
  ب��ه مناس��بت والدت حض��رت فاطمه 
زه��را )س( و بزرگداش��ت مق��ام زن ، 
نشست هم اندیش��ی مش��اورین بانوان دستگاه 
های اجرایی اس��تان اصفه��ان با دکتر س��هیال اثنی 
عش��ران مدیر کل امور بان��وان اس��تانداری اصفهان به 
میزبان��ی ش��رکت س��هامی ذوب آه��ن اصفه��ان و  ب��ا 
حضور مش��اور فرهنگ��ی و اجتماعی مدیر عامل ش��رکت و 
اعضای کانون خیری��ن فرهنگی بان��وان ذوب آهن اصفهان، 
 س��ه ش��نبه 24 فروردین م��اه در تاالر آه��ن ش��رکت برگزار 

شد .
دکتر اثنی عش��ران ، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان در این نشس��ت گفت: با توجه به اینکه ابتدا و انتهای 
س��ال با نام حضرت فاطمه زهرا )س( متبرک ش��ده است، 
 سالی فاطمی و ویژه را  پیش رو داریم و تکلیف تک تک ما 

سنگین تر از گذشته است. 
باید شاخصه های زندگی حضرت را مشخص کرده 

و به آن تاسی کنیم.
وی افزود : ب��ا توجه به نامگ��ذاری به جا 
و شایس��ته س��ال جاری از سوی 

مقام معظ��م رهبری تح��ت عن��وان ) اقتصاد مقاومت��ی، اقدام 
و عمل (  بس��یار مهم اس��ت که نقش زن��ان در مقول��ه اقتصاد 
 مقاومتی م��ورد بحث و بررس��ی قرار گی��رد. موض��وع اقتصاد 
در شعار سال های گذشته نیز به نوعی نهفته بود و اینکه امسال 
 مجددا در کنار اقتصاد، دو مبحث مهم اق��دام و عمل نیز عنوان 
 شده اس��ت نش��ان می دهد که اقتصاد مقاومتی به نحو مطلوب 

پیاده سازی نشده است.
مدیر کل امور بانوان و خان��واده اس��تانداری در خصوص نقش 
زنان در مبحث اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: یک جامعه از تعداد 
زیادی از خانواده تشکیل شده است و زمانی که از مدیریت خانواده 
صحبت می کنیم نقش زنان در این زمینه غیر قابل انکار بوده و 
از دو منظر قابل بررسی است: یکی از باب مدیریت اقتصادی که 
بانوان اعمال می کنند و دیگر اینکه بانوان الگویی برای فرزندان 
محس��وب می ش��وند. یکی از مواردی که در دفتر ام��ور بانوان 
 و خانواده اس��تانداری امس��ال مورد تاکید قرار دارد، نقش زنان 

در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مش��اور فرهنگ��ی و اجتماع��ی 
مدیرعام��ل ش��رکت ضم��ن ابراز 
خرسندی از حضور مش��اورین بانوان 
دستگاه های اجرایی استان در ذوب آهن 
اصفهان تصریح کرد: امی��دوارم با تدوام 
چنین نشست ها و هم اندیشی بین زنان 
که بستر اصلی جامعه هستند بتوانیم برای 
خانواده بزرگ ای��ران گام های موثری 
 برداریم و اث��رات قدم ه��ای خیر آن 
نه تنها برای س��ازمان و مجموعه 
خود بلکه برای آحاد مردم باشد.

وی ادام��ه داد : اقتصاد زمانی ارزش��مند و پویا  خواهد بود ک��ه در کنار آن 
فرهنگ صحیح مصرف، اخالق و رفتار وجود داش��ته باش��د. در این راستا 
س��عی کردیم تش��کل مردمی را ایجاد کنی��م که در بس��ترجامعه حرکت 
 فرهنگی صورت گی��رد. بان��وان تنها به خانه ی��ا خانم های ش��اغل تنها 
 به س��اعات کار بس��نده نکنند و در عرصه های مختل��ف فرهنگی حضور 
داشته باشند. مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیر عامل شرکت در بخشی دیگر 

از سخنان خود به هدف از تاسیس کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و اظهار کرد: این کانون متشکل از بانوان توانمند و خالق 
ذوب آهنی است که استعدادهای آنها به خوبی ش��ناخته نشده بود یا بستر 
الزم برای شکوفایی این پتانسیل ها فراهم نگشته بود. به همت واالی این 
بانوان غیور کالس های آموزشی رایگان در رشته ها و گرایش های متعدد 

به منظور ارتقا سطح فرهنگ خانواده ذوب آهن در حال برگزاری است.

 وی از ادام��ه فعالی��ت کان��ون خیرین فرهنگ��ی بان��وان ذوب آهن 
در شهرهای شهرس��تان لنجان خبر داد و بیان کرد: اولین شهری که 
 برای فعالیت های فرهنگی بعد از فوالدش��هر انتخاب ش��ده  است، 
زرین شهر است. از شما تقاضا دارم که به کانون خیرین فرهنگی بانوان 
ذوب آهن اصفهان بپیوندید تا با وحدت کلمه و تش��کیل اتاق فکر و 

انجام فعالیت های هدفمند و کاربردی به کل جامعه خدمت کنیم . 

شایان ذکر اس��ت در پایان  این نشس��ت فرهنگی که با برنامه های 
مختلف همراه بود، از مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان 
اصفهان و همچنین اعضای فعال کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب 

آهن  تجلیل به عمل آمد.
همچنین حاضرین در این نشست از بخش هاي مختلف خط تولید و 

پروژه هاي توسعه ذوب آهن اصفهان بازدید به عمل آوردند.

این فعال فرهنگی خاطر نش��ان 
کرد : امروز به دلیل مسایل و مشکالت 
متعددی که در کشور وجود دارد و با شناختی 
که دشمن از نیروی انس��انی ایران کسب کرد و 
متوجه شد اگر جهاد جس��مانی و حمله نظامی اتفاق 
بیفتد، تک تک مردم بس��یج می ش��وند و شهادت را 
انتخاب می کنند، به س��راغ فرهنگ ایران آمد و قصد 
کرد کش��ور را از روح معنویت و شهادت طلبی جدا 
کند. بنابراین طبق دستور مقام معظم رهبری 
همه ما باید س��رباز فرهنگی شویم و در 
جبهه فرهنگ تالش مضاعف 

داشته باشیم.

 مهندس علمداری گفت : بانوان، منشا تربیت جامعه و 
 ب��ه دور از هر گونه  ش��عار، صد در صد جامعه هس��تند 
چرا که هر مردی در دامان زن پ��رورش پیدا می کند و 
 تمام صاحب منصب های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
فرزند م��ادری هس��تند. بنابراین اگر بان��وان در جامعه 
 حضور پیدا کنند قطع��ا فرهنگ اصالح خواهد ش��د و 

در همه عرصه ها موفق خواهیم بود.

به مناسبت بزرگداشت روز زن و به ميزباني ذوب آهن برگزار شد:
نشست هم انديشي بانوان استانداري

دکت��ر اثنی عش��ران اضاف��ه کرد: اگ��ر جامع��ه ای را 
بخواهیم اص��الح کنیم بای��د از بانوان آن آغ��از کنیم. 
نقش همس��ران را انکار نمی کنیم، اما ب��ه دلیل اینکه 
دوران کودکی فرزن��دان با همراهی م��ادر و در کنار او 
س��پری می ش��ود، بانوان نقش موثری دارن��د و برای 
پیشرفت جامعه، باید بر روی زنان سرمایه گذاری کرد.

مهن��دس علمداری نیز در ابتدای نشس��ت ب��ه جایگاه 
حضرت فاطمه )س( و زندگی اجتماعی ایشان  پرداخت 
و گفت: حضرت فاطم��ه )س( در کلیه عرصه ها نام آور 
بودند و همه ابعاد وجودی یک زن موثر را در نهاد خانواده 
 و اجتماع در زمانی که هیچ رس��انه ای وجود نداش��ت، 

به هم��گان نش��ان دادن��د. در دورانی که 
 دختران زنده به گ��ور می ش��دند و حتی  هیچ 

مقبره ای از آنه��ا باقی نبود ، نام و س��یره حضرت 
فاطمه  )س( به عنوان یک الگوی کامل جاودانه شد.

وی اف��زود:  حض��رت فاطم��ه  )س( گوه��ر وجودی 
 خویش را شناختند و متوجه شدند که انسان چه رسالتی 
در روی زمین دارد. انس��ان ذاتا اس��تعدادها و هنرهای 
فراوانی دارد و اگر این توانمندی ها را بشناس��د و آنها 

را در مس��یر رضای الهی قرار ده��د، قطعا پیروزی 
و موفقیت در دنیاحاصل خواهد ش��د زیرا س��یر 

ابدی نیز از مس��یر دنیا حاصل مي ش��ود.

برای پيشرفت جامعه باید، بر روی زنان سرمایه گذاری کرد

زنان، بستر اصلی جامعه هستند

اقتصاد پویا، با فرهنگ صحيح معنا پيدامی کند

فعاليت های کانون خيرین فرهنگی بانوان  ذوب آهن،
در زرین شهر ادامه پيدا مي کند

باید سرباز فرهنگی شویم و در جبهه 
فرهنگ تالش مضاعف داشته باشيم
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فرمانده انتظامي استان اصفهان؛

مبارزه با مواد مخدر
نخستين اولويت پليس است

هیئت دولت در جلسلله ای به ریاسللت حجت االسللام 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت 
امور اقتصادی و دارایی را در مورد » مبارزه با پولشللویی و 
تامین مالی تروریسللم در دوران پسابرجام « مورد بحث و 
بررسللی قرار داد. اعضای هیئت دولت با تاكید بر اهمیت 
و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت سللاختار و جایگاه 
مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی 
در سللطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سللازنده 
با سایر كشللورها تاكید كردند. در این جلسه تاش برای 
استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در 
 سطح داخلی به منظورپیشگیری از شكل گیری باندها و 
گروه های تبهكار سللازمان یافته به ویژه در زمینه قاچاق 
مواد مخدر و كاال تاكید و مقرر شللد هماهنگی و اقدامات 
الزم برای فراهم سللاختن بسللترهای مورد نیللاز فنی و 
تكنیكی فراهم شود. بر اساس آخرین آمار مركز اطاعات 

مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی...

فرمانده انتظامي اسللتان اصفهان گفت: امسال 
بحث مللواد مخللدر در اولویللت اول برنامه هاي 
پلیس قللرار دارد و بللراي این منظللور رویكرد 
جدیللدي در نظر گرفته شللده اسللت. سللردار 
عبدالرضللا آقاخانللي با اشللاره به اینكلله نوروز 

95 نللوروز آرامللي بللراي پلیس اصفهللان بود،  
 اظهار كرد:  بلله غیللر از دو مللورد گاز گرفتگي 
در یكي از كمپ هاي تجمع مسافران نوروزي كه 
موجب مرگ دو نفر شللد، حادثه دیگري اتفاق 

نیفتاد. فرمانده انتظامي استان اصفهان...

اقتصللاد مقاومتللی  11 سیاسللت های كلللی   بنللد 
به اصللاح عملكرد مناطللق آزاد و ویژه  اقتصادی كشللور 

اختصاص پیدا كرده، اما همچون بی توجهی دستگاه ها...

مدیرعامل مصای اصفهان گفت: حدود60 تا 70 میلیارد 
تومان دیگر الزم است كه پروژه مصای اصفهان به اتمام 
برسد. ابراهیم پرچمی در نشسللت با اعضای شورای شهر 
اصفهان، اظهار كرد: مصای اصفهان سللابقه ای20 ساله 
دارد و به دلیل اختافاتی كه بین مسئوالن گذشته مصلی 

و اوقاف پیش آمده بود، روند پیشرفت ...

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی؛
 تاكيد بر تقويت ساختار 

و جايگاه مبارزه با پولشويی

اقتصاد مقاومتی، 
پشت در مناطق آزاد

استاندار و شهردار اصفهان در مراسم انعقاد تفاهم نامه با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر:

توسعه اصفهان درگرو  رفع معضال ت اجتماعی
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كسانی كه می گويند موشک 
نمی خواهيم  زمانی می گفتند 

ارتش نمی خواهيم

 قطعات چينی خودرو 
اولين كاالی وارداتی به كشور

سايه سنگين مصاف آزادكاران 
بركشتی فرنگی

نياز به 60 ميليارد ديگر برای 
اتمام مصالی اصفهان
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دولتى ها كه مى گفتند پرداخت يارانه براى آنها مصيبتى عظما 
ــدن به ماه هاى پايانى دوره دولت و  است، ناگهان با نزديك ش
انتخابات رياست جمهورى، حذف يارانه ثروتمندان را ناعادالنه 

مى خوانند.
ــان پرداخت يارانه نقدى به مردم  تا همين چند وقت پيش، زم
« روز  مصيبت عظماى دولت » بود و مسئوالن دولتى هر چند 

وقت به دنبال راهى براى كاستن از تعداد يارانه بگيران بودند.
ــال 93  ــر از دريافت يارانه در س ــون نف ــراف 3 ميلي حتى انص
ــاون، كار و  ــى وزير تع ــرد و على ربيع ــت را راضى نك هم دول
ــترى از يارانه بگيران  رفاه اجتماعى مسئول حذف تعداد بيش
ــدود 6 تا 7  ــد؛ آمارى كه آقاى وزير معتقد بود ح پردرآمد ش
ــود. تقريبا  ــامل مى ش ميليون نفر از يارانه بگيران فعلى را ش
همه مردم تا چند روز پيش بر اساس اظهارات مسئوالن دولت، 
شك نداشتند كه دولتى ها چندان عالقه اى به پرداخت يارانه 
نقدى به مردم نداشته و حداقل موافق حذف تعداد چشم گيرى 
ــتان،  ــروز در صحن بهارس ــتند؛ اما دي ــران هس از يارانه بگي
ــد؛ نمايندگان دولت در برابر مصوبه  حرف هاى ديگرى زده ش
مجلس پيرامون حذف برخى دهك ها از دريافت يارانه، موضعى 

قابل توجه گرفتند؛ « دولت مخالف حذف يارانه بگيران... »
مصوبه مجلس پيرامون حذف 3 دهك بااليى از دريافت يارانه، 
مخالفت دولت، تيتر روزنامه هاى اصالح طلب درباره اين مصوبه 
ــرا، حكايت از  ــاى اطراف اين ماج و همه حرف ها و حديث ه

رويدادهايى دارد كه نشان مى دهد در پشت پرده اين مخالفت، 
برنامه ريزى هايى وجود دارد؛ برنامه ريزى هايى كه در روزهاى 

منتهى به خرداد ماه سال 96، شايد به ثمر بنشيند.
دولت موافق حذف يارانه بگيـران؛ ناگهان مخالف 

حذف يارانه بگيران!
ــس جمهور  ــه عنوان ريي ــل از انتخابش ب ــن روحانى قب حس
ــدى در دولتش ادامه پيدا  تاكيد مى كرد كه پرداخت يارانه نق
ــيوه  ــه كار دولت انتقادها از ش ــد از آغاز ب خواهد كرد ولى بع
پرداخت يارانه نقدى شروع شد؛ دولتى ها مى گفتند پرداخت 
يارانه به اين تعداد از مردم و با اين مبلغ، دولت را با مشكل جدى 
ــب  مواجه خواهد كرد و در آخرين نمونه نيز نماينده دولت ش
گذشته در برنامه گفت و گوى ويژه خبرى، تصريح كرد كه اگر 
ــود بايد مبلغ20 هزار تومان  قرار بود يارانه درست پرداخت ش

به مردم داده مى شد نه 45 هزار تومان!
مسئوالن اقتصادى دولت طى 3سال گذشته بارها از پرداخت 
يارانه نقدى شكايت كرده و آن را موجب ايجاد كسرى بودجه 

براى دولت معرفى مى كردند.
على طيب نيا وزير اقتصاد دولت روحانى مرداد ماه سال گذشته 
ــوى  ــل تامل ترين تعابير درباره پرداخت يارانه از س يكى از قاب
ــت؛ وى كه پيش از اين نيز از لزوم حذف  دولت به مردم را داش
يارانه حداقل10 ميليون نفر صحبت كرده بود، گفت: « چنين 
روزى ( روز پرداخت يارانه ) براى ما « مصيب عظما » است، زيرا 

با اين شرايط درآمدى، بايد پرداخت هاى نقدى يارانه ها را انجام 
دهيم و اين از مشكالت جدى ما در اين دولت بوده و هست. »

ــاى دولت بود كه  ــر نفت هم يكى ديگر از اعض بيژن زنگنه وزي
ــادى جديد ايجاد  ــدى يك تعبير انتق براى پرداخت يارانه نق
كرد؛ « جمع كردن پول هدفمندى و رساندن به موقع آنها واقعا 
«عذاب اليمى» است و همان طور كه آقاى طيب نيا وزير اقتصاد 
نيز گفته اند، واقعا عذاب آور است؛ برهمين اساس، بسيارى از 
ــب ها از نگرانى اينكه چطور بايد پول هدفمندى يارانه ها را  ش

تامين كنيم، خوابم نمى برد. »
همه اين اظهارات دولتى ها در وهله اول حكايت از عدم تمايل 
آنها به پرداخت يارانه نقدى با اين شيوه و همچنين تالش براى 
حذف تعدادى از يارانه بگيران ( بر اساس ماموريتى كه به على 

ربيعى براى شناسايى افراد پردرآمد داده شده بود ) داشت.
ــى  ــن علنى مجلس و در هنگام بررس ــته در صح اما روز گذش
ــك درآمدى  ــه ده ــيون تلفيق درباره حذف س مصوبه كميس
از جمع يارانه بگيران، اتفاق ديگرى رخ داد؛ نمايندگان دولت 
كه تا پيش از اين موافق حذف تعدادى از يارانه بگيران بودند، 
ــران پردرآمد قرار  ــگاه مخالف حذف يارانه بگي ناگهان در جاي

گرفتند.
محمد باقر نوبخت سخنگوى دولت و رييس سازمان مديريت و 
برنامه ريزى با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق گفت: « اگر قرار 
است مشكل دولت حل شود و اگر قرار است ما واقعا كسانى كه 

شايسته دريافت يارانه ها نيستند را حذف كنيم، اين پيشنهاد 
ــنهادات ديگرى  ــاند؛ البته پيش ــا را به هدف برس نمى تواند م
در اين مجموعه وجود دارد كه آنها را مطرح و موافقت مى كنيم 
تا بتوانيم بدون دليل يارانه هيچ فرد نيازمند به اين عدد ماهانه 

را حذف نكنيم. »
همچنين ميدرى معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى هم درباره پيشنهاد حذف يارانه ثروتمندان اظهارات 
قابل توجهى داشت؛ وى اعالم كرده بود كه اين طرح پيشنهاد 

دولت نيست و مجلس درپى اين كار است!
ــر موضع دولت  ــرده هاى اين تغيي ــت پ در ادامه اما برخى پش
با اظهارات برخى نمايندگان و البته تيترهاى امروز روزنامه هاى 

اصالح طلب مشخص شد.
 دولتى هـا به دنبال چه هسـتند؟ وقتـى دولت مى 

خواهد هزينه را به گردن مجلس بيندازد!
ــى زد... »  ــرف ديگرى م ــيون ح ــده دولت در كميس « نماين
اين تمام حرف محمد حسين فرهنگى عضو كميسيون تلفيق 
ــه علنى مجلس در جمع خبرنگاران  ــيه جلس مجلس در حاش
ــيون تلفيق  ــخن مى گفت كه در كميس بود؛ او از اظهاراتى س
ــيون تلفيق  ــذف يارانه ثروتمندان در كميس مجلس درباره ح
ــده ولى در صحن علنى ناگهان180  ــوى دولت مطرح ش از س

درجه تغيير كرده بود.
فرهنگى با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق درباره حذف يارانه 
ــان موضوعى را مطرح  ــت: « ما هم 3 دهك بااليى جامعه گف
ــرى مى كرد، اما  ــيون تلفيق پيگي كرديم كه دولت در كميس
دولتى ها در تريبون و رسانه ها اعالم كردند كه ما مخالف مصوبه 

مجلس بوديم. »
وى با انتقاد از برداشت هاى عده اى درباره تالش مجلس براى 
ــت: «  ــر از يارانه بگيران، هم اظهار داش ــذف 24 ميليون نف ح
امروزه اخبار و حاشيه هايى درباره مصوبه مجلس درمورد حذف 
ــد  ــاالى 3 ميليون تومان منعكس ش يارانه بگيران با درآمد ب
ــانه ها آن را  ــى با اصل مصوبه ندارد و برخى رس كه هيچ انطباق
ــه كامال بى اخالقى بود و  به انتخابات مجلس مرتبط كردند ك
در مصوبه امروز مجلس هيچ اعداد و ارقامى وجود ندارد و اعالم 

آن از سوى برخى رسانه ها اشتباه است. »
ــائبه را بدبينانه  ــايد برخى اظهارات فرهنگى درباره اين ش ش
ارزيابى مى كردند ولى تيترهاى هماهنگ امروز روزنامه هاى 
ــوى  ــر « حذف يارانه 24 ميليون نفر از س اصالح طلب مبنى ب
ــان داد كه برنامه ريزى  ــود مخالفت دولت! » نش مجلس با وج
ــار قرار دادن مجلس و كنار كشيدن  مشخصى براى تحت فش
دولت از زير بار اجراى قانون حذف پردرآمدها از دريافت يارانه، 
ــند چرا  ــى اين روزها از خود مى پرس وجود دارد. افكار عموم
در آستانه انتخابات دور دوم مجلس و همچنين نزديك شدن 
ــوه در برابر حذف  ــال پايانى دولت، ناگهان موضع اين ق به س
يارانه ثروتمندان تغيير كرده و بهانه هايى مانند ناعادالنه بودن 

اين اقدام مجلس گرفته مى شود؟
ــوع يارانه ها،  ــار دولت در موض ــد اين تناقض رفت حال بايد دي
ــتانه انتخابات رياست جمهورى،  در سال پايانى دولت و در آس

نمونه هاى ديگرى نيز پيدا خواهد كرد؟

 فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اينكه امام (ره) 29 
ــدى به ارتش دادند، گفت:  فروردين حيات و هويت جدي
آنهايى كه مى گويند ما موشك نمى خواهيم، همان هايى 

هستند كه كه مى گفتند ما ارتش نمى خواهيم.
ــم رونمايى و تحويل  امير احمدرضا پوردستان در مراس
ــالح ها و تجهيزات زرهى جديد به يگان هاى نيروى  س
ــتيبانى نيروى  ــز آموزش، پش ــى ارتش كه در مرك زمين
ــت: يكى از عوامل اصلى  ــد، اظهارداش زمينى برگزار ش
ــت در خط مقدم نهضت و  پيروزى انقالب حضور روحاني

در راس آن حضور حضرت امام (ره) بود.
ــالمى را  ــر در پيروزى انقالب اس ــن عامل موث وى دومي
ــرد و گفت:  ــوان ك ــردم عن ــترده م ــور موثر و گس حض
حضور مردم به گونه اى گسترده بود كه تمام فعاليت هاى 

كشور را تحت الشعاع خود قرار داد.
فرمانده نيروى زمينى ارتش پيوستن بدنه ارتش به انقالب 
را عامل ديگر پيروزى انقالب برشمرد و ادامه داد: اگر آن 
روز اين بدنه مومن و انقالبى به انقالب نمى پيوست امكان 
نداشت انقالب به اين سرعت به پيروزى برسد و ثمر بدهد. 
پيوستن بدنه ارتش به صفوف انقالبيون، يك امر اتفاقى 

نبود بلكه ريشه در باورها و اعتقادات ارتش داشت.
امير پوردستان افزود: آمريكايى ها از غرس نهال انقالب 
ــتند حكومتى  ــند بودند و مى خواس ــور ناخرس در كش

در كشور سر كار بيايد كه نامى از اسالم نداشته باشد. در 
اين شرايط امام توطئه را تشخيص دادند. استكبار جهانى 
ــاقط كند،  تمام تالش خود را به كار برد تا اين نهال را س

اما موفق نشد.
ــى از تجهيزات  ــا انبوه ــه بدنه ارتش ب ــان اينك وى با بي
ــالمى ايران  ــام جمهورى اس ــلح نظ به عنوان بازوى مس
ــت: ضد انقالب براى ساقط  انجام وظيفه كرد، اظهارداش
ــت كه انقالب را خلع سالح كند؛  كردن انقالب، الزم داش
ــش تحقق پيدا  ــعار انحالل ارت ــالح انقالب با ش خلع س

مى كرد.
ــه داد: ضد انقالب اين  فرمانده نيروى زمينى ارتش ادام
ــد و بعضى از  ــود تكرار كردن ــعار را در تريبون هاى خ ش
مسئوالن ناآگاه هم باور كرده بودند كه كشور نياز به ارتش 
ندارد؛ مى گفتند كه ما ارتش براى چه مى خواهيم، مگر ما 

با كسى جنگ داريم.
وى با اشاره به اينكه آنهايى كه امروز مى گويند ما موشك 
نمى خواهيم، همان هايى هستند كه آن روز مى گفتند ما 

ارتش نمى خواهيم، افزود: آنها مى گفتند مگر ما با كسى 
ــرايط اين توطئه را تشخيص  جنگ داريم؟ امام در آن ش
ــدد و هويت  ــام (ره) 29 فروردين حيات مج ــد. ام دادن

مجددى به ارتش دادند.
ــهيد بعد از انقالب يك ارتشى  وى با بيان اينكه اولين ش
ــته  ــاه از پيروزى انقالب نگذش ــت: كمتر از دو م بود، گف
ــهادت مى رسد. دشمن  بود كه سپهبد قرنى ترور و به ش
مى خواست نظام را خلع سالح كند و به همين دليل شعار 

انحالل ارتش را سر داد.
امير پوردستان گفت: بعد از نامگذارى 29 فروردين به نام 
روز ارتش، ارتش تالش كرد پاسخگوى اعتماد امام (ره) 

باشد. ارتش پس از آن كارهاى مهمى انجام داد.
ــدام مهم ارتش را  ــروى زمينى ارتش اولين اق فرمانده ني
ــداران عنوان كرد و افزود:  ــپاه پاس ــكيل س كمك به تش
شهيد كالهدوز به عنوان قائم مقام كل سپاه مشغول انجام 

وظيفه شد و به تشكيل سپاه كمك كرد.
ــالب در  ــاع از انق ــش را دف ــدام مهم ارت ــن اق وى دومي

ــت و  ــتان هاى مرزى و در مقابل ضد انقالب دانس اس
ــينه از نظام نوپاى  ــينه به س ــت: اولين نيرويى كه س گف
انقالب دفاع مى كند، ارتش است. دو هزار شهيد را نيروى 

زمينى در مدت كوتاهى تقديم مى كند.
ــال 2001 تهديدات  ــتان با بيان اينكه از س امير پوردس
ــى ها به منطقه  ــراز بود، افزود: آمريكاي در فضايى ناهمت
ــا ناهمتراز بود و ما به عنوان  آمده بودند و فضاى جنگ ه
ــاده كرديم؛  ــراى اين تهديدات آم بازوى نظام خود را ب
ــب با  ــش هايى كه ما انجام مى داديم متناس حتى رزماي

اين فضا بود.
ــمن را  ــى ارتش راهبرد جديد دش فرمانده نيروى زمين
ــاس اين  ــوان كرد و گفت: بر اس مذهب عليه مذهب عن
راهبرد، گروه هاى تروريستى و تكفيرى را سازمان دهى 
ــت  كردند. فضاى امروز تهديدات، جنگ هاى نيابتى اس
ــه داريم خود را  ــلح نظام وظيف و ما به عنوان بازوى مس

متناسب با آن آماده كنيم.
ــراى مقابله با اين فضا  ــه نيروى زمينى ب وى با بيان اينك
ــت، تصريح كرد: تشكيل  گام هاى بلندى را برداشته اس
ــزار نفر،  ــريع، تمرين چندين ه ــش س يگان هاى واكن
تاكتيك ها و سالح هاى گروهك هاى تروريستى و رصد 
آنها از ديگر اقدامات ما بود و متناسب با آن دستورات الزم 

را نوشته ايم.

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران نخستين الزام پيشرفت و توسعه هر كشور را وجود 
امنيت در آن كشور دانست.

سردار حسين سالمى جانشين فرمانده سپاه پاسداران در حاشيه دومين روز رزمايش 
ــتان و بلوچستان  ــتان سيس ــپاه در منطقه ميرجاوه اس پيامبر اعظم نيروى زمينى س
با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران در حفاظت از مرزهاى جنوب شرق و شمال غرب كشور 
اظهار كرد: نيروى زمينى سپاه پاسداران سال هاست كه مسئوليت حفاظت از مرزهاى 
كشور در مناطق جنوب شرق و شمال غرب را برعهده دارد و با اقدامات موثر خود اعم از 
اشراف اطالعاتى جامع، انجام عمليات ضدنفوذ در اين مناطق و مشاركت با مردم منطقه 

و طوايف در اجراى طرح تامين امنيت مناطق مرزى به ايفاى نقش خود مى پردازد. 
ــپاه در مناطق مرزى كشور برقرارى  ــاله س وى با بيان اينكه محصول اقدامات چندس
امنيتى قابل قبول و پايدار در كشور به ويژه در مناطق مرزى بوده است، خاطرنشان كرد: 
ــور كه  ــرق كش ــمال غرب و جنوب ش براى ما آرامش خاطر و تامين امنيت مناطق ش
ــورمان زندگى مى كنند از اهميت بسيار بااليى برخوردار است و  مردم كرد و بلوچ كش
ــتفاده از تمام توان فنى، تكنيكى، تاكتيكى و عملياتى و  ــپاه نيز با اس نيروى زمينى س
راهبردى خود در جهت تامين امنيت اين مناطق فعاليت مى كنند. جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران با تاكيد بر اينكه نخستين الزام پيشرفت و توسعه هر كشور وجود امنيت 
در آن كشور است، اظهار كرد: نيروى زمينى ارتش توانسته است با اجراى راهبردهاى 

نوين و مافوق خود در اين عرصه اقدامات قابل قبولى از خود به جاى بگذارد.
ــتفاده از  ــداران با تاكيد بر اينكه اس ــپاه پاس ــردار پاكپور فرمانده نيروى زمينى س س
ــان كرد:  ــت، خاطرنش ــى منطقه يكى از اصول رزمايش پيامبر اعظم اس نيروهاى بوم

قرارگاه هاى طوايف، اداره كننده دسته هاى رزمى مستقر در منطقه هستند.

ــه عضو مجلس نمايندگان آمريكا در نامه اى خطاب به وزير امور خارجه كشورمان  س
خواستار اعطاى ويزا براى سفر به ايران شدند.

مايك پمپئو، لى زلدين و فرانك لوبيوند كه پيشتر در ماه فوريه خواستار ورود به ايران 
براى بازديد از تاسيسات هسته اى اين كشور شده بودند، نامه اى به محمدجواد ظريف 
ــته خود را پيگيرى كرده اند. اين سه عضو  وزير امور خارجه ايران نوشته و در آن خواس
جمهورى خواه مجلس نمايندگان آمريكا در نامه  خود آورده اند: بيش از دو ماه است كه 
از زمان اعالم درخواست ما مى گذرد و ما از اتخاذ تصميمى درباره  اين درخواست مان 
خرسند خواهيم شد. اگر شما با خواسته ما براى گرفتن ويزا مخالف هستيد، لطفا براى 

آن توضيح دهيد.
ــفر به ايران  ــود را براى س ــت خ ــى در حالى دوباره درخواس ــن نمايندگان آمريكاي اي

مطرح كرده اند كه ولى ا... سيف رييس 
ــور قرار است  كل بانك مركزى اين كش
ــخنرانى  ــنگتن س ــه در واش روز جمع

كند.
بر اساس اين گزارش، آنها در ماه فوريه 
با حضور در سفارت پاكستان درخواست 
خود براى گرفتن ويزاى سفر به ايران را 
ــفر  ارايه دادند و هدف خود را از اين س
ديدار با شهروندان آمريكايى در ايران و 
بازديد از تاسيسات هسته اى اين كشور 

اعالم كردند.

ــت و در آينده نيز  ــكى اس- 300 انجام شده اس ــت محموله سامانه موش مرحله نخس
بخش هاى ديگر اين سامانه به كشور ارسال مى شود.

ــركت « روس آبارون اكسپورت » شركت دولتى صادرات   جمهورى اسالمى ايران و ش
و واردات تسليحات و تجهيزات نظامى روسيه در سال 2007 قراردادى را امضا كردند 
كه به  موجب آن، اين شركت موظف شد 5 آتشبار S300 را به  ارزش حدود800 ميليون 
دالر به ايران تحويل دهد. اما ديميترى مدودف رييس جمهور وقت روسيه سه سال بعد 
ــامانه موشكى اس300 به ايران را  و در سال2010 ميالدى با صدور فرمانى، تحويل س
ممنوع كرد. « اس300 » يك سامانه موشكى سطح  به  هواى دوربرد با قابليت استفاده 
در تمامى ارتفاع هاست. از اين سامانه به  عنوان نوع تكميلى سامانه پدافندى اس200 ياد 
مى شود كه ايران با به كار گيرى توان داخلى، موفق به بهينه سازى آن نيز شده و قرار است 

موشك هاى صياد نيز مكمل موشك هاى اين سامانه پرقدرت شود.
ــت و انواع مختلفى از اين سامانه با كاربردهاى  اس300 در حال حاضر يك خانواده اس
ــون اس300 پى ام يو  ــت. هم اكن ــده اس ــيه توليد ش ــاع روس ــاوت در وزارت دف متف
ــرفته ترين سامانه هاى موشكى  (300PMU-S ) به عنوان يكى از مرگبارترين و پيش
خانواده اس300 است كه توانايى رديابى و انهدام حدود100 هدف را دارد. آن  طور كه 
روس ها اعالم كرده اند، زمان آماده سازى اين نوع از سامانه ها، حدود 5 دقيقه  است كه اين 

خود يكى از ويژگى هاى مهم سامانه موشكى اس300 پى ام يو به شمار مى رود.
نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
ــكى اس-300 از سوى روسيه  ــت تحويل محموله سامانه موش به انجام مرحله نخس
ــور  اعالم كرد،  مرحله نخست  گفت:همان طور كه سخنگوى وزارت امور خارجه كش
محموله سامانه موشكى اس- 300 انجام شده است و در آينده نيز بخش هاى ديگر اين 

سامانه به كشور ارسال مى شود.

سردار سالمى:

امنيت نخستين الزام پيشرفت كشور است
نامه سه قانونگذار آمريكا به ظريف 

براى گرفتن اجازه سفر به ايران
اس-300 مرحله اى وارد كشور مى شود

امير پوردستان:

كسانى كه مى گويند موشك نمى خواهيم
 زمانى مى گفتند ارتش نمى خواهيم

ــلمين  ــالم والمس ــت حجت االس ــه اى به رياس ــت در جلس ــت دول هيئ
ــن روحانى رييس جمهورى، گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى را  حس
در مورد « مبارزه با پولشويى و تامين مالى تروريسم در دوران پسابرجام » 

مورد بحث و بررسى قرار داد.
اعضاى هيئت دولت با تاكيد بر اهميت و اولويت مبارزه با پولشويى بر تقويت 
ساختار و جايگاه مبارزه با پولشويى و پيگيرى ارتقاء و بهبود وضعيت فعلى 
ــازنده با ساير كشورها  ــطح داخلى و بين المللى و برقرارى تعامل س در س

تاكيد كردند.
ــتفاده از همه ظرفيت هاى اجرايى مبارزه  در اين جلسه بر تالش براى اس
ــگيرى از شكل گيرى باندها و  با پولشويى در سطح داخلى به منظور پيش
ــازمان يافته به ويژه در زمينه قاچاق مواد مخدر و كاال  گروه هاى تبهكار س
تاكيد و مقرر شد هماهنگى و اقدامات الزم براى فراهم ساختن بسترهاى 

مورد نياز فنى و تكنيكى فراهم شود.
بر اساس آخرين آمار مركز اطالعات مالى شوراى عالى مبارزه با پولشويى كه 
تا پايان سال 1394 ارايه شده ، 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معامالت 
ــده كه از اين تعداد، 318 پرونده به دادسرا  مشكوك به اين مركز ارسال ش

ارسال شده است.
مركز اطالعات مالى شوراى عالى مبارزه با پولشويى بر اساس اصل 49 قانون 
ــى دولت را مكلف به جلوگيرى و بازگرداندن درآمدها و ثروت هاى  اساس
نامشروع و غير قانونى كرده است؛ به بررسى ارتباطات مالى بين برخى افراد 
در پرونده هاى مشكوك پرداخته و گردش مالى مرتبط با اين پرونده ها را 

رصد و نظارت كرده است.
همچنين اعضاى هيئت دولت در ادامه اين جلسه، آيين نامه اجرايى يكى از 

مواد قانون جامع خدمات رسانى به ايثارگران را به تصويب رساندند.
ــى به رويه  ــه به ضرورت انتظام بخش ــران اين تصميم را با توج هيئت وزي
ــهيد و امور ايثارگران  ــاهد توسط بنياد ش پرداخت شهريه دانشجويان ش
ــات آموزش عالى موظفند  ــاس، دانشگاه ها و موسس اتخاذ كرد.  بر اين اس
ــبت به ثبت نام  ــال تحصيلى نس با رعايت مفاد اين آيين نامه در هر نيم س
و اخذ امتحانات مشمولين بدون دريافت وجه اقدام كنند. همچنين بنياد 
شهيد و امور ايثارگران موظف است100 درصد هزينه شهريه تحصيلى كليه 

مشمولين را در وجه دانشگاه ها و موسسات مذكور تامين و پرداخت كند.

ــرويس هاى ضداطالعاتى آلمان ( MAD ) گزارش نظامى داخلى  س
ــرباز اين كشور براى  ــان مى دهد دست كم 29 س را آماده كرده كه نش

پيوستن به گروه هاى تروريستى به عراق و سوريه سفر كرده اند.
ــرار گرفته، مى گويد كه  ــه در اختيار خبرگزارى آلمان ق اين گزارش ك
ــال 2007 از ارتش جدا  ــى، 19 پيكارجو از س از بين 29 نظامى آلمان

شده اند.
به عالوه 65 سرباز كنونى آلمان به ظن استقبال از ايدئولوژى افراطى، 
ــيال  ــد. « هانس پيتر بارتلز » عضو حزب سوس تحت تفحص قرار دارن
ــش را برعهده دارد اعالم  ــئول نظارت بر ارت دموكراتيك آلمان كه مس
كرد: « اسالم گرايى مشكل اصلى ارتش آلمان نيست، اما خطر واقعى به 

همراه دارد كه ما بايد آن را جدى بگيريم. »
وزارت دفاع آلمان در حال آماده سازى پيش نويس يك قانونى است كه 
ــينه تمامى نيروهايى را ضرورى مى كند كه قصد پيوستن  بررسى پيش

به ارتش دارند. 
ــى  ــه در حال حاضر هيچ گونه بررس ــزارى آلمان گزارش كرد ك خبرگ
پيشينه براى سربازان الزامى نيست و تنها بررسى پيشينه آن دسته از 
نظاميانى ضرورى است كه قرار است با اسناد محرمانه يا در حوزه هاى 

حساس كار كنند. 
ــربازان  آلمانى كه اصليت عربى  در حال حاضر تيمى تحت حمايت س
ــينه تمامى سربازان را قبل از پيوستن به  دارند، گمارده شده اند تا پيش

ارتش مورد بررسى قرار دهند.
ــط مركز بين المللى مبارزه با تروريسم انجام  يك تحقيقاتى اخيرا توس
ــد و مى  گويد كه بين720 تا760  ــر ش گرفته كه روز اول آوريل منتش

آلمانى ظاهرا براى پيوستن به تكفيرى هاى داعش سفر كرده اند. 
طبق گزارش خبرگزارى « ARA »، اغلب پيكارجويان خارجى داعش 
ــتراليا، بلژيك، كانادا، فرانسه،  ــورهاى غربى همچون آمريكا، اس از كش

آلمان و انگلستان هستند.

ــوريه،  ــركت در انتخابات پارلمانى س ــوريه ضمن ش رييس جمهور س
ــيدن به هدف اصلى خود كه ريشه كن كردن  ــم در رس گفت: تروريس
زيرساخت هاى اجتماعى هويت ملى سوريه بود، شكست خورده است.

ــوريه اعالم كرد: تروريسم بعد از آنكه  « بشار االسد » رييس جمهور س
نتوانست هويت ملى سوريه را از بين ببرد، خون هاى زيادى را ريخت.

ــود را در صندوق انداخت،  همچنين رييس جمهور بعد از آنكه راى خ
ــم طى  ــده اند كه تروريس ــاله ش ــوريه وارد جنگ 5 س گفت: ملت س
اين مدت خون هاى زيادى را ريخت و زير ساخت هاى سوريه را نابود كرد 
ــت به هدف اصلى خود كه ريشه كن كردن زيرساخت هاى  ولى نتوانس

اجتماعى هويت ملى سوريه بود، برسد.

در جلسه هيئت دولت به رياست روحانى؛

تاكيد بر تقويت ساختار 
و جايگاه مبارزه با پولشويى

 دست كم 29 نظامى آلمانى به گروه هاى 
تروريستى در سوريه و عراق پيوسته اند

االسد: 

تروريسم نتوانست به هدف اصلى خود 
در سوريه برسد

خبر

بين الملل

بازى سياسى دولت با يارانه ها؛

چرا دولت هزينه « حذف يارانه ثروتمندان » 
را به گردن مجلس 

مى اندازد؟



خبر

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: بر اساس نظرسنجي ها، 
 85 درصد از مردم اصفهان دغدغه ديني دارند و نباي��د بگذاريم اين مايه ديني 
در دل افراد کاهش پيدا کند. آيت اهلل سيديوسف طباطبايي نژاد در مراسم تجليل 
از بانو علويه همايوني در س��الن اجتماعات کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان 
افزود: در حال حاضر بخش زيادي از بانوان اصفهان به حجاب اسالمي پايبندند، 
گرچه بخش اندکي هم متفاوت هستند ولي شرايط اصفهان در مقايسه با بسياري 

از استان ها قابل قياس نيست.
نماينده ولي فقيه در استان اصفهان ادامه داد: بانوان مومنه افتخار اسالم هستند 

و اهميتي که اسالم به مقام و جايگاه زن داد، از تمام اديان و قبايل بيشتر است.
آيت اهلل طباطبايي نژاد تصريح کرد: به برکت معنويت بانوان بزرگي که در اسالم 

هستند، روح معنويت نيز در جامعه اسالمي جريان دارد.
وي خاطرنشان کرد: هنگام نزول قرآن در س��رزمين عربستان، نه تنها براي زن 
اهميت قائل نبودند بلكه داش��تن دختر را ننگ و عار مي دانستند و قرآن کريم 
اين نگاه را تغيير داد و هويتي تازه به بانوان بخشيد. آيت اهلل طباطبايي نژاد اضافه 
کرد: پيامبر اسالم)ص( هم با زبان و هم با عمل به ارتقاي جايگاه زنان پرداختند 
و در آن زمان بود که پيامبر اسالم)ص( گفتند: » بهشت زير پاي مادران است. «

امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در طول تاريخ در کنار بسياري از ابرمردها، 
ابرزنها نيز حضور داشتند، براي مثال در کنار حضرت ابراهيم)ع(، هاجر و ساره 
يا در کنار امام حسين )ع(، حضرت زينب)س( حضور داشتند. وي گفت: حضور 

اين زنان بي حكمت نبود و نشانگر عظمت و بزرگي اين بانوان است.
مراس��م تجليل از بانو علوي همايوني با حضور امام جمعه اصفهان، اس��تادان و 

طالب چند حوزه علميه بانوان کشور در اصفهان برگزار شد.
 در اين مراس��م جمعي از اس��تادان و طالب حوزه هاي علميه نرجس مش��هد، 
حضرت معصومه)س( نجف آباد و کانون مجتهده امين تهران، شهردار اصفهان 

و جمعي از عالقه مندان حضور داشتند.
زينت الس��ادات علوي همايوني متولد 1296 شمسي اصفهان، پژوهشگر، فقيه 

و مجتهده معاصر شيعه از شاگردان مرحوم مجتهده بانو امين اصفهاني است. 
در سال1390 نيز در همايشي با پيام رهبر معظم انقالب و رييس جمهوري وقت، 
از فعاليت  هاي ايشان تجليل شده بود.  وي همچنين اولين دانشجوي زن رشته 

الهيات در دانشگاه است که در سال 1343 در امتحان ورودي پذيرفته شد. 

امام جمعه اصفهان:

85 درصد از مردم اصفهان دغدغه 
ديني دارند

استاندار اصفهان گفت:  در استان اصفهان اگرچه نرخ ابتال 
به مواد مخدر از متوسط کشور پايين تر است ولی نتايج اين 
آسيب آن چنان نگران کننده است که حتی اين نرخ برای 

ما قابل قبول نيست.
رسول زرگرپور در نخستين جلسه ش��ورای هماهنگی 
مبارزه با م��واد مخدر اس��تان اصفهان در س��ال جديد 
 اظهارداش��ت: در جلس��ه ای که مس��ئوالن ارشد نظام 
در خدمت مقام رهبری داش��تند، ايش��ان م��واد مخدر 
 را جز 3 آس��يب اصلی ابالغ و اعالم کردند. وی با اش��اره 
به اينكه وزير کش��ور نيز در سمينار اس��تانداران بر اين 
موضوع تاکيد کردند، افزود: در استان اصفهان اگرچه نرخ 
ابتال به مواد مخدر از متوسط کش��ور پايين تر است ولی 
نتايج اين آسيب آن چنان نگران کننده است که حتی اين 

نرخ برای ما قابل قبول نيست.
استاندار اصفهان کاهش سن ابتال به مواد مخدر، افزايش 
نرخ ابتالی خانم ها و تغيير نوع مصرف مواد از س��نتی به 
صنعتی را از نگرانی های مس��ئوالن برشمرد و بيان کرد: 
س��اليانه حدود 3 هزار و 743 نفر در کشور از سو مصرف 
مواد مخدر ف��وت می کنند و حدود 2/65درصد ش��يوع 
مصرف در جمعيت عمومی کش��ور هس��تند که از اين 
تعداد 9/3 درصد مربوط به زنان اس��ت. وی تصريح کرد: 
در سال گذشته 41 هزار و 504 کيلوگرم کشفيات مواد 
مخدر در استان صورت گرفته که 8 درصد نسبت به سال 
 قبل آن رشد داشته است. زرگرپور گفت:  در مسيری که 
مواد مخدر از کشور افغانستان به ايران وارد می شود، استان 
اصفهان جدی ترين و سخت ترين برخورد را با قاچاق مواد 
مخدر دارد و اين جديت قابل تقدير است، چرا که در واقع 
تاکيد رهبر انقالب و مسئوليتی را که در قبال مردم دارند 
به صورت کامل انجام می دهند. وی به تغيير نوع عملكرد 
 با قاچاقچيان اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد: قاچاقچيان 

به صورت جری تر و علنی تر اقدام می کنند و اگر مسئوالن 
 به م��وازات آن ها آمادگی بيش��تری نداش��ته باش��ند، 
 تع��داد تلفات و خس��ارت های م��ا باالتر م��ی رود و بايد 

در اين زمينه شيوه های جديد تر تدوين شود.
استاندار اصفهان به بيان عملكرد شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان اصفهان در سال 94 پرداخت و اظهار 
داشت: 14 جلس��ه اين شورا با حضور ش��خص استاندار 
تشكيل ش��ده و در کنار آن 58 جلسه کميته تخصصی 
نيز برگزار شده و 9 اقدام استان اصفهان از سوی دبيرخانه  
 کشوری به س��اير اس��تان ها برای اجرا ابالغ شده است. 
وی اف��زود: در شهرس��تان های اس��تان ني��ز در س��ال 
گذشته 302 جلسه تش��كيل ش��ده و از 1781 مصوبه 
شهرس��تان های اس��تان، 836 مصوبه مربوط مس��ائل 
فرهنگی و پيشگيری بوده و 89 درصد مصوبات اجرايی 

شده است.
زرگرپور بيان کرد: براس��اس ارزيابی ميزان مش��ارکت 
و برنامه ريزی، پيگيری و اجرا دس��تگاه های بهزيستی، 
 فرماندهی انتظامی، بهداش��ت و درم��ان، کميته امداد، 
فنی و حرفه ای و آموزش و پ��رورش رتبه های برتر را دارا 
هس��تند. وی به رونمايی از تفاهم نامه فيمابين شورای 
هماهنگی مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان و ش��هرداری 
 اصفهان اشاره و تصريح کرد: اين تفاهم نامه پس از تهران 
در استان اصفهان و نخس��تين کالن شهر کشور به امضا 
می رسد. استاندار اصفهان گفت: شهرهای بزرگ به طور 
معمول 2 رو دارند که يک روی آن ها زيبايی ها، پارک ها 
و فرهنگس��راها و روی ديگر آن ها نيز وقايع��ی از قبيل 
آسيب ها و ناهنجاری ها است که زيرپوست شهر می گذرد 
و به چش��م نمی آيد. وی با بيان اينكه اصفهان نيز از اين 
مقوله مستثنی نيست، خاطرنشان کرد: معتادان در سطح 
شهر، بی خانمان ها، کارتن خواب ها و مناطق آلوده که البته 

در اصفهان کمتر از ديگر نقاط کشور هستند از آسيب های 
اجتماعی هستند و اميدوار هستيم که با کمک شهرداری، 

بهزيستی و خيريه ها اين آسيب ها به حداقل برسد.
رفع معضالت اجتماعی از منظر اصفهان باعث 

توسعه شهر می شود
ش��هردار اصفهان از انعقاد تفاهم نامه همكاری ش��ورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان و شهرداری 
 اصفه��ان در راس��تای کاهش آس��يب های اس��تعمال 
 م��واد مخ��در و ارتق��ای س��المت اجتماعی خب��ر داد. 
 در نخس��تين جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی مب��ارزه با 
 مواد مخدر اس��تان اصفهان که به رياس��ت اس��تاندار و 
با حضور شهردار اصفهان برگزار شد تفاهم نامه » همكاری 
بين شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
و شهرداری اصفهان « منعقد ش��د. مهدی جمالی نژاد، 
ش��هردار اصفه��ان در اين ب��اره گفت: اصفهان ش��هری 
 جهانی اس��ت و خوش��بختانه طی چند س��ال گذشته 
 با رشد چش��مگير گردش��گرخارجی مواجه شده است، 
 اما ب��رای پايداری رش��د اين نرخ، می بايس��ت ش��هر از 
نا زيبايی ها و معضالت اجتماعی پااليش شود، بنابراين 
يكی از فاکتور های رفع اين معضالت، پيشگيری از ورود، 
 توزيع و مصرف مواد مخدر اس��ت که شهرداری اصفهان 
در اي��ن زمينه ورود پيدا ک��رد. وی اظهار ک��رد: با توجه 
به آثار مخرب اس��تعمال مواد مخدر در اصفهان، نياز به 
يک س��ری اقدامات و انعقاد تفاهم نامه ای در اين زمينه 
احساس شد تا آسيب های منجر به استفاده از مواد مخدر، 
 کاهش و سالمت اجتماعی ارتقا پيدا کند که به دنبال آن، 

چهره شهر اصفهان نيز زيباتر خواهد شد.
جمالی نژاد تصري��ح ک��رد: در اين تفاهم نامه، ش��ورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و شهرداری اصفهان، 
هرکدام تعهداتی را پذيرفتند که اين تعهدات می تواند در 
راستای درمان بيماران اعتياد موثر باشد. وی به مفاد اين 
تفاهم نامه اشاره کرد و افزود: استفاده از تمام ظرفيت ها 
در جهت رس��يدن به اهداف مش��ترک، انجام تعامالت 
و هماهنگی با ساير دستگاه ها و س��ازمان های مربوطه، 
برنامه ريزی بر نظارت خدمات کاهش آسيب، ارايه خدمات 
مشاوره ای و آموزش های بازتوانی مددجويان از تعهدات 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در 
اين تفاهم نامه است. شهردار اصفهان ادامه داد: برگزاری 
برنامه های فرهنگی و آموزشی با هدف پيشگيری از اعتياد، 
انجام تبليغات ش��هری درخصوص پيشگيری از اعتياد، 
حمايت و تقويت سمن های فعال در پيشگيری از اعتياد 
و همكاری در شناسايی و س��اماندهی فضاهای بی دفاع 

شهری نيز تعهدات شهرداری در اين تفاهم نامه است.
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معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت: نس��ل جوان به دليل 
نشناختن مبناها دچار بحران هويت شده است که اين نداشتن و نشناختن 

ريشه ها و مبناها باعث سرگردانی می شود.
 علی قاسم زاده در مراس��م نكوداش��ت بانوی علويه همايونی اظهار داشت: 
در شرايط حاضر همه ما به خصوص نسل جوان از درد مشترکی به نام بحران 

هويت رنج می بريم.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان ادامه داد: نسل جوان به دليل 
نشناختن مبناها دچار بحران هويت شده است که اين نداشتن و نشناختن 

ريشه ها و مبناها باعث سرگردانی می شود.
وی با اشاره به برگزاری نكوداشت بانو علويه همايونی تصريح کرد: اين چنين 

جلسات را بيش از آن که افرادی همچون بانو علويه همايونی نياز 
داشته باشند، ما نياز داريم تا ريشه های خود را بشناسيم.

 قاس��م زاده با بيان اينكه اميدوارم اين س��رمايه ها را بشناسيم تصريح کرد: 
 در زمين��ه بان��وان دچار سرگش��تگی زيادی هس��تيم و روزی نيس��ت که 

در جلسات از اين بابت ابراز نگرانی نكنيم.

رييس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مهم ترين دليل تاخير در افتتاح 
پروژه مصلی کمبود اعتبارات و تغييرات مديريتی است.

 رضا امينی در حاش��يه بازدي��د از پروژه مصل��ی اظهارکرد: پ��روژه مصلی 
می توانست در مدت زمان کوتاهی به بهره برداری برسد، اما به دليل تغييرات 

مديريتی و کمبود اعتبارات، روند اجرايی طرح طوالنی شد.
وی با اشاره به حمايت های مالی شهرداری و ش��ورای شهر از پروژه مصلی 
افزود: طی س��ال های اخير ش��هرداری و شورای اسالمی ش��هر با مصوبات 

مختلفی تسهيالتی را به پروژه مصلی ارايه کرده است.
رييس شورای اس��المی ش��هر اصفهان تصريح کرد: البته بخش عظيم اين 

اعتبارات از سوی استانداری و منابع ملی تامين می شود.
امينی با بيان اينكه رويكرد های مديريت ش��هری در مورد اين طرح تغيير 
کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به رويكردی که استانداری در پيشبرد 
پروژه های بزرگ عمرانی همچون مصلی به کار گرفته شاهد پيشرفت خوبی 

در پروژه مصلی هستيم.
وی با بيان اينكه پروژه مصلی به وس��عت 27 هزارمترمربع در دست احداث 
است، اظهارکرد: مجموعه مصلی در مجموع، ظرفيت سرويس دهی به90 

هزار نفر را دارد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

نسل جوان از بحران
هويت رنج می برد

ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 کمبود اعتبار دلیل اصلی تاخیر 
در افتتاح پروژه مصلی است

استاندار و شهردار اصفهان در مراسم انعقاد تفاهم نامه با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر:

توسعه اصفهان درگرو  رفع معضال ت اجتماعی

مديرعامل مصالی اصفهان خبر داد:

نیاز به 60 میلیارد ديگر برای اتمام مصالی اصفهان
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

ريه های تنفسی شهر در معرض نابودی
ريیس اتحاديه نانوايان استان اصفهان:

دبیرخانه اتحاديه نانوايان استان اصفهان پلمب شد

فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: امسال بحث مواد مخدر 
در اولويت اول برنامه هاي پليس ق��رار دارد و براي اين منظور 
رويكرد جديدي در نظر گرفته ش��ده است. س��ردار عبدالرضا 
آقاخاني با اش��اره به اينكه نوروز 95 ن��وروز آرامي براي پليس 
 اصفهان ب��ود،  اظهار ک��رد:  به غي��ر از دو م��ورد گاز گرفتگي 
در يكي از کمپ هاي تجمع مسافران نوروزي که موجب مرگ 
دو نفر شد، حادثه ديگري اتفاق نيفتاد. فرمانده انتظامي استان 
اصفهان با اشاره به کاهش دو درصدي سرقت ها، 17 درصدي 
س��رقت هاي مهم، 34 درصدي نزاع هاي فردي و 84 درصدي 
نزاع هاي دسته جمعي در ايام نوروز ادامه داد: کاهش نزاع هاي 
دس��ته جمعي نش��ان مي دهد مهمان هاي نوروزي از روحيه 
ش��ادابي برخوردار بوده اند. فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان 
هم چنين از کاه��ش40 درصدي قتل ها،30 ت��ا70 درصدي 
مفاس��د و افزايش 9 درصدي کش��فيات مواد مخدر در استان 
خبرداد و گفت: کاهش 77 درصدي حوادث رانندگي ش��هري 
و 43 درصدي تصادفات جاده اي منجر به فوت در نوروز نشان 
مي دهد استان به لحاظ حوادث ترافيكي شرايط مطلوبي داشته 

و مردم با پليس، تعامل و همكاري خوبي داشته اند.
 افزاي�ش هف�ت درص�دي کش�ف محموله هاي 

مواد مخدر
آقاخاني هم چنين از انهدام هفت باند سرقت جمعي خبر داد 

و گفت: متاسفانه در آغاز سال شاهد شهادت يكي از ماموران 
 پليس در راه مبارزه با م��واد مخدر بوديم و امس��ال بحث 

مواد مخدر در اولويت اول برنامه هاي پليس قرار دارد.
وي با تاکيد بر شدت بخشيدن به اقدامات پليس استان براي 
مبارزه با مواد مخدر افزود: پليس رويكرد جديدی در بحث 
مبارزه با مواد مخدر پيش گرفته و از ابتدای س��ال تاکنون 
کشف محموله های مواد مخدر به ويژه هروئين با افزايش 

هفت درصدی روبه رو بوده است.
فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به اينكه اولويت دوم 
پليس مبارزه با قاچاق کاال و ارز است، گفت: توجه و تقويت 
 گلوگاه ها درخص��وص جلوگي��ري از ورود کاالی قاچاق، 
مواد مخدر و قاچاق انسان در سال جاری با کمک دستگاه 

های مرتبط شدت می گيرد.
 ناجا مصصم است ريشه جرايم خشن را بخشكاند

آقاخانی پاکس��ازی مح��الت از مزاحمان مج��رم، اصالح 
وضعيت ترافيكی و مبارزه با جرايم خش��ن را اولويت های 
بعدی پليس اصفهان در س��ال جاري عن��وان کرد و گفت: 
مزاحمان مجرم، ش��امل توزيع کنندگان خرد مواد مخدر، 
مزاحمان نوامي��س و مزاحمان رونق اقتصادی هس��تند و 
نيروی انتظامی برای برخورد جدی ب��ا آن ها برنامه ريزی 

کرده است.

وی اضافه کرد: ناجا مصمم اس��ت ريش��ه جرايم خشن را 
بخشكاند و سال گذشته شاهد کاهش80 درصدي جرايم 
خشن در استان بوده ايم و امس��ال تالش مي شود تا جرايم 
خش��ن90 درصد کاهش پيدا کند و10 درصد باقي مانده 

فرصتي است براي توبه و بازگشت افراد.
 فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از توجه و نظارت بيشتر 
بر اماکن و باغ تاالرها خبر داد و گفت: در برخی نقاط استان 
اماکن بدون مجوز يا با استفاده از نيروهای نامناسب مشغول 
فعاليت هستند که پليس با اين قشر برخورد خواهد کرد و 
هيچ محدوديتي در برخورد با اماکن وجود ندارد؛ همچنين 
برخورد با تاالرها و باغ تاالرهايی که محل مفسده هستند 
يا بدون رعايت قوانين صنفی فعاليت می کنند در دس��تور 

کار قرار دارد.
 کشف 170 هزار جرم در فضاي مجازي

همچنين رييس پليس فت��اي اصفهان در خصوص جرايم 
فضاي مجازي گفت: عالوه بر کشفياتي که توسط شاکيان 
خصوص انجام مي شود در حوزه رصد و پايش فضاي مجازي 
سال گذشته شاهد کش��ف رقم قابل توجه170 هزار فقره 

جرم بوده ايم. 
همچنين رييس پليس راهور اس��تان اصفهان در خصوص 
طرح ترافيک اظه��ار کرد: اي��ن طرح، به منظ��ور کاهش 

آلودگي، ترافيک و زمان س��فر در محدوده مرکزي ش��هر 
اصفهان اجرا مي ش��ود و قرار اس��ت ب��ه زودي با همكاري 

شهرداري طرح پارکبان را با هدف جلوگيري از پارک هاي 
حاشيه اي و کاهش ترافيک اجرا کنيم.

مديرعامل مصالی اصفهان گفت: حدود60 تا 
70 ميليارد تومان ديگر الزم اس��ت که پروژه 

مصالی اصفهان به اتمام برسد.
ابراهيم پرچمی در نشس��ت با اعضای شورای 
ش��هر اصفهان، اظهار کرد: مص��الی اصفهان 
سابقه ای20 س��اله دارد و به دليل اختالفاتی 
که بين مسئوالن گذشته مصلی و اوقاف پيش 
آمده بود، روند پيشرفت پروژه به کندی پيش 
رفت. وی افزود: بعد از تغيي��ر مديريت پروژه 
اولين کار س��اختاری نظام مند را برای مصلی 
پيش بينی کرديم و از مشاوران سازه، تاسيسات 

و... استفاده کرديم.
مديرعامل مصالی بزرگ اصفه��ان ادامه داد: 
برای س��قف مصلی در گذش��ته می خواستند 
از شيش��ه يا چادر اس��تفاده کنند ک��ه هزينه 
چادر آن400 ميليون تومان بود، اما در نهايت 
ط��رح فعلی برای س��قف اجرا ش��د ک��ه اکثر 
بازديدکنندگان از شرايط فعلی اعالم رضايت 

کردند.
پرچمی با اشاره به اينكه سيستم های گرمايشی 
به صورت گرما از کف است، بيان کرد: در کف 

صحن مص��الی230 کيلومتر لوله اس��تفاده 
شده است تا فضا برای س��رما و فصل زمستان 

آماده شود.
ابراهيم پرچمی خاطر نشان کرد:200 چشمه 
س��رويس بهداشتی و س��ه در ورودی شمالی، 
غربی و شرقی تعبيه شده است و پذيرای مردم 

خواهد بود.
 مديرعام��ل مص��الی اصفه��ان اضاف��ه کرد: 
کف و سقف مصلی مهيا شده و آماده برگزاری 
نماز جمعه در ماه رمضان است و10 هزار متر 
موکت خريداری ش��ده و ق��رارداد ديوارهای 

مصلی در حال انعقاد است.
پرچم��ی ادام��ه داد: حدود60 ت��ا70 ميليارد 
تومان ديگ��ر الزم اس��ت که پ��روژه مصالی 

اصفهان به اتمام برسد.
وی در پايان با بي��ان اينكه پيگيری هايی برای 
اتمام و به انجام رساندن پروژه مصالی اصفهان 
توسط اس��تاندار اصفهان انجام گرفت، خاطر 
نشان کرد: اس��تاندار در سال گذش��ته 11 بار 
از پروژه بازديد داش��تند و در س��ال جديد نيز 
تاکنون دو بار به بازديد از مصالی پرداخته اند.

مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان 
با اش��اره به اينكه بحران آب در ش��هر اصفهان 
بسيار جدی اس��ت،گفت: زنگ هشدار بحران 
 آب و نابودی ريه های تنفس��ی ش��هر به صدا 

در آمده است.
احمدرض��ا مصور ب��ا اش��اره به اينك��ه بحران 
 آب در ش��هر بس��يار جدی اس��ت، اظهار کرد: 
طی چندس��ال اخير کمبود آب به يک بحران 

تبديل شده است.
وی با بيان اينكه متاسفانه اقدامات نسنجيده ای 
در مورد آب اصفهان صورت گرفته است، افزود: 
 با توجه به حق آب��ه ای که برای کش��اورزان و 
ش��هر اصفه��ان وج��ود دارد باي��د س��ريع تر 

تصميماتی اصولی و منطقی اتخاذ شود.
مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان 
گف��ت: وضعي��ت بحران��ی آب نه تنه��ا بخش 
کشاورزی، بلكه فضای سبز و ريه های تنفسی 
 ش��هر اصفهان را ب��ه مخاطره انداخته اس��ت 
از اين رو باي��د برنامه ريزی ه��ای جدی برای 

حفظ فضای سبز در نظر گرفته شود. 
 مصور با اش��اره به اينكه ش��هرداری تاکنون با 

دو سوم آب مورد نياز، فضای سبز شهر اصفهان 
 را حفظ ک��رده اس��ت، تصريح کرد: ب��ا توجه 
به وضعي��ت بارندگ��ی امس��ال در نگهداری و 

توسعه فضای سبز بحران خواهيم داشت.
وی گفت: مسئوالن بايد سريع تر نسبت به رفع 
اين معضل اقدام کنند تا شاهد وضعيت قرمز و 

بحرانی آب در شهر نباشيم.

رييس اتحادي��ه نانوايان اس��تان اصفهان گفت: 
 دبيرخان��ه اتحادي��ه نانواي��ان اس��تان اصفهان 
در حالی پلمب شد که يک موضوع داخلی بوده و 

ارتباطی با آرد آلوده ندارد.
عباس صابری اظهار داشت: نمی توانم علت پلمب 
دبير خانه اتحاديه نانوايان اصفهان را بيان کنم. 
وی در پاس��خ به چرايی پلمب دو روزه دبيرخانه 
اتحاديه نانوايان استان اصفهان، ادامه داد: پلمب 
دبيرخانه يک موضوع کامال داخلی است و هيچ 

توضيحی ندارم که به رسانه ها بدهم.
رييس اتحاديه نانوايان اس��تان اصفهان با اعالم 
اينكه آيا پلمب دبير خانه مربوط قضيه آردهای 
آلوده اس��ت، اعالم کرد: پلم��ب دبيرخانه هيچ 
ارتباطی با قضيه آرد و گن��دم آلوده ندارد و تمام 
اين مباحث به ش��رکت غله و کارگروه آرد و نان 

استان بر می گردد.
وی در پاسخ به اين سوال که به هر حال تخلفی 
 صورت گرفت��ه که منجر ب��ه پلمب دبي��ر خانه 
ش��ده اس��ت، هرچند قرار بر پلمب کل اتحاديه 
بوده، اما به دليل بازتاب  های آن در حد دبيرخانه 
ختم ش��ده اس��ت، گفت: به هر حال هر تخلفی 

صورت گرفته را نمی توان در حال حاضر رسانه ای 
 کن��م. گفتنی اس��ت ضم��ن کش��ف آرد آلوده 
در گلپايگان، فريدونشهر و  غرب استان اصفهان، 
 مس��ئله قاچاق آرد، جعل اس��ناد و ف��روش آرد 
 در ب��ازار آزاد و خ��روج آرد خارج از ش��بكه نيز 
 از سوی اتحاديه به عنوان تخلف شناخته شده و 

از سوی دستگاه قضايی قابل پيگيری است.

3

فرمانده انتظامي استان اصفهان؛

مبارزه با مواد مخدر
نخستین اولويت پلیس است
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چین کش��ور اول صادرکننده کاال به ای��ران و قطعات چینی خودرو 
نیز اولین کاالی وارداتی به کشور است؛ به گونه ای که سال گذشته 
1600 میلیارد تومان قطعات چینی خودرو به ایران وارد ش��ده که 

محصول اول وارداتی به کشور محسوب می شود.
آمار ساالنه مربوط به تجارت خارجی در سال گذشته نشان می دهد 
 که10 قلم کاالی واردات��ی اول به تفکیک کش��ورهای صادرکننده 
با رقم 4/3 میلیارد دالری، حدود10 درصد از کل واردات کش��ور را 

تشکیل می دهد.
در بین10 قلم اول کاالی وارداتی به تفکیک کشور و به لحاظ ارزش 
 دالری، دو گ��روه کاال با مجموع ارزش 1/06 میلی��ارد دالر از چین، 
 س��ه گروه کاال ب��ا مجم��وع ارزش 1/2 میلی��ارد دالر از س��وئیس، 
دو گروه کاال ب��ا مجموع ارزش 768 میلی��ون دالر از امارات متحده 
 عربی، یک گ��روه کاال ب��ه ارزش 467 میلی��ون دالر از کره جنوبی، 
 یک گروه کاال ب��ه ارزش 445 میلیون دالر از هن��د و یک گروه کاال 

به ارزش 291 میلیون دالر از هلند قرار دارد.
 س�وئیس و چین دو عضو باش�گاه نیم میلی�ارد دالری 

واردات به ایران
صدر جدول وارداتی از شرکای تجاری ایران به قطعات منفصله جهت 
تولید اتومبیل های سواری با داخلی سازی بین 14 تا30 درصد تعلق 
دارد که این قطعات توس��ط تجار ایرانی از کشور چین به ایران وارد 
می شوند که در سال گذشته ارزش واردات این محصوالت به بیش از 

1600 میلیارد تومان معادل 546 میلیون دالر رسید.
دومین کاالی وارداتی پرارزش سال گذش��ته، سایر ماشین آالت و 
دستگاه های به هم فشردن، شکل دادن یا قالب گیری سوخت های 
معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی وسایر محصوالت معدنی از کشور 
چین بود که ارزش معادل به 514 میلیون دالر داش��ت. همچنین، 
ذرت دامی سوئیسی سومین کاالی با ارزش س��ال 1394 با ارزش 
بیش از 505 میلیون دالر بود که آخرین محصول وارداتی باالی500 

میلیون دالر گذشته نیز نام گرفت.

مدیرعامل سازمان هدفمند س��ازی یارانه ها گفت: نخستین یارانه 
نقدی سال 95 روز پنجشنبه 26 فروردین واریز می شود.

  اکبر ای��زدی با اع��ام این خب��ر اظهار ک��رد: یاران��ه فرودین 95؛ 
شصت  و دومین مرحله از پرداخت یارانه نقدی است که از سال 1389 

تاکنون به ازای هر نفر 45 هزار و500 تومان واریز می شود.
نخستین یارانه سال 95 ساعت 24 امروز ) 26 فروردین ( به حساب 

سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

 قطعات چینی خودرو 
اولین کاالی وارداتی به کشور

زمان واریز اولین یارانه
سال 95 اعالم شد

 بند 11 سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی 
به اصاح عملکرد مناط��ق آزاد و ویژه  اقتصادی 
کش��ور اختص��اص پی��دا ک��رده، ام��ا همچون 
بی توجهی دس��تگاه ها به س��ایر بندهای 24گانه 
سیاس��ت ها، در مناط��ق آزاد نیز طی دو س��ال 
 گذش��ته خب��ری از اج��رای اقتصادمقاومت��ی 
نب��وده اس��ت. رهبر معظ��م انق��اب در بند 11 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، حوزه عمل 
مناط��ق آزاد و ویژه  اقتصادی کش��ور را » انتقال 
فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری 
و منابع مالی از خ��ارج « تعیین فرمودن��د، اما با 
بی توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق 
آزاد همچ��ون گذش��ته کم��اکان دروازه واردات 
کااله��ای مصرفی ب��ه داخل کش��ور و جوالنگاه 

دالالن و سوداگران باقی مانده است.
هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب 
مالی خود ب��ه هیچ مرجع��ی ارای��ه نمی دهند و 
مش��خص نیس��ت هزینه و درآمد ای��ن مناطق 
چق��در اس��ت و صرف چ��ه ام��وری می ش��ود. 
 به دلیل همین مس��ائل اس��ت که مناط��ق آزاد 
در دولت های مختلف به حیات خلوت چهره های 

پرنفوذ دولت ها تبدیل شده اند.
با وجود انتقادات پرش��ماری که مسئوالن دولت 

یازدهم نس��بت ب��ه مدیری��ت مناط��ق آزاد در 
دولت قبل داش��ته اند، در 2/5 س��ال اخیر تغییر 
 خاصی در جهت اص��اح عملکرد ای��ن مناطق، 
رفع ایرادات س��اختاری و مقابله با مفاسد عظیم 
و رانت ه��ای کان واردات و قاچاق موجود در آن 
رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد 
در دولت فعلی چه کرده اس��ت؟ مدیریت کنونی 
مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارش��ی از بیان مالی 
این مناطق ارایه نکرده و همچنان می توان مناطق 

آزاد را حیات خلوت نورچشمی ها دانست.
انحراف مناط�ق آزاد از سیاس�ت های 

اصلی
محس��ن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیس��یون 
توسعه تجارت و تس��هیل صادرات اتاق بازرگانی 
تهران با اش��اره به عملکرد ضعی��ف مناطق آزاد 
طی دوران اخیر گفت: اساس��ا مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی با هدف تس��هیل در تج��ارت فرامرزی 
جهت واردات م��واد اولیه و ایج��اد ارزش افزوده 
 ب��رای آنها و ص��ادرات مجدد کااله��ای تولیدی 
به کشورهای خارجی ایجاد شده اند، اما می بینیم 
به خصوص طی سال های اخیر این روند معکوس 
ش��ده و صرفا مناطق آزاد روزنه ای برای واردات 

کاالهای مصرفی شده اند.
بهرامی ارض اق��دس افزود: تمام سیاس��ت های 

 مناط��ق آزاد ب��ر این اس��اس ب��وده ک��ه بتوان 
با پردازش مواد اولیه و صادرات محصوالت نهایی، 
ارزش افزوده مناسبی برای کشور ایجاد کنیم، اما 
به خصوص پس از افزای��ش تحریم های ظالمانه 
غرب علیه کش��ورمان، مس��ئوالن ب��رای تامین 
مایحتاج کشور زیاد به سیاس��ت های اصلی این 
مناطق توجه نکرده و صرفا ای��ن مناطق را برای 
واردات کاالهای م��ورد نیاز ک��ه عمدتا مصرفی 

هستند، مورد استفاده قرار داده اند.
وی که مش��اور مع��اون اجرایی دول��ت یازدهم 
اس��ت، تصریح کرد: با در نظر گرفت��ن این موارد 
دور از ذهن نیس��ت اگر بگوییم س��و مدیریت ها 
 و افزایش تحریم ها دس��ت به دس��ت هم داده اند 
تا امروز ش��اهد خروج مناطق آزاد از ریل توسعه  
اصولی خود باش��یم. ب��ه صورتی که بیش��تر این 
مناطق به عن��وان جایگزین هایی ب��رای مقاصد 
گردش��گری هموطنان و خریدهای خارجی آنها 
یا همان تجارت چمدانی ش��ده است و خبری از 

جذب سرمایه های خارجی در آنها نیست.
 رونق رانت خواری

جعفر قادری، نماینده مجلس ش��ورای اسامی 
و عضو کمیس��یون برنامه و بودجه نی��ز با تاکید 
بر محقق نش��دن اهداف اصلی احداث و توس��عه 
مناطق آزاد گفت: متاسفانه با کارکردی که امروز 

از مناطق آزاد تجاری می بینیم، کاما روشن است 
این مناطق در راستای اشتغال 

یا توس��عه اقتصادی گام برنداش��ته اند بلکه فقط 
روزنه ای ب��رای واردات کااله��ای عمدتا مصرفی 
شده اند. قادری افزود: بر اساس اصول اقتصادی، 
مناطق آزاد ایجاد می ش��ود تا دولت با اس��تفاده 
از جاذبه ها و مش��وق هایی نظیر عوارض گمرکی 
صفر، بخش��ش مالیاتی و ده ها امتیاز دیگر زمینه 
حضور س��رمایه گذاران و ایجاد اش��تغال در این 
مناط��ق را فراهم کن��د، اما ام��روز می بینیم این 
مناط��ق نه تنه��ا ب��ه دروازه ورود انواع و اقس��ام 
کااله��ای مصرف��ی و لوکس تبدیل ش��ده، بلکه 
زمینه ای برای فس��اد و رانت خواری را نیز ایجاد 

کرده است.
این نماین��ده مجلس با تاکید ب��ر این که قرار بود 
مناطق آزاد س��کوی پ��رش صادرات��ی کاالهای 
تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ کس مخالف 
توس��عه و ایج��اد رون��ق اقتص��ادی در مناط��ق 
مختلف کش��ور نیس��ت، اما این روند باید علمی 
 و مس��تند به مدارک کاف��ی و اقتصادی باش��د. 
 در صورت��ی ک��ه آنچ��ه ام��روز در مناط��ق آزاد 
روی داده و ک��م و بی��ش از آن باخبریم، چیزی 
ج��ز دوری از موض��وع اقتص��اد مقاومت��ی ب��ه 
فرم��وده مقام معظ��م رهبری نب��وده و خبری از 
 حمایت تولید داخلی نیس��ت. به صورتی که اگر 
به اطاعات موج��ود از ایجاد اش��تغال و فعالیت 
کارگاه ها در این مناطق بنگریم، همواره ش��یب 
نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می بینیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد ما این است اگر 
دول��ت نمی توان��د راهکاره��ای مناس��بی برای 
جلوگیری از مش��کات فعلی مناط��ق آزاد ارایه 
کند، بهتر اس��ت با هم��کاری ارگان های مربوط 
دوباره این مناطق را به مسیر اصلی و تعیین شده 

آنها بازگردانیم.
 مناطق آزاد؛ مراکز رسمی قاچاق

موس��ی الرضا ثروتی، عضو کمیس��یون برنامه و 
 بودج��ه هم ب��ا اش��اره ب��ه می��زان واردات کاال 
از مناط��ق آزاد گفت: آم��ار می��زان واردات کاال 
ب��ه مناط��ق آزاد تج��اری و وی��ژه نزدی��ک ب��ه 
هش��ت میلیارد دالر اع��ام ش��ده در حالی که 
 همه می دانی��م این مق��دار کاال را نی��از ندارند و 
بدون تردید اغلب کاالهای وارداتی به س��رزمین 
اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که 

بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به 
داخل کشور است. موسی الرضا ثروتی افزود: این 
البته پایان کار نیست چون این مناطق با توجه به 
سومدیریت هایی که در آنها شکل گرفته عاوه بر 
سکوی ورود کاالهای غیرقانونی، به نوعی مرکزی 
برای فرار مالیاتی نیز شناخته شده اند. چون هیچ 
نظارت دقیقی بر عملکرد آنها نیست و از آنجا که 
مناطق آزاد حیات خلوت دولت ها هستند تقریبا 

دور از دسترس قرار گرفته اند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس تصریح 
کرد: در بررس��ی هایی که برای رسیدگی به نحوه 
فعالیت های این مناطق انجام شد، در یکی از این 
مناطق آزاد هر هفته سه فروند لنج بزرگ سیگار 
با استفاده از قوانین و معافیت های موجود تخلیه 
و همه این س��یگارها با اس��تفاده از معافیت های 
مس��افری به صورت چمدانی به مناطق مختلف 
کشور حمل می شد و این سوال را در ذهن ایجاد 
می کرد که واقعا کارکرد این مناطق همین است 
یا این که سو مدیریت باعث شده این گونه قاچاق 

رسمی صورت بگیرد.
 حرکت برخالف اقتصاد مقاومتی

وی با تاکید بر منفی بودن تراز تجاری این مناطق 
گفت: امروز می بینیم تراز تج��اری این مناطق با 
وجود تمام تعاریف و برنامه سازی هایی که از سوی 
دولت برای ش��ان صورت گرفته، به شدت منفی 
است و نه تنها سودآوری اقتصادی برای مملکت 
نداشته اند بلکه زیان اقتصادی مثل کاهش تولید 
داخلی و بیکاری نیز برای مان به ارمغان آورده اند 
که دقیقا مخالف سیاست های اقتصادمقاومتی و 

همچنین حمایت از تولیدات داخلی است.
ثروت��ی درب��اره نح��وه تامی��ن هزینه ه��ای 
اداره ای��ن مناطق نی��ز تصریح ک��رد: از آنجا که 
 هیچ مدیری��ت معقول��ی در این زمین��ه صورت 
نگرفت��ه اس��ت و هزین��ه  اداره ای��ن مناط��ق 
غیرمنطق��ی ب��وده، دول��ت ب��ه همی��ن دلی��ل 
 هیچ نظ��ارت دقیق��ی ب��رای جلوگی��ری از این 
 ریخ��ت و پاش ه��ای غیراصول��ی نمی کن��د ی��ا 
در مواق��ع تخل��ف آن را نادی��ده گرفت��ه و در 
برخ��ی م��وارد حت��ی س��همی از درآمده��ای 
 مناطق یادش��ده را برای خود مطالب��ه می کند، 
پس اگر بگوییم تاکنون منفعت��ی از مناطق آزاد 
برای کش��ورمان ایجاد نشده اس��ت، خاف واقع 

نگفته ایم.
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وعده 7 ماهه اجرا شد؛

قفل کارت های اعتباری
شکست

علی رغم منع ورودکاالی مصرفی از آمریکا؛

واردات برنج آمریکایی
با وجود ممنوعیت

بیکاری در ایران بیشتر شد؛

 ایران در رتبه ۲۴
بیکاری جهان

س��رانجام بعد از ح��دود هفت م��اه از وع��ده توزیع 
کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی، برخی بانک ها 

از صدور و توزیع این کارت ها خبر دادند.
کارت ه��ای اعتب��اری یک��ی از پرحاش��یه تری��ن 
 سیاس��ت های بس��ته تس��ریع رونق اقتص��ادی که 
در مهرماه س��ال گذشته از س��وی مدیران اقتصادی 
 دولت رونمایی ش��د، به ش��مار می رود به طوری که

دو سیاس��ت اعتب��اری دیگ��ر بان��ک مرک��زی در 
این رابط��ه یعن��ی وام 25 میلیون تومان��ی خودرو و 
 همچنین تامی��ن مال��ی کاالهای واس��طه ای کمی 
ب��ا فاصل��ه از یکدیگ��ر از آب��ان ماه س��ال قب��ل در 
دس��تور کار قرار گرفت، ام��ا کارت ه��ای اعتباری با 
توجه به آماده نبودن زیرس��اخت ه��ای فنی و مالی 
و ع��دم هماهنگ��ی بی��ن س��ازمان ه��ای ذیربط از 
 جمله وزارت صنع��ت و بانک مرک��زی و وزارت رفاه 
مدت ها طول کش��ید تا اینکه به مرحل��ه اجرا درآید. 
 در ای��ن بین بای��د برخی حواش��ی تولی��د کنندگان 
در ای��ن رابط��ه و خواس��ته های آنه��ا را نیز ی��ادآور 
ش��د. به هر ح��ال ب��ا وج��ود تمام��ی تغییراتی که 
طرح توزی��ع کارت ه��ای اعتباری در چن��د مرحله 

به هم��راه داش��ت، در نهایت همان ط��ور که چندی 
 پیش وزیر صنع��ت، معدن و تجارت وع��ده داده بود، 
بانک ها با توجه به درخواس��ت های دریافت ش��ده از 
سوی سازمان ها نس��بت به صدور این کارت ها اقدام 
کردند و طلسم چند ماهه این طرح پرحاشیه شکست. 
گرچه در رابطه با س��ازوکار نهایی اجرای طرح کارت 
های اعتباری هنوز توضیحی از س��وی دستگاه های 
مربوطه ارایه نش��ده، ام��ا آن طور که اخی��را غزنوی- 
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی- در این 
رابطه توضیح داده است، سه گروه مشمول این طرح 
خواهند بود. اول، بازنشستگان صندوق بازنشستگی 
کشوری هستند که برای این افراد بانک صادرات متولی 
انجام کار ش��ده و بازنشس��تگان می توانند با مراجعه 
مستقیم به بانک نسبت به ثبت نام و دریافت کارت های 
اعتباری اقدام کنند. دس��ته دوم مس��تمری بگیران 
 تامی��ن اجتماع��ی و دس��ته س��وم، کارکن��ان 
 آموزش و پرورش هس��تند ک��ه برای این دو دس��ته 
ب��ه ترتیب بانک ه��ای رف��اه کارگران و مل��ی متولی 
 انجام کار ش��ده اند که اطاعات این افراد توسط بانک 

از سازمان های مربوطه اخذ می شود.

در سال گذشته علیرغم دستور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر ممنوعیت 227 قلم کاالی مصرفی 
از آمریکا، 29 هزار تن برنج به ارزش 34 میلیون دالر 
از این کشور وارد شده که سهمی معادل چهار درصد 
در بازار برنج وارداتی داشت و چهار برابر بیشتر از سال 

1393 شده است.
اواخر آذر س��ال گذش��ته س��ازمان توس��عه تجارت 
ط��ی بخش��نامه ای جدی��د واردات 227 قلم کاالی 
مصرفی از آمریکا را ممنوع اعام کرد که بر این اساس 
محصوالت خوراکی مانند چای، برنج، سس، سرکه، 
نمک، انواع آدامس، آب معدن��ی، آب گازدار و ... نیز 

در میان این محصوالت ممنوع الورود وجود داشت.
اما برخاف ای��ن ممنوعیت که بر اس��اس دس��تور 
محمدرضا نعمت زاده اعام شد، بر اساس آمار گمرک 
طی س��ال گذش��ته و حدود چهار ماهه پایانی سال 
 که واردات برنج آزاد ش��د بی��ش از 29 هزار تن برنج 
 به ارزش 34 میلی��ون دالر از آمریکا وارد ش��ده که 
در میان740 هزار تن برنج وارداتی پارس��ال سهمی 
معادل چهار درصد در بازار ایران را به خود اختصاص 

داد.

در س��ال گذش��ته آمریکا240 تن برنج ب��ه تاجران 
ایرانی فروخته بود که س��همی کمت��ر از یک درصد 
در بازار ایران داش��ت، اما در سال گذش��ته به چهار 
برابر نسبت به س��ال 1393 افزایش پیدا کرد. البته 
بازار برنج در سال گذشته متفاوت از سال های قبل از 
آن بود، چرا که نه تنها قانون ممنوع الورودی وزارت 
جهاد کشاورزی برای این محصول در فصل برداشت 
اعمال شد بلکه میزان واردات آن با حدود40 درصد 
و س��هم هندی ها از ب��ازار برنج ایران ب��ا بیش از20 
درصد کاهش روبه رو شد و ارزش برنج های وارداتی 
با کاهش بیشتری همراه بود و به کمتر از نصف سال 

1393 رسید.

 صندوق بی��ن المللی پ��ول از افزایش ن��رخ بیکاری 
در ایران طی سال گذشته خبر داد و اعام کرد ایران 
در رده بندی جهانی رتب��ه 24 را از این نظر به خود 
اختصاص داده است. آماری که صندوق بین المللی 
پول در پایگاه داده های گزارش چشم انداز اقتصادی 
جهان منتشر کرده است، نشان می دهد نرخ بیکاری 
در ایران طی سال گذشته افزایش داشته است. نرخ 
بیکاری ایران در س��ال 2014 بالغ ب��ر 10/6 درصد 
 اعام ش��ده بود که بر اس��اس برآورده��ای صندوق 
بین المللی پ��ول این رقم در س��ال 2015 به 10/8 

درصد افزایش داشته است.
با وجود افزایش نرخ بیکاری ایران در س��ال گذشته، 
جایگاه ایران در رده بندی جهان��ی از این نظر بهبود 
 داش��ته اس��ت. ایران در بی��ن 106 کش��ور جهان 
 از نظر ن��رخ بی��کاری در س��ال 2015 رتب��ه 24 را 
به دست آورده اس��ت. ایران در س��ال 2014 با نرخ 
 بی��کاری 10/6درص��دی در رتب��ه 31 جه��ان قرار 
گرفته بود که بر این اس��اس رتبه ای��ران از نظر نرخ 
بیکاری در س��ال گذش��ته ) 2015 ( 7 پل��ه بهبود 
داشته است. بوسنی و هرزگوین با نرخ بیکاری 27/7 

درصدی باالترین نرخ بیکاری را در بین کش��ورهای 
 جهان طی س��ال گذش��ته داش��ته اس��ت. مقدونیه 
با بیکاری 27/2درصدی و آفریقای جنوبی با بیکاری 
 25/3درصدی ب��ه ترتیب در رتبه های دوم و س��وم 
از این نظر قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش برخی 
کش��ورهای صنعتی و اروپایی نرخ بیکاری بیشتری 
نس��بت به ایران در سال 2015 داش��ته اند. از جمله 
این کش��ورها عبارتند از اس��پانیا با نرخ بیکاری 22 
درصدی، یونان با نرخ بی��کاری 25 درصدی و ایتالیا 
با نرخ بی��کاری 11/8درصدی. فرانس��ه نی��ز با نرخ 
بیکاری 10/3 درصدی تنها یک پله پایین تر از ایران 
 قرار داش��ته و رتبه 25 را در بین کش��ورهای جهان 
از نظر نرخ بیکاری قرار داده است. نرخ بیکاری برخی 
کشورهای دیگر عبارت است از: ترکیه 10/2 درصد، 
فناند 9/3 درصد، س��وئد 7/4 درصد، اندونزی 6/1 
درصد، روسیه 5/5 درصد، آمریکا 5/2 درصد، آلمان 
4/6درصد، مصر 12/8 درصد، الجزایر 11/2درصد، 
قبرس 15/3 درصد. کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط 
به تایلند گزارش شده اس��ت. نرخ بیکاری این کشور 
در سال 2015 بالغ بر 0/877 درصد اعام شده است.

کارشناسان مطرح کردند:

اقتصاد مقاومتی، پشت در مناطق آزاد

نخست وزیر ایتالیا در اتاق بازرگانی ایران:

پروژه های مشترک ایران و ایتالیا فقط روی کاغذ نیست
توزیع پرسش نامه در سطح شبکه ریلی در بین مردم؛

مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می کنند!
نخس��ت وزیر ایتالیا گفت: پروژه های مشترک 
مورد همکاری با ایران فقط روی کاغذ نیس��ت 
 و می توانی��م در بخش های مختل��ف اقتصادی 
از جمله نفت، گاز، زیر ساخت های تکنولوژیک، 
سایبر تکنولوژیک و ... با یکدیگر همکاری کنیم 
 و مطمئنا فعاالن اقتصادی ایتالیا راضی از ایران 

به ایتالیا بر می گردند.
متئو رنتزی در همایش مشترک فعاالن اقتصادی 
ایران و ایتالیا که در ات��اق بازرگانی ایران برگزار 
شد، عنوان کرد: ما در ایران هستیم نه فقط برای 
امضا قراردادهای اقتصادی بلکه پیش از هر چیز 
 م��ی خواهیم دو تم��دن و فرهنگ مش��ترک را 

با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
وی ادامه داد: البته فرصت های اقتصادی زیادی 
پیش روی ما قرار دارد که باید از آن ها استقبال 
شود. همچنین نقش��ی که ایران می تواند بعد از 
 توافق ایفا کند بس��یار حائز اهمیت است. امروز 
با چالش ه��ای زیادی در دنیا روبه رو هس��تیم. 

چالش هایی که می تواند به بحران های بشری 
تبدیل ش��ود. در س��وریه و یمن به آتش بس��ی 

رسیده ایم که باید از آن حمایت شود. 
میلیون ها س��وری سرزمین شان را ترک کردند 
و تعداد قابل توجه��ی از آن ها به عنوان پناهجو 
به ایتالیا آمدند و کشورهایی مثل لبنان و اردن 
10 برابر جمعیتی که به عنوان پناهجو به ایتالیا 

آمدند را پذیرفتند.
رنتزی ادامه داد: همان طور ک��ه در صحبت ها 
مطرح شد در ش��رایطی قرار داریم که باید پیام 

ثبات را در منطقه صادر کنیم.
نخس��ت وزیر ایتالیا تصریح ک��رد: موضوعاتی 
وجود دارد که در مورد آنها اختاف نظر داریم، 
 اما نقاط مش��ترک بس��یار زی��ادی نی��ز داریم. 
برای اینکه بخواهیم دوس��تی و رواب��ط مان را 
تحکیم کنیم با یکدیگر کار کنیم و قراردادها را 

به مرحله عمل برسانیم.
وی افزود: م��ن به فرهنگ ملت ش��ما و کیفیت 

جوانان و دانشجویان شما بس��یار با احترام نگاه 
 می کنم، چ��را که جامعه دانش��گاهیان بس��یار 
حائز اهمیت است. نخس��ت وزیر ایتالیا تصریح 
کرد: از مسائل مهم در روابط دو کشور موضوعات 
مالی اس��ت. قرار اس��ت در س��فر دیگری وزیر 
اقتص��اد ایتالیا به ایران بیاید و در مورد مس��ائل 
 بانکی صحبت شود. چند دوره پیش هم، شنیدم 

یک بانک غربی با ایران قراردادی امضا کرد.

چند ماه پس از مصوبه شرکت راه آهن که براساس 
آن ش��رکت های ریلی ت��ا حدی دست ش��ان برای 
نرخ گذاری بلیت ها باز شد، حاال یکی از اصلی ترین 
دغدغه های سال های گذش��ته این صنعت در حال 
پیگیری است. دغدغه ای که کیفیت را عنوان مبنای 

اصلی قیمت گذاری در نظر می گیرد.
 پ��س از آنک��ه وزارت راه و شهرس��ازی مقدم��ات 
آزاد س��ازی قیمت بلی��ت هواپیم��ا را فراهم کرد، 
نوبت به بلیت قطارها رسید تا با مصوبه ای جداگانه 
ش��رایطی جدید را در این حوزه به وج��ود بیاورد. 
براساس مصوبه ای که راه آهن  مطرح کرد شرکت ها 
می توانس��تند نرخ های مدنظر خود را در ایامی که 
تعداد مس��افران پایین اس��ت کاهش داده و در ایام 
پی��ک در ازای نرخ های پایی��ن آم��ده افزایش بها 

داشته باشند.
هرچند با توجه به کشش نس��بتا پایین بازار بلیت 
قطار، اجرایی ک��ردن این توانایی برای بس��یاری از 
شرکت های ریلی س��خت بود، اما این امکان باعث 

شد حرکتی مهم در عرصه فروش بلیت قطار کلید 
بخورد. در کنار این موض��وع اما یک محور دیگر نیز 
 در طول ماه های گذش��ته مدنظر ش��رکت راه آهن 
قرار داشته و آن بحث تعیین سقف قیمت بلیت برای 
هر شرکت براساس نظر مس��افران و طبق کیفیت 

خدمات ارایه شده از سوی آن است.
با توجه به این که عمر برخی از واگن های مسافرتی 
کشور به بیش از چند دهه می رسد و بعضا در بعضی 
سفرها مسافران زیادی از کیفیت خدمات ارایه شده 
به خود رضایت ندارند، اجرایی ش��دن این موضوع 
می تواند هم به افزایش کیفیت خدمات و باالرفتن 
قدرت رقابت پذی��ری در این صنع��ت کمک کند و 
هم نرخ بلیت قطار را براس��اس نظر مردم و در ازای 

کیفیت خدمات ارایه شده تعیین کند.
موضوعی ک��ه مجید احم��دی – مدی��ر کل دفتر 
مدیریت عملکرد شرکت راه آهن – از اجرایش خبر 
داده و گفته در طول ایام نوروز20 هزار پرسش نامه 
در س��طح ش��بکه ریلی در بین مردم توزیع شد که 

هدف اصلی از آن مش��خص کردن نظر مسافران و 
تعیین سقف قیمت بلیت برای این شرکت ها بود.

براس��اس اعام وی ای��ن پرس��ش نامه ها در نهایت 
به رتبه بندی ش��رکت های حمل ونقل ریلی کمک 
می کن��د و می تواند عملکرد این ش��رکت ها را برای 
شرکت راه آهن به ش��کل واضح تری مشخص کند. 
عملکردی که شاید در صورت امکان رصد آن بتواند 

در نهایت روی قیمت گذاری بلیت تاثیر گذار باشد.
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مفادآرا
1/69 آگهي موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئين نام�ه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره139460302012003621 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي منصور احمدي فرزند صفرعلي بش��ماره شناسنامه 17  در يك باب 
مغازه به مساحت 94.94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي 
از 149 اصلي  واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقايان مهدی و 

ناصر احمدی  محرز گرديده است.
 2- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003618 هي��ات اول موضوع 
قان��ون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند 
 رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه

 بالمع��ارض متقاضي آقاي غالمرض��ا ماندني فرزند اميد علي بش��ماره 
شناسنامه 1999 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به مساحت 
137.14 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پ��الك 3 فرعي از 149 اصلي  
واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقای  اميد علی ماندنی محرز 

گرديده است.
3- برابر راي شماره 139460302012003598 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي داود ش��فيعي فرزند قنبر بشماره شناس��نامه 68  درچهار دانگ يك 
باب خانه به مساحت 273 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 200 اصلي  واق��ع در بوئين  خريداري از مالك رس��مي آقاي مصطفی 

طهماسبی  محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139460302012003612 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسين خوانساري فرزند يداله بشماره شناسنامه 2495 صادره از 
فريدن درسه دانگ يك باب خانه به مس��احت 320.20 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي يداله خوانساری  محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139460302012003615 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي خوانساري فرزند يداله بشماره شناسنامه 2494 صادره از 
افوس در سه دانگ يك باب خانه به مس��احت 320.20 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي يداله خوانساری  محرز گرديده است.
6- برابر راي شماره139460302012003606 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي صفرعلي اصالني كرچي فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 174  در 
يك باب خانه به مساحت 133.45 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 171اصلي  واقع در كرچ خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

كوهی محرز گرديده است.
7- برابر راي شماره 139460302012003601 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي امير غفاري افوسي فرزند اسداهلل بشماره شناسنامه 248  در يك باب 
خانه به مساحت 248.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 
200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي اميد علی ماندنی 

محرز گرديده است.
8- برابر راي شماره 139460302012003756 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حجت اله ميرزائي فرزند يداله بشماره شناسنامه 1  در سه دانگ يك 
باب خانه به مس��احت 288.21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي نصير 

دوست محمدی محرز گرديده است.
9- برابر راي شماره 139460302012003755 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم نجمه شفيعي فرزند محمد كاظم بشماره شناسنامه 75  در سه دانگ  
يك باب خانه به مساحت 288.21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي نصير 

دوست محمدی محرز گرديده است.
10- برابر راي شماره 139460302012004067 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عيدي ابدالي ششجواني فرزند محمد مهدي بشماره شناسنامه 850  
در يك باب خانه به مساحت 227.94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله 

شماعی محرز گرديده است.
11- برابر راي شماره 139460302012003942 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمحسين شفيعي بوئيني فرزند محمود بشماره شناسنامه 1732  
در يك باب خانه  به مس��احت 223.27 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي سهم 

االرث مريم طهماسبی محرز گرديده است.
12- برابر راي شماره 139460302012003594 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدرضا سوراني فرزند امين اله بشماره شناسنامه 1  در يك باب 
خانه به مس��احت 333 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
200 اصلي  واق��ع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي محمد عبداله 

شفيعی محرز گرديده است.
13- برابر راي شماره 139460302012003686 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي آيت اله بهرامي ميرآبادي فرزند عليقلي بش��ماره شناسنامه 89  در 
يك باب خانه به مساحت 104.38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

رياحی محرز گرديده است.
14- برابر راي ش��ماره 139460302012003689 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عبداله عالئي فرزند غالمحس��ن بشماره شناسنامه 10  در 
يك باب خانه به مساحت 308.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 202 اصلي  واقع در ششجوان خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

عالئی محرز گرديده است.

15- برابر راي شماره 139460302012003700 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم زهرا ميرزائي فرزند يداله بش��ماره شناسنامه 691  در دو دانگ  يك 
باب خانه به مس��احت 273.02 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی 

طهماسبی محرز گرديده است.
16- برابر راي شماره 139460302012003646 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي هاشمي مياندشتي فرزند امير قلي بشماره شناسنامه 1668  در 
يك باب مغازه به مساحت 84.53 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي شير 

علی دوست محمدی محرز گرديده است.
17- برابر راي ش��ماره 139460302012003683 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عزت اله اله دادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 7  در يك 
باب ساختمان و مغازه به مساحت 95.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي حيدر اله دادی محرز گرديده است.
18- برابر راي شماره139460302012003694 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد رحيمي فراموش��جاني فرزند رمضان بش��ماره شناس��نامه 
1326 صادره از فريدن در سه دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
112349.91 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 6 فرعي از 103 اصلي  
واقع در فراموشجان  خريداري از مالك رسمي آقاي حميد رحيمی محرز 

گرديده است.
19- برابر راي شماره 139460302012003695 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي فرامرز رحيمي فراموش��جاني فرزند رمضان بش��ماره شناسنامه 
1325 صادره از چادگان س��ه دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
112349.91 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 6 فرعي از 103 اصلي  
واقع در فراموشجان  خريداري از مالك رسمي آقاي حميد رحيمی محرز 

گرديده است.
20- برابر راي شماره 139460302012003815 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي كاظم منا فرزند عبداله بشماره شناسنامه 5  در يك باب چهار ديواری 
و انباری به مساحت 502 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 157 اصلي  واق��ع در بلطاق خريداري از مالك رس��مي آقاي رحمت اله 

جهانگيری محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره 139460302012003960 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نقي منا فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1322  در يك باب ساختمان 
به مساحت 628.44 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 157 
اصلي  واقع در بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي رحمت اله جهانگيری 

محرز گرديده است.
22- برابر راي ش��ماره 1394603002012003945 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي مفتح فرزند رضاقلي بشماره شناسنامه 2  در يك باب 
خانه به مساحت 307.73 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از 200 اصلي  واق��ع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي غالمرضا 

شفيعی محرز گرديده است.
23- برابر راي شماره 139460302012003748 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدرضا س��مندگاني فرزند علي بشماره شناس��نامه 160  در يك 
باب خانه به مس��احت 297.19 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي ايرج 

اسفندياری محرز گرديده است.
24- برابر راي شماره 139460302012003742 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مهدي عباسي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 47  درسه دانگ يك 
باب خانه به مس��احت 360.84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي قدرت 

اله عباسی محرز گرديده است.
25- برابر راي شماره 139460302012003742 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجيد عباسي فرزند قدرت اله بش��ماره شناسنامه 273  درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 360.84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 64اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي قدرت 

اله عباسی محرز گرديده است.
26- برابر راي شماره 139460302012003680 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي لطفعلي جهانگيري فرزند اميرآقا بشماره شناسنامه 32  در چهار دانگ 
يك باب خانه به مساحت 221.28 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 18 
فرعي از 157 اصلي  واقع در بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزاقا 

جهانگيری محرز گرديده است
27-برابر راي شماره 139460302012003679 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم معصومه بهرامي فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 303  در دو 
دانگ يك باب خانه  به مساحت 221.28 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 18 فرعي از 157 اصلي  واقع در بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي 

لطف علی جهانگيری محرز گرديده است.
28- برابر راي ش��ماره 139460302012003665 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسين اله دادي فرزند الياس بشماره شناسنامه 106 درسه 
دانگ يك باب خانه به مساحت 200.68 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدرهاشمی و شركا محرز گرديده است.
27- برابر راي ش��ماره 139460302012003717 هي��ات اول موضوع 
قان��ون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند 

رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه 
بالمعارض متقاض��ي آقاي محم��د عباس��ي چادگاني فرزند لهراس��ب 
بشماره شناسنامه 1150014814  در سه دانگ يك باب خانه به مساحت 
 435.08 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع 
در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حس��ينقلی محمدخانی محرز 

گرديده است.
28- برابر راي ش��ماره 139460302012003708 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
 مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض

 متقاضي آقاي حيدر صائبي نس��يم آبادي فرزند ش��يرمحمد بش��ماره 
شناس��نامه 22  درس��ه دان��گ ي��ك ب��اب خانه ب��ه مس��احت 201.60 
 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پ��الك 1فرعي از 62 اصل��ي  واقع در

 سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رضا زياری محرز گرديده 
است.

29- برابر راي شماره 139460302012003711هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم محبوبه اله دادي فرزند ابراهيم بش��ماره شناسنامه 13 درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 201.60 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر 

صائبی محرز گرديده است.
30- برابر راي شماره 139460302012003714 هيات اولموضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي عباسي چادگاني فرزند لهراس��ب بشماره شناسنامه 28 درسه 
دانگ يك باب خانه به مساحت 435.08 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

احمد قلی محمد خانی محرز گرديده است.
31- برابر راي شماره 139460302012003754 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مهدي رحيمي آشجردي فرزند حسين بش��ماره شناسنامه 433 در 
يك باب خانه به مساحت 264.82 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1فرعي از 8 اصلي  واقع در اشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي حسين 

رحيمی محرز گرديده است.
32- برابر راي ش��ماره 139360302012003751 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم پروانه نجاري فرزند قدرت اهلل بشماره شناسنامه 72 صادره 
از چادگان در يك باب خانه به مساحت 153.21 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي كرم عزيزی محرز گرديده است.
33- برابر راي شماره 139460302012003609 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احمد عبدالهي فرزند ابوالقاسم بشماره شناس��نامه 66  در يك باب 
خانه به مساحت 208.49 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي رجبعلی 

شاهمرادی محرز گرديده است.
34- برابر راي شماره 139460302012003739 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نصرت عليقليان فرزند عليمردان بشماره شناسنامه 29  در يك باب 
چهار ديواری و طويله  به مساحت 285.40 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي عزت اله عباسی  محرز گرديده است.
35- برابر راي شماره139460302012003963 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسماعيل احمدي داراني فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 1682  در 
يك باب خانه به مس��احت 339.54 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
29 فرعي از 12اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي گودرز 

خسروی محرز گرديده است.
36- برابر راي شماره 139460302012003936 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم سودابه بيگي دامنه فرزند اردشير بشماره شناسنامه 4  درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 222.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمعلی 

توكلی محرز گرديده است.
37- برابر راي شماره 139460302012003933 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عباس خدادادي فرزند تراب بش��ماره شناسنامه 1972 درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 222.30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمعلی 

توكلی محرز گرديده است.
38- برابر راي شماره139460302012003771 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رضا اس��المي بوئيني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 25  در يك 
باب خانه به مس��احت 278.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی 

طهماسبی محرز گرديده است.
39- برابر راي شماره 139460302012003671 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي طيبه ابراهيمي فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 64  در يك باب 
خانه به مساحت 200.04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 
64 اصلي  واقع درچادگان. خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن 

خانی محرز گرديده است.
40- برابر راي شماره 139460302012003705 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي سعداله استكي فرزند ابراهيم بشماره شناس��نامه 143  در يك باب 
خانه به مساحت 224.18 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي خدارحم 

ميقاتی محرز گرديده است.
41- برابر راي ش��ماره 139460302012003842 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجتبي دوست محمدي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 

37  در يك باب خانه به مساحت 301.41 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

غالمرضا زالی و غيره  محرز گرديده است.
42- برابر راي شماره139460302012003839 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي افراسياب گرجيان فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 78491  در 
يك باب خانه به مساحت 234.11مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 
فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي حاج 

جعفر رافعی محرز گرديده است.
43- برابر راي شماره139460302012003836هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي توكلي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 46  در يك باب خانه 
به مساحت 163.70 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 
اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي جعفر توكلی محرز 

گرديده است.
44- برابر راي شماره 139460302012003823 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمحسن حبيبي فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 585  در يك باب 
مغازه  به مساحت 114.30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج اسماعيل 

عالئی محرز گرديده است.
45- برابر راي شماره 139460302012003829 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نصرت اله فخاري فرزند محمدمهدي بش��ماره شناسنامه 1188  در 
يك باب مغازه به مساحت 61.93 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر اقا 

دوست محمدی محرز گرديده است.
46- برابر راي ش��ماره139460302012003833 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمود هاشمي فرزند مهدي بشماره شناسنامه 309  در يك 
باب مغازه به مساحت 48 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي 
از 149اصلي واقع در مياندش��ت  خريداري از مالك رسمي آقاي امير قلی 

هاشمی محرز گرديده است.
47- برابر راي شماره 139460302012003830 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسفنديار صفائي فرزند فرج بشماره شناسنامه 3  در يك باب خانه به 
مساحت 1938.60 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 
اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسين دادخواه 

محرز گرديده است.
48- برابر راي شماره 139460302012003939 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رامين رضائي خمس��لوئي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 22   در 
يك باب خانه به مساحت 321.73 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 221اصلي  واقع در خمسلو خريداري از مالك رسمي آقاي قدمعلی 

رضائی محرز گرديده است.
49- برابر راي شماره 139460302012003821 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي خانم كيامرث عليقليان فرزند مهديقلي بشماره شناسنامه 46  در يك 
باب خانه يك  358.86 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 
62 اصلي  واقع در  خريداري از مالك رسمي آقاي عزت اله عباسی محرز 

گرديده است.
50- برابر راي شماره 139460302012003948 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اكبر نصيريان داراني فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 92  در يك 
باب خانه به مس��احت 90 مترمربع پالك فرعي از اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی لكی وغيره محرز گرديده است.
51- برابر راي شماره 139460302012003951 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم فاطمه شريفي فرزند عليقلي بشماره شناسنامه 20  در يك باب خانه 
به مساحت 176.77 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 
اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر علی سعادتی 

محرز گرديده است.
52- برابر راي شماره 139460302012003957 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حيدرعلي هاشمي فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 2232  در يك باب 
خانه به مساحت 231.61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي 
از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي ميرزا الياس 

دادگستر محرز گرديده است.
53- برابر راي شماره139460302012003954 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي فاطمه طهماسبي فرزند محمدقلي بشماره شناسنامه 33  در يك باب 
خانه به مساحت 345.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي 
از 149 اصلي . واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي صفر علی 

قاسمی محرز گرديده است.
54- برابر راي شماره139460302012003907 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي زهرا زالي بوئيني فرزند مصطفي قلي بشماره شناسنامه 25  در يك 
باب خانه به مس��احت 231.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي عباس 

طهماسبی محرز گرديده است.
55- برابر راي ش��ماره 139460302012003910 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حيدر قاسمي فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 40  در يك باب ساختمان به 
مساحت 36.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 149 اصلي  
واقع در مياندشت خريداري از مالك رس��مي آقاي محمد مهدی قاسمی محرز 

گرديده است.
ادامه در صفحه 7
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س��رمربی پیشین تیم ملی کاراته گفت: سرپرست فدراسیون کاراته به جای 
اهتم��ام به انتخاب کادر فن��ی تیم های ملی تالش خ��ود را برای برگزاری 

مجمع و مشخص شدن تکلیف رییس فدراسیون قرار دهد.
علیرض��ا کتیرایی با بیان مطلب فوق افزود: س��ال ۹۵ رقابت های قهرمانی 
 جه��ان را به عنوان مهم ترین رویداد ورزش��ی پی��ش رو داریم که با توجه 
به پتانس��یل موجود باید نتایج بهتری از دوره قبل کسب کنیم. برای تحقق 
این هدف هم باید مجمع برگزار و تکلیف رییس فدراسیون مشخص شود. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه رقاب��ت ه��ای کارات��ه وان ام��ارات گف��ت: نزدی��ک به

۹۰ کارات��ه کار ب��ه این رقابت ها اعزام ش��د که نتیجه کس��ب ش��ده برای 
 نماین��دگان کش��ورمان به هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت. فدراس��یون باید 
 در اعزام کاراته کار، دقت نظر بیش��تری داش��ته باش��د. ضم��ن اینکه مگر 
قرار نبود به گفته سرپرس��ت فدراس��یون نماینده فنی به چنین مس��ابقاتی 
اعزام شود؟ چرا برای مسابقات امارات که هزینه به مراتب کمتری هم داشت 
کسی انتخاب و اعزام نشد؟ آیا این نماینده فنی نمی توانست کاراته کارهای 
اعزام��ی را همراهی کند؟مربی پیش��ین تیم ملی کارات��ه افزود: رقابت های 
امارات نشان داد که کاراته ما دیپلماسی الزم را در میادین بین المللی ندارد. 
کمیته فنی به جای این که دلسوز تیم ملی باشد سنگ نفرات مورد خود را 
برای ورود به کادر فنی به سینه بزند، چرا در مورد مشکالت ریشه ای کاراته 
بح��ث نمی کند؟ کتیرایی در پایان گف��ت: معتقدم کمیته فنی با این روش 
ب��ه بیراهه می رود! آقایان باید تمام تالش خ��ود را برای رفع موانع موجود 
سر راه برگزاری مجمع گذاشته تا تکلیف رییس فدراسیون مشخص شود. 

مهدی عل��ی نژاد می گوید که حضور مربی چینی برای تیم ملی س��اندا بانوان 
قطعی ش��ده است و برای تیم های تالو مردان و زنان و ساندا مردان نیز از چین 

مربی به ایران خواهد آمد.
 ریی��س فدراس��یون ووش��و در خصوص حض��ور مربی��ان جدید چین��ی برای 
تیم های ملی ووش��و، اظهار کرد: بعد از مس��ابقات جهانی ووش��و، خانوم ژانگ 
مربی تیم س��اندای بانوان به دلیل مشکالت شخصی خود نمی توانست در ایران 
 بمان��د به همین دلیل هم��کاری مان را قطع کردیم. در حال حاضر با یک مربی 
به توافق رسیدیم و در جلسه کمیته که برای بررسی مربیان خارجی برگزار شد، 
 حضور مربی جدید به تصویب رسید. وی در ادامه افزود: برای تالوی بانوان وآقایان نیز 
مرب��ی چینی خواهیم آورد. مربی قبلی تیم تالو مردان رضایت ما را جلب نکرد. 
در بخش بانوان نیز س��ال گذش��ته با مربیان ایرانی هم��کاری کردیم. به دنبال 
 آوردن مربی س��اندا برای تیم مردان هم هس��تیم. در این بخش س��رمربی تیم، 

حسین اوجاقی است. از خرداد ماه نیز برخی از اردوهای ملی آغاز می شود.
 علی نژاد با بیان این که انجمن ووش��و چین همکاری الزم را با ایران نداش��ته، 
خاطر نش��ان کرد: انجمن ووشو چین مدعی است که همکاری می کند، اما این 
چنین نیس��ت. با این ح��ال ما کار خود را می کنیم و س��عی داریم که انتخاب 
مناسبی داشته باشیم. رییس فدراسیون ووشو در خصوص عملکرد ووشوی ایران 
 درسال ۹4، خاطر نشان کرد: س��ال گذشته مشکالتی داشتیم، اما خوشبختانه 
به اهدافی که می خواس��تیم رس��یدیم. نتایج خوبی در مسابقات مختلف کسب 

کردیم و کرسی های بین المللی زیادی به دست آوردیم. 

کمیته فنی فدراسیون کاراته به بیراهه می رود ووشوی ایران به دنبال 
چهار مربی جدید چینی
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سرخابی ها

رقابت های انتخابی تیم های ملی کش��تی آزاد و فرنگی 
در حال��ی روز جمعه در تهران برگزار می ش��ود که جدال 

آزادکاران از حساسیت خاصی برخوردار است.
م��دون  برنام��ه  و  کش��تی  فدراس��یون  اع��الم   طب��ق 
ش��ورای فن��ی تی��م ه��ای مل��ی کش��تی آزاد و فرنگی، 
 آخری��ن مرحل��ه مس��ابقات انتخاب��ی ب��رای حض��ور در

 بازی های المپیک ۲۰۱۶ برزیل روز ۲۷ فروردین ماه در 
س��الن ۱۲ ه��زار نفری مجموعه ورزش��ی ته��ران برگزار 
خواهد ش��د. این در حالیس��ت که مدعیان کسب دوبنده 
تیم ملی باید در یک وزن کشتی فرنگی و 4 وزن کشتی 

آزاد با یکدیگر به رقابت بپردازند.
البت��ه برنامه این مس��ابقات ب��ه دلی��ل مصدومیت رضا 
یزدانی و قاسم رضایی دس��تخوش برخی تغییرات شد و 
 معافیت این دو کشتی گیر، حذف دیدارهای انتخابی وزن

 ۹۷ کیلوگرم کش��تی آزاد و ۹۸ کیلوگرم کش��تی فرنگی 
را در بر داشت.

 تنه��ا وزن انتخاب��ی در کش��تی فرنگی که ب��ا صالحدید
  کادر فن��ی و تایی��د ش��ورای فنی در نظر گرفته ش��ده، 
وزن ۸۵ کیلوگرم اس��ت که ط��ی آن ۶ مدعی با یکدیگر 
 سرشاخ خواهند شد. حبیب اله اخالقی، مجتبی کریم فر، 
 داوود اخب��اری، داوود عابدی��ن زاده، یوس��ف قادری��ان و 
حس��ین نوری��ف مدعیانی هس��تند ک��ه روز جمعه طی 
دیداره��ای دوره ای ب��ه مصاف هم می رون��د تا بهترین 

فرنگی کار این وزن مشخص شود.
اما جدال مدعیان تیم ملی در کش��تی آزاد از حساسیت 
بیش��تری از لحاظ کمی و کیفی برخوردار اس��ت، چراکه 
نف��رات منتخ��ب اوزان ۶۱ ، ۶۵ ، ۷4 و ۸۶ کیلوگ��رم 

رودرروی یکدیگر قرار می گیرند.
 طب��ق برنام��ه مس��ابقات، س��ید احم��د محم��دی ب��ا 
میث��م نصیری بای��د در وزن ۶۵ کیلوگ��رم به مصاف هم 
برون��د ک��ه محمدی ب��ا تکیه ب��ر دو مدال نق��ره و برنز 

جه��ان و تجربه باالی خود باید در برابر حریفی بایس��تد 
 که این اواخر قهرمان آس��یا ش��ده و سرش��ار از انگیزه و 

روحیه جنگندگی است.
وزن ۷4 کیلوگ��رم نی��ز خال��ی از حساس��یت و جذابیت 
نخواهد بود چراکه حس��ن یزدانی جوان و آینده دار باید 

در مقابل مصطفی حسین خانی با تجربه قرار گیرد. جدال 
این دو مدعی در حالی پیگیری می شود که زمان زیادی 
از حضور هر دو آزادکار در این وزن نمی گذرد و پیش از 
این آنها را همیشه نماینده وزن۷۰ کیلوگرم می دانستیم.

یکی از ش��لوغ ترین اوزان دیدارهای انتخابی کشتی آزاد 

وزن ۸۶ کیلوگ��رم اس��ت ک��ه طی آن علیرض��ا کریمی، 
 احس��ان لش��کری، رضا بی��ات و میثم مصطف��ی جوکار 
 ب��ه مصاف هم می روند. طبیعتا لش��گری بعد از رهایی از 
 بند مصدومیت و کس��ب قهرمانی آس��یا، آم��ده تا زمان 
از دست رفته را جبران کند و دوباره مسافر المپیک باشد. 
لش��گری بعد از کسب مدال برنز المپیک لندن همشه به 
دنبال حضور مجدد در این میدان بزرگ بود تا رنگ مدال 
خ��ود را ارتقا دهد. از س��ویی دیگر میثم مصطفی جوکار 
باتجربه که مدتی اس��ت تمرینات انفرادی و سنگین خود 
را زیر نظر برادرش مس��عود در همدان پیگیری می کند 
نیز سرش��ار از انگیزه و روحیه است. ضمن اینکه نباید به 
سادگی از نام علیرضا کریمی جوان و توانمند نیز گذشت 
و این مدعی کرجی نشان داده به هیچ وجه اسیر تجربه و 

عناوین جهانی و المپیک حریفانش نمی شود.
وضعی��ت آخری��ن وزن مس��ابقات انتخاب��ی نی��ز کمی 
متفاوت اس��ت، به طوری که مدعی��ان وزن ۶۱ کیلوگرم 
 باید ش��انس خ��ود را برای حضور در ج��ام جهانی محک 

بزنند. 
در این وزن مس��عود اس��ماعیل پور را می توان باتجربه تر 
از دیگ��ران خواند که تا همی��ن چند روز پیش حضورش 
 در رقاب��ت ه��ای انتخاب��ی مش��خص نبود و ب��ه تازگی 
 با تایید شورای فنی به جمع مدعیان پیوست. طبق برنامه 
رقاب��ت های انتخابی این وزن، اس��ماعیل پ��ور ابتدا باید 
 ب��ا مه��ران نصیری روبه رو ش��ود و س��پس نف��ر برتر با 
مهران ش��یخی کش��تی می گیرد. بدین ترتی��ب آزادکار 
 برت��ر این وزن مش��خص و هم��راه با بهنام احس��ان پور 

به رقابت های جام جهانی آمریکا اعزام می شود.
بن��ا بر ای��ن گزارش رقاب��ت های انتخابی کش��تی آزاد و 
فرنگی از ساعت ۱۱ تا ۱۵ روز جمعه و به صورت دوره ای 
 و دو حذفی برگزار خواهد ش��د که مس��ابقات فینال نیز 

به صورت دو از سه پیروزی است.

 دیدار سنتی استقالل و پرسپولیس بعد از س��ال ها در حالی برگزار می شود که 
هر دو تیم شانس زیادی برای قهرمانی در لیگ دارند.

مدت ها بود که عادت کرده بودیم به ش��هرآوردهایی که در بهترین حالت فقط 
برای یک طرف میدان حساس��یت داش��ت. این بار دربی پایتخت دوباره جان 
می گیرد و فوتبالی سرش��ار از حساسیت و هیجان در ورزش��گاه آزادی برگزار 

می شود.
 حکایت س��رخ و آبی ها در چند سال اخیر فراز و فرود داش��ته و هر کدام مدتی 
حال و روز خوشی داشته اند. چهار برد پیاپی استقالل در روزهایی که پرسپولیس 
حال و روز خوشی نداشت، حداقل برای هواداران آبی یک نماد به ارمغان آورد؛ 

عدد چهار که البته هیچ گاه از سوی پرسپولیسی ها به رسمیت شناخته نشد.
 پس از آن دوران یکی از خاطره انگیزترین ش��ب های پرسپولیس در یک دربی 
 رقم خ��ورد. » ایمون زای��د « در نخس��تین حضورش در ترکیب پرس��پولیس 
در شبی به یاد ماندنی سه بار دروازه استقالل را که مهدی رحمتی از آن حراست 
می کرد و پرویز مظلومی هدایتش را بر عهده داشت باز کرد تا روند نباختن های 

پرسپولیس از همان روز شروع شود.
 اتفاقا سرمربی وقت پرس��پولیس در پیروزی معروف 3 بر ۲، یک خارجی بود. 
از دربی معروف سال ۹۱ تاکنون استقالل نتوانسته پرسپولیس را شکست دهد 
و این در حالی است که در چند فصل اخیر پرسپولیس اصال حال و روز خوشی 

را نداشته است.
امسال هم در دربی دور رفت دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که استقالل 
جزو باالنشینان بود و پرسپولیس در رده های پایین دست و پا می زد، اما نتیجه 
باز هم ب��رای آبی ها برد و برای قرمزها باخت نبود؛ تس��اوی ی��ک بر یک با گل 
دقیقه ۹۶ یک مهاجم خارجی باز هم استقالل را از رسیدن به سه امتیاز داربی 

محروم کرد.
اینک و در بازی برگشت فصل پانزدهم لیگ برتر قوتبال، استقالل و پرسپولیس 
در شرایطی کامال مناسب به دیدار هم می روند. اس��تقالل تا همین هفته قبل 
 که برابر سپاهان در تهران متوقف شد، صدرنشین جدول رده بندی بود و حاال 
با 4۵ امتیاز دوم اس��ت. پرس��پولیس هم ک��ه در چهار هفت��ه اول لیگ فقط 
 یک امتیاز داش��ت حاال با 4۵ امتیاز و فقط به خاطر تفاضل گل کمتر نس��بت 

به استقالل سوم است.
هر دو تیم با صدرنشین جدول یعنی استقالل خوزستان فقط یک امتیاز فاصله 
دارند. استقالل خوزستان این هفته با نفت تهران بازی می کند و روی کاغذ این 
احتمال وجود دارد که امتیاز از دست بدهد یعنی برنده دربی به احتمال فراوان 

به صدر جدول رده بندی لیگ تکیه خواهد زد.
بعد از دربی ۸۲، فقط چهار هفته ت��ا پایان فصل باقی می ماند و تیم های مدعی 

قهرمانی آخرین تالش های شان را برای رسیدن به جام صرف می کنند. 
برنده دربی اگر بازی برنده داشته باشد شانس اول قهرمانی خواهد بود.

وضعیت فعلی سرخ آبی ها
استقالل برای دربی مشکلی ندارد جز آنکه روزبه چشمی بهترین بازیکن فصل 
این تیم مصدوم است و تا پایان فصل نمی تواند تیمش را همراهی کند، اما روحیه 
این تیم در هفته قبل از دربی کمی ضعیف شده چون در آستانه دربی ضمن از 
دست دادن امتیاز بازی با س��پاهان، صدر جدول را هم از دست دادند در حالی 
که حریف شان بازی سختی در انزلی را با برد پشت سر گذاشت. هر چند همین 
نتیجه ضعیف و انتقادهای زیادی از تیم و کادر حتی می تواند انگیزه استقاللی ها 
را در دربی ۸۲ باال ببرد و برگ برنده این تیم باشد. در مقابل پرسپولیس سرمست 
از موفقیت های پی در پی خود ب��ه حفظ روند شکس��ت ناپذیری در لیگ فکر 
می کند. قرمزهای پایتخت به خوبی وضعیت نابه سامان اول فصل را به سامان 

رساندند و تا یک قدمی صدر جدول هم رسیدند.
برد پرس��پولیس در انزلی در آخرین دقیقه بازی روحی��ه بازیکنان را به قدری 
باال برد ک��ه در مصاحبه ها فقط و فق��ط از پیروزی می گویند و برای شکس��ت 
 احتمالی برابر آبی ها درصدی قائل نیستند. برانکو ایووانکوویچ در روزهایی که 
گفته می شد پرسپولیس برای بازگشت به روزهای خوب به معجزه نیاز دارد تیم 
را جادو کرد و از مشتی بازیکن جوان و کم نام و نشان هجومی ترین تیم لیگ را 

ساخت که توانسته در همه بازی هایش گل بزند.
 نقطه ضعف / نقطه قوت

استقالل در خط دفاع بهتر از پرسپولیس کار کرده و حضور دروازه بان مطمئنی 
به نام مه��دی رحمتی تا حد زی��ادی خیال هواداران اس��تقالل را راحت کرده 
 است. در بازی رفت هم این رحمتی بود که چند بار دروازه تیمش را نجات داد. 
در عوض خط حمله استقالل چند هفته است که خوب کار نمی کند و مهاجمان 
آبی پوش کم فروغ ظاهر می شوند. در پرس��پولیس اوضاع کامال برعکس است. 
دروازه بان اول قرمزها در این فصل حاش��یه های زیادی داش��ت و حتی در پی 
ماجرایی که داشت پایش به بازداشتگاه هم باز شد. حضور سوشا مکانی یا لوبانف 
درون دروازه پرس��پولیس در دربی چالش جدی برانکو است. در خط حمله اما 
پرسپولیس آقای گل فعلی لیگ را در اختیار دارد و عناصر هجومی و تکنیکی 

این تیم به خوبی از سد هر خط دفاعی عبور می کنند.
 نکته ویژه

شهرآورد تهران یا بهتر بگوییم گل بازی های لیگ برتر، خود به تنهایی پتانسیل 
زیادی برای ایجاد تحرک اجتماعی دارد. چشم های زیادی در قاره آسیا به این 
دیدار است و در مجامع بین المللی شهرآورد پایتخت ایران رصد می شود. حضور 
پرشور هواداران در این بازی و رفتار پسندیده آنها می تواند اعتبار فوتبال ایران 
 در مجامع بین المللی را که این روزها با ش��یطنت های س��عودی ها خدشه دار 
شده است چند برابر بهتر کند.شهرآورد پایتخت، جمعه ۲۷ فروردین ماه ساعت 

۱۷ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

 یک دختر ۱4 س��اله به نام جاکینت��ا گاالباداراچچ��ی با امضای ق��رارداد با یک 
تیم حرفه ای فوتبال پسرانه جنجال بزرگی در دنیای فوتبال به پا کرده است.

 این دختربچه اس��ترالیایی زمانی که پنج س��اله ب��ود فوتبال را ش��روع کرد. او 
که استعداد فوق العاده ای در فوتبال دارد تا به حال موفق شده با حضور در تمرینات 
 تیم هایی همچون منچس��تریونایتد، منچسترس��یتی و اورتون با بازیکنان این 

تیم ها تمرین کند.
 او که در آستانه پیوس��تن به تیم کینگستون س��یتی قرارداشت جنجال بزرگی 
در دنیای فوتبال به پا کرد، پیوستن یک دختر به یک تیم پسرانه. همین اتفاق باعث 
شد تا استرالیا و فدراسیون ایالتی ویکتوریا در این کشور به شدت برای ملغی کردن 

قرارداد این دختر و همبازی شدنش با پسرها در یک تیم حرفه ای اقدام کنند.
این هافبک هجومی که طرفدار بارسلونا و س��بک بازی لیونل مسی است رویای 

بسیار عجیب و غیر قابل باوری در سر دارد، پیوستن به تیم های بزرگ دنیا و همبازی شدن با ستاره هایی که هم جنس 
او نیستند.

 تیم ملی فوتبال ایران برای مس��ابقات خود در راه رس��یدن ب��ه جام جهانی به 
فکر پرواز چارتر است. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 
برگزار شد و در آن تیم ملی ایران با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، قطر، سوریه 
و چین هم گروه شده است. ایران برای رسیدن به جام جهانی باید با این تیم ها 

رقابت کند که مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.
یکی از مس��ائلی که از همین حاال ذهن مسئوالن کادر فنی تیم ملی را مشغول 
 کرده، نح��وه رفتن به کش��ورهای هم گروه تیم ملی اس��ت. افش��ین پیروانی، 
مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال درباره این موضوع گفت: »حریفان بهترین تدارک 
 را می بینند و ما هم باید تدارک خوبی ببینیم. به خصوص در س��فرهایی که به 
ش��رق آس��یا برای رویارویی با تیم های کره جنوبی و چین داریم، باید به فکر 
 باشیم.«  منظور افشین پیروانی گرفتن پرواز چارتر است تا تیم ملی در سفر به 
این کشورها مجبور نباشد ابتدا به امارات یا قطر برود و بعد از آنجا دوباره به سمت کشور مقصد پرواز کند. احتماال این مسئله 

هم به جمع مشکالتی که کی روش دارد اضافه خواهد شد!

جنجال بزرگ یک دختر در دنیای فوتبال  دردسرتازه کی روش و تیم ملی فوتبال

امسال بازی های المپیک تابستانی در ریودوژانیرو برگزار می شود که این رویداد 
بزرگ ۲۸ رشته ورزشی و هزاران ورزشکار با ملیت های مختلف را زیر پرچم المپیک 
جمع می کند. نخس��تین مدال ورزش ایران در تاریخ المپیک توسط وزنه برداری 
به دس��ت آمد، اما این ورزش از س��ال۲۰۰۰ با حسین رضازاده دوباره در جهان 
مطرح شد و هر کدام از مدال های این ورزشکار اردبیلی در المپیک و مسابقه های 
جهانی برای مردم ایران خاطره است. مدال وزنه برداری از المپیک۲۰۰۰ سیدنی 
 همیش��ه برای ایران کنار گذاش��ته  ش��ده بود و فقط در المپی��ک ۲۰۰۸ پکن 

کاروان ورزش ایران در وزنه برداری از گرفتن مدال بی نصیب ماند. 
برخی اعتقاد دارند وزنه برداری به س��بب نداشتن پشتوانه الزم شرایط مناسبی 
ندارد، اما ملی پوش��ان بی اعتن��ا به این حرف ها تمرینات س��نگین خود را ادامه 

می دهند. 
 وزنه ب��رداری ای��ران در ه��ر روی ب��ا توجه به رده بن��دی مس��ابقه های جهانی،

 ۵ س��همیه در المپیک ریودوژانیرو دارد، اما عملکرد ضعی��ف وزنه برداران ایران 
در مسابقه های جهانی هیوستون که فقط به گرفتن ۲ مدال انجامید نگرانی ها را 
نس��بت به گذشته بیشتر می کند. برای وزنه برداری در سال المپیک مصدومیت 
بهداد س��لیمی مش��کالت را افزایش داده اس��ت. بهداد بخ��ت اول مدال آوری 
 اس��ت که در صورت بهب��ودی کامل اعتماد به نفس تیم ای��ران را زیاد می کند. 
س��جاد انوشیروانی دیگر مدال آور لندن نیز این بار سرمربی تیم ملی شده است 
 و ب��رای مدال ریو کار س��ختی پیش رو دارد. نخس��تین تجرب��ه مربیگری او - 
آن هم در رویداد بزرگ المپیک - حتما از اتفاقات مهم زندگی ورزشی و قهرمانی 

سجاد انوشیروانی است.

وزنه برداری؛ شناسنامه المپیک

 دروازه بان نفت ته��ران از مدافع پدیده به عن��وان یکی از بهترین ه��ای ایران یاد
کرده است. علیرضا بیرانوند که در نقل و انتقاالت نیم فصل به پرسپولیس نزدیک 

شده بود، از دلتنگی خود برای احمد آل نعمه نوشت.

لنز دوربین

بازیکنی که هنوز در قلب بیرانوند
 قرمزپوش جای دارد

مرحله نهایی رقابت های انتخابی؛

سایه سنگین مصاف آزادکاران 
بر کشتی فرنگی

 درش��رایطی که برگزاری دیدار اس��تقالل و پرس��پولیس 
با حضور ده ها هزار تماشاگر فرصت مناسبی برای آموزش 
و انجام امور فرهنگی الزم برای جامعه است، اما مسئوالنی 

که باید این کار را بکنند خواب هستند!
 به بیانیه مش��ترک طالب لو و طارمی توجه زیادی نش��د، 
آن طور که باید، آن طور که بایسته بود. کمتر رسانه ای این 

بیانیه با قلم زیبایش را روی جلد برد. 
پرسش این است که چرا؟ آیا نیاز امروز جامعه ما 

مهر و محبت نیست؟
آنچ��ه ای��ن دو بازیک��ن روی آن دس��ت 
گذاشته اند این روزها از نان شب هم برای 
جامعه م��ا واجب تر اس��ت، جامعه حداقل 
در بخ��ش فوتبال ب��ه نظر می رس��د باید 
دیدگاه های��ش را از اول بنویس��د. نگاه��ی 

به فضای مجازی، ش��نیدن اصوات س��کوها 
نمایانگر این نیاز اس��ت. در بخش فوتبال ناسزا 

گویی ها چنان باب شده انگار حرف های یومیه است، 
 انگار قرار اس��ت برخی در فوتبال یکدیگ��ر را نابود کنند، 
انگار نه انگار که اینجا چراغی روش��ن است برای هیجان و 

لذت و خنده و دوستی.
طالب ل��و و طارمی ج��ور خیل��ی ه��ا را کش��یدند، جور 
باشگاه های شان را، جور سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 

را و جور شهرداری و وزارت ورزش را.
 کم کاری باشگاه ها

 باش��گاه ها بای��د ک��ری بخوانن��د و ب��ا احت��رام و ع��زت، 
 نحوه صحیح ک��ری خوانی و ل��ذت بردن از فوتب��ال را به 

هواداران ش��ان نش��ان دهند. باش��گاه ها باید این بیانیه را 
می نوشتند، باش��گاه ها باید جانبازها، معلول ها، بیماران و 
... را این روزها به تمرین تیم خودش��ان ببرند، باش��گاه ها 

 بای��د برنامه های کری خانی ب��ا ابعاد خبری وس��یع برای 
بازیکنان شان با همین هواداران  بگذارند نه اینکه تمرین را 

ببندند و خبرنگار راه ندهند.
 سازمان لیگ خواب

س��ازمان لیگ که اصال نمی داند فرصت طالیی استفاده از 
دربی چیست، نوآوری، برنامه ریزی و استفاده از این انفجار 
هیجان در برنامه اش نیست، یک سری برنامه های 
تکراری و ب��ی تاثیر را پی��ش از دربی تدارک 
 می بیند که نه دوس��تی را زی��اد می کند و 

 نه اصالتا برنامه ری��زی خاصی الزم دارد. 
نه تئات��ری، ن��ه کم��دی، نه ک��ری خوانی 
بازیکنان بزرگ دو تیم در کنار هم وسط استادیوم 

با خنده ای نه هیچ. اینجا سازمانی خواب است.
 وزارت ورزش و شهرداری بی توجه

وزارت ورزش و ش��هرداری ه��م فقط دنب��ال برپا کردن 
دستش��ویی و چادر بیرون از اس��تادیوم هس��تند، برنامه 
کتابخوانی ندارند، برنامه فرهنگی ایجاد نمایش��گاه برای 

هواداران دربی ندارند، تش��ویق مردم به دوستی و معرفی 
کتاب ندارند. جمع کردن ک��ودکان و معرفی دربی به آنها 
در ورزش��گاه ندارند، به صف کردن جانب��ازان برای ایجاد 
شوق زندگی به آنها با قرض گرفتن هیجان دربی ندارند و 
یا خیلی کم دارند. آنچه دارند فقط گرفتن روزنامه و پرچم 
از دست مردم اس��ت که نوعی بی احترامی به یک صد هزار 
نفر محسوب می شود. شاید باید به جای این کار روزنامه و 
کتاب خودشان به دست مردم بدهند تا بخوانند و آرام گیرند 
 و اطالعات شان را باال ببرند، اما فقط آنها را می گردند مبادا 

با روزنامه یکدیگر را آتش نزنند.
این نوع ن��گاه و ع��دم درک بزرگی درب��ی و فرصت هایی 
که ایجاد می کن��د، فوتبال را به ناس��زاگویی س��وق داده 
 است، این ناس��زاها آنقدر بلند فریاد زده می شوند که بعضا 
به آن سوی مرزها هم می رسند. به صفحه لیونل مسی، به 
صفحه لیمای برزیلی و ... شاید باید دربی را جور دیگر دید. 
جایی که صد هزار نفر بعضا از شب قبل در اختیار ما هستند 

تا به آنها خدمت کنیم.

خالء تونل های فرهنگی و مسئوالنی که خواب هستند؛

 دربی بی تاثیر!
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56- برابر راي شماره 139460302012003857 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رسول ابراهيمي فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 1271942976 در 
يك باب خانه به مس��احت 137.88 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي عباس 

طهماسبی محرز گرديده است.
57- برابر راي شماره139460302012003854 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي صادق حيدري فرزند علي بشماره شناس��نامه 1372 و مياندشت در 
يك باب خانه به مس��احت 360.61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
3. فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

ابراهيمی محرز گرديده است.
58- برابر راي شماره 139460302012003851 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد رفيعي فرزند محمد اس��ماعيل بشماره شناسنامه 4  در يك باب 
خانه به مساحت 185 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 
اصلي  واقع در بوئين مياندش��ت خريداري از مالك رس��مي آقاي سيف اله 

رفيعی محرز گرديده است.
59- برابر راي شماره 139460302012003850 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مجتبي دوست محمدي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 37  در يك باب 
خانه به مساحت 293.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي قدرت اله ابراهيمی 

و غيره محرز گرديده است.
60- برابر راي شماره 1394603002012003847 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رضا عبدالرحيمي فرزند اميرقلي بش��ماره شناسنامه 45  در يك باب 
خانه به مس��احت 207.64 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از 149 اصلي  واقع در مياندش��ت خريداري از مالك رسمي آقاي امير قلی 

عبدالرحيمی. محرز گرديده است.
61- برابر راي شماره 139460302012003966 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رامين فيروزي رضائيه فرزند هرمز بش��ماره شناسنامه 956 دريك 
دانگ يك واحد مرغداری به مساحت 12722.55 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از49 اصلي  واقع در مير اباد خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی اصغر ماندنی محرز گرديده است.
62- برابر راي شماره139460302012004115 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسن ميرزائي داشكسني فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 32  در 
يك  واحد مرغداری به مساحت 12722.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 49 اصلي واقع در مير اباد خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی اصغر ماندنی محرز گرديده است.
63- برابر راي شماره 139460302012004046 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي س��بز علي احمدي فرزند محمد بشماره شناس��نامه 166  در يك باب 
مغازه به مساحت 29.03 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 
149 اصلي  واقع در مياندش��ت خريداري از مالك رسمي آقاي علی مهدوی 

محرز گرديده است.
64- برابر راي شماره139460302012003988 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
دولت جمهوری اس��المی ب��ه نمايندگی وزارت اموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان  به مساحت 1698.58 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 300. 
فرعي از 63 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي نجفقلی 

بهادر محرز گرديده است.
65- برابر راي شماره139460302012004009 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا عابديني فرزند علي محمد بش��ماره شناسنامه 103  در يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 126072.73 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 16 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالكين رسمي 

رضا قلی اله دادی و غيره   محرز گرديده است.
66- برابر راي شماره 139460302012004030 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي فرهادي فرزند محمد مهدي بشماره شناسنامه 56  درپنج دانگ يك 
باب خانه  به مساحت 453.24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي 
از149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمد مهدی 

فرهادی محرز گرديده است.
67- برابر راي شماره 139460302012004027 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم فاطمه بيگم دوست محمدي بوئيني فرزند حيدر بشماره شناسنامه 63  
درنيم دانگ يك باب خانه به مساحت 453.24مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 4 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت. خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد مهدی فرهادی محرز گرديده است.
68- برابر راي شماره 139460302012004024 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم محبوبه فرهادي فرزند محمد مهدي بشماره شناسنامه 56  درنيم دانگ 
يك باب خانه به مساحت 453.24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 
فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

مهدی فرهادی محرز گرديده است.
69- برابر راي شماره139460302012004033 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
وراث خانم شوكت استكي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 33  در يك باب 
خانه به مساحت 414.92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 

64اصلي  واقع در چادگان خريداري طبق قانون ارث محرز گرديده است.
70- برابر راي ش��ماره 1394600302012003994 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي 
مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ابراهيم مهرابي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 101  در يك 
باب خانه به مساحت 282.34مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي اله كرم مرادی 

محرز گرديده است.

71- برابر راي شماره 139460302012003997. هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم مهناز اله دادي فرزند علي بشماره شناسنامه 1253  در يك باب چهار 
ديواری و انباری  مساحت 199.91 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از62اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقای نياز علی 

زياری محرز گرديده است.
72- برابر راي شماره139460302012004018 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسين اله دادي فرزند الياس بش��ماره شناسنامه 106  درچهار دانگ 
يك باب خانه به مساحت 250.03 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي مسعود 

علقليان محرز گرديده است.
73- برابر راي شماره 139460302012004019 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد مهدي اله دادي فرزند حسين بش��ماره شناسنامه 338 صادره 
از چادگان در دو دانگ يك باب خانه به مساحت 250.03 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي مسعود عليقليان محرز گرديده است.
74- برابر راي شماره 139460302012003991 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم آسيه احمدي داراني فرزند صفر علي بش��ماره شناسنامه 31  در يك 
باب مغازه به مس��احت 13.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك372 

فرعي از 11اصلي  واقع در داران  نسبت به سهم االرث محرز گرديده است.
75- برابر راي شماره139460302012004003 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اهلل كرم مرادي چادگاني فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 121  در يك 
باب خانه به مساحت 334.93 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از62 اصلي واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي داود قنبری 

محرز گرديده است.
76- برابر راي شماره 139460302012004056 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احسان اله كاوياني فرزند محمدمهدي بشماره شناسنامه 4  در يك باب 
خانه به مس��احت 272.07 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از149اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي قلی خسروی 

محرز گرديده است.
77- برابر راي شماره139460302012004015هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مرتضي دوس��ت محمدي بوئيني فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 
1427 در يك باب خانه به مساحت 283.37 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد باقر دوست محمدی محرز گرديده است.
78- برابر راي شماره 139460302012003985 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عليرضا صالحي رزوه فرزند مهديقلي بش��ماره شناسنامه 3669  در 
يك باب خانه به مساحت 211.74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 6 
فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر علی 

محمدی محرز گرديده است.
79- برابر راي شماره 139460302012004000 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي صفر همتي فرزند جعفر بشماره شناس��نامه 1431  در يك باب خانه 
به مس��احت 283.60 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پ��الك 3فرعي از 
149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسين 

دادخواه محرز گرديده است.
80- برابر راي شماره 139460302012004006 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم فاطمه جعفري بوئيني فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 64  در يك باب 
خانه به مساحت 233.56 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي علی محمد ابراهيمی 

محرز گرديده است.
81- برابر راي شماره 139460302012004012 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا شيخ داراني فرزند يداله بشماره شناسنامه 67  در يك باب 
خانه به مس��احت 160.96 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي 
از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا احمدی 

محرز گرديده است.
82- برابر راي شماره 139460302012004254هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رامين فيروزي رضائيه فرزند هرمز بش��ماره شناسنامه 956  در سه 
دانگ  يك واحد مرغداری  به مساحت 12722.55 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 49 اصلي  واقع در مير اباد خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی اصغر ماندنی محرز گرديده است.
  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شود 
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدورس��ند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانندازتاريخ انتش��اراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رس��يد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :1395/01/26                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم :   1395/02/09  
 محمدشيخ سليمانی-كفيل ثبت فريدن 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقای حسن باصفا فرزند نجفقلی شناسنامه شماره 699 ميمه احد از وراث 
قانونی آقای حسين باصفا فرزند براتعلی شناسنامه شماره 113 وزوان  و 
كد ملی 6229711801 به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ 
شهود رس��ما" گواهي شده مدعي است كه س��ند مالكيت تمامت يك دانگ و 
نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه شماره 2630 فرعی ازيازده اصلی  واقع 
دروزوان جزءبخش ثبت��ی ميمه كه در صفحه 97 دفت��ر30 ذيل ثبت 4931 
به نام حسين باصفا فرزندبرانعلی شناس��نامه شماره113 وزوان وكدملی 
6229711801 ثبت و صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری نيز انجام نشده 
است ، سابقه تامين و بازداش��ت ندارد ودر قيد رهن و وثيقه نيز نميباشد به 
علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست سند مالكيت 

المثني نموده است طبق تبصره يك اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي ش��ود كه هركس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين 
آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد. كفيل ثبت ميمه – مريم مختاری
تاريخ انتشار: پنجشنبه1395/01/26

مفاد آراء
1/68 آگه��ی مف��اد آراء)قان��ون تعيي��ن تكلي��ف وضعيت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می (هيات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 

اسناد وامالك جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رس��می كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيئت حل اختالف 
مستقر در ثبت جوشقان صادر گرديده ودر اجرای ماده 3قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصل��ه 15روز از طريق روزنامه های كثير االنتش��ار و محلی 
آگهی ميشود تا ش��خص يا اش��خاصی كه به آراءمذكور اعتراض دارند از 
تاريخ انتش��ار اولين آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالك جوشقان تسليم ورسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقديم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسليم 
نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است در 
صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت جوشقان مبادرت 
به صدور سند مالكيت مينمايد صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد.  
1- رای ش��ماره 139460302119000397 م��ورخ  1394/12/09- آقای  
سيد علی گيوه شوری بهمن فرزند ميرعبداله  به شماره ملی 0071239146 
ششدانگ يكباب خانه  پالك شماره 538 فرعی  از 22  اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان به مساحت 523/80 متر مربع. 
2- رای شماره139460302119000398 مورخ  1394/12/09- خانم فاطمه 
سلطان مومن  فرزند علی آقا  به شماره ملی 1262554225 ششدانگ يكباب 
خانه   پالك ش��ماره 32 فرعی  از 25 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به 

مساحت 682/02 متر مربع.
3- رای شماره 139560302119000022 مورخ  1395/01/18- آقای حسن 
بحرينی  فرزندغالمرضا به ش��ماره ملی 1262590175  ششدانگ سه باب 
مغازه پالك شماره 491 فرعی  از يك  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به 

مساحت 90/62 متر مربع.
4- رای ش��ماره 139560302119000020 م��ورخ  1395/01/18- آقای 
سعيد ارباب فرزند رحمت اله   به شماره ملی 1262541042 سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ يكدرب باغ محصور پالك شماره 10 فرعی  از28  اصلی  واقع 

دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1579/90 متر مربع.
5- رای ش��ماره 139560302119000021 م��ورخ  1395/01/18-آقای 
سعيد ارباب فرزند رحمت اله   به شماره ملی 1262541042 يك دانگ مشاع 
از ششدانگ يكدرب باغ محصور پالك شماره 55 فرعی  از 30  اصلی  واقع 

دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 901/31 متر مربع.
6- رای شماره 139560302119000018 مورخ  1395/01/18-آقای سعيد 
ارباب فرزند رحمت اله   به شماره ملی 1262541042دو دانگ و نيم  مشاع 
از  ششدانگ يكدرب باغ محصور پالك شماره يك فرعی  از 29  اصلی  واقع 

دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 17500متر مربع.  
7- رای ش��ماره 139560302119000019 م��ورخ  1395/01/18-آقای 
سعيد ارباب فرزند رحمت اله   به شماره ملی 1262541042 يك دانگ مشاع 
از ششدانگ يكدرب باغ محصور پالك شماره 38 فرعی  از 30  اصلی  واقع 

دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 28600 متر مربع.
تاريخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 1395/01/26

تاريخ انتشار نوبت دوم شنبه  1395/02/11
م الف 1176 حسين نوروز-رئيس ثبت اسناد و امالك جوشقان     

تحدید حدود اختصاصی
1/87 ش��ماره صادره: 207865 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعات 
مش��جر و بائره تقريبا يك چهارم رجلی پالك رديف 26 فرعی از ش��ماره 
38- اصلی واقع در مزرعه مرجوران كشه بخش 11 ثبت كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام خانم رقيه رحيمی كشه فرزند هاجی در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اس��ت. اينك بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/02/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد 
كه در روز و س��اعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/01/26 م الف 34 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
مزایده

1/49 شعبه اول اجرای احكام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 5915/94 ش ج/ اول له خانم سعيد ملكی و عليه آقای رضا خنجری 
مفرد ب��ه آدرس اصفهان خ امام خمينی ش��هرك كوثر كوچه بالل ش��رقی 
كوچه ش��ماره 5 جن��ب مهد كودك صع��ود پالك 135 درب طوس��ی رنگ 
بابت محكوم به و هزينه ه��ای اجرايی به مبل��غ 102/525/000 ريال اموال 
توقيفی محكوم عليه به شرح 1- يكدستگاه اره چوب بری فلكه ای سبز رنگ 
مس��تعمل از كارخانجات س��هند به مبلغ 22/000/000 ريال 2- دو دستگاه 
 250w-clutch-JakI چ��رخ خياطی كارگاهی مس��تعمل با م��ارك ه��ای
2P--250w-MaQI-omicam-clcTchmotoc -motor-Rpm2850

made chin-8Pm2-Rpmc850-AMP2 جمع��ًا به مبلغ 15/000/000 
ريال 3- س��ه دستگاه اس��توپ منگنه مس��تعمل جمعا به مبلغ 3/500/000 
ريال 4- يكدستگاه قيچی برقی مستعمل توس��ان به مبلغ 2/000/000 ريال 
 ARGES-POWERTOOLS 5- يكدستگاه اره چكشی مستعمل با مارك
به مبلغ 2/000/000 ريال 6- يكدس��تگاه پمپ باد قرمز رنگ مستعمل 250 
kaokHOOAEI--2407-300UP-sTc.2-Type-yla.ot آمپر با مارك

compnessoRAik ب��ه مبل��غ 8/000/000 ريال 7- يكدس��تگاه فارلی بر 
نجاری )قطع كن( مستعمل با مارك فوآد صنعت از موسسه توليدی صنعتی 
محسن خورشيدی با تيغه مربوطه به مبلغ 8/000/000 ريال كه طبق نظريه 
كارشناسی جمعا به مبلغ 60/500/000 ريال ارزيابی گرديده است و مورد 
اعتراض هيچيك از طرفين واقع گرديده است در نظر دارد جلسه مزايده ای 
مورخ 95/2/19 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احكام شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در اصفهان خيابان شيخ صدوق نبش چهارراه وكال 
برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده می توانند با واريز 10 درصد 
قيمت پايه به شماره حس��اب 2171350205001 بانك ملی و ارائه فيش آن 
به اين اجرا از اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده 
خواهد بود. م الف 818 شعبه اول اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده
9510113623300045 ش��ماره پرون��ده:  1 ش��ماره نام��ه:  /82
9409983623100317 شماره بايگانی شعبه: 940288 اجرای احكام مدنی 
دادگستری شهرس��تان اردس��تان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائيه در 
پرونده كالس��ه 940288 مدنی كه به موجب آن آقايان ابراهيم، علی و خانم 
مينا همگی عسكری فرزندان حسين محكومند به پرداخت مبلغ 181/612/852 

ريال به عنوان اصل خواس��ته به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه و حق الوكاله وكيل و دس��تمزد كارشناس��ی در حق محكوم له آقای 
جمش��يد نجارزاده فرزند علی م��دد و پرداخت مبل��غ 7/925/000 ريال به 
عنوان هزينه اجرا در ح��ق صندوق  دولت. با توجه ب��ه اينكه محكوم عليهم 
طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائيه بر نيامده است فلذا پالك ثبتی به شماره 
1/10160 متعلق به مرحوم حسين عسكری مورث محكوم عليهم را به شرح 
ذيل از طريق مزايده به فروش می رساند. تمامی 25/41 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك ثبتی به شماره 1/10160 واقع در اردستان، بلوار معلم، پايين 
تر از مسكن فرهنگيان كه تمامی شش��دانگ ملك مذكور به صورت يك باب 
مغازه به مس��احت 38/35 متر مربع تا ديوارهای آجری و سقف تيرآهن و 
قدمت باالی 20 سال و اشتراكات منصوبه شهری می باشد با توجه به جميع 
موارد مذكور ارزش تمامی 25/41 حبه مشاع به مبلغ 189537852 ريال می 
باش��د. متقاضيان خريد می توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور 
يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملكی را كه آگهی شده مالحظه نمايند. 
ملك فوق به شخصی واگذار می گردد كه باالترين پيش��نهاد را ارائه نمايد. 
برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسليم نمايد و مابقی آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد 
و در صورتی كه مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط می گردد. تاريخ مزايده: 1395/02/12 روز يكشنبه 
س��اعت 10 صبح مكان مزايده: واحد اجرای مدنی دادگس��تری شهرستان 
اردستان. م الف 3 مدير اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 

فقدان سند مالكيت
1/84 نظر به اينكه سند مالكيت شش��دانگ پالك ثبتی شماره 1556 فرعی از 
51 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذي��ل ثبت 18963 در صفحه 238 دفتر 
257 امالك به نام زهرا عظيميان زواره صادر و تسليم گرديده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست كتبی به ش��ماره وارده: 94030235806939-

94/12/22 به انضمام دو برگ استش��هاديه محلی كه امضاء شهود آن ذيل 
ش��ماره: 34048-92/3/21 به گواهی دفترخانه 18 اردستان رسيده است 
مدعی اس��ت كه س��ند مالكيت آن به علت جابجائی مفقود گرديده اس��ت و 
درخواست صدور المثنی س��ند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهی می ش��ود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نس��بت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت 
به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 

اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف 4 اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

فقدان سند مالكيت
1/85 نظر به اينكه س��ند مالكيت ششدانگ پالك ثبتی ش��ماره 4625 فرعی 
واقع در اردستان يك اصلی گرمس��ير بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 4472 در 
صفحه 561 دفتر 74 امالك به نام متينه بخشايش اردستانی صادر و تسليم 
گرديده است، س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت كتبی به شماره وارده: 
94030339786291-94/12/10 ب��ه انضمام دو برگ استش��هاديه محلی 
كه امضاء شهود آن ذيل شماره: 36046-94/12/5 به گواهی دفترخانه 50 
اردستان رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت جابجائی مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالكيت ملك فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باش��د از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه 

نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف 5 اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

حصروراثت
1/83 آق��ای غالمرضا جعفری هم��ت آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 
18406 به شرح دادخواس��ت به كالس��ه 20/ 95 از اين دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده ش��ادروان خديجه زارعی 
بشناس��نامه 9 در تاريخ 95/5/13 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن جعفری همت آبادی 
به ش.ش 1 فرزند محمد همسر متوفی 2- فاطمه جعفری فرزند حسن ش.ش 
6 فرزند متوفی 3- اله��ام جعفری همت آب��ادی ش.ش 2185 فرزند متوفی 
4- زهرا جعفری همت آبادی ش.ش 2 فرزن��د متوفی 5- ليلی جعفری همت 
آبادی ش.ش 1053 فرزند متوفی 6- عليرض��ا جعفری همت آبادی ش.ش 
110819 فرزند متوفی 7- محمدرضا جعفری همت آبادی ش.ش 166 فرزند 
 متوف��ی 8- غالمرضا جعفری هم��ت آب��ادی ش.ش 18406 فرزند متوفی.
  اين��ك با انج��ام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در يك نوبت

 آگهی می نمايد تاهركسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه  به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م/الف 990 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان

حصروراثت
1/86 خانم زهره جاللی موغاری دارای شناس��نامه ش��ماره 13 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالس��ه 16/ 95 ش 2 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهی 
حصروراثت نم��وده و چنين توضيح داده ش��ادروان غالمحس��ين جاللی 
موغاری بشناس��نامه 229 در تاري��خ 1392/11/23 اقامت��گاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- رضا 
جاللی موغاری به ش.ش 37 و امير جاللی موغاری به ش.ش 19812 هر دو 
پس��ر مرحوم 2- آذر جاللی موغاری به ش.ش 13 و زهره جاللی موغاری 
به ش.ش 13 هر دو دختر مرحوم 3- خاور خادمی موغاری به ش.ش 224 
همسر مرحوم والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تاهركسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه  به دادگاه تقديم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م/الف 2 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان

حصروراثت
1/87 خانم شمسی بابائی مزرعه ش��اهی دارای شناسنامه شماره 294 به 
شرح دادخواس��ت به كالس��ه 26/ 95 ش 1از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده شادروان محمد نژند بشناسنامه 56 
در تاريخ 94/12/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به يك پسر و يك دختر و يك مادر كه عبارتند از و 
همچنين كه عيال دائمی كه عبارتند از: 1- عباس نژند به ش��ماره شناسنامه 
706 متولد 65/6/31 صادره از اردس��تان فرزند متوفی 2- فرشته نژند به 
شماره شناسنامه 313 متولد 60/10/22 صادره از اردستان فرزند متوفی. 
3- صديقه معينيان به ش��ماره شناس��نامه 5819 متولد 15/8/6 صادره از 
اردستان مادر متوفی 4- شمسی بابائی مزرعه شاهی به شماره شناسنامه 
294 متولد 41/12/20 صادره از قم همس��ر متوفی. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوب��ت آگهی می نمايد تاهركس��ی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يك ماه  به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م/الف 1 شعبه اول  شورای حل اختالف اردستان
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در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام صادق عليه السالم :
سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: 

امنيت، عدالت و آسايش.
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دالیل بس��یاری وج��ود دارد تا ش��ما را ب��ه انج��ام کارهایی 
برای تقویت خالقیت کودک تان تش��ویق کن��د، یکی از این 
دالیل این اس��ت ک��ه افراد خ��الق انعطاف پذی��ری باالتری 
 دارن��د و در ح��ل ک��ردن مش��کالت از بقی��ه بهت��ر عم��ل   
 می کنند و ای��ن باعث می ش��ود ک��ه در عین نفع ب��ردن از 
فرصت های جدید، قادر ش��وند خود را بهتر با پیشرفت های 

تکنولوژی و تغییرات وفق دهند.
 بس��یاری از محققان معتقدند که ما اساس��ا تجربه کودکی را

ب��ه ش��یوه ای که ب��ه توس��عه خ��الق آس��یب می رس��اند 
 تغیی��ر داده ایم. ش��رکت ه��ای تولید وس��ایل س��رگرمی و 
 اسباب بازی جریانی بی پایان از شخصیت های از پیش ساخته،

تصویرها، وس��ایل و اثاثیه و اتفاقات یک داستان یا فیلم برای 
 کودکان مهی��ا می کنند که ب��ه کودکان اجازه م��ی دهد که 
 تصورات ش��ان را به کار ببرن��د و خالقیت ک��ودک را تقویت 

می کند.
ک��ودکان دیگر ب��ه اینکه یک چ��وب هاکی را یک شمش��یر 
که در بازی یا داس��تانی که مجس��م ک��رده اند تص��ور کنند 
 نی��از ندارن��د، بلکه آنه��ا م��ی توانن��د در جنگ س��تارگان

) یک بازی رایانه ای ( با شمشیر لیزری و لباسی که برای نقش 
 مخصوصی که در آن بازی می کنند طراحی شده است، بازی 

کنند.
۱. ارایه راه ح�ل های مختل�ف راهی ب�رای تقویت 

خالقيت کودک:
به کودکان فرص��ت دهید تا تفکر وس��یع و واگرا از 

خود نشان دهند، اجازه بدهید که با شما مخالفت 
کنند، آنها را تشویق کنید که یک مسیر و یک راه 
 حل بیشتر برای مشکالت پیدا کنند، زمانی که 
با موفقیت مشکل را حل کردند، ازآنها بخواهید 
دوباره مش��کل را حل کنند، اما این بار یک راه 
جدید برای حل آن پی��دا کنند ) راه حل یکی، 
 اما مس��یر متفاوت (، س��پس از آنه��ا بخواهید 

به راه حل های بیشتری برای یک مشکل مشابه 
فکر کنند، این یکی از بهتری��ن روش های تقویت 

خالقیت کودک است.
۲. به کودکان به خاطر بروز خالقيت ش�ان جایزه 

ندهيد!
به کودکان به خاطر بروز خالقیت شان جایزه ندهید! مشوق ها 
و محرک ها مانع پیشرفت خالقیت کودک هستند و همچنین 
کیفیت پاس��خ های ش��ان و انعطاف پذی��ری درتفکرات آنها 
 را کاهش می دهند، ب��ه کودکان اجازه دهی��د که مهارت در 
فعالی��ت ه��ای خالقان��ه ک��ه ب��ه ط��ور طبیع��ی ب��ه آنها 

تمای��ل دارن��د را توس��عه ببخش��ند ن��ه اینکه س��عی کنید 
 ک��ه ب��ا جای��زه دادن آنه��ا را تحری��ک کنی��د، ب��ه جای 

آن که به کودک ب��ه خاطر تمرین ک��ردن پیانو جایزه 
 بدهی��د، اج��ازه بدهی��د کاری را ک��ه از آن لذت 

 م��ی ب��رد مانن��د نقاش��ی ک��ردن ب��ر روی 
 میز تحریرش یا رفتن به کالس ش��نا را انجام

 دهد.
۳. ک�ودک تان را به یادگيری تش�ویق 

کنيد:
کودکان را ب��ه خواندن برای س��رگرمی و 
ش��رکت کردن در کارهای هنری تشویق 
کنی��د، تلویزی��ون یا ه��ر صفح��ه نمایش 
 دیگری را محدود کنید تا اینکه اتاق را برای 

فعالی��ت های 

ن��ه  قا خال
م�انن����د ت�مری���ن و 
 تکرار یک ب��ازی، یادگیری نقاش��ی و خواندن ه��ر کتابی که 
 به وس��یله مولف مورد عالقه تان نوش��ته ش��ده اس��ت آماده 

کرده باش��ید، به ای��ن ترتیب ب��ه افزایش 
خالقیت کودک، کمک شایانی می کنید.

۴. اگر می خواهي�د خالقيت کودک را 
افزایش دهيد، کمتر نگران او باشيد:

اگر می خواهید خالقیت کودک تان را تقویت 
کنید، س��عی کنید از نگران بودن درباره چیزهایی 

که کودکان کس��ب می کنند دس��ت برداری��د، به جای 
نتیجه کار، تاکیدت��ان را روی پیش��رفت کار بگذارید، راهی 
که شما می توانید این را انجام دهید پرس��یدن سوال درباره 
 پیشرفت است، لذت بردی؟ تمام ش��د؟ نظرت درباره این کار

 چیس��ت؟ کودکان به طور طبیعی مبتکرانی با قدرت تخیل 
باال هستند ولی خالقیت کودکان نیاز به حمایت والدین دارد، 
تحقیقی نشان می دهد که تخیالت کودک به او در فایق آمدن 
بر درد ها و رنج ها کمک م��ی کند، خالقیت کودک همچنین 

به بهتر شدن مهارت های اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس و 
یادگیری بهتر کمک می کند .

در این مطالب س��ه کارش��ناس بیان م��ی کنند که 
چگونه والدین می توانند خالقیت کودک ش��ان 

را تقویت کنند. 
۵.برای تقوی�ت خالقيت ک�ودک یک 
مکان برای ساخت و ساز تعيين کنيد:
ش��رکت مدیراجرای��ی  آل��ن   پ��ام 
L i t  L i f e و   L i t  W o r l d

و همچنین ناشرکتاب های چون زندگی، 
نویس��ندگی کودک ش��ما،  درباره   این 
که چگون��ه اعتماد ب��ه نف��س و مهارت 
 در هر س��نی را در کودکان ق��وی کنیم،

می گوید که 

مش��خص 
ک���ردن ی��ک م����کان 

ب��رای ش��کوفایی خالقی��ت ک��ودک ام��ری مه��م اس��ت.
 ام��ا این ب��دان معن��ا نیس��ت که ی��ک ات��اق ب��ازی رویایی 

 داشته باش��ید، بلکه می تواند یک گوشه کوچک با یه ساک از
  اس��باب ب��ازی خانه س��ازی ی��ا یک جعب��ه از لب��اس های 
کهنه تان برای بازی لباس پوشیدن باشد، آلن دیده است که 
خالقیت دربس��یاری از منطقه های محروم مانند محله های 
ش��لوغ و کثیف کنیا در حال رش��د اس��ت، نکته کلیدی این 
 است که کودکان احساس کنند که بر مکان خودشان قدرت 

دارند.
۶. به کودکان تان کمک کنيد حس های ش�ان را فعال 

کنند:
 UCLA رزنیک که اس��تاد بالینی روانشناس��ی در دانشگاه
و مولف کت��اب قدرت تخیل ک��ودک تان و چگونه اس��ترس 
و نگرانی را به س��رگرمی و موفقیت تبدیل کنیم، اس��ت می 
گوید ب��رای تقوی��ت خالقیت کودک ت��ان آنها را ب��ه دنیای 
 بیرون معرفی کنید تا بتوانند از تمام حس های خود استفاده 

کنند.
این به معنای س��فرهای پیچیده و پرهزینه نیست، می توانید  
 برای تقویت خالقی��ت کودک، آنه��ا را به کتابخان��ه، موزه و  
محیط های بیرون ببرید، از آنها بپرس��ید تصور کنید که سفر 
کردن به  جاهای دور مثل یک سفر دور و دراز آفریقایی چگونه 
ممکن  اس��ت باش��د، با چه حیواناتی روبه رو خواهند ش��د؟ 
 این س��فر دور و دراز مثل چی خواهد بود؟ بوی آنجا چه طور 

خواهد بود؟ حیوانات چه صداهای در خواهند آورد؟
۷.برای رش�د خالقيت کودک، سادگی را حفظ 

کن:
به همان اندازه که الزم نیس��ت یک فضای بازی 
استادانه و ماهرانه بس��ازید، به همان اندازه نیز 
الزم نیس��ت برای تقویت خالقی��ت کودک، 
بهترین یا آخرین نوع اسباب بازی ها را بخرید.

 دکتر شارلوت رزنیک روانش��ناس در زمینه 
کودکان اس��تفاده از بازی ها و  فعالیت های 
 س��اده را پیش��نهاد می دهد، برای مثال او با 
 بچ��ه های��ی ک��ه ب��ه و مراجع��ه م��ی کنند 
خانه سازی، بازی می کند، اما به جای دستورات 
دیگر، بگذارید چرخ تخیالت کودکان بچرخد و آنچه 

را  می خواهد بسازند. 
 ۸. دادن وق�ت آزاد باع�ث رش�د خالقي�ت کودک 

می شود:
آلن می گوید که وقت آزاد دادن به کودک تان اهمیت  زیادی 

دارد. 
 او می گوید چند ساعتی را بدون فعالیت های برنامه ریزی شده

بگذرانید تا کودک شما بتواند آزادانه بچرخد و بازی کند.

معرفی کتاب

» افس��انه های این ورآب « اث��ری خواندنی از » محمد رضا ش��مس « 
 نویس��نده کودک اس��ت که نش��ر » افق « آن را چاپ و روانه بازار نشر 

کرده است.
افسانه های این ور آب روایتی تازه از افسانه های ایرانی است. 

زبان روان و گاه شوخ و بازیگوش راوی به این افسانه ها حال و هوایی تازه 
داده و آن ها را برای مخاطب خواندنی تر کرده است.

این افسانه ها که از ش��هر های مختلف ایران انتخاب شده اند، در کنار 
افسانه های آن ور آب مجموعه ای 352 افسانه اند؛  این افسانه ها نشان 
می دهند با وجود شرایط اقلیمی مختلف، به یک خانواده بزرگ جهانی 

تعلق دارند.
 در این جهان ماه پیشانی و بلور خانم و سیندرال در حقیقت خواهرهای 
تنی همند؛ خواهرهایی که دردی مشترک دارند، از تبعیض و بی عدالتی 
رنج می برند و در آخر با صبر و بردباری پیروز می شوند و به خوشبختی 

می رسند.
 خود نویس��نده درب��اره گرد آوری افس��انه ه��ای این مجموع��ه بیان 
می کند: این مجموعه، افس��انه های ایرانی و خارجی اس��ت که آنها را 
ترجمه، گردآوری و بازنویس��ی ک��رده ام، البته در ای��ن کار نیز برادرم 
 هم به من کمک شایانی داشته اس��ت. گفتنی است محمدرضا شمس 
در سال 1336 در محله شاهپور تهران در یک خانواده متوسط مذهبی 

به دنیا آمد.
 شمس پس از انقالب اسالمی، همکاری خود را با نشریه »کیهان بچه ها« 

آغاز کرد. نخس��تین ش��عر او به نام » نیلوفر من « در سال های نخست 
انقالب به چاپ رسید. سپس به نوشتن داستان پرداخت.

 نخستین کتاب این نویس��نده با عنوان » اگر این چوب مال من بود «، 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید. 

عنوان برخی از کتاب های او عبارتند از: » یک س��بد سیب «، » خواب 
و پس��رک «، » افس��انه روباه حیله گر «،  » اگر این چوب مال من بود «، 
 »روباه و خ��روس«، » قصه آهو کوچول��و «،  » دم قورباغ��ه «، » دامنی 

پر از ستاره « و...

» افسانه هاي این ور آب «

گوناگون 

 

رتبه چهارم ثروتمندترین: برونئی، درآمد س�رانه: ۸0000 دالر 
درآمد نفت، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کش��ور کوچک و 
ثروتمند را تشکیل می دهد. درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خارج 
از کشور و همچنین درآمدهای تولید داخلی، به تقویت اقتصاد این کشور 
کمک می کنند. برونئی سومین تولید کننده نفت در جنوب شرقی آسیا 
است. همچنین چهارمین تولید کننده گاز طبیعی مایع در جهان است. 

جمعیت این کشور418000 نفر تخمین زده شده است.
  رتبه پنجم ثروتمندتری�ن: کویت، درآمد س�رانه: ۷۲000 دالر 

کویت، نزدیک به10 درصد از ذخایر نفت جهان را داراس��ت و چهارمین 
تولیدکننده در اوپک است. نفت نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی 
و 95 درصد از درآمد حاصل از صادرات و درآمد دولت را تشکیل می دهد. 
ارز کویت باالتری��ن ارزش ارزی را در جهان داراس��ت. یک دینار کویت 

معادل 3/28 دالر آمریکا است.
 رتبه ششم ثروتمندترین: نروژ، درآمد سرانه: ۶۸000 دالر 
نروژ، دارای بزرگ ترین صندوق های ثروت ملی در جهان است. 

بسیاری از رش��د اقتصادی نروژ به دلیل وفور منابع طبیعی است، مانند: 
اکتشاف و تولید نفت، برق آبی و شیالت. با جمعیت بیش از پنج میلیون، 
این کش��ور دارای اس��تاندارد بس��یار باالی زندگی در مقایس��ه با سایر 

کشورهای اروپایی است و سیستم رفاهی کاملی دارد.
 رتبه هفت�م ثروتمندترین: امارات، درآمد س�االنه: ۶۸000 دالر 
امارات متحده عربی، دومین اقتصاد را پس از عربستان سعودی در جهان 
عربی با تولی��د ناخالص داخلی،570 میلیارد دالر در س��ال 2014 دارد 
 که به ش��دت به نفت متکی اس��ت و بیش از 85 درصد از اقتصاد خود را 

از صادرات نفت تامین می کند.
 رتبه هشتم ثروتمندترین: هنگ کنگ، درآمد سرانه: ۵۷۶۷۶ دالر

 هنگ کنگ، یک منطقه مستقل در ساحل جنوب چین است که بیشتر 
به خاطر آسمان خراش های عظیمش مشهور است. دو درآمد عمده آن 

از کشتیرانی و خدمات مالی است.

 ثروتمندترین و فقيرترین 
کشورهای جهان )۲( 

پژوهشگران استرالیایی برنامه ای برای گوشی های هوشمند ساخته اند 
 که بیماری های تنفس��ی مانند ذات الریه و آس��م را تنها با یک س��رفه 

به طور دقیق تشخیص می دهد.
 این برنامهResApp نام دارد و توس��ط موسس��ه بهداش��تی درمانی 

به همین نام طراحی و تولید شده است.
پژوهشی که در شهری در غرب استرالیا بر روی 524 کودک بیمار انجام 
شد نش��ان داد که این اپلیکیش��ن می تواند با 89 درصد دقت، بیماری 

تنفسی را تشخیص دهد و نوع آن را اعالم کند.
این برنامه طوری طراحی شده است که کاربر تنها با یک سرفه بر گوشی 

هوشمند خود می تواند تمام جزییات بیماری را مشاهده کند.
در حقیقت صدای سرفه، اطالعات مهم در مورد وضعیت دستگاه تنفسی 
را ارایه می دهد. این نرم افزار صدای س��رفه بیمار را با سرفه های ضبط 
 ش��ده در پایگاه اطالعاتی خود مقایس��ه می کند. این پایگاه اطالعاتی، 

صداهای سرفه مربوط به تمامی بیماری های تنفسی را در خود دارد.

وی در اینستاگرام خودش نوش��ت: در عصر یخبندان بسیاری 
از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپش��ت ه��ا وخامت اوضاع را 
دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع ش��وند و بدین ترتیب 
خود را حفظ کنند ولی خارهای شان یکدیگر را زخمی می کرد 
با اینکه وقتی نزدیک تر بودند گرم تر می ش��دند ولی تصمیم 
 گرفتند از کنار هم دور ش��وند ولی با این وضع از سرما یخ زده 
می مردند از این رو مجبور بودند برگزینند یا خارهای دوستان را 
تحمل کنند و یا نسل شان از روی زمین محو گردد. دریافتند که 
باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که 
از همزیستی بسیار نزدیک با کسی به وجود می آید کنار بیایند 
و زندگی کنند چون گرمای وجود آنها مهم تراست و این چنین 
توانس��تند زنده بمانند. بهترین رابطه این نیست که اشخاص 
 بی عیب و نقص را گردهم آورد بلکه آن اس��ت هر فرد بیاموزد 

با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنان را تحسین نماید.

یک پیتون عظیم الجثه که با هشت متر طول در محل یک کارگاه 
ساختمانی در مالزی پیدا شده ظاهرا بلندترین مار جهان است.

مس��ئوالن محلی برآورد اولیه طول این مار را هشت متر اعالم 
کرده اند که رکورد جهانی گینس را برای مار مش��ابهی از گونه 

خود که » مدوسا « نام دارد شکسته است.
این مار که به گونه پیتون مش��بک تعلق دارد و در جنوب شرق 
آسیا زیست می کند و بلندترین گونه در میان خزندگان به شمار 
می رود، در محل احداث یک پل هوایی در منطقه »پایا تروبانگ« 
جزیره توریستی پنانگ پیدا ش��د. به گزارش گاردین به نقل از 
سازمان مدیریت بحران مالزی که مار را به دام انداخته، کارگران 
گارگاه مزبور با س��تاد مدیریت بحران تماس گرفته و مسئوالن 
ظرف30 دقیقه مار را به دام انداختند. ب��ه گفته یکی از عوامل 
سازمان یاد ش��ده این پیتون 8 متری حدود250 کیلوگرم وزن 

دارد.

بر اس��اس گزارش مجله » س��اینس «، محققان موسس��ه پیشگیری از 
س��رطان در کالیفرنیا نش��ان دادند، » ازدواج « می تواند نقش مهمی در 
طول عمر بیماران سرطانی داشته باشد. بر اساس این تحقیقات، بیمارانی 
متاهل رژیم غذایی بهتر و فعالیت بدنی بیشتری دارند و تمایل بیشتری 
ب��رای غربالگری و درم��ان های تهاجم��ی از خود نش��ان می دهند. این 
 مطالعه حدود 783 هزار بیمار را در س��ال های2000 تا 2009 میالدی 
مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن، نرخ مرگ و میر مردان مجرد 

مبتال به سرطان نسبت به بیماران متاهل 27 درصد بیشتر است. 
طبق گزارش نشریه » کنس��ر « ) Cancer (، این میزان در بیماران زن، 
 حدود 19 درصد بیشتر است؛ البته آمار نشان می دهد این میزان نسبت به

 نژاد و قومیت ه��ای مختلف متفاوت اس��ت. حمایت ه��ای خانوادگی و 
اجتماعی نقش تعیین کننده در درمان و میزان بقای بیماران دارد. بیماران 
متاهل با امید بیش��تری مراحل درم��ان را  می گذرانن��د و از طرفی افراد 

خانواده، همواره مراقب سالمت و روند درمانی این بیماران هستند.

اپلیکیشنی که با یک سرفه بیماری را تشخیص می دهد! برای افزایش طول عمر ازدواج کنیدبلند ترین مار جهان در مالزی پیدا شدعصر یخبندان در اینستاگرام پرویز پرستویی 

8 روش جدید برای افزایش خالقیت کودک
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