
شهردار اصفهان در ستاد هماهنگي گراميداشت هفته كارگر:

کارآفرینی از شاخصه های مهم
شهر خالق و دانش محور است

به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان:

ویژه برنامه »جشنی به رنگ اصفهان« در پل خواجو
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این روزها تکانه های ش��دید قیمت کاالی اساس��ی 
 در ب��ازار، س��بد معیش��ت خان��وار را کوچک ت��ر 

کرده است و در این میان خبری از متولی...

ش��هردار اصفه��ان ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه یکي از 
ش��اخصه هاي ش��هر خ��اق و دانش مح��ور 
کارآفرین��ي اس��ت، گف��ت: روي واژه کارآفریني 
تاکید بس��یاري داریم و امیدواری��م در این زمینه 
دچار ش��عارزدگي نش��ویم.  مه��دي جمالي نژاد 

در نشس��ت س��تاد هماهنگ��ي گرامیداش��ت 
هفت��ه کارگ��ر در اصفه��ان، اظه��ار ک��رد: از 
 س��ال گذش��ته در ش��هرداری اصفه��ان ط��رح 
» هر هفته چند افتتاح « را آغاز کردیم و در قالب 

آن سرعت پروژه هاي عمراني را باال بردیم...

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس، استقال، ملوان و تیم ملی 
در شرایطی به بیمارستان منتقل شد که عائم حیاتی نداشت و 
تاش پزشکان برای احیای وی هم راه به جایی نبرد و این بازیکن 
به دیار باقی شتافت. مهرداد اوالدی که سابقه بازی برای تیم ملی 
ایران را نیز داشت بنابر دالیلی که هنوز از سوی مراجع ذیصاح 
اعام نشده اس��ت، بعدازظهر دیروز درگذشت. مدیرکل روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد دالیل مرگ 
این بازیکن و شرایط انتقال او به بیمارستان گفت: مرحوم اوالدی 
از طریق اورژانس به بیمارس��تان منتقل شد. این مقام مسئول 
گفت: اینکه چه عاملی باعث ایست قلبی و مرگ وی شده است 

باید از سوی پزشکی قانونی مشخص و اعام شود.

نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد که زنان باالی ۴۵ 
سال س��ه چهارم خوانندگان و مخاطبان کتاب های 

دیجیتال و الکترونیک را تشکیل می دهند...

براس��اس مصوب��ه مجلس ش��ورای اس��امی نحوه 
هزینه کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها 

مشخص شد. نمایندگان مجلس...

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاش برای خانه 
دار شدن مددجویان در چهارمحال و بختیاری ضرورت 

دارد و باید این امر مورد توجه بیشتر قراربگیرد...

 رییس جمه��وری برج��ام را ثمره ت��اش ملت ب��زرگ ایران و 
هدایت های مقام معظم رهبری دانس��ت و گفت: به آنان که می 
گویند برجام برای ما چکار کرده است؟ باید گفت برجام افتخاری 
سیاسی و حقوقی برای تاریخ ایران ثبت کرده است. رییس جمهور 
با بیان اینکه رس��انه ها اخاق را مدنظر قرار دهند، تصریح کرد: 

انتقاد از دولت اشکالی ندارد، نقد دولت الزم است...

» تنظیم بازار « توپ سرگردان
بین وزارتین صنعت و جهاد

در گذشت مهرداد اوالدی را 
به جامعه فوتبال دوست ایرانی 

تسلیت عرض می نماییم

کدام گروه سنی، بیشتر 
کتاب های دیجیتال می خوانند؟

حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند 
قطعی شد

تالش برای خانه دار شدن مددجویان
چهارمحال و بختیاری صورت گیرد

روحانی در سمنان:
کجا رفت غیرت و تعصب دینی؟
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رییس جمهوری برجام را ثمره تالش ملت بزرگ ایران و 
هدایت های مقام معظم رهبری دانست و گفت: به آنان 
که می گویند برجام برای ما چکار کرده است؟ باید گفت 
برجام افتخاری سیاسی و حقوقی برای تاریخ ایران ثبت 

کرده است.
رییس جمهور ب��ا بیان اینکه رس��انه ها اخالق را مدنظر 
قرار دهند، تصریح کرد: انتقاد از دولت اش��کالی ندارد، 
نقد دولت الزم است، اما آشوب و هرج و مرج رسانه ای را 
ملت ما نمی پسندد چراکه هجمه های غیراخالقی برخی 

رسانه ها در شأن ملت بزرگ ایران نیست.
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی در بیست 
و ششمین سفر اس��تانی خود، در ورزشگاه تختی شهر 
س��منان و در جمع مردم این استان با اش��اره به شرایط 
امروز کشور، اظهار داش��ت: دولت یازدهم در زمان اوج 
اسالم هراسی و ایران هراس��ی و اوج تحریم ها و اوج تورم 
و رکود و بیکاری و عدم ثبات ب��ازار کار خود را آغاز کرد، 
گفت: این بی ثبات��ی باعث ایجاد تردی��د در ذهن مردم 
شده بود، اما ملت بزرگ ایران تصمیمی تاریخی گرفت 
تا اسالم هراسی و ایران هراسی قدرت های بزرگ جهانی 
را با شکست مواجه کند؛ ملت ایران تصمیم گرفت همه 
فش��ار ها را یکی پس از دیگری حل و فصل کند، بنابراین 
از ملت بزرگ ایران تقدیر و تش��کر می کنم که در طول 
این س��ی ویک ماه همواره کنار دولت و نظ��ام بوده اند و 
پاس��خگوی ندای رهبری بوده اند؛ امروز نیز از فرازی که 

پیش رو داشتیم، تقریبا به قله آن نزدیک شده ایم.
 رییس کابینه تدبی��ر و امید افزود: ملت ایران توانس��ت 
با قدرت خودش تمام قطعنامه های تحریمی فصل هفت 
علیه ایران را از بین ببرد تا همه قطعنامه لغو شود و به آن ها 
که می گویند برجام برای ما چه کرده اس��ت، باید بگویم 
برجام افتخار سیاس��ی و حقوقی برای تاریخ ملت ایران 

ثبت کرده است.
او ادام��ه داد: چه کس��ی فک��ر می کرد ش��ش قطعنامه 
 شورای امنیت و ۱۲ قطعنامه شورای حکام برای همیشه 
به زباله دان تاریخ انداخته ش��ود؟ مگر مردم ما یادشان 
رفته که فروش نفت ایران که به عنوان قدرت اقتصادی 
در صحنه بین المللی حضور داشت را به نصف آن تقلیل 
دادند! مگ��ر مردم ش��اهد آن نبودند که کش��تیرانی به 
سمت بنادر ایران تحریم شد و کاال ها باید به بندر کشور 
 دیگر می رفت و با لنج به ایران حمل می شد و هیچ پولی 
 از طریق بانکی به کش��ور دیگ��ر صادر و وارد نمی ش��د 
رفته بودیم به قرن ۱۹. همه چیز از طریق صرافی ها حل 
و فصل می شد و کانال های بانکی به روی ایران بسته شده 
بود. رییس جمهور با بیان اینکه رسانه ها اخالق را مدنظر 
قرار دهند، تصریح کرد: انتقاد از دولت اشکالی ندارد، نقد 
دولت الزم است، اما آشوب و هرج و مرج رسانه ای را ملت ما 
نمی پسندد چراکه هجمه های غیراخالقی برخی رسانه ها 

در شأن ملت بزرگ ایران نیست.
رییس دولت یازدهم گفت: اگر حمایت شما مردم دالور 
ایران نبود، نمی توانستیم این موفقیت ها را به دست آوریم 
و برای من جای تعجب اس��ت که برخی می خواهند القا 
کنند ملت ایران پیروز نیست و آمریکا پیروز است، برای 
من جای تعجب اس��ت برخی می گویند دیپلمات های 
ایرانی پیروز نیستند و صهیونیست ها پیروزند! کجا رفت 

غیرت دینی و ایرانی ما؟
روحانی گفت: چرا نمی خواهی��م واقعیت ها برای مردم 
روش��ن ش��ود؟ چرا از موفقیت ملت ای��ران ناراحتیم و 
نمی خواهیم برابر عظمت ملت ایران س��ر فرود آوریم؟ 

آمریکا و صهیونیسم عظمت دارد، یا ملت عزیز ما؟
  رییس دولت تدبیر و امی��د با ی��ادآوری اینکه به حول 
قوه الهی زنجیر های تحریم را گسس��ته ایم، خاطرنشان 

کرد: امروز روابط بانکی با بانک ه��ای جهان یکی بعد از 
دیگری گش��وده می شود. هر کش��وری می رویم، اولین 
 قرارداد ما ارتقای روابط بانکی با دیگر کشور هاس��ت. با 
هر مقام خارجی آمد، اولین قرار داد ما بانکی بود، یادمان 

باشد وقتی ویرانی رخ می دهد، بازسازی زمان می برد.
روحانی با بیان اینکه امروز با دس��تاورد برجام، موانع از 
پیش پای ملت ایران برداشته ش��ده است، گفت: مسیر 
و راه فعالیت تج��ار، بازرگانان و صادرکنن��دگان ایرانی 
باز ش��ده، اما در عین حال برای اینکه س��رمایه گذاران 
خارجی و کمپانی های خارجی به ایران وارد شوند، نیاز 

به زمان داریم.
او گفت:  سه ماه از برجام گذش��ته و برخی فکر می کنند 
۳۰سال گذشته است، اما می بینیم در همین مدت ۳ماه 

گشایش های عظیمی برای کشور ایجاد شده است.
ریی��س جمه��ور اف��زود:   کس��انی ک��ه ۳م��اه پی��ش 
 می خواستند به یک کش��ور خارجی پرواز کنند، گاهی 
به دلیل اینکه آن کشور اجازه سوخت گیری به هواپیمای 
ایرانی نمی دادند، مجبور بودند ابتدا به یک کشور دیگری 
برای بنزین گرفتن هواپیما رفت��ه و بعد به مقصد اصلی 

برود؛ اما امروز این موانع برطرف شده است.
رییس ش��ورای عالی اقتصاد کش��ور با بی��ان اینکه در 
ش��رایط فعلی، هر روز می بینیم تع��دادی از کمپانی ها 
و بخش خصوص��ی خارجی وارد ایران می ش��ود،   گفت:   
مگر کمپانی های بزرگ دنیا بیکارند که این قدر در ایران 
مذاکره کنند؟ طبیعی اس��ت وقت ش��رکت های بزرگ 
جهانی برای آنها قیم��ت دارد. چرا نمی خواهیم واقعیت 
را بپذیریم؟ روحانی با بیان اینک��ه صادرات نفت ما قبل 
از اجرای برجام ۱میلیون بشکه بود، اما امروز از ۲میلیون 
 بش��که افزایش پیدا کرده اس��ت، گفت: ما جایگاه مان 
در بازار نفت که ناروا گرفته بودن��د، پس گرفتیم، امروز 
 کیک زرد خریداری می کنیم و اورانیوم و آب س��نگین 
به فروش می رسانیم و این مواردی است که دو سال پیش 
به عنوان کارهای ممنوعه برای ایران ش��ناخته می شد، 
اما امروز مس��یر برای ما باز شده اس��ت. او افزود:   برخی 
اقالم حساس صنعت نفت و پتروشیمی که تا ۶ ماه پیش 
به قیمت گزاف می خریدیم امروز برخی به نصف قیمت 
برخی به یک س��وم قیمت و برخی به ی��ک دهم قیمت 
می خریم یا برخی کاال ها را مجبور بودیم بدون چانه فقط 
از یک کشور بخریم، اما امروز ده ها کشور به قیمت های 

مناسب قصد فروش آن اقالم را به ایران دارند.
روحانی با بیان اینک��ه برجام ثمره همت مل��ت ایران و 
هدایت های مقام معظم رهبری اس��ت، گفت:   امروز در 
 مقطعی هس��تیم که بعد از برداشته شدن تحریم ها باید 
 از این فض��ا اس��تفاده کنی��م؛ رقابت ه��ا و جناح بندی 
در انتخابات اشکالی ندارد چون دوران شعار است و مردم 
پای صندوق آرا می خواهند شرکت کنند اما حاال که امروز 
انتخابات در بخش بزرگی کشور تمام شده و ان شاا... مردم 

مثل ۷ اسفند پای صندوق آرا خواهند شتافت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور، 
بودجه ۹۷8 هزار میلیارد تومانی س��ال آینده را برای بررسی به شورای نگهبان 

ارسال کردند. 
بر اس��اس این م��اده واحده، بودج��ه ۱۳۹5 کش��ور از حی��ث مناب��ع بالغ بر 
۹۷855۲۹۹۷4۰۰۰۰۰۰ ریال ) ن��ه میلیون و هفتصد و هش��تاد و پنج هزار 
و پانصد و بیس��ت و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال ( و از حیث 
مصارف بالغ بر ۹۷855۲۹۹۷4۰۰۰۰۰۰ ریال ) نه میلیون و هفتصد و هشتاد 
و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال ( 

به شرح زیر است:
الف – مناب��ع بودجه عمومی دول��ت از لحاظ درآمدها و واگ��ذاری دارایی های 
س��رمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حی��ث هزینه ها و تملک 
دارایی های س��رمایه ای و مالی بالغ بر ۳ میلیون و ۳54 ه��زار و 8۹5 میلیارد و 

۱45 میلیون شامل: 
۱-منابع عمومی بالغ بر ۲ میلیون و ۹4۳ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال

۲-درآمدهای اختصاصی وزارت خانه ها و موسس��ات دولتی بالغ بر4۱۰ هزار و 
۹5۷ میلیارد و ۹4۶ میلیون ریال

ب – بودجه  شرکت های دولتی، بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت 
از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۶ میلیون و 8۲8 هزار و ۱۷۱ 
میلی��ارد و 8۶۳ میلیون ریال و از حی��ث هزینه ها و س��ایر پرداخت ها بالغ بر ۶ 

میلیون 8۲8 و ۱۷۱ میلیارد و 8۶۳ میلیون ریال. 

وزیر نفت و گاز عمان، پیشنهاد کرد بین ایران و عربستان برای حل اختالفات بر سر 
طرح فریز نفتی میانجی گری کند.  عمان، بزرگ تری��ن صادرکننده نفتی غیرعضو 
اوپک پیش��نهاد کمک به حل اختالفات بین عربس��تان و ایران که به شکست طرح 
»فریز نفتی« منجر شد را مطرح کرد.  نشست فریز نفتی، پس از کارشکنی عربستان 
به شکست انجامید و ۱۶ کشور تولیدکننده نفت نتوانستند بر سر ایجاد محدودیت 

در عرضه نفت به توفق برسند. 
وزیر نفت و گاز عمان گفت که نتیجه نشس��ت روز یکش��نبه ناامیدکنن��ده بود، اما 
غیرمنتظره نبود، زیرا ایران در این گفت وگوها حضور نداشت و عربستان بر مشارکت 
ایران در طرح فریز اصرار داش��ت.  » محمد الرمحی « با بیان اینکه هنوز هم امکان 
همکاری تولیدکنندگان نفتی 
برای رس��یدن به توافق وجود 
دارد، پیشنهاد کمک به انجام 
چنین گفت وگوهایی را مطرح 

کرد.
وی گف��ت: » به ه��ر صورت،   

ایران رواب��ط خوبی ب��ا همه، 
نه فقط عربس��تان بلکه ایران 
دارد و ما آمادگی انجام کاری 
که ب��رای همه خوب اس��ت را 

نداریم. «

اسحاق جهانگیری اظهار داشت: از سال ۹۳ استفاده از ۲4هزار میلیارد تومان از صندوق 
توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری برای اجرای طرح های آبی در غرب کشور آغاز 
 شده است. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه تا پایان امسال ۱4 سد در کشور 
به بهره برداری می رسد عنوان کرد: تالش می شود امسال جهت حساب کشی و پیگیری 
تصمیمات مهم همچون راه اندازی واحدهای در رکود و افزایش سرمایه گذاری در کشور 

و رفع مشکالت اقتصادی به تمام استان ها سفر کنیم.
 وی با اعالم اینکه بیکاری چالش اصلی اقتصاد کشور اس��ت، افزود: تصور می شد که 
هر سال باید زمینه اش��تغال۹۰۰ هزار فارغ التحصیل فراهم شود که با تعداد بیکاران 
 موجود اقتص��اد ایران بای��د توانایی ایجاد بیش از یک میلیون نفر ش��غل را در س��ال 
داشته باش��د. وی با اعالم » با دولت مرکزی عراق رابطه مناسبی داریم « عنوان کرد: 
موانع و مشکالت در توسعه اقتصادی رفع می شود و در صورت نیاز برای تعامل بیشتر 
با عراق نماینده اعزام می کنیم. جهانگیری در پاس��خ به سؤالی درباره اظهارات سیف 
مبنی بر بی نتیجه بودن برجام گفت: رییس بانک مرکزی خود باید پاسخگوی این سوال 
باش��د، اما ایران همان طور که با قدرت پای میز مذاکره رفت با همان قدرت نیز برجام 
 را اجرا می کند. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دستاورد برجام تاکنون بسیار و 
در بخش های مختلف بوده است، اظهار کرد: مهم ترین دستاورد تعامل وسیع در فضای 
بین المللی است و سفرهای مکرر سران کشورهای خارجی حاکی از این تعامل است. 
وی با اشاره به افزایش صادرات نفت خام افزود: در مواردی با بانک های کوچک آسیایی 
 مبادالتی انجام شده است، اما بانک های بزرگ به دلیل فشارهای آمریکا در معامالت 

با احتیاط برخورد می کنند.

بودجه 95 در بهارستان 
بسته شد

پیشنهاد عمان برای میانجی گری
 بین ایران و عربستان

آقای سیف
 خودش جواب بدهد

ظریف: 

دیدار با کری الزم بود

فیگارو نوشت: برای نخستین بار از سال ۲۰۰8 میالدی، هواپیمای ایرفرانس، 
در تهران به زمین نشس��ت. در س��ال ۱۹۷۹ میالدی، نیز هواپیمای شرکت 
 هواپیمایی فرانسه امام خمینی را به کش��ورش بازگرداند و انقالب اسالمی 
به راه افتاد. به گزارش سرویس بین الملل » انتخاب «، این نشریه فرانسوی 
در ادامه آورده است: پس از هشت سال غیبت، نام تهران در تابلوی راهنمای 
پروازهای فرودگاه رویس��ی، دوباره ظاهر ش��د. در گیت پروازهای خروجی 
پرواز ش��ماره AF۷۳8، تعدادی از مس��افران در حال عبورند. دوربین ها و 
عکاس��ان به صف درآمده اند گویی ش��خصیت مهمی قرار اس��ت وارد شود. 
نه از مدل های تبلیغاتی خبری اس��ت و نه هنرپیشه ها بلکه آن شخص آلن 
 ویدال، وزیر حمل و نقل و فردریک گاجی، مدیر هواپیمایی ایرفرانس، بودند. 
این دو به طور نمادین روبان قرمزی را در خروجی مربوط مسافران پروازهای 
خارجی به رسم گرامیداشت از سرگیری پرواز پاریس – تهران - هفته ای سه 
پرواز – بریدند. شماری از مدیران تجاری و اجرایی در امور حمل و نقل این دو 
را به تهران همراهی می کنند؛ مدیر فرودگاه وینچی ایرپورت نیکوالس نوت 
بیرت، به مدیریت فرودگاه های ش��هر زیارتی شیعه مشهد و اصفهان، چشم 
دوخته اس��ت. پاتریک ژینت، مدیر فرودگاه های فرانس��ه نیز طرحی بزرگ 
برای فرودگاه تهران دارد. پاتریک روپر، رییس شعبه ای از SNCF گیت های 
ورودی فرودگاه ها و مدیر تالس، ایرباس... هابرت ودرین و لیونل ژوسپن، وزیر 
پیشین امور خارجه فرانسه و البته ژیل کپل، کارشناس سیاسی علوم اسالمی 
نیز در این مراسم حضور داش��تند. گروهی از روزنامه نگاران نیز در این پرواز 
تهران برای ثبت وقایع س��فر در پرواز حضور دارند. در کریدور به هواپیمای

A۳۳۰ ، میهمانداران زن و مرد خوش آمد می گویند و برای مس��افران ویژه 
و سایر مس��افران عادی پرواز، خانواده ها، گردش��گران و اشخاص بازرگان، 
س��فری خوش را آرزو می کنند. در این پرواز دراز مدت، همه چیز به صورت 
 عادی جریان دارد. پس از پنج و نیم ساعت پرواز، در حالی که خورشید تابان 
بر قله های کوه های پوشیده از برف می درخشد هواپیما آماده فرود می شود. 
سارا یگانه، ۳۹ س��اله، یکی از میهمانداران زن هواپیمایی ایرفرانس است و 
 آماده می ش��ود تا پس از ۲۷ س��ال دوری از وطن، پا به خاک میهن نهد. او 
می گوید» من در س��ال ۱۹8۹ میالدی، به فرانسه س��فر کردم و دیگر هیچ 
گاه به کشور باز نگشتم. « در پلکان هواپیما صدها تن منتظر ورود وزیر امور 
خارجه پیشین فرانسه و مدیر شرکت هواپیمایی بودند و بازگشت ایرفرانس 
به تهران را خوش آمد گفتند. در پایانه ویژه مقامات رسمی، آقای وزیر اظهار 
 داشت» دو کشور ما روابط مستحکمی را حتی در مقاطع دشوار، داشتند. « 
در کنار او، معاون وزی��ر حمل و نقل ایران نیز تاکید کرد که ایران، همیش��ه 
فرانس��ه را با ادبیات و انقالبش مورد تمجید دانسته است... او در چند قدمی 
از تصویر بزرگ امام خمینی که فرودگاه تهران هم به همین نام است، گفت: 

» بازگشت بنیان گذار انقالب از تبعید به ایران با ایرفرانس صورت گرفت. «
زنان میهمان��دار حاال همگی لباس آبی رنگ متحدالش��کلی را که ش��رکت 
هواپیمایی به آن ها داده به تن دارند. این میهمانداران با اش��اره به پوشیدن 
حجاب می گویند: » از نظر ما مشکلی نیست، این بخشی از وظایف ما است 

که خود را با آداب و فرهنگ محل تطبیق دهیم. «

در آمار منتشر شده بر اساس هزاران سند فاش ش��ده، شامل اطالعات پرسنلی 
نزدیک به ۲۲ هزار نیروی داعش، مشخص شده ۱۲ درصد از نیروهایی که جذب 
داعش می شوند، می خواهند در عملیات انتحاری شرکت کنند. در میان نیروهای 
جذب شده برخی اتباع انگلیس هستند که می توان به جنید حسین هکر بیرمنگام 
و ریاض خان، اهل کاردیف ) پرجمعیت ترین ش��هر ولز ( ک��ه هر دو در حمالت 
جنگنده های آمریکا در سال گذشته کشته شدند، اشاره کرد. در آمار فاش شده 
مذکور، اس��امی، ملیت ها، آدرس ها، ش��ماره تلفن ها و بر خی دیگر از اطالعات 
پرسنلی افرادی که در این شبکه تروریستی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱4جذب 
شده اند، موجود است. هم چنین طبق این آمار دو سوم افراد جذب شده در داعش 
بین ۲۱ تا ۳۰ سال س��ن دارند. البته در این میان افراد نوجوان و سالخورده های 
دهه۷۰ مشاهده می شود. پیرترین عضو جذب ش��ده در داعش یک پیرمرد۷۰ 
ساله داری پنج فرزند از قرقیزستان است. برایان دادل، معاون رییس مرکز مبارزه 
با تروریسم در دانشکده نظامی آمریکا در وست پوینت گفت: مهم ترین نتیجه ای 
که می توان از این اس��ناد به دست آورد تنوع گس��ترده جمعیتی در میان افراد 
جذب شده در داعش است. وی ادامه داد: برخی از این افراد داری سابقه تحصیلی 
درخشانی هستند، در مقاطع دکتری، فوق لیسانس و رشته های عالی مدیریتی 
 تحصیل کرده ان��د، از کارگر گرفته تا دکتر و وکیل در میان افراد جذب ش��ده در 

داعش مشاهده می شوند.

تصمیم عربستان مبنی بر به شکست کشاندن مذاکرات دوحه درباره فریز نفتی 
بیانگر تغییر سیاست نفتی عربستان و استفاده این کشور از نفت به عنوان سالح 
 دیپلماتیک علیه ایران اس��ت. به نظر می رس��د که تصمیم عربستان مبنی بر 
به شکست کشاندن مذاکرات دوحه درباره فریز نفتی مهر تاییدی بر این فرضیه 
 اس��ت که سیاس��ت نفتی ریاض تغییر قابل توجهی را ش��اهد بوده است. برای 
دهه های متوالی، عربستان اصرار داشت که اجازه ندهد نفت به عنوان یک سالح 
دیپلماتیک مورد اس��تفاده قرار گیرد، اما در نشست آخر هفته گذشته، ریاض 
در قالب تش��دید نزاع با ایران حاضر ش��د قیمت نفت را نیز قربانی کند. موضع 
 عربس��تان درباره تولید نفت ایران در طی سال گذش��ته همواره سرسختانه تر 
 شده است. عربستان هیچ گونه محدودیتی را در زمینه تولید حتی فریز تولید 
 در باالتری��ن س��طح ممک��ن را نخواه��د پذیرف��ت مگر اینک��ه ای��ران نیز با 
محدودیت های مش��ابه موافق��ت کند. این در حالی اس��ت که ای��ران گفته تا 
 زمانی که تولیدش به سطح قبل از تحریم ها نرس��د زیر بار چنین محدودیتی 
نخواهد رفت. عربستان با اصرار بر این موضع سرسختانه اطمینان حاصل کرد 

که مذاکرات شکست خواهد خورد و ظاهرا مشکلی هم با این موضوع نداشت.
عربس��تان ترجیح می دهد خودش و همه تولید کنندگان ش��اهد قیمت های 
پایین و درآمدهای کم نفتی باش��ند، اما پای توافقی که موجب افزایش درآمد 

نفتی رقیب منطقه ای اش ایران می شود را امضا نکند.

روایت فیگارو از نخستین
 پرواز خط هوایی پاریس به تهران

به اصفهان و مشهد چشم دوخته اند

از هر ۱۰ داعشی یک نفر می خواهد
 منفجر شود!

رویترز: 

عربستان از سالح نفت 
علیه ایران استفاده می کند

خبر

بین الملل

عبدالرضا داوری مشاور وزیر کشور در دولت دهم در خصوص سخنان اخیر 
بخشایش اردس��تانی مبنی بر حضور احمدی نژاد در انتخابات، گفت: آقای 
اردس��تانی در آنجا که گفتند در دیدار نوروزی با آقای احمدی نژاد مباحث 
 سیاسی مطرح نشده اس��ت بسیار درس��ت اس��ت، اما اینکه گفته اند آقای 
احمدی نژاد حتما برای انتخابات س��ال ۹۶ می آیند حدس و موضع ایش��ان 

است و من نمی توانم موضع ایشان را تایید کنم!
وی همچنین ادامه داد: تا آنجایی که من اطالع دارم ، فعال احمدی نژاد هیچ 
برنامه ای برای انتخابات آینده یا حضور و سیاست گذاری در سال ۹۶ را ندارند؛ 
باید دید آقای اردستانی چه شواهدی را دیده اند که چنین حرفی زده اند زیرا 

ما چنین شواهدی را در عملکرد احمدی نژاد نمی بینیم. 
مدیرمس��ئول س��ابق روزنام��ه ش��هروند ب��ا بی��ان اینک��ه دغدغ��ه اصلی 
دکتراحمدی نژاد تحریف خط امام )ره( و گفتمان انقالب است،خاطرنش��ان 
کرد: ایش��ان همه هم و غم خ��ود و اطرافیان ش��ان بر تبیی��ن مواضع خط 
امام قرار داده اند. اگر ایش��ان روزی تصمیم بگیرند که ب��ه صحنه انتخابات 
 بازگردند طبیعتا با توجه به س��وابق و عملکرد ایشان مشکل خاصی در تایید 
صالحیت شان از سوی ش��ورای نگهبان نمی بینم، مهم این است که ایشان 

فعال برنامه برای حضور ندارند.
 داوری با اش��اره به اینکه برخ��ی اصولگرایان از جمله کوهکن گفته اس��ت 
اصولگرایان حمایتی از احمدی نژاد نخواهند داش��ت، تصریح کرد: حمایت 
نکردن اصولگرایان از احم��دی نژاد فضیلتی برای اصولگرایان نیس��ت! زیرا 
اصولگرای��ان هرکجا که خودش��ان را از احمدی نژاد تفکی��ک کردند، لطمه 
خوردند. نه فقط بحث انتخابات سال ۹۶! در واقع این اصولگرایان هستند که 

باید به سبد رای احمدی نژاد توجه داشته باشند. 
 این فعال سیاس��ی ادام��ه داد: آقای کوهکن ک��ه گفته بودن��د اصولگرایان 
 در انتخاب��ات ۹۶ حمایتی از احمدی ن��ژاد نمی کنند، بهتر اس��ت بدانند که 
در واقع اگر از شورای ش��هر دوم به بعد را بررسی کنند؛ می بینند هرزمان که 
وزنه احمدی نژاد در کفه جریان اصولگرا ب��وده آنها پیروز  و هرموقع که جدا 

شدند شکست خوردند.
 داوری افزود: این موضوع خیلی روشن است! نمی دانم دوستان چرا در درک 

چنین موضوع  آشکاری ناتوان هستند.  
  داوری که از نزدیکان رییس جمهور س��ابق کش��ورمان محس��وب می شود، 
با تاکید براینکه احم��دی نژاد یک پایگاه اجتماع بس��یار قوی و یک س��بد 
 رای۶۰ درصدی را دارا هستند؛ خاطرنشان کرد: در همه نظرسنجی ها اقبال 
 به ش��خص احمدی نژاد۶۰ درصد اس��ت. ایش��ان اگر در هر رقابتی شرکت 
داشته باشند رای شان اگر افزایش پیدا نکند در کف۶۰ درصدی باقی می ماند.

مدیرمسئول سابق روزنامه شهروند با بیان اینکه رییس جمهور شدن دوباره 
برای احمدی نژاد فضیلتی ندارد! تصریح کرد: ایشان دو دوره رییس جمهور 
بودند و باالترین رای را در تاریخ انتخابات ایران در س��ال 88 کسب کردند. 
ایشان به طور شخصی عالقه مندی به حضور مجدد ندارند،  اما تصور می کنم 
تداوم این استقبال مردم از ایشان بر اراده ایشان اثر می گذارد و امکان تغییر 

نظرشان نیز وجود دارد!

داوری: 

ریاست جمهوری برای احمدی نژاد 
فضیلت نیست! 

خبر
روحانی در سمنان:

کجا رفت غیرت و تعصب دینی؟

 وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی کشورمان که 
به نیویورک سفر کرده اس��ت، گفت: این سفر فرصتی 
اس��ت تا از اقدامات ضدایرانی گروه های معاند و ادامه 

ایران هراسی، پیشگیری کنیم.
محمدجواد ظریف که برای شرکت در نشست توسعه 
پایدار و مراس��م امضای تعهدات کنوانسیون تغییرات 
آب و هوا به نیویورک سفر کرده است، افزود : این سفر 
فرصتی است تا با حضور در مجامع فکری و مصاحبه ها 
از اقداماتی که گروه های معاند ایران برای فضا س��ازی 
و ادامه فضای ایران هراس��ی قبل از برج��ام طراحی و 

اجرایی کردند، پیشگیری کنیم.
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره به این نکته که 
مدت هاس��ت برای موضوع پیگیری اجرای برجام ) از 
 روز اجرایی ش��دن برجام تاکنون ( مالقات حضوری با 
وزیر امور خارجه آمریکا انجام نش��ده اس��ت و فرصتی 
برای این اقدام نداشتیم، تاکید کرد: الزم بود با توجه به 
ضرورت پیگیری اجرای جدی برجام توسط آمریکا، یک 
دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا انجام شود.

رییس دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان تصریح کرد: 
هماهنگ شده است تا آقای جان کری برای این مالقات 
 به نیوی��ورک بیاید و ای��ن مالقات انجام خواهد ش��د. 

ظریف برنامه های خود در نیویورک را فشرده و ترکیبی 
همراه با حضور در اجالس ملل متح��د و مالقات های 
دو جانبه با مقامات برخی کشورها و حضور در محافل 
علمی و رس��انه ای آمریکا و همین طور پیگیری بحث 

برجام دانست.
ظریف همچنین در پاسخ به این پرسش که محور اصلی 
 گفت وگو با کری چیس��ت و آیا همان نقل قول ش��ما 
 در اشپیگل اس��ت که گفتید ما تنها از آمریکا یک چیز 
می خواهیم و آن اینکه مانع مراودات ما با اروپا نش��ود، 
گفت: م��ا دنبال ای��ن نبوده ایم ک��ه با آمری��کا ارتباط 
اقتصادی داش��ته باش��یم ضم��ن اینکه م��ا منعی هم 
 برای ارتباط س��الم اقتصادی ب��ا آمری��کا نداریم ولی 

آمریکایی ها مشکالتی در مصوبات کنگره شان دارند.
ظریف تصریح کرد: برجام به دنبال تغییر آن مصوبات 
 نب��ود بلکه برجام ب��ه دنب��ال مداخله نک��ردن آمریکا 
در ارتباطات ایران با سایر کشورها بود. وزیر امور خارجه 
 کش��ورمان در تش��ریح راه های پیگیری برجام گفت: 
یا بن��ده در نیوی��ورک پیگیر ش��دم یا هم��کارم آقای 

 دکتر س��یف در واش��نگتن مذاک��رات داش��تند و هم 
پیگیری هایی که از طریق ای میل و س��ایر ارتباطات و 
همچنین کمیسیون مشترک در وین و روز جمعه همه 

اینها با هدف جلوگیری از مداخله آمریکا بود.
 وی درب��اره ه��دف خ��ود از ای��ن پیگیری ه��ا افزود: 
 بای��د جلوگی��ری کنی��م از مقررات��ی ک��ه قب��ال 
آمریکایی ها داشتند که بخواهند مانع از این شوند که 
سایر موسسات پولی و مالی در اروپا و آسیا با جمهوری 

اسالمی ارتباطات بانکی و مالی داشته باشند.
ظریف گف��ت: این تالش ها و اقدامات برای این اس��ت 
 که در طول س��ال ه��ای گذش��ته آمریکای��ی ها یک 
مجموعه ای مقررات و موانع ایج��اد کردند که به علت 
برج��ام از نظر قانونی رفع ش��ده حاال الزم اس��ت همه 
 موسس��اتی که از این مقررات در گذش��ته خس��ارت 
دیده اند اطمینان حاصل کنند که در آینده خس��ارت 
نخواهند دید. ظریف گفت: یک قسمت این کار قانونی 
است که از نظر ما انجام ش��ده و یک قسمت دیگر کار 
اطمینان بخش��ی به موسس��ات مختلف اس��ت که با 

 ایران ارتباط دارند که این یک مقدار بیشتری طول 
می کشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران تعهدات 
خ��ود را در اجالس آب و هوا اع��الم و هیئت دولت نیز 
تصویب کرده و اجازه امضا داده است و در جلسه اهداف 
۲۰۳۰ هم بحث های مربوط به برنامه های کشورها و 

توقعات آنها از جامعه بین المللی مطرح می شود.



خبر

ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اينكه يكي از ش��اخصه هاي ش��هر خالق و 
دانش محور كارآفريني است، گفت: روي واژه كارآفريني تاكيد بسياري 

داريم و اميدواريم در اين زمينه دچار شعارزدگي نشويم.
 مهدي جمالي نژاد در نشست ستاد هماهنگي گراميداشت هفته كارگر 
 در اصفهان، اظهار كرد: از س��ال گذش��ته در ش��هرداری اصفهان طرح 
» هر هفته چند افتتاح « را آغاز كرديم و در قالب آن سرعت پروژه هاي 
عمراني را باال برديم تا نش��ان دهيم تنها در پي شعار دادن و حرف زدن 

نيستيم.
وي با بيان اينكه قرار اس��ت فضاي جديدي را با گفتمان س��ازي ايجاد 
كنيم، تصريح كرد: در گذشته گفته مي ش��د كار شهرداري تنها مربوط 
به بخش هاي خدماتي اس��ت، پس از آن فضاي اجتماعي نيز به جنس 
شهرداري اضافه شد، هم اكنون گفتماني كه قرار است ايجاد شود گفتمان 
دانايي محوري و دانش محوري است كه قصد داريم آن را به سراسر كشور 

تسري دهيم.
ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اينكه يكي از ش��اخصه هاي ش��هر خالق و 
دانش محور كارآفريني اس��ت، ادامه داد: بر روي واژه كارآفريني تاكيد 
بس��ياري می كنم چرا كه عالقه ندارم در اين زمينه دچار ش��عارزدگي 
ش��ويم، بايد تفاهمنامه اي با جامع��ه كارگري تدوين ش��ود تا كارهاي 

مشتركي را همراه با اين جامعه كليد بزنيم. 
وي با تاكيد بر اينكه اگر كارگر و شهروند مرفهي داشته باشيم شهر سالم 
و پاكي خواهيم داشت، افزود: شهرداری اصفهان بيشترين تعداد كارگر 
را در شهر اصفهان دارد و مي طلبد در زمينه هاي مختلف از جمله بهبود 

آموزش كارگران كارهاي بسياري را انجام دهيم.
جمالي نژاد اضافه ك��رد: جامعه كارگري ما جامعه اي اس��ت كه دغدغه 
نظام و انقالب را دارد و خوشبختانه در اصفهان با همدلي كه وجود دارد، 
 مي توان بسياري از كارها را پيش برد. وي تصريح كرد: اميدوارم بتوانيم 
در راس��تای بهبود، توس��عه و ارتقاي س��طح زندگي كارگران، كارهاي 

مشتركي را با مسئوالن مرتبط در حوزه كارگري انجام دهيم.

شهردار اصفهان در ستاد هماهنگي گراميداشت هفته 
كارگر:

 كارآفرینی از شاخصه های مهم 
شهر خالق و دانش محور است

رويداد مل��ی كارآفرين��ی » هم نت روس��تا « با حضور 
مس��ئوالن معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و 
بنياد ملی نخبگان، استادان، كارشناسان و دانشجويان 

در اصفهان آغاز به كار كرد.
اين رويداد با هدف راه اندازی كس��ب و كار با مشاركت 
روستاييان، محك زدن توانمندی ها و كمك به توسعه 
پايدار و رش��د فراگير روس��تا توس��ط بني��اد نخبگان 
 اس��تان اصفهان با همكاری معاونت علم��ی و فناوری 
 رياس��ت جمه��وری و س��تاد توس��عه روس��تايی 

 رياس��ت جمهوری ب��ه مدت چه��ار روز 
تا سوم ارديبهشت ماه برگزار می شود.

هم نت روس��تا يك رويداد سه مرحله ای 
ش����امل شناس����ايی ظرفيت ه����ای 
مناط��ق روس��تايی و جلب مش��اركت و 
توانمندسازی روس��تاييان، پيش رويداد 
چند روزه روستايی ) بيان فرصت ها، ايده 
پردازی، آموزش، كارتيم��ی ( به منظور 
شكل گيری هسته های كارآفرين زير نظر 
سرمايه گذاران و تسهيل گران روستايی 
 و در نهاي��ت روي��داد كارآفرينی روس��تا 
به منظ��ور عمليات��ی ك��ردن طرح های 
اجرايی با تاييد دهياری ها و مش��اركت 

روستاييان مناطق است.
 ريي��س بنياد نخب��گان اس��تان اصفهان 
در مراس��م آغاز به كار اين رويداد گفت: 
در رويداد هم نت روستا به دنبال رسيدن 
به توس��عه پايدار روس��تاهای كشورمان 

هستيم.
 ش��قايق ح��ق ج��و جوانم��رد اف��زود: 
 ش��ركت كنن��دگان در اي��ن روي��داد 
به روس��تای » كف��ران « از توابع بخش 
بن رود شهرس��تان اصفهان و همچنين 
 شهرس��تان س��ميرم می رون��د، در آنجا 

ب��ا فرصت ه��ای واقع��ی مواجه ش��ده و به شناس��ايی 
چالش ه��ای كارآفرين��ی در روس��تا و به��ره مندی از 
ظرفيت های موجود با مشاركت روستاييان می پردازند.

وی ادامه داد: تيم هايی در اين رويداد برتر خواهند شد 
كه ايده آنها منجر به توسعه پايدار در روستا شود.

وی با بيان اينكه برای برگ��زاری اين رويداد، مدل های 
جهانی توسعه روستاها بررسی شد، اظهار كرد: توسعه 
زمانی اتفاق می افتد كه در مرحله اول خود روستاييان 
اين ام��ر را بخواهند كه ب��رای اين منظور باي��د آنها را 

توانمند كرد.
رييس بنياد نخب��گان اصفهان گفت: ما در س��ال های 
گذش��ته بيش��تر س��عی كرديم كه روس��تاها را شبيه 

 شهرها كنيم كه اين امر باعث ايجاد چالش های زيادی 
شده اس��ت. مش��اور وزير جهاد كش��اورزی نيز در اين 
مراسم گفت: امروزه جامعه روستايی كشورمان با مشكل 
 های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است كه بايد 

به دنبال راه حلی برای آنها باشيم.
محمد حس��ين عم��ادی اف��زود: نظام آم��وزش عالی 
 كش��ورمان خود را ب��رای حل اين مش��كل ه��ا آماده 
نكرده است و ما با هزاران دانش آموخته بيكار مانند40 
هزار دان��ش آموخت��ه جويای كار رش��ته كش��اورزی 

 مواجه هس��تيم. وی با تاكيد بر اينكه دانش آموختگان 
دانش��گاه های كش��ور می توانند با هدف حل مش��كل 
روس��تاها برای خود و روس��تاييان فرصت شغلی ايجاد 
كنند، گفت: تا كنون توس��عه روستاها مبتنی بر توسعه 
عمرانی و كمی و ايجاد زيرس��اخت ها مانند برق و گاز و 
همسان سازی آنها با شهرها بوده است در حالی كه بايد 

به فرصت های كارآفرينی توجه شود.
اين مشاور س��ازمان های بين المللی در زمينه توسعه 
 يكپارچ��ه روس��تاها اف��زود: ح��دود 21 ميلي��ون نفر 
از جمعيت كش��ورمان در روس��تاها زندگی می كنند و 
حفظ منابع طبيع��ی و توليد دامی و زراع��ی ما به آنها 
 وابس��ته اس��ت بنابراين باي��د اقبال و توجه بيش��تری 

به موضوع توسعه پايدار روستايی شود.
عمادی تفاوت درآمد بين جامعه ش��هری و روستايی، 
پيچيده بودن شرايط روس��تاها، فقدان آمار و اطالعات 
دقيق از روستاها و سهل و ساده انگاری درباره روستاها 
را از معضل های موجود در راه توس��عه پايدار روستاها 

خواند.
وی اضافه كرد: در س��ال ه��ای اخير ب��ا كاهش مداوم 
جمعيت روس��تاها مواجه بوديم به طوری كه نس��بت 
جمعيت روستايی به شهری به 28 به 72 در سال1390 
رس��يده در حالی كه اين نسبت در سال 

1335 معادل 68 به 32 بود.
به گفت��ه وی هيچ ي��ك از كش��ورهای 
 منطقه چنين ضريب س��ريع جابه جايی 

نداشته اند.
مشاور وزير جهاد كشاورزی گفت: توسعه 
روستايی، راهبرد همه جانبه در چارچوب 
توس��عه ملی به منظ��ور بهب��ود متوازن 
وضعيت جوامع روستايی از طريق توانمند 
كردن مردم برای تامين نيازهای اوليه و 

تضمين مديريت پايدار و منابع است.
وی عناص��ر اصلی توس��عه روس��تايی را 
 افزاي��ش به��ره روی و رقاب��ت پذي��ری 
در بخ��ش كش��اورزی، افزاي��ش س��هم 
اقتصادی فعاليت های غير كش��اورزی، 
بهبود رفاه اجتماعی و مديريت ريس��ك 
 و آس��يب پذيری عن��وان و اظه��ار كرد: 
در توسعه پايدار روس��تاها بايد به دنبال 
تقويت مديري��ت پايدار مناب��ع طبيعی 

نيز باشيم.
عمادی همچنين س��ه اقدام و عمل برای 
 توس��عه پاي��دار روس��تاها را كارآفرينی 
در سطح محلی و روس��تايی ) تعيين نياز 
و اولويت (، كارآفرينی در سطح منطقه و 
اس��تان ) هماهنگ كننده اجرا ( و كارآفرينی در سطح 

ملی ) انسجام دهنده طرح و برنامه ( عنوان كرد.
رويداد كارآفرينی هم نت روس��تا تا س��وم ارديبهشت 
 در اصفه��ان برگ��زار و در روز پايانی از تي��م های برتر 
ارايه كننده ايده های كارآفرينانه در روس��تاها تجليل 

می شود. 
  نخس��تين روي��داد كارآفرين��ی ه��م نت، م��رداد 94 
با همكاری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، 
بنياد نخبگان و اتاق بازرگانی اصفهان در شهر اصفهان 
برگزار ش��د. تاكن��ون رويداد ه��م ن��ت در زمينه های 
 ديگر مانند س��المت و فناوری اطالعات و ارتباطات نيز 

در اصفهان برگزار شده است.
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امام جمع��ه اصفه��ان اقتص��اد مقاومت��ی را ب��ه معن��ای خودكفايی 
و تكي��ه ب��ر توانايی های داخلی دانس��ت و گف��ت: عالوه بر اي��ن امروز 
باي��د از مصرف گراي��ی و تجمل گراي��ی ه��م دوری كني��م چ��ون اگر 
 می توانستيم مثل گذش��ته زندگی كنيم بس��ياری از مشكالت امروز را 

نداشتيم.
آيت اهلل س��يد يوس��ف طباطبايی نژاد در مراس��م تجليل از س��تادها و 
كميته های برگزي��ده دهه فجر ب��ا قدردان��ی از فعاليت های ش��ورای 
هماهنگی تبليغات اس��المی اس��تان، اظهار داشت: ش��ايد بسياری از 
اين كارها وظيفه ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی هم نباشد، اما 
برای اين كه كار روی زمين نمان��د اين نهاد ورود پي��دا می كند كه كار 
 درستی هم هس��ت، اما بايد هر دس��تگاهی وظيفه مربوط به خودش را

 انجام دهد.
وی با بيان اينك��ه برگزاری مراس��می مث��ل روز ق��دس و راهپيمايی 
يوم ا... 22 بهمن حركت های مردمی اس��ت كه احتي��اج به نظم و تبليغ 
 و حضور دارد، گفت: الحمدا... اين مراس��م در اصفه��ان به خوبی برگزار 

می شود.
 نماينده ولی فقيه در استان مراس��م راهپيمايی يوم ا... 22 بهمن امسال 
در اصفهان را بی نظير دانست و افزود: اين مراسم نسبت به مراسم سنوات 
قبل خيلی بهتر بود، اما رس��انه ملی آن طور كه بايد اين حضور حماسی 

مردم اصفهان را پوشش نمی دهد.
وی با گاليه از رس��انه ملی در پوش��ش حضور حماس��ی مردم اصفهان 
در مناس��بت ها ادامه داد: متاس��فانه حتی پيش ازاين هم رس��انه ملی 
در مناس��بت های مختل��ف از اصفهان فقط ب��ه بردن يك اس��م اكتفا 
می كرد كه البته ش��ايد به خاطر تش��ويق و توجه به نقاط ديگر كش��ور 
 اس��ت، اما به هرحال اصفه��ان می توان��د الگويی برای ش��هرهای ديگر

 باشد.
آيت اهلل طباطبايی نژاد با بيان اينكه اگر بنا باش��د هميش��ه از خودمان 
تعريف كنيم هيچ وقت پيش��رفت نمی كنيم، گفت: در اصفهان كارهای 
زيادی انجام می دهيم، اما درعين حال در يك س��ری كارها هم از ديگر 

شهرها و استان ها عقب هستيم.
وی به مراسم باشكوه عزاداری در يزد و زنجان اشاره كرد و افزود: به جرات 
می توانيم بگوييم در هيچ كجا به اندازه اصفهان برگزاری مراسم عزاداری 
در خانه های مردم رونق ندارد، اما در عزاداری متمركز اين طور نيستيم 

و خيلی جاها بهتر از اصفهان عمل كرده اند.
امام جمعه اصفهان اضافه كرد: بايد در طول س��ال تمرين كنيم و كاری 

كنيم كه در دنيا عزاداری های مان تماشايی باشد.
وی با بيان اينكه برگزاری اين مناسبت ها فقط وظيفه شورای هماهنگی 
تبليغات اسالمی نيست، گفت: همه بايد دست به دست هم داده و همت 
 كنند تا بتوانيم مراسمی بهتر از قبل برگزار كنيم و در عزاداری های مان

 هم مثل زمينه های ديگر حرف نخست را بزنيم.

امام جمعه اصفهان:

خودكفایی و تکيه بر توانایی داخلی 
مصداق روشن اقتصاد مقاومتی است

رویداد ملی كارآفرینی » هم نت روستا «  در اصفهان آغاز شد

مشاور تربيت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش:

مشکالت عاطفی مهم ترین عامل گرایش دانش آموزان به اعتياد 

 مش��اور مع��اون تربيت بدن��ی و س��المت وزارت آم��وزش و پ��رورش 
مهم تري��ن عام��ل گراي��ش دانش آم��وزان ب��ه اعتي��اد را مش��كالت 
 عاطفی عن��وان كرد و گف��ت: نبايد اجازه دهي��م كه نوجوان��ان به انزوا 

كشيده شوند.
 علی اكبر ترابی در مراس��م اختتاميه پنجمين جش��نواره دانش آموزی 
نوجوان س��الم در اصفهان با اش��اره به اينكه همكاری همه نهادها برای 
پيشبرد اهداف آموزش و پرورش در راستای تحقق اهدافش امری ضروری 
است، اظهار داشت: بايد توجه داشت كه اهداف آموزش و پرورش اهداف 
مشترك همه نهادها است و برای دسترسی به اين هدف مشترك همدلی 

ضروری است.
وی تامي��ن س��المت روان��ی در جامع��ه را مه��م خوان��د و اف��زود: 
باي��د توج��ه داش��ت ك��ه نباي��د اج��ازه دهي��م نوجوان��ان ب��ه انزوا 

كش��يده ش��وند و توج��ه ب��ه نيازه��ا و خواس��ته های آنه��ا در ح��د 
 معقوالن��ه باي��د مرد توج��ه مس��ئوالن آم��وزش و پ��رورش و خانواده 

باشد.
مش��اور مع��اون تربيت بدن��ی و س��المت وزارت آم��وزش و پ��رورش 
مهم ترين عام��ل گرايش دانش آم��وزان به اعتياد را مش��كالت عاطفی 
 عن��وان ك��رد و گف��ت: از اي��ن رو نيابد اج��ازه دهي��م ك��ه نوجوانان 
 به انزوا كش��يده ش��وند و همواره بايد در فعاليت های اجتماعی فعاليت 

داشته باشند.
وی تصريح كرد: گرايش  به  س��وی  م��واد مخدر و اس��تعمال  آن  تبعات  
مختل��ف  و جبران ناپذيری  به  دنبال  دارد كه  می ت��وان  به  ترك  تحصيل ، 
گرايش  به  سمت  دوستان  ناباب ، س��رقت ، نزاع های  خيابانی  و خانوادگی  

و... اشاره  كرد.
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مدير فرهنگی- تفريحی ش��هرداری اصفهان با اشاره به اجرای 58 
عنوان برنام��ه در هفته اصفهان گفت: ويژه برنامه  جش��نی به رنگ 

اصفهان از 5 تا 9 ارديبهشت ماه در پل خواجو برگزار می شود.
منصور سلطانی زاده در برنامه س��يمای شهر افزود: در سال 1384، 
شورای شهر سوم ارديبهشت ماه مصادف با سالروز تولد شيخ بهايی را 
به نام روز اصفهان به تصويب رساند و مديريت شهری هرساله برنامه 

های متنوعی را در اين ايام برگزار می كند.
 وی با اش��اره به اينكه 3 تا 9 ارديبهش��ت ماه از س��وی ش��هرداری 
به عنوان هفته نكوداش��ت اصفهان نامگذاری ش��ده اس��ت، افزود: 
58 عنوان برنامه در هفته نكوداش��ت اصفهان برگزار می شود البته 
امسال با توجه به ايام اعتكاف بيش��تر برنامه های هفته نكوداشت 
اصفهان از 5 ارديبهش��ت ماه آغاز می شود. مدير فرهنگی تفريحی 
ش��هرداری اصفهان با بيان اينكه 3 ارديبهش��ت ماه س��ال جاری 
ساعت 8 صبح در گلستان شهدا مراس��م تجديد ميثاق با شهدای 
گلگون كفن اجرا می ش��ود، تصريح كرد: پس از اين مراسم با100 
نفر از نوجوانان دوچرخه س��وار از آسايش��گاه جانبازان بيمارستان 
سيد الشهدا بازديد می شود همچنين نماز جمعه به همراه مديران 
شهری اقامه می ش��ود. مدير فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: 5 تا 9 ارديبهشت ماه از س��اعت20 و30 دقيقه 
تا 22 و30 دقيقه در پ��ل خواجو برنامه ه��ای تفريحی و فرهنگی 
برای شهروندان برپا می ش��ود. س��لطانی زاده ادامه داد:  از 8 تا10 
ارديبهشت ماه كنس��رت موسيقی با حضور اس��تاد سراج در سالن 
كوثر ارتش واق��ع در خيابان حكي��م نظامی برگزار می ش��ود. وی 
گفت: رونمايی از40 عنوان كتاب از توليدات ش��هرداری با موضوع 

اصفهان و برگزاری مسابقه  » اصفهانی ام « از ديگر برنامه های هفته 
اصفهان است. مدير فرهنگی تفريحی ش��هرداری  اصفهان با بيان 
اينكه برنامه تفريحی و فرهنگی بسياری در مناطق 15 و 2،3،4،12 
 برگزار می شود، خاطرنشان كرد: ش��هروندان می توانند با مراجعه 

به فرهنگسراها از برنامه های گردشگری مطلع شوند.
س��لطانی زاده با اش��اره به برگزاری آيين س��پاس گزاری از ش��هر 
 خالق و تقدير از هنرمندان فاخر شهری اظهار كرد: جشن ويژه ای 
با حضور شهردار و مديران شهری اصفهان برای تقدير از هنرمندان 

برگزار می شود.
وی با اشاره به ديگر برنامه های فرهنگی و تفريحی هفته نكوداشت 
اصفهان، ادامه داد: در ورزشگاه آبش��ار جشنی با عنوان » قهرمانان 
ديروز ي��ادگاران امروز ورزش اصفهان « از س��وی س��ازمان ورزش 

اجرا می شود.
مدير فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان بيان كرد: موزه هنرهای 
معاصر از 3 تا 31 ارديبهشت ماه برقرار است و شهروندان می توانند 

از برنامه های اين موزه بهره مند شوند.
 س��لطانی زاده اضافه ك��رد: 3 ارديبهش��ت ماه س��اعت 9 صبح نيز 
در ب��اغ غدير و كوه صف��ه برای ش��هروندان برنامه ه��ای تفريحی 
 جذاب��ی برگزار م��ی ش��ود. وی با اش��اره ب��ه اينكه در اي��ن هفته 
برنامه های تفريحی نيز برای كودكان در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
تصريح كرد:10 ارديبهشت ماه در پارك صفه جشن»بادكنك ها« 
برای كودكان برگزار می ش��ود. مدير فرهنگی تفريحی شهرداری 
اصفهان گفت: همچنين نمايشگاه گل و گياه و ماهی های تزيينی از 
يك تا 6 ارديبهشت در نمايشگاه بين المللی اصفهان برقرار می شود.

مدير كل پزشكی قانونی استان اصفهان گفت: سال گذش��ته 39 هزار و 998 نفر به دليل 
 صدمات ناش��ي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني اس��تان اصفهان مراجعه كردند و اين رقم 

در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل 3/6 درصد كاهش پيدا كرده است.
علی سليمان پور با اشاره به اينكه يك هزار و110 نفر در سال گذشته در حوادث ترافيكی 
استان اصفهان جان خود را از دست دادند، اظهار كرد: اين آمار در مقايسه با مدت مشابه 
 سال قبل، 1/5درصد كاهش داشته اس��ت. وی با بيان اينكه 248 نفر زن و 862 نفر مرد 
به علت حوادث ترافيكی جان خود را از دست دادند، افزود: بيشترين تلفات حوادث ترافيكی 
با 636 مورد در جاده هاي برون  شهري و 433 مورد در مسيرهاي درون  شهري، 25 مورد 
در جاده هاي  روس��تايي و 16 مورد مربوط به جاده های خارج استان بوده است. مدير كل 
پزشكی قانونی اس��تان اصفهان به تعداد مصدومان حوادث ترافيكی اش��اره كرد و ادامه 
داد: در سال گذشته 22 هزار و 865 مصدوم به اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان و 
مراكز تابعه مراجعه كرده اند كه از اين تعداد شش هزار و 215 نفر زن و 16 هزار و650 نفر 

مرد بودند.
س��ليمان پور گف��ت: آم��ار مصدومان 
 ح��وادث ترافيك��ی س��ال گذش��ته 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 2/8 
درصد افزايش داشته است. وی به آمار 
ناشی از نزاع در سال گذشته اشاره كرد 
و ادامه داد: در س��ال گذشته 39 هزار و 
998 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع 
به مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان 
مراجعه كردند و اين رقم در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال قبل معادل 3/6 درصد 

كاهش پيدا كرده است.

اصفهان از س��وی س��تاد خدمات سفر كش��ور به عنوان يكی از هفت ش��هر برتر در حوزه 
گردشگری معرفی ش��د.  نهمين نشست س��تاد مركزي هماهنگي خدمات سفر با حضور 
دكتر سلطاني فر، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگی كشور در اردوگاه 
شهيد باهنر برگزار شد. در اين نشست كه به موضوع بررسی وضعيت ستاد های خدمات 
سفر كش��ور می پرداخت، اصفهان در كنار شهر های مشهد، س��اری، خرم آباد، مريوان، 
رامسر و نيشابور به عنوان هفت شهر برتر حوزه گردشگری معرفی شد. بنا براين گزارش، 
 ش��هرداری اصفهان نوروز امس��ال با تشكيل هفت س��تاد تسهيالت س��فرهای نوروزی 
در شهر اصفهان، تالش كرد تا اين شهر نقش پررنگی در افزايش ايمنی سفرها در ايام نوروز 
داشته باش��د. مهدی جمالی نژاد، ش��هردار اصفهان نيز پيش از اين پيش بينی كرده بود: 
 اصفهان در سال 95 شاهد ورودشمار زيادی از گردشگران و مس��افران باشد كه اين آمار

در اين ايام به نس��بت آمار س��ال های گذش��ته ب��ی نظير ب��ود. همچنين المان س��ازی 
شهراصفهان و پردازش آن به خاطرات سال های دور گذشته يا صنايع دستی كه از ابداعات 

سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان بود، 
توانست جذابيت زيادی را برای مسافران 
نوروزی در اصفهان ايج��اد كند. گفتنی 
 است؛ جمالی نژاد بر ايجاد گفتمان جديد 
در شهر اصفهان مبتنی بر جذب گردشگر 
داخلی و خارجی تاكيد ف��راوان دارد كه 
تاكنون اين امر محقق شده و پيش بينی 
می ش��ود در ماه های پي��ش رو به ويژه 
ارديبهش��ت و خ��رداد تعداد توريس��تی 
 كه از اين جهانش��هر تاريخ��ی، فرهنگی 
و بين المللی بازديد می كند به باالترين 

حد خود در ساليان اخير برسد. 

به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان:

ویژه برنامه »جشنی به رنگ اصفهان« در پل خواجو
مدیر كل پزشکی قانونی؛

كاهش 3/6 درصدي آمار نزاع در اصفهان
در نهمين نشست ستاد مركزی هماهنگی خدمات سفر تعيين شد؛

اصفهان جز هفت شهر برتر گردشگری
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رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران؛

۴ کشور سهم تخم مرغ ایران
در بازار جهانی را گرفتند

سخنگوی کمیسیون اروپا؛

اتحادیه اروپا به دنبال
لغو تحریم های ایران ایر

رییس خانه صنعت و معدن ایران خطاب به طیب نیا:

بانک ها خون صنعت
را مکیده اند

رییس هیئت مدی��ره اتحادیه م��رغ تخم گذار 
اس��تان تهران با بی��ان اینکه ص��ادرات روزانه 
تخم م��رغ به کمتر از۱۵۰ تن رس��یده اس��ت، 
 گفت: ۴ کش��ور بخش عمده ای از س��هم ایران 

در بازارهای جهانی را گرفته اند.
 ناصر نبی پ��ور میانگی��ن قیم��ت هرکیلوگرم 
تخم مرغ را درب مرغداری حدود۳۰۰۰ تومان 
عنوان کرد و اظهارداش��ت: ب��ازار این محصول 
همچنان در رکود قرار دارد، چراکه صادرات آن 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی ب��ا بیان اینکه ع��راق و افغانس��تان مقاصد 
صادرات��ی تخم م��رغ ای��ران هس��تند، افزود: 
کش��ورهای اوکرای��ن، هند و پاکس��تان عمده 
بازار ما را در افغانس��تان و ترکیه آن را در عراق 

گرفته  است.
رییس هیئت مدی��ره اتحادیه م��رغ تخم گذار 
اس��تان تهران با بیان اینکه ترکی��ه عمال بازار 
عراق را در دس��ت گرفت��ه اس��ت، اضافه کرد: 
تولیدکنندگان ایرانی برای اینکه سهم خود را 
در این بازار از دست ندهند، مجبور به صادرات 

با زیان تخم مرغ از کشور هستند.
نبی پور گف��ت: آمار دقیقی از می��زان صادرات 
روزانه تخم مرغ ایرانی اعالم نشده، اما به اعتقاد 

ما این عدد در روز کمتر از۱۵۰ تن است.
وی با اش��اره به اینکه با توجه به شرایط موجود 
میانگین قیمت تخم م��رغ بین۲۸۰۰ تا۳۰۰۰ 
تومان خواهد ماند، افزود: با ش��روع فصل گرما 
که مصرف این کاال کاهش پیدا می کند، قیمت 
 آن نی��ز افت خواهد ک��رد، بنابرای��ن تخم مرغ 
در خردادماه ارزان می شود؛ مگر اینکه مرغ های 

پیر به کشتارگاه فرستاده و حذف شوند.

اتحادی��ه اروپا ماه آینده میالدی کارشناس��ان 
 امنی��ت پ��رواز را به ای��ران اع��زام خواهد کرد 
تا هواپیماهای شرکت ایران ایر را مورد ارزیابی 

فنی قرار دهند.
اتحادی��ه اروپا درصدد اس��ت در ص��ورت حل 
 شدن مش��کالت ایمنی هواپیماهای ایران ایر، 
این شرکت را از لیست سیاه ایرالین های نا امن 

این بلوک حذف کند.
جاکوب آداموویچ، سخنگوی کمیسیون اتحادیه 
اروپ�ا ک�ه ب�ازوی اج�رای�ی اتحادیه اروپا است 
به وال اس��تریت ژورنال گف�ت: ش��رکت ایران 
ایر در س��ال۲۰۱۰ به دلیل نگرانی های ایمنی 
مربوط به هواپیماهایش در لیس��ت سیاه قرار 
گرفت، اما ۱۲ فروند از هواپیماهای این شرکت 
از ممنوعیت مذکور معاف ب��وده و به ایران ایر 
امکان داده اند خدمات پرواز ب��ه اروپا را حفظ 

کند.
جاکوب آداموویچ در ادام�ه اف��زود: آن چه که 
اکن�ون اتف���اق می افت�د انج���ام ارزیابی های 
فنی در ماه مه س��ال جاری اس��ت ت�ا مشخص 

شود آیا ایران ایر مش��کالت ایمنی را حل کرده 
اس��ت. ایمنی پروازه��ا به ملیت ی��ک ایرالین 

مربوط نیست.
این خبر در پی سفر اخیر هشت کمیسر اتحادیه 
اروپا به تهران که نخس��تین سفر در چند سال 

اخیر است اعالم شد.
 این مقامات ب��ه دنبال راه هایی ب��رای تقویت 
روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا هستند 
 و در همی��ن راس��تا پروژه ه��ای مش��ترکی را 
در بخش انرژی، مهاجرت و کارهای تحقیقاتی 

مشترک اعالم کرده اند.

رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه ۴۱۵ 
هزار ش��غل در بخش صنعت از دس��ت رفته است، 
خواس��تار پیگیری وعده بخش��ودگی جریمه های 

مالیاتی و حل مشکالت بنگاه های کوچک شد.
عبدالوه��اب س��هل آبادی در جلس��ه ش��ورای 
گفت وگ��وی دولت و بخش خصوص��ی با طرح این 
س��وال که چند درص��د از قانون رف��ع موانع تولید 
تاکنون اجرایی ش��ده اس��ت، اظهار داشت: در این 
مدت ۴۱۵ هزار ش��غل در بخش صنعت از دس��ت 

رفته است.
وی اف��زود: آقای وزی��ر اقتص��اد می گوی��د برای 
بخش��ودگی جرای��م مالیاتی کم��ک می کنیم، اما 
 این وعده ها عملی نمی شود و مدیران کل استان ها 

به آن عمل نمی کنند.
رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران خطاب 
به طیب نیا گفت:  بانک ها خون ما را مکیده اند. ربا و 
بهره مرکب در بانک ها گرفته می شود. آقای دکتر 

فکری برای جریمه های دیرکرد بانک ها کنید.
وی ادامه داد: ش��ما با بنگاه ه��ای کوچکی که 9۵ 
درصد اش��تغال را به دوش می کش��ند و مشکالت 

 متعددی دارند، سروکار دارید، باید برای آنها فکر ی
کنید. یک��ی از تولیدکنندگان ک��ه روزگاری هزار 
و۴۰۰ کارگ��ر داش��ت، مدتی پیش م��رد، اما پول 
کفنش را اطرافیانش دادند. مشکالت تولید این قدر 

زیاد است.
س��هل آبادی که دل پری از وضعی��ت فعلی تولید 
داشت، گفت: س��هم ما از کل صادرات در دنیا ۴۱ 
صدم درصد اس��ت که از این میزان ۳۸ صدم آن به 
فرآورده های نفتی اختصاص دارد. اینکه می گوییم 
گش��ایش های بانکی خارجی در حال انجام است، 

لطفا برای گشایش های داخلی هم کاری بکنید.

 خبر

براس��اس مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی نحوه 
هزینه کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها 

مشخص شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
مجلس تبص��ره ۱۴ الیحه بودجه س��ال ۱۳9۵ را 

تصویب کردند.
براس��اس مصوب��ه مجل��س، در اج��رای قان��ون 
هدفمندکردن یارانه ها مص��وب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ 
به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳9۵ منابع مالی 
حاصل از اص��الح قیمت کااله��ا و خدمات موضوع 
قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد 
)۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ری��ال و ردیف های 
یارانه ای این قانون با اس��تفاده از ان��واع روش های 
پرداخت نق��دی و غیرنقدی ب��ه خانوارهای هدف 
و نیازمند، توزی��ع و همچنین ب��رای ارایه خدمات 

حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
بند الحاقی ۱ �� دولت موظف است در سال ۱۳9۵ 
یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:

۱- کلیه تج��ار و صاحبان مش��اغل آزاد که درآمد 
ساالنه آنها حداقل۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، قضات و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی 

دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
۳- کلی��ه کارکن��ان دول��ت و ق��وای س��ه گانه و 
ش��هرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات 
عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و 
بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران 
و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه 
دریافت کنندگان حقوق و مس��تمری بخش دولتی 
و غیردولتی که دریافتی س��االنه آنها بیش از۳۵۰ 

میلیون ریال باشد.
۴- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرس��ان 
شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و 
نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای 
هیئت مدی��ره و روس��ا و معاونان مناطق و ش��عب 
بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه 
کارکنان اش��خاص حقوقی دولتی و غیردولتی که 
دریافتی ساالنه آنها بیش از۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵-  کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک باالی درآمدی 

کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند.
بند الحاقی ۲ �� از ابتدای تیرم��اه ۱۳9۵ پرداخت 
 یاران��ه به اش��خاص مش��مول این تبص��ره تصرف 

در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
بند الحاق��ی ۳ �� دریافت یارانه توس��ط افرادی که 
به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند 
مس��توجب جریمه نق��دی به می��زان ۲ برابر مبلغ 

دریافتی می باشد.
بند الحاق��ی ۴ ���� در اج�رای سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی و تقویت تولی�د ملی منابع حاصل 
از اج��رای بند الحاق��ی ۱ این تبصره به ش��رح ذیل 

هزینه می شود:
الف �� ۳۰ درصد جهت یارانه سود تسهیالت اشتغال 
با اولوی��ت خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد 
حضرت امام خمینی)ره( و بهزیس��تی و ایثارگران 
و رزمندگان معس��ر و فارغ التحصیالن دانش��گاهی 

و جوانان.
ب �� ۳۵ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیالت 
به واحده��ای کوچک و متوس��ط صنعتی، معدنی، 
کش��اورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری 

و صادراتی.
 ج �� ۱۵ درص��د جهت حمایت از نوس��ازی صنایع 

با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی.
د ��۲۰ درصد جهت ارایه مشوق ها و زیرساخت های 

صادراتی.
بند الحاقی ۵ �� خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت 
تکفل آنها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره 
خارج بوده و با هر درآمدی �� ب��ا تقاضای آنها �� از 

یارانه برخوردار هستند.
 دول��ت موظ��ف اس��ت در تش��خیص خانوارهای 
 س��ه دهک اول درآمدی تعداد جمعی��ت خانوار را 

مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6 �� وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف اس��ت ه��ر ۳ ماه یک ب��ار گ��زارش اجرای 
 ای��ن تبصره را ب��ه مجلس ش��ورای اس��المی ارایه 

کند.
بند الحاق��ی 7 �� کلیه کس��انی که واجد ش��رایط 
دریافت یارانه هس��تند، می توانند ب��ه دولت اجازه 
 دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام 

یا طرح های عمرانی استانی انتقال دهند.

طبق مصوبه مجلس؛

حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند قطعی شد
خانوارهای با ۵ فرزند استثنا شدند

این روزها تکانه های شدید قیمت کاالی اساسی 
 در ب��ازار، س��بد معیش��ت خان��وار را کوچک تر 
کرده است و در این میان خبری از متولی تنظیم 
 بازار نیس��ت. چند هزار تن پرتقال گندید و آب 
از آب ت��کان نخورد. برنج ش��د کیلویی ۱۱ هزار 
تومان  کس��ی ب��ه روی خودش نی��اورد. قیمت 
حبوبات دو برابر شد، اما پاسخ این شد که موضوع 

به ما ربطی ندارد.
قیمت گوجه فرنگ��ی به 6 هزار تومان رس��ید و 
قیمت برخی اق��الم میوه دو رقمی ش��د، باز هم 
کس��ی به روی خودش نیاورد. معلوم نیست این 
همه وزارتخانه و نهاد که خ��ود را در عرصه های 
مختلف متولی نظارت بر ب��ازار اعالم می کنند و 
به محض آنکه رس��انه ها گوشه ای از مشکالت را 
منعکس می کنند؛ همه دنبال تکذیب می گردند، 

اما معلوم نیست االن کجا به خواب رفته اند.
به گزارش فارس، پس از آنک��ه وزارت بازرگانی 
منحل اعالم ش��د و قیمومیت بچه یتیمی به نام 
تجارت به وزارت صنعت سپرده شد، همیشه یک 

جای کار می لنگید.
با اجرای قانون انتزاع و پ��س از آنکه آقایان وزیر 

جهاد کش��اورزی و وزیر صنعت پ��ای آیین نامه 
واگذاری اختی��ارات را امضا کردن��د و واگذاری 
بخش هایی مانند بازرگان��ی دولتی،  تنظیم بازار 
کاالی اساسی و صدور مجوز واردات محصوالت 
کشاورزی و کاالهای اساسی از جمله برنج، گندم 
 و میوه به وزارت جهاد کش��اورزی س��پرده شد، 
هر روز ش��اهد یک بحران در تنظیم و مدیریت 

واردات این محصوالت بودیم.
رسانه ها هنوز تنظیم بازار میوه شب عید سال 9۴ 
را از یاد نبرده اند که وزارت جهاد برای نخستین 
سال این کار را در دس��ت گرفته بود و تشخیص 
آقایان بر این بود که نیازی به واردات میوه نیست. 
نتیجه آن ش��د که در هفته اول عید شاهد ورود 
میوه های قاچاق از مرزهای شرقی کشور شدیم.

 اما نوروز امس��ال موضوع به ش��کل دیگری شد 
تا جایی که از بازار میوه و تره بار خبر رسید، چند 
 هزار تن پرتقال ش��ب عید به دلیل سو مدیریت 

در نگهداری و توزیع از بین رفته و گندید.
گندی��دن پرتقال و دور ریخت��ن آن پس از دفن 
هزاران تن سیب زمینی در حالی انجام می شود 
که مصداق روش��ن اس��راف و حرام و ی��ا تبذیر 

 اس��ت، در حالی که عده ای از مردم مس��تضعف 
ماه ها رنگ و ب��وی میوه نمی بینن��د، پس چرا 
این محصوالت قبل از فاس��د شدن به نرخ ارزان 
به مردم داده نمی ش��ود، یا چرا بین خانوارهای 

نیازمند توزیع نمی شود؟
 بارفروش��ان می گویند: وزارت جهاد کش��اورزی 
در سراسر کشور نتوانسته پرتقال خریداری شده 
را برای ش��ب عید توزیع کن��د، در صورتی که تا 
دوسال قبل که کار دس��ت وزارت بازرگانی بود، 

موضوع به این شکل نبود.
 یکی از فعاالن ب��اراز تره بار گف��ت: میوه پس از 
دوا شویی نهایت تا دو ماه در سردخانه می ماند، 
اما وزارت جهاد کش��اورزی از دی ماه پرتقال ها 

را خریده و مستقیم روانه سردخانه کرده است.
برخی هم گفتند: امسال به وزارت جهاد با واسطه 
گفتیم که نیاز به ذخیره سازی میوه نداریم، ولی 
متاسفانه گوش ش��نوایی وجود نداشت و ظاهرا 
مش��اوران آقای حجتی به ایش��ان آدرس غلط 

می دهند.
حال نتیجه آن شد که چند هزار میلیارد تومان 
پول بیت المال مسلمین حیف و میل شد و آب از 

آب تکان نخورد.
اما این همه ماجرا نیست. زمانی هم اعالم شد که 
واردات بی رویه برنج سبب ش��ده تا برنج ایرانی 
روی دست کشاورز بماند و واردات برنج هندی و 

پاکستانی محدود شد.
تا جایی که آه از نهاد واردکنندگان درآمد که چرا 
 سیاست ها یک ش��به تغییر می کند و از واردات 
دو میلیون تن برنج، امس��ال مجوز واردات۸۰۰ 

هزار تن برنج داده شد.
اما به یکباره قیمت برنج داخلی از ۸ هزار تومان 
به باالی ۱۱ هزار تومان در بازار عمده فروش��ان 
مولوی ته��ران و باالی ۱۳ ه��زار تومان در نقاط 

شمالی پایتخت رسید.
موضوع را از خسروتاج معاون وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت پیگیری کردیم و او مثل یک سال اخیر 
همان جمله تکراری را بر زبان آورد که از وزارت 
جهاد کش��اورزی بپرس��ید، چرا که او مس��ئول 

تنطیم بازار است.
س��والمان را از آقای محمود حجتی وزیر جهاد 
کش��اورزی پرس��یدیم که چرا بر افزایش قیمت 
کاالهای اساسی از جمله برنج و حبوبات نظارت 
نمی کنی��د و او ه��م ج��واب داد: وزارت جه��اد 
مس��ئول گران ش��دن این گونه کاالها نیست و 
فقط مدیریت واردات،تولید و صادرات کاالهای 

اساسی را عهده دار است.
یادمان آمد که سازمانی به نام حمایت از حقوق 
مصرف کننده هم وج��ود دارد که فقط نامش را 
شنیده ایم و نفهمیدیم که این س��ازمان در این 

میان چه نقشی می تواند ایفا کند.
هنوز موضوع از ذهنمان عبور نکرده، این سازمان 
هم بالفاصله واکنش نش��ان داد که مس��ئولیت 
تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است و این 
سازمان در قبال محصوالت کشاورزی مسئولیتی 
ندارد. حال ما می پرسیم که پس چه کسی حامی 
حمایت از حقوق مصرف کننده ای است که باید 
تاوان زیاده خواهی دالالن و س��و مدیریت ها  را 

بدهد.
آیا قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم 
ب��ازار! چرا که از هر کس پرس��یدیم چه کس��ی 

مسئول تنظیم بازار است پاسخی نگرفتیم.
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وقتی کسی خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند؛

» تنظیم بازار « توپ سرگردان
بین وزارتین صنعت و جهاد

و  آب  کش��اورزی،  کمیس��یون   ریی��س 
محیط زیس��ت  اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت: 
 مصوبات 9 ماده ای آب که چند س��الی اس��ت 
به تصویب رسیده است، اما هنوز به اجرای کامل در نیامده که نیاز 
به اقدام عاجلی در حوزه اجرای مدیریت مصرف این مصوبات است.

حمیدرضا قلمکاری در نشست پایداری اقتصاد کشاورزی استان 
اصفهان با محوریت صادرات و کشت برون مرزی، دیپلماسی آب و 
محیط زیست مطلوب با حضور معاون وزیر کشاورزی اظهار داشت: 
 کارشناس��ان حوزه آب بر این باور ند که خشک ش��دن زاینده رود 
در چند سال پیاپی، نابودی کشاورزی در بخش های میانی و پایاب 

رودخانه زاینده رود را به دنبال داشته است.
وی بی��ان داش��ت: همچنین خشک ش��دن باغ ها ب��ا قدمت چند 
صدساله و دارای حق آبه در طومار ش��یخ بهایی، افت مداوم منابع 
آب زیرزمینی که به  صورت نابودی کمی  و کیفی آبخوان ها و پدیده 
فاجعه بار و غیرقابل جبران نشست سراسر دشت ها نمود داشته و 
در معرض نابودی قرار گرفتن تاالب گاوخونی از جمله پیامدهای 

بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود است.
قلمکاری اظهار کرد: بحران آب در حوضه زاینده رود  معضلی محلی 
و مربوط به یک استان و یک ناحیه نیست بلکه معضلی ملی است.

وی گفت: آب ش��رب ۵ میلیون نف��ر جمعیت س��اکن در حوضه 
زاینده رود، یزد، کاش��ان، نایین، اردستان و  6۸ درصد تولید فوالد 
کشور، ۸/۵ درصد تولید برق کشور و ۲6 درصد تولید فرآورده های 

نفتی کشور به جریان دایمی آب در زاینده رود وابسته است.
 رییس کمیسیون کش��اورزی، آب و محیط زیست  اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: بنابرای��ن تداوم کمبود آب در حوض��ه زاینده رود، 
بحرانی تمام عیار در تمامی ابعاد اجتماع��ی، اقتصادی، فرهنگی، 
زیست محیطی و امنیتی را موجب خواهد شد که آثار و پیامدهای 
س��و آن ابعادی ملی پیدا خواهد کرد. وی اضاف��ه کرد: محققین و 
اساتید دانش��گاه های اصفهان معتقدند که نبود مدیریت صحیح 
بر حوزه آبریز زاینده رود از علل اصلی خش��ک  شدن آن بوده است 
که علت این پدیده را بایستی در عدم حکمرانی صحیح و مدیریت 

غیریکپارچه جست  و جو کرد.

قلم��کاری گف��ت: با خش��ک  ش��دن زاین��ده رود نه تنه��ا تمامی 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ساکنان اصفهان دچار دگرگونی 
می ش��ود، بلکه پیامدهای روحی-روانی، زیست-  محیطی و حتی 
 امنیتی- سیاس��ی آن در س��طوح منطقه ای و مل��ی تاثیری ژرف 

بر جای می گذارد.
وی اعالم کرد: با افزایش تقاضا برای آب، فشار بر حوضه های آبریز 
افزایش پیدا می کند و متناسب با آن وجود یک ساختار حکمرانی 

موثر و قوی برای گرفتن تصمیمات بهتر مورد نیاز است.
قلم��کاری تصری��ح ک��رد: چنانچه عملک��رد اس��تان های ذینفع 
حوضه آبری��ز زاینده رود را م��ورد ارزیابی واقع بینان��ه قرار دهیم، 
خواهیم دید که ع��دم قانون پذیری و گری��ز از قواعد عرفی و عدم 
مشارکت س��ازمان یافته مردم، علل اصلی در مدیریت غیراصولی 
 زاینده رود است. وی بیان کرد: نه تنها استان چهارمحال و بختیاری 
به برداشت و پمپاژهای غیرمجاز آب پرداخته، استان اصفهان نیز 
بدون توجه به حق آبه کشاورزان ش��رق اصفهان و با نادیده گرفتن 
ظرفیت زیست محیطی این استان و با گسترش غیراصولی صنعت، 
 جمعی��ت ) مصرف کنن��ده آب ( فراوانی را به خود ج��ذب کرده و 
در شرایط ترس��الی از ایس��تگاه پل کله و دیگر مناطق به فروش و 

انتقال آب به دیگر نقاط اقدام کرده است.
 مشکل آب را دولت نمی تواند حل کند

عباس کشاورز نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: آب یک مسئله 

فرابخشی است که با مشارکت همه بخش ها قابل انجام است.
وی بی��ان داش��ت: آب نی��از دارد ب��ه ی��ک مدیری��ت تلفیقی و 
 منظ��ور از این مدیریت یعنی ب��ا یک نگاه اقتص��ادی، اجتماعی و 
زیس��ت محیطی انجام گیرد که در کش��ور ما سیاس��ی هم به آن 

اضافه شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: امروز بحران آب یک بحران 
سیاسی است و حل این مشکل در کش��ور ما با یک نظام تدبیری 
قابل انجام است. وی گفت: سرانه منابع آب دیگر کشورها از جمله 
هند و پاکستان هم مثل ایران پایین است و این پایین بودن سرانه 

تنها مختص کشور ما نیست.
کشاورز بیان کرد: آب های زیرزمینی در همه جای دنیا از اهمیت 
 باالی برخ��وردار اس��ت و ۲۴ درصد اراض��ی آبی دنیا به وس��یله 
آب های زیر زمینی آبیاری می شوند که این امر در کشور ما باالی 
6۰ درصد است. وی با اشاره به اینکه مشکلی که امروزه در مدیریت 
آب داریم و مدیران و کشاورزان نیز به آن توجه نمی کنند آب های 
سطحی قابل دسترس است، افزود: در بررسی سناریوی آب های 
سطحی و روان آب ها به این مسئله می رسیم که میزان بارش ها 
بین سال های6۰ تا 69 با سال ۸۵ تا ۸6 و سال 9۱ تا 9۲ اختالف 
نداشته است، اما در سال ۵9 مش��اهده می شود که روان آب های 
ما بیش از حد نرمال بوده اس��ت و این یعنی یک فاجعه بزرگ رخ 

داده است.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: امروز بای��د درحوزه روان آب 
 ها و آب های سطحی آسیب شناسی شود، اما نه دولتی ها نه غیر 

دولتی ها اقدامی در این خصوص انجام نمی دهند.
وی با اش��اره به اینکه آب های زیر زمینی با حفر چاه و غیر ذالک 
قابل دسترسی است که ۵۵ درصد منابع آب مطمئن را تشکیل می 
دهد، گفت: در سال ۴۴ رکورد برداش��ت از آب های زیرزمینی را 

داشتیم و تا سال ۵۳ و ۵۴ تقریبا افتی وجود نداشته است.
کش��اورز ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۴ میلیارد متر مکعب بیش 
 از ظرفیت منابع آبی برداش��ت ش��ده است، برداش��ت از ظرفیت 
تجدید پذیر یعنی اس��تفاده از ذخایر آبی اس��ت. وی اضافه کرد: 
امروزه به دلیل بحران آبی که دچار آن شده ایم شاهد از بین رفتن 
دشت ها در سطح کشور هس��تیم به طوری که  از 6۰9 دشتی که 
داشتیم تا س��ال ۵۸ به کمتر از۵۰ دشت رس��یده است. کشاورز 
اظهار داش��ت: در مملکتی که با بحران آب مواجهیم باید دانست 
 که در هر متر مکع��ب چه محصولی کاش��ته ش��ود و اضافه کرد: 
من مخالف کاشت برنج حتی در شمال ایران هستم، اما باید دانست 

به جای برنج اقدام به کاشت چه نوع محصولی کرد.
وی افزود: س��وال می ش��ود که چرا با وجود بح��ران آب اقدام به 
صادرات محص��والت می ش��ود که بای��د گفت بیش��تر صادرات 
محصوالتی انجام می شود که برای بار آوردن آن، آب کمی استفاده 

می شود.

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست  اتاق بازرگانی اصفهان؛

اقدام عاجلی در مدیریت مصرف
مصوبات 9 ماده ای آب انجام دهیم

مریم
یاوری



مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
1/145 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000017 ش��ماره پرون��ده: 
139304002004000400 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9301453 . 
1- شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 1570 فرعی از 2249 مجزی شده 
از پالک 1127 فرعی از 2249 اصلی به مساحت 471/21 متر مربع واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: جاده اصفهان، ش��یراز، روبروی مجموعه 
ایران خودرو کوی کاشانک، پالک 15 که سند مالکیت آن در صفحه 531 دفتر 
213 امالک ذیل ثبت شماره 54303 با شماره چاپی 837438 ثبت و صادر 
شده است 2- ششدانگ یک باب خانه )خلوت( پالک 2153 اصلی به مساحت 
434/56 مت��ر مربع واقع در بخ��ش 2 ثبت اصفهان که س��ند مالکیت آن در 
صفحه 281 دفتر 110 امالک ذیل ثبت شماره 1718 با شماره چاپی 861404 
به آدرس: اصفهان، خیابان میر داماد، کوچه بازارچه ش��اطر باشی، کوچه 
شهید مقراضگر بن بست امین پالک 17، حدود پالک 2249/1570: شماال به 
طور 18/90 متر دیواریس��ت به خیابان 12 متری شرقا به طور 24/99 متر 
دیواریست به دیوار پالک 2249/1444 جنوبا اول به طول 9/48 متر دیوار به 
دیوار پالک 2249/1367 دوم به طول 9/40 متر دیواریست به کوچه منسده 
غربا به طول 24/90 متر دیواریست به کوچه منسده، حدود پالک 2153 واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان ش��ماال: تحتانی به طول 11/70 متر دیواریست به 
داالن خانه شماره 2152 و فوقانی دیواریست به خانه 2151 و فضای کوچه 
منسده فوقانی این قسمت در تصرف مورد ثبت است. شرقا اول تحتانی به 
طول 6/60 متر دیواریست به داالن اشتراکی با خانه مورد ثبت و خانه 2154 
و 2155 و فوقانی این قسمت در تصرف مورد ثبت است. دوم به طول 6/70 
متر درب و دیواریست بداالن مذکور سوم اول به طول 7/60 متر تحتانی به 
دیوار اشتراکی با داالن خانه خانه 2154 و فوقانی به دیوار اشتراکی با خانه 
مذکرو فوقان��ی داالن مذکرو به صورت مهتابی اس��ت و در تصرف مورد 
تحدید است چهارم در سه قسمت )که قسمت دوم جنوبی محسوب است( به 
طول های 7 متر و 3/20 متر و 6/05 متر به دیوار اش��تراکی با خانه مذکرو 
جنوبا به طول 15 متر دیواریست به خانه 2131 غربا اول به طول 27/15 متر 
بدیوار خانه 2152 دوم فوقانی به طول 2 متر بدیوار اشتراکی با فوقانی خانه 
مذکور که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 2249/1570: ششدانگ مذکور 
با کاربری مسکونی دارای 33 متر مربع ساختمان )266 متر مربع در طبقه 
همکف و 64 متر مربع در زیر زمین( با قدمت 20 ساله با اسکلت آهن و آجر 
سقف طاق ضربی و نمای سنگی و پوشش بام از آسفالت می باشد و همچنین 
کف ساختمان مذکور به صورت سرامیک فرش، کابینت و سرویس بهداشتی 
و حمام کاشی و سرامیک و سیستم گرمایشی با بخاری و آبگرمکن مخزنی 
و سرمایشی با کولر بوده و دارای انش��عابات آب و فاضالب، برق 25 آمپر 
تک فاز و گاز اس��ت و طبق نظر هیات کارشناس��ان پالک ثبتی 2153: پالک 
مذکور با مس��احت کل 434/56 متر مربع مربوط به اواخر دوره قاجار، در 
قسمت شمالی در دو طبقه زیرین با حوضخانه و ستونهای سنگی و تزیینات 
حجاری و طبقه فوقانی تاالری با دو ستون و با تزیینات گچبری و آیینه کاری 
و نقاشی و سقف تخته پوش با تزیینات گره چینی چوبی و سنگ های ازاره، 
بخش شمالی با نقش های حجاری برجس��ته می باشد و در قسمت شرق و 
جنوب مجموعه نی��ز اعیانی ها بدون تزیینات خاص ب��ا درب های چوبی و 
نمای داخلی و بیرونی گچ و رنگ و س��قف های تخته پ��وش با تزیینات گره 
چینی چوبی وجود دارد و کلیه بام ها دارای پوش��ش ایزوگام می باشند هر 
دو پالک ملکی آقای حسین حسینی پناه اصفهانی که طبق سند رهنی شماره 
40536 و 50841 دفترخانه 55 اصفهان در رهن بانک کش��اورزی اصفهان 
واقع می باش��د و طبق اعالم بانک ملک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد 
و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/02/21 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهش��ت شرقی چهارراه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 3/307/894/200-1 
ریال جهت پالک 2249/1570 . 2- مبلغ 8/486/620/000 ریال جهت پالک 
2153 ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزاید مس��ترد 
 می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان

 مورخ 95/02/01 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت ش��رکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 

حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. 
م الف 1971 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

حصروراثت
1/178 آقای محمد خطیبی دارای شناسنامه شماره 128 به شرح دادخواست 
به کالس��ه31/95   از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده ش��ادروان زری��ن منوچهری بشناس��نامه 6526 در 
تاری��خ 94/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محم��د خطیبی فرزند حس��نیعلی ش.ش 
128 نس��بت با متوفی زوج 2- محبوب��ه خطیبی فرزن��د محمد ش.ش 126 
نس��بت با متوفی فرزند 3- مرضیه خطیبی فرزند محمد ش.ش 69 نس��بت 
با متوف��ی فرزند 4- مه��رداد خطیبی فرزن��د محمد ش.ش 108 نس��بت با 
متوفی فرزند 5- احس��ان خطیبی فرزند محمد ش.ش 37 نس��بت با متوفی 
فرزند 6- محس��ن خطیبی فرزند محمد ش.ش 55 نس��بت با متوفی فرزند. 
اینک ب��ا انجام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد

 و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م/الف 15 شعبه اول شورای حل اختالف
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1394 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )نوبت اول( 

1/127  بموجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و 
امالک و ماده 59 اصالحي آیین نامه مربوطه 
امالکي که تقاض��اي ثبت آنها در س��ه ماهه 
چهارم سال 1394 پذیرفته شده و امالکي که 
در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند )الف( 
و نیز آنچه طبق آرای هی��ات محترم نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تجدید گ��ردد  )در بند ب( 
مربوط به حوزه ثبتی نطنز  به شرح ذیل آگهي 

مي گردد:
بند الف:

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

ش�ماره های فرع�ی از 33– اصل�ي واقع در 
شهر نطنز 

34- آقای عباس عسگری فرزند اسماعیل علی 
تمامی 5/5 دانگ مش��اع از  ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت  135 متر مربع 
4137- آقای محسن ایران فر فرزند  محمدآقا 
شش��دانگ قس��متی از یکباب خانه بمساحت 
147/30 متر مربع  مجزی شده از پالک 1863 

فرعی 
شماره فرعی از 51 – اصلي واقع در رهن

68- آق��ای روح اهلل طیب��ی فرزن��د محم��د  
ششدانگ قطعه زمین بمساحت 516/75 متر 

مربع 
شماره فرعی از52– اصلي واقع در وشوشاد 
206- آقایان علی و هادی رحال  فرزندان فرج 
اله بالمناصفه چهار س��هم مشاع از 13 سهم  
ششدانگ قطعه زمین معروف باغ میر تقریبا 
13 قفیزی بمساحت  1325 متر مربع انتقال مع 

الواسطه از فرج اله رحال 
شماره  فرعی از 76 – اصلي واقع در ریسه 

398- آقای حسین امینی فرزند باقر یک دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب بهاربند بمساحت  

238/64 متر مربع
ش��ماره های فرعی از 120 – اصلي واقع در 

خفر 
235- آقای علی کاظمی خفری فرزند حسین 
سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب طویله و 

حصار بمساحت 141/62 متر مربع 
833- آقای اصغر کاظمی خفری فرزند حسین 
8 سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 885/89 متر مربع 
1186-  آقای علی کاظمی خفری فرزند حسین 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی بمس��احت 

99/95 متر مربع
1192-  آقای علی کاظمی خفری فرزند حسین 
س��ه دانگ مش��اع از  شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 825/40 متر مربع
1360- آقای علی کاظمی خفری فرزند حسین 
سه سهم و نیم مشاع از هشت سهم  ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 838/50 متر 

مربع
1533- آقایان علی کاظم��ی خفری  و محمد 
کاظمی خفری فرزندان حس��ین به ترتیب هر 
یک به نس��بتهای 5 دانگ و یکدانگ مش��اع از 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 201/96 متر 

مربع
ش��ماره های فرع��ی از 121 – اصل��ي واقع 

درمزرعه کهق خفر 
161- آقای محم��ود خدامی خف��ری فرزند 
عباس شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی 

بمساحت 214/93 متر مربع 
301- آقای محم��ود خدامی خف��ری فرزند 
عباس شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی 

بمساحت 450 متر مربع 
شماره فرعی از 129 – اصلي واقع در جزن 

412- زهرا رشیدی جزنی و علیرضا رشیدی 
جزنی فرزندان محمد بالمناصفه هشت سهم 
مش��اع از ده س��هم  شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت 1423/50 متر مربع که 
مقدار 386/80 متر مربع آن در حریم مس��یل 

قرار دارد 

دوم (ش��ماره های مربوط به بخش 10 چیمه 
رود وبرزرود و قراء حومه

ش�ماره های فرعی از 25 – اصل�ي واقع در 
چيمه رود 

3375- آقای علی اکبر ابوالحسنی چیمه فرزند 
جواد شش��دانگ یک قطعه زمی��ن محصور 

بمساحت 167/10 متر مریع
3415- آقاي سید مرتضی جاللی چیمه فرزند 
سید حسین شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 

214/37 مترمربع
شماره فرعی از 44 – اصلي واقع در ابیانه 

530- آقاي احمد کریم��ی بنائی فرزند محمد 
شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 208/65 

مترمربع
ش��ماره های فرعی از 128 – اصلي واقع در 

هنجن 
863- آقای حس��ن علینقی هنجنی فرزند علي 
ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 354 متر مربع

2121- خانم لی��ال محمد عل��ی زاده هنجنی 
فرزند علی شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 

236/30 متر مربع 
س��وم (ش��ماره های مربوط به بخش یازده 

طرقرود و قراء حومه 
شماره فرعی از یک– اصلي واقع درطار

1715- خانم فاطمه شیرخدائی طاری فرزند 
یعقوب یکدانگ مش��اع از  شش��دانگ یکباب 
خانه انتقال��ی  از رضا ش��یرخدائی طاری و 
جهان خانم ش��یرخدائی طاری که برابر رای 
 93/12/16 – 139360302033001699
 هیات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف  بنامش
 مس��تقر گردیده و درآگهی قبلی از قلم افتاده

 است.
شماره های فرعی از 37– اصلي واقع درکشه 
81- آقایان علی و حسین توکلی کشه فرزندان 
علی اصغ��ر بالس��ویه واالش��اعه قطعه باغ 
مش��جردر کوی الجه دو رجل و نی��م که به 
اس��تناد رای 139360302033001650 – 
93/12/11 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
مقداری از پالک مذکور تحت عنوان  ششدانگ 
یکباب خانه بمس��احت 571/60 متر مربع در 
سهم آقای عباس توکلی کشه فرزند علی  قرار 

گرفته است .  
493- آقای علی اس��دی نژاد فرزن��د فتح اله 
نسبت به سه دانگ و محمد اسدی کشه فرزند 
اس��معیل نس��بت به یکدانگ  و مجتبی اسدی 
کشه فرزند اسمعیل نسبت به یکدانگ و مریم 
اسدی کشه فرزند اسمعیل نسبت به نیم دانگ 
و مرجان اسدی کش��ه فرزند اسمعیل نسبت 
به نیم دانگ از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 
1334/40 متر مربع که سه دانگ اخیر مربوط 

به مالکیت اسمعیل اسدی کشه بوده است . 
1016- آقای حس��ن حس��ن کریم��ی فرزند 
عباس ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1470 

متر مربع 
1017- آقای حسن حسن کریمی فرزند عباس 
شش��دانگ یکدرب باغچه بمساحت 425 متر 

مربع
1018- آقای قاسم حس��ن کریمی  ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 217 متر مربع 
1020- آقای حسن حسن کریمی فرزند عباس 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی و مش��جر 

بمساحت 4180 متر مربع
1022-  آقای قدراهلل حس��ن کریمی فرند علی 
ج��ان و صدیقه آق��ا محمدی طرق��ی فرزند 
علی اکبر بالمناصفه شش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت 299/10 متر مربع 
1024- آق��ای منصور حس��ن کریمی فرزند 
حس��ن شش��دانگ قطع��ه زمی��ن محصور 

بمساحت 1644/10 متر مربع 
ش��ماره های فرعی از 141– اصلي واقع در 

باغستان پایین طرق 
518- خانم فاطمه جاللی��ان فرزند نعمت اله 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی بمس��احت 

529/30 متر مربع  
809- آقایان عباسعلی و نعمت اله صفرطرقی 

فرزند ش��عبان بالمناصفه شش��دانگ قطعه 
باغچه محصور بمساحت 245/50 متر مربع 

908- آقای محم��د تقی صف��ر طرقی فرزند 
ش��عبان شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعی 

بمساحت 680/60 متر مربع 
ش��ماره فرع��ی از  183- اصل��ي واق��ع در 

میالجرد 
536- آق��ای رحم��ن ذوالفق��اری فرزن��د 
غالمحسین شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  

بمساحت  504/79 مترمربع
ش�ماره فرع�ی از  215- اصل�ي واق�ع در 

الدریجه
118- آقای حسن مقیمی گل ملی فرزند نعمت 
اله ششدانگ یکباب خانه جدید البناء بمساحت 
1546 متر مریع که در اج��رای قانون تعیین 
تکلیف تمامی 578/40 مت��ر مربع تحت پالک 
157 فرعی  از آن مج��زی گردیده و درآگهی 

نوبتی قبلی از قلم افتاده است .
157- آق��ای رض��ا ف��الح فرزن��د محم��د  
تمامی شش��دانگ یکب��اب خانه بمس��احت 
578/40 مت��ر مربع  ک��ه برابر رای ش��ماره 
 1394/7/25  – 139460302033000463
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف که از پالک 
118 فرعی مجزی گردیده است  انتقال عادی 

از وراث حسین گل ملی . 
بند ب(

امالکیک��ه بموج��ب آراء هیات نظ��ارت و یا 
اختیارات تفویضی به روس��ا ادارات ثبت می 
بایس��ت تجدید آگهی گردند به شرح ذیل می 

باشد :
شماره فرعی از 52– اصلي واقع در وشوشاد 
521-   عل��ی رحال فرزند فرج اله شش��دانگ 
قطعه زمین معروف سرپله انتقال مع الواسطه 
از هاجی محمد وشوشادی  که درآگهی نوبتی 
قبلی شماره پالک اصلی ملک آگهی نگردیده 

است
شماره فرعی از 193– اصلي واقع در طرق 

1597- آقای علیرضا ضابطیان طرقی فرزند 
کرم آقا انتقال مع الواس��طه از غالمحس��ین 
امی��رزاده  ی��ک س��هم از جمله چهار س��هم 
ششدانگ یک قطعه باغ مش��جر که در آگهی 
نوبتی قبلی نام مالک اش��تباها عبدالحس��ین 
 آگه��ی گردیده ک��ه بدی��ن وس��یله اصالح 

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

ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1395/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1 /1395/03

م الف 46  عباس��علی عمران��ی - رئیس ثبت 
اسناد و امالک نطنز 



آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1394
 اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 

دوازده کاشان )نوبت اول( 
1/94 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و 
ماده 59- اصالحی و آئین نامه مربوط به امالکی 
که در سه ماهه چهارم س��ال 1394 تقاضای ثبت 

آنها پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می گردد:
 ش�مار ه های فرعی از پالک بیس�ت و یک اصلی

 کامو
140 فرعی -  آقای مصطفی وزوانیان فرزند عبد اله 

شششدانگ یکبابخانه واقع در کامو.
2039 فرعی – خانم ش��وکت فی��روزه فرزند تقی 
شش��دانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو به 

مساحت 02 /218 متر مربع .
2091  فرعی – آقای ابوالفض��ل آملی فرزند علی 
عباس شش��دانگ یکباب گاراژ واق��ع در کامو به 

مساحت 90 متر مربع .
2092  فرعی – آقای علی مردان فرزند غالمحسین 

ششدانگ یکباب حصار طویله واقع در کامو .
  ش�ماره ه�ای فرع�ی از پ�الک 22 – اصل�ی 

چوگان
581 فرع��ی آق��ای غالمرض��ا حمامی��ان فرزند 
غالمعلی و خان��م فاطمه عادلی فرزن��د غالمعلی 
باالمناصفه ششدانگ یکبابخانه واقع در چوگان به 

مساحت 197 مترمربع .
ش��ماره های فرعی از پ��الک 26 – اصلی مزرعه 

همواریه کامو
274 فرعی – آقای همایون آملی فرزند علی عباس 
شش��دانگ یکباب گاراژ واقع در شهرک همواریه 

کامو به مساحت 58 متر مربع .
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت 
به امالک من��درج در این آگهی اعتراضی داش��ته 
باشد از تاریخ اولین نوبت انتش��ار آگهی به مدت 
90 روز دادخواس��ت واخواهی خود را کتبا به این 
اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
معترض در دادگاه صالحه اقام��ه دعوی نماید و 
گواهی دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم 
نماید در صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوی 
اقامه شده باش��د طرف دعوی باید گواهی دادگاه  
مشعربر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم 
نماید اعتراض یا گواهی طرف دع��وی که پس از 
انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبالاثر می باش��د 
و برابر قس��مت اخیر ماده 16  و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتارخواهد ش��د .ضمنا طبق ماده 56 
آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود و در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی 
صاحبان امالک نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق 

ماده20 قانون ثبت پذیرفته خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول: 1395/02/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/01  
م الف 1530 حس��ین  نوروز- رئی��س اداره ثبت 

اسناد و امالک جوشقان قالی

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1394 اداره 
ثبت اسناد و امالک میمه )نوبت اول(

1/93 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
که در سه ماهه چهارم سال 1394 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته ش��ده و همچنین شماره های از قلم 
افتاده و نیز آنچه طب��ق آرا هیات محترم نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه 

ثبتی میمه را به شرح ذیل آگهی مینماید:
 ش��ماره فرعی از ش��ماره 11 اصلی واقعات در 

وزوان
4229-  آقای امیدعلی خاکس��ار فرزند غضنفر 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت میاندشت 

به مساحت 219/96 متر مربع 
 ش��ماره 11 اصلی قنات وزوان که مبدا و مظهر 
ومقسم و گردش آن به ش��رح آگهی های نوبتی 

قبلی میباشد:
آقای مرتضی شعبانی فرزند حسینعلی مجاری 
المیاه نیم س��هم از 1200 سهم شش��دانگ قنات 

مزبور 
خانم صنمبر غفران فرزند رمضانعلی نسبت به 
هفت هشتم از یک سهم و آقای امید علی خاکسار 
فرزند غضنف��ر و خانم اقدس س��فیدکار فرزند 
غالمحس��ین باالمناصفه نس��بت به یک سهم از 

1200 سهم قنات مزبور
شماره های فرعی از ش��ماره 30 اصلی واقعات 

در زیادآباد 
3502- آقای بهروز گرامی فرزند بهمن ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی جنب جاده ازان به مساحت 

823/10 متر مربع 
3504- آقای بهروز گرامی فرزند بهمن ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی جنب جاده ازان به مساحت 
572 متر مربع

شماره های 32 و 33 اصلی قنوات مشهور به علیا 
و سفال زیادآباد که مبدا و مظهر و مقسم و گردش 

آنها به شرح آگهی های نوبتی قبلی میباشد 
آقای عباس��علی قنبریان فرزند حس��ن مجاری 
المیاه یک س��هم از جمله 2114 س��هم ششدانگ 

قنوات مزبور 
شماره های فرعی از ش��ماره 35 اصلی واقع در 

ازان 
4115-  خانم زینب غازان فرزند حسین ششدانگ 
یکبابخانه در کوی باغ کهنه به مساحت 185/70 

متر مربع 
4437-  آقای محمد مالی فرزند اکبر شش��دانگ 
قطعه زمی��ن محصور در کوی باال به مس��احت 

293/40 متر مربع
4751-  آقای محمدحس��ین ابراهیمی فرزند آقا 
ابراهیم شش��دانگ قطعه زمین غیرمحصور به 

مساحت 657 متر مربع
5040-  خان��م مری��م طالبی فرزن��د محمدعلی 
شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوی باال به 

مساحت 48/11 متر مربع
5047- خان��م فاطم��ه غازان فرزن��د محمدعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ کهنه 

به مساحت 258 متر مربع 
5051- آقای سید ابراهیم حسینیان فرزند سید 
عباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت 302/50 

متر مربع
  شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات 

در حسن رباط
768- آقایان مهدی س��لمانی و علی س��لمانی و 

خانم معصومه س��لمانی همگ��ی فرزندان رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 1424/53 متر 

مربع
804-  خانم م��اه س��لطان باقری فرزن��د یداله 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 574/60 متر 

مربع
شماره فرعی از شماره 78 اصلی واقع در لوشاب 
501-  آق��ای عباس گرام��ی فرزن��د حبیب اله 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 931/50 متر 

مربع
 شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در 

قلعه بلند الی بید
241- آقای مسیب کریمی فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه در کوی قلعه بلند به مساحت 887/20 

متر مربع
242-  خان��م معصوم��ه زارع فرزن��د محم��د 
ششدانگ یکبابخانه در کوی قلعه بلند به مساحت 

654 متر مربع
 شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات 

در موته
8- خانم مدینه جعفری فرزند حس��ن تمامی پنج 
دانگ و نیم مشاع از شش��دانگ یکبابخانه در ده 

موته به مساحت 1920/20 متر مربع
139-  خانم مدینه جعفری فرزند حسن ششدانگ 
قطعه زمی��ن مزروعی در ده موته به مس��احت 

1727 متر مربع
488- آق��ای علیرض��ا لطفی فرزن��د صفرعلی 
شش��دانگ یکبابخان��ه در ده موته به مس��احت 

277/10 متر مربع
490- آقای رضا جباری فرزند خدابخش و خانم 
فیروزه هادی فرزند عزیزاله باالمناصفه مشاعا 

ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 49/90 
متر مربع

   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض)واخواهی ( داشته باشد نسبت به 
آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ 
انتش��ار اولین نوبت این آگهی ظ��رف مدت 90 
روز دادخواس��ت واخواهی خود را تس��لیم این 
اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنا معترض 
بایس��تی از تاریخ تس��لیم اعتراض ظرف مدت 
یکماه مب��ادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع 
قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تس��لیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی 
بایس��تی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهی ط��رح دعوی ک��ه بع��د از انقضا مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر اس��ت و مطابق ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثب��ت رفتار خواهد 
 ش��د ضمنا طبق ماده 56 آئین نام��ه قانون ثبت 
حق��وق ارتفاق��ی در موق��ع تعیین ح��دود و در 
صورتمجل��س تحدید ح��دود قی��د و واخواهی 
صاحبان ام��الک و مجاورین نس��بت به حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت و اصالحی 
آن پذیرفته خواهد ش��د این آگهی در دو نوبت و 
به فاصله 30 روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

می شود.
تاریخ انتشار اولین نوبت :چهارشنبه 95/02/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 95/03/01
م الف 2236 اداره ثبت اسناد و امالک میمه

 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1394 ثبت اسناد 
وامالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت اول(

1/27 به موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد وامالک و 
ماده 59  اصالحي آئین نامه مربوطه ، امالکي که در سه 
ماهه چهارم سال 1394 تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت 
اسناد و امالک  زواره پذیرفته شده و همچنین امالکي 
که طبق آراء هیئت محترم نظارت ثبت ، آگهي آنها باید 

تجدید گردد به شرح ذیل آگهي مي گردد:
الف ( امالکي ک��ه اظهارنامه آنها در س��ه ماهه چهارم 
سال 1394 تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف منظور 

گردیده است :
 دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
1399-  آقایان حسن چاکرحس��ینی زواره و محمود 
چاکرحسینی ومحمد چاکرحسینی فرزندان حسین و 
خانم فرخنده توفیق اردبیلی فرزند ش��عبانعلی تمامت 
شش��دانگ یکبابخان��ه بمس��احت 425/20  متر مربع 

بالسویه هرکدام یکدانگ ونیم مشاع.
1499-  آقای س��یدمحمد نیارئیس فرزند سیدحسین 
تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 231 

متر مربع.
6941-  آقای علی درفش��ی فرزند حس��ین ششدانگ 

قطعه زمین بمساحت 257/60 متر مربع. 
ب( امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و 
لکن بواسطه اشتباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده 
و بموجب آراء هیأت محترم نظارت یا دس��تور اداري 
مس��تند به اختیارات تفویضي هیأت نظارت موضوع 
بنده��اي 385 و 386 و 387 مجموعه بخش��نامه هاي 
ثبتي تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهي شده است : 

  دهستان گرمسیر                                                                                
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:

1491-  آقای��ان عل��ی برخ��وردار فرزن��د اکب��ر و 
 محم��د برخ��وردار فرزن��د اس��معیل شش��دانگ

 یکقطع��ه مل��ک مزروع��ی بالمناصفه خری��داری مع 
الواس��طه از میرس��ید محمد محیط طباطبائی فرزند 
سیدابراهیم که قباًل بنام میرسید محمد طباطبائی آگهی 

شده بود.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد وامالک و ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت چنانچه کسي نسبت به امالک 
من��درج در این آگهي واخواهي داش��ته باش��د باید از 
تاریخ اولین نوبت انتشار آگهي نس��بت به امالکي که 
در ردیف )الف( مي باش��د به مدت  90 روز و نس��بت 
به ردیف )ب( به مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهي 
خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض 
ثبتی ظرف مدت 30 روزاز تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایس��تي با تقدیم  دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید ، ضمن��ًا گواهي طرح دع��وي که پس از 
 انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر بوده و مطابق

 قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد .

 ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت ، حقوق ارتفاقي در 
موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و واخواهي 
صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حدود و حقوق 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده هاي معترض ثبت 
پذیرفته خواهد ش��د . این آگهي نسبت به امالک ردیف 
)الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتش��ار 
اولین آگهي و نس��بت به ردیف )ب( فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد 

شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/03/01

م الف 984 ذبیح ال��ه فدائی- رئیس اداره ثبت اس��ناد 
وامالک زواره
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال1394- اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا )نوبت اول( 

1/121 بموجب ماده 11- قانون ثبت اس��ناد وماده 
59- اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که در سه 
ماهه چهارم سال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه 
طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید 
تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح 

زیر آگهی می نماید:
بندالف(

ش��ماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه ومس��تغالت 
شهرضا

8510- زهرا صادقی فرزند عبدالحسین: ششدانگ 
قطعه زمین محصورمجزی ش��ده ازپالک3977به 

مساحت79/80 مترمربع.
8536- محمدتقی ومحمدرضاشاه پیری فرزندان 
یعقوبعلی به ترتیب نس��بت به یکدانگ مشاع وپنج 
دانگ مش��اع از:شش��دانگ یکباب مغازه مفروزی 

ازپالک1687به مساحت38/36مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

951- حمیدرضامردان��ی فرزندرحمت اله:تمامت 
نوددوصدم سهم مشاع از10سهم ششدانگ یکقطعه 
باغ که بموجب رای شماره7446-94/07/12هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی شش��دانگ یکباب 
خانه س��ه طبق��ه ب��ه مس��احت184/05مترمربع 
درس��هم نامبرده مس��تقروپالک15211جهت آن 
منظورگردیده اس��ت وحس��ام هادی فرزندحبیب 
اله:تمامت ش��صت- ش��صت وهفتم س��هم مشاع 
از10س��هم شش��دانگ قطع��ه ب��اغ ک��ه بموجب 
رای ش��ماره6293-94/06/10هیئت موض��وع 
قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی شش��دانگ یکباب 
خانه به مس��احت180مترمربع درس��هم نامبرده 

مستقرگردیده است.
12748-  محمدعلی شمس جاوی فرزند غالمعلی: 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت264/25مترمربع.

15164- محس��ن قرقانی فرزندعلی یار:ششدانگ 
قطعه زمین مثنی شده مجزی شده ازپالک9556به 

مساحت60مترمربع.
فرزن��د  بوان��ی  مس��عودقربانی   -15185
محم��د: شش��دانگ قطع��ه زمی��ن محصورب��ه 

مساحت142/20مترمربع.
15270- غالمحس��ن ق��ره قان��ی فرزندجه��ان 
بخش:شش��دانگ یکب��اب خان��ه نیم��ه تم��ام به 

مساحت171/70مترمربع.
15277-  امان اله نصیری فرزندنصیب اله:ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت168/70مترمربع.
15278-  شهرام ش��وقی فرزندسیف اله وفروزان 
مص��د قی��ان فرزندناصرباالسویه:شش��دانگ 
قس��متی ازیکباب خان��ه مجزی ش��ده از1003به 
انضم��ام  ب��ه  ک��ه  75مترمربع  مس��احت50/
پالکهای7959و7967جمعاتش��کیل یکب��اب خانه 

راداده است.
15294- فاطمه افشاری تله بازلو فرزند غالمرضا: 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت187/20مترمربع. 

شماره های فرعی از3- اصلی موغان 
5178- عبدالرحیم پاوری شهرضا فرزند نصراله: 
شش��دانگ یکباب مغ��ازه مجزی ش��ده از870به 

مساحت202/15مترمربع.
5195-عبدالغفارحمیدی��ان فرزند محمدحس��ین: 
شش��دانگ یکباب خانه ک��ه قبالقس��متی از پالک 

1178بوده  به مساحت158/91مترمربع.
شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد

2359- مژگان الرنگی فرزندکهیار:ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت115/15مترمربع.

2455- مه��دی بهرامی فرزندمنصور:شش��دانگ 
یکباب خانه به مساحت151/80مترمربع.

2676- احمدرضاسمیعی فرزندولی اله:ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت118/15مترمربع. 

2677- قمصورش��هریاری فرزندصفر:ششدانگ 
از1961ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت120/35مترمربع.
2679- حس��ن کش��انی فرزندعلی:شش��دانگ 
قطعه زمین پی کنی ش��ده مجزی ش��ده از1027به 

مساحت55/30مترمربع.
شماره فرعی از21- اصلی رشکنه

2784- حسین رضائی ش��هرضا فرزند رحمت اله 
وپری رضائی فرزند عزیزاله باالسویه: ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت179/35مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی سودآباد

1647-حس��ام صالحپورفرزندابراهی��م واعظ��م 
مطلوب��ی فرزندمحمدعل��ی باالسویه:شش��دانگ 
یکب��اب خانه نیم��ه تمام مج��زی ش��ده از354به 

مساحت174/90مترمربع. 
1648- داری��وش ومحمدمه��دی وفاطم��ه همگی 
صدری فرزندان علیرضاباالسویه:ششدانگ یکباب 

خانه مجزی شده از354به مساحت207مترمربع.
2700- مرضیه صداقت فرزندعبدالرضا:ششدانگ 
از746ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت118مترمربع.
شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه

2657- سید حمیدرضا طباطبائی فرزند سید محمد 
و رویا اخترشهرضا فرزند عبدالرسول باالسویه: 
ششدانگ قسمتی از یکباب خانه محل جوی متروکه 
به مس��احت41/93مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک2456 و ششدانگ پالک 894 جمعا تشکیل 

یکباب خانه راداده است. 
شماره های فرعی از33- اصلی مهرقویه

395-  عبدالکری��م قدی��ری ش��اهرضائی فرزن��د 
عباسقلی :شش��دانگ قس��متی ازیکقطعه زمین به 
مساحت505/45مترمربع که به انضمام ششدانگ 
پالک1065جمعاتشکیل یکقطعه زمین راداده است.

1065- عبدالکری��م قدی��ری ش��اهرضائی فرزند 
عباسقلی: ششدانگ  قسمتی ازیکقطعه زمین مجزی 
ش��ده از396به مس��احت439/45مترمربع که به 
انضمام شش��دانگ پالک395جمعاتشکیل یکقطعه 

زمین راداده است. 
1066-  مه��دی رفیعی فرزندعل��ی ومهین داوری 
دول��ت آب��ادی فرزندمحمدباالسویه:شش��دانگ 
از354ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت259/30مترمربع.
1067- محمدرضارفیع��ی فرزندعلی:شش��دانگ 
از354ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت211/35مترمربع.
شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

54- محمودیونسی شهرضافرزندمصطفی:تمامت 
دویس��ت وچهل ویکهزارم جری��ب از1/25جریب 
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن ک��ه بموج��ب رای 
ش��ماره1639-94/02/21هیئت موض��وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می شش��دانگ یکباب خان��ه دوطبقه 
ب��ه مس��احت240/65مترمربع درس��هم نامبرده 

مستقرگردیده است.
73- باقیمان��ده- رحمت اله کبیری فرزند حس��ن: 
تمامت3/1سهم مش��اع از11/91س��هم ششدانگ 
چندب��اب خانه ک��ه به ش��ماره2281تبدیل ش��ده 
1775ازآن  1286و 1279و 1267و وپالکه��ای
مس��احت433مترمربع  ب��ه  ش��ده  مج��زی 
وتمامت3/1سهم مش��اع از11/91سهم ششدانگ 
یکقطعه زمی��ن باس��اختمانهای احداث��ی برروی 
آن ک��ه پالکه��ای1887و1888ازآن مج��زی 
ش��ده به مس��احت427/82مترمربع ک��ه بموجب 
رای ش��ماره7106-94/06/30هیئت موض��وع 
قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی شش��دانگ یکباب 
خانه به مساحت222/50مترمربع درسهم نامبرده 

مستقرگردیده است.
306-  عصمت صانعی فرزندعلی:ششدانگ یکقطعه 

زمین به مساحت1041مترمربع.
وصف��ی  محمدس��عیدصادقی   -2004
فرزندتقی:شش��دانگ قس��متی ازیکباب خانه محل 
کوچه متروکه به مساحت13مترمربع که به انضمام 
شش��دانگ پالک2033جمعاتش��کیل یکباب خانه 

راداده است.
2499- احمدرضاجاوری فرزندبهمن:شش��دانگ 
از162ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت170مترمربع.
2520- محمدص��ادق نصیری��ان فرزندنعم��ت 
ال��ه وزهراس��بزواری فرزندعبدالعلی باالس��ویه: 
شش��دانگ یکب��اب خانه مج��زی ش��ده از147به 

مساحت191/80مترمربع.
2523- صمدکالنت��ری اس��گوئی فرزندعل��ی 
اکبر:شش��دانگ یکباب خانه مجزی ش��ده از82به 

مساحت99/46مترمربع.
2525- الهام رهائی فرزندابوالقاسم:ششدانگ قطعه 

زمین مجزی شده از113به مساحت170مترمربع.
2526- اکرم انصاری فرزندرمضانعلی:ششدانگ 
یکب��اب خانه نیم��ه تمام مج��زی ش��ده از185به 

مساحت82/65مترمربع.
2528- ابوالفضل ملکی��ان فرزندمحمدعلی والهام 
جمشیدی فرزندمنوچهرباالسویه:ششدانگ یکباب 
خانه مجزی شده از204به مساحت94/05مترمربع.

شماره های فرعی از106- اصلی ارش آباد
خ��وش  رس��ول   -278
مش��اع  10حب��ه  نظرفرزندعطاءاله:تمامت5/
از72حب��ه شش��دانگ یک��درب ب��اغ ک��ه بموجب 
رای ش��ماره6397-94/06/12هیئت موض��وع 
قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی شش��دانگ یکباب 
خانه به مساحت151/53مترمربع درسهم نامبرده 

مستقروپالک487جهت آن منظورگردیده است.
486- محمدرضاش��اهچراغی فرزندحسن وفرح 
نازطاهری فرزندنعمت اله باالسویه:ششدانگ یکباب 

خانه مجزی شده از5به مساحت210/35مترمربع.
بندب(

ش��ماره هائی که درموعدمقررتنظی��م اظهارنامه 
گردیده وآگهی نگردیده وازقلم افتاده است.

شماره فرعی از2- اصلی فضل آباد
1552- حس��ین ذوالفقاری فرزندرحمت اله والهام 
اخ��وان فرزندمحمدابراهی��م هرک��دام نس��بت به 
95س��هم مش��اع وصادق کریمی��ان عمروآبادی 
فرزنداحمدنس��بت ب��ه 160س��هم مش��اع واعظم 
محجوب بروجنی فرزندابراهیم نسبت به 80سهم 

مشاع از8000سهم:ششدانگ قطعه زمین.
بندج(

امالکی که آگهی نوبتی آنها درموعد مقرر منتشر،لیکن 
بواسطه اشتباه موثری که درانتشارآنهارخ داده است 
وبموجب آراءهیئت محترم نظارت یادس��توراداری 
مس��تندبه اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع 
بندهای385و386و387مجموعه بخش نامه های ثبتی 

تااول مهرسال1365منجربه تجدیدآگهی شده اند:
ش�ماره فرع�ی ازی�ک اصل�ی ابنیه ومس�تغالت 

شهرضا     
2216 و2217- محمدعل��ی رحمت��ی فرزنداکب��ر 
وحس��ین حب��ادی فرزندمحمدومحمدحب��ادی 
فرزندحسین هرکدام نسبت به 19حبه وپنج- ششم 
حبه مشاع وستارعبدالی خینه فرزندحبیب اله نسبت 
به 12/5حبه مشاع از72حبه:ششدانگ یکباب عمارت 
به انضمام بهاربندباحق الشرب تابعه ازقنات فضل 
آبادکه طبق رای هیئت محترم نظارت شماره پالک 
ب��ه پالکهای2216و2217اص��الح گردیده وآگهی 
نوبتی اصالحی منتشرنگردیده است وپس ازتفکیک 
تحت ش��ماره2216به نامبردگان انتقال شده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
 شماره فرعی از2- اصلی فضل آباد

فرزنداحمدنس��بت  محمدجعفررحمت��ی   -843
ب��ه 83/97س��هم مش��اع ومنیرالدی��ن خ��ادم 
فرزندرمضانعلی نس��بت به305/44س��هم مشاع 
ومحسن رحمتی فرزندحسین نسبت به81/93سهم 
مش��اع ومظفرص��دری فرزندغالمرضانس��بت 
به313/63س��هم مش��اع ورض��وان ص��دری 
فرزندمظفرنسبت به 239/76سهم مشاع ومنصوره 
صدری فرزندمظفرنس��بت به 212/21سهم مشاع 
ومحمدصدری فرزندمظفرنسبت به 385سهم مشاع 
ومژگان صدری فرزندمظفرنسبت به40سهم مشاع 
وزهراسامع فرزندحبیب اله نسبت به 83سهم مشاع 
ومحمدرضافخارفرزندنسبت به248/5سهم مشاع 
وجنت سامع فرزندفتح اله نسبت به 221سهم مشاع 
و زهره طاهری فرزند ابراهیم و حیدرعلی صالحپور 
فرزند نعمت اله باالس��ویه نس��بت به205/56سهم 
مش��اع ومس��یح اله علیزادفرزندنعمت اله نس��بت 
به 189/3سهم مش��اع ویاس��من کاظم پور فرزند 
محمدرضا نسبت به 94/7سهم مشاع از2704سهم: 
شش��دانگ قطعه ملک مزروعی که درآگهی نوبتی 
اولیه نوع ملک اش��تباه آگهی گردیده اس��ت اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت 
به ام��الک و رقبات مندرج در ای��ن آگهی واخواهی 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی 
نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت ش��ده به شرح 
ردیف ه��ای الف وب ظرف مدت 90 روز ونس��بت 
به آنهائی که طب��ق آراء هیات نظ��ارت ثبت دفاتر 
مربوطه ش��ده به ش��رح ردیف ج ظ��رف مدت 30 
روز دادخواس��ت واخواهی خود را ب��ه این اداره 
ارائه وطبق تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین 
 تکلی��ف پرون��ده ه��ای معترضی ثب��ت ،معترض 
می بایس��ت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تس��لیم 
اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
رااز مراجع ذیص��الح قضائی اخذ وب��ه این اداره 
تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتش��ار آگهی 
 دعوائی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا باید گواهی

 دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم 
ارائه نماید . اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد 
از مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر است ومطابق 
قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد. 
ضمنا طبق م��اده 56 آیین نامه قان��ون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت مجلس قید 
وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نس��بت به 
حدود و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
وتبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این آگهی 
نسبت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 
30 روز ونسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ 
انتش��ار نوبت اول در روز نامه زاین��ده روداچاپ 

اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/03/01

م الف 42 سیدمهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت 
اسنادوامالک شهرضا

ابالغ قرار رد  افراز
1/177 ش��ماره ص��ادره: 1395/03/205242 آگهی ابالغ قرار رد اف��راز پالک 139 
واقع در قریه کچو مثقال 75 اصلی دهس��تان سفلی اردس��تان پیرو آگهی ابالغ وقت 
معاینه محلی افراز مندرج در روزنامه زاینده رود به ش��ماره چاپ 1743 دوش��نبه 
1394/9/9 بدینوس��یله به اطالع خانم صغری بیگم طباطبائی عقدائی شناس��نامه 16 
عقدا فرزند س��ید حاجی که خواهانها اعالم ا زآدرس دقی��ق نامبرده اطالع ندارند می 
رس��اند به موجب قرار ش��ماره 203269/03/1395-11/1/1395 اداره ثبت اسناد 
و امالک اردس��تان با اختیار حاصله به مواد 5 و 6 آئین نامه اف��راز و فروش امالک 
مشاع در مورد ششدانگ پالک فوق الذکر به ش��رح ذیل صادر گردیده است. نظر به 
اینکه خواهانها آقایان محمد و عباس هر دو صالحی نیا فرزند ان حس��ن با لمناصفه 
مالکین پنج دانگ مشاع درخواست افراز س��هام مشاعی خود از ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 139 واقع در کچومثقال 75 اصلی دهستان س��فلی اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان از شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 139 واقع در قریه کچ��و مثقال 75 اصلی 
دهستان س��فلی اردس��تان بخش هفده ثبت اصفهان را به طرفیت خانم صغری بیگم 
طباطبائی عقدائی ش.ش 16 عقدا مالکه یک دانگ مش��اع به این اداره تسلیم نموده اند 
و نماینده ثبت با استعالم از دفتر امالک طی گزارش ش��ماره 940303392254280 
مورخ 94/1/11 در اج��رای ماده دو آئین نام��ه قانون افراز و فروش امالک مش��اع 
گواهی نموده عملیات ثبتی خاتمه یافته و س��ابقه ای از صدور سند مالکیت معارض 
نداشته و در اجرای ماده سه آیین نامه مرقوم توسط نقشه بردار طی اخطاریه شماره 
940303392254280 مورخ 1394/9/4 و آگهی من��درج در روزنامه زاینده رود به 
شماره 1743 مورخ 1394/9/9 از مالکین مشاعی دعوت به عمل آمده و در روز مقرر 
نماینده و نقشه بردار این اداره باتفاق خواهان ها به محل وقوع 940303392254280 
مورخ 1394/9/30 تنظیم و با توجه ب��ه اینکه در صورت مجلس مرقوم که به امضای 
 خواهانها نیز رسیده اعالم شده مساحت شش��دانگ پالک مرقوم 74/201 متر مربع 
می باش��د و مس��احت س��هم خواهانها برابر با 12/168 متر مربع و مساحت سهم 
خوانده برابر 62/33 متر مربع می شود و مورد تقاضا یکبابخانه می باشد و با توجه 
به وضعیت خانه مورد تقاضا قابلیت افراز ندارد لذا باس��تناد به مواد 5 و 6 آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آبان ماه سال 1357 شمسی تصمیم به 
رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر می دارد نظریه مزبور برابر مقررات به 
طرفین ابالغ گردد. این تصمیم به اس��تناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع و 
باستناد ماده 6 آئین نامه مذکور در یک نوبت به اصالح خانم صغری بیگم طباطبائی 
عقدائی ش.ش 16 عقدا فرزند س��ید حاجی ک��ه خواهانها اعالم داش��ته اند از آدرس 
دقیق ش��ما اطالعی ندارند ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارید ظرف مدت ده روز پس از 
 انتشار آگهی اعتراضی خود را به دادگستری محترم اردستان تسلیم و رسید آن را به
 این اداره ارائه نمایند. م الف 13 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده
1/176 شماره نامه: 9510113923300066 شماره پرونده: 9409983623100194 
شماره بایگانی شعبه: 940202 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 
در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالس��ه 940202 مدنی که به موجب 
آن آقای مجید شریف فرزند محمدعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000  
ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 2595000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/02/01 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو 
میلیون ریال به عنوان دستمزد کارشناسی حق محکوم له آقای ابوالفضل نوربخش 
فرزند حبیب و پرداخ��ت مبلغ 5000000 ریال به عنوان هزین��ه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه ب��ه اینکه محکوم علیه طوع��ا درصدد اجرای مف��اد اجرائیه برنیامده 
است فلذا خودروی متعلق به محکوم علیه را به ش��رح ذیل از طریق مزایده به فروش 
می رساند: یک دستگاه خودرو س��واری پژو 206 به شماره انتظامی ایران 712-42 
م 66 متعلق به آقای مجید ش��ریف فرزن��د محمد علی مدل 1385 که اکثر قس��متهای 
خودرو رنگ آمیزی، دارای الستیکهای فرس��وده و فاقد بیمه نامه های ارزیابی شده 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 120000000 ریال متقاضیان خرید می 
توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده 
خودرو مذکور را که آگهی ش��ده مالحظه نمایند. خودرو فوق به شخصی واگذار می 
گردد که باالترین پیش��نهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل بها را فی المجلس 
 به عنوان س��پرده به قس��مت اجرا تس��لیم نماید تا وقت مقررات نس��بت به انتقال و

 تحویل مورد مزایده اقدام گردد. تاریخ مزایده: 1395/02/18 روز ش��نبه ساعت 10 
صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان  م الف 

14 مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان
مزایده

1/12 اجرای احکام ش��عبه 11 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص 
پرونده کالس��ه 940073 ج /11 له خانم منص��وره صادقی و علیه آق��ای امیر رضا 
کدخدای��ی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 456/633/351 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 
هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه و مبلغ 22/831/667 ریال باب��ت حق االجرا دولت در 
حق صندوق دولت جلس��ه مزایده ای در روز چهارش��نبه مورخ 95/2/15 ساعت 9 
صبح در محل این اجرا واقع در خیابان ش��هید نیکبخت،200 متر پایین تر ساختمان 
مرکزی دادگستری، ساختمان اجرای احکام، طبقه س��وم برگزار نماید. مشخصات 
و مورد مزایده: 1- یکدس��تگاه جرثقیل روی کامیون به ظرفی��ت 4/8 تن هیدرولیک 
نصب گردیده و مدل آن A124002 و دارای یک تلس��کوپ تک ش��اخه و با دکل گرد 
دس��تی به مبلغ 85/000/000 ریال. 2- یکدستگاه جرثقیل مس��تعمل اسقاطی شش 
س��یلندر فاقد مارک احتماال اینترناش و در پشت کفی آن پالک ش��هربانی به شماره 
تهران11517 نصب گردیده و ورودی درب راننده برچس��ب شماره 736 ع 52 ایران 
13 دارای 6 حلقه الس��تیک فرس��وده و غیر قابل اس��تفاده و فاقد بات��ری و وزن آن 
حدود 4/5 تن می باش��د که به صورت ضایعات از قرار هر کیل��و گرم 9000 ریال به 
مبلغ 40/500/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. 3- یکدستگاه برش cnc دست دوم 
که س��طح برش آهن آالت به طول 8 متر و عرض 2/5 متر را م��ی تواند انجام دهد و 
قطعات آن زنگ زده و تابلو دس��تگاه CNC فاقد تجهی��زات و مونیتور مربوطه می 
باش��د که بدون تابلو دس��تگاه برش کارائی ندارد و ارزش آن 160/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده و جمع سه ردیف توسط کارش��ناس 285/500/000 ریال ارزیابی 
و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده اس��ت. لذا طالبی��ن خرید می توانند 5 
روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس ش��اهپور جدی��د، خ قائم مقام جنوبی، 
 مقاب��ل خیابان باباگل��ی، انبار آق��ای کدخدایی ضم��ن بازدید با تودی��ع 10 درصد 
از قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. باالترین پیش��نهاد دهنده برنده مزایده 

خواهد بود. 
م الف 36153 دادورز شعبه 11 اجرای احکام حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/92 ش��ماره صادره: 208836 /1395/04 نظ��ر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
دو قطعه زمین مزروعی و مش��جر مع��روف کوهاب پاکپه مارچ��ون تقریبا یکرجل 
و س��ه ربع رجل پالک ش��ماره 93 فرعی از ش��ماره 37- اصلی واقع در کشه جزء 
بخش 11 ح��وزه ثبت نطنز ک��ه طبق س��وابق و پرون��ده ثبتی به نام حس��ن قدرتی 
فرزند عب��اس و غیره در جریان ثبت اس��ت و عملی��ات تحدید ح��دود قانونی آن به 
عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر م��اده 15 قانون ثب��ت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 1395/02/28 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع به عمل خواه��د آمد، ل��ذا به موجب ای��ن آگهی به 
 کلیه مجاورین اخطار می گ��ردد که در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگهی در محل

 حض��ور یابند و اعتراض��ات مالکین ی��ا مجاورین مطاب��ق ماده 20 قان��ون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتشار: 

1395/02/01 م الف 37 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
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مفادآرا )نوبت دوم(

1/1 آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آیین نامه قان�ون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هی��أت موضوع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان مح��رز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تس��لیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
1- رأی ش��ماره 12420-94/11/20 هیأت : آقای لطف اله رحمتی نوش 
آبادی  فرزندمیرزا آقا  ش��ماره شناسنامه5298 ، شش��دانگ  یکبابخانه 
به مس��احت 124.25مترمربع ش��ماره پالک369 فرعی مجزا از شماره 
318فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد  بخش2 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از مالک عادی
2- رأی شماره12362-94/11/20 هیأت : آقای احمد زند  فرزند غالمعلی 
شماره شناس��نامه65 و خانم فهمیه س��ادات مرکبی نوش آبادی  فرزند 
محمد ش��ماره شناس��نامه 257 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 123.5مترمربع شماره پالک 370فرعی مجزا از شماره 318فرعی 
از پالک 8اصلی واق��ع در معین آباد  بخش2 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی 
3- رأی ش��ماره12366-94/11/20هیأت : آقای عباس قطان کاش��انی  
فرزندمحمدشماره شناسنامه 247، ششدانگ یکباب کارخانه مشتمل بر 
نمایشگاه قالی به مساحت6230.65 مترمربع شماره پالک 423 فرعی از 
پالک 1 اصلی واقع در سرداریهبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی 
4- رأی ش��ماره12545-94/11/21 هی��أت : آق��ای منصور مش��تعل 
آرانی  فرزند نوراله شماره شناس��نامه 429 و خانم زهرا دهنوی آرانی 
فرزندرضا شماره شناسنامه259  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت292.5مترمربع شماره پالک2 فرعی از پالک1926 اصلی واقع در 

اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
5- رأی ش��ماره 12949-94/12/17 هی��أت : آقای نعمت اله مس��جدی 
آران��ی  فرزندعلیج��ان  ش��ماره شناس��نامه7094 و خان��م مهی��ن 
س��بحانی آرانی  فرزند علی اکبر  ش��ماره شناس��نامه98  )بالمناصفه( ، 
 شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت600 مترمربع ش��ماره پالک20 فرعی

 مج��زا از ش��ماره2008 اصلی مج��زا از پالک7و8ومش��اعات 2008و 
 1983 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت

 مشاعی 
6- رأی ش��ماره 12201-94/11/8 هی��أت : آقای جواد غف��وره آرانی  
فرزندحسن شماره شناس��نامه113 و خانم زهرا ستمکش آرانی فرزند 
حسینعلی ش��ماره شناسنامه 13 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت230.5 مترمربع ش��ماره پالک 8198 فرعی مجزا از ش��ماره 
1189فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

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

مالکیت مشاعی
8- رأی شماره12400-94/11/20 هیأت : آقای  ابوالفضل جمالی بیدگلی  
فرزند احمد شماره شناس��نامه 342 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
200.8 مترمربع ش��ماره پالک 8212فرعی مجزا از شماره 145 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
9- رأی شماره12705-94/12/9 هیأت : آقای محمد فرزانی نژاد  آرانی 
فرزندعباسقلی  شماره شناس��نامه 40 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
222 مترمربع ش��ماره پالک 8249 فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از 
پالک 2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
10- رأی ش��ماره 12579-94/12/8 هیأت : آقای س��یدرضا ش��جاعی 
آرانی  فرزندجالل  شماره شناس��نامه 107 و خانم سید محسن شجاعی  
فرزندجالل  شماره شناسنامه 274 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب  مغازه 
وانبار  به مساحت198.75 مترمربع ش��ماره پالک 8230 فرعی مجزا از 
ش��ماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
11- رأی شماره 12582-94/12/8 هیأت : آقای محمد فرزانی نژاد فرزند 
عباسقلی  شماره شناسنامه4 و خانم  اعظم آزاد پور آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 102  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت197 
مترمربع شماره پالک 8232 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 
2637اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

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

ابتیاعی از مالک عادی 
94 هی��أت : آق��ای علیرض��ا  /12 13- رأی ش��ماره17-12910/
بیگان��ه  فرزندرحم��ت ال��ه  ش��ماره شناس��نامه 31، شش��دانگ  
 یکبابخان��ه ب��ه مس��احت111.1 مترمربع ش��ماره پ��الک 8274 فرعی

 مجزا از شماره339و343 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد قدیرزاده وغیره 

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

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

احمد  آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی 
16- رأی ش��ماره 12248-94/11/9 هیأت : آقای روح اله رضائی آرانی  
فرزند مصطفی  شماره شناسنامه11459 و خانم معصومه کمالی فرزند 
حسین شماره شناس��نامه 38600 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه 
به مساحت147.25 مترمربع ش��ماره پالک2703 فرعی مجزا از شماره 
19و6فرعی از پالک 2638اصلی واق��ع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
17- رأی ش��ماره 12991-94/12/17 هی��أت : آق��ای حج��ت بهروان 
فرزندحس��ن  ش��ماره شناس��نامه94 ، شش��دانگ  یکباب انب��ار ی به 
مس��احت524.5 مترمربع ش��ماره پالک731 فرعی مجزا از شماره715 
فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمد معظمی 
18- رأی شماره12399 هیأت : آقای مجید شیر آبادی آرانی  فرزندرضا 
شماره شناسنامه 631، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت191.8 مترمربع 
شماره پالک 5450 فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

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

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
20- رأی ش��ماره12396-94/11/20 هی��أت : آق��ای مجتب��ی ناظمی 
بیدگل��ی فرزند عل��ی ش��ماره شناس��نامه 6190021395 و خانم زینب  
صالحی پ��ور بیدگلی فرزند  داود  ش��ماره شناس��نامه 6190055133  
 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 159.5 مترمربع شماره 
پالک5448 فرعی مجزا از شماره163 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی ناظمی 
21- رأی ش��ماره 12385هیأت : آقای علی ناظمی بیدگلی  فرزند ماشاله 
شماره شناسنامه 6059، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 220.5 
مترمربع ش��ماره پالک5439 فرعی مجزا از ش��ماره 163فرعی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
22- رأی ش��ماره12386-94/11/20هیأت : آقای عل��ی ناظمی بیدگلی  
فرزند ماشاله شماره شناسنامه 6059، شش��دانگ  یکباب ساختمان  به 
مساحت 200.75مترمربع شماره پالک 5440 فرعی مجزا از شماره 163 
فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
23- رأی ش��ماره12387-94/11/20هیأت : آقای عل��ی ناظمی بیدگلی  
فرزند ماشاله شماره شناسنامه 6059، ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 
191.75 متر مربع ش��ماره پالک 5441 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی 
از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

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

واقع در ریگس��تان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 
مشاعی

25- رأی ش��ماره12388-94/11/20 هیأت : آقای عباس ناظمی بیدگلی 
فرزندعلی  شماره شناسنامه 947 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت117.5 
مترمربع شماره پالک 5442 فرعی مجزا از ش��ماره 163فرعی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

26- رأی ش��ماره 12393-94/11/20 هی��أت : آق��ای مه��دی چ��رب 
دس��ت  فرزندابراهی��م ش��ماره شناس��نامه 419 و خانم منیره اس��تاد 
 آقای��ی  آرانی فرزند رحمت اله  ش��ماره شناس��نامه 423  )بالمناصفه( ،

 شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 151.25مترمربع ش��ماره پالک 
5446فرعی مج��زا از ش��ماره 213 فرع��ی از پ��الک 2840اصلی واقع 
درریگس��تان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از دکتر 

فرهادی 
27- رأی شماره 12549-94/11/28هیأت : آقای حسین ناظمی بیدگلی  
فرزند علی ش��ماره شناسنامه 1836 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
102.5 مترمربع ش��ماره پالک 5460 فرعی مجزا از شماره 163فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از علی ناظمی
28- رأی ش��ماره12699-94/12/9 هیأت : آقای علی برخورداربیدگلی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 186 و خانم زهرا صباغیان  فرزند عبداله 
ش��ماره شناس��نامه26)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
160.2مترمربع ش��ماره پالک 5466فرعی مجزا از ش��ماره437 و438 
 فرعی از پالک2840 اصلی وباقیمانده اصلی مذکور واقع درریگس��تان

 دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاع��ی از عباس کله بیدگلی 
وغیره 

29- رأی ش��ماره12696-94/12/9 هیأت : آقای احمد علی عبدالمجیدی 
بیدگلی  فرزند حس��ین  ش��ماره شناس��نامه213و خانم اعظم السادات  
موسوی  فرزندحسین  شماره شناسنامه 1329  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 205.5 مترمربع ش��ماره پالک 5468 فرعی مجزا 
شده از 434 و427 وقسمتی از باقیمانده 2840 اصلی  از پالک 2840 اصلی 
واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگلمالکیت مشاعی 
30- رأی شماره 12374-94/11/20 هیأت : آقای ابوالفضل زواری نوش 
آبادی  فرزند جواد  شماره شناسنامه1250003199 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 160مترمربع شماره پالک47 فرعی از پالک42 اصلی واقع در 
نور آباد بخش4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از غالمرضا  علیزاده 

نوش آبادی 
31- رأی شماره 12422-94/11/20 هیأت : خانم فاطمه صفریان  فرزند 
افراسیاب  شماره شناسنامه 13 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 228.55 
مترمربع شماره پالک 342 فرعی مجزا از شماره مذکور  از پالک 2715 
اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

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

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

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا )نوبت دوم(
1/9 آگهی ابالغ  مفادآراء صادره از س�وی هیات قان�ون تعیین تکلیف 
وضعیت و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره  ثبت 

اسناد و امالک شهرستان  نطنز
 به استناد ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور  مفاد آراء صادره  هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرس��تان نطنز داللت ب��ر تایید  تصرف��ات مالکانه عادی و رس��می و 
بالمعارض متقاضیان و یا مفروز شده آنان دارد  بشرح ذیل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت و به فاصله پان��زده روز  در روزنامه های زاینده رود 
و نصف جهان چاپ اصفهان آگهی و منتش��ر میگردد تا چانچه  شخصی 
یااشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارندتا نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه اقدام  و گواهی مش��عر بر طرح دعوی را اخذ و به این اداره 
ارائه  نمایندکه در اینص��ورت اقدامات ثبت موکول ب��ه ارائه حکم قطعی 
دادگاه خواهد بود در صورت انقضا مهل��ت مقرر وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام  خواهد شد  و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رای ش��ماره 139360302033000062- 1393/01/30 خان��م مریم 
جاللیان فریزهندی فرزند علی اصغر شش��دانگ یکبابخان��ه و باغچه  به 
مساحت 124/50 متر مربع پالک 939 فرعی از 1- اصلی واقع در فریزهند 
جزء بخش 10 ح��وزه ثبتی نطنز انتقال��ی عادی و مع الواس��طه از محمد 

جاللیان فریزهندی  . 
2-رای شماره 139360302033001238-1393/8/26-آقای مراد علی 
حبیبی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه بمساحت 304 متر مربع  پالک  
مفروز و مجزی 23فرعی از 277- اصلی واقع در نس��ران جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواسطه  از مریم لطفی نسرانی و مالک 

رسمی رمضان زارع اسفیدانی.
3-رای شماره 139360302033001611-1393/12/09 – آقای محمود 
عمادی نطنزی  فرزند مصطفی  شش��دانگ یک قطعه باغچه  به مس��احت 
477/30 متر مربع مفروز و مجزی  شده از  پالک 646  فرعی از 9- اصلی 

واقع در کوی علیاء  جزء بخش 9 حزه ثبتی. 
4- رای ش��ماره 139360302033001668-1393/12/16-آقای محمد 
رضا صفاری نطنزی فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مخروبه به مساحت 47/37متر مربع  پالک 692 فرعی از 9- اصلی واقع در 
کوی علیاء  جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی ازمالک رسمی  خانم 

خدیجه خانم جاللی چی نی نی.
5- رای شماره 139460302033000462-1394/7/25 آقای حسین فیض 
فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 111متر مربع 
پالک 221 فرعی از 41- اصلی واقع در مزرعه بیشه ولوجرد جزء بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رسمی سکینه خانی 

هنجنی  فرزند عباس خان. 
6- رای ش��ماره 139460302033000464-1394/7/26- خان��م زهرا 
باقری ولوجردی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/05متر 
مربع پالک 98فرعی از شماره 38- اصلی واقع در ولوجرد جزء بخش 10 

حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی  علی حسن زاده ولوجردی .
7- رای شماره 139460302033000468-1394/07/26- خانم رضوان 
اعتباری  قصبه فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 55متر مربع 
و بشماره پالک مفروز و مجزی شده از پالک 246 فرعی از 1- اصلی واقع 

در اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز. 
8- رای ش��ماره 139460302033000469-1394/07/26-آقای س��ید 
عباس احترامی  فرزند س��ید علی اکبر یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ 
یکدرب باغ مشجر  بمس��احت 1280 متر مربع پالک 1403 فرعی از 33- 
اصلی واقع در نطنز جزء بخش9  حوزه ثبتی نطن��ز انتقال عادی از مالک 

رسمی خانم سکینه مرتضویان .
9- رای ش��ماره 139460302033000483-1394/07/27 –آقای سعید 

حسن بیگی فرزند حسین شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 218/76متر 
مربع پالک 824 فرعی از 5- اصلی واقع در تکیه جزء بخش 10 حوزه ثبتی 
نطنز انتقال عادی از مالکین رسمی  بانو نبات بیگم نوری تکیه و سید محمد 

موسوی نی نی. 
10-  رای شماره 139460302033000485-1394/07/27-خانم فاطمه 
ش��یر خدائی طاری  فرزند یعقوب شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  و به 
مس��احت 193/55متر مربع پالک 117 فرعی از 3- اصلی واقع در مزرعه 
آب شرشر طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی 

رضا شیر خدائی .
11- رای ش��ماره 139460302033000486-1394/07/27 خانم منیژه 
امیر مظاهری فرزند مهدی یک چهارم دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب 
خانه به مس��احت 409 متر مربع پالک 213 فرعی از 71- اصلی واقع در 
سرشک جزء بخش 9 انتقالی عادی و مع الواس��طه از مالک رسمی خانم 

ملیحه مظاهری .
12-  رای شماره 139460302033000489-1394/07/28خانم طاهره 
فقیهی  فرزند مصطفی  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت 1505/07متر مربع پالک 6فرعی از 140 اصلی واقع در کشه 
جزء بخش 11 انتقال عادی و مع الواسطه از حسین مجلسی کوپائی و مالک 

رسمی حبیب اله عقیلی. 
13- رای ش��ماره139460302033000491-1394/07/28آقای محمد 
کمیلی فرزند مهدی سه دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 1505/07متر مربع پالک 6فرعی از 140- اصلی واقع در کشه جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواس��طه ازحسین مجلسی 

کوپائی و مالک رسمی حبیب اله عقیلی. 
14- رای شماره 139460302033000554-1394/08/25آقای اسماعیل 
س��لمان پور فرزند مهدی یک دانگ و نیم مشاع از شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1212/70متر مربع پالک 1816 فرعی از 33- اصلی 
واقع در ش��هر نطنز جزء بخش 9 انتقالی عادی و مع الواس��طه از مالکین 

رسمی ربابه و حاجیه سلمانی قصبه .
15-رای ش��ماره 139460302033000560-1394/08/26آقای حسین 
صانعی  یارند فرزن��د رضا شش��دانگ  یکباب خانه در ح��ال تخریب به 
مساحت 112/12 متر مربع پالک 764 فرعی از 134- اصلی واقع در یارند 
جزء  بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی از مالک  رس��می س��یف اله 

صدوقی ورقیه صالح بیگی. 
16-رای ش��ماره 139460302033000563-1394/08/26اقای حسین 
صانعی یارند فرزند رضا شش��دانگ یک قطعه باغ محصوربه مس��احت 
115/70متر مربع پ��الک 761 فرعی از 134- اصلی  واق��ع در یارند جزء 

بخش  10 انتقالی عادی از مالک رسمی  رقیه صالحی  بیگی .
17- رای شماره 139460302033000566-1394/08/26آقای  حسین 
صانعی یارند فرزند رضا شش��دانگ یک قطعه باغ  محصور به مساحت 
159/6 متر مربع پالک 777 فرعی از 134- اصلی  واقع در یارند جزء بخش 

10 حوزه ثبتی نطنزانتقال عادی از مالک رسمی   سیف اله صدوقی .
18-رای  شماره 139460302033000567-1394/8/26اقای علی کاشی 
یارندی  فرزند محمد شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 82/75متر مربع 
پالک 1035 فرعی از 134- اصلی واقع در یارند جزء بخش 10 حوزه ثبتی 

نطنز انتقال عادی  و مع الواسطه  از مالک رسمی  خانم رقیه نعیم پور.
19-رای ش��ماره 139460302033000581-1394/08/30هدای��ت اله 
جعفری بیدهندی  فرزند غالمحسین  ششدانگ دو باب بوم کند به مساحت 
297/70متر مربع پالک 1697 فرعی از 15- اصل��ی واقع در بیدهند جزء 
بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رس��می  

ابراهیم مرادی بیدهندی. 
20- رای شماره 139460302033000582-1394/08/30عباس جاللیان  
فرزند محمود  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/01 متر مربع پالک 55 
فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش11انتقال عادی و مع الواسطه 

از مالک رسمی حسین جاللیان. 
21- رای شماره 139460302033000583-1394/08/30فاطمه میرزاده 
واقفی  فرزند سید محمد ششدانگ یکباب خانه  و به مساحت 266متر مربع  

مفروز و مجزی  از پالک4 فرعی از 100-اصلی واقعدر طامه جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز انتقالی رسمی از مالک رسمی غالمرضا  مدیحی  طامه .

22-رای شماره 139460302033000584-1394/08/30بابک ابراهیمی 
فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 213/50 متر مربع  پالک 933 
فرعی  از 15-اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز  انتقال 

عادی   و مع الواسطه از مالک رسمی خانم شهربانو ابراهیمی بیدهندی.
23-رای شماره 139460302033000664-1394/09/30 آقای رحمت 
اله امیری چیمه فرزند رضا شش��دانگ یک قطعه باغ محصور و مش��جر 
به مساحت 177 متر مربع پالک 1101 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه 
جزء بخش 10 انتقال عادی و مع الواسطه از مالک رسمی  رقیه سرپرنده. 

24- رای  شماره 139460302033000665-1394/09/30 اقای رحمت 
اله امیری چیمه فرزند رضا ششدانگ  یکدرب باغ  به مساحت 986/70 متر 
مربع پالک 1103 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 انتقالی 

عادی و مع الواسطه از مالک رسمی  خانم رقیه سرپرنده .
25- رای ش��ماره 139460302033000668 -1394/09/30رض��ا 
حجازی موغاری فرزند حسن شش��دانگ یکباب خانه و حیاط مشجر به 
 مس��احت 237متر مربع  مفروز و مجزی پالک 73 فرعی از 277- اصلی

واقع در نسران جزء بخش11 انتقال رس��می از مالک رسمی سید موسی 
واقفی .

26-رای ش��ماره 139460302033000669- 1394/09/30 آقای سید 
مهدی میری چیمه فرزند س��ید فرج اهلل شش��دانگ یکباب خانه قدیمی به 
مس��احت 25/51 متر مربع پالک 1407فرعی از 25 اصلی واقع در چیمه 
جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالکین رسمی سید محمود 

و خانم فاطمه میری.
27-رای شماره 139460302033000670-1394/09/30 علی غفوری  
طرقی فرزند عباس سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
321/25متر مربع  پالک 620 فرعی از 141- اصلی واقع در باغستان پایین 
طرق جزء بخش 11 انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رس��می عباس 

غفوری. 
28-رای ش��ماره 139460302033000671-1394/09/30محمد مهدی  
احمدی کیا فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ معروف 
باغ طالب به مساحت 476/5متر مربع پالک 1172 فرعی از 1- اصلی واقع 
در اوره  بخش 9  انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رس��می سلما بیگم 

عبداله زاده  حسینی. 
29-رای شماره 139460302033000672-1394/09/30 محمد مهدی 
احمدی کیا فرزند حسن ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 177/30 متر مربع 
پالک 1258/1 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 انتقالی عادی  و 

مع الواسطه از مالک رسمی  سید حسین عبداله زاده حسینی. 
30- رای ش��ماره 139460302033000674-1394/09/30 علیرض��ا  
رشیدی جزنی فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
662/5 متر مربع پالک 215 فرعی از 128- اصلی واقع در جزن جزء بخش 

9 انتقالی عادی  و مع الواسطه از مالک رسمی  محمود  رشیدی جزنی. 
31- رای شماره 139460302033000678- 1394/09/30 آقای رمضان 
کندزی فرزند ماشااهلل ششدانگ یک قطعه باغچه و طویله و حصار و انباری 
به مس��احت 142 متر مربع پالک مفروز و مجزی 562 فرعی از 77  اصلی 

واقع در کندز جز بخش 9حوزه ثبتی نطنز.
32-رای ش��ماره 139460302033000695-1394/10/10عبداله علی 
رحیمی  فرزند رضا  دو س��هم مش��اع از یازده سهم شش��دانگ سه باب 
مغازه و زمین محصور به مساحت 261/25 متر مربع پالک 174 فرعی از 
51- اصلی واقع در رهن جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطنزانتقال عادی و مع 

الواسطه از مالک رسمی  رضا علی رحیمی .
33- رای شماره 139460302033000711- 1394/10/10 آقای حسن 
باقری فرزند محمود یکدانگ و نیم مش��اع از ششدانگ قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 166/20متر مربع پالک 4041 فرعی از 33 اصلی واقع 
در نطنز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رس��می خانم 

سکینه مرتضویان. 
34- رای شماره 139460302033000728-1394/10/15 آقای اصغر 

ابوالحسنی  فرزند حیات قلی شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 423/90 
متر مربع   مفروز و مجزی  از پالک 587 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه 

جزء بخش 11 .
35- رای ش��ماره 139460302033000783-1394/10/30 آقای مهدی 
نظرعلی فرزن��د علیمحمد شش��دانگ قطعه زمین مزروعی و مش��جر به 
مس��احت 2981 متر مربع پالک 651 فرعی از 51 اصلی واقع در رهن جز 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رس��می صنمبر وسلطنت 

وعلیمحمد و تقی شهرت همگی نظرعلی و زهرا گیتی. 
36- رای ش��ماره 139460302033000873-1394/11/18 آقای قدرت 
اله ضیائی فرزند تقی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
203/45 متر مربع  و به ش��ماره پالک 1888 فرعی از 15- اصلی واقع در 
بیدهند جزء بخش 10خریداری عادی از مالکین رسمی ابوالقاسم و منور 
بهرامی  که دررای  صادره قبلی مساحت ملک 132/88صادر شده است. 

37-رای ش��ماره 139460302033000884-1394/11/26آقای پرویز 
روحی ریسه فرزند غالمرضا شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 212/50 
متر مربع  مفروز و مجزی پالک 173 فرعی از 76- اصلی واقع در ریس��ه 

جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز .
38-رای شماره 139460302033000945-1394/12/13 خانم صدیقه 
میرزاده طباطبایی فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 324/96 
متر مربع و بشماره پالک 213 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 

9که دررای صادره  قبلی مساحت ملک 316/90صادر گردیده است. 
39-رای ش��ماره 139460302033000948-1394/12/13 آقای حسن 
مسلمی طرقی  فرزند علی  س��ه دانگ مشاع  از شش��دانگ یکدرب باغ به 
مساحت 926 متر مربع و به شماره پالک 1984 فرعی از 193- اصلی واقع 
در طرق جزء بخش 11 انتقالی عادی و مع الواسطه از میرزا مسلمی طرقی  

که دررای صادره  قبلی مساحت ملک 892صادر گردیده  است. 
تاریخ انتشارنوبت اول :1395/01/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/02/1

عباسعلی عمرانی - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز 
تحدیدحدوداختصاصی

نظربه اینک��ه تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره 15337 
مفروزي ازپ��الک 464  واق��ع درفضل آب��اد دواصلي بخ��ش یک ثبتي 
شهرضاکه طبق س��وابق وپرونده ثبتی بنام آقاي محمدکدیورفرزند اکبر 
وغیره درجریان ثبت است وعملیات تحدیدحدودقانوني آن به عمل نیامده 
است اینک بنابه دستورتبصره ذیل ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي وس��اختمانهاي فاقدسندرس��مي وطبق تقاضای 
نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروز یکشنبه مورخ 26 / 02 / 95 ساعت 
9 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردراین آگهي درمحل 
حضوریابندواعتراضات مالکین یامجاوری��ن مطابق ماده 20 قانون ثبت 

ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشد 
تاریخ انتشار 1 / 2 /  95   سیدمهدي میرمحمدي – رئیس ثبت اسنادوامالک 

شهرضا 
تحدیدحدوداختصاصی

نظرب��ه اینکه تحدید حدود شش��دانگ یکب��اب خانه پالک ش��ماره 2704 
مفروزي ازپالک 140  واقع درس��ودآباد بخش یک ثبتي شهرضاکه طبق 
س��وابق وپرونده ثبتی بن��ام آقاي محم��د رضائي فرزند مه��دي وغیره 
درجریان ثبت است وعملیات تحدیدحدودقانوني آن به عمل نیامده است 
اینک بنابه دس��تورتبصره ذیل م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي وس��اختمانهاي فاقدسندرس��مي وطبق تقاضای 
نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروز چهارش��نبه مورخ 26 / 02 / 95 
ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردراین آگهي درمحل 
حضوریابندواعتراضات مالکین یامجاوری��ن مطابق ماده 20 قانون ثبت 

ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشد 
تاریخ انتشار 1 / 2 /  95   

سیدمهدي میرمحمدي – رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 



خبر

نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد که زنان باالی ۴۵ س��ال سه چهارم 
خوانندگان و مخاطب��ان کتاب های دیجیتال و الکترونیک را تش��کیل 

می دهند.
بر اساس این تحقیق سه چهارم از خوانندگان فعال کتاب های الکترونیکی 
را زنان تشکیل می دهند که بازه سنی آنها باالی ۴۵ سال ذکر شده است. 
 این تحقیق که توسط نشر کوبو انجام شده نش��ان  می دهد که این گروه 
از مخاطبان عالقه خاصی به مطالعه موضوعات خاصی دارند. داستان ها و 
رمان های عاشقانه، رمان های جنایی و ماجراجویی از جمله آثاری است که 
مرکز توجه زنان قرار گرفته است و در مقایسه با دیگر آثار با اقبال بیشتری 
در میان این گروه از مخاطبان کتاب قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق 
میدانی نش��ان می دهد که زنان روزانه نیم س��اعت از وقت شان را صرف 
مطالعه کتاب های الکترونیک می کنند و این کار را یا با کمک گوشی های 
 تلفن همراه، کتابخوان ه��ای الکترونیکی یا ابزار دیگ��ر انجام می دهند. 
به گفته مایکل تامبلین مدیر این پروژه، نتای��ج این تحقیق به هیچ وجه 
ساده نیست. نباید به راحتی از کنار این گروه از مخاطبان کتاب که ممکن 
است تا پیش از این چندان جدی گرفته نمی شدند، گذشت. باید خوراک 
مورد نیاز آن ها را در نظر گرفت و متناسب با ذائقه آنها در بازار نشر مانور 

داد.
تامبلین درباره مخاطبان کتاب های نش��رش می گوید حدود ۷۷ درصد 
خوانندگان این نشر که جزو فعال ترین مخاطبان محسوب می شوند زنان 
باالی ۴۵ سال هس��تند که اگر بخواهم دقیق تر و ریزتر درباره آنها بگویم 

باید به رنج سنی فعال ترین آنها که بین ۵۵ تا ۶۴ سال است، اشاره کنم.
وی اضافه می کند: شاید ما فکر می کنیم که پیشرفت تکنولوژی باعث شده 
که افراد مسن تر کمتر به آن بپردازند در حالی که نتایج این تحقیق چیزی 
مخالف این موضوع را نشان می دهد و به ما می گوید که افراد سالمند حتی 
می توانند طیف وسیع تری از خوانندگان کتاب را به خود اختصاص دهند.

عالوه بر این نتیجه مشخص شد که فعال ترین گروه کتاب خوان در میان 
مردان گروه سنی باالی۶۰ سال بوده اند که بیشترین وقت را برای مطالعه 
صرف می کنند در حالی که مردان جوان در گروه سنی ۱۸تا ۳۴ تنها ۱۳ 
درصد از مخاطبان آثار دیجیتال را شامل می شوند. این در حالی است که 
مردان باالی۶۰ سال بیش از ۳۴ درصد جمعیت کتاب خوان و عالقه مند 

به کتاب های دیجتال و الکترونیک را شامل می شود.

کدام گروه سنی، بیشتر کتاب های 
دیجیتال می خوانند؟
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گزارش هایی در خصوص عدم پذیرش دانشجویان ورودی ۹۴ از سوی سامانه 
ثبت نام خرید بن کارت یارانه ای کتاب نمایشگاه بیست و نهم رسیده است که 

مسئوالن ذیربط از پیگیری این مشکل خبر می دهند.
 از روز دوش��نبه تع��دادی از دانش��جویان ورودی س��ال ۹۴ در تماس هایی 
با خبرگزاری مهر ضمن بیان اینکه سامانه ثبت نام خرید بن کارت یارانه ای 
کتاب نمایشگاه کتاب تهران، امکان ثبت ش��ماره دانشجویی شان را به آنها 
نمی دهد و به این ترتیب مراحل ثبت نام، ناتمام می ماند، خواس��تار بررسی 
علت این مسئله و پیگیری در جهت حل آن بودند. نیکنام حسین پور مشاور 
توسعه و منابع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره 
مش��کل به وجود آمده در س��امانه ثبت نام خرید ب��ن کارت یارانه ای کتاب 
نمایش��گاه امس��ال گفت: مبنای کار ما در ثبت نام دانشجویان، مشخصاتی 
اس��ت که از طریق وزارتخانه های علوم و بهداش��ت و دانش��گاه آزاد، از آنها 
دریافت کرده ایم. وی با اعالم اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فهرست 
شماره های دانش��جویی ۴ میلیون و۶۰۰ هزار دانش��جو را از مبادی مذکور 
دریافت کرده است، افزود: اینکه این وزارتخانه ها یا دانشگاه آزاد لیست ناقص 
به ما داده اند، مشکلی است که به ما برنمی گردد هر چند ما امیدواریم چنین 

اتفاقی نیفتاده باشد.
مشاور توسعه و منابع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در عین حال گفت: ما حتی فهرست دانش��گاه هایی را که به صورت مستقل 
و جدا از وزارتخانه ها یا دانشگاه های مربوطه ش��ان، برای ما ارسال کرده اند، 
پذیرفته ایم و اجازه داده ایم که لیس��ت دانشجویان ش��ان در سایت، امکان 
بارگ��ذاری پیدا کند. حس��ین پور مش��کل عدم ثبت ش��ماره دانش��جویی 
 دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ را نه رد کرد و نه تایید و در عین حال گفت: 
با توجه به اینکه امسال مسیر ثبت نام های دانشجویی برای بهره مندی از یارانه 
حمایتی خرید کتاب، تغییر پیدا کرده و کارت های مجازی برای متقاضیان 
صادر می شود، اعتراضات اندک است با این حال چنانچه مشکلی از این بابت 
وجود داشته باشد، آماده پاسخگویی هستیم. مشاور توسعه و منابع معاونت 
 امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی در خصوص نحوه بهره مندی 
آن دسته از دانشجویان که گوشی هوشمند برای ثبت نام و دریافت بن ندارند، 
از یارانه مورد اشاره، گفت:  سهمیه های اس��تانی برای این دانشجویان رزرو 
شده و طی روزهای آینده امکان ثبت نام این عده از دانشجویان نیز در سامانه 

فراهم خواهد شد. ساز و کار این کار، متعاقبا اعالم خواهد شد.

خبر
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سینما

جدیدترین فیلم مسعود ده نمکی با عنوان » رسوایی 2 « از نیمه اردیبهشت  ماه 
و پس از پایان اکران فیلم سینمایی » بادیگارد « به سرگروهی سینما استقالل 

راهی پرده نقره ای سینما می شود.
در این فیلم که در اکران خصوصی چندی پیش ویژه مسئوالن، هنرمندان و 
نخبگان با اقبال بیش از۷۰ درصدی مخاطبان همراه بود، بازیگرانی همچون 
اکبر عبدی، محمدرضا ش��ریفی نیا، فخرالدین صدیق شریف، مهران رجبی، 
سحر قریش��ی، امیر نوری، رامین راستاد، اس��ماعیل  خلج، عباس محبوب و 
ابوالفضل همراه ایفای نقش می کنند.  به اذعان بسیاری از کارشناسان سینما 

جلوه های ویژه این فیلم در تاریخ سینمای ایران بی نظیر است.
درخالصه داستان این فیلم آمده اس��ت: » تا خدا تکان تان نداده به خودتان 
تکانی بدهید. « این جمله ای اس��ت که حاج یوس��ف، پیرمرد زاهد وارسته 
خطاب به مردم ومس��ئوالن ش��هری می گوید که گرفتار رذای��ل اخالقی و 
 اجتماعی شده اند. در پی هش��دار حاج یوسف  ش��ایعه نزول عن قریب بال و 

عذاب الهی آرامش شهر را به هم می ریزد.

 علیرام نورایی خ��ود را بازیگر کافی ش��اپی نمی داند و م��ی گوید همه 
نقش هایی را که بازی کرده دوست دارد و به آنها افتخار می کند.

علی��رام نورایی که بعد از بازی در فیلم س��ینمایی » ق��الده های طال « 
 دچار حاشیه هایی در عرصه کاری خود شد در این باره  گفت: هیچ کس 
حاشیه ها را دوس��ت ندارد و بال و پر دادن به آن فقط شرایط زندگی را 
سخت تر می کند ولی خوشبختانه آن دوران گذشت. وی افزود: همان 
موقع هم می دانس��تم با گذر زمان هم��ه چیز تغییر می کن��د و این را 
 همان سال ها هم اشاره می کردم. االن همه چیز سر جای خودش است 
و با اینکه عده ای دوست داش��تند حال من را بد کنند، اما خوشبختانه 
این اتفاق نیفتاد. به نظر من حاش��یه ها همیشه هس��تند و نمی توان از 
آنها گریخت فقط باید همه چیز را به دست زمان سپرد. بازیگر مجموعه 
» جاده چالوس « با اش��اره به اینکه هر کاری سختی های خود را دارد، 
گفت: من برای کارم زحمت می کش��م و با عشق انجام شان می دهم به 
همین خاطر به تک تک کارهایی که بازی کردم افتخار می کنم و دوست 
شان دارم. وی درباره تازه ترین فعالیت هایش گفت: به تازگی در سریال 
» آسپرین « برای شبکه نمایش خانگی بازی کردم و در سی و چهارمین 
 جش��نواره فیلم فجر هم فیلم س��ینمایی » جش��ن تولد « را داشتم که 
در دمشق سوریه فیلمبرداری شد و تجربه خوبی بود. همچنین در فیلم 
» یتیم خانه ایران « هم حضور داش��تم که جزو ب��زرگ ترین افتخارات 
زندگی ام خواهد بود و امیدوارم هرچه زودتر اکران عمومی شود و مردم 

این کار را ببینند.
 علیرام نورایی اشاره کرد: خوشحالم که بیشتر آثاری در ژانرهای خاص 
به من پیشنهاد می ش��ود و از این بابت خدا را شکر می کنم. من بازیگر 
 کافی ش��اپی نیس��تم. جالب اینکه از این دست پیش��نهادها خیلی کم 
 به من می ش��ود و خودم هم کار س��خت را بیشتر می پس��ندم تا اینکه 

در خانه بنشینم و دیالوگ های عاشقانه بگویم.

وزیر فرهنگ، ورزش و گردش��گری کره جنوب��ی از امضای تفاه��م همکاری بین 
 ایران و کره در حوزه ورزش و پخش سریال های کره ای خبر داد. کیم جونگ داک 
)Kim Jondeok( در حاش��یه همای��ش روزنامه نگاران برای صلح که در س��ئول 
برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره  برنامه توس��عه همکاری های فرهنگی بین 
 ،)Park Geun-hye( ایران و کره، گفت: همان طور که می دانید خانم پارک گون هی
رییس جمهور کره جنوبی ماه آینده به ایران س��فر می کند. این نخستین بار است 
 که رییس جمه��وری از کره به ایران س��فر می کن��د و این می توان��د نقطه عطفی 
در تاریخ روابط بین ایران و کره باش��د. او درباره امض��ای تفاهم نامه همکاری برای 
پخش س��ریال های کره ای گفت: همان طور که می دانید موج کره ای که از طریق 
سینما و سریال و موسیقی آغاز شد، در ایران هم مخاطبان خود را پیدا کرده است. 
این اقبال وجود خواهد داش��ت که بین دو ملت کره و ایران درک عمیقی به وجود 
بیاید. کیم جونگ داک سپس نظرش را درباره ایرانی ها چنین بیان کرد: من قبل از 
اینکه وزیر شوم، رییس دانشگاه بودم و در ارتباط کاری با ایرانی ها قرار گرفتم. من 
شخصا عالقه و احترام خاصی برای فرهنگ ایران قائل هستم. وزیر فرهنگ، ورزش و 
گردشگری کره در پاسخ به این که چه پیامی برای مخاطبان ایرانی دارد؟ گفت: من 
نه تنها به مخاطبان ایرانی که به مخاطبان کره ای عرض می کنم، در میان کشورهای 
خاورمیانه ایران نزدیک ترین کشور به کره است. ما باید درباره  فرهنگ ایران بیشتر 
بدانیم. ایران فرهنگ غنی و بس��یار جالبی دارد. کره ای ها عالقه زیادی به شناخت 
فرهنگ ایران دارند. امیدوارم در فصل تازه روابط بین دو کشور ارتباط فرهنگی ما 

تقویت شود و درک عمیق تری از فرهنگ با ارزش دو طرف به دست آوریم.

مهدی شفیعی مدیرکل اداره هنرهای نمایشی طی حکمی رحمت امینی را به عنوان 
» سرپرست ارزشیابی و نظارت بر نمایش و دبیر شورای مرکزی « این اداره منصوب 

کرد. در این حکم آمده است:
» نظر به تخصص و تجربه جنابعالی و همچنین عضویت شما در شورای مرکزی نظارت 
بر نمایش به موجب این حکم به عنوان » سرپرست ارزشیابی و نظارت بر نمایش و دبیر 
شورای مرکزی « منصوب می شوید. تالش و تدبیر در ارتقا سطح کیفی آثار نمایشی 
در چهارچوب ضوابط و قوانین شورای عالی انقالب فرهنگی، روز آمد کردن و تسهیل 
در امور مرتبط با ارزشیابی و صدور مجوز آثار نمایشی و تعامل با هنرمندان در جهت 
تسریع فرآیند ها از اهم وظایف شورا در این دوره است.امید که با تدبیر و تامل در امور 

محوله در رسیدن به اهداف واالی فرهنگی کشور موفق و موید باشید. «
رحمت امینی، دکترای مطالعات عالی هنر از دانشگاه تهران، نویسنده، کارگردان و 
مدرس تئاتر است که  در سوابق مدیریتی خود دبیری جشنواره تئاتر فجر، مدیریت 
شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش، مدیریت هنرهای نمایشی حوزه هنری را دارد.

دکتر رحمت امینی در جهاد دانش��گاهی، حوزه هنری، دانش��گاه آزاد اس��المی و 
دانش��گاه تهران دارای س��وابق متعدد علمی و مدیریتی بوده و حضور در شورای 
 داوری و انتخاب آثار بس��یاری از جش��نواره های تئات��ر را در پرون��ده کاری دارد. 
رحمت امینی چندی پیش جایگاه خود در مقام مدیریت هنرهای نمایش��ی حوزه 

هنری را با دستور فاضل نظری، به کوروش زارعی واگذار کرد.

وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کره  جنوبی اعالم کرد:

تفاهم  جدید ایران و کره
برای پخش سریال 

رحمت امینی سرپرست ارزشیابی و 
نظارت بر نمایش شد

جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی؛

» رسوایی ۲ « نیمه اردیبهشت ماه 
می آید

بازیگر کافی شاپی نیستم

ایوب آقاخانی با اشاره به نامگذاری سال تئاتر:

این نامگذاری از سطح ژورنالیستی فراتر برود
 ایوب آقاخانی گفت:  در ش��رایطی که رش��د قارچ گونه مکان های اجرای تئاتر 
رو به افزایش است اگر کمک و نظارت نیروهای تواناتر دولتی نباشد ممکن است 

تئاتر خصوصی به یک بیراهه رود.
این نویسنده، کارگردان و بازیگر، درباره امیدها و انتظارات خود از سال جدید 
در حوزه تئاتر با اشاره به نامگذاری دوباره سال ۹۵ به نام تئاتر بیان کرد: همیشه 
 به نامگذاری ها مش��کوک بودم، اما سال گذشته آقای ش��فیعی و همکارانش 
در مرکز هنرهای نمایش��ی یا به ق��ول مقام��ات دولت��ی، اداره کل هنرهای 
 نمایش��ی تالش های زیادی انجام دادند که در بخش هایی توفیق حاصل شد و 
در بخش هایی هم در حد آزمون و خطا باقی ماند. با این حال با توجه به شناختی 
که از مهندس شفیعی دارم امید و انتظارم بر این است که زیربناهایی که سال 

قبل گذاشته شد پی گرفته شود.
آقاخانی ادامه داد: امیدوارم وضعیت تئاترش��هر در س��ال جدید به یک ثبات 
جدی تر برسد و بازس��ازی آن به پایان برس��د. همچنین بودجه تئاتر و میزان 
حمایت از تولیدات تئات��ری ارتقا پیدا کند. البته ناگفت��ه نماند که آرزوی من 
برای س��ال گذش��ته هم همین بود که تا حدودی اتفاقاتی در این راستا افتاد، 

اما نه به طور کامل.
او افزود: بنابراین امیدوارم به دلیل اینکه آن آرمان ها به طورکامل تحقق پیدا 
نکرده اند، وزیر ارشاد با دورخیز بهتری این نامگذاری را انجام داده باشند و این 
بار رویکرد به این نامگذاری از سطح ژورنالیستی فراتر رود که البته سال گذشته 

این اتفاق افتاد، اما نه به اندازه ای که در شأن نامگذاری سال تئاتر بوده باشد.
آقاخانی که سال گذشته نمایش » تکه های سنگین سرب « را با نگاهی متفاوت 

به زندگی چمران روی صحنه داش��ت، اظهار کرد: امیدم بر این است که وزیر 
محترم ارشاد و مشاورانش به این نقد رسیده و بر این اساس نامگذاری را تمدید 
و تجدید کرده باشند. پس ترجیح می دهم به روزهای پیش رو خوش بین باشم 
و واقعیت این است که همه به امید زنده ایم، پس آرزو می کنم تجلی این امید 
را در سطح کالن ببینم. وی با اشاره به اینکه سال ۹۵ برای گروه تئاتر »پوشه« 
س��ال تکاپو در فضای خصوصی با وجود تمام نگرانی ها و ترس ها خواهد بود، 
گفت:  انتظار دارم نظام مهندسی  شده تر، منطقی تر و عملیاتی تری را به شمایل 
تئاتر مدعی خصوصی سازی داده شود چون در حال حاضر چیزی که از تئاتر 
 خصوصی داریم، بیش��تر رشد قارچ گونه مکان های اجراس��ت. در حالی که بقا 
 در این ش��رایط پیچیده تر ش��ده و اگر کمک و نظارت نیروهای تواناتر دولتی 
 در ای��ن بزنگاه ب��ه داد تئاتر خصوصی نرس��د ممکن اس��ت واقع��ا این عرصه 

به بیراهه ای رود که همیشه نسبت به آن نگران بوده ام.

پنج��اه و پنجمین دوره بخ��ش هفته منتقدین جش��نواره فیلم ک��ن که ویژه 
فیلم های اول و دوم س��ینمای جهان اس��ت، فهرس��ت فیلم ه��ای حاضر در 
این رویداد س��ینمایی را در حالی اعالم کرد که در بخ��ش رقابتی فیلم هایی 
 از س��ینمای اروپا و همچنین کش��ورهای ترکیه، لبنان، کامبوج و س��نگاپور 

دیده می شود.
بخش جنبی هفته منتقدین کن امسال از روز ۱2 می با نمایش فیلم کمدی و 
مدرن » با ویکتوریا « به کارگردانی » جاس��تین تریه « آغاز به کار می کند که 
روایتگر داستان مادری تنهاس��ت که در تالش برای ایجاد توازن میان زندگی 

شغلی و زندگی خانوادگی اش است.
در بخش رقابت��ی پنجاه و پنجمین دوره بخش هفت��ه منتقدین کن فیلم های 
»آلبوم« ساخته » مهمت کن  مرتگلو « از ترکیه، » سرزمین الماس « ساخته 
»داوی چو« محصول مشترک سینمای فرانسه و کامبوج، » خام « به کارگردانی 
 » جولیا دوکورنو « از فرانس��ه، » میموس��اس « به کارگردانی » الیور الکسه « 
از اس��پانیا، » یک هفته و یک روز « ساخته » آس��اف پولونسکی « از اسرائیل، 
» بیگانه « به کارگردان��ی » واچه بولقورجیان « از لبن��ان و » یک پرنده زرد « 
به کارگردانی » کی راجاگوپال « از س��نگاپور برای کسب جایزه این بخش از 

جشنواره فیلم کن رقابت می کنند.
در بخش نمایش های ویژه بخش هفته منتقدین کن نیز س��ه فیلم ش��امل » 
با ویکتوری��ا « ) فیلم افتتاحیه ( به کارگردانی » جاس��تین تریه « از فرانس��ه؛ 
»روزهای خوب خواهد آمد« ساخته » الساندرو کومودین « از ایتالیا و » آپنه « 

ساخته » ژان کریستوف مئوریس « از ترکیه به روی پرده خواهند رفت. کمیته 
انتخاب بخش جنبی هفته منتقدین جش��نواره کن برای رسیدن به فهرست 
نهایی۱۰ فیلم ) ۶ فیلم اول و ۴ فیلم دوم ( در مجموع۱۱۰۰ فیلم بلند سینمایی 
 را تماش��ا کردند و نکته جالب اینکه امس��ال هیچ فیلمی از س��ینمای آمریکا 

در این بخش حضور ندارد.
پنجاه وپنجمین دوره بخش هفته منتقدی��ن کن به عنوان قدیمی ترین بخش 
جنبی این رویداد س��ینمایی امس��ال با حضور » والری دونزلی «، کارگردان- 

بازیگر فرانسوی در راس هیئت داوران برگزار می شود.
 » دونزل��ی « با فیل��م خ��ود زندگی نام��ه ای تحت عن��وان » اع��الم جنگ « 
در سال 2۰۱۱ بخش هفته منتقدین کن را افتتاح کرد و سال پیش نیز با فیلم 

» مارگوئریت و ژولین « در بخش رقابتی کن حضور داشت.
 بخش هفته منتقدین هر س��اله جای��زه ب��زرگ » Naspresso « را به یکی 
از هفت فیلم بلند رقابتی در این بخش و جایزه دیسکاوری را به یکی از۱۰ فیلم 
کوتاه اعطا می کند. دیگر اعضای هیئت داوران بخش هفته منتقدین کن شامل 
» آلیس وینوکر « فیلمنامه نویس فیلم نامزد اس��کار » موس��تانگ «،  » دیوید 
رابرت میش��ل « نویس��نده و کارگردان آمریکایی، » نداو لپید « و » سنتیگو 

میتره« فیلمساز آرژانتینی می شود.
شصت ونهمین جشنواره فیلم کن از ۱۱ تا 22 می )22 اردیبهشت تا دوم خرداد( 
در جنوب فرانسه برگزار می شود و امسال » جورج میلر « کارگردان استرالیایی 

فیلم » مکس دیوانه: جاده خشم « رییس هیئت داوران رقابتی آن است.

 مدیر گروه فیلم و س��ریال ش��بکه دو س��یما ب��ه اعمال 
دو رویکرد جدید در حوزه  ساخت مجموعه های نمایشی 
اشاره کرد و در این خصوص تاکید تلویزیون مبنی بر »تولید 
سریال های مناسبتی در فضای آرام و در فرصت مناسب« 
و همچنین » گرایش به س��مت تولید سریال های کمدی 

« را یادآور شد.
مس��عود صب��اح در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا ابت��دا درباره 
 برنامه ریزی هایی که ب��رای نوروز و ماه رمضان س��ال ۹۶ 
در حوزه سریال س��ازی انجام ش��ده اس��ت، توضیح داد: 
با توجه به هماهنگی ه��ای خوب گروه فیلم و س��ریال با 
امور نمایشی سیما و جلس��ات هفتگی که شخص رییس 
صداوس��یما هم در آن حض��ور دارن��د، برنامه ریزی های 
دقیقی انجام ش��ده که ما از االن به نوروز و ماه رمضان ۹۶ 
فکر کنیم؛ البته ای��ن برنامه ریزی ها فعال در حد گفت وگو 
و س��فارش متن هاس��ت؛ به عنوان مثال م��ا مجموعه » 
زعفرانی « را تابس��تان سال گذشته س��فارش داده بودیم 
که خداراش��کر این مجموعه هم نوروز امسال خوب دیده 
شد. این برنامه ریزی ها باعث می ش��ود که ما کارهای مان 
را بدون استرس جلو ببریم. ش��بکه های دیگر هم در حال 
هماهنگی و برنامه ریزی هس��تند تا این سیاست در همه 
شبکه ها جا بیفتد. وی در همین زمینه با بیان اینکه رییس 
سازمان صداوسیما بر حمایت هر چه بیشتر از مجموعه های 
مناسبتی تاکید دارد، خاطرنشان کرد: از این پس قرار است 
سریال های تلویزیون به ویژه سریال های مناسبتی در یک 
 شرایط برنامه ریزی ش��ده و در آرامش کامل ساخته شود 
تا زمان کم روی کیفیت تاثیر نگذارد. به نظرم این بهترین 
شیوه ای اس��ت که می توانیم در بخش سریال سازی از آن 
 اس��تفاده کنیم تا کیفیت مطلوب تری هم از کارهای مان 
داش��ته باش��یم. البته این سیاس��ت از قبل هم در کارها 
حاکم ش��ده، اما گاهی ش��رایطی پیش می آید که ممکن 
اس��ت برنامه ها را ناهماهنگ کند. جلس��ه ای که اخیرا با 
 رییس سازمان صداوسیما داشتیم ایش��ان تاکید فراوانی 
در جهت حمایت مجموعه های مناسبتی داشتند و علیرغم 
وضعیت مالی سازمان صداوس��یما و مضیقه بودجه ای که 
تلویزیون با آن روبه رو اس��ت، واقعا معاونت سیما و رییس 
سازمان با تمام این مش��کالت از کارهای نوروز و رمضان 
حمایت کرده است. مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو در 
 ادامه از اعمال یک سیاس��ت جدید در سازمان صداوسیما 
و در میان همه ش��بکه ها خبر داد و گف��ت: یک کار خوب 
دیگر که در شبکه های سیما اتفاق می افتد و در حال انجام 
است این است که رویکرد شبکه ها به سریال های کمدی 
که از لحاظ تولی��دی زودبازده تر هس��تند، خواهد رفت؛ 
 یعنی تولید س��ریال هایی که نسبت به س��ریال های دیگر 

از لحاظ زمانی، اجرا و بودجه کم هزینه تر باشند، اما بازدهی 
آن ها بیش��تر از تولیدات دیگر باش��د. این طرح در مرحله  
گفت وگو و سفارش است و اگر همه شبکه ها بتوانند چنین 
مجموعه هایی را تولید کنند، می تواند کمک خوبی باشد و 
حتی ممکن اس��ت این کارها به شکل فصلی اتفاق بیفتد. 
این اتفاق خوب است، اما به ش��رطی که قصه های خوبی 
داشته باشیم؛ بنابراین این یک سیاست جدید در سازمان 

صداوسیما در حوزه سریال سازی است.
صباح همچنین درباره سریال » برادر « که اکنون در حال 
ساخت اس��ت و از گزینه های اصلی پخش در ماه رمضان 
است، توضیحاتی را ارایه داد. وی گفت: مجموعه » برادر « 
به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی نعمت ا... چگینی 
در حال آماده س��ازی اس��ت. این مجموعه امس��ال با یک 
برنامه ریزی دقیق تر در جهت دوری از اس��ترس رساندن 
به پخش با حمایت سازمان صداوس��یما و شخص رییس 
سازمان محقق ش��ده اس��ت و ما برای اولین بار همزمان 
با ساخت س��ریال نوروزی، س��ریال ماه رمضان مان را هم 
ش��روع کرده ایم. قصه » برادر « از آغاز ماه مبارک رمضان 
ش��روع می ش��ود و تا عید س��عید فطر روایت خواهد شد. 
همان طور که پیش تر اعالم شده این مجموعه در شب های 
قدر هم پخش خواهد ش��د. اکنون همزم��ان تدوین این 
مجموعه در حال انجام اس��ت و فردین خلعتبری مشغول 
ساخت موسیقی این مجموعه است؛ ضمن اینکه به زودی 
خواننده تیتراژ سریال » برادر «  مشخص می شود. تاکنون 
هم۳۰ درص��د از کل تصویربرداری ای��ن مجموعه انجام 
شده اس��ت. مدیر گروه فیلم و سریال ش��بکه دو سیما در 
پایان گفت وگوی خود درباره کلید خوردن مجموعه های 

جدیدی که برای نیمه دوم سال ۹۵ در نظر گرفته شده اند، 
اظهار کرد: ما برای پاییز و زمستان دو مجموعه خانوادگی 
در نظر گرفته ای��م. مراحل نگارش فیلمنامه  و بازنویس��ی  
این دو مجموعه که » یکت��ا « و » آرام بگیریم « نام دارند، 
انجام ش��ده اس��ت و تیم تولی��د از نیمه اردیبهش��ت  ماه 
 وارد مرحل��ه تصویربرداری می ش��وند. س��ریال » یکتا « 
به کارگردانی شهرام شاه حس��ینی و تهیه کنندگی بهروز 
مفی��د در مرحله پیش تولی��د، انتخاب بازیگ��ر و انتخاب 
لوکیش��ن اس��ت. این مجموعه جزو کاره��ای پربازیگر و 
پرلوکیش��نی اس��ت که مرحله پیش تولیدش ب��ا دقت و 
وس��واس انجام می ش��ود. » یکتا « با موضوعات متنوع در 
ژانر ملودرام خانوادگی در 2۶ قسمت ساخته خواهد شد. 
همچنین س��ریال »آرام بگیریم« که به ش��کل مشارکتی 
 با انجمن س��ینمای دفاع مقدس س��اخته خواهد ش��د، 
به تهیه کنندگی فرهاد گلی و کارگردانی روح ا... س��هرابی 
ساخته می شود. بازنویسی  متن این مجموعه هم انجام شده 
ولی همچنان در مرحله  نگارش است. »آرام می گیریم« در 
۴2 قسمت در لوکیش��ن های تهران، خوزستان و باغ های 
اطراف شهرستان ساوه تصویربرداری می شود. این مجموعه 
هم جزو کارهای پربازیگر و پرلوکیش��ن است که تاکنون 
حضور بازیگرانی چون ثریا قاس��می، لعی��ا زنگنه، فرهاد 
قائمیان، هوشنگ توکلی، میرطاهر مظلومی، علی اوسیوند، 
تینا آخوندتب��ار و پروی��ز فالحی پور در آن قطعی ش��ده 
اس��ت، اما از آنجا که این مجموعه جزو کارهایی است که 
ش��خصیت های زیادی دارد، تعدادی از بازیگران به زودی 
به این مجموعه اضافه خواهند ش��د. بحث امنیت جامعه 

موضوع محوری سریال » آرام بگیریم « است.

فیلم های » هفته منتقدین « جشنواره کن معرفی شدند؛

جای خالی ایران

چرا سایت بن کتاب نمایشگاه، برخی 
دانشجویان را پذیرش نمی کند؟

اخبار کوتاه

مجموعه های جدید تلویزیونی از راه می رسند؛

سر فرصت سریال می سازیم!
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درگیری ه��ا میان دو فدراس��یون ع��راق و عربس��تان برای میزبان��ی ایران این 
 روزه��ا باال گرفته اس��ت. پس از توهین برخی رس��انه های عربس��تان به رییس 
فدراسیون عراق به خاطر انتخاب تهران برای میزبانی بازی هایش این اختالفات 
بیش��تر ش��د تا جایی که فدراس��یون عراق از همتای عربس��تانی خود خواستار 
 عذرخواهی رس��می ش��د، اما س��عودی ها ای��ن درخواس��ت را رد کردند چون 
دو روز پیش احمد عید، رییس فدراسیون عربستان با همتای عراقی خود تماسی 
تلفن��ی داش��ته و از او به خاطر این اتفاق عذرخواهی ک��رد. با این وجود به نظر 
می رسد ایس��تادگی عراقی ها جواب داده است زیرا دوشنبه شب در برنامه زنده 
ش��بکه » الریاضیه 24 « عربس��تان عبدالعزیز المریسل سردبیر روزنامه ورزشی 
 عربس��تان ک��ه پیش از این به رییس فدراس��یون عراق به خاط��ر انتخاب ایران 
به عنوان میزبان بازی هایش، اهانت کرده بود، عذرخواهی رسمی کرد و این طور 
بیان کرد: عبدالخالق مس��عود، رییس محترم فدراسیون فوتبال عراق من با شما 
تماس گرفتم و از طریق تلفن از ش��ما عذرخواهی کردم. در این برنامه زنده نیز 
از ش��ما رسما عذرخواهی می کنم. این درحالی است که پیش از این فدراسیون 
عراق اعالم کرده بود که رس��ما باید فدراسیون عربستان از آنها عذرخواهی کند. 
فدراسیون عراق همچنین در تماس تلفنی که با فدراسیون عربستان داشته بود 
برای آنها خط و نشان کشیده بود و اعالم کرده بود که از خبرنگارانی که اهانت 

کردند به دادگاه بین الملل شکایت می کند. 
 عذرخواه��ی ای��ن خبرنگار تندرو نش��ان داد که ایس��تادگی مس��ئوالن عراقی 

جواب داده است.

مدافع پیشین اسپانیا و رئال مادرید، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران را 
مردی بزرگ و صاحب اندیشه توصیف کرد.

 میش��ل س��الگادو  در حالی که برای رس��یدن به فرودگاه ام��ام خمینی )ره( 
 عجل��ه داش��ت، تصریح ک��رد: از میهمان ن��وازی ایرانیان بس��یار ممنونم. این 
سومین بار است که به کشور شما می آیم. اگر بی نظمی بوده به خاطر عجله من 
به خاطر بازگشت است چرا که ترافیک کاری عجیبی دارم. از همه کسانی که 

مرا دعوت کردند و در این مدت از من پذیرایی کردند،  ممنونم.
وی در پاسخ به این سوال که نظرش درباره کارلوس کی روش چیست؟ گفت: 
او مرد بزرگی است و صاحب اندیشه. فوتبال شما خوش شانس است که چنین 

مربی ای در اختیار دارد. از او نهایت استفاده را بکنید.
از میش��ل س��الگادو پرسیده ش��د که رئال مادرید این روزها را چگونه ارزیابی 
می کند. وی با اشاره به شکست اخیر بارسلونا مقابل والنسیا گفت: رئال مادرید 
حق دارد به قهرمانی فکر کند. رئال مادرید خانه من است و با هر پیروزی آن 
خوش��حال و با هر شکستش غمگین می شوم. صدر جدول اللیگا پیچیده شده 

و چرا نباید به قهرمانی فکر کنیم.
او درباره زیدان گفت: ش��ک ندارم که موفق خواهد ش��د. او چون زیدان است 

موفق هم هست.
از س��الگادو درباره امنیت ایران پرس��یده شد و او در پاسخ به این سوال گفت: 
همه چیز ایده آل اس��ت. هیچ مشکلی نیست. شما خودتان بر این نکته اشراف 

دارید که یکی از امن ترین کشورها هستید؟

سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس و زمانی که 
مورد بازخواست لیدرها قرار گرفت اعتراف تلخی داشت و گفت: چه باید می کردم 

که نکردم، گفتید برهانی را بازی بده بازی دادم!
البه الی حرف های پرویز مظلومی بحثی وجود داشت خیلی عجیب، بسیار بعید. 
جروبحث که در گرفت جلوی درب استادیوم آزادی، مظلومی به لیدرها گفت چه 

باید می کردم که نکردم؟ » گفتید برهانی را به میدان بفرست که فرستادم. «
 این عجیب ترین حرفی بود که در همه تاریخ شنیده بودیم. 

مگر می ش��ود؟ مگر امکان دارد که لیدر، تیم را کوچ کند؟ مگر ممکن است که 
پروی��ز مظلومی به حرف یک یا چند لیدر گوش کرده باش��د و ترکیب دربی را 
چیده باشد؟ آرش برهانی مدت ها بود بازی نکرده بود، مدت ها بود که مظلومی 
به او اطمینان نداشت البته همین او، دوبار تا آستانه فتح دروازه حریف هم رفت، 
اما بحث کیفیت فنی او نیس��ت بلکه حرف این اس��ت که به درست یا غلط مگر 
می ش��ود که سرمربی با نظر لیدرها و بوقچی ها بازیکن به ترکیب اضافه کند یا 

از ترکیب کم کند؟
اتفاقا زمان را که به عقب برمی گردانیم می بینیم که پرویز مظلومی چند ساعت 
 پی��ش از دربی چند ترکی��ب را عوض کرد، یک موردش برهان��ی بود و یک بار 
جاب��ر انصاری و یک بار هم میثم مجیدی. موضوع این اس��ت که چه کس��ی یا 

کسانی ترکیب تیم را عوض کردند و مظلومی حرفی نزد؟
پرس��ش اساسی این است که آیا وقتی لیدر در ترکیب دخالت می کند دیگران، 

دیگر مدیران و مسئوالن در ترکیب دخالت نکرده اند؟ 

موضع قدرتمندانه فدراسیون عراق 
مقابل سعودی ها نتیجه داد

تعریف تمجید مدافع رئال 
از کارلوس کی روش

لیدرها چگونه ترکیب استقالل 
را تغییر دادند؟

» آقای خاص « چه کسانی را
 به منچستر می برد؟

خستگی راه از تن المپیکی ها در آمد

توتی سکوت خود را شکست

آتش بس پس از جنجال بزرگ؟

برترین ورزشکاران سال 2015

سیری دردنیای ورزش

مصدومیت بی موقع کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد در روزهایی 
که تمام مدعیان مش��غول تجهیز و آماده سازی برای المپیک 
هس��تند، بسیاری از معادالت را برهم زد و انتخاب سختی را 

پیش روی کادر فنی گذاشت.
رضا یزدانی بعد از ناکامی و خاطرات تلخ المپیک 2۰۱2 لندن 
ب��ا خود عهد کرد تا برای جبران و کس��ب مدال در المپیک 
بعدی از هیچ تالش و کوششی دست بر ندارد. گواه این ادعا 
نیز کس��ب قهرمانی در رقابت های جهانی 2۰۱۳ بوداپست 
 و مدال ط��الی بازی های آس��یایی 2۰۱4 اینچئون بود که 
نشان داد یزدانی عزم خود را جزم کرده تا ویترین افتخاراتش 

را با خوشرنگ ترین مدال المپیک تکمیل کند.
 هم��ه چی��ز طبق روال پی��ش می رفت و رض��ا یزدانی اواخر 
س��ال گذش��ته پس از قهرمانی در رقابت های 2۰۱۶ آسیا، 
 مس��یر را برای رس��یدن ب��ه المپی��ک ریو هم��وار می دید 
 تا اینکه تمرینات اختصاصی و انفرادی او در زادگاهش جویبار، 
کار دس��تش داد. زخم کهنه یزدانی و مصدومیت او از ناحیه 
مچ و س��اق پا دوباره تازه ش��د و این بار با شدتی بیشتر او را 
زمین گی��ر کرد. این درد قدیمی، هم��ان دردی بود که مانع 
حض��ور یزدانی در رقابت های جهانی 2۰۱۵ الس وگاس هم 

شد و دوباره، آن هم در آستانه المپیک به سراغ او آمد.
تکرار کابوس لندن

 یزدان��ی که تا رس��یدن به دوبن��ده تیم مل��ی، فقط حضور 
 در رقاب��ت های انتخاب��ی و رویارویی با حریف��ی جوان و اما 
با انگیزه را پیش رو داش��ت، به یک باره همه چیز را از دست 
رفت��ه دید و دوب��اره دچار کابوس المپیک لندن ش��د. حتی 
معاینات تخصصی کمیس��یون ویژه پزشکی هم خبر خوشی 
 برای مرد پرامید کشتی ایران نداشت و حضورش در المپیک را 
 در هاله ای از ابهام قرار داد. آنچه مس��لم اس��ت او هم اکنون 
بر دوراهی حس��اس و سرنوشت س��ازی قرار دارد و تصمیم 
س��ختی پیش روی اوس��ت. یزدانی یا باید اقدامات موقت و 
مقطعی درمانی را تا رس��یدن به المپیک ریو پیش بگیرد یا 

بای��د قید المپیک را بزند و پای مصدومش را به تیغ جراحان 
بسپارد. ضمن اینکه میدان المپیک، جای هیچ گونه ریسک 
 و ام��ا و اگر نیس��ت و متولیان کش��تی نیاز به ف��ردی دارند 
تا برای کاروان ورزش��ی کش��ورمان م��دال آوری کند. البته 
همیش��ه باید نیم��ه پر لیوان را دید و به آین��ده امیدوار بود، 
ام��ا ممکن اس��ت یزدانی در صورت درم��ان مقطعی و نصفه 
نیمه، نتواند در المپیک نتیجه بگیرد و ضمن تحمل شکست 
و ناکامی، وداعی تلخ با دنیای قهرمانی داشته باشد. از سویی 

دیگر هیچ بعید نیس��ت این مرد باغیرت و باتجربه کش��تی 
بتوان��د با همین پ��ای مصدوم و زخم خورده ه��م در برزیل 
بدرخش��د و افتخارآفرین ش��ود که این اتفاق چیزی ش��بیه 

شگفتی و حتی معجزه است.
اشتباه دبیر و دوستان به ناکامی ختم شد!

ش��رایط کنونی یزدانی، اهالی کش��تی را ی��اد اتفاقات قبل و 
بع��د المپیک 2۰۰4 آتن می ان��دازد. میدانی که با ناکامی و 
سپس خداحافظی علیرضا دبیر، مرد طالیی المپیک سیدنی 

 هم��راه بود و حواش��ی زیادی را از این رویداد مهم ورزش��ی 
 به یادگار گذاشت. آن روزها خیلی از گوش شکسته ها از جمله 
منص��ور برزگر س��رمربی وقت تیم ملی به خوبی از ش��رایط 
علیرضا دبیر و مصدومیتش مطلع بودند، اما اصرار این آزادکار 
و ص��د البته برخی اتفاقات از جمله نفوذ و فش��ار عده ای از 
مسئوالن نام آش��نا باعث اعزام دبیر مصدوم به المپیک شد. 
ملی پوش��ی عنوان دار ام��ا ناآماده که به دلی��ل عدم توان و 
سالمت کافی جسمی و بدنی به زور تزریق آمپول به کتفش 
راهی المپیک شد و در نهایت هم شکستی قابل پیش بینی را 
برای کشتی ایران رقم زد. بدین ترتیب دبیر در همان ابتدای 
 راه براب��ر ماخاچ مرتضی علی اف شکس��ت خ��ورد و با حدف 

زود هنگام، با دست خالی به ایران بازگشت.
سودای المپیک قربانی گرفت

ناکامی دبیر نه تنها کاروان کش��تی ایران را از کس��ب مدال 
در وزن ۶۶ کیلوگ��رم محروم ک��رد، بلکه فرصت عرض اندام 
 و درخش��ش جوان ب��ا انگیزه و پرامیدی را نی��ز از او گرفت. 
علی اصغر بذری همان ج��وان گمنام اما آینده دار مازنی بود 
 ک��ه در عین شایس��تگی، مغلوب نام و جای��گاه علیرضا دبیر 

 شد. 
در واقع بذری به عقیده بسیاری از کارشناسان و اهالی کشتی، 
می توانست در المپیک آتن، بهتر از همتای نامدار خود نتیجه 
بگیرد، اما با یک تصمیم غلط، برای همیش��ه حسرت به دل 
المپیک ماند و خواس��ته یا ناخواس��ته بعد از مدتی از دنیای 
قهرمانی حذف ش��د. به هر حال امیدواری��م رضا یزدانی هم 
به سرنوش��ت دبیر دچار نشود و با درایت و دوراندیشی خود 
و همچنین تصمیم و سیاست گذاری متولیان کشتی، فردی 
که از هر نظر توان و شایس��تگی حضور در وزن ۹۷ کیلوگرم 
را داش��ت راهی برزیل ش��ود. هرچند که انتخاب اول و شاید 
آخر تمامی اهالی کشتی و دوستداران این رشته، رضا یزدانی 
توانمن��د و باتجربه اس��ت که به واقع ج��ای خالی یک مدال 

المپیک در ویترین افتخاراتش حس می شود.

 در حال��ی که ریی��س فدراس��یون ژیمناس��تیک حرفی از 
مش��کل مالی برای عدم برگزاری اردوی تیم ملی این رشته 
مطرح نمی کند س��رمربی تیم ملی می گوید تا وقتی پول 

نباشد، خبری از اردو نیست!
اردوی تی��م ملی ژیمناس��تیک در حال��ی همچنان تعطیل 
اس��ت که رییس فدراس��یون صحبتی از عل��ت اصلی عدم 
برگ��زاری آن نمی کن��د. این اتفاق در ش��رایطی می افتد 
که رقابت ه��ای قهرمانی جوانان آس��یا چندماه دیگر آغاز 
می شود و ژیمناستیک کاران همچنان وضعیت بالتکلیفی 

دارند.
 جعف��ر دروی��ش زاده، ریی��س فدراس��یون ژیمناس��تیک 
در ای��ن خصوص گفت: ژیمناس��تیک کاران در حال حاضر 
با مربی��ان اختصاصی خود تمرین می کنند و در آینده ای 
نزدی��ک دور جدید تمرینات تیم ملی آغاز می ش��ود. بهتر 

است در این مورد از سرمربی تیم ملی سوال کنید.
اما پاس کاری رییس به سمت سرمربی تیم ملی بزرگساالن 
و جوانان ) هر دو به صورت همزمان ( ما را به شنیدن این 
پاسخ از محمد آذرپی رس��اند: تمام برنامه های ما بستگی 
به بودجه ای دارد که باید در اختیار فدراسیون قرار بگیرد. 
منتظر فدراس��یون هس��تیم تا آمادگی خ��ود را برای آغاز 
مج��دد اردوها اع��الم کند. هنوز بودجه س��ال ۹۵ دریافت 
 نش��ده اس��ت و مش��کالت مالی همچنان در ژیمناستیک 

دیده می ش��ود. آنچه بیش از همه نگران کننده اس��ت این 
موضوع خواهد بود که آیا فدراس��یون ژیمناس��تیک حتی 
هزین��ه برگزاری یک اردوی داخلی در یکی از س��الن های 
وابس��ته به خود را هم ندارد؟ وقتی فدراسیون ژیمناستیک 
 هی��چ دس��تمزد و حقوق��ی به مل��ی پوش��ان و کادر فنی 
 نمی دهد و شرایط تغذیه ملی پوشان نیز بسیار ابتدایی است آیا 
نمی شود استارت اردوی مجدد تیم ملی دوباره زده شود؟

رییس فدراس��یون ژیمناس��تیک که پاسخ دادن به پرسش 
 در خص��وص علت لغ��و اردو را به س��رمربی تیم ملی پاس 
می دهد به خوبی می داند که در روزهایی که بس��یاری از 
رش��ته های ورزشی یا س��همیه المپیک کسب کرده اند و 
یا در ح��ال تالش برای امتحان آخرین ش��انس های خود 
هستند ژیمناس��تیک خاموش ترین روزهای خود را تجربه 
 می کن��د. بی برنامگی ای��ن فدراس��یون و دلخوش کردن 
 ب��ه یک��ی دو مدال س��الیانه در س��طح آس��یا ک��ه آن هم 
با استعدادهای شخصی به دست می آید نمی تواند توجیهی 
 برای برنامه داش��تن در رش��ته ژیمناس��تیک باشد. به نظر 
می رس��د لغو اردوی ژیمناس��تیک در این ش��رایط زمانی 
 هیچ توجیه منطقی جز بی اهمیتی مس��ئوالن فدراس��یون 
به آینده این رشته و در راس آن بی توجهی مسئوالن ارشد 
وزارت ورزش و جوان��ان به این رش��ته پایه، مادر و پرمدال 

نداشته باشد.

با حضور احتمالی سرمربی پیشین تیم فوتبال چلسی روی نیمکت منچستریونایتد، 
از بازیکنانی ک��ه او برای تی��م جدی��دش در نظرگرفته صحبت می ش��ود. ژوزه 
مورینیو ب��ه احتمال زیاد فص��ل آینده هدایت تی��م فوتبال منچس��تر یونایتد را 
بر عهده می گی��رد و در همی��ن رابطه از مهره های��ی که او برای تقوی��ت یونایتد 
درنظرگرفته صحبت ش��ده اس��ت. جان اس��تونز، مدافع اورت��ون از گزینه های 
 مدنظ��ر مورینیو اس��ت. ای��ن بازیکن توانس��ته ب��ا عملک��رد خ��وب در اورتون 
به تیم ملی دعوت شود و به نظر می رسد یکی از بازیکنان فصل آینده شیاطین سرخ 
باشد. رناتو سانچز، هافبک بنفیکا و همچنین زالتان ابراهیموویچ دیگر مهره هایی 

هستند که مدنظر مورینیو هستند و احتمال حضور آنها در یونایتد زیاد است.

اعضای تیم ملی تنیس روی میز کش��ورمان که برای حضور در مسابقات کسب 
س��همیه المپیک به هنگ کنگ رفته بودند، پس از کس��ب ۳ س��همیه، بامداد 
 سه شنبه با اس��تقبال کیومرث هاش��می و شاهرخ ش��هنازی، رییس و دبیر کل 
کمیته ملی المپیک و مهرداد قارداش��ی، رییس فدراس��یون تنیس روی میز و 
همچنین جمعی از اهالی این رشته و خانواده ورزش��کاران به میهن بازگشتند. 
پاداش۱۰۰ میلیون ریالی کس��ب س��همیه المپیک ریو نیز از س��وی هاشمی و 
شهنازی به نوشاد و نیما عالمیان و ندا شهسواری که برای اولین بار در تاریخ این 
رشته موفق به کسب ۳ سهمیه شدند، اهدا شد. همچنین۳۰۰ میلیون ریال پاداش 
کمیته ملی المپیک ویژه کادر فنی تیم ملی نیز در اختیار رییس فدراسیون قرار 

گرفت تا به مربیان اهدا شود.

اسطوره باش��گاه رم بعد از منتشر ش��دن خبرهایی در مورد درگیری با سرمربی 
 این تیم صحبت هایی انجام داد. بعد از توقف رم برابر آتاالنتا در هفته سی و سوم 
رقابت های س��ری A، رس��انه های ایتالیایی از درگیری لفظی لوچیانو اسپالتی 
سرمربی رم با فرانچسکو توتی، اسطوره این باشگاه سخن به میان آوردند و همین 

هم باعث شد تا شایعه های جدایی توتی از جالوروسی در پایان فصل زیاد شود.
توتی که گل تس��اوی تیمش را در دیدار برابر آتاالنتا به ثمر رس��اند، تاکید کرد 
هیچ درگیری با اسپالتی نداشته است و به حمایت از این مربی با تجربه پرداخت.

 او گفت: هیچ مش��کلی با اس��پالتی ندارم و هی��چ درگیری هم بین م��ا به وجود 
نیامده است. همه چیز آرام و خوب پیش می رود.

او انسان بسیار خوبی است و به خوبی همدیگر را درک می کنیم. گذشته فراموش 
شده است و االن رابطه بسیار خوبی با اسپالتی دارم. رم با برکناری رودی گارسیا و 
آمدن اسپالتی، به کلی متحول شده است. این  تیم در رده سوم جدول رده بندی 
جای دارد و ش��انس بس��یار کمی برای قهرمانی دارد، اما می تواند سهمیه لیگ 

قهرمانان اروپا را به دست آورد.

قرار اس��ت نماینده علی دایی به زودی با وکیل باشگاه پرس��پولیس و علی اکبر 
طاهری دیدار کند. این دیدار به مطالبات سرمربی فعلی تیم فوتبال صبا از باشگاه 
پرسپولیس مربوط می شود. دایی اعالم کرد دیگر راهی به جز شکایت برایش باقی 

نمانده است و به همین دلیل تصمیم گرفته از مجاری قانونی اقدام کند.
باش��گاه پرس��پولیس مالیات بر قرارداد علی دایی را نپرداخته و همین موضوع 
برای او دردسرساز ش��ده است. ش��نیده می ش��ود مبلغ مالیات بر قرارداد دایی 
حدود۳۵۰ میلیون تومان اس��ت و باشگاه پرس��پولیس باید این رقم را پرداخت 
کند. جالب این که مدیران باش��گاه پرسپولیس از س��رمربی فعلی صبا خواسته 
بودند به آنها تخفی��ف بدهد، اما دایی در جواب گفته بود ش��ما ب��ا اداره مالیات 
 طرف هس��تید و چیزی از این پول به جیب من نمی رود. بعد از جنجال هایی که 
در نیمه دوم فروردین سال جاری سر این مسئله پیش آمد هفته آینده قرار است 
دایی و طاهری رودرروی همدیگر بنشینند. گفتنی است بعد از شکایت سرمربی 
پیشین پرسپولیس از این باشگاه، طاهری و دایی مصاحبه های نسبتا تندی علیه 

یکدیگر انجام دادند.

» نوواک جوکوویچ « و » سرنا ویلیامز « دو تنیسور برتر زن و مرد جهان از سوی 
الروس به عنوان برترین ورزشکاران سال 2۰۱۵جهان برگزیده شدند. جوکوویچ 
 برای دومین س��ال پیاپی اس��ت که برنده این جای��زه می ش��ود و ویلیامز برای 
چهارمین بار است که جایزه الروس را می برد. تنیسور زن آمریکایی در این مراسم 
حضور پیدا نکرد. جوکوویچ جایزه خود را به اسطوره فقید بارسلونا، یوهان کرایف، 
 و نیکی الئودا، راننده پیش��ین فرمول یک، تقدیم کرد. الئودا و کرایف همچنین 
 در این مراس��م تقدیر ش��دند. الئودا به عنوان یک عمر فعالیت ورزشی و کرایف 
به دلیل کارهای خیرخواهانه. جایزه اسطوره فوتبال هلند از سوی پسرش یوردی 
دریافت شد. تیم راگبی نیوزلند که قهرمان جام جهانی شد به عنوان برترین تیم 
سال انتخاب ش��د و » دانیا دیاس «، ش��ناگر برزیلی، به عنوان برترین ورزشکار 

معلول جهان انتخاب شد.

دو تیم ذوب آهن و س��پاهان اصفهان در لیگ قهرمانان 
آس��یا، امروز به مصاف حریفان عربستانی خود می روند. 
ذوب آهن ایران- النصر عربستان؛ صعود شاگردان 

یحیی؟
 ذوب آه��ن در مس��قط پایتخ��ت عم��ان میزب��ان تیم

 النصر عربستان است. ذوبی ها با 8 امتیاز در صدر جدول 
 گروه B قرار دارند. 

ش��اگردان یحی��ی گل محم��دی اگ��ر در ای��ن ب��ازی 
 پیروز ش��وند صعودش��ان ب��ه مرحل��ه بع��دی قطعی 

خواهد شد. 
ذوب آه��ن در لیگ برت��ر ایران روی خط مس��اوی گام 
برمی دارد و با شکست مقابل تراکتورس��ازی از گردونه 
مدعی��ان قهرمانی خارج ش��د ب��ا این حال ش��اگردان 
گل محمدی در آس��یا نتای��ج فوق الع��اده ای گرفته اند. 
 ذوبی ه��ا ب��ا ۶ گل زده بهترین خط حمله گ��روه را هم 

در اختیار دارد. 
النصر ه��م با 8 گل خ��ورده صاح��ب ضعیف ترین خط 

دفاع است. 

ذوب آه��ن می توان��د ب��ا ی��ک ب��رد خانگی خ��ارج از 
 اصفه��ان، ه��واداران فوتب��ال ای��ران را خوش��حال 

کند. 
بهترین راه ب��رای انتقام گیری از کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا به خاطر صدور رای سیاس��ی و بازی در کش��ور 
 س��وم مقابل حریفان عربس��تانی برد در زمی��ن فوتبال

است.
النص��ر عربس��تان در ص��ورت شکس��ت در ای��ن بازی 
 ش��انس صعودش به حداقل می رس��د بنابراین این تیم 

با تمام توان در این بازی به میدان می آید. 
مس��اوی ه��م ب��ه س��ود ش��اگردان گل  محم��دی 
 اس��ت.دیدار دو تی��م س��اعت 2۱ امش��ب برگ��زار 

می شود.

االتحاد عربستان- سپاهان ایران؛ آخرین شانس 
بقای قطب زرد

سپاهان اصفهان دیگر آن قطب زرد قدرتمند در فوتبال 
ایران و آسیا نیس��ت. تیمی که در لیگ برتر در نزدیکی 
انتهای جدول قرار دارد و حاشیه ها ی فراوانی هم داشت. 

این تیم در آسیا هم خوب نتیجه نگرفته است. 
 زردپوش��ان ب��ا ۵ گل خ��ورده و 2 گل زده ضعیف ترین 

خط دفاع و خط حمله گروه A را در اختیار دارند.
االتحاد عربس��تان هم تی��م قدرتمندی نیس��ت و مثل 
س��پاهان ۳ امتیاز دارد. هر دو تی��م در خطر حذف قرار 
دارند و در صورتی که در دو بازی باقی مانده پیروز شوند 

ممکن است صعود کنند.
 امیدواریم سپاهان برای دفاع از اعتبار خودش و فوتبال 
ایران مقابل این حریف عربس��تان خوب بازی کند و سه 

امتیاز از تیم االتحاد بگیرد.
 این دیدار ساعت2۰ و۳۰ دقیقه امشب برگزار می شود.

دفاع ذوب آهن و سپاهان از اعتبار فوتبال ایران

 مهاجم تی��م اس��تقالل، آرش برهان��ی بع��د از حمایت ه��واداران پیامی 
 در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.  نوشت: » همیشه به داشتن هوادارانی 
با فهم و شعور اس��تقالل به خود مي بالیدم و افتخار مي کنم که به چنین 
تیمی عشق می ورزم و حضور پر مهر شما رو حتی در سخت ترین شرایط 
ممکن هم کنار خود حس کرده و مي کنم و از خدای خود ممنونم که من 

را یک استقاللی آفرید. «

لنز دوربین

از خدا ممنونم که من را یک استقاللی آفرید

روزهای خاموش رشته مادر؛

علت لغو اردوی ژیمناستیک چیست؟

از علیرضا دبیر آتن تا یزدانی ریو؛

قربانی بعدی 
سودای المپیک 

کیست؟
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اخبار کوتاه خبر

جانشين فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختياري از كشف ميلياردي 
كاالي قاچاق و توقيف چهار دستگاه خودرو در محورهاي مواصالتي استان 
خبر داد. سرهنگ محبت خاني اظهار كرد: به دنبال دريافت اخباري مبني 
بر حمل كاالي قاچاق از محورهاي مواصالتي استان به سمت استان هاي 
مركزي كشور، ماموران فرماندهي انتظامي اس��تان طرح مبارزه با قاچاق 
كاال را به مرحله اجرا گذاش��تند. وی افزود: مام��وران فرماندهي انتظامي 
شهرستان لردگان در محور ياس��وج – لردگان يك دستگاه خودروي بنز 
باري حامل كاالي قاچاق را متوقف كردند. اين مقام ارشد انتظامي گفت: 
در عمليات ديگري ماموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان بروجن حين 
عمليات ايست و بازرسي در محور لردگان – بروجن دو دستگاه وانت پيكان 

و يك دستگاه پژو حامل انواع كاالي قاچاق را متوقف كردند.
س��رهنگ محبت خاني خاطر نشان كرد: در بازرس��ي از اين خودرو ها10 
 تن برنج، س��ه هزار و 445 عدد المپ، پنج تخته پتو، سه دستگاه ماشين 
ظرف شويي، دو دستگاه ماش��ين لباس شويي، دو دستگاه كولر گازي، دو 
دستگاه يخچال، يك دستگاه ال اي دي و يك دستگاه مايكرو ويو به ارزش 
 يك ميليارد ريال كش��ف ش��د. محبت خاني، با اش��اره به معرفي متهمان 
به مراجع قضاي��ي، از عموم م��ردم خواس��ت: هرگونه اط��الع از فعاليت 
قاچاقچيان كاال را براي اقدام س��ريع و ضربتي پليس، ب��ه تلفن يا پيامك 

110، مركز فوريت هاي پليسي، گزارش كنند.

  فرمان��دار ش��هركرد از احداث يك پ��ارک جنگلی در ش��هركرد 
مركز استان چهارمحال و بختياری تحت عنوان پارک جنگلی »شاه 

منظر« خبر داد.
حميد ملك پور در نشست مطبوعاتی با اشاره به اينكه پارک جنگلی 
در ش��هركرد احداث می ش��ود، اظهار داش��ت: اين پارک جنگلی 
 تحت عنوان پروژه ش��اه منظر نقش مهمی در توسعه گردشگری 

در شهركرد دارد.
وی افزود: ش��هركرد محلی مناس��ب برای گردش و تفريح ندارد و 
اجرای پروژه پارک جنگلی و گردشگری شاه منظر در شهركرد نقش 

مهمی در توسعه گردشگری در اين منطقه دارد.
فرماندار ش��هركرديادآور ش��د: كاره��ای كارشناس��ی اين طرح 
 گردش��گری از جمل��ه آزماي��ش ه��ای خ��اک و آب انج��ام 

شده است.
وی عنوان كرد: پارک گردش��گری ش��اه منظر در مس��ير ش��هر 
هفشجان - شهركرد ساخته می شود و نقش مهمی در جذب مسافر 

و گردشگر خواهد داشت.
حميد ملك پور يادآور شد: درختكاری و احيا بافت جنگلی در اين 
طرح گردشگری انجام می شود كه نقش مهمی در افزايش زيبايی 

منطقه دارد.
 آب و هوای شهرکرد تحت تاثیر کانون های تولید گرد و 

غبار قرار گرفته است
فرماندار ش��هركرد با اش��اره به اينكه آب و هوای ش��هركرد تحت 
تاثير كانون ه��ای توليد گرد و غبار قرار گرفته اس��ت، عنوان كرد: 
كيفيت هوای ش��هركرد پايي��ن آمده اس��ت كه با اج��رای طرح 
 گردش��گری ش��اه منظر، كيفيت هوای ش��هركرد نيز مطلوب تر 

می شود.
وی اظهار داشت: اين طرح گردشگری به عنوان يك شركت تعاونی 
 ثبت شده است و هر شهروند ش��هركرد با خريد س��هام می تواند 

در اين طرح مشاركت داشته باشد.
 وی در ادامه با اش��اره به برگزاری1۸0 جلس��ه در س��ال گذشته 
در فرمانداری شهركرد، ادامه داد: حدود۸0 درصد مصوبات جلسات 

مختلف فرمانداری شهركرد اجرا شده است.
 فرمان��دار ش��هركرد در ادامه با اش��اره به محل نامناس��ب اجرای 
 برج ه��ای دوقلو، ي��ادآور ش��د: محل اح��داث برج ه��ای دوقلو 

در شهركرد مناسب نبوده است.
ملك پور با اش��اره به اينكه در تالش هس��تيم كه ي��ك پاركينگ 
طبقاتی در نزديكی برج های دوقلو و بيمارس��تان آيت اهلل كاشانی 
شهركرد احداث كنيم، يادآور شد: احداث پاركينگ طبقاتی مشكل 

كمبود جای پارک در اين منطقه را حل می كند.

 مديركل دامپزش��كی چهارمحال و بختياری از كمبود واكسن تب برفكی 
در چهارمحال و بختياری خب��ر داد. عبدالمحمد نجاتی با حضور در محل 
عبور و كوچ عشايري كه از استان خوزستان به محل ييالق خود برمي گردند 
وضعيت واكسيناسيون و بيماري تب برفكي و سالمت دام هاي آن ها را از 
نزديك بررسي كرد و گفت: خوشبختانه از تعداد پنچ مورد گله گوسفندي 
كه بررسي شد، موردي از بيماري تب برفكي مشاهده نشد و دامداران نيز 
از خدمات ارايه شده ابراز رضايت داش��تند. وي افزود: اكيپ های بازرسی 
و نظارت بر واكسيناس��يون دام های س��بك به منظور بررس��ی وضعيت 
واكسيناسيون تب برفكی به صورت مستمر در حال بازديد و بررسی دام ها 
هستند. نجاتی تاكيد كرد: با توجه به گرم شدن هوا و واكسيناسيون های 
انجام شده بر عليه بيماری تب برفكی، ميزان ش��يوع و كانون های درگير 
آن رو به كاهش است. وی خاطر نشان كرد: هم اكنون در استان با كمبود 
واكسن تب برفكی مواجه هستيم. مديركل دامپزشكي استان تاكيد كرد: 
به منظور مقابله با بيماری تب برفكی تا اطالع ثانوی هر گونه حمل و نقل 
دام  بدون دريافت مجوز دامپزش��كی ممنوع بوده و ب��ا متخلفان برخورد 

قانونی خواهد شد.

کشف میلیاردي کاالي قاچاق 
در چهارمحال و بختیاري 

فرماندار شهرکرد:

پارک جنگلی در شهرکرد
 احداث می شود

مدیرکل دامپزشکی خبر داد:

کمبود واکسن تب برفکی 
در چهارمحال و بختیاری

 استاندار چهارمحال و بختياری گفت: تالش برای خانه 
دار شدن مددجويان در چهارمحال و بختياری ضرورت 

دارد و بايد اين امر مورد توجه بيشتر قراربگيرد.
قاسم سليمانی دشتكی در نشست تامين مسكن استان 
با اشاره به اينكه تالش برای خانه دار شدن مددجويان 
در چهارمحال و بختياری ضرورت دارد، اظهار داش��ت: 
حدود دو هزار مددجوی فاقد خانه در س��طح اس��تان 

چهارمحال و بختياری شناسايی شده است.
وی اظهار داش��ت: بايد زمين��ه برای خانه دار ش��دن 

مددجويان استان چهارمحال و بختياری فراهم شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختي��اری ادامه داد: بخش��ی 
از مددجويان فاقد مس��كن تحت پوش��ش بهزيس��تی 
 و بخش��ی ديگ��ر ني��ز تح��ت پوش��ش كميت��ه امداد 
امام خمينی اين استان هس��تند كه اين دو ارگان بايد 
 تالش خ��ود را برای خانه دار ش��دن اي��ن مددجويان 

به كار گيرند.
وی اف��زود: ح��دود ه��زار و۶00 مددج��وی فاق��د 
 خان��ه تح��ت پوش��ش كميت��ه ام��داد ام��ام خمينی 
چهارمحال و بختياری و ح��دود400 مددجو نيز تحت 

پوشش بهزيستی اين استان هستند.
قاسم سليمانی دشتكی بيان داشت: بايد با كمك های 
بالعوض و پرداخت تس��هيالت مددجويان در ساخت 

مسكن و خانه دار شدن ياری داد.
 ۸۰۰ خانـه مددجـو در ســال گذشـته در 

چهارمحال و بختیاری احداث و نوسازی شد
 مدي��ر كل كميت��ه ام��داد ام��ام خمين��ی اس��تان 
چهارمح��ال و بختياری نيز در اين نشس��ت با اش��اره 
به اينكه طی س��ال های گذش��ته تاكنون تالش های 
بسياری برای خانه دار ش��دن مددجويان كميته امداد 
اس��تان چهارمح��ال و بختياری ش��ده اس��ت، عنوان 
 كرد: هر س��ال بخش��ی از مددجويان كميت��ه امداد با 
 حماي��ت ه��ای كميت��ه ام��داد و م��ردم خان��ه دار 

می شوند. 
ابوالقاس��م رس��تگار گفت:۸00 خانه مددجو در سال 
گذشته در چهارمحال و بختياری احداث و نوسازی شد.

 مدي��ر كل كميت��ه ام��داد ام��ام خمين��ی اس��تان 
چهارمحال و بختياری يادآور ش��د: كميته امداد نقش 
مهمی در ايجاد اشتغال و خانه دار شدن مددجويان در 

سال های گذشته داشته است.
 سـه هزار تن قیـر بـرای آسـفالت راه های 

روستایی چهارمحال و بختیاری مصرف شد
اس���ت�ان  ش�ه�رس���ازی  و  راه  ك���ل   م�دي���ر 
چهارمحال و بختياری نيز در اين نشس��ت عنوان كرد: 
يك ه��زار و400 كيلومتر از راه های ارتباطی اس��تان 
چهارمحال و بختياری در س��ال گذش��ته خط كش��ی 

شده است.
 قاس��م قاس��می عن��وان ك��رد: پ��ل ه��ای اس��تان 

چهارمحال و بختياری نيز در سال گذشته تعمير شدند 
كه برای تعمير پل ها بي��ش از دو ميليارد تومان هزينه 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اينكه طی فعاليت دولت 
اقدامات قابل توجهی در حوزه راه های استان انجام شده 
اس��ت، يادآور ش��د: 101 كيلومتر از راه های روستايی 

چهارمحال و بختياری آسفالت و بهسازی شده است.
اس���تان  ش�ه�رس���ازی  و  راه  ك���ل   م�دي���ر 
چهارمحال و بختياری افزود: 1۸۷ كيلومتر از راه های 

اصلی استان بهسازی و آسفالت شده است.
وی افزود: بيش از س��ه هزار تن قير برای آس��فالت راه 
های روستايی در استان چهارمحال و بختياری استفاده 

شده است.
 ایمن سازی روستاهای حاشـیه زاینده رود 

مورد توجه قرار می گیرد
نق��الب اس��المی   مدي���ر كل بني���اد مس���كن ا
چهارمح��ال و بختي��اری ني��ز در اين نشس��ت عنوان 
كرد: هم اكن��ون در دهه چهارم فعاليت بنياد مس��كن 

انقالب اسالمی هستيم و بنياد مسكن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختياری از ابتدای انقالب تاكنون در مسير 
توسعه و رفع محروميت های روستاهای چهارمحال و 

بختياری گام های اساسی برداشته است.
س��هراب رييس��ی عنوان كرد: پايدار كردن روس��تاها 
 يكی از اهداف اصلی اس��ت و فعاليت های بنياد مسكن 
 در روس��تاهای چهارمح��ال و بختي��اری ب��ر اس��اس 

معيشت محوری است.
وی تاكيد ك��رد: برای انج��ام طرح هادی روس��تاهای 
 زي��ر۲0 خانوار ني��ز در ح��ال برنامه ريزی هس��تيم و 
 به دنبال تامين اعتبار هس��تيم تا س��اخت و س��از نيز 

در اين روستاها نظام مند شود.
اس��المی  نق��الب  ا مس��كن  بني��اد  كل   مدي��ر 
چهارمحال و بختياری ادامه داد: ايمن سازی روستاهای 
 حاش��يه زاين��ده رود در شهرس��تان س��امان يكی از 
مهم ترين اهدافی اس��ت كه در  سال جاری مورد توجه 

قرار می گيرد.

اخبار کوتاه

هم اكنون در سطح ش��هركرد تعدادی واحد عرضه قليان در خانه ها فعال 
شده است كه اين واحد ها به صورت پنهانی تحت عنوان »چايخانه آيفونی« 

فعاليت می كنند.
تا چند س��ال پيش در ش��هركرد تعدادی چايخانه وجود داش��ت كه اين 

چايخانه ها چای و قليان عرض می كردند.
در اين چايخانه ها كه بيش��تر مش��تريان آنها جوانان بودند، فضايی برای 
نشستن بر روی سكوهای سنتی فراهم آورده ش��ده بود و در اين محل ها 

چای به همراه قليان عرضه می شد.
بررسی ها در شهركرد نشان از تعطيلی تمام واحدهای صنفی عرضه قليان 

كه در خيابان های سطح شهر دارای مغازه بودند، دارد.
پرس و جو از برخی رانندگان تاكس��ی و جوانان شهركرد نشان از آن دارد 
 كه تعدادی واحد عرضه قليان در شهركرد فعاليت می كنند كه اين واحدها 

در خانه، به عرضه قليان می پردازند.
اين قليان خانه ها دارای آيفون تصويری هستند و بايد فردی كه می خواهد 

وارد اين مراكز ش��ود و از خدمات اين چايخانه  كه مشخص نيست دارای 
مجوز است و يا نه، بهره مند شود در جلوی دوربين آيفون تصويری بايستد 

تا توسط مدير اين چايخانه شناسايی شده و اجازه ورود به آن داده شود .
يكی از تاكسيداران ش��هركرد اظهار داش��ت: تمام واحدهای مجاز عرضه 

قليان در سطح شهركرد تعطيل شده اند.
وی ادامه داد: هم اكنون تعدادی واحد عرضه قليان در شهركرد راه اندازی 
شده اس��ت كه اين واحدها به نام قليان خانه های آيفونی معروف شده اند 
 و كس��ی كه می خواهد وارد اين قليان خانه ها بش��ود بايد ابتدا شناسايی 

شود.
 حدود چهار قلیان خانه آیفونی در شهرکرد ایجادشده است

فرماندار ش��هركرد با تاييد وجود قليان خانه های آيفونی در س��طح شهر 
شهركرد، اظهار داش��ت: بحث قليان خانه های آيفونی در سطح شهركرد 

در حال پيگيری است.
حميد ملك پور عنوان كرد: حدود چهار قليان خانه آيفونی در ش��هركرد 

ايجادشده كه در خانه قليان عرضه می كنند.
وی اظهار داشت: تخلفاتی از اين قليان خانه ها نيز گزارش شده و همكاران 
ما در اداره پليس و دادگس��تری در حال بررس��ی و پيگي��ری اين موضوع 

هستند.
فرماندار ش��هركرد ادامه داد: موضوع قليان خانه های آيفونی در ش��ورای 
تامين شهرس��تان مطرح ش��ده و در حال پيگيری اين موضوع هس��تيم و 
اميدواريم كه با پيگيری قضايی، دادس��تان حك��م تعطيلی اين واحدها را 

صادر كند.
ملك پور عنوان ك��رد: در برخی نقاط اف��راد متخلف از خأله��ای قانونی 
سواستفاده می كنند و قليان خانه های آيفونی نيز از همين مورد است كه 

اين موضوع به زودی حل می شود.
وجود اين گونه مراكز به صورت پنهانی و نبود نظارت درست بر اين واحدها 
زمينه را برای تخلفاتی از جمله توزيع مواد مخدر فراهم می كند كه ضرورت 

دارد با اين واحدها برخورد كرده و جمع آوری شوند.

فرماندار شهرستان سامان:

سرمازدگی به ۳ هزار هکتار از 
باغات سامان خسارت وارد کرد

بیش از ۲۰۰۰ سازمان مردم نهاد 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر 

فعالیت  می کند

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای طرح بهسازی روستای میالس 
در لردگان

مدیرکل کانون پرورش فکری:

کارگاه آموزش قصه گویی در 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

فرماندار شهرس��تان س��امان گفت: در پی بارش های اخير در استان 
چهارمحال و بختياری س��رمازدگی به ۳ هزار هكتار از باغات س��امان 

خسارت وارد كرد.
سعيد صالحی با بيان اينكه سطح باغات شهرس��تان سامان 1۷ هزار 
هكتار است اظهار داشت: بر اثر بارش برف و باران ۳ هزار هكتار از باغات 

سامان تا 45 درصد خسارت ديده اند.
وی با بيان اينكه ميزان خس��ارت تاكنون برآورد نش��ده است، افزود: 

برآورد خسارت تكميلی از سوی جهاد كشاورزی انجام می شود.
فرماندار شهرس��تان س��امان زمان پرداخت خس��ارت از سوی بيمه 
كش��اورزی را بهمن ماه و 
اسفندماه س��ال 95 اعالم 
و بيان كرد: بيش��تر باغات 
شهرس��تان تحت پوشش 

بيمه كشاوری هستند.
صالحی با اشاره به خسارت 
150 ميلي��ون تومان��ی 
ريزش ك��وه در محورهای 
سامان خاطرنش��ان كرد: 
مي��زان خس��ارت ريزش 
ك��وه در ج��اده حاش��يه 
 زاينده رود در كيلومتر ۳5، 
50 ميلي��ون توم��ان و 
كيلومتر 50، 100 ميليون 

تومان برآورد شده است.

مديركل دفتر توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 گفت: در راس��تای پيش برد اهداف س��ازمان ها ۲ هزار و ۲۷1 س��من 
در كشور فعاليت می كند. محمد بيرجندی در كارگاه آموزشی تخصصی 
فنون مذاكره و مبان��ی مديريت حل تعارض در س��ازمان های اجتماع 
محور سطح ۲ كشور اظهار داشت: توسعه كمی و كيفی سمن ها بسيار 
حائز اهميت اس��ت و بايد افزايش راندمان كاری س��من های فعال در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر در دستور كار قرار گيرد. وی با بيان اينكه در 
سياست های كالن برنامه ششم توسعه يك بند به بحث مبارزه با اعتياد 
اختصاص پيدا كرده، افزود: امروزه اولويت نخست كاهش آسيب های 

كشور، مبارزه با اعتياد اعالم شده است. 
مديركل دفتر توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با اشاره به فعاليت ۲ هزار و ۲۷1 سمن در كشور بيان كرد: برای توسعه 
كمی و كيفی فعاليت تشكل های مردم نهاد تمامی دستگاه ها بايد برنامه 
و نقشه راه داشته باشند و به شكل عملی به اين مقوله ورود پيدا كنند. 
بيرجندی با بيان اينكه برنامه هايی در جهت مب��ارزه با موادمخدر در 
كشور اجرا می شود، خاطر نشان كرد: براساس سياست های برنامه ششم 
توسعه سهم فعاليت های س��ازمان های مردم نهاد در سال های اجرای 
اين برنامه ها در حوزه مبارزه با اعتياد ۲5 درصد افزايش پيدا می كند. 
وی رتبه بندی و استانداردسازی فعاليت سمن ها و تشكل های مردمی 
را ديگر اولويت س��ال جاری دانس��ت و گفت: اين رتبه بندی براساس 
س��طح بندی و حضور در دوره های آموزش��ی انجام می ش��ود. كارگاه 
آموزشی سمن های سطح ۲ فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر كشور با 
مشاركت دبيرخانه شورای هماهنگی موادمخدر، سازمان بهزيستی و 

نماينده سمن های استان چهارمحال وبختياری برگزار می شود.

مدي��ركل بنياد مس��كن انقالب اس��المی چهارمح��ال و بختياری از 
 اجرای طرح بهس��ازی روس��تای ميالس اصلی در شهرستان لردگان

 خبر داد.
 سهراب رييسی با اش��اره به اجرای طرح بهس��ازی روستای ميالس 
اصلی در شهرس��تان لردگان اظهار كرد: با اجرای اي��ن طرح دو هزار 
 و ۳95 مترمرب��ع پياده روس��ازی در روس��تای ميالس اصل��ی انجام 

شده است. 
وی ب��ا بي��ان اينك��ه ب��رای اج��رای ط��رح بهس��ازی روس��تای 
انج��ام  خاكب��رداری  مترمرب��ع  ه��زار   1۲ اصل��ی   مي��الس 
ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: در راس��تای اج��رای اي��ن طرح 
 ۸00 مت��ر ج��دول، 1۲ ه��زار مترمرب��ع عملي��ات آس��فالت انجام 

شده است.
رييس��ی با اش��اره به اينكه همزمان با روز مس��كن انقالب اس��المی 
 ط��رح ه��ادی روس��تايی در روس��تای ش��مس آباد و هرچ��گان 
در چهارمح��ال و بختياری اجرا ش��د، گفت: برای اج��رای اين طرح 
 ه��ادی روس��تايی 5 ميلي��ارد و5۶0 ميلي��ون ري��ال اعتب��ار هزينه 

شده است.
وی از صدور بيش از يك هزار و۸00 سند مسكن شهری در شهرهای 
زير ۲5 هزار نفر در س��ال 94 در اين اس��تان خبر داد و افزود: در سال 
94 بيش از ۲ هزار سند مسكن روس��تايی در چهارمحال و بختياری 

صادر شده است. 
رييسی همچنين از تجليل از خيران مسكن ساز خبر داد و عنوان كرد: 
همايش بزرگ خيران مسكن س��از در ارديبهش��ت ماه امسال در اين 

استان برگزار می شود.

 مديركل كان��ون پ��رورش فكری اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری گفت: 
دوره آموزش قصه گويی با حضور مرجان فوالدوند شاعر و نويسنده در كانون 
پرورش فكری اس��تان برگزار می ش��ود. فرزاد رحيمی اظهار داشت: كارگاه 
آموزش قصه گويی با هدف ارتقا سطح دانش علمی و عملی اعضای خانه قصه و 
قصه گويی استان برگزار می شود. وی با بيان اينكه دعوت از چهره های كشوری 
از جمله برنامه های خانه قصه اس��تان اس��ت، افزود: در اين كارگاه آموزشی 
خانه قصه كانون پرورش فك��ری كودكان و نوجوانان اس��تان ميزبان چهره  
پژوهشی و ادبی كشور مرجان فوالدوند است. مديركل كانون پرورش فكری 
اس��تان چهارمحال و بختياری با بيان اينكه مرجان فوالدوند از نويسندگان، 
شاعران و پژوهشگران مطرح كشور است، گفت: آموزش بازنويسی و بازآفرينی 
داس��تان های ش��اهنامه، قصه و قصه گويی با موضوع مهارت انتخاب قصه، 
قصه گويی و نمايش خالق و نقد و بررسی كتاب با هدف بحث و تبادل تجربه 
از جمله برنامه های اين كارگاه آموزشی ۲ روزه است. رحيمی خاطرنشان كرد: 
كارگاه آموزشی قصه گويی 4 و 5 ارديبهشت ماه در محل سالن جلسات اداره 

كل كانون با حضور اعضای خانه قصه گويی برگزار خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تالش برای خانه دار شدن مددجویان 
چهارمحال و بختیاری صورت گیرد
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معضلی جدید شکل گرفت؛

قل قل قلیان در خانه های شهرکرد 
چایخانه هایی که » آیفونی « شدند



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على علیه السالم : 
هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش 

آسوده مى  گردد.
21

6

17
3

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مدیرمسئول :

 بهمن زین الدین 
 چها رشنبه | 1 ا ردیبهشت    1395 | 12  رجب  1437 | 
شماره 1841 | 12 صفحه | قیمت:1000  تومان

 روزنامــه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسـی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

ساالنه جشنواره ها و مسابقات مختلفی در حوزه های مختلف علمی، هنری، ورزشی 
و فرهنگی برگزار می شود که جوایز چشمگیری برای برندگان دارند. اما این مسابقات 

کدامند؟
هرجش��نواره جهانی برای برندگانش عالوه بر ارزش و اعتبار، بخش ش��یرینی دارد 
که جوایز نقدی آن به حساب می آید. جوایزی که در برخی از جشنواره ها به حدی 
هنگفت می ش��ود که می تواند یک ش��به زندگی برنده اش را زی��رو رو کند. با  این 

جشنواره های گرانقیمت آشنا شوید.
)Break thrugh prize( جایزه پیشرفت سریع در بنیاد علوم

این جایزه به دس��تاوردهای مهم و جدی��د در زمینه مبانی فیزی��ک، علوم حیات و 
ریاضیات تعلق می گیرد. در سال ۲۰۱۲، » یوری میلنر « برای دانشمندانی که سهم 
به سزایی در ارتقا علم فیزیک و پاسخگویی به سواالت عمیق را داشته اند، این جایزه 
را در مبانی فیزیک پایه گ��ذاری کرد. پس از آن در س��ال ۲۰۱۳، این جایزه با ورود 
بخش علوم حیات ) در راستای پیش��رفت های مهم در زمینه بهبود روش زندگی و 
افزایش طول عمر ( به آن گسترش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ نیز دستاوردهای مهم 
در تمامی شاخه های ریاضیات به آن افزوده شد. این جایزه، گران ترین جایزه علمي 
بوده و طی یک برنامه تلویزیونی مبلغ ۳ میلیون دالر به برندگان هر یک از زمینه های 
 فوق اهدا می ش��ود تا بدین ترتیب ضمن تقدیر از آنها، نس��ل بعدی دانش��مندان را 

به فعالیت در این راستا تشویق کنند.
) Mustafa prize (  جایزه مصطفى 

 جایزه مصطف��ی)ص(، جای��زه عالی عل��م و فناوری اس��ت که هر دو س��ال یک بار 
به دانش��مندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا می ش��ود. این جایزه به احترام 
نام پیامبر اعظم اس��الم)ص( و به دلیل تاکید بسیار آن حضرت به علم آموزی، به نام 
یکی از القاب ایش��ان، مصطفی، به معنای برگزیده، نام گذاری شده است. این جایزه 
در سال جاری برای نخس��تین بار اهدا خواهد ش��د. هدف از اعطای جایزه مصطفی 

ترویج و تشویق علم آموزی و پژوهش در جوامع اسالمی اس��ت. این جایزه پیشگام 
 توس��عه روابط منطقه ای نهادهای علمی و فناوری در کش��ورهای اس��المی است و 
با تقویت ارتباط علمی میان دانشمندان و پژوهشگران جهان اسالم به رشد و تعالی 
علمی در کشورهای اسالمی کمک خواهد کرد. برگزیدگان جایزه مصطفی در چهار 
رشته مبلغ۵۰۰ هزار دالر جایزه ویژه دریافت می کنند که مبلغ آن از محل موقوفات 
 جایزه تامین می ش��ود و ازمبلغ آن از بس��یاری از جوایز علمی جهان بیش��تر است. 
این چهار رش��ته عبارتند از: » عل��وم و فناوری نان��و «، »علوم و فناوری زیس��تی و 

پزشکی«، » علوم و فناوری اطالعات و ارتباطات « و » طرح برتر دانشمند مسلمان «. 
این جایزه به طرح هایی تعلق می گیرد که زمینه ساز بهبود زندگی بشر بوده و در آن ها 
محققان دست به نوآوری های مشهود در مرزهای دانش و فناوری زده یا روش های 

علمی جدیدی ارایه کرده باشند.
 جایزه ادبى ایمپکت دوبلین

 این جای��زه در س��ال ۱۹۹۴ میالدی توس��ط کتابخانه مل��ی دوبلین ب��ه راه افتاد. 
کتاب های شرکت کننده توس��ط کتابخانه های زیادی از سراسر دنیا برای دریافت 
جایزه نامزد می شدند. در نهایت گروه داوران در مرحله اول۱۰ کتاب برتر را از میان 
نامزدها انتخ��اب می کردند و در مرحل��ه نهایی یک کتاب از می��ان۱۰ کتاب برنده 
 اعالم می شد. جایزه این جشنواره مبلغ۱۰۰ هزاریورویی است که به صورت نقدی 
به نویس��نده داده می ش��ود. اما اگر کتاب از زبان های دیگری به انگلیس��ی ترجمه 
شود، به نویسنده ۷۵هزاریورو و به مترجم کتاب ۲۵ هزاریورو جایزه تعلق می گیرد.

 جایزه نوبل ادبیات
این جایزه یکی از ۵ جایزه نوبل اس��ت که مط��رح ترین و گرانقیم��ت ترین جایزه 
حوزه ادبیات به ش��مار می آید. این جایزه در آخرین دوره خود در س��ال ۲۰۱۵ به 
خانم س��وئد س��وتالنا الکس��یویچ، نویس��نده اهل بالروس به خاطر نوشتن کتاب 
 روای��ات چندصدای��ی، که مظه��ر محن��ت و ش��جاعت در روزگار معاصر ماس��ت

» یک و نیم میلیون یورو « اهدا کردند.
 انتخاب نفر اول مبارزات بوکس حرفه ای

اردیبهشت ماه س��ال گذش��ته یک مس��ابقه بوکس عجیب و غریب میان دو مبارز 
مطرح فیلیپین��ی و آمریکایی برگزار ش��د تا تکلیف نفر اول مب��ارزات بوکس حرفه 
 ای دنیا مش��خص ش��ود. برای برگزاری این دیدار مرگ و زندگی بیش از س��ه سال 
برنامه ریزی شده بود و در نهایت چهره های شاخص سینمایی و ورزشی جهان نیز از 
این مسابقه دیدن کردند. این مسابقه بین  » فلوید می ودر « و » مانی پاکیائو « برگزار 

 شد. در نهایت بعد از پایان مسابقه که به نفع می ودر آمریکایی به پایان رسید. حدود
 ۳۰۰ میلیون دالر دو حریف به جیب زدند که سهم می ودر۱۸۰ میلیون دالر و سهم 
پاکیائو۱۲۰ میلیون دالر بود. این درآمد هنگفت که در عرض چندس��اعت به دست 

آمد به اندازه درآمد یک سال رونالدو و مسی بهترین فوتبالیست های جهان است.
 مسابقات جام جهانى

مهم تری��ن و پربیننده تری��ن رقابت فوتبال جه��ان نیز یکی از پرخ��رج ترین ها به 
 حس��اب می آید. در هردوره از این مس��ابقات تمام تیم ها حاضر و باشگاه بازیکنان 
 شرکت کننده جوایزی را از س��وی فیفا دریافت می کنند. اما برنده فینال می تواند 
با پول های زیادی به کشورش بازگردد. در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل تیم ملی آلمان 

قهرمان مسابقات توانست۴۰ میلیون دالر دریافت کند.
 مسابقات لیگ قهرمانان اروپا

مهم ترین تورنمنت باشگاهی در جهان نیز دارای جوایز بسیار زیادی است که از دوره 
مقدماتی به تیم های راه پیدا کرده داده می شود. اما برنده نهایی لیگ قهرمانان تنها 
به ازای برد در مسابقه فینال ۱۵ میلیون یورو جایزه دریافت می کند. اگر فرض کنیم 
که قهرمان دوره تمام بازی های خود از ابتدای مقدماتی تا فینال را با برد پش��ت سر 

بگذارد در نهایت با دریافت ۴۵ میلیون یورو به خانه بر می گردد.
 جایزه سینمایى اسکار

به نظر شما بزرگ ترین جایزه سینمایی اسکار عالوه بر تندیس مشهورش چه چیزی 
می تواند باش��د؟ ش��اید برای تان جالب باش��د اگر بدانید برندگان اسکار یک کیف 
 تحویل می گیرند که داخل آن اجناس و لوازم ش��خصی ب��ه قیمت۲۰۰ هزاردالر و 
یک بلیت گرانقیمت سفر توریستی به یکی از نقاط جهان است. محتویان این کیف 
دو نوع زنانه و مردانه دارد که هرسال با برندها و وسایل مختلفی پر می شود. از جمله 
 این وسیله ها لوازم آرایش��ی، حوله، کفش، عطرو ادکلن و تی شرت و لوازم شخصی

است.

معرفی کتاب

» رواق اشراق « مجموعه س��ه جلدی از» محمد علی مجتهدی « است که دفتر 
سازمان تبلیغات اسالمی آن را به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می برد.

محمد علی مجاهدی متخلص به ) پروانه ( در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی در قم 
به دنیا آمد، پدرش آیت اهلل میرزا محمد مجاهدی تبریزی است. وی تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد و پس از اخذ مدرک کارشناسی 
حقوق قضایی چند سالی به تحصیل علوم حوزوی و بررسی متون منظوم پارسی 
و تحقیق درباره ش��عر آیینی و تجزیه و تحلیل مولفه های آن پرداخت و اکنون 
 نیز در همین وادی قلم می زند. مجاهدی که در شعر عاشورایی دستی توانا دارد 
به تازگی اثر جدیدی را در سه جلد  با عنوان »رواق اشراق« را روانه بازار نشر کرد.  
مجموعه س��ه جلدی »رواق اش��راق« در یک هزار و۸۰۰ صفحه، اثری جامع و 
پژوهشی است که در آن زندگینامه و تذکره شعرای عالم، حکیم و روحانی آورده 

شده است.
 بنا ب��ه گفت��ه نویس��نده در جم��ع آوری » رواق اش��راق « بی��ش از۲۵۰ منبع 
مورد بررسی قرارگرفته اس��ت  و در مجموع در این س��ه مجلد، ۳۶۸ شخصیت 

روحانی معرفی شده است.
 جلد نخس��ت این اثر به متقدمین می پردازد و تا سده هش��تم را در بر می گیرد، 
جلد دوم نیز بر متاخرین تمرکز دارد و تا اواخر سده سیزدهم را مورد توجه قرار 
داده است و جلد سوم و پایانی کتاب، ش��عرای روحانی معاصر۱۰۰ سال اخیر را 

معرفی می کند.
گفتنی اس��ت: مجاهدی پیش ت��ر ازاین ها مجموع��ه ای از ت��ازه ترین غزلیات 

اجتماعی خود را با عنوان » گل نفسی ها « روانه بازار نشر کرده است که به همراه 
مجموعه » رواق اشراق « در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.

 انتشارات شهرستان ادب کتاب » گل نفسی ها « و دفتر سازمان تبلیغات اسالمی 
مجموعه » رواق اشراق « را در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد کرد.

رواق اشراق

گوناگون 

۲۵ سال پیش در روز ۷ آوریل هوا چگونه بود؟ اگر این سوال را از آی.جی. 
بپرسید، او به شما خواهد گفت! فهرست بیماری های عجیب کم نیستند، 
 اما برخی از این بیماری ها در عین س��اده بودن عجیب به نظر می رسند. 
در ادامه با چند مورد از این بیماری ها آشنا خواهید شد که یکی از آن ها 

مورد عجیب زنی به نام آی.جی است.
 مردی که اصال چاق نمى شود!

 آق��ای پری، ۵۹ س��اله، تمام روز مش��غول خ��وردن انواع ش��یرینی ها، 
چربی ها، برگرها و دسرها اس��ت، اما دریغ از یک گرم اضافه وزن؛ او اصال 
 چاق نمی ش��ود. او به بیماری ای به نام » لیپودیس��تروفی « مبتال است. 

در این بیماری، بدن به سرعت چربی ها را آب می کند. 
در کودک��ی او چاق و فربه بود، اما در س��ن ۱۲ س��الگی و در یک ش��ب 
تمام چربی هایش آب ش��دند. او تالش کرد تا کم��ی وزن اضافه کند، اما 
تالش هایش بی ثمر بود. او اهل اس��کس انگلستان است و نزدیک به یک 

دهه پیگیر سالمتش بود. 
 در نهایت اما بیماری مذکور در او تش��خیص داده ش��د. بدن آقای پری 
در واقع شش برابر دیگران انسولین تولید می کند. پزشکان از این بیماری 

با عنوان » رویای مانکن ها « یاد می کنند.
 مردی که سردش نمى شود

ویم هاف اهل هلند اس��ت و به او » مرد یخی « نیز گفته می ش��ود. او زیر 
یخ  های شناور ش��نا می کند و می تواند بدون مشکل درون سطل پر از یخ 
برود. او در سرمای زمستان فقط با یک زیرپوش از کوه بالنک باال رفت و 
اکثر رکوردهای این چنینی در جهان را به نام خود ثبت کرد. دانشمندان 
دلیل این اتف��اق را نمی دانند، اما ویم می توان��د در دماهای مهلک برای 

انسان های معمولی زنده بماند.

بیماری های باورنکردنى  )1(

 متاس��فانه س��بک زندگی امروزی و پیش��رفت علم و فناوری س��بب 
شده است که افراد بیشتر تحت فش��ارهای روحی و روانی قرار گیرند و 
آرامش خود را از دس��ت بدهند. ش��اید بهترین راهی که آرامش شما و 
خانواده تان را افزایش می دهد انتخاب طبیعی ترین، ارزان ترین و در عین 
حال موثرترین و سریع ترین راه باشد. برای این کار تنها به برگ یک گیاه 
نیاز دارید. این گیاه بومی مدیترانه اس��ت و می تواند در کاهش استرس 
و فشار روحی در ۵ دقیقه معجزه آسا باش��د.  نام این برگ » بو « است و 
ماالکوو، دانشمند روسی برای اولین بار اثرات معجزه آسا و آرامش بخش 
آن را کشف کرد. در بس��یاری نقاط از این برگ به عنوان طعم دهنده و 
کاهش دهنده بوی بد غذا در آشپزی استفاده می شود.  عالوه بر خاصیت 
طعم دهندگی برگ بو، این گیاه خاصیت آرامش بخش نیز دارد و سبب 
تقویت پوست و دستگاه تنفسی می ش��ود. در واقع این گیاه با تمرکز بر 
هورمون  های استرس می تواند حتی در بدترین شرایط شما را آرام کند. 

انگور میوه ای اس��ت بس��یار مغذی که درمان کننده یبوست 
 و از بی��ن برنده الته��اب معده و روده اس��ت اگرچ��ه این میوه 
تقویت کننده معده است، اما خوردن انگور هم آدابی دارد که اگر 

رعایت نشود به بدن به ویژه معده آسیب می رساند.
بهتر است انگور بین دو غذا میل ش��ود حتی خوردن این میوه 
 بعد از غ��ذا توصیه نمی ش��ود، زی��را انگور با غذاه��ای چرب و 
گوشت های قرمز یا حتی گوش��ت ماهی سازگاری ندارد حتی 
کس��انی که معده ضعیفی دارند باید این میوه را بدون هسته و 

پوست بخورند.
همچنین هیچ گاه بعد از خوردن انگور آب سرد نخورید چرا که 
خوردن آب س��رد بعد از انگور باعث فساد آن شده و آب موجود 
در این میوه با آبی که نوش��یده اید مغایر ب��وده و باعث دل درد 

می شود.

"Kwikset برن��دی ن��ام آش��نا در عرص��ه س��اختن قفل ه��ا اس��ت. 
 این ش��رکت نیز همانند رقبایش وارد بازار قفل  هوش��مند ش��ده است

 و قص��د دارد قف��ل  هوش��مندی بس��ازد ک��ه نیازی ب��ه کلید ن��دارد. 
ام��ا معن��ای قف��ل ب��دون کلی��د چیس��ت؟ معم��وال در قفل ه��ای 
هوش��مند، ش��کافی برای کلید نیز در نظر گرفته می ش��ود ت��ا اگر به 
 دالیلی مانند اتمام باتری یا مش��کالت فنی، قفل هوش��مند کار نکرد، 
با اس��تفاده از کلید معمولی نی��ز بت��وان در را باز کرد. »ب��دون کلید« 
بدین معناس��ت که دیگر این ش��یار و کلید وج��ود ندارند. بر اس��اس 
اعالمی��ه ای��ن ش��رکت، ای��ن کار ب��رای افزای��ش ضری��ب امنی��ت 
 اس��ت. از آنجای��ی ک��ه کلی��د وج��ود ن��دارد، دزدان قادر ب��ه دزدی 
نخواهند بود. ای��ن قفل که هنوز نامی برای آن انتخاب نش��ده اس��ت، 
دارای نمایش��گری لمس��ی اس��ت و کاربران برای ورود ب��ه خانه باید 
 ک��دی را وارد کنن��د. ای��ن قف��ل، ۴ بات��ری AA الزم دارد ک��ه برای 

یک سال استفاده کافی است.

دانشمندان چینی در یک آزمایش��گاه در این کشور در حال تولید نسل 
ژنتیکی جدیدی از پشه های نر هستند تا با رها کردن آنها در فضای باز 
و مناطق هدف به نابودی برخی بیماری های ناشی از گزش حشرات از 

جمله تب دنگی بپردازند.
اس��اس این کار نابودی و ضعیف کردن جمعیت پش��ه های ناقل برخی 
بیماری ها اس��ت و پژوهشگران امیدوار هس��تند با موفقیت آمیز بودن 
این ش��یوه بتوان از آن در کنترل و مهار بیماری زیکا در کش��ور برزیل 

نیز استفاده کرد.
 بررسی ها نشان می دهند، بر اساس آمارها پش��ه کشنده ترین حیوان 
در جهان است و س��االنه باعث مرگ بیش ازیک میلیون نفر در سراسر 
دنیا می شود. دانش��مندان این حش��رات ژنتیکی را در یکی از مناطق 
 آلوده به تب دنگی در کشور چین رها کرده اند تا مانع از ابتالی ساکنان 

به این بیماری شود.

برگی که س��وختنش 
تامین کننده آرامش شماس��ت

بعد از خوردن انگور این نوشیدنی 
را هرگز نخورید!

س��اخت قفل بدون 
کلی��د

مه��ا ر مرگبارتری��ن     بیم��اری  ه��ا
 با این حش��ره
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