بارسلونا به فدراسیون فوتبال برزیل

سیری در دنیای ورزش

ورزشکاران نخبه کشورها که هنگام رژه نگاه حاضران 
در استادیوم یا بینندگان تلویزیونی را به خود خیره 
 می کنند، همــراه رکوردهای شــگفت انگیز بازی ها، 
یک بــار دیگر روح المپیک را در سراســر دنیا زنده 

می کنند.
ســه مــاه و 25 روز دیگر بــه آغاز ســی و یکمین 
دوره بازی های المپیک تابســتانی در ریودوژانیروی 
برزیل باقی مانده اســت و از ۱5 تا ۳۱ مرداد دوباره 
ثبت رکوردها و لحظه شــماری بــرای گرفتن مدال 

ورزشــکاران، به هیجانــی وصف ناپذیر میان مردم 
جهان تبدیل خواهد شد. المپیک در دهکده بازی ها 
 به بیش از ده هزار ورزشــکار از 206 کشور دنیا 
جا می دهد تــا در یکی دیگــر از دوره های این 

رویداد تاریخی شرکت کنند. 
۳06 ســت مدال در 2۸ رشــته ورزشــی، مردم 

 دنیــا را به وجد مــی آورد و آنهــا در پایان بازی ها 
به دنبال ســهم خــود از مدال های توزیع شــده در 

المپیک هستند. 
هر چنــد روح ورزش در المپیک فقط مبنای مدال 
ندارد، زیرا مشــارکت ملت ها زیر یک پرچم با هدف 
نوع دوســتی و صلــح در جهان، اصــول اولیه آن را 

تشکیل می دهد.
شــعار ســریع تر، باالتر و قوی تر که نخســتین بار 
توســط پی یر بارون دوکوبرتن فرانســوی، بنیانگذار 
المپیک نوین پیشــنهاد داده شد همچنان بر تارک 
بازی ها می درخشد؛ هرچند ورزش که به ظاهر جزو 
غیرسیاســی ترین فعالیت های بشری و برآمده از نیاز 
آدم به سرگرمی و تحرک است، در مواردی می تواند 

به سیاسی ترین آنها تبدیل شود.

ادوار 
مختـلف 

المپــــیــــک 
پشــت  سیاســی  بازی های 

پرده را کم تجربه نکرده اســت. از سوی دیگر، ورزش 
را می توان نموداری از حــد کارایی دولت ها ارزیابی 
کرد، زیرا ورزش به دلیل وضوح و روشنی در جامعه 
آشــکار است و برآیند مســابقه ها می تواند تصویری 
واقعی از اوضاع مدیریت و میزان مسئولیت شناســی 
 و تولیــد ایده ها و راهکارهای تازه در راه دســتیابی 

به سامت و پویایی جامعه را نشان دهد. 

بنابراین 
 المپــیــک 
بزرگ ترین  عنوان  به 
رویداد ورزشــی جهان در کنار 
رویدادهای ورزشی دیگر می تواند برای ملت ها یکی 
از عرصه های هویت ملی، هم پذیری و یگانگی باشــد 
و شعارها، نمادها و تقابل ورزشکاران، حس مشترک 

ملی و یگانگی را القا می کند.
 المپیــک بــرای مردم پهنــه گیتــی ایرانی ها هم 
خاطرات زیادی آورده است. امروزه کسی نیست که 
هــر چهار ســال یک بار و با نزدیک شــدن به دوره 

 جدیــد بازی های المپیک، تاریخچــه این بازی ها را 
با حضور ورزشکاران و قهرمانان ایرانی شرکت کننده 

در بازی ها مرور نکند. 
جعفر سلماســی به عنوان نخستین مدال آور کاروان 
ایران در المپیک ۱94۸ لندن هنوز سر زبان هاست. 
 غیر از دانشــجویانی که تا قبل از المپیک 4۸ لندن 
به منظور کســب تجربــه و فن آمــوزی روانه محل 
برگزاری بازی ها شــده بودند، تاریخ رســمی شروع 
بازی هــای المپیک برای ورزش ایران ســال ۱94۸ 
لندن اســت که در این ســال تعداد ورزشکاران ۳۸ 
نفر در رشته های  تیراندازی، مشت زنی، وزنه برداری، 

کشتی آزاد، بسکتبال و ژیمناستیک بود.
ایــران در نخســتین دوره حضــور با یــک مدال 
 برنــز و در آخریــن دوره بازی ها که ســال 20۱2 
در لنــدن برگــزار شــد با چهــار مدال طــا، پنج 
نقره و ســه برنــز و در مجموع با کســب ۱2 مدال 
 جایگاه هفدهــم را از آن خود کرد کــه این عنوان 
 در تاریخ حضور ورزش ایران در المپیک بی ســابقه 

بود. 
 از ســال ۱94۸ تاکنــون کــه در آســتانه آغــاز 
سی و یکمین دوره بازی های المپیک قرار گرفته ایم 
ورزش ایــران در گذر نســل های پی درپی شــاهد 
ثبت خاطرات تلخ و شــیرین ورزشکارانش از پیکار 
بــا حریفان مختلف بوده اســت، امــا در پس همه 
نتایج، پیروزی و شکســت، مدال آوری توام با اشک 
و لبخندهــای المپیــک، از این که ســال ها در این 
ضیافت بزرگ ورزشکار داشته ایم و ساز و برگ دوره 
کنونی با نسل جدیدی از ورزشکاران فراهم می شود، 

خوشحالیم.

مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی راهی تهران می شود که کاپیتان یاغی خود را 
به همراه ندارد. محرم نویدکیا بعد از درگیری لفظی که با سرمربی کروات سپاهان 
داشت در لیست مسافران تهران برای بازی با استقال قرار نگرفت تا اصفهانی ها 

همچنان دستخوش بحران ها و اختافات داخلی باشند.
 محرم که در ســفر به ازبکســتان هم به بهانه مصدومیت در لیســت بازیکنان 
قرار نگرفت در مجموع فصل پرحاشــیه ای را در آخرین سال های بازیگری اش 
 تجربه کرد تا هم زمان با ایــن اتفاقات مدافع عنوان قهرمانــی یکی از بدترین 

فصل های خود در تاریخ لیگ برتر را به ثبت برساند.

بوکسور المپیکی ایران اول خرداد ماه در آمریکا روی رینگ می رود.
احسان روزبهانی در چار چوب رقابت های بوکس حرفه ای ) APB ( اول خرداد در 
آمریکا به مصاف حریف ایرلندی خود می رود. پیش از این قرار بود روزبهانی روز 
29 اسفندماه به مصاف حریف خود برود که به دلیل فراهم نشدن شرایط الزم، 
این دیدار لغو شد. با توجه به اینکه هم احسان روزبهانی و هم حریف ایرلندی او 
سهمیه بازی های المپیک 20۱6 را به دست آورده اند، این مسابقه تاشی برای 
رسیدن به رنکینگ باالتر در رده بندی رقابت های بوکس حرفه ای است. حریف 
احسان روزبهانی چندی پیش عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورده بود.

در ادامه اردوهای استعدادیابی سرمربی تیم  ملی، قطار استعدادیابی ناظم الشریعه 
این بار به کردستان رســید. اردوی استعدادیابی فوتســال ایران برای شناسایی 
استعدادهای سه استان کرمانشاه، ایام، همدان و کردســتان روزهای دوشنبه 
 و سه شــنبه هفته جاری در شــهر ســنندج برگزار خواهد شــد. در این اردوی 
دو روزه که هماهنگی های آن توسط علی قریشی رییس کمیته فوتسال کردستان 
صورت گرفته، ناظم الشریعه نیز حضور پیدا خواهد کرد تا با همراهی مربیان استانی 
استعدادیابی خود چهره های مستعد معرفی شــده را طی دو روز زیر نظر بگیرد. 
از استان اصفهان به عنوان مقصد بعدی اســتعدادیابی سرمربی تیم ملی فوتسال 

کشورمان برای انتخاب تیم های زیر20 و زیر ۱۸ سال نام برده می شود.

آقای خاص تاکید کــرد مقصد بعدی او تیمی خواهد بــود که اعضایش به او 
اعتماد واقعی داشته باشند و کارش را برای پیاده سازی برنامه هایش آسان کند.

 ژوزه مورینیو که این روزها شایعات فراوانی درباره محتمل بودن پیوستنش 
به منچستریونایتد در پایان فصل برای جانشینی لوئیز فن خال شنیده می شود، 
 درباره آینــده خود گفت: می خواهــم مربیگری کنم و ایــن کار را هم انجام 
خواهم داد. فصل آینده ایده ها و طرح هایم را جایی می برم که مشتریانی واقعی 

داشته باشد. می خواهم جایی مربیگری کنم که واقعا مرا بخواهند.
 وی که تصور می شــود اظهاراتش اشــاره به دوران جنجالــی  مربیگری اش 
در رئال مادرید دارد، ادامه داد: احساس خواســته شدن چیزی است که من 
برای کار کردن با تمــام توانم نیاز دارم. پس از چند ماه اســتراحت و تجدید 
قوا کردن، می خواهم با تمام توانم برگردم و شاید بیشتر از توانم هم کار کنم. 
می خواهم به جایی بروم که واقعامــرا بخواهند تا بتوانم راحت کارم را انجام و 

تمام توانایی هایم را نشان دهم.
آقای خاص همچنین اعام کرد که پس از اخراجش از چلسی، چند باشگاه به او 
پیشنهاد مربیگری داده اند که آنها را رد کرده است. او تاکید کرد: در ماه ژانویه 
یا فوریه می توانستم به کارم در این فصل ادامه دهم، اما من می خواستم برای 

از سر گرفتن کارم به اندازه کافی انگیزه داشته باشم. 

باشگاه بارسلونا در نامه ای که به فدراسیون فوتبال برزیل نوشته، تاکید کرد که 
نیمار اگر در المپیک ریو به میدان برود دیگر حق شرکت در کوپا آمه ریکا را ندارد.

 نیمار بهترین بازیکن کنونی فوتبال برزیل به شــمار می آید. او در کشــور خود 
از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است. هواداران تیم ملی فوتبال برزیل دوست 
 دارند که نیمار در رقابت هــای المپیک 20۱6 با پیراهن تیم ملی کشــور خود 
به میدان برود، این درحالی است که باشگاه بارسلونا مخالف حضور نیمار در این 
رقابت ها است. خود نیمار هم دوســت دارد که در المپیک ریو پیراهن تیم ملی 
 فوتبال برزیل را بر تن کند که این باعث درگیری و تنش او با باشــگاه بارسلونا 
 شده اســت. روزنامه آس اســپانیا نوشت که باشــگاه بارســلونا در نامه ای که 
به فدراسیون فوتبال برزیل نوشته، تاکید کرده اســت که نیمار اگر در المیپک 
 ریو به میدان برود دیگر حق ندارد در رقابت های کوپا آمه ریکا به میدان برود و 
بدون شک این چیزی نیست که مورد پســند نیمار و فدراسیون فوتبال برزیل 

باشد.
 باشــگاه بارســلونا پیش از این هــم تاکید کرد کــه نیمار از بیــن رقابت های

 کوپا آمه ریکا و المپیک ریو باید دست به انتخاب زند و تنها یک رقابت را برگزیند. 

 هفته بیســت و پنجــم لیگ برتــر فوتبال بــا انجام 
 دو دیدار حساس و جذاب در تهران و اصفهان به پایان 

می رسد.
در ادامه دیدارهای هفته بیســت و پنجــم لیگ برتر 
 فوتبال، امروز و از ســاعت ۱6:۳0، ذوب آهن در خانه 

به مصاف تراکتورسازی می رود. 
ذوب آهــن در حالــی بایــد از ایــن تیــم تبریزی 
میزبانــی کند که هفتــه قبل برابر گســترش فوالد، 
دیگر تیم تبریــزی، بازی بــرده را 4 بر ۳ شکســت 
خــورد. تیم یحیــی گل محمــدی این بــار در خانه 
 باید تراکتورســازی را ببرد تا از قافلــه مدعیان عقب 

نماند. 
 شــاید شکســت از گســترش فــوالد کمــی برای 
ذوب آهنی ها گران تمام شد، اما برتری خیره کننده 5 
بر 2 آنها برابر نماینده ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا 

روحیه این تیم را بسیار باال برده است.
تراکتورســازی هم روزهای خوبی را سپری می کند. 
این تیم در نیم فصل دوم به تدریج خود را تا رده پنجم 
جدول باال کشــید تا اکنون هم امتیــاز با ذوب آهن و 

سایه به سایه این تیم قرار بگیرد. 
نماینده تبریزی ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم این 
 هفته حریف خود را شکســت داد و بــا روحیه ای باال 

به مصاف ذوب آهن می رود.

دیدار دو تیــم از آن جهت کــه قدرتــی تقریبا برابر 
دارند می تواند بسیار جذاب باشد. برنده این بازی در 
 جمع مدعیان قهرمانی قرار خواهد گرفت و تســاوی، 

هر دو تیم را از قطار مدعیان عقب می اندازد.

دیدار دو تیم، ســاعت۱6:۳0 در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان برگزار می شود.

 در دیگــر دیــدار یکشــنبه، اســتقال در تهــران 
به مصاف ســپاهان می رود. این دیدار در چند فصل 

اخیر یکــی از بهترین و حســاس تریــن بازی های 
 فصل بــه شــمار می رفتــه، اما ایــن بار تنهــا برای 
 یک طرف بازی حساسیت زیادی دارد. استقال برای

  بازپس گیری صدر جدول از استقال خوزستان باید 
از سد سپاهان بگذرد اما با وجود ضعف سپاهان در چند 
 هفته گذشته، این کار چندان هم برای استقال راحت 

نخواهد بود.
سپاهان همیشه برابر استقال بازی خوبی انجام داده 
و حاال که به طور کلی از قهرمانی در لیگ برتر و کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آســیا دور شده و بازی آسیایی 
 این هفته خود را هم با شکســت پشــت سر گذاشته، 
تنها با بــردن اســتقال در تهران می توانــد آبروی 

فوتبالی اش را حفظ کند.
نکته مهم ایــن بازی قرار گرفتــن آن در هفته قبل از 
شهرآورد است. در استقال، هشت بازیکن در آستانه 
سه اخطاره شــدن و محروم ماندن از حضور در داربی 
هســتند و این مســاله قطعا روی بازی این تیم برابر 

سپاهان تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
شاید همین نکته به عنوان »چشم اسفندیار« استقال 
 عمل کند و این تیم را از کســب ســه امتیاز حساس 

از طایی پوشان اصفهان محروم کند.
دیدار دو تیم، یکشنبه ســاعت ۱9 در ورزشگاه آزادی 

تهران برگزار می شود.
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قرعه کشــی دور ســوم رقابت هــای مقدماتــی جام جهانــی 20۱۸  
 روســیه با حضــور بازیکنان افســانه ای عربســتان و کــره جنوبی در 

هتل ماندارین کواالالمپور برگزار می شود.
 ســامی جابر و پارک جی ســونگ بــه همــراه داتو ویندســور جان، 
دبیر کل کنفدراســیون فوتبال آســیا، حاضران در مراسم قرعه کشی 
 خواهند بــود. داتو ویندســور جان گفت: خوشــحالیم که دو ســفیر 
فوق العاده فوتبال آسیا در این مراســم با ما خواهند بود. هم سامی جابر 

و هم پارک جی سونگ در جام های جهانی گذشته تاریخ ساز بوده اند.
وی افزود: ســامی جابر در چهار دوره رقابت های جام جهانی شــرکت 
داشته اند و پارک جی سونگ هم در ســه دوره رقابت های جام جهانی 
 گلزنی کرده اســت. ســامی جابر در ۱56 بازی برای تیم ملی عربســتان 46 گل به ثمر رســانده اســت و در 
جام های جهانی ۱994 ) آمریکا (، ۱99۸ ) فرانســه (، 2002 ) ژاپن و کره جنوبــی ( و 2006 ) آلمان ( بازی 
کرده است. پارک جی سونگ هم در۱00 بازی برای کشورش به میدان رفته و در جام جهانی 2002 با تیم ملی 
کشورش چهارم شد. وی همچنین در جام های جهانی 2006 و 20۱0 هم برای کره جنوبی به میدان رفته است.

 شرایط میشائیل شــوماخر همچنان بحرانی است و روند بهبودی او 
به کندی در حال پیشرفت است.

 از زمانی که در ســال 20۱۳ میشائیل شــوماخر دچار حادثه شد،
 اخبار کمی درباره وضعیت جســمانی او منتشر شده است. او از کما 
خارج شده اســت و در ویای خانوادگی شان مراحل بهبودی را طی 
 می کند. طی آخریــن اخباری که از وضعیت بیماری این اســطوره

 اتومبیل رانی منتشر شده است، وضعیت جسمانی او همچنان بحرانی 
گزارش شده و روند بهبودی او نیز به کندی در حال پیشرفت است.

شوماخر در حال حاضر توانایی حرکت ندارد و نمی تواند صحبت کند. 
همچنین تیمی متشکل از ۱5 پزشک در ویای خانوادگی این قهرمان 

اتومبیل رانی مشغول درمان او به صورت شبانه روزی هستند. در حال حاضر هفته ای۱50 هزار دالر برای 
درمان این قهرمان اتومبیل رانی هزینه می شود و هنوز او به بهبودی نرسیده است و میزان آگاهی او از اطراف 
نیز بسیار محدود است. دکتر پیتر هاملین متخصص تیم قبلی درمان شوماخر عنوان کرده بود او به بهبودی 

کامل نخواهد رسید و وضعیت او بهتر نخواهد شد مگر معجزه ای برای او در آینده رخ دهد.

آیا شوماخر زنده می ماند؟برگزاری قرعه کشی مقدماتی جام جهانی باحضور سامی جابر 

 بنــا بر ادعا یکی از رســانه های الجزایــر دو گزینه احتمالــی هدایت تیم ملی 
 این کشــور حذف شــدند. پس از آنکه یک روزنامه الجزایــری دو روز پیش 
از منابع نزدیک به فدراســیون فوتبــال الجزایر خبر داد که کارلوس کی روش 
 ســرمربی تیم ملــی کشــورمان رزومه خــود را به فدراســیون این کشــور 
فرستاده است؛ مدیر برنامه این سرمربی پرتغالی در حال مذاکره با فدراسیون 
این کشور است تا به توافق برسند که هدایت تیم ملی الجزایر را برعهده بگیرد.

بنا بر گزارش روزنامه الشــروق الریاضی الجزایر به نقل از منابع موثق پیشنهاد 
فدراسیون الجزایر به جمال بلماضی سرمربی لخویا قطر کذب بوده است.

این روزنامه الجزایری در ادامه خبر جدیدی را ارایه داد و نوشت: محمد روراوه 
رییس فدراســیون فوتبال الجزایر رسما با جولن لوپتگی سرمربی سابق پورتو 

تماس گرفته است ولی این سرمربی اسپانیایی حاضر نیست به الجزایر بیاید.
در صورتی که ادعای رســانه های الجزایری صحت داشــته باشــد باید منتظر 
بمانیم تا در نشســت هیئت رییسه با ســرمربی تیم ملی چه اتفاقی می افتد. 
شــاید کار به گونه ای پیش برود که حتی امکان جدایی کی روش از تیم ملی 
ایران نیز وجود داشــته باشــد. کی روش ۳ روز پیش در صفحه مجازی خود 
متنی را منتشــر کرده بود کــه حکایت از خداحافظی از تیم ملی داشــت و 
 حتی همان روز در جمع خبرنگاران نیز با اشــاره به طبقه ســوم فدراســیون 
) طبقه ای که دبیرکل فدراسیون در آن کار می کند ( اعام کرد که آنها بردند! 
 با توجه به این خبر روزنامه الشروق بلماضی و لوپتگی از هدایت تیم ملی الجزایر 

کنار رفتند و گزینه  هدایت کی روش قوت گرفته است.

کی روش به نیمکت الجزایر
 نزدیک تر شد؟

تراکتورسازی یکی از سخت ترین بازی های فصل خود را مقابل ذوب آهن برگزار 
 می کند. قرمزپوشــان تبریزی با توجه به نتایج اخیرشــان در لیگ برتر و آســیا 

روحیه خوبی دارند و این را می توان از چهره آنها متوجه شد.
عکس زیر را شجاع خلیل زاده در اینستاگرام منتشر کرد.

لنز دوربین

 روحیه خوب قرمزپوشان تبریزی 
در آستانه بازی با ذوب آهن 

هفته 25 لیگ برتر فوتبال؛

استقالل به دنبال بازپس گیری صدر؛ سپاهان در اندیشه حفظ آبرو
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اخبار

مدیرکل تبلیغات اسللامی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال در راستای 
برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۱ مسجد در نظر گرفته شده است.

 حجت االسام سللید جعفر مرتضوی با اشللاره به اینکه سللاالنه در بیش از
 هزار مسللجد در سراسللر ایران این مراسللم معنوی برگزار می شود اظهار 
داشت: استقبال مردم به ویژه قشر جوان هر ساله برای شرکت در این مراسم 
 معنوی بیش از پیش است. وی تعداد معتکفین سللال گذشته در استان را 
 8 هزار و 893 نفر اعام کرد و افزود: سللال گذشللته تعللداد معتکفین آقا 

یک هزار و 753 نفر و بانوان 7 هزار و۱۴0 نفر بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سال گذشته 
شهرستان شهرکرد بیشترین معتکف را داشته است، بیان کرد: سال گذشته 
بیش از 3 هزار نفر در شهرستان شهرکرد در مراسم اعتکاف شرکت کردند 
که این استقبال پرشور مردم از مراسم اعتکاف خود نشانگر تمایل خود افراد 

به شرکت دوباره در این مراسم است.
 مرتضللوی خاطللر نشللان کللرد: ثبت نللام اینترنتی اعتللکاف در اسللتان 
 چهارمحال و بختیاری آغاز شللده و عاقه مندان می تواننللد برای ثبت نام 

به سامانه اینترنتی www.etekafchb.ir مراجعه کنند.
وی گفت: امسللال ثبت نام اعتللکاف در شهرسللتان شللهرکرد به صورت 
 الکترونیکی انجام می شود و در سایر شهرسللتان ها عاقه مندان می   توانند 

در سامانه ثبت نام و هزینه را در مسجد محل برگزاری پرداخت کنند.

 رییس شللورای زنان فرهیخته چهارمحللال و بختیللاری از فعالیت بانوان 
در پست های مدیریتی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

 کبری سللپهری با اشللاره به اهمیللت پسللت های اجرایی و حضللور بانوان 
 در عرصه های مختلف جامعه اظهار کرد: شللورای زنان فرهیخته دانشللگاه

  آزاد اسللامی چهارمحال و بختیاری در بهمن ماه سللال گذشته تشکیل و 
با این اقدام زمینه  فعالیت بانوان در عرصه هللای اجرایی و مدیریتی بیش از 
 پیش مهیا شد. رییس شورای زنان فرهیخته چهارمحال و بختیاری افزود: 
 شللورای زنان فرهیخته تاکنون در ۱3 اسللتان کشللور تشللکیل شده که 
این اسللتان نیز از آن بهره مند شده اسللت. وی با بیان اینکه تاکنون هشت 
 جلسلله از این شللورا در واحدهای مختلف دانشللگاه آزاد اسللامی برگزار 
شده است، بیان داشت:۱0 نفر از بانوان برای فعالیت در پست های اجرایی این 
استان به شورای راهبری زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسامی معرفی شدند.

سپهری فعالیت بانوان در زمینه های مختلف اجتماعی را مطلوب ارزیابی و 
تاکید کرد: در حال حاضر چندین پست مدیریتی در چهارمحال و بختیاری 
به دسللت بانوان اداره می شللود. وی برگزاری شللش کارگاه در زمینه های 
مختلف، برگزاری همایش، انتشللار نشریه و مشللارکت در همایش خانواده 

متعادل را از مهم ترین فعالیت های این شورا در سال گذشته عنوان کرد.

مراسم اعتکاف در ۱۴۱ مسجد 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

حضور گسترده بانوان چهارمحال و 
بختیاری در پست های مدیریتی

اخبار کوتاه

خطیب جمعه شهرکرد گفت: جایگاه کشور 
ما باید در دانش هسته ای و سایر فناوری ها 

مشخص شود.
حجت االسللام و المسلللمین محمدعلی 
 نکونللام در خطبه هللای نمللاز جمعلله 
با اشللاره به20 فروردین، روز ملی فناوری 
هسته ای اظهار داشت: مسللئله هسته ای 
در کشللور ما جای خود را بازکرده و مردم 
باید در شللعارهای خود فناوری هسته ای 
 را در نظر قللرار دهنللد. وی افللزود: نظام 
جمهوری اسللامی باید این حللق، علم و 

فناوری را برای کشور حفظ کند.
 خطیللب جمعلله شللهرکرد بللا اشللاره 
به مذاکللرات بیان کللرد: مذاکرات خوب 
است، اما مسئله این است که ارزش های 
انقابی و اسللامی نباید در استحاله قرار 
گیرد، آن ها سعی دارند با مذاکره ارزش ها 

و داشته های ما را بگیرند.
نکونام با اشللاره بلله آیه 68 سللوره توبه و 
نشللان های اهل منافق خاطر نشان کرد: 
منافقان خود را پیروان رهبری می دانند، 
اما آن ها رهبری را به مسللخره می گیرند 
و تاش می کنند منکللر را در جامع رواج 
دهند، خداوند با منافقان به شدت برخورد 

و آتش جهنم را به آن ها وعده داده است.
وی با اشاره به نشانه های اهل تقوا گفت: 
مبادا اهللل تقللوا در عذاب های جمعی 

گرفتار شللوند، همان گونه که در تاریخ 
آمده خداونللد افراد گناهللکار را عذاب 
می کند و بسیاری از این عذاب ها نظیر 
طوفللان، زلزله، بیماری و خشکسللالی 
دسته جمعی هسللتند چرا که خداوند 

وعده برکت را به اهل تقوا داده است.
 خطیب جمعلله شللهرکرد تصریللح کرد:

اهل تقوا اگر می خواهنللد در عذاب گرفتار 
نشللوند باید امر به معروف و بیزاری از گناه 
کنند و با سللکوت و لبخند بللا گناهکاران 

همکاری نکنند. نکونام با اشاره به شهادت 
شهید آوینی و هفته هنر انقاب ادامه داد: 
هنر انقاب اسامی یک عرصه وسیع است 
 و هرکللس هرگونه هنللری در عرصه های 
ناب اسامی، شهادت و فداکاری دارد باید 

به تصویر بکشد.
وی با اشللاره به 2۱ فروردین ماه سللالروز 
تاسیس بنیاد مسکن انقاب اسامی افزود: 
در طول این سال های گام های بلندی برای 
تامین مسللکن برداشته شللد، اما قضاوت 

اینکه مشکل مسکن حل شده است یا خیر 
با مردم اسللت که امیدواریم با برنامه های 
 درسللت آنچه مدنظللر امللام خمینی)ره( 

بوده است، دست یافته شود.
 خطیب جمعلله شللهرکرد با بیللان اینکه 
ماه رجب، شللعبان و رمضللان یک فرصت 
برای تطهیللر دل های مردم اسللت، گفت: 
همه ما معموال گرفتار نفللس، دنیا و نوعی 
تیرگی و آلودگی هسللتیم که خداوند این 

فرصت را برای توبه از گناه قرار داده است.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسللامی اسللتان چهارمحللال و بختیاری 
با اشاره به برگزاری همایش تجلیل و سپاس از مربیان قرآنی در چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشت: این همایش با هدف معرفی و تحلیل از مربیان قرآنی 
برجسته در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود. مهدی پرتوی بیان کرد: 
 همایش تجلیل و سللپاس از مربیان قرآنی در هفته معلم برگزار می شللود.

وی ادامه داد: اجرای طرح با » قرآن در زالل اعتکاف « از دیگر برنامه هایی است 
که در سال جدید توسط  اداره امور قرآنی تبلیغات اسامی استان چهارمحال 
 و بختیاری برگزار می شود. رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسامی استان 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این طرح در زمان برگزاری مراسم اعتکاف 

برای معتکفین برگزار می شود.

مدیر کل جهاد کشللاورزی اسللتان چهارمحللال و بختیاری با اشللاره به 
اینکه  چهارمحال و بختیاری در سللال 9۴ نیز توانست با تولید بیشترین 
 ماهی سللردآبی رتبه اول تولید ماهی کشور را کسللب کند، اظهار داشت: 
بیشترین ماهی قزل آالی کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

 ذبیح ا... غریب گفت: در سللال گذشللته میللزان تولید ماهللی قزل آالی 
رنگین کمان در چهارمحال و بختیاری بیش از ۱7 هزار تن بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین 
ماهی تولیدی این استان در شهرستان اردل تولید شده است. وی با اشاره 
 به اینکه ماهی تولیدی این اسللتان به واسللطه بهره گیری از چشمه ها و 
رودخانه ها کیفیت بسیار باالیی دارد، تاکید کرد: بازار پسندی ماهی های 
قزل آالی  تولیدی چهارمحال و بختیاری بسیار باالتر از استان های دیگر 

است و قیمت باالتری نیز دارد.

رییس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری گفت: نمایشگاه کارتون و 
کاریکاتور آل سقوط در شهرکرد گشایش پیدا کرد.

حجت ا... شیروانی اظهار کرد: این نمایشگاه با 33 اثر هنری در حوزه کارتون 
و کاریکاتور در مورد فاجعه منا گشللایش پیدا کرده است. وی برپایی این 
نمایشگاه را در راستای نمایش اقدامات آل سعود در حادثه منا عنوان کرد 
و افزود: در این نمایشللگاه دیدگاه هنرمندان در مورد فاجعه منا در سللال 

گذشته در معرض دید عاقه مندان قرار می گیرد. 
شیروانی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در مصلی شهرکرد برپا شده است، 
گفت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه حوزه هنری استان دایر 

خواهد بود.

 برگزاری همایش تجلیل از
 مربیان قرآنی 

کسب رتبه اول چهارمحال و 
بختیاری در تولید ماهی سردآبی 

 گشایش نمایشگاه آل سقوط 
در شهرکرد
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خطیب جمعه شهرکرد:

جایگاه کشور باید در
دانش هسته ای مشخص شود

تحدید حدود اختصاصی
1/13 ش��ماره ص��ادره: 1395/03/203526 نظر با اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره 4219 واقع در کوی مون اردستان یک 
اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام صغری طاحونه اردس��تانی فرزند حس��ین و غیره در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/2/14 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 

95/1/22 م الف 969 رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ 

1/15 ش��ماره درخواس��ت: 9410463624000004 ش��ماره پرون��ده: 
9309983624000608 شماره بایگانی ش��عبه: 940602 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 940602 شعبه اول دادیاری دادسرای اردستان متهم آقای 
شمس اله بیات فر به ش��ماره ملی 3920431731 به اتهام سرقت گوشی 
تلفن همراه از طرف این دادس��را تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اردس��تان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف 973 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی 

و انقالب اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/31 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106837100275 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837100601 شماره بایگانی ش��عبه: 941302 خواهان شاکی 
احترام یوس��لیانی آخوره دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم حسین 
حس��ینعلی نیا به خواس��ته تعدیل تقس��یط محکوم به تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان، خ میر 
فندرسکی )خ میر(، حدفاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایی شهید 
قدوسی، طبقه 1، اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9409986837100601 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/25 و س��اعت 11:30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ 
ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 877 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
حصروراثت

1/16 آقای حس��ن اکب��ری دارای شناس��نامه ش��ماره 2182 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 399/ 94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان نرگس قاس��می بشناسنامه 81 در 
تاریخ 94/10/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- علی اصغر اکبری ش.ش 84 فرزند موسی 
همس��ر متوفی 2- زهرا اکبری ش.ش 9 فرزند علی اصغ��ر فرزند متوفی 
3- شهربانو اکبری ش.ش 50 فرزند علی اصغر فرزند متوفی 4- معصومه 

اکبری ش.ش 49 فرزند علی اصغرفرزند متوف��ی 5- زینب اکبری ش.ش 
23 فرزن��د علی اصغرفرزند متوفی 6- حس��ین اکب��ری ش.ش 53 فرزند 
علی اصغرفرزند متوفی 7- رضا اکب��ری ش.ش 110048271 فرزند علی 
اصغرفرزند متوف��ی 8- اکبر اکب��ری ش.ش 11800231102 فرزند علی 
اصغر فرزن��د متوفی 9- احمد اکبری ش.ش 41 فرزن��د علی اصغر فرزند 
متوفی 10- حس��ن اکبری ش.ش 2182 فرزند علی اصغر فرزند متوفی . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 971 شعبه دوم دادیاری شورای حل اختالف اردستان

حصروراثت
1/17 آقای حس��ن اکب��ری دارای شناس��نامه ش��ماره 2182 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 400/ 94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان علی اصغر اکبری بشناسنامه 84 در 
تاریخ 94/10/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- حس��ین اکبری ش.ش 53 فرزند متوفی  
2- رضا اکبری ش.ش 1180048271 فرزند متوفی 3- اکبر اکبری ش.ش 
11800231102 فرزن��د متوفی 4- احمد اکب��ری ش.ش 41 فرزند متوفی 
5- حسن اکبری ش.ش 2182 فرزند متوفی 6- زهرا اکبری ش.ش 9 فرزند 
متوفی 7- ش��هربانو اکبری ش.ش 50 فرزند متوفی 8- معصومه اکبری 
ش.ش 49 فرزند متوفی 9- زینب اکب��ری ش.ش 23 فرزند متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 972 شعبه دوم دادیاری شورای حل اختالف اردستان
حصروراثت

1/18 خانم شمسی خلیلیان مهابادی دارای شناس��نامه شماره 3249 به 
شرح دادخواست به کالس��ه 17/ 95 ش2 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان حس��ین خاکس��ار 
بشناس��نامه 7 در تاریخ 94/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پس��ر به نام امیر محمد 
خاکسار به ش��ماره شناس��نامه 1180106822 و دو دختر به نامهای 1- 
مهسا خاکسار مهابادی به شماره شناسنامه 0480596107 و 2- مهشید 
خاکسار مهابادی به شماره شناسنامه 0480679045 و یک همسر دائمی 
به نام شمسی خلیلیان مهابادی به شماره شناس��نامه 3249 و پدرش به 
نام عباس خاکسار مهابادی به شماره شناس��نامه 137815650 والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورای حل اختالف اردستان 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 975 شعبه دوم شورای 

حل اختالف اردستان
حصر وراثت

1/20 آقای حاجی م��راد نوروزی مقدم دارای شناس��نامه ش��ماره 3 به 
شرح دادخواست به کالسه 14/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نوروزی مقدم به شناسنامه 
1830319574 در تاری��خ 1394/12/07 اقامت��گاه دائمی خ��ود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 1- قدم خیر 
امانی اردلی فرزندبراتعل��ی ش.ش 12 ت. ت 1351 صادره از اردل )مادر 
متوفی( 2- حاجی مراد نوروزی مقدم فرزن��د محمدز مان ش.ش 3 ت. ت 
1348 صادره از ایذه )پدر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 12 رئیس شعبه 

پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

1/21 خانم خدیجه سلطان پور دارای شناسنامه ش��ماره 1552 به شرح 
دادخواست به کالسه 20/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس کوچکی به شناس��نامه 
129 در تاریخ 94/12/10 اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اوستا کوچکی فرزند عباس ش.ش 
1831091704 ت. ت 1390 صادره از ایذه )پسر متوفی( 2- یسنا کوچکی 
فرزند عب��اس ش.ش 1830817450 ت. ت 1384 ص��ادره از ایذه )دختر 
متوفی( 3- ویستا کوچکی فرزند عباس ش.ش 1831142783 ت . ت 1391 
صادره از ایذه )دختر متوفی( 4- خدیجه س��لطان پور فرزند علی ش.ش 
1552 ت. ت 1361 صادره از ایذه )همس��ر متوفی( والغیر. اینکه با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 22 

شعبه 15 مجتمع شماره یک حقوقی شورای حل اختالف لنجان
مفاد آرا

1/19 ش��ماره صادره: 1395/03/203770 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردس��تان آراء که در اجرای 
ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردس��تان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک 
اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواس��ت اخذ و به ثبت اردس��تان تسلیم نمایند 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت. در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگردد و یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
1- رای اصالحی ش��ماره 13946030203200022 مورخ 1394/12/26 
خانم نعیمه منتهائی کوچو مثقالی فرزند ماش��اله ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از شش��دانگ پالک 780 فرعی واقع در 
روستای کچومثقالی 75 اصلی دهس��تان سفلی اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 134/10 متر مربع انتقالی مع الواسطه از طرف محمد 

رضا رحمتی کچومثقالی فرزند حسین مالک. 
2- رای شماره 139460302032000218 مورخ 1394/12/26 آقای سید 
رضا امیر احمدیان فرزند سید علی اکبر ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از روس��تای بابا احمد تحت پالک 79 اصلی سفلی 
اردس��تان بخش هفده ثبت اصفهان به مس��احت 116/57 متر مربع مالک 

رسمی. 
تاریخ انتشار اول: 1395/01/21

تاریخ انتشار دوم: 1395/02/05 
م الف 974 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

اخطار اجرایی
شماره:160/94/ ش13 به موجب رای شماره498  تاریخ 94/3/30 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای عبدالمجید میثاقی به نشانی اصفهان، خ ولی عصر، پاسگاه 13 به 
علت شناسایی نشدن مجهول المکان معرفی شد محکوم است به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 155/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/2/6 لغایت زمان وصول در حق محکوم ل��ه علیرضا نیک خواه فرزند 
عباسعلی به نش��انی اصفهان، خیابان عالمه مجلسی، کوچه شیشه گری، 
پالک 13 همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:874 دفتر ش��عبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شماره:308/94 به موجب رای شماره454  تاریخ 94/5/25 حوزه اصفهان 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ستار احمدی مکیان فرزند محمد مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیست و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/4/1 و پرداخت نیم عشر به نفع صندوق دولت در حق محکوم له 
مجید احمدی فرزند رضاقلی شغل مکانیک به نشانی اصفهان، ورودی خانه 
اصفهان کوچه 22 بهمن ،ک پروانه منزل آخر س��مت چپ. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:873 دفتر شعبه 31 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شماره:1170/94 به موجب رای ش��ماره1806  تاریخ 94/10/10 حوزه 
شعبه 32  اصفهان شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه حسین حمیدی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ  1/000/000 ریال بابت اصل خواسته )چک شماره 956854 در تاریخ 
69/5/18( و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت اجرای حکم با احتساب نیم 
عش��ر دولتی در حق محکوم له علی روح پرورزاده به نش��انی اصفهان، 
خ بزرگمهر، چهارراه هشت بهش��ت، ضلع جنوبی داروخانه دکتر نجفی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:867 دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان 

 مدیلللللرکل محیلللللط زیسلللللت اسلللللتان 
 چهارمحال و بختیاری از کللوچ 50 هزار نوع پرنده 

به تاالب های استان خبر داد.
شهرام احمدی با اشاره به اجرای طرح احیای تاالب 
چغاخور در استان اظهار داشللت: با توجه به اجرای 
 برنامه هللا و طرح مطالعاتی احیللای تاالب چغاخور 
۱9 هزار پرنده برای نخستین بار در این تاالب واقع 

در شهرستان بروجن زادآوری کرده اند.
 وی بللا اشللاره بلله اینکلله برخللی گونه هللا از نظر 
محیط زیست مهم تر هستند، افزود: اردک بلوطی، 

لک لک سیاه، خروس کولی دم سفید، اکراس سیاه، 
اردک سیاه کاکل، اردک سرحنایی، اردک سرسبز، 
اردک نوک پهن، زرده پره تاالبی، حواصیل ارغوانی، 
بوتیمار کوچک و بزرگ و کیشللیم کوچک و بزرگ 
از جمله گونه هایی هستند که از نظر محیط زیست 

مهم و مورد حمایت هستند.
مدیللرکل محیط زیسللت چهارمحللال و بختیاری 
از حضللور دو گونه پرنده خاص دنیللا در تاالب های 
اسللتان خبر داد و بیان کرد: عقللاب دریایی دمگاه 
 سفید و غاز پیشانی سللفید کوچک دو گونه خاص 

در دنیا هستند که به تاالب های استان کوچ کرده اند.
شهرام احمدی خاطر نشان کرد: پرنده کفچه نوک، 
 فامینگو، پاشلللک، آبچلیک و دورنای خاکستری 
از گونه های هستند که از سال گذشته در تاالب های 

استان النه گذاری کردند.
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
کوچ پرندگان به تاالب های استان از اواخر زمستان 
آغاز شللده که یکسللری از پرندگان بلله تاالب های 
 دیگر کوچ کللردن و هم اکنون50 هللزار نوع پرنده 

به تاالب های استان کوچ کرده است.

کوچ ۵۰ هزار پرنده به تاالب های چهارمحال و بختیاری



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام علی علیه السالم:
سكوت مومن تفكر و سكوت منافق غفلت است.
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صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول :
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خوابیدن موضوعی حیاتی در زندگی است که برخی از مردم با آن مشکل دارند و 
نمی توانند به خوبی بخوابند. به همین دلیل روش هایی به آن ها توصیه می شود 

و همین موضوع باعث شده افسانه هایی نیز شکل بگیرد.
بســیاری از مردم خواب کافی ندارند و در مقابل اغلب افراد نیز گزینه هایی را 
ارایه می دهند که از دیدگاه آن ها باعث داشتن خوابی عمیق می شود. اما این 
افراد در خصوص صحت ادعای شان اطالعات دقیقی ندارند و از دیدگاه آن ها، 
روش های مذکور تنها در حد ایده ای کاربردی هستند. اما در این مقاله اغلب 

روش های مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم.
افسانه ۱: همه افراد باید ۸ ساعت بخوابند

بهتر است که ثانیه شــمار را کنار بگذارید. زیرا برخی مردم با ۸ ساعت خواب 
 نیازشــان برطرف می شــود و در مقابل برخی دیگر با ۹، ۷ یا ۴ ساعت خواب 
 به آرامش کافی می رسند. این موضوع بســتگی به میزان فعالیت فرد و موارد

 این چنینی نظیر ژنتیک و ســن دارد. برای مثال چندین ژن وجود دارند که 
مربوط به کم خواب بودن افراد اســت و این افراد تنها با چند ســاعت خواب 

نیازشان برطرف می شود.
افسانه ۲: خواب بیشتر باعث رفع فقدان خواب می شود

در روز های تعطیل خوابیدن تا ظهر اقدامی فریبنده است، اما باید توجه داشت 
که انجام چنین کاری باعث ایجاد مشکل در ساعت بدن می شود. بهترین راهکار 
برای این موضوع این است که هر شب در زمان مشابهی به اندازه کافی بخوابید. 
در انگلیسی برای این موضوع واژه Catch Up استفاده می شود. این واژه بدان 
معناست که اگر هر روز برای مثال یک ساعت کم خوابیده باشید و در حقیقت 
۱ ساعت به بدن تان بدهکار باشــید، همانند سایر بدهی ها می توانید با خواب 
بیشتر آن را نیز تســویه کنید. با در نظر داشتن این که انجام کار مذکور باعث 
ایجاد مشکل در ساعت داخلی بدن می شود، می توان دریافت که روش مذکور 

چندان راهکار مناسبی نیست.
افسانه ۳: محرومیت از خواب باعث ایجاد مشکل در سایر جنبه های 

سالمتی نمی شود
با وجود اینکه ممکن است بعد از یک روز خواب کم دچار هیچ مشکلی نشوید، 
اما باید توجه داشــت که اگر کم خوابی موضوعی متداوم شود، در این صورت 
می  تواند مشکالتی جدی را در زمینه سالمتی افراد ایجاد کند. محرومیت بدن 
از خواب کافی باعث افزایش خطر در خصوص بیماری هایی نظیر دیابت، چاقی، 
بیماری عروق قلب و سکته مغزی می شود. اما در کوتاه مدت ممکن است باعث 

ایجاد حاالتی نظیر کاهش سطح بینایی، مشکالتی خلقی و سردرد شود.
افسانه ۴: نوشیدن شیر گرم قبل از خواب باعث بهبود خواب می  شود

همانند بوقلمون ) که در ادامه به آن خواهیم پرداخت (، شیر نیز دارای ماده ای 
به نام تریپتوفان )Tryptophan( اســت که با ورود به بدن تبدیل به ماده 
شیمیایی سروتونین ) Serotonin ( می شود که دلیلی برای خوابیدن است. 
اما باید توجه داشت که مقدار این ماده موجود در یک لیوان شیر گرم حدود۱۰ 
برابر کمتر از مقدار مورد نیاز برای خوابیدن انسان است. اما در کل به خوابیدن 

کمک می کند.
افسانه ۵: چرت زدن خوب نیست

تاثیر چرت زدن بر خواب شبانه موضوعی دشوار و البته تایید شده است. برای 
مثال خوابیدن طوالنی در طول روز باعث می شود که شب ها نتوانید به خوبی 
بخوابید. اما در تحقیقات مختلف مشخص شــده که خوابیدن به مدت۱۰ تا 
۲۰ دقیقه در طول روز، باعث افزایش سطح هوشیاری می شود. عالوه بر این، 
چرت زدن تاثیر مثبتی نیز در حافظه، عملکرد روانی و سیستم ایمنی بدن دارد.

افسانه ۶: تنها زمانی خواب می بینید که چشمان تان حرکت کنند
بر خالف باور عمومی، افراد در تمام حاالت خواب می  توانند رویا ببینند که این 
شامل خواب با چشمان در حال حرکت ) REM Sleep ( و خواب با چشمان 
ثابت نیز می شود. البته با وجود اینکه در هر دو حالت افراد می  توانند رویا ببینند، 
اما بر اساس گزارش کارشناسان، خواب دیدن در حالت چشمان بدون حرکت 
متفاوت است. بر اساس این گزارشات، موضوع رویا دیدن با چشمان بی حرکت 
 اغلب به اتفاقاتی مربوط می شــود که در طول روز می افتــد ولی رویای افراد 
در زمانی که چشمان شان حرکت می کند اغلب مربوط به اتفاقات خارق العاده 

است.
افسانه ۷: شمارش گوسفند ها باعث می شود که بخوابید

اگر از جمله افرادی هستید که با خوابیدن مشکل دارید و نمی توانید به راحتی 
بخوابید، باید بگوییم که شمردن گوســفند پیش از خواب باعث می شود که 
فرآیند خوابیدن تان طوالنی تر شود. تحقیقی روی ۴۱ نفر با مشکل بی خوابی 
انجام شد که در جریان آن گفته شد باید شب، پیش از خواب گوسفند بشمارند، 
اما نتیجه به دست آمده این بود که مدت زمانی که تا خوابیدن در حین شمارش 
گوسفند سپری می شود، طوالنی تر از زمان هایی است که گوسفند نمی شمارند.

 اگر به دنبال راهکار دیگری هســتید تا پیش از خواب انجام دهید، پیشنهاد 
می کنیم که به سراغ تصور تصاویر آرامش بخش بروید. نتیجه آزمایش ها نشان 
می دهد افرادی که پیــش از خواب تصاویر آرامش بخــش را تصور می کنند، 
 سریع تر از افرادی که گوســفند می شمارند یا حتی گوســفند نمی شمارند 

به خواب می روند.
افسانه ۸: اگر فردی که در خواب راه می رود را بیدار کنید، می میرد

باید توجه داشــت اگر فردی را که در خواب راه می رود یا در واقع شب گردی 
می کند، در حین راه رفتن بیدار کنید، وی شوکه و گیج می شود، اما هرگز باعث 

کشته شدنش نمی شود. 
راه رفتن در خواب زمانی اتفاق می افتد که فرد در خواب عمیقی فرود رود که 
این موضوع باعث می شــود نتواند از خواب بیدار شــود و البته همین موضوع 
دلیلی است که وی بعد از بیدار شدن نیز هوشیاری کافی را به دست نمی آورد.

ایده اینکه با بیدار کردن افراد شــب گرد از خواب باعث کشــته شــدن آن ها 
می شوید جنبه علمی ندارد.

 اگر در میان آشنایان نزدیک تان افراد شب گرد دارید، بهتر است که به الگوی 
خواب آن ها توجه کنید. زیرا راه رفتن در خواب اغلب بین افرادی اتفاق می افتد 

که دچار محرومیت از خواب هستند.
 افســانه ۹: اگر خواب ببینید کــه مردید، در زندگــی واقعی نیز 

خواهید مرد
افسانه ای وجود دارد که گفته می شود اگر در خواب بمیرید، در زندگی واقعی 

نیز جان تان را از دست خواهید داد، اما این موضوع واقعی نیست و نباید نگران 
آن باشید. این راز نیز همانند بیدار کردن شب گرد ها در خواب غیرواقعی است. 
 با وجود اینکه انســان ها با خواب دیدن نمی میرند، اما دانشمندان همچنان 

در تالش هستند تا پی ببرند که چرا انسان نیاز به خواب دارد.
افسانه ۱۰: خوابیدن با چشــمان در حال حرکت آرامش بخش ترین 

نوع خواب است
خوابیدن با چشــمان در حال حرکت ) REM Sleep ( نوعی از خواب است 
 REM که در آن رفتار بدن و مغز همانند اوقات بیداری است. چرخه نخست 
در۹۰ دقیقه اول خواب اتفاق می افتد که با افزایش ضربان قلب، فشار خون و 

فلج شدن ) عدم حرکت ( موقت بدن همراه است. در حقیقت بخش 
اصلی خواب که باعث آرامش می شــود مربــوط به زمانی 

است که چشم ها حرکت نمی کند و خواب در حالت 
none-REM قرار دارد.

افسانه ۱۱: افرادی که بیهوش هستند، 
خوابیده اند

زمانی که انسان در حالت ناخودآگاه 
اســت، بدین معنا نیست که وی 

خوابیده است. 
زمانی که چرت می زنید، مغز 
همچنان مقدار مشــخصی 
از امواج مغزی را ســاطع 
 می کند. در مقابل، زمانی 
کــه بیهوش می شــوید 
مغز به سختی از خودش 
امواج را ساطع می کند که 
این مقــدار متمایز از آن 
میزانی است که در زمان 
خواب ساطع می شود. در 

حقیقت حالت بیهوشــی 
بسیار شبیه به حالت کمای 

برگشــت پذیر بر اثــر موارد 
مخدر اســت که کامال با حالت 

خواب فرق دارد.
افســانه ۱۲: بوقلمــون باعث 

می شود که بخوابید
با وجود اینکه دانشــمندان اعالم کرده اند 

خوردن بوقلمــون باعث خوابیــدن افرادی که 

بی خوابی دارند نمی شود، اما همچنان این افسانه وجود دارد. همانند موضوع 
خوردن شــیر گرم قبل از خواب، بوقلمــون نیز دارای مقــداری تریپتوفان 
)Tryptophan( اســت که با ورود به بدن تبدیل به ماده خواب مغز به نام 
سروتونین می شــود. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بوقلمون مقدار 
تریپتوفان کمتری نسبت به پنیر چدار دارد. اما با این اوصاف چرا بعد از خوردن 

پنیر کباب شده خواب مان نمی آید؟ 
در حقیقت بر اساس گزارشات آنچه که باعث می شود خواب تان نیاید تمام مواد 
اضافه ای است که میل می شود و به همین دلیل بوقلمون نیز می تواند یکی از 

خورده شده باشد.این مواد 

معرفی کتاب

کتاب » بامداد اســالم « نوشته » عبدالحســین زرین کوب « را انتشارات 
امیرکبیر تجدید چاپ کرد.

 کتاب حاضر اثری اســت جامع و در عین حال کم حجم که در آن نویسنده 
با بهره گیری از منابع متعدد آن چه را که از بدو تولد اسالم تا تاریخ گسترش 
 آن روی داده اســت و نیز سرگذشــت دگرگونی  هــای  فراوانی که حدود 
 صد و بیست سال از زمان آغاز اسالم  تا پایان حکومت امویان به وجود آمده را

 بیان می دارد.
 فهرســت عناویــن و مطالــب کتاب » بامــداد اســالم « عبــارت اند از:

 » اعراب و مکــه «، » پیغمبر صلی اهلل علیه و ســلم در مکــه «، » پیغمبر 
در مدینه «، » محمد صلی اهلل  علیه و سلم فاتح مکه «، » پیام محمد صلی 
 اهلل علیه و سلم «،» بیماری و مرگ «، » یادگار محمد صلی اهلل علیه و سلم «، 
» یاران محمد صلی اهلل علیه و ســلم «، » دو پیر «، » شام و اسکندریه «، 
»اسالم در ایران«، » دوره آشــوب «، » درباره علی صلی اهلل علیه و سلم «،   
»آغاز حکومت عربی«، » کارنامه یزید «، » خاندان پیغمبر صلی اهلل علیه و 
سلم «، » مروانیان «، » انحطاط و سقوط دولت عربی «، » گزیده مآخذ «، 

»فهرست اسامی اشخاص«.
در قسمتی از فصل اول این کتاب می خوانیم:

» مکه شهری کوچک بود در ســرزمین حجاز عربستان که  در انتهای دره 
 ای دراز بین کوه ها واقع بود. کوه ابوقبیس در جنوب شرقی و کوه قعیقعان 

 در غرب.  قســمت کهنه شــهر در ته ایــن دره بود کــه وادی و بطن مکه 
خوانده می شــد و مرکز آن بطحا نام داشت. خانه های این قسمت به کعبه  
 معبد قدیم عرب نزدیک بــود  و در عرصه ای که بین کعبــه و این خانه ها 

قرار داشت مجلس یا نادی قوم بود ... «
گفتنی است کتاب حاضر را انتشارات امیر کبیر در قطع وزیری و جلد شومیز 

برای بیست و یکمین بار تجدید چاپ کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

» بامداد اسالم « 
به روایت عبدالحسین زرین کوب

گوناگون 

در بین تمامی حــوادث طبیعی، زلزله را می تــوان غیر منتظره ترین و 
 مخرب ترین دانســت. ابهام در زمان وقوع زلزله باعث شــده است که

  هر از گاهــی توجه کمتری به مبحث مقاوم ســازی شــود، اما پس از 
 هر زلزله مجددا برای ما یادآوری می شــود که این خطر ممکن اســت 

هر لحظه ای رخ دهد.
  باید بر این نکته تاکید شــود که مقاوم ســازی با هزینه باال حتی اگر تا 

صد سال دیگر در محل زندگی ما زلزله ای رخ ندهد بهتر است تا آمادگی 
مقابله با این نیروی عظیم را نداشــته باشیم و خسارات جبران ناپذیری 

را متحمل شویم.
پدیده » نورهای زلزله «

قرن هاست که افراد مختلف ادعا می کنند قبل از وقوع زلزله، نور عجیبی 
را در آسمان دیده اند که تنها برای چند ثانیه نمایان بوده و سپس محو 

می شود.
  با توجه بــه اینکه هیچ عکس یــا فیلمی از این پدیده وجود نداشــت، 
 زمین شناسان این ادعاها را نادرســت خوانده و دلیل آن را توهم افراد 

به خطر ترس و وحشت می دانستند.
 اما در اواســط دهه۱۹۶۰ میالدی ایــن معما حل شــد. در این زمان 
 Matsushiro یک ســری زمین لرزه های پشــت ســر هم با نــام 
درNagano ژاپن رخ داد و به همین دلیل موقعیت الزم برای بررسی 

بود یا نبودن چنین نوری در قبل از زلزله فراهم شد.
 پس از بررســی های الزم شــکل گرفتن چنین نوری قبل از برخی از

 زلزله های بزرگ تایید شــد. اما دلیل اصلی آن هنوز مشخص نیست. 
 نظریه های متعددی بدین منظور وجــود دارد که معروف ترین آن ادعا 
 می کند این نورها بــه دلیل اختالل در میدان مغناطیســی کره زمین 

به دلیل اثر پیزوالکتریک در زمان زلزله است.

ماجرای نورهایی که پیش از زلزله 
دیده می شوند 

گروهی از متخصصان ســوئد تصمیم گرفتند دســت بــه تحقیقات 
جدی رمزگشایی زبان گربه ها بزنند. به عقیده بعضی از متخصصان، 
گربه ها بــرای برقــراری ارتباط با انســان » میو میــو « می کنند.

 متخصصان  قصد دارند بفهمند گربه ها زبان انســان  را چگونه درک 
می کنند و آیا آنها  صاحب خود را با لحن صدا و یا ژســت و حرکات 

مشخصی تشخیص می دهند. 
 برای  پیدا کردن پاســخ ایــن ســواالت، متخصصان قصــد دارند 
» میو « هــای گربه هــای مختلف در سراســر جهــان و  جمالتی 
که صاحبان آنهــا در رابطه با گربه ها اســتفاده مــی کنند  را ضبط 
 کنند. ســپس ایــن نوارها  مورد بررســی قــرار خواهنــد گرفت. 
 به عــالوه  صداهــا و آهنگ هــای مختلفــی برای گربــه ها پخش 
خواهد شــد تا واکنش گربه ها  ثبت شــود. پس از 5 سال نتایج این 

تحقیقات اعالم خواهد شد.

عــادت غذایی سوســک هــای کوچکی بــه نــام اپومیــز برای 
بســیاری از دوزیســتان از قبیل قورباغه ها بســیار وحشــتناک 
و دردآور اســت چــون ایــن سوســک هــا بــا حضــور در کنار 
 دوزیســتان اعتمــاد آنها را جلــب کرده و ســپس آنهــا را به قتل 

می رسانند.
غذای معمول این سوسک ها دیگر انواع بی مهرگان از قبیل پشه ها، 
کرم ها و حشرات مرده است، اما محققان در نهایت ناباوری مشاهده 
 کردند هر زمان این سوســک در کنار یک دوزیســت مانند قورباغه 

قرار می گیرد به راحتی آن را کشته و می خورد.
 این سوسک ها ترجیح می دهند پیش از شکار کردن یک دوزیست 
 به خوبی شــکار خود را شناســایی کنند از این رو در طــول روز با 
به اشتراک گذاشتن پناهگاه شان با دوزیستان در نزدیکی آنها زندگی 
می کنند، اما در شب همه چیز مرگبار شــده و سوسک با حمله ای 

ناگهانی دوزیست را می کشد.

چه کسی نمک می خواهد، زمانی که شما الکتریسیته دارید؟ این فرضی 
اســت که محققان ژاپنی با ســاختن » چنگال طعم دهنده الکتریکی 
« داشــته اند و قصد دارند که غذا را برای کســانی که رژیم کم نمک یا 
بی نمک دارند، لذت بخش تر کنند. نمونه آزمایشی که توسط هیرومی 
 ناکامورا در آزمایشگاه رکیموتو دانشگاه توکیو ساخته شده است شامل 
یک باتری شارژشدنی و یک مدار الکتریکی است. هنگامی که سر چنگال 
را در دهان خود قرار می دهد، می تواند با فشردن یک دکمه سه درجه از 
جریان الکتریکی را انتخاب کند که سه درجه از شوری را می دهد. طعم 
هایی مانند فلفل و سیر کمک می کنند که مزه بیشتر شبیه شوری باشد 
تا ترشی. گزارشگر تحقیق می نویســد: » هنگامی که سعی کرده که 
میزان شوری را افزایش دهم، مزه فلز، قوی تر از مزه شوری شد. « نسخه 
آزمایشی که ضد آب هم نیست، بدون احتساب چنگال، ۱۸ دالر هزینه 
ساخت داشته است. باتری این چنگال، شش ساعت دوام خواهد داشت.

امسال فروش فیلم ها در ایام نوروز بی سابقه بود و فیلم ها توانستند رکورد 
قابل توجهی را به ثبت برسانند.

در این میــان فیلم های کمدی نســبت به فیلم هــای اجتماعی فروش 
 بهتری داشــتند و همچنان در ســانس های شــبانگاهی و فوق العاده 
در سینماها به نمایش درمی آیند. همه ســاله با اتمام تعطیالت نوروزی 
افت در فروش فیلم ها را شــاهد هستیم. در ســال های گذشته این افت 
حدود۷۰ درصد بوده اســت که امســال با گذشــت یک هفته از پایان 
تعطیالت نــوروزی افت فروش حــدود۴۰ درصد بوده اســت که برای 
 صاحبــان آثار و ســالن داران بســیار قابل توجه اســت. امیــر قطبی، 
مدیر فروش دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم بادیگارد توضیح داد: 
فیلم سینمایی » بادیگارد « که ۲۷ سالن در تهران و۴۰ سالن در شهرستان 
 در اختیــار دارد، در تهران به فروش دو میلیــارد و۱5۰ میلیون تومان و 

در شهرستان به فروش۹5۰ میلیون تومان تا پنجشنبه شب رسید.

راز » میو میو « کردن گربه ها کشف شد بی رحم ترین حشره جهان  چنگالی که بدون نمک، شوری ایجاد می کند! » بادیگارد « ۳ میلیاردی شد

افسانه های اشتباه درباره خوابیدن
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