
آیت اهلل جوادی آملی حل مسایل اقتصادی و اشتغال را ضروری دانست 
و گفت: با اصالح مقررات بانکی و جهت دادن منابع بانک ها به س��مت 
تولید و نیازهای مردم، اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ممکن 

خواهد شد.
حضرت آی��ت اهلل  جوادی آمل��ی در دیدار رییس  جمه��وری با تقدیر 
 از تالش های دول��ت در جهت کاهش ت��ورم و ایجاد رون��ق اقتصادی 
 در کش��ور، گفتند: همه تالش ه��ا باید برای اجرای اقتص��اد مقاومتی 

در عمل متمرکز شود.
ای��ن مرجع تقلی��د  تصری���ح ک���رد: حف�ظ اس��تق�الل و پیش��برد 
سیاس���ت ه�ای اقتص�اد مقاومت��ی با اقدامات سفارش��ی امکان پذیر 
نیس��ت؛ بلکه تالش، عزم، توکل و جدیت می خواهد و البته دولت در 
این راستا همه تالش خود را به کار گرفته است که باید ادامه پیدا کند. 
ایش��ان همچنین ضرورت مبارزه جدی با انواع فساد و دست اندازی به 
بیت المال را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: با اصالح مقررات بانکی و 
جهت دادن منابع بانک ها بر مبنای موازین ش��رعی و در جهت کمک 
به تولید و نیازهای مردم، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن 

خواهد شد.
 آیت اهلل جوادی آملی توجه بیش از پیش به وضعیت معیشتی مردم، 
حل مسایل اقتصادی و اشتغال را ضروری دانستند و تاکید کردند: اگر 
با وحدت و توکل به خدا و بدون ه��راس از موانع و مخالفت ها، همانند 

زمان جنگ عمل کنیم، پیروزیم. این مرجع تقلید گفت: دولت به لطف 
خداوند تاکنون توفیقات زیادی به دست آورده و ما برای تداوم و توسعه 

این دستاوردها، برای تک تک اعضای دولت دعا می کنیم.
حس��ن روحانی ریی��س  جمهوری نی��ز در این دی��دار ب��ا قدردانی از 
حمایت های حوزه علمیه، مراجع عظام و به ویژه آیت اهلل جوادی آملی 
از دولت یازدهم، اظهار داشت: دولت تمام تالش خود را برای کاستن از 
مشکالت مردم، به کار گرفته و به رغم تمامی موانع به این سیاست خود 
ادامه می دهد. وی به کاهش نرخ ت��ورم و ایجاد رونق در بخش اقتصاد 
اش��اره کرد و گفت: رویکرد دولت در سال جاری رس��یدن به رشد 5 
درصدی در اقتصاد است و حمایت های رهبر معظم انقالب، هماهنگی 
قوا و پشتیبانی مردم و شرایط مناس��ب تری که در کشور ایجاد شده، 

مسیر رسیدن به این میزان رشد هموارتر شده است.
 روحانی با تش��ریح اقدامات دولت یازدهم در بخش کشاورزی، افزود: 
در راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و ظرف دو س��ال 
گذشته؛ با افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز محصوالت کشاورزی 

کشور 4/7 میلیارد دالر بهبود پیدا کرده است.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات 
با شکوه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی اشاره کرد 
و گفت: رقابت های دوره انتخابات را باید به رفاقت بیشتر برای خدمت 

به جامعه تبدیل کرد.

رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور گفت: ب��ا ابالغ بودجه 
 سال ۹5 حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ۲ ماه نخست امسال 

در فیش حقوقی خردادماه پرداخت می شود.
محمدباقر نوبخت س��خنگوی دول��ت احیای هفت ه��زار  700 واحد 
تولیدی و صنعتی با 16هزار میلیارد تومان را از برنامه های اقتصادی در 
س��ال جاری اعالم کرد و گفت: اعتبار الزم برای احیای این واحدهای 
تولیدی و صنعتی ک��ه عمده آنها با 
 مش��کل مالی مواجهند، تامین 
شده اس��ت. وی افزود:  سهم 
اعتب��اری و پروژه ه��ای 
قاب��ل احیای اس��تان ها 
پیش بین��ی 
و  شده 

به زودی س��هم اعتباری برای احی��ای واحدهای تولی��دی و صنعتی 
اب����الغ می شود.

س��خنگوی دولت از آمادگی دولت برای واگذاری تمامی ۲ هزار طرح 
نیمه تمام عمرانی کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: دولت هیچ 
مشکلی برای واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی نخواهد داشت و 
در این راستا نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی از حمایت های دولتی 

بهره مند می شوند.
سخنگوی دولت گفت که رییس جمهوری بودجه سال ۹5 را به سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور ابالغ کرده و این س��ازمان نیز به زودی 

بودجه را به استان های کشور ابالغ می کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تالش این سازمان 
برای تایید بودجه س��ال ۹5 پیش از س��ال جاری در مجلس شورای 
اسالمی برای بروز کردن پرداخت های دولت به خصوص به کارمندان 

صورت گرفت.
وی با اشاره به در پیش بودن اجرای برنامه ششم توسعه کشور گفت: در 
این برنامه استان های کشور به ۹ منطقه تقسیم می شود و سهم اعتباری 
هر استان نیز با توجه به مشابهت اقلیمی، صنعتی و ظرفیت های پنهان 
تخصیص پیدا می کند. نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: براساس 
برنامه شش��م، تمام اس��تان ها عالوه بر برنامه توسعه پنج ساله، 

برنامه توسعه منطقه ای نیز خواهند داشت.

آیتاهللجوادیآملیدردیداررییسجمهور:

ضرورتمبارزهجدیدولتبافسادودستاندازیبهبیتالمال

نوبختخبرداد:

پرداختحقوقومزایایمعوقهکارکناندولتدرفیشخردادماه
تجدیدآگهیمناقصهعمومی

شهرداری زرین شهر به اس��تناد موافقنامه شماره 7۹4 مورخ ۹4/1۲/۲6 
شورای محترم شهر در نظر دارد حفظ، حراست و نگهداری پارک ها و فضای 
سبز زرین شهر را با اعتبار اولیه 15/000/000/000 ریال از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری ۹5/3/16 به شهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.

جوادجمالی-شهردارزرینشهر
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مع��اون اول رییس جمهور گفت بهتر اس��ت به برخی 
روزنام��ه ها ن��گاه نکنی��م زی��را اظهارنظره��ای غیر 
منصفانه ای علیه دولت می شود و در یکی از آنها عنوان 
ش��ده که نگاه این دولت فقط به آمریکاس��ت. اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم معرفی 
دستاوردهای جدید صنعت دارویی کشور که در مرکز 
واحدهای فناوری فرآورده های دارویی برگزار شد، طی 

سخنانی اظهارداشت: بهره وری یکی از...

تونل بهش��ت آباد از آن دس��ت پروژه هایی اس��ت که 
س��ال های س��ال بر روی روش اج��رای آن بحث ها و 
مطالعات کارشناس��ی مختلفی صورت گرفته تا اینکه 
امروز این پروژه متوقف شده و در این میان نگرانی هایی 
درباره سهم آب اصفهان وجود دارد. تونل بهشت آباد و 
داستان همیشگی تکلیف این پروژه، یکی از سوژه هایی 
است که در اصفهان برای هیچ کسی تکراری نمی شود، 
زیرا همگی پی بردند که بحران کمبود آب در کمین...
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فوتسالایرانمیخواهد
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 مع��اون اول رییس جمه��ور گف��ت بهت��ر اس��ت ب��ه برخی 
روزنامه ها نگاه نکنیم زیرا اظهارنظرهای غیر منصفانه ای علیه 
دولت می شود و در یکی از آنها عنوان شده که نگاه این دولت 

فقط به آمریکاست.
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور در مراس��م 
 معرف��ی دس��تاوردهای جدید صنع��ت دارویی کش��ور که 
در مرکز واحدهای فناوری فرآورده های دارویی برگزار ش��د، 
طی سخنانی اظهارداشت: بهره وری یکی از حلقه های گم شده 
اقتصاد ایران است که نیاز به آن حیاتی است و ما باید به یک 

بهره وری مناسب برسیم.
وی تصریح کرد: س��هم زیادی از رش��د اقتصادی بس��یاری 
از کش��ورها از افزایش به��ره وری از جمله به��ره وری نیروی 
 انس��انی، س��رمایه فیزیکی و عوامل تولید به دس��ت می آید 
 در حال��ی ک��ه م��ا بدتری��ن وضعی��ت به��ره وری را داریم 
به طوری که در سه سال گذشته تنها و تنها در رشد بهره وری 

تاکید شده است.
معاون اول رییس جمهور ادام��ه داد: همچنین در برنامه های 
توسعه اول، دوم، سوم و ... در سهم چند درصدی بهره وری در 
رشد اقتصادی اشاره داشته، اما می بینیم که در پایان اجرای 
برنامه ها سهم بهره وری نزدیک صفر است. همچنین در سند 
چشم انداز در رشد اقتصادی 8 درصدی تاکید شده که از این 

میزان باید 2/5 درصد متعلق به رشد بهره وری باشد، اما سهم 
آن بسیار اندک است.

 جهانگی��ری ب��ا دع��وت از تم��ام نخب��گان، اندیش��مندان 
و صاحبان نظر برای اقدامات جدی نسبت به رشد بهره وری 
 در کش��ور اظهار داش��ت: ما برای افزایش به��ره وری عالوه 
بر اینکه نیاز به کار اقتصادی داش��ته باش��یم اول نیاز به کار 
فرهنگی داریم و باید در این عرصه اقدامات جدی تری انجام 

گیرد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: رس��یدن به ی��ک به��ره وری خوب 
حتم��ا هزینه تولید را کاهش و س��طح کیف��ی محصوالت را 
 افزایش می دهد و اگ��ر امروز به دنب��ال فروختن کاالهای ما 
در بازارهای بین المللی هس��تیم کیفیت و قیمت مهم ترین 
رکن آن است که باید متناسب باش��د و باید به آن به صورت 

جدی بپردازیم. 
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به انتش��ار برخی خبرها و 
مطالب در تعدادی از روزنامه ها گفت: امروز صبح حین آمدن 
به این مراسم نگاهی به روزنامه های صبح امروز داشتم که آدم 
وقتی به برخی از آنها نگاه می کند ش��اید بهتر باشد که اصال 
به آن مطالب نگاه نکنیم زیرا اظهارنظرهایی غیر منصفانه ای 

علیه دولت می شود و آدم را دلسرد می کند.
جهانگی��ری  ادامه داد: در یک��ی از این مطالب عنوان ش��ده 

بود که نگاه این دولت فقط به آمریکاس��ت و هم��ه بار و کار 
 دولت ب��ر دوش وزارت امور خارجه اس��ت و همچنین تاکید 
 کرده ب��ود که ای��ن دول��ت معتقد اس��ت هم��ه موضوعات 
در مذاک��ره ب��ا آمریکا خالص��ه می ش��ود که ای��ن گفته ها 
غیرمنصفان��ه و خ��الف واقع اس��ت و این مطال��ب در حالی 
نوشته ش��ده بود که امروز ما در یک مراسمی شرکت داریم 
که دستاورد آن برای مردم و ملت ما افتخار به شمار می رود. 

وی تاکید کرد: متاس��فانه چند س��ال گذش��ته را فراموش 
کرده ایم که هزینه بهداشت و درمان، تهیه دارو چه وضعیتی 
داش��ت. در همین رابطه براس��اس عادت های همیشگی که 
روزهای اول عید به بیمارس��تان ها س��ر می زنم در سال 92 
هنگامی که در جریان س��فر ب��ه کرمان از یک بیمارس��تان 
 بازدی��دی داش��تم جمعیت بس��یار زی��ادی هم��راه بیمار 
در آنجا حضور داش��تند که اغلب یا کمک مالی می خواستند 
 یا نیازمن��د ب��ه داروهای خ��اص بودن��د، اما خوش��بختانه 
با اقدامات چش��م گیری که انجام گرفت بنده عید س��ال 93 
مجددا به آن بیمارستان مراجعه کرده و بازدیدی داشتم که 
الحمدا... ش��رایط مانند گذش��ته نبود و فقط یک نفر از نبود 
یک پزش��ک گالیه کرد، بنابراین این موضوع نشان می دهد 
ما اقدامات بس��یار چش��م گیری در حوزه بهداشت و درمان 

داشتیم.

جهانگیری با بیان اینکه اجرای طرح س��المت باعث کاهش 
هزینه های م��ردم در حوزه بهداش��ت و درمان ش��د تصریح 
کرد: طرح سالمت شاید ایراداتی داشته باشد که البته باید با 

هم فکری و همکاری یکدیگر آن را اصالح کنیم.
معاون اول رییس جمه��ور با تاکید بر جدیت دولت نس��بت 
به اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد 
مقاومتی برخالف س��خنان برخی افراد ک��ه می گویند یک 
اقتصاد ریاضتی و محدود کننده است این سیاست ها درون زا، 
برون نگر، عدالت محور و دانش بنیان اس��ت ک��ه دولت برای 

پرداخت کردن آن اهتمام جدی دارد.
وی با بیان اینکه رکن اصلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن 
آن است، افزود: اینکه گفته می شود هر ماه سه داروی جدید 
مورد بهره برداری قرار گرفته افتخاری برای دولت و ملت ایران 
است، در جریان این بازدید به بنده می گفتند که دانشمندان 
کشورمان موفق شدند داروهای ضد سرطان و صعب العالج را 
به دست خودش��ان و با امکانات داخل تولید کنند که ما این 

دستاورد را افتخاری برای ملت و مردم مان می دانیم.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به اقدامات این مرکز رشد 
برای حمایت از شرکت های داروسازی گفت: این گونه مراکز 
باید در کشور گسترش پیدا کرده و از تولیدکنندگان حمایت 

کنند.
جهانگی��ری ادام��ه داد: با توجه ب��ه اقداماتی ک��ه در عرصه 
اقتصادی انجام گرفت تراز تجاری ما در س��ال گذشته مثبت 
شد که در این موضوع بسیار خرسندیم، اما وقتی این مسئله 
برای ما خوش��حال کننده تر می ش��ود که صادرات ما بیشتر 
متکی به مغز انس��ان ها و از جنس تولید داروه��ا و صادرات 
آنها باشد. وی با بیان اینکه دولت از بخش خصوصی حمایت 
ج��دی دارد، گف��ت: هم اکنون بس��ته حمایت��ی از صادرات 
 را تدوی��ن کردیم که ظ��رف ام��روز و فردا به دس��تگاه های 

مورد نظر ابالغ خواهد شد.
وی ادام��ه داد: م��ا ب��ا تدوین این بس��ته ب��ه دنب��ال ایجاد 
خطوط اعتباری برای کش��ورهای هدف ب��ه منظور صادرات 
محصوالت مان هس��تیم. جهانگیری در ادامه س��خنان خود 
خطاب به تولیدکنندگان دارو گفت: تولیدات دارو در داخل 
کش��ور باید با کیفیت و قیمت مناس��ب انجام بگیرد که هم 

تولیدکننده و هم بیمار و خانواده وی راضی باشند.
وی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی در تولید دارو حمایت 
جدی کنیم، افزود: بخش خصوصی ما قادر اس��ت مسئولیت 
تولید و اقتصاد کشور را به دوش بگیرد و باید از این ظرفیت و 
پتانسیلی که وجود دارد بهترین استفاده را کنیم. معاون اول 
رییس جمهور تصریح کرد: امی��دوارم نقش بخش خصوصی 
در حوزه بهداش��ت و درمان پررنگ تر باشد و در این میان نیز 

دولت هم حمایت های الزم را انجام خواهد داد.

خبر

 یک نماینده اصالح طلب مجلس ش��ورای اس��المی گفت که س��ربازان گمنام 
امام زمان )عج( در وزارت اطالعات با قراردادن داعش و عوامل جانی گروهک های 
وابسته به سرویس اطالعاتی بیگانه در تور و چتر اطالعاتی، اقتدار اطالعاتی ایران 

را به رخ جهانیان کشانده اند. 
کمال الدین پیرموذن با اشاره به سالگرد تاسیس وزارت اطالعات، حضرت علی 
)ع(  را اولین امام و سرباز گمنام اسالم دانست و خاطرنشان کرد: جهان بشریت 
به طور عام و ما ایرانیان به طور خاص، عاش��قانه مرید و عالقه مند به ایش��ان و 
رهروان راستین ایشان یعنی سربازان گمنام امام زمان )عج( هستیم. وی افزود: 
امام علی )ع( به طور مکرر در فرمایش ه��ا و مکتوبات خود خطاب به فرمانداران 
به استقرار امنیت فردی و اجتماعی، به  عنوان اساسی ترین نیاز جوامع و نعمت 
الهی و حفظ آن تاکید و توصیه می فرمودند و آنان را از اقدامی که س��لب امنیت 

کند، نهی می فرمودند.
 نماینده مردم اردبیل در مجلس،  ادامه داد: این روزه��ا که جامعه ایران بیش از 
هر زمان دیگری به ثبات، اقتدار و امنیت نیازمند است، همه هموطنان هوشمند، 
بایستی سربازان مقتدر و پرصالبت گمنام را، که بی تردید، در دایره صلح و آرامش 
و امنیت سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی ایران بزرگ اس��المی، به طور بس��یار 
ش��اخص و برجس��ته، خدمت و مجاهدت های خاموش فراوانی انجام داده اند، 
مورد حمایت و ستایش قرار دهند چرا که توجه به آنان، کمترین وظیفه ملی و 
اسالمی است. پیرموذن با اش��اره به اقدامات موثر وزارت اطالعات در حوزه های 
مختلف،  خاطرنشان کرد: اینها سربازانی هستند که در عین گمنامی، افتخارات 
و دس��تاوردهای س��ترگ بس��یاری، به ویژه با قراردادن داعش و عوامل جانی 
گروهک های وابسته به سرویس اطالعاتی بیگانه و دشمنان ایران، در تور و چتر 
اطالعاتی وزارت اطالعات، برای کشورمان به ارمغان آورده و اقتدار اطالعاتی ایران 

را به رخ جهانیان کشانده اند.
وی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان )عج( با اشراف کامل بر شبکه اینترنت 
و فضای مجازی و رصد تمام اقدامات مخرب معاندین ایران، به کش��ف و مقابله 
با این اقدامات، اهتمام دارند، گفت: آنها با جذب حداکثری، س��رمایه ارزشمند 
اجتماعی را تقویت می کنند و من به عنوان خادم ملت، از مجاهدت ها و خدمات 
ارزنده سربازان گمنام امام زمان )عج( که ثبات و صالبت و امنیت را برای ایران و 
ایرانی، فراهم آورده و علی وار، در تاریخ ماندگارند، مراتب حق شناسی و قدردانی 

خود را به عمل می آورم.

پیرموذن: 
 وزارت اطالعات داعش را 

در چتر اطالعاتی خود قرار داده است

وزیر امور خارجه با اش��اره به حمایتی که زالندنو از تصویب برجام در شورای 
امنیت داشت، گفت: نکته مثبت اینکه زالندنو به اجرای برجام تعهد دارد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز شنبه در دیدار با همتای نیوزلندی خود 
 که در تهران برگزار شد، اظهار داشت: بسیار خرسندیم که برای دومین مرتبه 
در دو سال اخیر در خدمت وزیر امور خارجه زالندنو هستیم. اواخر سال 9۴ بنده 
فرصتی داشتم تا از زالندنو بازدیدی به عمل آورم و زمینه را برای افزایش روابط 

دو کشور در این دیدارها فراهم کنیم.
وی افزود: طی ماه های گذش��ته ارتباطات گس��ترده ای میان ایران و زالندنو 
در حوزه های مختلف برگزار ش��ده برای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه و 

همچنین مشورت های سیاسی میان دو کشور.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: در هفته ها و ماه های آینده هیئت های مختلفی 
از طرف زالندنو برای گفت وگو در زمینه های مختلف همکاری میان دو کشور 
در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع لبنی و همین طور حوزه های 
جدید همکاری های فنی و آموزشی و تکنولوژی میان دو کشور این زمینه ها را 

بررسی می کنیم تا روابط گسترش پیدا کند.
ظریف ادامه داد: بحث هایی هم در خصوص گس��ترش همکاری های مالی و 
بانکی صورت گرفته که این زمینه ها را برای آنکه بانک ها و موسس��ات مالی 
بتوانن��د همکاری های تج��اری و اقتص��ادی را میان دو کش��ور انجام دهند، 
صورت داده ایم و همچنین مذاکراتی را در خصوص مقررات ویزا و اقامت های 
دانشجویی دانشجویان ایرانی در زالندنو انجام داده ایم. وی با اشاره به عضویت 
زالندنو در شورای امنیت و حمایت آن کشور از برجام اظهار داشت: همان گونه 
که می دانیم در زمان تصویب برجام توسط شورای امنیت، وزیر خارجه زالندنو، 
ریاست شورای امنیت را برعهده داش��تند و این تعهد دولت زالندنو به اجرای 
صحیح برجام به عنوان یکی از نکات مثبت در روابط میان دو کش��ور اس��ت. 
 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همچنین در خصوص موضوعات منطقه ای 
و بین المللی مشورت هایی داشتیم. ظریف اضافه کرد: امروز هم در خصوص 
تحوالت مرتبط با منطقه و موضوع تروریس��م و افراط گرایی و ثبات و آرامش 
در عراق و دیگر کش��ورهای منطقه بحث و تبادل نظر کردی��م. وی در پایان 
 ابراز امیدواری کرد ک��ه از طریق این تبادل نظره��ا، در ایجاد ثبات در منطقه 

به حل و فصل مشکالت در منطقه و ایجاد ثبات کمک کنیم.

وزیر امور خارجه: 

 تعهد نیوزلند به برجام نکته مثبت 
روابط دوکشور است

بین الملل

نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات آتی آمریکا 
گفت که توافق هسته ای ایران را به یک قدرت تبدیل 

کرده است.
دونالد ترامپ نام��زد احتمالی حزب جمهوری خواهان 
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری پی��ش روی آمریکا 
در گفت وگو با ی��ک برنامه زنده تلویزیونی در ش��بکه 
ام اس ان بی سی، گفت که کشورش به علت توافق بر سر 
برنامه هسته ای ایران، از این کشور یک قدرت ساخت.

وی که همواره در مخالفت با سیاست های باراک اوباما 
رییس جمهور آمریکا، از توافق هس��ته ای ایران و گروه 
1+5 انتقاد کرده اس��ت، این توافق را احمقانه توصیف 

کرد.
ترامپ گفت که اگر رییس جمهور آمریکا ش��ود تالش 
خود را بر از بین بردن گروه داعش متمرکز خواهد کرد و 
اقدام نظامی علیه بشار اسد رییس جمهور سوریه انجام 

نخواهد داد.
وی افزود: هیچ نیروی آمریکایی به عراق یا لیبی اعزام 
 نخواهم کرد و در خارج از س��وریه باق��ی خواهم ماند 

و به نفع یا بر ضد بشار اسد جنگ نخواهم کرد.
نامزد حزب جمهوری خواه در ادامه گفت: شما اکنون 
ای��ران را دارید که به یک قدرت تبدیل ش��ده اس��ت. 
بنابراین روس��یه و ای��ران را دارید که از اس��د حمایت 

می کنند. در یک زمان، ما هم باید با داعش مقابله کنیم 
و هم، با اسد که در حال جنگ با داعش است.

وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه باتوجه ب��ه حمایت 
قدرت هایی مثل ایران و روس��یه از اس��د، آیا وی قصد 
کن��ار زدن رییس جمه��ور س��وریه را دارد؟ گفت که 

آمریکا مشکالت بزرگ تری از مسئله بشار اسد دارد.
ترامپ همچنین از روش��ی که ب��اراک اوباما نیروهای 
آمریکایی را از عراق خارج کرد انتقاد کرد و این تصمیم 

را موجب به وجود آمدن داعش دانست.

ترامپ اعتراف کرد:

ایران به یک قدرت تبدیل شده است
فرمانده نی��روی زمینی ارتش گفت: نیروه��ای ارتش تمامی 
تهدیدات در خارج از مرزها که به نیابت از کشورهای استکباری 
در منطقه انجام می ش��ود را ش��بانه روزی رصد می کند. امیر 
احمدرضا پوردس��تان فرمانده نیروی زمین��ی ارتش درجمع 
کارکنان سربازخانه سرلش��کر شهید هوش��نگ اسداهلل پور 
شهرس��تان گنبدکاووس، گف��ت: ارتش جمهوری اس��المی 
در راس��تای ماموریت های محوله، س��ه مولفه و راهبرد برای 
حفظ و ارتقای آمادگ��ی رزمی نیروهای خویش در دس��تور 
 کار دارد. وی، آم��وزش تئ��وری و عمل��ی نیروه��ای نظامی، 
به روز رسانی تس��لیحات، تجهیزات و تاکتیک های نظامی و 
تقویت بنیه های اعتقادی کارکنان پایور و وظیفه را سه راهبرد 
ارتش جمهوری اسالمی در ارتقای آمادگی رزمی نیروهای این 

یگان برشمرد.
پوردستان اضافه کرد: عالوه بر این سه راهبرد، نیروهای ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، تمامی تهدیدات در خارج از مرزها که 
به نیابت از کشورهای اس��تکباری درمنطقه انجام می شود را 

شبانه روزی رصد می کند.
فرمانده نی��روی زمینی ارتش خطاب به ملت ایران اس��المی 
تصریح کرد: مل��ت هوش��یار و آگاه ایران بداند ک��ه فرزندان 
آن��ان در ارتش جمهوری اس��المی هرگز در براب��ر تهدیدات 
دشمنان غافلگیر نمی شود و تهدید کننده را از کرده خویش 
پش��یمان خواهند کرد. پوردس��تان همچنین با تاکید مجدد 

بر ضرورت حفظ آمادگی و ارتق��ای توان رزمی تمام نیروهای 
ارتش جمهوری اسالمی برای مقابله با تهدیدات، گفت: حفظ 
آمادگی رزمی و درکن��ار آن تقویت بنی��ه اعتقادی همچون 
دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس برکات زیادی برای کشور 
دارد. وی، افزای��ش اعتماد ب��ه نفس در میدان نب��رد، تامین 
امنیت روان��ی برای م��ردم و بازدارندگی را س��ه برکت حفظ 
 آمادگی رزمی نیروهای ارتش برش��مرد و افزود: اگر تا کنون 
نتوانس��ته اند تهدید های خود را علیه ایران اس��المی عملی 
کنند، به واسطه توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران است.

امیر پوردستان:

رصد شبانه روزی تهدیدات برون مرزی در منطقه توسط ارتش 

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه گفت: سیاست ایران توسعه 
صلح و ثبات در منطقه اس��ت. امروز ایران نه فقط امن ترین کشور منطقه 

است بلکه بیشترین نقش را هم در مبارزه با تروریسم دارد.
 س��یدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
در توکیو و در نشست چالش ها و فرصت های فراروی اجالس سران گروه ۷ 
در مرکز مطالعات بین المللی سیاست عمومی ژاپن ) CIPPS ( با موضوع 

نظم آینده خاورمیانه سخنرانی کرد.
عراقچی در ابتدای س��خنانش با تس��لیت ب��ه بازماندگان حادثه س��قوط 
هواپیمای مصری، به احتمال تروریس��تی بودن حادثه اشاره کرد و اظهار 
داشت: امروز دیگر کمتر کس��ی از حوداث این چنینی در خاورمیانه اظهار 

تعجب می کند. 
متاسفانه ما در خاورمیانه با روند رو به رش��د تروریسم مواجه هستیم. این 
روند رو به گس��ترش تروریس��م که داعش نماد اصلي آن اس��ت با نمایش 

افراطی خشونت به بربریت و توحش رسیده است. 
 این تروریس��م هرچند االن عمدت��ا در عراق و س��وریه حض��ور دارد ولی 
 بزرگ تری��ن تهدید منطقه به ش��مار مي رود چرا که هدف خ��ود را تغییر 

در نظم کل خاورمیانه می داند.
 مع��اون ام��ور حقوق��ی و بی��ن الملل��ی وزارت ام��ور خارج��ه با اش��اره 
به نقش جمهوری اسالمی ایران در مقابله با تروریسم در منطقه غرب آسیا 

خاطرنشان کرد: سیاست ایران توسعه صلح و ثبات در منطقه  است.
امروز ایران نه فقط امن ترین کشور منطقه است بلکه بیشترین نقش را هم 

در مبارزه با تروریسم دارد.
عراقچی دس��تیابی به برجام را نمونه منحصربه ف��ردی از تحوالت مثبت 
 در منطقه غرب آس��یا دانس��ت و افزود: مذاکرات هس��ته ای به این دلیل 
به س��رانجام رس��ید که اوال طرف مقابل زبان احترام را برای سخن گفتن 
برگزید، ثانیا در این مذاکرات رویکرد برد - برد از س��وي هر دو طرف اتخاذ 
شد. وی با تاکید بر اینکه بحران س��وریه راه حل نظامی ندارد، درعین حال 
 هرگونه گفت وگو با تروریس��ت ها در س��وریه را رد کرد و اظهار داش��ت: 
در منطق تروریست ها جایی برای گفت وگو و تعامل وجود ندارد، اما در بین 

سایر طرف ها باید به یک راه حل مذاکراتي رسید.
رییس ستاد اجرایی برجام در وزارت امور خارجه بر تعهد جمهوری اسالمی 
ایران بر اجرای برجام تاکی��د کرد و افزود: تحریم ها علیه ایران رفع ش��ده 
 است، اما الزم است کشورهای اروپایی و ژاپن با تشویق بخش خصوصی خود 
در بهره گیری از فرصت همکاری اقتصادی با ایران، در جهت منافع دو طرف 

و موفقیت آمیز بودن برجام گام هاي بیشتري بردارند.
عراقچی در بخش میزگرد این نشست هم در پاسخ به پرسشی درباره اقدام 
عربس��تان در قطع روابط با ایران گفت: من فکر می کن��م آنها در این مورد 

دچار اشتباه محاسباتی شده اند.
 ما به رقابت بین ایران و عربس��تان در منطقه قائل نیس��تیم. هر دو کشور 
از بازیگران مه��م خاورمیانه هس��تند. اف��راط گرایی و تروریس��م تهدید 
 مشترک منطقه ماست که نیاز به مفاهمه و رویکرد مشترک همه بازیگران 

دارد.

معاون اول رییس جمهور:

اینکه می گویند نگاه این دولت فقط به آمریکاست غیرمنصفانه است

عراقچی در مرکز مطالعات سیاست عمومی ژاپن:

 سیاست ایران توسعه صلح 
و ثبات در منطقه است
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وزارت کشاورزی انتقاد کرد؛

سود 75درصدی
واردکنندگان کره

پرونده ای که به دیوان عالی رفت؛

 جزییات جلسات بابک زنجانی 
با مقامات قضایی

بر اساس مفاد قانون بودجه ۹5 کل کشور؛

آب و برق
گران شد

در پی حذف ارز مبادله ای برای واردات کره، مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرد که واردکنندگان کره، سود سرشاری از این محصول 

می برند و برخالف کاهش قیمت های جهانی، قیمت خود را کاهش نداده اند.
محمدرضا مالصالحی، اظهار کرد: کره مانند برخی دیگر مواد غذایی با کاهش 
قیمت در بازار جهانی مواجه شده در حالی که قیمت آن در بازار داخلی تغییری 

نکرده است.
وی افزود: واردکنندگان کره س��ود سرش��اری از این محصول می برند، چراکه 
ارزش افزوده کره عرضه شده در بازار داخلی بیشتر از 75 درصد قیمت وارداتی 

آن است.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود 
40 هزار تن کره وارد شد، ادامه داد: از سویی انباشت شیر در کشور وجود دارد و 
تولیدکنندگان شیر خشک معتقدند اگر خامه را به قیمت مناسب بخرند قیمت 
شیر خشک کاهش پیدا می کند و آن ها هم می توانند این محصول را صادر کنند، 
اما این به صرفه نیس��ت، چراکه صنایع لبنی با کره  که ه��ر روز در بازار جهانی 

ارزان تر می شود، سودهای هنگفتی به جیب می زنند.
 مالصالحی تاکید کرد: حذف ارز مبادله ای برای واردات کره در هیمن راس��تا 

به درخواست وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابالغ شد.
طی روزهای گذشته ارز مبادله ای برای واردات چند قلم محصول غذایی حذف 
شد که نام گوشت مرغ منجمد و کره نیز در فهرست ابالغ شده از سوی سازمان 

توسعه تجارت بود.

وکیل مدافع بابک زنجانی از انتظار برای تعیین شعبه از سوی مرجع قضایی خبر 
داد و بر ضرورت ارایه تمهیداتی برای حفظ اموال خارجی و مصون بودن از تعرض 

افراد خاص تاکید کرد.
رس��ول کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت پرون��ده بابک زنجانی گفت: 
پرونده موکلم به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کش��ور رفت و پس از این 

ارسال، ما باید منتظر تعیین شعبه از سوی این مرجع قضایی باشیم.
وی با اشاره به دیدار بابک زنجانی با برخی مقامات قضایی، افزود: بابک زنجانی 
۲۸ماه است که در انفرادی به سر می برد و ارتباط وی با کلیه شرکا و امانتدارانش 
قطع شده است و همین امر زمینه را برای سو استفاده و تعرض به اموال وی فراهم 
کرده اس��ت. با این حال موکلم دیدار و جلس��اتی را با مقامات قضایی به منظور 

تسریع در بازپرداخت بدهی ها و استرداد وجوه و اموال داشته است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در پاسخ به این سوال که آیا بابک 
زنجانی با معاون اول قوه قضاییه نیز دیداری داشته است؟ اظهار داشت: دیدارهای 

اخیر با مجموعه دادستانی تهران و برخی مقامات این نهاد قضایی بوده است.
کوهپایه زاده با اش��اره به ضرورت ارایه راهکارهایی ب��رای حفظ اموال خارجی 
زنجانی، تصریح کرد: زنجانی یک ماه گذشته وکالت بالعزلی را به شرکت نفت 
برای پیگیری اموالش در ترکیه داد و آنها می توانند در محاکم ترکیه علیه افرادی 
که اموال را م��ورد تعرض قرار دادند، اقامه دعوا کنند تا این مس��ئله با س��رعت 
بیشتری پیگیری شود. با این حال ضروری است تمهیدی اندیشیده شود تا اموال 

خارج از کشور زنجانی از تعرض برخی افراد سو استفاده گر مصون واقع شود.

 بر اس��اس مفاد قان��ون بودج��ه ۹5 کل کش��ور ک��ه امروز از س��وی 
رییس جمهور ابالغ ش��د، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال 

۹5 افزایش پیدا کرد.
 بر اس��اس بند » ج « تبصره 6 قانون بودجه س��ال ۹5 کشور که امروز 
از سوی رییس جمهور ابالغ شد، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای 
شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب  بهای شهری 
به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ150 ریال از مشترکان آب 

دریافت کند.
همچنین طبق بند » ه « این تبصره وزارت نیرو موظف اس��ت عالوه بر 
دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ30 
ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به 
استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.

خبر خبر

 پاالیش��گاه های هندی در آس��تانه سفر نخس��ت وزیر این کشور 
به تهران بخشی از بدهی های خود را به یورو تسویه کردند.

منابع آگاه هندی خبر دادند که پاالیشگاه های این کشور در آستانه 
سفر » نارندرا مودی « نخست وزیر هند به ایران، طی ۲ روز گذشته 
750 میلیون دالر از بدهی 6/4 میلی��ارد دالری هند به ایران بابت 

خرید نفت را به یورو تسویه کردند.
منابع آگاه به این مسئله اعالم کردند که در دو روز گذشته، شرکت 
پاالیش و پتروش��یمی منگلور ) MRPL ( حدود500 میلیون دالر 
آمریکا پرداخت کرده است و شرکت نفت هند ) IOC ( مبلغ۲50 

میلیون دالر پرداخت کرده است.
طبق این گزارش، بخش خصوصی ش��رکت نفت » اسار « هند نیز 

قرار است500 میلیون دالر پرداخت کند.
رسانه های هندی گزارش کردند که پاالیش��گاه های هند بخشی 
از معوق��ات نفت خامی ک��ه از ایران خری��داری ک��رده بودند را از 
طریق بان��ک اتحادیه هند تس��ویه کردند که این بان��ک این مبلغ 
 NIOC ( را از طریق »هالبانک« ترکیه به ش��رکت نفت ملی ایران
( منتقل می کند. آنها دالرهای آمری��کا را خریداری می کنند و در 
 بانک اتحادیه هند به ودیع��ه می گذارند که این بانک انتقال پول را 

به صورت یورو پیش می برد.
پایگاه » اوت لوک ایندی��ا « گزارش کرد که ای��ن اولین پرداختی 
 پاالیش��گاه های هند با ارز از زمان لغو تحریم های هسته ای ایران 

در ژانویه سال جاری میالدی تاکنون است.
این پرداختی در آستانه دیدار مودی به تهران صورت گرفته که قرار 

است روز یکشنبه سفر خود را به ایران آغاز کند.
منابع آگاه اعالم کردند ک��ه باقیمانده معوقات به صورت اقس��اط 
تسویه می شود و بانک مرکزی هند قرار اس��ت در بازپرداخت این 
معوقات همکاری کند. از آنجایی که تحریم ها، کانال های بانکداری 
را بلوکه کرده بودند، پاالیش��گاه های هند از فوریه ۲013، تقریبا 
نیمی از هزینه  واردات نفتی خود را با روپیه پرداخت کردند و باقی 
پرداختی ها را تا زمان بازشدن مسیرهای پرداختی، به حالت معلق 

درآوردند که به مبلغ آن 6/4 میلیارد دالر است.
شرکت پاالیش و پتروشمی منگلور حدود ۲/6 میلیارد دالر بدهکار 
اس��ت که هم اکنون500 میلیون دالر آن را پرداخت کرده اس��ت 
و ش��رکت نفت هند با پرداخت۲50 میلیون دالر، هم اکنون310 
میلیون دالر دیگر به ایران بدهکار اس��ت. ش��رکت اس��ار هند نیز 
حدود ۲/6 میلیارد دالر به ایران بدهکار است و شرکت میتال انرژی 

)HPCL( نیز می بایست60 میلیون دالر بپردازد.
پاالیشگاه های هند پیشتر در ماه اکتبر با استفاده از فرصت محدود 
آمریکا برای تسویه برخی از معوقات، مبلغ700 میلیون دالر به ایران 

پرداخت کردند و این پرداخت با دالر صورت گرفت.

 رییس اتحادیه جایگاه داران س��وخت کش��ور گف��ت : صد درصد 
با دو نرخی شدن قیمت بنزین مخالفیم چرا که با فشل بودن سامانه 

هوشمند در جایگاه ها قابل اجرانیست.
ناصر رییس��ی فرد اف��زود: براس��اس مصوبه مجلس ی��ک مهلت 
 چهار ماهه ای پس از ابالغ بودجه برای دولت تعیین ش��ده اس��ت 
تا راهکارهای اجرایی را برای سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین 
 پیش بینی کن��د و دراین رابط��ه اختیار کامل هم ب��ه دولت داده 

شده است.
رییسی فرد با اشاره به آن که دو ن�رخی ش�دن بنزین جز آنکه فساد 
و ناهنجاری و رانت را توسعه بدهد نتیجه دیگری دربر ندارد، گفت: 
مجلس اختی�ارکامل را به دول�ت داده، اما تکلیف نکرده اس��ت که 
چگونه برای دو ن�رخی کردن بنزی��ن اقدام کن�د، دول�ت می تواند 
نرخ ه�ا را تغیی�ر دهد یا س��همیه اول را آنقدر باال در نظر گیرد که 
نیازی به س��همیه دوم نباش��د. همچنین دولت می تواند تقاضای 
مجددی برای اصالح قیمت بنزین در بودجه به مجلس دهم ارایه 

دهد.
وی در پاسخ به این پرس��ش که در حال حاضر قیمت فوب خلیج 
فارس بنزین چقدر است و نسبت به کشورهای نفت خیز همجوار 
قیمت بنزین در داخل کشور گران تر اس��ت یا ارزان تر اظهار کرد: 
قیمت بنزین در فوب خلی��ج فارس در همین ح��دود هزار تومان 
 است، البته به این قیمت هزینه های حمل و نقل و توزیع نیز اضافه 
می شود، هم اکنون قیمتی که بنزین در داخل کشور دارد با قیمت 

فوب خلیج فارس همخوانی دارد .
رییس جایگاه داران سوخت کش��ور افزود: قیمت بنزین در کشور 
ما بسیار پایین تر از قیمت بنزین در کشورهای نفت خیز همجوار 
اس��ت، حتی اگر قیمت بنزین در عربست�ان را با توجه به تهاتر نرخ 
ارز در نظر بگیریم ما ش��اید مشابه عربستان باش��یم، ام�ا در سایر 
کش��ورها مثل امارات و کویت، حتی عراق هم قیمت بنزین باالتر 

از کشور ماست.
رییسی فرد گفت: اگر بنزین ت�ک نرخ�ی ش��ود مناسب تر است، 
حتی اگر با نرخ هزار و500 توم�ان قیم�ت گ�ذاری ش��ود. البت�ه 
افزای�ش قیم���ت بن�زی�ن مت�اس��ف�ان�ه ع���وارض روانی دارد و 
برخ�ی گم�ان م�ی کنن�د که افزای�ش آن به ه�زار و500 توم�ان 
ب�ار تورم�ی دارد در حال�ی که این گونه نیس�ت و م�ی ت�وان گف�ت 
ب�ار تورم�ی آن کمت�ر از ی�ک درص�د در سب�د هزین�ه خان�واری 
ک�ه مص�رف س��وخ�ت دارن�د، هس��ت. دول�ت اگ��ر بتوان�د ی�ک 
 برنام�ه نظارت�ی ق�وی داش��ت�ه باش���د ت�ا جل�وی کس���انی ک�ه 
 م�ی خواهند از افزایش قیمت بنزین س��و اس��تفاده کنند بگیرد، 
می توان گفت حتی اگر قیمت بنزین لیتری هزارو500 تومان هم 

شود، تاثیر چندانی در تورم ندارد.

 منابع آگاه هندی خبر دادند؛

هند 750 میلیون دالر از بدهی های 
خود را به ایران به یورو تسویه کرد

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت:

بنزین 1500 تومانی
تاثیری بر تورم ندارد

ام��روزه ب��ه س��بب مش��کالت اقتص��ادی، ازدواج از یک 
 سنت حسنه به یک دغدغه پردردس��ر تبدیل شده است 

و روز به روز جوانان بیشتر از آن فاصله می گیرند.
طب��ق آخرین آم��ار های منتش��ر ش��ده از س��وی دفتر 
س��المت جمعیت و خان��واده وزارت بهداش��ت میانگین 
سن ازدواج در مردها ۲7 س��ال و در بین خانم ها ۲5 سال 
 اس��ت همچنین بیش از 11 میلیون دختر و پس��ر جوان 
در آستانه ازدواج در کشور وجود دارند؛ از این آمار و ارقام 
یک نتیجه می توان گرفت اینکه سن ازدواج در مقایسه با 

سال های گذشته پنج سال افزایش پیدا کرده است.
عالوه بر این طبق آمار اعالم ش��ده افزایش س��ن ازدواج و 
باالبودن آمار طالق باعث ش��ده که در کشور ساالنه440 

هزار فرصت فرزندآوری از دست برود.
براس��اس این گ��زارش یک س��وی ای��ن آماره��ا جوانان 
 آس و پاس��ی ایس��تاده اند که بیکاری در میان آنها بیداد 
می کند، همان هایی که س��ال های عمرش��ان را پش��ت 
میزهای دانشگاهی گذراندند تا علم، نجات دهنده زندگی 

شان شود که البته نشده است!!!
کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د که جوانان به س��بب 
مس��ائل اقتصادی، بی��کاری و نداش��تن مس��کن به این 
 مس��ئولیت تن نمی دهن��د و دلیل ازدواج نک��ردن آنها را 
به جا و صحیح می دانند، اما در این میان برخی از مسئوالن 
مقابل این دیدگاه می ایستند و دلیل به تعویق افتادن سن 
ازدواج را برگزاری مراسم های تجملی و تشریفاتی مطرح 
می کنند و معتقدند که برخی از جوانان تمایلی به تشکیل 
زندگی از نقطه صفر را ندارند.اما ماجرا تنها به اینجا ختم 
نمی شود چرا که شروع یک زندگی فقط گرفتن یک جشن 
در تاالرهای پذیرایی و هتل ها نیست و مخارجی دیگری 

همچون تهیه جهیزیه، محضرخانه و اجاره مس��کن و ... را 
نیز شامل می شود که با یک حساب سرانگشتی یک زوج 
جوان ب��ه دور از هرگونه تش��ریفات و تجم��ل گرایی باید 
حدود ۲5میلیون تومان برای آغاز یک زندگی ساده هزینه 
کنند؛ حال تنها چند درصد از جوانان ب��ا اوضاع اقتصاد و 
رکود حاکم بر کش��ور و حقوق های ناچیز از عهده چنین 
مخارجی بر می آیند، جای سوال دارد. اماشروع یک زندگی 
س��اده چقدر هزینه بر می دارد؛گ��زارش میدانی خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان حاکی از آن است که برای شروع 
یک زندگی مشترک بدون مراسم عروسی و فقط برگزاری 
مراسم عقد آن هم در محضرخانه باید حداقل1۹0 تومان 
طبق تعرفه پرداخت شود البته اگر چنین محضرخانه ای 
پیدا شود؛ چراکه قیمت ها در این صنف بر اساس مهریه، 
موقعیت جغرافیایی و ... تعیین می شود. اما عروس و داماد 
بعد از این مراسم با تاکسی هم که بخواهند سر زندگی شان 
بروند بای��د برای رهن یک آپارتم��ان40 متری کلنگی در 

شهرحدود 17 میلیون تومان هزینه کنند.
براس��اس این گزارش، اگر از هزینه های میلیونی مراسم 
عروسی فاکتور بگیریم شروع زندگی یک زوج جوان عاری 
از هرگونه تجمل گرایی و تش��ریفات ح��دود ۲5 میلیون 
تومان هزینه در بردارد ک��ه از عهده هر زوجی بر نمی آید. 
این درحالی اس��ت که وامی که برای هریک از زوجین در 
نظر گرفته شده س��ه میلیون تومان است یعنی اگر زوجی 
خوش��بخت باش��د و وام ش��ان را بتوانند بگیرند باید 1۹ 

میلیون تومان پس انداز داشته باشد.
سید عبدالکریم هاش��می نخل ابراهیمی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس��المی 
با اش��اره به اینک��ه بح��ث ازدواج و مباحث و مش��کالت 

اقتص��ادی آن قدمت��ی دیرین��ه دارد، اف��زود: در جوامع 
ش��هری س��طح توقعات اف��راد باالرفت��ه اس��ت و باید با 
 همت مردم و مس��ئوالن فرهنگ عموم��ی را تغییر دهند 

و به نوعی سطح توقعات مانع از ازدواج نشود.
وی ادام��ه داد: آم��وزش ها باید ب��ه گونه باش��د که پس 
از فارغ التحصیل��ی فرد توانمن��د تربیت ش��ده و توانایی 
حرفه ای کارکردن را داش��ته، اما در ش��رایط فعلی همه 
منتظر شغل دولتی یا مش��اغلی هستند که کم زحمت اما 
پردرآمد باش��د. این نماینده مجل��س درخصوص افزایش 
می��زان وام ازدواج گفت: بانک ه��ا، انگیزه زی��ادی برای 
پرداخت وام ازدواج ندارند، سیس��تم بانکی هم به تنهایی 
و بدون حمای��ت دولتی نمی تواند پاس��خگوی این تعداد 
از متقاضی��ان وام ازدواج باش��د. تصور کنی��د افرادی که 
 برای دریاف��ت وام های 3میلیون تومانی ۲ س��ال در صف 
بانک ها منتظر می ماندند االن برای گرفتن وام های بیست 
میلیون تومانی چقدر باید انتظار بکش��ند؟! هاشمی نخل 
ابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر که ازدواج با زنجیره ای 
از مشکالت رو به رو است، برای حل این معضل اقتصادی- 
اجتماعی نباید انتزاعی عم��ل کنیم و خیال کنیم که تنها 
با پرداخت وام این مشکل حل خواهد شد چراکه راه چاره 
در ایجاد یک فرهنگ منس��جم اس��ت که با کمک مردم و 

مسئوالن این امر تحقق پیدا می کند.
 اقدامی که با عمل همراه نشده است

عبدالرضا عزیزی ریی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس 
ش��وای اس��المی در خص��وص مش��کالت پی��ش روی 
مبح��ث ازدواج گفت: بزرگ ترین عاملی که س��ن ازدواج 
را افزایش داده اس��ت نبود ش��غل و امنیت ش��غلی است. 
 وی ادامه داد: جامعه امروزی ش��رایط جدی��دی را تجربه 
 می کند. س��طح فرهنگ و توقعات متفاوت ش��ده اس��ت. 
به عنوان مثال فردی که پزش��کی قبول شده است عالقه 
به ادامه تحصیل تا مدارج عالیه دارد. زمانی که درس��ش 
تمام شود40 س��اله ش��ده اس��ت و این فرد که حاال یک 
پزشک مجرب شده است به ازدواج با هرفردی تن نخواهد 
داد. عزی��زی اف��زود: زوجی که ب��رای گرفت��ن اندک وام 
ازدواج ۲ س��ال صبر می کنند حتی گاهی سمت این وام 
ها نمی آین��د، چگونه به دولت برای تامین ش��غل ش��ان 
اعتماد خواهند ک��رد؛ باید از تولید حمایت ش��ود چراکه 
س��بب ایجاد اش��تغال بیش��ترو در نهایت رونق اقتصادی 
خواهد ش��د. وی تصریح کرد: امسال س��ال اقدام و عمل 
اس��ت، اما کماکان همه فقط ح��رف می زنن��د و از عمل 
خبری نیس��ت؛ ب��زرگ تری��ن ترم��ز تولید این کش��ور 
 خود مس��ئوالن هس��تند چراکه یک قانون ش��فاف برای 
تولید کننده وجود ندارد و در این میان واسطه ها و دالالن 

جیب شان را پر می کنند.

 مدی��ر بازرس��ی فن��ی و اتوماس��یون از نص��ب 
 و راه اندازی سامانه پوشش س��نج واحد قلع اندود 

در شرکت فوالدمبارکه اصفهان خبر داد.
محس��ن جزمی اظهار داش��ت: اجرای ای��ن پروژه 
 ع��الوه ب��ر اس��تفاده از دان��ش فن��ی کارکن��ان، 
صرفه جویی10 میلیارد ریالی را برای فوالد مبارکه 

به همراه داشت.
وی افزود: بومی س��ازی دانش تعمیر هد س��امانه 
پوشش سنج، راه اندازی مجدد آن و کاهش هزینه 
با ع��دم خرید تجهیز از ش��رکت س��ازنده خارجی 
 و تایید اتوماس��یون ناحی��ه، افتخ��ار بزرگی برای 

فوالد مبارکه محسوب می شود.
رییس اب��زار دقی��ق و کالیبراس��یون نی��ز در این 
 م��ورد، گف��ت: از کار افت��ادن هد پایینی س��امانه 
پوشش س��نج قلع اندود و ظاهر ش��دن پیغام خطا 
H.V Out Of Range ب��ر روی کنت��رل س��امانه 
پوشش سنج مربوط به هدهای باال و پایین سامانه 
پوشش سنج ورق واحد قلع اندود، منجر به این شد 

که دستگاه قادر به اندازه گیری مقدار قلع پوشش 
ورق نباش��د.کامران کلوش��انی اظهار ک��رد: بدین 
منظور با هماهنگی سایر واحدهای درگیر نسبت به 
تعمیر این سامانه اقدام ش��د و در سال جاری مورد 
بهره برداری قرار گرفت. وی افزود: پس از آغاز پروژه 
ابتدا کارشناس��ان واحد مبادرت به کنترل سامانه 
و عیب یاب��ی آن کردند که پس از این بازرس��ی ها 
مواردی همچون خرابی المپ مولد اش��عه ایکس، 
 ،H.V ایراد در ماژول ،H.V ایراد در ترانس تغذیه برد
ایراد در برد جریان فیالمان المپ اشعه ایکس، ایراد 
در یونیزاس��یون چمبر و برد اصلی سامانه پوشش 
سنج به عنوان نمونه های از کارافتادگی تشخیص 
داده شد. رییس ابزار دقیق و کالیبراسیون تصریح 
کرد: این ایرادها مش��کالتی همچ��ون عدم تغذیه 
HV مربوط به المپ ایکس، عدم ساطع شدن پرتو 
 BACK ایکس توسط المپ، عدم اندازه گیری تعداد
SCATER ، عدم انتقال مقادیر به سیستم کنترلی و 
... را به همراه داشت.وی به اقدامات انجام شده روی 

ماژول HV اشاره کرد و بیان داشت: ماژول H.V از 
یک باکس فل��زی که داخل آن از رزین با س��ختی 
باال پرش��ده و دارای ی��ک ورودی و یک خروجی و 
4 خروجی فیدبک است، تشکیل شده و به صورت 
عمودی روی برد اصلی هد قلع اندود نصب می شود.

کلوش��انی اضافه کرد: با بررسی به عمل آمده برغم 
وجود مدارک فنی و نقش��ه در این مورد مشخص 
ش��د ورودی این ماژول ی��ک هزار ولت اس��ت که 
توس��ط یک ترانس ک��ه روی برد اصلی ق��رار دارد 
 تغذیه م��ی ش��ود و خروج��ی آن10 کیل��و ولت 
با جریان ماکزیمم150 میکرو آمپر اس��ت که برای 

تغذیه H.V المپ اشعه ایکس استفاده می شود.
 وی گفت: با همکاری واح��د تعمیرات الکترونیک 
 و هم��کاری ش��رکت ه��ای هم��کار تصمی��م 
 به بومی س��ازی و س��اخت دو عدد از ای��ن ماژول 
گرفته شد و در این راستا رزین داخل آن و همچنین 
مدار داخلی به صورت ش��ماتیک مش��خص و یک 

نمونه ساخته شد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه 
چالش های بزرگی بعد از لغو تحریم ها به خوبی 
اکنون دارد خود را نش��ان می دهد، گفت: نظام 
اقتصادی و بخ��ش صنعتی کش��ور در رکودی 
سنگین فرود رفته و رش��د و توسعه اقتصادی و 

قیمت تمام شده پررنگ شده است.
هفتمین جش��نواره ملی به��ره وری در روز ملی 
به��ره وری در ات��اق بازرگانی، صنای��ع معادن و 
کش��اورزی ایران برگزار ش��د. در ابت��دای این 
مراسم فرشید ش��کرخدایی دبیر جشنواره ملی 
بهره وری اظهار ک��رد: برغ��م هدفگذاری هایی 
که در س��طح ملی و در قالب برنامه های توسعه 
تاکن��ون تعریف ش��ده اس��ت  و در هیچ مقطع 
زمانی اه��داف بهره وری محقق نش��ده اس��ت.

وی افزود: این موضوع از مهم ترین نش��انه های 
کمب��ود ی��ک عامل تش��ویقی و مح��رک برای 
بخش های مختلف اقتصادی در ارتباط با افزایش 
بهره وری به حساب می آید. در ادامه این مراسم 

 پروانه ماف��ی منتخب مردم ب��رای مجلس دهم 
در خصوص وضعیت بررس��ی به��ره وری دولت 
و مجلس گفت: در کمیس��یون برنامه و بودجه 
 مجلس ش��ورای اس��المی بهره وری در کش��ور 
به طور مناس��ب مورد بررس��ی قرار نمی گیرد 
و این کمیس��یون تنها به عنوان یک حس��ابدار 
عمل می کند. وی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به طوالنی مدت ب��ودن زمان اتم��ام طرح های 
عمرانی گفت: این طرح ها نزدیک به 15 س��ال 
زمان می ب��رد و س��رمایه گذاری ها بدون توجیه 
اقتصادی انجام می شود. مافی تصریح کرد: اجرا 
نشدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی مهم 
ترین مسائل و مشکالتی است که اکنون منجر 

به کاهش رشد بهره وری می شود.
چالش های بزرگ بعد از تحریم نمایان 

شد
ابوالفضل روغنی رییس کمیس��یون صنایع اتاق  
ای��ران نیز در این مراس��م در خص��وص وضعیت 

بهره وری در صنعت کش��ور گف��ت: چالش های 
بزرگی بعد از لغو تحری��م در حال حاضر به خوبی 
خود را نشان می دهند و نظام اقتصادی ما در بخش 

صنعت در یک رکود سنگین فرو رفته است.
وی با اشاره به مش��کالت بخش صنعتی کشور 
گفت: مس��ائلی نظیر رش��د توس��عه اقتصادی، 
قیمت تمام شده، بیکاری و نقدینگی بنگاه ها در 
نظام بانکی کش��ور از جمله این مشکالت است. 
روغنی گفت: سهم اش��تغال بخش صنعت 35 
 درصد است و اکنون واحدها و بنگاه های صنعتی 
به دلیل بهره زیاد نظام بانکی و مسائل یاد شده 
در رکود به س��ر می ب��رد. در ادامه این مراس��م 
آل یاس��ین کارشناس مس��ائل بهره وری درباره 
پایین بودن س��طح بهره وری در اقتصاد کش��ور 
گفت: مشکل اصلی فعلی کاهش بهره وری کشور 
عدم پایبندی به قانون گرای��ی و نظام مدیریت 
 کش��ور تصمیم گی��ری در خصوص مس��ائل را 

به جای سیستم به فرد واگذار می کند.

مدیر بازرسی فنی و اتوماسیون شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد؛

سامانه پوشش سنج واحد قلع اندود در فوالد مبارکه اصفهان راه اندازی شد
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران؛

چالش های بزرگ اقتصاد کشور بعد از لغو تحریم نمایان شد

گزارشی از مشکالت اقتصادی ازدواج؛

شروع یک زندگی ساده چقدر تمام می شود؟

آگهی مزایده 
سازمان نوس��ازی و بهسازی ش��هر اصفهان یک 
واحد آپارتمان به مس��احت100 متر مربع واقع 
 در انتهای اتوبان شهید آقابابائی، محله جلوان را 

از طریق مزایده به فروش می رساند.
لذا متقاضیان می توانند تا ده روز پس از انتش��ار 
 آگهی نوبت دوم جه��ت دریافت اس��ناد مزایده 
به دبیرخانه س��ازمان واقع در خیابان ابن سینا، 
مقابل بان��ک ملی، کوچه کدخدا، بن بس��ت دوم 

مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 031-344848۹2-4 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان 

)نوبت دوم(
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عکس روز)کوچ لک لک ها به دریاچه زریوار مریوان(

بیشتر بدانیمخبر

رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان اینکه در 
شهریور ماه سال گذشته تراز آب خزر به منفی 27 رسیده است، گفت: 
این امر نشان می دهد که تراز آب دریای خزر نسبت به سال 1370 

حدود 1/2متر کاهش داشته است.
ناصر حاجی زاده ذاکر با اشاره به نوسانات آب دریای خزر اظهار کرد: 
دریای خزر، بدنه آبی محصور در خشکی اس��ت که حجم و میزان 
 تراز آب آن به سه عامل »میزان بارش ها«، »ورود آب رودخانه ها« و 
»میزان تبخیر« بس��تگی دارد.وی ادامه داد: س��وابق نوسانات آب 
دریای خزر نشان می دهد که س��طح تراز آب این دریا دائما در حال 
تغییر است؛ به گونه ای که در س��ال های گذشته سطح تراز آب این 
دریا به شدت کاهش داشته ولی در سال 1370 مجددا به وضعیت 

قبل برگشته است.
حاجی زاده به بیان سوابق تراز آب دریای خزر پرداخت و ادامه داد: 
سوابق قبلی نشان می دهد که با تغییرات آب و هوایی، تراز سطح آب 
خزر نیز در دوره هایی تغییر کرده و زمان دیگری افزایش یافته و چند 

سال بعد مجددا کاهش یافته است.
به گفته رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، سطح 
آب دریای خزر در سال 1370 بسیار باال آمده و در حال حاضر تراز 

سطح آب این دریا کاهش نشان می دهد.
رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در مورد ارتباط 
این پدیده با تغییرات اقلیم، یادآور شد: اینکه آیا این پدیده با تغییرات 
اقلیمی مرتبط است یا خیر، نیاز به بررسی و ارزیابی های بیشتر دارد.

وی در خصوص ارتباط کاهش س��طح آب دریای خزر با نحوه بهره 
برداری از رود ولگا، توضیح داد: بیش از 80 درصد آب خزر از رود ولگا 
تامین می شود و همواره در مس��یر این رود فعالیت های کشاورزی 
انجام می شده اس��ت، اینکه بگوییم در این چند ساله اتفاق خاصی 
افتاده باشد بعید است؛ چرا که تغییرات تراز آب این دریا، بیشتر تابعی 

از تغییرات بارش و ورودی رودخانه هاست.
حاجی زاده همچنین خاطر نشان کرد: بررسی های تاریخی از این 
دریا نشان می دهد که این دریا همواره با نوس��انات تراز آب مواجه 

بوده است.
دریای خزر ب��ه  عنوان بزرگ ترین حوضه آبی محصور در خش��کی 
پس از جدا شدن از دریای س��یاه در دوره پلیوسن میانی )حدود 5 
میلیون سال پیش( چرخه های متعدد نوسان تراز آب را تجربه کرده، 
به  طوری که مساحت این دریا از یک میلیون کیلومتر مربع تا 150 
هزار کیلومتر مربع در نوسان بوده است و دامنه تغییر تراز آب بیش 
از 300 متر تخمین زده می شود.کاهش تراز آب دریای خزر موجب 
خشک شدن بخشی از خلیج گرگان شده، در حالی که در سال 1354 
خلیج گرگان به همراه تاالب میانکال��ه و زاغمرز به  عنوان مجموعه 
تاالب بین  المللی جهان در فهرست تاالب های کنوانسیون رامسر به 

ثبت رسیده است.

در بیشتر حیوانات، حس ترس طبیعی و ذاتی از آتش وجود دارد که آنها 
را مجبور می کند از شعله های آتش فرار کنند؛ با این حال مورچه خورک 

پوزه کوتاه )اکیدنا( راهکار ویژه ای دارد تا با شعله های آتش مقابله کند.
این جان��ور توانای��ی دارد خ��ود را به وضعیت��ی غیرفعال موس��وم به 
 »کن��دی«درآورد که بس��یاری از حیوانات ب��رای حفظ ان��رژی از آن 
 به��ره می برن��د. در وضعی��ت کن��دی مورچه خورک ه��ا می��زان 
سوخت و س��از بدنش��ان را کاهش می دهند و دمای بدن خود را پایین 
می آورند. این اقدام باعث می شود آنها بتوانند از آتش سوزی های جنگلی 

جان سالم به در ببرند.
در س��ال 2013 آت��ش س��وزی گس��ترده ای در پ��ارک مل��ی 
 »warrumbungle« در ش��رق اس��ترالیا رخ داد. »جولی��ا نوواک« 
از دانش��گاه نیوانگلند در نیوس��اوت ولز ب��ه مطالع��ه روی جنبه های 
مختلف این آتش س��وزی پرداخت.این محقق و تیم همراهش متوجه 
ش��دند مورچه خورک پوزه کوت��اه، در میان تنها نج��ات یافتگان این 
آتش س��وزی مهیب بوده اس��ت. مورچه خ��ورک اغل��ب داخل کنده 
قطع ش��ده درختان یا پناه��گاه ه��ای زیرزمینی خانه می س��ازد که 
می توان��د او را از ح��رارت ش��عله های آت��ش حفاظت کن��د. این تیم 
تحقیقات��ی بررس��ی کردند آی��ا مورچه خ��ورک از ترفن��د »کندی« 
 ب��رای نج��ات خ��ود از می��ان ش��عله های آت��ش اس��تفاده می کند؟ 
به گفته نوواک، جست وجو برای یافتن مواد غذایی در زمان آتش سوزی 
موجب می شود حیوانات در نواحی آتش گرفته گیر بیفتند یا به دلیل 
 سقوط درختان آس��یب ببینند؛ بنابراین حرکت نکردن در زمان وقوع 

این حادثه گزینه انتخابی ایمن تری است.
برای انجام بررس��ی های بیش��تر، این تیم تحقیقاتی در یکی از مناطق 
جنوب ش��رق پرت در اس��ترالیا آتش س��وزی کنترل ش��ده ای ایجاد 
 کردند. در این منطقه 10 مورچه خ��ورک پوزه کوتاه زندگی می کردند 
که پیش از وقوع حادثه به ش��کم این جانوران الگرهای دما و دس��تگاه 
ردیاب نصب شد تا 25 روز پیش از شروع آتش سوزی و 31 روز پس از آن 
تحت کنترل قرار بگیرند. در روزهای نزدیک به شروع آتش سوزی این 
جانوران هر روز برای مدت زمان کوتاه وارد وضعیت کندی می شدند، 
اما در ش��ب آتش س��وزی جانورانی که در منطقه آتش سوزی زندگی 
 می کردن��د وارد وضعیت کندی ش��دند و طی 31 روز دمای بدنش��ان 
20 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرد که نسبت به پیش از آتش سوزی 
کمتر بوده است. این روند حداقل سه هفته پس از حادثه نیز ادامه داشته 
اس��ت. پایین آمدن دمای بدن به این ش��یوه به مورچه خورک کمک 
می کند تا با افزایش دم��ا کنار بیاید زیرا بعد از آتش س��وزی همچنان 
آتش سوزی های جزئی ادامه دارد. همچنین ترفند کندی به این جانور 
اجازه می دهد تا زمانیکه حشرات تغذیه ای آنها به محیط بر می گردند 
انرژی خود را حفظ کند. پایین آمدن دمای بدن با کاهش مصرف انرژی 

مرتبط است.

 کاهش 1/2 متری تراز آب خزر 
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 ترفند » مورچه خورک«
 برای حفاظت از خود 

دریچه

اس��تخراج آب های زیرزمین��ی، تحوالت ب��زرگ اجتماع��ی و اقتصادی در 
کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده و توس��عه زمین های زیر کشت آبی، 
نقش مهمی در افزایش سوءتغذیه و فقر در میان مردم تنگدست داشته است؛ 
چراکه با افزایش تقاضا برای استخراج سفره های آب زیرزمینی، این منابع آبی 
کاهش شدیدی داشته که باعث به وجود آمدن مشکالت مختلفی در حال و 

آینده خواهد شد.
 بررسی این مشکالت و پیدا کردن راه حلی برای آن سبب شد صاحب نظران 
و کارشناس��ان ح��وزه آب در نشس��تی با عنوان بررس��ی آث��ار اجتماعی و 
زیس��ت محیطی افت س��طح آب های زیرزمینی در دش��ت ابهر که در اتاق 

بازرگانی ایران برگزار شد، به بحث و تبادل نظر بنشینند.
درک جنبه های مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، تجزیه و تحلیل 
چالش ها و کمی کردن آن و بررس��ی تجربیات کش��ورهای منتخب درباره 

آب های زیرزمینی از مهم ترین اهداف این نشست بود.
افزایش شوری آب دشت ابهر در 40 سال

در آغاز این نشست سمیرا اخوان، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا که 
پژوهش های خود را در زمینه بررس��ی افت سطح آب های زیرزمینی دشت 
ابهر ارایه داده بود، با اشاره به اینکه برای درک مناسب اهداف مطالعه و اطالع 
از تجربیات سایر کشورها در این مشکل، ابتدا به بررسی تجربیات کشورهای 
هند، چین و مکزیک پرداخته شد، گفت: »بررسی پوشش گیاهی در محدوده 
آبخوان نش��ان می دهد که در این محدوده رش��د پوش��ش گیاهی مناسب 
بوده و زمین های کشاورزی ش��رایط مطلوبی دارند، اما متاسفانه افت سطح 

ایستایی آب در منطقه سبب کاهش رطوبت خاک شده است.«
وی به نتایج بررس��ی کیفیت آب زیرزمینی دشت ابهر اش��اره کرد و گفت: 
»مقدار شوری آب زیرزمینی در س��ال های 1352 تا 1392 افزایش یافته و 
حداکثر شوری طی این س��ال ها به 59 درصد افزایش رسیده است. شوری 
خاک به علت کاربرد آب زیرزمینی با کیفیت پایین برای آبیاری، یک مسئله 
مهم اکولوژیک دیگر برای دشت ابهر است و آبیاری با این آب بی کیفیت، سبب 
کاهش حاصلخیزی خاک در منطقه شده است.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
بوعلی س��ینای همدان با تاکید بر افزایش مقدار ش��وری آب در این دشت 
افزود: »خوشبختانه برای کاشت محصول گندم و جو مشکلی از نظر کاهش 
پتانسیل تولید به وجود نیامده، اما تولید محصوالت خیار و گوجه فرنگی به 
دلیل بحرانی ش��دن آب آبیاری )یک هزار و 700 میکروزیمنس بر متر( به 

مشکل برخورده است.«
وی به کاهش تولید برخی محصوالت کشاورزی مانند یونجه و سیب زمینی 
در دشت ابهر اش��اره کرد و گفت: »در س��ال 1392 در قسمت های جنوبی 
دش��ت حدود 10 درصد پتانس��یل آب آبیاری کاهش یافت و در سال های 
1390 و 1392 این شرایط برای تولید محصول سیب زمینی به وجود آمد که 

بیشتر در نقاط شمالی غربی و جنوب شرقی اتفاق افتاد.«
30 میلیون مترمکعب بهره برداری غیرمجاز از دشت ابهر

در ادامه این نشست س��یدمحمدعلی مصطفوی، مدیرکل دفتر حفاظت و 
بهره برداری منابع آب و امور مش��ترکین ش��رکت مدیریت منابع آب ایران 
به شرایط بحرانی در دش��ت ابهر اش��اره کرد و گفت: »برداشت 30 میلیون 
مترمکعب بهره برداری غیرمجاز از این دش��ت اتفاقی است که در سال های 
گذشته و زمانی که هیچ کنترلی بر میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی 

انجام نمی شد، رخ داد.«
وی نگاه دولت و پیگی��ری نهادهای متولی آب برای احی��ا و تعادل آب های 
زیرزمینی را یکی از اتفاقات خوب این حوزه برش��مرد و افزود: »متاسفانه در 
دولت گذشته هیچ کس برگزاری جلسات شورای عالی آب را جدی نگرفت و 
در طول چهار سال دولت دهم، تنها هفت جلسه برگزار شد، اما با تغییر دولت 
و نگاه به موضوع آب این جلسات به طور منظم در حال برگزاری است و نتایج 

نشان می دهد شرایط بهبود می یابد.«
وی تاکید کرد: »در همین جلسات و به پیشنهاد وزیر کشاورزی مصوب شد 
که 15 پروژه برای کنترل و احیای آب های زیرزمینی در کشور انجام شود که 

دشت ابهر به عنوان نخستین پایلوت اجرایی انتخاب شد و قرار است مصرف 
آب در این دشت از 60 میلیون مترمکعب به 30 میلیون مترمکعب برسد.«

مصطفوی 30 میلیون مترمکع��ب بهره برداری غیرمج��از از منابع آب های 
زیرزمینی این دشت را به دلیل دو برابر ش��دن چاه های این دشت دانست و 
گفت: »چاه های این دشت از 670 حلقه به 1200 حلقه رسیده است یعنی 
چیزی حدود دو برابر و همین مس��ئله منجر به افت آب های زیرزمینی این 

دشت شده است.«
به گفته مدیرکل دفت��ر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مش��ترکین 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، با حذف چاه های غیرمجاز، جلوگیری از 
برداشت های بی رویه و تعدیل پروانه س��ایر چاه ها می توان مانع از بین رفتن 

منابع آبی این دشت شد.
این مقام مسئول معتقد است: »آب به فرد یا افراد خاصی تعلق ندارد و همه 
مردم ایران حق دارند از این منابع اس��تفاده کنند، اما اجرای الگوی کش��ت 
نامناسب در س��ال های اخیر س��بب ش��د که عده ای تصور کنند مالک آب 
هستند و با کاشت لوبیا و سیب زمینی آفت بزرگی به جان آب های زیرزمینی 

بیندازند.«
نتایج بررسی ها نشان می دهد که افت سطح آب های زیرزمینی در دشت ابهر 
زنجان بوده و این دشت بین دشت های موجود در این استان بیشترین کسری 
مخزن )38/6 میلیون مترمکعب( را داراست به طوری که منابع آب زیرزمینی 
در این دشت در 22 سال گذشته حدود 20 متر افت داشته که بین دشت های 

استان زنجان باالترین مقدار بوده است.

چاه های غیرمجاز و تغییر الگوی کشت ،آب های زیرزمینی را نابود کرد؛

لوبیا و سیب زمینی آفت منابع آبی

قصه پر غصه  پرندگان  شهر؛

کلوچه فروش 
اهوازی حامی 

پرندگان

کلوچه فروش پرنده دوس��ت می گوید: با راه اندازی ایستگاه 
تغذیه و اس��تراحت فقط غذاخوردن پرندگان هدفم نیست، 
 س��عی می کنم بااین کار به ش��هروندان بگویم به پرنده ها و 

النه هایشان احترام بگذارند.
 ای کاش پرن��دگان خبر می خواندند. ی��ک خبر خوب برای 
پرندگان که به یکدیگ��ر اطالع بدهن��د و از این فرصتی که 
برایشان پیش آمده استفاده کنند. »ایستگاه استراحت و تغذیه 
برای پرندگان در شوش راه اندازی شد«، چگونه می شود به 
پرندگان اطالع داد که بیایند و در این ایستگاه، خوراکی های 
خوب بخورند و پر بکش��ند به هر جا که دوس��ت دارند. این 
موضوع، دغدغه رضا شده است. رضا حیوری کلوچه فروش 
شوشی که اتفاقا دوست نداش��ت نام و نشانی از او آورده شود 
مدتی است با نصب چند تابلوی هشدار روبه روی مغازه اش، 
محلی برای اس��تراحت پرندگان تشکیل داده. رضا می گوید 

قصه پرندگان شهرش پر از غصه است.
مغازه کلوچه فروشی رضا دقیقا در خیابان اصلی شهر شوش 
قرار دارد. یک درخت باال بلند با سر پر پشتی از شاخ و برگ، 
روبه روی مغازه رضا ایستاده و گاهی از ارتفاع دومتری اش، 
رد جوی آبی را دید می زند که آهس��ته و پیوسته از کنارش 
می گذرد. کلوچه فروشی رضا در آن حوالی تنها نیست؛ در دو 
سوی راست و چپش کسانی شیرینی و سبزی می فروشند. 
پرندگانی که کنار یک تابلوی هش��دار فرود می آیند و چند 
لحظه ای به زمین نوک می زنند و خرده های کلوچه رضا را 
 برمی چینند و دوباره راهش��ان را تا فراز آسمان می کشند و

می روند، چنان حس کنجکاوی ام را با خود همپا کرد که به 
سراغ رضا رفتم و با او به گفت وگو نشستم.

ایده ایستگاه استراحت پرندگان چطور سراغت آمد؟
رضا کمی مکث می کند؛ کلمات��ش را پیش از بر زبان آوردن 
مزمزه می کند و می   گوید: آخر وقت یک روز کاری یعنی حدود 
ساعت یک ظهر و قبل از پایین کشیدن کرکره  مغازه، مقداری 
کنجد و کلوچه خورد شده جلوی در مغازه می ماند. عصرها که 
برای شروع شیفت عصر دوباره به مغازه برمی گشتم، متوجه 
می ش��دم اثری از کنجد و خرده ریزه های کلوچه نیس��ت و 
جلوی در مغازه کامال تمیز شده است. همیشه فکر می کردم 

کار همسایه کناری ام باش��د و به این فکر بودم که روزی از او 
بابت این کارش تشکر کنم؛ اما انگار داستان چیز دیگری بود.

یعنی کار همسایه نبود؟
نه. یک روز طبق معم��ول کرکره مغازه را پایین کش��یدم و 
هنوز از آنجا زیاد دور نش��ده بودم که صدای گنجش��ک ها و 
کبوترها به گوشم رسید. پرنده ها باالی درخت کنار مغازه ام 
منتظر بودند در مغازه را ببندم و از آنجا بروم تا با خیال راحت 
باقی مانده کلوچه ها و کنجدها را بخورند. از آن روز تصمیم 
 گرفتم کاری کنم که پرنده ها راحت تر باش��ند و باقی مانده 
کلوچه ها را راحت تر بخورند. چون روبه روی مغازه ام دقیقا 
جایی که ماشین ها پارک می کردند هم مقداری کنجد ریخته 
می ش��د و باید کاری می کردم که دیگر ماشینی آنجا پارک 
نکند و پرندگان بتوانند با آس��وده خیالی ب��ه خوردن خرده 

کلوچه ها و کنجد ها برسند.
 با گذاش�تن این تابلوی هش�دار، رانن�دگان رعایت 
می کنند و دیگر ماش�ینی روبه روی مغ�ازه ات پارک 

نمی کنند؟
تا حدودی رعایت می کنند. به جوشکار محله مان سفارش 
دادم تابلوی هشدار را دقیقا شبیه به تابلوهای هشدار راهنمایی 
و رانندگی برایم بس��ازد. در تابلوی هشدار، عکس یک پرنده 
کشیدم که برای رانندگان س��وال برانگیز باشد. حاشیه های 
تابلو را نیز نوار قرمز چس��باندم. تا حاال هم مشکلی برای این 

ایستگاه پیش نیامده است.
تنها هدفت سیر شدن پرندگان است؟

فقط غذا خوردن پرندگان هدفم نیست. شما تصور کنید کسی 
خانه تان را خراب کند. چه حسی به شما دست می دهد؟! من 
 س��عی می کنم با این کار به ش��هروندان بگویم به پرنده ها و

النه هایشان احترام بگذارند و به حریم آن ها تعدی نکنند. از 
وقتی سن و سالی نداشتم و کودک بودم تا همین حاال بسیاری 
افراد را دیده ام که پرندگانی را خانه خراب کرده اند. احترام به 

پرنده احترام به شخصیت خودمان است.
من حتی با شکار پرندگان هم خیلی مخالفم. کمتر از 10 سال 
پیش را که تصور می کنم در بع��د از ظهرهای همین فصل، 
چنان صدای گنجشک ها از درختان بیرون می زد که گوش 

همه به آن ها عادت داشت. حاال هیچ صدایی از گنجشک ها 
شنیده نمی شود. حتی برخی در همین خیابان درخت های 
 مقابل مغازه ش��ان را قطع ک��رده اند به خاط��ر اینکه خیال 
می کردند نمای مغازه به هم خورده است. من تنها احساس 

تاسف می کنم برای چنین وضعیتی.
چند مدت است این کار را می کنید؟ آیا کسی از این کار 

شما ایده گرفته است؟
حدود ش��ش ماه اس��ت که این کار را می کنم اما هدفم این 
نیس��ت همه مردم در مقابل مغازه هایشان این کار را بکنند. 
هدف، پیامی است که هر ش��هروندی ممکن است از این کار 
بگیرد و همین که این پیام به آن ها منتقل شود برای من کافی 
است. بدون شک هر کسی که پیام را دریافت کرد ممکن است 
 بعدها به نحوی دیگر از پرندگان حمایت کند. اما احس��اس 

می کنم کسی دیگر پرندگان را دوست ندارد.
چقدر بدبینی!!!

می دانی؟ همیشه می گویند؛ رضا تو خیلی بدبینی. من هم 
جوابشان را می دهم که من بدبین نیستم جهان ما بد است. 
به نظرم بدبینی تنها راه نجات محیط زیس��ت ماست. انسان 
خوش بین انگیزه ای برای دخالت در رفع مصایب پیرامونش 
ن��دارد. واقعیت انقدر افتضاح اس��ت که تالش م��ی کنم در 

چارچوب توانایی ام تغییرش دهم.
قصه  ناتمام

گفت وگویم با رضا تمام می شود، به او دست می دهم و او در 
پایان مي گوید: تو هم مراقب پرندگان باش. در جوابش به این 
جمله تکیه مي کنم: خوش به حال شهری که ناامیدی چون 
تو دارد و همواره درس امید می دهد.شاید همه یادشان باشد 
کمتر از 10 س��ال پیش آنقدر به صدای گنجشک های روی 
درختان عادت ک��رده بودیم که دیگر آنها را نمی ش��نیدیم؛ 
درست مثل صدای کولرهای شهرهایمان، اما حاال بعد از یک 
دهه، دیگر هیچ گنجشکی روی درختی نمی خواند. از همان 
دوران کودکي در پایان هر قصه اي به گوش��مان مي خوانند: 
»قصه ما به سر رس��ید، کالغه به خونه ا ش نرسید.« اما قصه 
پرندگان شهر ما طور دیگری تمام می شود. آنها به خانه شان 

می رسند اما اثری از آن نمی بینند.
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مراس��م تجلیل از زنان کارگر با حضور علی ربیعی وزیر تع��اون،کار و رفاه 
اجتماعی و ش��هیندخت موالوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و 
خانواده گفت: تداوم باال رفتن سن ازدواج و افزایش میزان طالق در کشور 

موضوعی نگران کننده در زمینه تحوالت جمعیتی است.
ش��هیندخت موالوردی در همای��ش روز ملی جمعیت با ش��عار» پویایی، 
بالندگی و جوانی جمعیت «، گفت: جمعیت از مولفه های سنجش قدرت 
کشورها به شمار می رود و به همین دلیل جایگاه مهمی در سیاست های 

راهبردی هر کشور دارد.
وی افزود: توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که رقم خام جمعیت 
زمانی می تواند تاثیر مثبتی در توس��عه ملی و اقتدار پایدار داش��ته باشد 
 که رش��د جمعیت در تناس��ب با مناب��ع در دس��ترس اقتص��ادی بوده و 
سیاست گذاری های الزم برای حوزه هایی نظیر آموزش و بهداشت صورت 
گرفته باش��د چرا که در غیر این صورت میزان باالی رش��د جمعیتی خود 
می تواند به  زمینه ای برای چالش های راهبردی در عرصه های سیاس��ی، 
اجتماعی و زیست محیطی تبدیل ش��ده و امنیت و اقتدار ملی را به خطر 

بیاندازد. 
موالوردی ضم�ن ارای���ه گ�زارش���ی از اق�دام�ات معاونت ام��ور زنان و 

خانواده در راس��تای اجرای سیاس��ت های کلی جمعیتی، به وجود آمدن 
اشکال گوناگون تشکیل زندگی و شیوه های جدید آشنایی زوجین با توجه 
پیشرفت های تکنولوژی، رشد فزاینده طالق های عاطفی، کاهش تمایل 
 به فرزند آوری را از دیگر مس��ائل مهم در بررس��ی روند تحوالت جمعیتی 

در کشور برشمرد.
وی افزود: بر اساس گزارش ها و آمار رشد جمعیتی کشور در سال های اخیر 
رو به کاهش بوده و این تبدیل به مهم ترین دغدغه مسئوالن امر شده است.

موالوردی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان اجرای سیاست های تتنظیم 
جمعیت و کنترل موالید در دهه۷۰، ش��رایط دشوار اقتصادی و معیشتی، 
افزایش میزان تحصیالت و تغییر نگرش ها و س��طح زندگی از اصلی ترین 

عوامل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه ناباروری در زنان و مردان به عنوان یکی از موضوعات 
مهم در روند تحوالت جمعیتی به شمار می رود، گفت: متاسفانه در کشور 
برنامه های حمایتی در این راستا وجود نداشته و هنوز هماهنگی الزم میان 
دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری ها و توجه جدی به درمان ناباروری 

مشاهده نمی شود.
 مع��اون رییس جمه��وری در ام��ور زن��ان و خان�واده با اش��اره ب��ه ابالغ 

سیاست های کلی جمعیتی از س��وی رهبر معظ�م انق�الب و نیز دست�ور 
ک�ار و برنامه ریزی که از س��وی معاون اول رییس جمه�وری در راست�ای 
 اج�رای ۱۴ بن�د این سی�اس���ت ه�ا ب�ه دس��ت�گاه ه�ای اج�رایی اب�الغ 
ش��ده اس��ت، گفت: در این راس��تا افزایش نرخ باروری به بیش از س��طح 
 جانش��ینی، فراهم کردن زمین��ه توانمند س��ازی جمعیت ب��رای تامین 
هزینه های زندگی، تقویت و تربیت نسل صالح، سالم و کارآمد و دستیابی 
به جامعه آرمانی و اسالمی همواره مورد تاکید مسئوالن در برنامه ریزی ها 

و سیاست گذاری ها قرار گرفته است.
 موالوردی پرهیز از سیاس��ت زدگی و اس��تفاده از تجارب سایر کشورها را 
در برنامه ریزی برای سیاست های تحول جمعیتی مهم توصیف کرد و اظهار 
داشت: معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم در این راستا از ابتدای 
فعالیت خود به پیگیری برخی از اقدامات به جا مانده از گذشته در این حوزه 

اقدام کرده است.
ش��هیندخت موالوردی ادامه داد: معاون��ت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
 جمهوری ماموریت خ��ود را بر محور ت��وان افزایی همه زن��ان و دختران 
در همه س��طوح در جامعه دوس��تدار خان��واده مطرح ک��رده و در همین 
چارچوب برنامه هایی که برای توانمند س��ازی گروه های مختلف زنان در 

دستور کار قرار دارد، می تواند کمک ش��ایانی به تحقق سیاست های کلی 
جمعیتی در کشور داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ، انعقاد موافقتنامه همکاری 
با وزارت بهداشت، با موضوع حمایت از سیاست های سالمت باروری و حفظ 
بازه طبیعی تولد، ساماندهی مش��اوره حین ازدواج در جهت بهبود سبک 
زندگی زناشویی، ارایه مکل های تغذیه ای به زنان باردار و شیرده در مناطق 
نابرخوردار یا کمتر برخوردار و راه اندازی ۱۷ کلینیک س��المت و خانواده 
با همکاری وزارت بهداشت را از جمله اقدامات اجرایی معاونت امور زنان و 

خانواده در راستای سیاست های کلی جمعیتی برشمرد.
 م��والوردی اس��تف�اده از ظرفیت ه���ای مجموع���ه ه�ای م��ردم نه�اد 
در کش���ور و ب�رگزاری کنگره ه�ا ونشس��ت های�ی با ه���دف پای�داری 
خانواده و پرداختن به تحوالت جمعیتی و چال�ش ه�ای خانواده ایران�ی، 
پیگی�ری سیاست های دوستدار مادر و ک�ودک، مشارکت جدی در برنامه 
ملی کاه�ش طالق در کشور در دبیرخان�ه ش�ورای عال�ی انقالب فرهنگی 
و ب�رن�امه ملی آموزش و مش�اوره ب�رای ثب�ات و دوام خان�واده در شورای 
عال�ی فرهنگ عموم��ی را از دیگر اقدامات اجرای��ی معاونت ام�ور زن�ان و 

خان�واده ریاست جمهوری عنوان کرد.    

در مجموعه های فرهنگی منطقه 6؛

مادران محله آموزش می بینند
4 خردادماه برگزار می شود؛

سمینار توسعه پایدار شهری اصفهان با مشارکت آلمان
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی؛

ثبت نام طرح جریمه مشموالن غایب شروع شد

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر اخبار

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: خیرین می توانند بازوان 
توانای بهزیستی در امر خدمت رسانی به مددجویان و توانخواه بهزیستی 

در سطح استان باشند.
احمد خس��روی وفا در بازدید از مرکز ش��بانه روزی توانبخشی معلولین 
ذهنی شهید بهشتی و خانه نوزادان و نونهاالن نرجس، کار در بهزیستی را 
بسیار سخت و طاقت فرسا عنوان کرد و آن را دارای اجر معنوی و اخروی 
دانس��ت و گفت: اگر کارکنان در این ارگان با عش��ق و عالقه کار نکنند، 
مجموعه با مش��کل مواجه خواهد شد. وی با اش��اره به توسعه نظارت و 
اطالع رس��انی در کیفی س��ازی خدمات بهزیس��تی به عنوان رهنمود و 
پیشنهاد، افزود: به دلیل گستردگی دامنه فعالیت ها و وظایف بهزیستی 
هر کجا باری بر زمین مانده باشد، بر دوش آن گذاشته می شود؛ چراکه این 
نهاد در تمامی حوزه های اجتماعی، روانی، سالمت، خانواده و... همچون 
انجام مشاوره های پیش از ازدواج، دختران و زنان بی سرپرست، معلولین، 
بیماران اعصاب و روان، زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی فعالیت دارد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: با تمام گستردگی 
که در شرح وظایف بهزیستی وجود دارد ولی هنوز تمامی اقشار جامعه از 
این وظایف و خدمات، اطالع چندانی در دست ندارند؛ بنابراین بهزیستی 
استان می تواند با تشریح و تبیین وظایف و فعالیت های خود، نگاه مردم 
و مسئولین و به ویژه خیرین را به خود و جامعه هدف بهزیستی معطوف 
 دارد؛ چراکه خیرین می توانن��د بازوان توانای آن در امر خدمت رس��انی 

به مددجویان و توانخواه بهزیستی در سطح استان باشند.
سعید صادقی ابراز کرد: در استان اصفهان3۰۰ هزار نفر به طور مستقیم 
از بهزیس��تی خدمات دریافت می کنند و جمعیت عظیمی از شهروندان 
این استان به طور غیرمستقیم از خدمات بهزیستی در غالب ارایه خدمات 
پیشگیرانه از قبیل پیشگیری از اعتیاد، معلولیت ها و آموزش مهارت های 
زندگی استفاده می کنند. گفتنی است؛ در ادامه این بازدید به تبادل نظر 
در خصوص رفع موانع اجرایی که در روند فعالیت های بهزیستی مرتبط 
 با سیس��تم قضایی اس��ت پرداخته و مقرر ش��د این گونه موارد پیگیری 
و به بررسی مشکالت پیش رو و ارایه راهکارهای عملیاتی حل این مسائل 
پرداخته شود و در شورای قضایی استان اصفهان، پیشنهادات الزم جهت 

تسهیل در فعالیت های بهزیستی مطرح و تصویب شود.

رییس س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هزینه طرح سنجش 
س��المت نوآموزان را ۱۴ هزارتومان اعالم کرد و گف��ت: این طرح از اول 

خرداد اجرا می شود.
مجید قدمی با بیان اینکه طرح سنجش سالمت برای کودکان شش ساله 
اجرا می شود، گفت: طرح سنجش سالمت  از اول خرداد همزمان با آغاز 
ثبت نام در مدارس اجرا می شود. وی افزود: خانواده ها باید برای دریافت 
نوبت و حضور در پایگاه های سنجش به مدارس مراجعه کنند و در زمان 
تعیین شده به پایگاه مربوطه بروند. رییس س��ازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کش��ور تصریح کرد: امسال ش��رکت یک میلیون و۲۰۰ هزار 

کالس اولی  در طرح سنجش نوآموزان را پیش بینی می کنیم.
وی افزود: تعداد۸۵۰ پایگاه با حضور ۶ هزار نیروی انسانی برای اجرای 

طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در نظر گرفته شده است.
 رییس س��ازمان آم��وزش و پ��رورش اس��تثنایی گفت: امس��ال برای 
نخستین بار کودکان ۵ س��ال تمام نیز می توانند برای سنجش سالمت 
مراجعه کنند و پیش بینی کرده ایم که۵۰ درصد کودکان ۵ س��ال تمام 
یعنی جمعیتی حدود۵۰۰ هزار نفر مراجعه کنند. اگر کار سنجش برای 
 این گروه سنی انجام ش��ود س��ال آینده برای ورود به پایه اول دبستان، 
به انجام سنجش مجدد نیاز ندارند. وی ادامه داد: نوآموزان از طریق مراکز 
پیش دبستانی، نوبت دهی می ش��وند و به پایگاه های سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی ارجاع داده می شوند. قدمی تاکید کرد: اگر 
خانواده ها در نوبت مورد نظر مراجعه نکنند باید مجددا از طریق مدرسه 

نوبت بگیرند و به هیچ وجه نباید مستقیما به پایگاه مراجعه کنند.
رییس س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی کش���ور بی�ان کرد: هزینه 
 سنجش تحصیلی و آمادگی جس��مانی نوآموزان ۱۴ هزار تومان است، 
۵ درصد رای��گان و ۵ درصد نیز نی��م  بها برای اف��راد نیازمند در مناطق 

محروم به تشخی�ص ریی�س پایگاه در نظر گرفته شده است.

ثبت نام پایه اول ابتدایی در مدارس شاهد و عادی از امروز شنبه اول خرداد 
ماه آغاز می شود. ثبت نام در پایه اول در مدارس شاهد  از اول تا ۱۵ خرداد 

به صورت اینترنتی از طریق سامانه » سجا « انجام می گیرد.
 دانش آموزان متوس��طه اول و دوم نیز از اول تا ۱۵ تی��ر ماه برای ثبت نام 
در مدارس ش��اهد فرصت دارند. همچنین؛  ثبت نام دانش آموزان پایه اول 
ابتدایی در مدارس ابتدایی عادی نیز از امروز ش��نبه اول خرداد ۹۵  آغاز 
 می شود و  ثبت نام س��ایر دوره های تحصیلی پس از پایان امتحانات آغاز و 
تا 3۱ م��رداد ۹۵ ص��ورت م��ی گیرد. س��نجش س��المت نوآم��وزان و 
 دانش آموزان پایه اول دبستان از اول خرداد در پایگاه های سنجش سالمت 
انجام می شود و ثبت نام نهایی آنها مشروط به ارایه شناسنامه سالمت است.

مع��اون شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری 
اصفهان گف�ت: س��مین�ار مش��ت�رک ای�ران 
و آلم���ان در زمینه توس��عه پایدار ش��هری 
اصفه��ان ۴ خردادم��اه در دانش��گاه اصفهان 

برگزار می شود.
 سید جمال الدین صمصام شریعت اظهارکرد: 
سمینار مشترک ایران و آلمان در زمینه توسعه 
پایدار ش��هری اصفهان با حضور معاون وزیر 
مسکن و محیط زیس��ت فدرال آلمان، معاون 
وزیر راه و شهرسازی و رییس مرکز تحقیقات 
راه و مسکن و شهرس��ازی ۴ خردادماه برگزار 

می شود.
وی با اش��اره به اهداف برگزاری این س��مینار 
اف��زود: بازخوانی و بیان مش��کالت مس��ائل 
بخش��ی و فرابخشی ش��هر اصفهان در زمینه 
تامین اهداف توس��عه پای��دار، تعامل و تبادل 
 نظرات و استفاده از تجربیات کشور آلمان در 
زمین��ه ه��ای مش��ابه، ارای��ه راهبرده��ای 
برنامه ریزی و توانمندی های ش��هر از جمله 

اهداف برگزاری این سمینار است.

مع��اون شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری 
اصفهان تصریح کرد: مرور تجارب و فرصت ها 
 و تهدیده��ای توس��عه پای��دار، فرآیندهای 
تصمیم س��ازی بر اس��اس توس��عه پای��دار و 
اولویت های آمایش سرزمین نیز از محورهای 

این همایش محسوب می شود.

س��ازمان وظیفه عموم��ی نی��روی انتظامی اعالم 
 ک��رد: متقاضیان ط��رح جریمه مش��موالن غایب 
می توانند از امروز ) اول خرداد ماه جاری ( به مدت 
۴۵ روز درخواس��ت خود را از طریق دفاتر خدمات 

الکترونیک انتظامی ) پلیس +۱۰ ( ثبت کنند.
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا به همین مناس��بت 
اطالعیه ای ص��ادر ک��رد. براس��اس اطالعیه این 
س��ازمان، افراد متقاضی طرح جریمه مش��موالن 
دارای بیش از هشت سال غیبت بر اساس بند )ط( 
تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه س��ال ۱3۹۵ 
مجلس شورای اسالمی، می توانند درخواست یاد 
شده را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
 ) پلیس +۱۰ ( ثب��ت کنند. مش��موالن غایبی که 
در س��ال گذش��ته ثبت نام کرده اند، اما به دالیلی 
نس��بت به واریز مبلغ جریمه اقدام نک��رده اند هم 
چنانچه دوباره خواس��تار بهره من��دی از این طرح 
هستند، باید در مدت زمان اعالم شده با مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونی��ک انتظامی ) پلیس +۱۰ ( 

نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
میزان جریمه مش��موالن غایب ب��رای معافیت از 

خدمت وظیفه عمومی بر اساس مدارک تحصیلی 
متقاضیان محاسبه می شود بنابراین این مبلغ برای 
افراد دارای مدرک زیر دیپل��م۱۰ میلیون تومان، 
دیپلم ۱۵ میلیون تومان، ف��وق دیپلم۲۰ میلیون 
تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس 
3۰میلیون تومان، دکتری غیرپزشکی 3۵ میلیون 
تومان، دکتری پزشکی۴۰میلیون تومان، پزشکان 

متخصص و باالتر۵۰ میلیون تومان است.
همچنین به ازای هر س��ال غیبت مازاد بر هش��ت 
سال،۱۰درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه می شود؛ 
براساس این قانون، مشموالن غایب متاهل از پنج 
درصد و دارای فرزند به ازای هر فرزند از پنج درصد 

تخفیف کل مبلغ جریمه برخوردار می شوند.
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول، اصل 
و کپی آخری��ن م��درک تحصیلی و اص��ل و کپی 
شناسنامه همسر و فرزند در صورت تاهل، مدارک 
مورد نیاز برای ثبت درخواست به شمار می آیند که 
متقاضی باید این مدارک را هنگام مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظام��ی ) پلیس+۱۰ ( برای 

ثبت درخواست، ارایه کنند.

مدی��ر منطقه ۶ ش��هرداری اصفه��ان گفت: طرح 
فرهنگ��ی آموزش��ی م��ادران محل��ه در منطقه ۶ 

شهرداری اصفهان آغاز شد.
 فض��ل ا... محلوج��ی اظهار کرد: ط��رح فرهنگی- 
آموزش��ی م��ادران محل��ه ب��ه منظور آم��وزش، 
 ساماندهی و زمینه سازی مشارکت مادران محالت 
 در فعالیت ه��ای فرهنگ��ی – اجتماع��ی در نظر 
 گرفته ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه مادران 
می توانن��د در ام��ور اجتماع��ی – فرهنگی نقش 
بسزایی داشته باشند و تجربیات خود را به اشتراک 
 بگذارند، افزود: نهاد خانواده ب��زرگ ترین نقش را 

در رشد و تعالی یک جامعه دارد.
 مدی��ر منطق��ه ۶ ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
برنامه ه��ای فرهنگی- آموزش��ی م��ادران محله، 
بیان کرد: ش��رکت کنن��دگان در ای��ن برنامه می 
 توانند از برنامه های آموزش��ی کارشناسان مجرب 
بهره مند شوند. محلوجی خاطرنشان کرد: در این 
برنامه خدمات مش��اوره فردی، خانوادگی و کمک 
آموزش��ی نیز به ش��رکت کنندگان ارایه داده می 
شود، همچنین برای مادران اردو های تفریحی در 

نظر گرفته شده اس��ت. وی با بیان اینکه این برنامه 
فرهنگی آموزش��ی به صورت رایگان برای مادران 
منطقه ۶ ش��هرداری اصفه��ان برگزار می ش��ود، 
 عنوان کرد: مادران منطقه برای ش��رکت در برنامه 
 می توانند به مراکز فرهنگی ش��هرداری منطقه ۶ 

در محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام کنند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

 خیرین، بازوی توانمند بهزیستی 
در امر خدمت رسانی به مددجویان

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور؛

اعالم هزینه و نحوه مراجعه نوآموزان 
به » پایگاه های سنجش سالمت «

ثبت نام کالس اولی ها در مدارس 
عادی و شاهد آغاز شد

 متولدان س��ال های آخر دهه۵۰ و س��ال های دهه۶۰، 
 در واق��ع محصول سیاس��ت ه��ای افزای��ش جمعیت 

در سال های نخست انقالب اسالمی ایران هستند.
جمعیت شن�اس�ان ای�رانی، متف�ق الق�ول ب�ه نق�ش دهه 
شصتی ها بر هرم جمعیتی ایران و آمارهای حیاتی ایران 
تاکید دارند. متولدان سال های آخر دهه۵۰ و سال های 
دهه۶۰، در واقع محصول سیاست های افزایش جمعیت 
در سال های نخست انقالب اسالمی ایران هستند. نسلی 
 که تغییرات اجتماعی متعددی از خود به جای گذاشت 

 و دربس����������یار ی از مقاطع 
ب��ا مس��ایل خ��اص خ��ود 

 هم��راه بودند. 

ر  د
ای����ام 

تحصی���ل 
درنیمکت های س��ه نفره می 

نشس��تند، پس از آن با غول کنکور دس��ت و پنجه نرم 
کردند، پس��ران متولد این دهه تورم سرباز برای خدمت 
س��ربازی را ایجاد کردند، در ایام ازدواج با چالش هایی 
همراه بودند و بخش زیادی از بیکاری جوانان طی سال 

های اخیر، مربوط به جوانان این نسل بود.
حاال دهه ش��صتی ها از سن ازدواج گذش��ته اند و نسل 
جدیدی جای آنها را گرفته اس��ت. دهه هفتادی ها حاال 
کیس های هرم س��نی ازدواج در ایران هستند. آمار ها 
نش��ان می دهد، آنها قصد ازدواج به همان اندازه ای که 
 دهه ش��صتی ها داش��تند را ندارند، یا اگر داشته باشند 
در سن های باالتر دارند. این اتفاق در ظاهر گرچه اهمیت 
چندانی ندارد، اما می تواند منش��ا تح��والت مهمی در 
جمعیت شناسی و س��اختارهای اجتماعی ایران داشته 
باشد. به طوری که س��ه اتفاق مهم درباره رسیدن دهه 

هفتادی ها به سن ازدواج را می توان تصور کرد؛
1-  افزایش سن ازدواج تا مرز3۰ سال.

۲- کاهش میزان ازدواج.
۳-کاهش قطعی نرخ موالید در کشور.

مسئله ای که حاال به تایید مسئوالن سازمان ثبت احوال 
کشور نیز رسیده است.

بررسی های س��ازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد، 
ازدواج در کشور در سال ۱3۹۵ بیش از ۵ درصد کاهش 
داشته است. در همین رابطه، رییس سازمان ثبت احوال 
گفت: باتوجه به آم��ار والدت در س��ال ۹۴ افزایش ۲/3 

درصدی موالید، خفیف 

و نسبی است و در س��ال های آینده شاهد کاهش موالید 
خواهیم بود.

علیرضا آوایی افزود: رشد نسبی موالید در سال های اخیر 
به دلیل رسیدن موج متولدین دهه های۵۰ و۶۰ است که 
به سنین ازدواج و فرزندآوری رسیده اند. عرض اندام دهه 
هفتادی حاال بیش از این پیش در این بخش از اظهارات 
رییس سازمان ثبت احوال به چش��م می آید، جایی که 
آوایی می گوید: با عبور این موج از هرم س��نی جمعیت 
در سن ازدواج و فرزندآوری دوباره کاهش تعداد موالید 
در سال های آینده محتمل اس��ت؛ به طوری که کاهش 
 رش��د موالید از ۴/۲ درصد در س��ال ۹3 ب��ه ۲/3 درصد 

در سال ۹۴ شاهدی بر این مدعاست.
آوایی ادامه داد: در راس��تای بند اول سیاست های کلی 
جمعیت، یعنی افزای��ش نرخ باروری به بیش از س��طح 
جانشینی در جهت جبران ش��دید باروری در سال های 

 اخیر ض��رورت رفع گره های ذهن��ی و اجتماعی موجود 
در این زمینه بیش از پیش نمایان می شود.

وی بیان کرد: یکی از آمارهای مهمی که در این سازمان 
تولید و منتشر می شود، آمارهای مربوط به ازدواج است. 
در سال گذش��ته حدود ۶۸۵ هزار ازدواج به ثبت رسید 
که در بین مردان ۸۶/3 درصد مربوط به آقایان ۱۹ تا 3۴ 
ساله و در بین زنان ۸۸/3 درصد آن مربوط به خانم های 

۱3 تا 3۱ ساله است.
آوای��ی ادام��ه داد: بر اس��اس 
اطالعات موج��ود، میانگین 
س��ن ازدواج ب��رای آقایان 

۲۸/۵سال 
و برای خانم ها ۲3/۸  س��ال 
رسیده است که در سال های اخیر همواره روند افزایشی 

داشته است.
اختالف محسوس سن ازدواج در کالنشهر های 

ایران
سبک زندگی حاال عالوه بر مسایلی که مطرح شد، یکی 

از عوامل تاخیر در سن ازدواج است.
 آمارهای رس��می س��ازمان ثبت احوال نش��ان می دهد 
در تهران به عنوان مهم ترین کالنش��هر کشور، میانگین 
ازدواج برای آقایان 3۱/۱ س��ال و ب��رای خانم ها ۲۷/۲ 
سال است و حتی در نقاط مختلف تهران نیزتفاوت های 
چش��مگیری مالحظه می ش��ود. همچنین آم��ار مه�م 
 دیگ��ری از س��ازمان ثب�ت اح�وال نش��ان م��ی ده�د، 
در شم�ال شهر ته�ران می�انگین سن ازدواج برای آقایان 
3۲/۴ س�ال و ب�رای خان�م ها ۲۹ سال است و این می تواند 
ناش��ی از عوام�ل مختلف��ی از جمله تفاوت در س��بک 

زندگ�ی در شه�رهای مختلف و مناطق گوناگون باشد.

کاهش ازدواج و موالید در سال های آینده؛

تاثیرات » دهه هفتادی ها « بر هرم جمعیت جوان

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده؛

افزایش میزان طالق در کشور نگران کننده است
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اخبارکوتاه موسیقی

مدیر انتش��ارات دارالحدیث گفت: یکی از دالیل اصلی بروز مشکل در سامانه 
توزیع کتاب های دینی و قرآنی، اقتصاد ضعیف خانواده هاست.

 حجت االس��ام محمدتق��ی س��بحانی نیا ادام��ه داد: همچنی��ن متاس��فانه 
ما نتوانس��ته ایم کتابخوانی را در کش��ور نهادینه کنیم و چون مردم ما کتاب 
نمی خوانند، طبیعتا حوزه نشر نیز با مش��کات زیادی مواجه است. اگر مردم 
کتاب های خوب را بیش��تر بخوانند در نتیجه فعالیت ناشران فعال نیز تقویت 
می شود. این ناشر گفت: از دیگر عوامل بروز آسیب در توزیع کتاب های دینی 
و قرآنی می توان به نبود بستر مناس��ب اطاع رسانی اشاره کرد که ساماندهی 
آن برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است. سبحانی نیا افزود: چند سالی 
است که خرید وزارت ارشاد از ناش��ران دینی و قرآنی برای تجهیز کتابخانه ها 
به حداقل رس��یده و این امر آنان را با مش��کل مخاطب یابی در شهرهای دیگر 
مواجه کرده است. وی گفت: ناشران چند سالی اس��ت که برای مخاطب یابی 
بهتر به فروش مجازی دس��ت زده اند که این امر نیز ب��ه دلیل باال بودن هزینه 
پست، موفقیت آمیز نبوده اس��ت. به عنوان نمونه یک جوان شهرستانی برای 
خرید مجازی الزم اس��ت هزین��ه باالی پس��ت را نیز عاوه بر قیمت پش��ت 
جلد کتاب متحمل ش��ود. این ناش��ر قرآنی تاکید کرد: کمبود کتاب فروشی 
 در ش��هرهای کوچک نیز از مش��کات اصلی سامانه توزیع اس��ت. شهرهای

۱۵۰ ه��زار نفری را س��راغ داریم که فقط دو کتابفروش��ی دارند ک��ه آنها نیز 
بیشتر فروش��گاه لوازم التحریر هس��تند. وی گفت: یکی از راهکارها برای رفع 
 مشکات توزیع می تواند اختصاص بودجه فرهنگی ادارات به امر خرید کتاب یا

 اعطای بن های خرید کتاب به کارمندان باشد.

 محمدرض��ا وصفی، رای��زن فرهنگی ای��ران در اتری��ش اظهار داش��ت:4۰ اثر  
از داس��تان های قرآنی مناسب س��نین کودکان و نوجوانان با دو هدف آشنایی 
سنین کودک و نوجوان در جامعه آلمانی زبان و فرانس��ه زبان با مفاهیم قرآنی 
و آموزش زبان آلمانی و فرانس��ه همراه با معارف و مفاهی��م قرآنی برای داخل 
کشور تدارک شده است. رایزن فرهنگی ایران در اتریش خاطرنشان کرد: متن 
 این  قصه ها با زیبا ترین و شیوا ترین نثر توس��ط مترجمان و ویراستاران بسیار 
 حرفه ای از س��وی رایزنی فرهنگی جمهوری اس��امی ای��ران در اتریش آماده 
شده است. این آثار با بهره گیری از حمایت های س��ازمان فرهنگ  و ارتباطات 
اس��امی در قالب طرح  تاپ و طراح��ی و حمایت ویژه بخ��ش خصوصی تهیه 
 ش��د. وصفی با تقدیر از همکاری معاونت فرهنگی ارش��اد گفت: این آثار حاوی 
قصه هایی اس��ت زیبا اثر امید پناه��ی آذر، همراه با تصاویری زیبا که از س��وی 
 جمعی از تصویرگران توانای کش��ورمان  طراحی ش��ده اس��ت. آثار یاد ش��ده 
به زودی از سوی ناش��ری در آلمان و ایران به شکل همزمان منتشر خواهد شد. 
گفتنی است، ناشر این آثار در داخل کشور انتشارات زنبور و در آلمان انتشارات 

جوکار خواهد بود.

اصاح رنگ فیلم س��ینمایی فصل نرگس توسط سامان مجد وفایی و در مرکز 
گسترش فناوری سینمایی آغاز شد. » فصل نرگس « در ژانر اجتماعی با نگاهی 
انسان دوستانه، به نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی  قصه ای امید بخش 
را به شیوه ای متفاوت روایت می کند. فیلم اثری پربازیگر است ولوکیشن های 
متعددی دارد که از جنوبی ترین نقطه تهران تا ش��مالی ترین منطقه پایتخت 
را به تصویر کشیده اس��ت. تهیه کنندگی فیلم سینمایی فصل نرگس را سحر 
 صباغ سرش��ت با س��رمایه گذاری حمید رضا عارف عهده دار بوده اس��ت که 
با پشت سر گذاشتن روزهای پایانی مراحل فنی  جهت دریافت پروانه نمایش 

اقدام خواهد کرد.   

حس��ن برزیده از منتفی شدن ساخت س��ریال » حاج احمد متوسلیان « خبر 
داد و گفت که هم اکنون مشغول نگارش دو فیلمنامه در موضوعات اجتماعی 
و سیاسی است. کارگردان سینما و تلویزیون که از سال ۱۳۹۳ ساخت سریالی 
درباره » حاج احمد متوس��لیان « به او پیشنهاد ش��ده بود، گفت: ساخت این 
سریال از سوی تهیه کننده آن یعنی محمد داودی دو سال پیش به من پیشنهاد 
شد، اما به دالیلی ساخت آن به تعویق افتاد. وی افزود: ظاهرا با توجه به کمبود 
بودجه، ساخت این سریال از دستور کار سازمان صدا و سیما خارج شده است. 
برزیده درباره فعالیت هایش در عرصه س��ینما توضیح داد: هم اکنون مشغول 
نگارش دو فیلمنامه هس��تم که هیچ کدام هنوز نامی قطعی ندارند. نخستین 
فیلمنامه در ژانر اجتماعی و خانوادگی اس��ت، اما قص��ه آن در مناطق جنگی 
می گذرد. این فیلمنامه داستان خانواده ایی سه نفره را روایت می کند که به دلیل 
شرایط کاری مرد در مناطق جنوبی کشور به سر می برند تا اینکه جنگ شروع 
می شود. در راه فرار از منطقه اختافی بین زن و مرد در می گیرد. این کارگردان 
س��ینما در پایان گفت: فیلمنامه دوم نیز در ژانر سیاس��ی اس��ت، اما موضوع 
اصلی اش یک خانواده اس��ت و اختافی که بین پدر و پس��ر خانواده بر اساس 
شرایط حاکم بر جامعه درمی گیرد. امیدوارم بتوانم یکی از این دو فیلمنامه را 
تا پایان شهریور جلوی دوربین ببرم. آخرین فیلم سینمایی اکران شده حسن 

برزیده در مقام کارگردان » مزار شریف « بود که در سال ۱۳۹۳ ساخته شد.  

 محس��ن تنابنده با نمایش » پایتخت « به آمریکا و کانادا م��ی رود.  این بازیگر 
بیان کرد: قرار است تئاتر » پایتخت « شهریورماه در کانادا و آمریکا روی صحنه 
برود. او با اش��اره به اینکه نمی تواند اطاعات بیش��تری درباره کارگردان این 
نمایش بدهد، تاکید کرد که کار با همان گروه سریال » پایتخت « اجرا می شود. 
در روزهای اخیر ویدئویی از محس��ن تنابنده و احمد مهران فر در ش��بکه های 
مجازی منتشر شده که تنابنده در توضیح آن از اجرای نمایش »پایتخت« در 
شهریورماه خبر داد. پیش تر خبرهایی هم درباره ساخت نسخه سینمایی سریال 
»پایتخت« که یکی از مجموعه های پرطرفدار تلویزیون است،   منتشر شده بود.  

 اهل موس��یقی نس��بت به رویدادهای مذهب��ی و دینی بی تف��اوت نبوده اند 
 و با زبان خودشان که همان موسیقی است، برای عرض ارادت به بزرگان دین 
دست به کار شده اند. در این میان قطعات ماندگاری برای منجی بشریت نوشته 

و ساخته شده اند.
آنچه در زیر می آید نگاهی اس��ت به برخی قطعات که ب��رای امام زمان )عج( 

ساخته شده اند.
 خش��ایار اعتمادی یکی از خوانندگان قدیمی در عرصه  موس��یقی پاپ است. 
 او س��ال ها پیش قطعه ای به نام » منجی « منتش��ر کرد که در زمان خودش 
مورد توجه مردم قرار گرفت. موسیقی این اثر را بابک بیات ساخته و اکبر آزاد 
هم شعر آن را سروده است. در بخشی از این ترانه آمده است:  » یک نفر با قلب 
من گفت... مردی می آید ز خورش��ید... مردی می آید ستم سوز... در نگاهش 

موج دریا... شیرمرد بیشه عشق... مرد مردستان طاها... «
علیرضا افتخاری نیز در آلبوم » نیلوفرانه « قطعه ای به نام » یارا یارا « دارد که 
اثری تقدیمی به امام زمان )عج( است. ش��عر این اثر را زنده یاد قیصر امین پور 
سروده و آهنگسازی آن را هم عباس خوشدل بر عهده داشته است. این اثر در 
دهه 7۰ از جمله کارهای موفق محسوب می شد که افتخاری در آن می خواند: 
» یارا یارا گاهی دل مارا به چراغ نگاهی روشن کن... چشم تار دل را، چو مسیحا 
به دمیدن آهی روشن کن... بی تو برگی زردم، به هوای تو می گردم... که مگر 
 بیفتم بر پایت ای نوای نایم... ب��ه هوای تو می آیم... که دم��ی نفس کنم تازه 

در هوایت... «
 همچنی��ن محمد اصفهان��ی با اج��رای قطع��ه ی » روزی تو خواه��ی آمد « 
به منجی بشریت ادای احترام کرده است. شاعر این قطعه محمدعلی شیرازی 
 اس��ت و موس��یقی کار را هم زنده یاد همایون خرم بر عهده داش��ته اس��ت. 
کامبیز روشن روان نیز این قطعه را تنظیم کرده است. اصفهانی در این قطعه 
می خواند: » روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران... تا از دلم بشویی غم های 
روزگاران... تو روح سبز گلزار گل شاداب بی خار... مرا از پا فکنده شکستن های 
بسیار... « علی لهراسبی که این روزها در زمینه  موسیقی پاپ خواننده  فعالی 
است، با ترانه ای به نام » حس غریب « به شهرت رس��ید. لهراسبی این قطعه 
را با همکاری محمدرضا چراغعلی س��اخت و ترانه  اثر هم توس��ط س��یاوش 
پورشیرمحمد نوشته ش��د. خواننده در این ترانه می خواند: » تو همون حس 
غریبی که همیش��ه با منی... تو بهونه  هر عاش��ق واس��ه زنده بودنی... تو امید 

انتظاری تو دالی ناامید... مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید... «
غامرضا صنعتگر که تا همین چند وقت پیش در بستر بیماری بود، سال 84 
اثری را با عنوان » عطر نرگس « منتش��ر کرد که با گوی��ش مردم بندرعباس 
خوانده شده است. او س��اخت این قطعه را نیز خودش بر عهده گرفت و در آن 
این گونه می خواند: » ای شکوه عطر نرگس توی جمعه های خسته... نوم خوب 
تو طلسمم توی این شوون شکسته... تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی... طلوع 

بکن ترانه سا که معنی حقیقتی... «
 عل��ی فانی ه��م ش��عری را در قالب » بح��ر طویل « اج��را کرده که توس��ط 
مجتبی روشن روان در وصف زمان )عج( س��روده شده است. نحوه  اجرای این 
قطعه دکلمه و نوا است که خواننده در آن می خواند: » خدایا به روی درخشان 
مهدی... به زلف سیاه و پریشان مهدی... به قلب رئوفش که دریای داغ است... 
به چش��مان از غصه گریان مهدی... به لب های گرم علی ی��ا علی اش... به ذکر 

حسین و حسن  جان مهدی... «

راه حل مشکل توزیع کتب قرآنی 
چیست ؟

انتشار 40  اثر داستان قرآنی  برای 
کودکان فرانسه و آلمانی زبان 

اصالح رنگ فیلم سینمایی فصل نرگس

ساخت سریال » احمد متوسلیان « 
منتفی  شد

تنابنده با تئاتر » پایتخت « 
در آمریکا و کانادا

تبلور نت ها
 برای مردی که می آید ز خورشید

تیپ سازی از جمله واژه های آش��نایی است که بارها شنیده یا 
درباره آن مطلبی خوانده ایم. ش��اید این واژه به زبان 

ساده باش��د، اما کار چندان س��اده ای نیست، 
زیرا بازیگر ع��اوه بر طراح��ی یک تیپ 

جدید باید سعی کند س��ایق مردم 
را هم در نظر بگیرد و همین کار را 

سخت تر خواهد کرد. تیپ سازی 
در کاره��ای ج��دی و کمدی، 
ویژگی های خ��ودش را دارد 
و بازیگر ضمن داش��تن دانش 
کاف��ی در ای��ن ح��وزه بای��د 
توانمن��دی الزم را ه��م ب��رای 

 اج��رای آن داش��ته باش��د، زیرا 
 در غی��ر ای��ن ص��ورت موف��ق 

 نخواه��د ب��ود و نتیج��ه معک��وس 
خواهد گرف��ت. ت��ا ب��ه ام��روز بازیگران 

بس��یاری در کارهای جدی و طنز دست به این 
خاقیت زده  و توانس��ته اند تیپ ه��ای متفاوتی خلق و 

 نظر بینندگان را از آن خود کنند. حتی گاهی تیپ ها به حدی 
مورد توجه قرار گرفته که امضای بازیگر شده است و کارگردانان 
مختلف در کارهایی که س��اخته اند، از بازیگران خواسته اند تا 
ایفاگر تیپ موفقی باشند که مردم از تماشای آنها لذت برده اند، 
اما برخی بازیگران که توانمندی بیشتری دارند، تاش می کنند 
در هر کاری یک تیپ متفاوت و متناسب با کاراکتری راکه بازی 

می کنند، خلق کنند.
به همین بهانه، جام جم به بررسی این مسئله که تیپ سازی در 
تلویزیون صحیح است یا نه؟ و ممکن است چه آسیب هایی به 
همراه داشته باشد، با بازیگران و نویسندگان به صحبت نشسته  

که در ادامه می خوانید.
رازها و ابهامات

محم��د صادق��ی ت��ا ب��ه ام��روز نقش ه��ای متفاوت��ی را در 
 سریال هایی همچون والیت عشق، عمارت فرنگی، مختارنامه، 
 عط��ر گل ی��اس، خ��واب و بی��دار و ش��هر دقیان��وس بازی 
کرده است. یکی از ویژگی های خاص صادقی این است که برای 
ایفای نقش هایش تش��خص خاصی دارد. فرقی نمی کند نقش 

مثبت بازی کند یا منفی. این تشخص همیشه همراه اوست.
وی درباره این ویژگی که به نوعی امضای او در همه کارهایش 
ش��ده، می گوید: راستش س��وال مشکلی اس��ت. در هزارتوی 
بازیگری، رمز و رازه��ا و ابهامات زیادی وج��ود دارد و عوامل 
بسیاری دخیل است که ترکیب این عوامل، حضور یا نبود آنها 
در کنار هم می تواند ش��رایطی ایجاد کند که برخاف توقعات 
ماست. گاهی ممکن است به توفیق و برخی مواقع به شکست 
منجر شود. وی ادامه می دهد: در بازیگری، برخی فرمول های 
خاصی را دنبال یا تحصیات خاصی کس��ب می کنند، ولی آیا 

تضمینی اس��ت که این اقدامات در کار فرد مثمر ثمر باش��د؟ 
بر عکس، افرادی دنبال فرمول ها نیس��تند و تعاریف را به کار 
نمی گیرند ولی ناگهان عواملی در کنار آنها قرار می گیرد که به 

توفیق شان منجر می شود.
ای��ن بازیگر عن��وان می کند: عوام��ل زیادی از جمل��ه تربیت 
خانوادگی و تجرب��ه دخیل بوده که غیر قابل توصیف اس��ت و 
فقط می توان مشاهده کرد. البته این مسئله را به صورت کلی 
گفته و درباره خودم نمی گویم. در پاسخ سوال شما باید بگویم، 
محمد صادقی شاید با نوع روحیاتی که پدر و مادرش داشتند، 
تجربیاتش در زندگی، عوامل موروثی و اکتسابی و آموزه های 
بازیگری به چنین نتیجه ای رسیده است. مجموع دالیل باعث 

می شود فرد خصوصیات خاص خودش را داشته باشد.
وی با اش��اره به این که گاه فردی امضایی دارد که فکر می کند 
متناسب با کارش اس��ت، تاکید می کند: کارگردانان هم نقش 
 بس��زایی در این باره دارند، زی��را کارگردان��ان خصوصیاتی را 
 در بازیگ��ران تقوی��ت می کنن��د که ش��کل و ش��مایل ثابت 
در بازیگران می شود. بنابراین فکر می کنم بازیگران رفته رفته 
در مس��یری ش��کل می گیرند که بتوانند برخی خواسته های 

کارگردانان را حفظ یا حذف کنند.
 به همین دلیل خواس��ته های کارگردانان در این زمینه نقش 

کلیدی دارد و بازیگران از نظر آنها تبعیت می کنند.
نگارش براساس شخصیت

سیدس��عید رحمانی ت��ا ب��ه ام��روز فیلمنامه  س��ریال هایی 
همچ��ون س��ی امین روز، وفا، مرده متحرک، رس��م عاش��قی 
و زخ��م را نوش��ته اس��ت. وی در پاس��خ ای��ن س��وال ک��ه 

نویس��ندگان هن��گام ن��گارش فیلمنام��ه تا چ��ه میزان 
 می توانن��د در فیلمنامه به بازیگ��ر المان بدهند 
تا تیپ های متفاوت را خلق کند، می گوید: 
وقتی نویس��نده ایده و س��نگ بنای 
 فیلمنام��ه را طراح��ی می کند تا 
بر اس��اس آن بنویس��د و اثر 
 دراماتی��ک خل��ق کن��د، 
ب��ه ش��کل حرف��ه ای و 
بنی��ادی ب��ه درام فک��ر 
می کن��د و مولفه های��ی 
ک��ه درام نی��از دارد، ام��ا 
 تبصره هایی وجود دارد که 
فیلمنام��ه  ماهی��ت  ب��ه 
بر نمی گ��ردد. مث��ا نوش��تن 
بر اس��اس یک ش��خصیت که این 
اتفاق در سینمای حرفه ای رخ می دهد 
و طبیعی است. وی ادامه می دهد: کارگردان 
 وقت��ی س��فارش ن��گارش فیلمنام��ه را می ده��د، 
به نویسنده تاکید می کند بر اساس شخصیت فان بازیگر خانم 
و آقا بوده شخصیت را بنویسد. این یک رفتار حرفه ای بوده و این 
طور نیست که فیلمنامه نویس بخواهد چیزی را آموزش بدهد. 
این رفتار تعاملی است و نویسنده بر اساس ستاره بودن بازیگر 
نقش را می نویس��د. در این حالت نویس��نده باید خصوصیات 
و توانمندی های بازیگر را بشناس��د تا بر اس��اس کارهایی که 
بلد اس��ت و متناس��ب با توانمندی هایش، ش��خصیت قصه را 
بنویسد. رحمانی با اشاره به سریال سایه آفتاب تصریح می کند: 
 زمانی که من س��ریال س��ایه آفتاب را می نوش��تم، توانمندی 
حامد بهداد را ب��رای ایفای نقش رضا بررس��ی کردم و متوجه 
ش��دم او صدای خوبی دارد. ب��ه همین دلیل س��کانس های او 
را در زورخان��ه به گونه ای نوش��تم که او غزل بخوان��د. در این 
حالت نویسنده باید اطاعات ش��خصی داشته باشد، اما حالت 
دوم که نویسنده ممکن اس��ت با آن مواجه شود این است که 
 کارگردان به نویسنده بگوید، بر اساس تیپ هایی که فان بازیگر 
در کارهایش خلق می کند، شخصیت را برای او بنویسد. در این 
مواقع نویسنده باید کارهای قبلی بازیگر را دیده و با تیپ سازی 

او آشنا باشد تا بتواند بر این اساس شخصیت قصه را بنویسد.
این فیلمنامه نویس درباره آس��یب های تیپ س��ازی می گوید: 
وقت��ی بازیگ��ر توانای��ی اش را در یک تیپ مش��خص نش��ان 
می ده��د، دیگ��ر کارگردانان ه��م او را ب��رای ایف��ای همان 
تیپ موف��ق انتخ��اب می کنند و این آس��یب وج��ود دارد که 
 دیگر توانمندی های بازیگر ش��ناخته  نش��ود. ب��ه عنوان مثال 
فتحعلی اویسی همیشه در نقش  افراد جدی بازی می کرد، اما 
 با بازی در سریال بدون شرح نش��ان داد توانایی فوق العاده ای 
 در ایفای نقش های طن��ز دارد و تا به امروز ای��ن توانمندی او 

مورد غفلت قرار گرفته است یا برعکس رضا عطاران که همیشه 
در کارهای طنز موفق بود با بازی در فیلم اسب حیوان نجیبی 
است، نشان داد می تواند از پس نقش های جدی خیلی خوب بر 
بیاید. البته این اتفاق در دنیا هم افتاده و فقط مختص سینمای 

ما نیست.
جذابیت نقش های منفی

 علیرام نورای��ی، بازیگ��ر تئاتر، س��ینما و تلویزیون اس��ت. او 
از سال 7۵ فعالیت در زمینه تئاتر را شروع کرد و بعد از آن وارد 
عرصه س��ینما و تلویزیون شد. در این س��ال ها در سریال های 
 مختل��ف همچ��ون ج��اده چال��وس، آخری��ن آواز ققن��وس، 
 مس��افری از هن��د، پ��ول کثی��ف، مات��ادور و گ��روگان بازی 
کرده اس��ت. یکی از ویژگی های نورایی ایفای نقش های منفی 
و به ویژه کاراکترهای جاس��وس اس��ت. می توان او را در زمره 
بازیگرانی ش��ناخت که برای ایفای چنین نقش هایی تیپ های 

متفاوتی اجرا کرده  اند.
وی درباره این که چرا همیشه تیپ شخصیت های منفی قصه 
را بازی می کند، می گوید: این ط��ور نبوده که من متمرکز روی 
نقش های منفی باشم، اما راستش چون نقش های منفی خیلی 
زیبا نوش��ته می ش��ود و جای کار بیش��تری برای بازیگر دارد، 
همیش��ه تیپ  نقش های منفی را در آثار سینمایی و تلویزیونی 

پذیرفته ام.
نورایی ادامه می ده��د: با وجود این که در اکث��ر کارهایم تیپ 
جاسوسان و نقش های منفی را بازی کرده ام، اما تاش داشتم 
به تکرار نیفتم و نقش هایم کلیش��ه ای نباش��د. امیدوارم مردم 
هم چنین نظری داشته باشند. در چند س��ال اخیر هم بیشتر 
نقش های جاسوسی و منفی را پذیرفتم و مخاطبان هم بیشتر 
مرا ب��ا چنین نقش هایی می شناس��ند. نمی دان��م این ویژگی، 
امضای من ش��ده یا نه، اما چنین نقش هایی را دوس��ت دارم و 

برایم جای کار دارد.
پیکان باقی ماندم

اصغر نقی زاده از بازیگران آثار جنگی اس��ت. او همیشه ایفاگر 
نقش رزمندگانی است که شخصیت ش��یرین و کمی شیطان 
دارد. او درباره این که چرا همیشه چنین تیپی را بازی می کند 
می گوید: وقت��ی بازیگر یک تیپ را خیلی خ��وب ایفا می کند، 
بقیه کارگردانان هم ب��رای همان تیپ به س��راغش می آیند و 
همین مسئله باعث می شود دیگر توانمندی های بازیگر نادیده 

گرفته شود.
وی ادامه می دهد: من اولین بار درباره ش��خصیت اصغر جنگ 
برای آق��ای حاتمی کیا صحبت کردم و ایش��ان هم از من برای 
ایفای چنین نقشی اس��تفاده کردند و از آن به بعد نقش هایی 
 ش��بیه اصغر جن��گ را ب��ازی کردم. ب��ه قول مع��روف پیکان 
باق��ی ماندم و دیگر رش��دی نک��ردم. البته در ای��ن قضیه من 
مقصر نیس��تم، زیرا بازیگران مثل دختران دم بخت هس��تند 
که از آنها خواس��تگاری می کنند. بنابراین انتخاب کارگردانان 
در این زمینه موثر اس��ت. متاس��فانه وقتی بازیگر یک تیپ را 
خوب بازی می کن��د، دیگر کارگردانان ریس��ک نمی کنند که 
نقش های متفاوت را به او بسپارند. این معضل گریبانگیر خیلی 

از بازیگران است.

 فصل امتحانات خ��رداد رس��ید و در پ��ی آن تعطیلی م��دارس و دوباره 
 روزهای طوالنی و گرم تابس��تان در پیش اس��ت. بس��یاری از خانواده ها 
 از هم اکن��ون ب��رای فرزندان خ��ود برنامه های��ی را پیش بین��ی کرده اند 
تا این تعطیات و روزهای بلند برای بچه ها خاطره انگیز و آموزنده باش��د؛ 
کاس ها و برنامه های ورزش��ی و هنری مختلف و کار در م��زارع، باغ ها و 
بس��یاری از فعالیت هایی که برای خیلی از بزرگ ترها خاطره انگیز است، 

مانند فوتبال گل کوچک و توپ پاستیکی و آب تنی و مسافرت و...
 اما یک پای همیشگی تعطیات تابس��تان، تلویزیون و برنامه های متنوع 
آن بوده و هست. شبکه دوی س��یما با تعاملی که با کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برقرار کرده، تابستانی پر از کارتون های زیبا و دیدنی 

برای بچه های ایران تدارک دیده است. 
فعالیت های همسو برای کودکان

مدیرگ��روه ک��ودک و نوج��وان ش��بکه دو معتقد اس��ت: تم��ام مراکز و 
س��ازمان هایی که برای کودکان کار می کنند اگر همس��و با فعالیت های 
 یکدیگ��ر حرکت و نوع��ی هم افزایی ایج��اد کنند، تبدیل ب��ه بردارهایی 
هم جهت و موثر می شوند و می توانند اتفاق خوبی را برای دنیای کودکان 

رقم بزنند. 
براساس این نوع تفکر، شبکه دوی سیما برآن شد تا ضمن تعامل با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تولیدات انیمیشنی و فیلم های کوتاه 
آن کانون را به نمای��ش تلویزیونی گذارد. آذرمیدخ��ت آذرهوش افزود: 
تاکنون2۰ عنوان از تولیدات کانون پخش شده و تقریبا۳۰ عنوان دیگر هم 
در نوبت پخش قرار گرفته اند. پیش بینی می ش��ود این تعامل برای پخش 
آثار نمایش��ی حوزه کودک و نوجوان تداوم داش��ته باش��د و شامل تعداد 

بیشتری از آثار انیمیشن و حتی فیلم های کوتاه شود.
اهمیت انتقال مفاهیم در خردسالی

آذرهوش با اش��اره ب��ه اهمیت انتقال مفاهیم س��بک زندگی در س��نین 
خردسالی، گفت: بسیاری از آثار پخش شده و در حال پخش کانون برگرفته 
از داس��تان ها و ادبیات کهن، آموزنده و با تکنیک دو بعدی است. ویژگی 

بارز این داستان ها، تاکید بر امور اخاقی، ارزشی و سبک زندگی است.
وی افزود: باید توجه داشت که پخش بیش از حد انیمیشن های خارجی، 
اثرپذیری سنین خردسال جامعه ما از ادبیات تولیدات خارجی را به دنبال 
دارد و به نوعی تهاجم فرهنگی برای س��نین پایین محس��وب می ش��ود. 
بنابرای��ن حمایت از تولی��د برنامه ه��ای فاخر در حوزه ک��ودک و پخش 
تلویزیونی این آثار می تواند حضور محصوالت خارجی را کمرنگ و برعکس 

موجب آشنایی بیشتر فرزندان ایران با فرهنگ ایرانی شود.
این برنامه ساز تلویزیونی با اش��اره به پخش تولیدات مرکز صبا ادامه داد: 

تولیدات صبا نیز در دستورکار این گروه قرار دارد.
به همین منظور در بخش س��یمای کودک از س��اعت ۱۵ تا ۱6 و سیمای 
 نوج��وان از س��اعت ۱7 و 2۵ دقیقه ت��ا ۱7 و ۵۵ دقیقه، باک��س ثابتی را 

به پخش آثار صبا اختصاص داده ایم.
لزوم نمایش عمومی آثار

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز تعامل با شبکه 
دوی س��یما را فرصتی خوب و مغتنم توصیف کرد و گف��ت: با این تعامل 
دوسویه بسیاری از محصوالت و تولیدات نمایش��ی کانون که از کیفیتی 

HD برخوردار است، در شبکه دو پخش می شود.

 بخش عمده ای از این تولیدات، فیلم های انیمیشن و بخشی هم فیلم های 
کوتاه هستند.

مناف یحیی پور افزود: این تعامل از ابتدای اردیبهش��ت آغاز و پیش بینی 
می شود تا پایان تابستان ادامه پیدا کند.

 البته امیدواریم ب��ا توجه به حجم قابل توجه تولی��دات در کانون پرورش 
 فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان این هم��کاری تا پایان س��ال ه��م تداوم 
 داش��ته باش��د؛ بنابراین برخی از تولیدات نمایش��ی در حال ساخت نیز 

به زودی به شبکه دو ارایه خواهد شد.
وی گفت: بسیاری از تولیدات کانون که برای پخش تلویزیونی ارایه شده 
در جشنواره های مختلف عاوه بر نمایش، حائز جوایز و رتبه های مناسبی 
شده اند، شایس��ته نبود از نمایش عمومی مغفول بمانند، بنابراین مدیران 
 ش��بکه دو با همکاری و اس��تقبال بس��یار خوب، پخش این گون��ه آثار را 

در کنداکتور شبکه قرار داده اند.
پیروی از سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی

 یحیی پور تصری��ح ک��رد: مهم تری��ن ویژگی ای��ن آثار که ب��رای پخش 
از تلویزیون انتخاب شده پیروی از سبک زندگی ایرانی � اسامی است.

 از آنجا که مخاطب این برنامه ها خردساالن، نونهاالن و نوجوانان را شامل 
می شود؛ بنابراین پیام های سبک زندگی هم به فراخور این سنین تعریف 
شده اس��ت که ش��امل دوس��تی، احترام به بزرگ تر، اخاق نیک، ادب، 
راس��تگویی، پرهیز از کام و رفتار بد و دروغگویی، داس��تان و بس��یاری 

دیگر... است.
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: تمام پیام های 
آموزش��ی و س��بک زندگی در قالب جلوه های هنری، ش��عر و ادبی تهیه 
می شود تا جذابیت های بصری و ش��نیداری آثار بتواند مقبولیت بیشتری 

نزد مخاطب خردسال داشته باشد. 
 همچنین برخی تولی��دات کانون جنب��ه مهارت آموزی داش��ته و انگیزه 
فنی و حرفه ای مخاطب��ان خود را ارتقا می دهد و بس��یاری از آثار، ذوق و 

سلیقه هنری بچه ها را تقویت کرده و آن را افزایش می دهد. 
کارتون های باغ هزار دخترون، کش��اورز و خروس، سلطان و آهو، آرزوی 
خیلی بزرگ، نقاش رومی، چشمه ماه، عبدو و دریای سبز، پیرچنگی، دیو 
دیگ به سر، کیمیاگر، کچل کفترباز و بسیاری دیگر از تولیدات کانون است 

که برای پخش از شبکه دو در نظر گرفته شده اند.
 وی تابس��تان را فص��ل افزایش فعالیت ه��ای کانون عنوان ک��رد و گفت: 
در ۹۳۵ مرکز کانون در سراس��ر کش��ور و کتابخانه ه��ای تابعه حدود4۰ 
فعالیت برای تعطیات تابس��تان تعریف ش��ده که براس��اس ویژگی های 

اقلیمی و فرهنگی آن استان تعریف شده است.
مثلث انتفاع فرهنگی

 آذرهوش گفت: این تعامل، س��ود و منفعتی س��ه جانبه را باعث می شود. 
از یک س��و، کانون، تولی��دات خ��ود را از طریق ی��ک ش��بکه تلویزیونی 
سراس��ری ک��ه مخاطب��ان بی ش��ماری دارد، پخ��ش می کن��د. از 
س��وی دیگر، ش��بکه دو از تولیدات رس��انه ای داخلی ک��ه محصول فکر 
و فرهن��گ ایرانی اس��ت برخوردار می ش��ود و بعد س��وم، فرزن��دان این 
مرز و بوم هس��تند که بس��یاری از پیام های آموزش��ی، علمی، معنوی و 
 اخاقی را از طری��ق انیمیش��ن هایی مطابق با فرهن��گ خویش دریافت 

می کنند.

آموزش سبک زندگی با انیمیشن های وطنی

آیا تیپ سازی در تلویزیون صحیح است؟
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اخبارخبر

ــپاه حضرت قمر بنى هاشم (ع) چهارمحال  رضامحمد سليمانى، فرمانده س
ــم (ع) چندين سال است كه  ــپاه حضرت قمر بنى هاش و بختيارى گفت: س

سياست هاى اقتصاد مقاومتى را سرلوحه كارهاى خود قرار داده است.
ــاره به اينكه در قدم اول عرصه هاى اقتصاد مقاومتى و توانايى هاى  وى با اش
چهارمحال و بختيارى شهرستان به شهرستان با موفقيت شناسايى شده اند 
ــرادى كه خواهان اين  ــت: در مرحله بعدى آموزش هاى الزم به اف بيان داش
موضوع هستند و افراد داوطلب ارائه شده و در اين زمينه مدارك مربوطه نيز 

به آن ها اعطا شده است.
ــه اقداماتى  ــد كرد: ازجمل ــم (ع) تأكي ــپاه حضرت قمر بنى هاش فرمانده س
كه در حوزه اقتصاد مقاومتى انجام گرفته پرداخت ساالنه 200 ميليارد ريال وام 
اشتغال زايى به كارهاى اشتغال زا و مولد، برگزارى نمايشگاه اقتصاد مقاومتى 

جهت عرضه محصوالت و... بوده است.
سليمانى با بيان اينكه بحث صنايع تبديلى در دستور كار امسال سپاه پاسداران 
چهارمحال و بختيارى قرار دارد افزود: ستاد اقتصاد مقاومتى سال گذشته با 

رياست استاندار و دبيرى سپاه پاسداران اين استان ايجاد شد.
وى با اشاره به اينكه ستاد اقتصاد مقاومتى سال گذشته آن گونه كه بايد فعال 
ــن موضوع وجود دارد  ــكلى كه در حال حاضر پيرامون اي نبود ادامه داد: مش

ناهماهنگى بين دستگاه ها است كه بايد حل شود.
وى با تأكيد بر اينكه در منطقه خان طومان سوريه آتش بس اعالم شده و همه 
ــده بود تصريح كرد: ولى تروريست هاى  ــائل مربوط به آن نيز رعايت ش مس
تكفيرى با نقض آتش بس و حمله به مواضع نيروهاى مردمى باعث به وجود 
آمدن مشكالتى براى آن ها شدند؛ اما خوشبختانه نيروهاى مردمى توانستند 
ــئول خاطرنشان كرد: بايد بپذيريم كه  انتقام سختى از آن ها بگيرند.اين مس
آمريكا دشمن ملت ايران است اگر چه برخى نمى خواهند اين موضوع را قبول 
ــام جناياتى كه در 37 سال گذشته مرتكب شده  و  كنند و باوجود انواع و اقس

على رغم تاكيدات مقام عظماى واليت متاسفانه گوش شنوايى وجود ندارد.
سليمانى آمريكا را غير قابل اعتماد دانست و گفت: هر كارى كه آمريكا انجام 
مى دهد فقط به خاطر تامين منافع خود و رژيم صهيونيستى است، توانمندى 
ــالمى و حضور آن ها در عرصه هاى  و وفادارى مردم به آرمان هاى انقالب اس
ــت؛ پس اگر مردم اين را بدانند  ــت محكمى بر دهان آمريكا اس مختلف مش

و در مسير آن حركت كنند آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند.
وى گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمى راه و جهتش را با رهنمودهاى واليت 
ــته  تنظيم مى كند، از هيچكس خط نمى گيرد، به هيچ حزب و جناحى وابس
ــاس گفتمان رهبرى حركت مى كند پس اگر كسى در اين راه  نيست و بر اس
و قالب باشد مورد تاييد است؛ در غير اين صورت به هيچ وجه قابل قبول سپاه 
ــت. وى با بيان اينكه مطابق فرموده امام راحل (ره) اگر ملتى صالح شود  نيس
پيروز خواهد شد ادامه داد: مثل رزمندگان در دوران دفاع مقدس كه عملشان 
صالح شد و فعل خواستن را صرف كردند اآلن نيز بايد در صحنه هاى مختلف 

از مديريت جهادى استفاده كنيم تا پيروز شويم.

رييس پليس اطالعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان چهارمحال 
و بختياري گفت: در پي اجراي طرح نظارت بر واحدهاي صنفي توسط ماموران 
پليس اطالعات و امنيت عمومي استان 35 واحد صنفي متخلف در شهركرد 
شناسايي و پلمپ شدند. سرهنگ پيام كاوياني، اظهار كرد: در راستاي ارتقاء 
امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف، طرح نظارت و كنترل بر اصناف توسط 

ماموران پليس امنيت عمومي اين فرماندهي در شهركرد انجام شد. 
وى افزود: در اجراي اين طرح از 164 واحد صنفي بازديد به عمل آمد كه از اين 
تعداد 35 واحد صنفي متخلف به علت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه 
با دستور مقام قضايي پلمپ و براي 62 واحد متخلف ديگر نيز اخطاريه صادر 
ــاهده هر گونه فعاليت  ــهروندان خواست كه در صورت مش شد.كاوياني از ش
ــب را از طريق مركز  ــب و متخلف، مرات ــط افراد فرصت طل غير قانوني توس
ــي با آنان در  ــبت به برخورد قانون ــس در ميان بگذارند تا نس فوريت هاي پلي

سريع ترين زمان ممكن اقدام شود.

ــفر به  ــور در س ــينما جوان كش ــس انجمن س ــش، ريي ــد فرخنده كي فري
ــاره به اينكه  ــارى با اش ــتاندار چهارمحال و بختي ــهركرد در  ديدار با اس ش
ــالمى آغاز  ــالب اس ــروزى انق ــود را از ابتداى پي ــت خ ــن فعالي ــن انجم اي
ــه كالن،  ــور دو برنام ــوان در كش ــينما ج ــرد: س ــار ك ــت، اظه ــرده اس ك
ــوزش در اين انجمن  ــد. وى افزود: بخش آم آموزش و توليد را دنبال مى كن
به صورت يك دوره هفت ماهه متشكل از مشاغل سينمايى است و اين دوره ها 
به جوانان عالقه مند كمك مى كند تا به عنوان متخصص و كارآفرين فعاليت 
كنند. فرخنده كيش تصريح كرد: سينما جوان در زمينه توليد، دو شاخه سينما 

و عكاسى را تحت پوشش دارد.
رييس انجمن سينما جوان با اشاره به اينكه اين انجمن برنامه هاى مختلفى 
برگزار مى كند، افزود: جشنواره هاى ملى، جشنواره كالنتر كه مراحل استانى 

دارد و چندين جشنواره در تهران برگزار مى شوند.
وى خاطرنشان كرد: جوانان ايرانى در سال گذشته برنده چند جايزه بين المللى 
از جمله كانديدا شدن يكى از فيلم ها براى اسكار جهانى شده اند. فرخنده كيش 
ــراى مناطقى  ــينماها ب ــيار خبر داد و گفت: اين س ــينماى س از فعاليت س
به كار مى روند كه سينما وجود ندارد و در فضاهاى بسته و باز مى توانند فيلم 
ــينما جوان اظهار كرد: انجمن سينما جوان  نمايش دهند.  رييس انجمن س
ــور مكان ثابت دارد و در 70 درصد ديگر اين  در 30 درصد از استان هاى كش

مكان وجود ندارد كه بايد ساخته شود.
وى در پايان تصريح كرد: حمايت سازمان سينمايى براى ساخت مكان ثابت 
در استان هاى كشور 50 درصد است و 50 درصد ديگر بايد از طريق استان ها 

تامين شود.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنى هاشم (ع) :

راه سپاه پاسداران انقالب اسالمى با 
رهنمودهاى واليت تنظيم مى شود

35 واحد صنفي در شهركرد 
پلمپ شد

انجمن سينماى جوان در 70 درصد 
از استان ها، مكان ثابت ندارد

مديركل دامپزشكى استان:

فرآورده هاى خام دامى غيربهداشتى در استان ضبط شد

ــته 2 هزار  ــارى گفت: در 2 ماهه گذش ــكى چهارمحال و بختي مديركل دامپزش
و 176 كيلو فرآورده هاى خام دامى غيربهداشتى در استان چهارمحال و بختيارى 

ضبط و از چرخه مصرف خارج شدند.
ــاره به 3هزار و 700 بازديد از مراكز عرضه فرورده هاى  عبدالمحمد نجاتى، با اش
خام دامى در استان اظهارداشت: در راستاى بازديد از مراكز عرضه فرآورده هاى 
ــتان كشف  ــتى در اس خام دامى 2176 كيلو فرآورده هاى خام دامى غيربهداش
ــازى  ــا مراجع قضايى جهت معدوم  س ــد. وى افزود: هماهنگى الزم ب و ضبط ش

محصوالت غيربهداشتى ضبط شده در حال انجام است.
مديركل دامپزشكى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه نظارت بر تمامى مراحل 
ــتان وجود دارد، بيان كرد: نظارت دامپزشكى  توليد گوشت سفيد و قرمز در اس
ــيس و بهره بردارى،  ــتى، تاس ــدارى، نظارت بر صدور پروانه بهداش بر محل نگه
ــات الزم و واكسيناسيون،  ــالمت دام، طيور و آبزيان با انجام آزمايش نظارت بر س
ــتارگاه و نظارت بر مراحل كشتار شامل قبل،  ــال تا كش سركشى، نظارت بر ارس
حين و بعد از كشتار تا به دست مصرف كننده برسد، به صورت دائم انجام مى شود.

ــط در هر ماه عرضه مواد خام دامى شامل  نجاتى خاطر نشان كرد: به طور متوس
قصابى و فروشگاه هاى مرغ و ماهى يك بار تحت نظارت و بازرسى  قرار مى گيرد.

ــند  ــته باش ــگام خريد فرآورده هاى خام دامى دقت داش وى گفت: مردم در هن
محصوالت فاقد ليبل يا با ليبل مخدوش را خريدارى نكنند.

ــه كننده هاى  ــارى تصريح كرد: عرض ــكى چهارمحال و بختي مديركل دامپزش
مواد غذايى بايد خود را در برابر سالمت مردم مسئول بدانند و از عرضه محصوالت 
غير بهداشتى خوددارى كنند. نجاتى از مردم خواست در صورت مشاهده كشتار 
ــتى دامپزشكى و فروشنده هاى مرغ و  غير مجاز دام، بدون ليبل و نظارت بهداش
ماهى دوره گرد مراتب را به شماره 1512 اطالع تا پيگيرى الزم در اين خصوص 

انجام شود.

ــوروز و  ــارى در ايام ن ــال و بختي ــاى چهارمح هتل ه
فروردين ماه درحالى  به واسطه بارش برف و باران مسافر 
ــاخت هاى  ــتند كه هم اكنون اين زيرس چندانى نداش

گردشگرى در حال رونق گرفتن هستند.
ــتان هاى  ــارى يكى از اس ــال و بختي ــتان چهارمح اس
ــاله ميزبان  ــمار مى رود كه هرس توريستى كشور به ش

مسافران و گردشگران زيادى است.
ــگرى  ــتان داراى جاذبه هاى گردش ــن اين اس همچني
ــبى براى  ــت مناس ــل بهار فرص ــوده و فص ــيارى ب بس
ــت. اين استان با داشتن  گشت وگذار در اين استان اس
جاذبه هاى گردشگرى مختلف ازجمله تاالب، رودخانه، 
ــاله ميزبان  ــع و... هرس ــتان هاى مرتف جنگل، كوهس

مسافران بسيارى است.
انباشت برف در ارتفاعات استان سبب شده معروف ترين 
ــى و مرزى ايران يعنى  رودخانه هاى دائمى جنوب غرب
كارون، زاينده رود و دز از ارتفاعات اين استان سرچشمه 
ــى ديگر از  ــوط، زالزالى و برخ ــاى بل بگيرند. جنگل ه
گياهان پهن برگ و نيز آبشار ها، غارها، چشمه سارهاى 
ــگاه ها و  ــده، گردش ــراوان، مناطق حفاظت ش با آب ف
ــم  ــر جاذبه هاى طبيعى و اكو توريس ــا از ديگ گرداب ه

استان محسوب مى شوند.
در استان چهارمحال و بختيارى طى سال هاى گذشته 
توسعه زيرساخت هاى گردشگرى براى اقامت مسافران 
ــت، به طورى كه در  ــيار خوبى را طى كرده اس روند بس
ــتان(بروجن) يك  ــلوغ ترين مركز ورود مسافر به اس ش

هتل با امكانات بسيار خوب احداث شده است.
ــتان  ــتايى نيز در شهرس ــن اقامتگاه هاى روس همچني
ــه مهم ترين قطب  ــارى ك ــامان چهارمحال و بختي س
گردشگرى روستايى استان به شمار مى رود، راه اندازى 

شده است.
در شهرستان كوهرنگ نيز هتل هاى مختلفى راه اندازى 
ــانى مطلوبى برخوردار  ــده كه از كيفيت خدمات رس ش

هستند.
ــارى در  ــال و بختي ــاى چهارمح ــه هتل ه درحالى ك
ــافران نوروزى امسال  ــكان مس ــته براى اس سال گذش
برنامه ريزى كرده بودند، اما متاسفانه به واسطه شرايط 
جوى نامناسب و بارش برف و باران ورود مسافر به استان 
ــتان در ايام نوروز و ماه  كاهش يافت و هتل هاى اين اس

فروردين بى رونق بودند.
ــگرى استان چهارمحال  در حال حاضر كه فصل گردش
ــافران به سطح  ــت، ورود مس ــده اس و بختيارى آغازش

استان افزايش يافته  و هتل هاى اين استان در حال رونق 
گرفتن است.

ــال و بختيارى ــداران چهارمح ــه هتل ــس اتحادي ريي
ــال و بختيارى  ــاى چهارمح ــاره به اينكه هتل ه  با اش
در حال حاضر در حال رونق گرفتن هستند، ادامه داد: 
ــل بهار ازجمله  ــگرى فص با توجه به جاذبه هاى گردش
رويش الله هاى واژگون، ورود مسافران به سطح استان 
ــتان در حال رونق  ــت و هتل هاى اس افزايش يافته اس

گرفتن هستند.
ــرد: هتل هاى  ــوان ك ــردى عن ــى دهك فريدون رئيس
ــال و ماه فروردين  چهارمحال و بختيارى در ابتداى س
ــال پررونقى را در ابتداى سال آغاز  كم رونق بودند و س

نكردند.
ــاه فروردين تنها  ــوروز و م ــت: در ايام ن وى اظهار داش
ــتان داراى مسافر بودند و  تعدادى از هتل هاى مركز اس
بيشتر هتل هاى استان نتوانستند از فرصت ايام نوروز و 

افزايش مسافرت ها بهره مند شوند.
رييس اتحاديه هتلداران چهارمحال و بختيارى تاكيد 
ــافر چندانى  ــتان كوهرنگ مس كرد: هتل هاى شهرس
ــافران اين هتل ها در فروردين ماه  نداشتند و تعداد مس

كمتر از 60 نفر بوده است.
ضرورت بهره گيرى از مسـافران و گردشـگران 

استان اصفهان
ــال و بختيارى  ــداران چهارمح ــه هتل ــس اتحادي ريي
ــئوالن  ــل داران و مس ــه كم لطفى هاى هت ــاره ب با اش

ــتان، تاكيد كرد: درحالى كه  ــتان اصفهان به اين اس اس
ــافر  ــارى نيازمند مس ــال و بختي ــاى چهارمح هتل ه
ــت، هتل هاى اصفهان  ــتند و اكثر اتاق ها خالى اس هس
ــى و خارجى  ــافران داخل ــى ندارند و مس ظرفيت خال
ــال و بختيارى  ــز چهارمح ــاط ديگر به ج خود را به نق
ــتان  ــاى اس ــل ه ــد هت ــى توانن ــه م ــتند ك مى فرس
ــافران خود معرفى  چهارمحال و بختيارى را نيز به مس

كنند.
ــى چهارمحال و  ــه نزديك ــت: با توجه ب وى اظهار داش
بختيارى به استان اصفهان بايد از ظرفيت مسافران اين 

منطقه استفاده شود.
مديركل ميراث فرهنگى استان چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به ورود مسافران و گردشگران به سطح استان، 
ــتان فصل گردشگرى  ــت: فصل بهار و تابس اظهار داش

استان چهارمحال و بختيارى است.
بهمن عسگرى افزود: مسافران و گردشگران اين استان 

در حال افزايش هستند.
وى عنوان كرد: چهارمحال و بختيارى داراى 11 هتل، 
هفت مهمان پذير، 52 خانه مسافر و سه هتل آپارتمان 

است.
مديركل ميراث فرهنگى استان چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به راه اندازى باغ هاى گردشگرى در سطح استان، 
عنوان كرد: تعدادى باغ گردشگرى در شهرستان سامان 
ــتقبال خوبى برخوردار  ــت كه از اس راه اندازى شده اس

بوده اند.

معاون امور اجتماعى بهزيستى استان عنوان كرد؛

پرداخت تسهيالت به كودكان كار
اجراى فاز سوم توليد تركيب 
ژنتيكى 5 هزار رأس گوسفند

ــال و بختيارى گفت: ــتى چهارمح جواد نجفى معاون امور اجتماعى بهزيس
طرح ياوران كوچك نماز با عنوان طرح « نيك»در 60 مهد كودك شهركرد با 
مشاركت ستاد اقامه نماز و بهزيستى با هدف توسعه و ترويج فرهنگ نماز اجرا 

مى شود.
ــتان افزود: ــطح اس ــتا مهدهاى س ــاره به اجراى طرح هايى در روس وى با اش
ــكى شهركرد  ــگاه علوم پزش ــاركت دانش  طرح«يك وعده غذاى گرم» با مش

در روستا مهدها اجرا شد. 
ــان كرد:  ــارى بي ــال و بختي ــتى چهارمح ــى بهزيس ــور اجتماع ــاون ام مع
ــركت كردند كه  ــن طرح ش ــتا مهدها در اي ــر در روس ــزار و 80 نف تاكنون ه
ــد تورم در قالب امنيت غذايى و  به ازاى هر نفر 20 هزار ريال بر اساس نرخ رش

افزايش شاخص رشد تعلق مى گيرد. 
ــان  ــتان خاطر نش ــاره به اجراى طرح حمايتى كودكان كار در اس نجفى با اش
ــيب ديدگان  ــودك و خانواده در فقر امور آس ــى ك كرد: طرح حمايتى آموزش
ــددكارى اجرا  ــاركت كلينيك م ــودكان كار» با مش ــوان «ك اجتماعى با عن

مى شود. 
وى گفت: تاكنون 70 كودك كار در استان شناسايى شده كه از طريق اورژانس 
اجتماعى با هدف شناسايى خانواده افراد و بازگشايى مشكالت آن ها در زمينه 

اعتياد و فقر تسهيالتى به آن ها پرداخت مى شود.

ــاورزى چهارمحال و بختيارى  معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهادكش
ــوم توليد تركيب ژنتيكى 5 هزار رأس گوسفند در اين استان  از اجراى فاز س
خبر داد. مهراب فرجى، اظهار كرد: فاز سوم توليد تركيب ژنتيكى 5 هزار رأس 
ــد و اين طرح در راستاى  ــفند در چهارمحال و بختيارى اجرا خواهد ش گوس
بهبود توليدات دامى در اين استان انجام مى شود. معاون بهبود توليدات دامى 
ــاورزى چهارمحال و بختيارى گفت: فاز سوم توليد تركيب  سازمان جهادكش
ژنتيكى دام ها در مردادماه امسال در اين استان انجام و اميد است با اجراى اين 
طرح گا م هاى موثرى در زمينه بهبود توليدات دامى در چهارمحال و بختيارى 
ــان كرد: فاز دوم طرح توليد تركيب ژنتيكى دامى از  انجام شود. وى خاطرنش
اواسط ارديبهشت ماه در چهارمحال و بختيارى آغاز شده و تا اواسط خردادماه 
ادامه دارد. فرجى افزود: فاز دوم اين طرح براى يك هزار و 700 رأس گوسفند 
در حال اجرا بوده و چهارمحال و بختيارى يكى از استان هاى پيشگام در راستاى 

اجراى طرح توليد تركيب ژنتيكى دامى در كشور است.
ــتفاده از اين طرح با مراجعه به سازمان  ــت: متقاضيان براى اس وى بيان داش
ــرح توليد  ــد از مزاياى ط ــال و بختيارى مى توانن ــاورزى چهارمح جهاد كش
ــازمان  ــوند. معاون بهبود توليدات دامى س تركيب ژنتيكى دامى بهره مند ش
جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى خاطرنشان كرد: بهبود توليدات دامى 

يكى از برنامه هاى اولويت دار اين نهاد در سال جارى است.

الله هاى واژگون گردشگران را مى خوانند؛

پـايان بى رونقى هتـل هاى چهـارمحال وبختيارى

اخبار كوتاه

سيروس بيك بكان،مدير زراعت جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى 
گفت: امسال 3 هزار و 500 هكتار ذرت علوفه اى در زمين هاى استان 
چهارمحال و بختيارى كشت مى  شود و از اين ميزان 200هزار تن ذرت 

برداشت شود.
ــه دارد افزود:  ــاه ادام ــا 25 خرداد م ــت ذرت ت وى با بيان اينكه كش
ــده  ــت ش ــتان كش تاكنون بيش از 100 هكتار ذرت علوفه اى در اس

است.
ــاره به  ــال و بختيارى با اش ــاورزى چهارمح ــت جهادكش مدير زراع
ــتان بيان كرد:  ــاورزى در اس تغيير در رويكرد آبيارى زمين هاى كش
در سال جارى آبيارى « تيپ» يا « ميترو» جايگزين آبيارى « بارانى» 
ــوپ و به صورت  ــورت نوارهاى توي ــود كه اين نوع آبيارى به ص مى ش

قطره اى ذرت ها را آبيارى مى كند.
بيك بكان با بيان اينكه با اين آبيارى 90 درصد راندمان افزايش مى يابد، 
ــته 40 هكتار از زمين هاى كشت ذرت از  خاطرنشان كرد: سال گذش
ــال جارى پيش بينى مى  شود  نوع آبيارى تيپ استفاده شده كه در س
ــارى  ــپ آبي ــارى تي ــوع آبي ــا از ن ــار از زمين ه ــا 150 هكت 100 ت

شوند.
ــر مكعب آب مصرف و  ــارى تيپ هر هكتار 6 هزار مت وى گفت: در آبي
ــزان در آبيارى  ــش مى يابد؛ در حالى كه اين مي محصول 2 برابر افزاي

بارانى 9 هزار متر مكعب بوده است.
ــارى تصريح كرد:  ــال و بختي ــاورزى چهارمح مدير زراعت جهادكش
ــتان هاى شهركرد، فارسان  بيشترين كشت ذرت علوفه اى در شهرس

و كيار انجام مى شود.
ــتان را 10 مركز  بيك بكان مراكز توزيع بذر زودرس و ميان رس در اس
اعالم كرد و ادامه داد: هدف از توزيع بذر زود رس و ميان رس به جاى 
ــد محصول خوب  ــرى از مصرف بى رويه آب و رش بذر دير رس جلوگي
ــته 42 درصد بذر ميان رس و زود رس  ــال گذش است به طورى كه س
ــود 60درصد بذر ميان رس و زودرس  توزيع و امسال پيش بينى مى ش

در استان كشت شود.
وى گفت: سال گذشته 217 تن ذرت علوف  اى از 4300 هكتار زمين 
ذرت برداشت شد كه از اين ميزان 30 تا 40 درصد آن به استان اصفهان 

صادر شد.

مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختيارى گفت: سال گذشته 
ــند مالكيت براى موقوفات و اماكن مذهبى استان چهارمحال  130 س

و بختيارى اخذ شد.
حجت االسالم والمسلمين مرتضى عزيزى اظهار داشت: سال گذشته 
با مشاركت اداره ثبت اسناد و امالك استان 84 درصد برنامه ريزى هاى 

انجام شده در حوزه صدور سند موقوفات استان انجام شد.
ــتان افزود: تعدادى از  ــاماندهى اماكن متبركه اس ــاره به س وى با اش
ــتند و زائران  ــتم كارتخوان هس ــتان مجهز به سيس ــاع متبركه اس بق

مى توانند نذورات خود را به صورت الكترونيكى پرداخت كنند.
ــارى  ــه چهارمحـال و بختي ــور خيريــ ــاف و امــــ ــركل اوق مدي
ــامانه وقف استان ثبت  ــتان نيز در س با بيان اينكه يك باغ بادام در اس
ــاحت  ــاغ بادام به مس ــى يك ب ــرد: زوج فرهنگ ــت، بيان ك ــده اس ش
يك هزار مترمربع با ارزش 200 ميليون ريال در شهرستان سامان وقف 

كردند.
ــارك رمضان  ــاف در ماه مب ــه ويژه برنامه هاى اوق ــاره ب عزيزى با اش
خاطرنشان كرد: هم زمان با ماه مبارك رمضان 12 محفل انس با قرآن  

با حضور قارى مصرى در بقاع متبركه سطح استان و مراكز دانشگاهى 
برگزار  مى شود.

وى با بيان اينكه در ماه مبارك رمضان 60 مبلغ دينى به بقاع متبركه 
ــم جزء خوانى قرآن كريم با حضور  ــود، گفت: مراس استان اعزام مى ش
ــل از نمار مغرب و  ــتان همه روزه قب مبلغان دينى در بقاع متبركه اس

عشاء اجرا مى شود.
عزيزى با اشاره به تكميل پروژه  نيمه تمام امامزاده نرجس خاتون(س) 
روستاى قلعه سليم ادامه داد: تكميل پروژه  نيمه تمام امامزاده نرجس 
ــتان كيار نيازمند  ــليم واقع در شهرس ــتاى قلعه س خاتون(س) روس

مشاركت خيران است.
ــار بالغ بر 500 ميليون تومان  وى افزود: 1300 متر كار عمرانى با اعتب
در امامزاده نرجس خاتون(س) انجام شده كه از محل درآمد هاى بقعه، 

كمك هاى مردمى و نذورات تامين شده است.
مديركل اوقاف چهارمحال و بختيارى بيان كرد: ساخت سرويس هاى 
بهداشتى، نازك كارى گنبد و گلدسته و محوطه سازى امامزاده نيازمند 

15 ميليارد ريال اعتبار است.

مدير زراعت جهادكشاورزى استان:

3500 هكتار ذرت علوفه اى در چهارمحال و بختيارى كشت مى شود
مديركل اوقاف استان:

130 سند مالكيت براى موقوفات چهارمحال و بختيارى اخذ شد
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

2/171 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000029 ش��ماره پرون��ده: 
9204002004000138 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه 9200316 ، 
به استناد سند رهنی ش��ماره 15858-88/4/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رس��می ش��ماره 135 اصفهان له بانک صادرات علیه زهرا عظیمی، تمامی 
ششدانگ اعیانی یک دس��تگاه آپارتمان 1031 فرعی از 301 اصلی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان ملکی نامبرده باال به نش��انی اصفهان خ امام خمینی 
)شهرک قدس( بلوک 93 طبقه س��وم که سند مالکیت آن در صفحه 107 دفتر 
703 و شماره 108341 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود آن بدین شرح می 
باشد شمال در 5 قسمت که قسمت دوم غربی است و چهارم شرقی است به 
طول های 3/27 و 1/03 و 3/55 و 1/05 و 1/12 متر دیوار و پنجره اس��ت به 
فضای عرصه مش��اعی ش��رقًا اول به طول 4/30 متر دیوار اشتراکی است 
با آپارتمان 1032 فرعی دوم در دو قس��مت که قس��مت اول جنوبی است به 
طول های 1/45 و 4/70 متر درب آپارتمان و دیوار اشتراکی است با راه پله 
مشاعی 1024 فرعی جنوبًا اول به طول 0/12 متر دیوار اشتراکی است به راه 
پله مشاعی 1024 فرعی دوم به طول 6/40 متر پنجره و دیوار است به فضای 
عرصه مش��اعی غربًا به طول 9 متر دیوار به دی��وار  آپارتمان 1023 فرعی 
که طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری به ش��رح ذیل توصیف گردیده: 
آپارتمان مسکونی به مس��احت 68/47 متر مربع با اسکلت بتن آرمه سقف 
تیرچه بل��وک درب و پنجره خارجی پروفیل آهن کف س��رامیک و موزائیک 
آشپزخانه کاشی کاری و به صورت اوپن کلیه سرویسهای بهداشتی کاشی 
کاری ش��ده دیوارهای داخلی گچ پرداختی و رنگ عمر ساختمان حدود 29 
سال با انشعاب آب و گاز و فاضالب مشترک و برق اختصاصی باشد و طبق 
اعالم بستانکار فاقد بیمه می باش��د و در رهن قرار گرفته از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 95/03/24 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت ش��رقی چهار راه حمزه اصفهانی دست چپ ساختمان 
اداره ثبت اسناد و امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه هفتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال شروع و به هر کس که خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق وگاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 
و مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد و در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها 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 مس��ترد می گردد. این آگهی در یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان در تاریخ 95/03/03 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری 
 منتش��ر نخواهد ش��د و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلس��ه مزایده چک تضمینی بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضنمًا 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:3536 اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان)537 کلمه، 6 کادر(

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
2/170 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000031 ش��ماره پرون��ده: 
139404002004000151 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9400353 
شش��دانگ یک باب خانه س��مت غربی ) قطعه اول تفکیکی( پالک شماره یک 

فرعی مجزی ش��ده از پالک پنج ه��زار و هفتصد و هفتاد به مس��احت 190 
متر مربع و 85 دس��یمتر مربع واقع در بخش س��ه ثبت اصفه��ان به آدرس: 
اصفهان- خیابان ولیعصر- چهار راه ولیعصر- کوچه ش��هید محمد زاده- 
پالک 2 با کدپس��تی 65798-81566 و 65813-81566 که اس��ناد مالکیت 
آن در صفحات 121 و 124 دفتر 120امالک با ش��ماره های ثبتی 17778 و 
17779 و با شماره های چاپی 409551 و 409552 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شمااًل به طول هشت متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به دیوار مشترک 
با خانه پنج هزار و هفتصد و هفتاد و یک ش��رقًا به طول بیس��ت و چهار متر 
و س��ی س��انتیمتر به دیوار خانه پالک پنج هزار و هفتصد و هفتاد باقیمانده 
جنوبًا در دو قس��مت که دوم پخی شکل است خط مس��تقیم مفروض است 
به قسمتی از مورد تفکیک که جزء ش��ارع خواهد شد به طول های شش متر 
و پانزده سانتیمتر و دو متر و بیست س��انتیمتر غربًا خط مستقیم مفروض 
است به قسمتی از مورد تفکیک که جزء ش��ارع خواهد شد به طول بیست و 
یک متر و شصت س��انتی متر که طبق نظر کارشناس رس��می پالک فوق به 
صورت یک مجموعه با سه واحد مس��کونی می باشد ساخته شده با اسکلت 
فلزی بدون نماسازی خارجی، پنجره ها از آلومینیوم- کف موزائیک- بدنه 
 گچ و رنگ آمیزی ش��ده، دربهای داخلی چوبی، س��رویس های بهداش��تی 
و آش��پزخانه کاش��ی و س��رامیک و آش��پزخانه دارای کابین��ت فل��زی، 
سیس��تم س��رمایش کولر و گرمایش بخاری، دس��تگاه پله س��نگی و نرده 
فلزی و دارای کنت��ور برق مج��زی و آب و گاز مش��ترک می باش��د محل 
معرفی ش��ده بر اس��اس اس��ناد مالکیت موجود دارای عرصه به مساحت 
190/85 مت��ر مرب��ع و حس��ب اس��تعالم ش��ماره 3/91/10599 م��ورخ 
1391/3/27 از ش��هرداری منطق��ه 3 مجتم��ع مذک��ور دارای ی��ک واح��د 
 مس��کونی به مس��احت 90 متر مربع در رق��وم 60- و در طبق��ه همکف دو

 واحد پارکینگ به مساحت 37 متر مربع و دو واحد مسکونی به مساحت هر 
طبقه 127 متر مربع در طبقه اول و دوم و واحدها فاقد سند مالکیت تفکیک شده 
و هم اکنون واحدها به عنوان مسکونی در حال بهره برداری می باشد. ملکی 
آقای حسین هشیار سیچانی و خانم بتول اعرابیان شهرضا )بالسویه( که طبق 
سند رهنی شماره 6293 مورخ 1391/4/17  تنظیمی دفترخانه 261 اصفهان 
در رهن تعاونی اعتبار صالحین به وکالت بانک آینده بلوار کشاورز اصفهان 
واقع می باش��د و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 95/03/31 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت ش��رقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 9/600/000/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد 
میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
 برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد

 مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 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 مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگه��ی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
95/03/03 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی 
بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان 
به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتبر الزامی اس��ت ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پای��ان وقت اداری همان روز طی فیش 

مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.
 م الف:3535 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)659 کلمه، 7 کادر(

مزایده
2/135 شعبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 2840/94 ش��ورای دوم له خانم راضیه ایزدیان ب��ا وکالت خانم ها 
1- مریم طالبی و 2- حورا برادران قن��دی و علیه آقای علیرضا صادق زاده 
فرزند عباس به آدرس اصفهان اشکاوند کوی امام یاس 14 نبش فرعی 6 منزل 
صادق زاده بابت محکوم به و هزین��ه های اجرایی به مبلغ 2/501/680/000 
ریال اموال توقیفی محکوم علیه به ش��رح ملک به آدرس اشکاوند بلوار امام 
خمینی کوچه یاس نبش فرعی 6 پالک 148 با کدپس��تی 818171611 که در 
محل مورد نظر یک ساختمان سه طبقه مسکونی شامل طبقات همکف، اول و 
دوم می باشد با توجه به اظهارات خواهان آقای صادق زاده طی قولنامه ای 
طبقه همکف آن فروخته شده و طبقه اول به مساحت حدود 115 متر مربع و 
طبقه دوم به مس��احت حدود 55 متر مربع با دیوارهای آجری، سقف تیرچه 
بلوک کف سالن سرامیک و اتاقها موزاییک و س��طوح داخلی طبقه اول گچ و 
نقاشی و طبقه دوم تا ارتفاع 80 سانتی متر سرامیک و بقیه گچ و نقاشی درب 
و پنجره خارجی فلزی و آلومینیوم دربه��ای داخلی چوبی گرمایش بخاری 
گازی و نمای خارجی و حیاط آجر نما و سنگ دارای اشتراکات گاز و آب و 
برق می باشد با توجه به موارد فوق ارزش طبقه اول به مساحت حدود 115 
متر مربع بدون س��ند جمعًا به مبلغ 1/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت در مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای مورخ 95/3/18 در س��اعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار 
راه وکال برگزار نماید طالبین ش��رکت در جلس��ه مزایده می توانند با واریز 
10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه 
 فیش آن ب��ه این اجرا از اموال بازدید نمایند پیش��نهاد دهن��ده باالترین مبلغ 

برنده مزایده خواهد بود. 
 م ال��ف:3267 اجرای اح��کام مجتمع ش��ماره یک ش��ورای ح��ل اختالف 

اصفهان)319 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

2/140 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای 
با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 940440 له فلکناز علی بیگی 
بنی علیه حسین کارگر بلداجی مورد مزایده فروش 6 دانگ منزل مسکونی به 
آدرس اصفهان- خ شریعتی- جنب مس��جد امام حسن عسگری )ع(- کوچه 
مسعود شرف الدین- پالک های شهری 41 و 43- نبش کوچه شهید منصور 
شیخ زاده مورد بازدید شده از ملک سه فرعی مجزی شده از 2814/1 واقع در 
بخش پنج ثبت اصفهان به مساحت عرصه 272 متر مربع و زیربنای دو طبقه 
و زیرزمین حدود 420 متر مربع و مغازه به مساحت 20 متر مربع و بالکنی در 
انتهای مغازه به مساحت 4 متر مربع با اسکلت فلزی و سقف تیرآهن و آجر و 
دیواری آجری و نمای جنوبی و غربی سنگ ودیواره ای با نمای سنگ و کف 
حیاط و ساختمان موزائیک و سطوح داخلی ساختمان گچ و رنگ و درب پنجره 
خارجی، پروفیل فلزی و درب های داخلی چوبی و کف حیاط و ساختمان و 
مغازه موزائیک و بدنه دیوار مغازه و س��رویس های بهداشتی و آشپزخانه 
کاشی و کابینت فلزی و سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی، 
مغازه دارای برق مستقل و یک خط تلفن و انشعاب آب و گاز از ساختمان منزل 
دارای دو اشتراک برق و چهار خط تلفن و یک اشتراک آب دو واحدی و گاز 
می باشد. بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت 

آن )قدیمی ساز( و ساخت عرصه و اعیان ارزش ششدانگ عرصه و اعیان با 
لحاظ کردن اشتراکات و حیاط سازی جمعًا به مبلغ 32/520/000/000 ریال 
ارزیابی و اعالم نظر می گردد معادل ) س��ه میلیارد و دویست و پنجاه و دو 
میلیون تومان(. ) س��ه دانگ به مبلغ یک میلیارد و شش��صد و بیست و شش 
 میلیون ریال( زمان پنجش��نبه 95/3/20 س��اعت 10 صبح. مکان: اصفهان- 
خ نیکبخت- جلوتر از دادگستری کل اصفهان ساختمان اجرای احکام حقوقی 
طبقه چهارم اجرای احکام شعبه 7 حقوقی اصفهان، طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگ��ی با این اجرا از ام��وال دیدن کرده و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود.  
م الف:3351 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)392 کلمه، 

4 کادر(
مزایده 

2/136 اجرای احکام مدنی ش��عبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالس��ه 940007 ج / 2 له خانم فریبا 
احمدیان و علیه آقای حمید اژدری فرزند قلندر به خواسته 250 عدد سکه بهار 
آزادی و 100 مثقال طال و مبلغ 6 میلیون ری��ال حق االجرای دولتی و مبلغ 6 
میلیون ریال بابت هزینه کارشناس��ی و 360/000 ریال هزینه نشر آگهی در 
حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش مقدار 16 حبه مشاع از 72 حبه از 
پالک ثبتی 15190/12204 بخش 5 به استثناء ثمنیه بابت سهم االرث محکوم 
علیه از مرحوم قلندر اژدری در روز سه شنبه مورخ 95/3/18 از ساعت 9 تا 
9/30  صبح برگزار نماید. اوصاف ملک: محل ف��وق به صورت یکباب منزل 
مسکونی با عرصه به مس��احت 286/87 متر مربع بوده و اعیانی احداثی بر 
روی عرصه فوق در حد یک طبقه دو بالکن با زیرزمین با دیوارهای آجری و 
نمای آجر و سنگ می باشد و کف حیاط موزاییک و بدنه دیوارهای پیرامونی 
حیاط آجرنما، کف آشپزخانه سرامیک و بدنه کاشی و کابینت فلزی و دارای 
سرویس بهداش��تی حمام و توالت می باشد. سیس��تم گرمایشی ساختمان 
بخاری و سیستم سرمایشی کولر بوده، همچنین دارای انشعابات آب و برق 
و گاز  می باشد. با عنایت به مراتب فوق التوصیف و با توجه به موقعیت محل 
) واقع در اصفهان- خ جی- خ خواجه عمید- مجتمع گلستان- پ 76( و ابعاد 
و مس��احت و قدمت و نوع کاربری و جمیع جهات موثر در قضیه ارزیابی و 
با توجه به ش��رایط عرضه و تقاضا و همچنین با توجه به مفاد گواهی عصر 
وراثت به ش��ماره دفتر احکام ش��ورا 1285 مورخ 90/03/26 شورای حل 
اختالف شعبه دهم ارائه شده بدینوس��یله میزان سهم االرث حمید اژدری از 
ششدانگ منزل مسکونی مزبور شامل عرصه و اعیانی و انشعابات منصوبه 
و وضیعت فعلی جمعًا به مبلغ 2/454/000/000 ریال و ارزش ششدانگ مبلغ 
11/043/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. نظریه کارشناس رسمی 
دادگس��تری مصون از اعتراض باقی مانده است. طالبین خرید 5 روز قبل از 
جلس��ه مزایده به نش��انی ملک واقع در ) اصفهان- خ جی- خ خواجه عمید- 
مجتمع گلستان- پ 76( قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد 
قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه 
مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی ش��روع و پیشنهاد دهنده 

باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
 م الف:3347 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان)408 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
2/588  ش��ماره دادنام��ه: 9409970351201628 ش��ماره پرون��ده: 
9209980351201132 شماره بایگانی شعبه: 921162 خواهان: آقای علی 
رضا نصر اصفهانی با وکالت خانم طاهره صادقی چرمهینی فرزند خداداد 
به نشانی خ سعادت آباد نرس��یده به چهار راه نیکبخت مجتمع رادان ط 1 و 
خانم الهام احمدی فراز فرزند قربانعلی به نش��انی اصفهان- خ رباط 1 کوی 
مهدیه ک 1 بن بست 3 پ 4، خوانده: آقای باقر س��جادیان به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای علی رضا نصر اصفهانی با وکالت 
خانم ها طاهره صادقی و الهام احمدی به طرفیت آقای باقر سجادیان مبنی بر 
مطالبه نهصد میلیون ریال ثمن حاصله از فروش پنجاه و شش موتور ژنراتور 
صنعتی و تابلو برق صنعتی به انضمام خسارات تاخیر تادیه و خسارات ناشی 
از دادرسی با عنایت به مستندات ابرازی خواهان و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری و در خصوص دفاع خوانده دادگاه خواسته خواهان را محمول بر 
صحت تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را 
به پرداخت 851/661/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 92/9/27 تا زم��ان اجرا و پرداخت 
38/630/000 به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید 
و خواسته خواهان مازاد بر آن وارد ندانسته حکم به بی حقی خواهان نسبت 
به آن صادر  و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باش��د.  م الف:1823 شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/589  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351000014 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000938 شماره بایگانی شعبه: 941049 خواهان: آقای مختار 
عباس��ی ملک آبادی فرزند نصراله به نشانی اس��تان اصفهان- شهرستان 
نج��ف آباد-ویالش��هر- بوس��تان 48 پ 3  ک . پ 8581737511 ک. مل��ی 
1090761740 تلفن 09131310684 ، خوانده: آقای نایب جاودان اصل فرزند 
ولی محمد به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به تاریخ 1395/1/15 در 
وقت فوق العاده جلسه ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به تصدی 
امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 941049 تحت نظر است. دادگاه 
با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای مختار عباس��ی ملک آبادی فرزند نصراله به 
طرفیت آقای نایب جاودان اصل فرزند ولی اله به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
میلیون ریال بابت وجه چک شماره 065496 مورخ 1393/8/30 به انضمام 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر 
آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه و بنا بر وصف 
تجریدی چک و اینکه به موجب م��اده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید 
کارسازی ش��ود و به لحاظ احراز صدور چک و محرز است دعوی خواهان 
را وارد می داند و از آنجاییکه خوانده هیچ گونه دلیلی دال بر عدم حسن نیت 
دارنده چک و ید غیر قانونی و نامشروع وی ابراز نداشته، مستنداً به مواد 314، 
249 و 315 قانون تجارت 519، 515، 502، 198 و 520 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام 
نامبرده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان بابت 
اصل خواسته، مبلغ دو میلیون و هفتصد ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. حکم 
صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و س��پس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان است.  م الف:1832 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/590  ش��ماره دادنام��ه: 9409970351002090 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000800 ش��ماره بایگانی شعبه: 940903 خواهان: موسسه 
مالی اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی س��ید امین جوادی با وکالت آقای 
یاسر ش��یروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نش��انی اصفهان- خیابان 
شیخ صدوق شمالی- روبه روی سه راه مفید- س��اختمان مالی و اعتباری 
عس��کریه- طبقه 4- کدپس��تی 8166800000- هم��راه 09132604569 ، 
خواندگان: 1- آقای حس��ین هرندی زاده فرزند جواد 2- آقای جواد هرندی 
زاده فرزند حس��ن همگی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه 
خس��ارت 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به وکالت 
از موسسه مالی اعتباری عس��کریه به طرفیت آقایان حسین و جواد هرندی 
زاده فرزندان جواد  و حسن به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت مانده اصل بدهی قرارداد مش��ارکت مورخ 89/4/27  مبلغ یکصد 
و ش��ش میلیون و ششصد و ش��صت هزار ریال بابت خس��ارت قراردادی 
از زمان سررس��ید ق��رارداد )89/10/27( تا تقدیم دادخواس��ت به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق قرارداد 
مذکور و تعهدنامه ابرازی خواه��ان و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند، 
بنابراین دعوی خواهان را وارد می داند و مستنداً به مواد 1284-219-230-

1301 و 1324 قانون مدنی، 198-502-515-519 و 520 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به الزام تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه و شش 
میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته، مبلغ هفده میلیون 
و یکصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ چهارده 
میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و هشتصد و چهل ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی با 
مأخذ 36 درصد در سال از تاریخ تقدیم دادخواست ) 94/8/25( لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواه��ی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:1836 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)382 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/592  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353600041 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359500143 شماره بایگانی شعبه: 941162 شاکی: آقای محمد 
باقر تیموری فرزند حسن به نشانی شهرس��تان اصفهان خ آتشگاه خ نبوی 
خ ش��هیدان تیموری پ 73، متهمین: 1- خانم فری��ده داوودی 2- خانم زهرا 
سید جعفری فرزند س��ید جواد 3- آقای محمد رسول زارعی فرزند نصرت 
اله به نش��انی بومهن حاج منصور میدان وحدت پ 16، اتهام: کالهبرداری، 
گردشکار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح 
زیر مب��ادرت به صدور رای م��ی نمای��د. رای دادگاه: در خص��وص اتهام 
آقای محمد رس��ول زارعی 2- فریده داوودی 3- زهرا سید جعفری دائر بر 
مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 29/900/290 ریال بدین توضیح که شاکی 
مدعی می باشد از طرف خط شماره 09109462254 اعالم شده شما برنده 
مبلغ 15/000/000 ریال هزینه س��فر به عتبات شده و به خود پرداز مراجعه 
نمایید که پس از مراجعه شاکی به خودپرداز و انجام عملیات رمز مبلغ فوق از 
حساب وی برداشت شده دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی 

کیفرخواست صادره عدم حضور متهمین جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ 
از طریق نشر آگهی بزه انتسابی را محرز مس��تنداً به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری هر یک از متهمان را به تحمل 
یکسال حبس و مش��ترکًا به رد مال به مبلغ 29/900/290 ریال و هر کدام به 
همین میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل 
تجدید نظر خواهی در ش��عب تجدید نظر استان می باشد. م الف:1803 شعبه 
110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 110 جزایی سابق( )266 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/593  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353600039 ش��ماره پرون��ده: 
9409980363200715 ش��ماره بایگانی شعبه: 941165 شاکی: شهرداری 
قهجاورستان به سرپرستی حمید نیلوفری به نشانی اصفهان قهجاورستان 
خ سروش ش��هرداری، متهم: آقای امید عباس��ی، اتهام: تخریب، گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای امید عباسی دائر 
بر تخریب آسفالت حسب ش��کایت نماینده شهرداری قهجاورستان با توجه 
به محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم 
جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز در 
اجرای ماده 677 ق. م . ا و رعایت مواد 37 و 38 ق.م. ا مصوب 92 به تحمل سه 
ماه حبس محکوم می گردد رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید 
نظر استان می باشد. م الف:1804 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

) 110 جزایی سابق( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/594  ش��ماره دادنام��ه: 9409970350500232 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350500705 شماره بایگانی ش��عبه: 930741 خواهان: شرکت 
اعتباری کوثر مرکزی ) س��هامی عام( به مدیریت مصطفی جاللی با وکالت 
آقای سعید جاللی فرزند حسن به نشانی اصفهان- خ طیب جنب پمپ بنزین- 
س��اختمان مهتاب- پ 9 – واحد 27، خواندگان: 1- خان��م مریم اعصامی به 
نش��انی اصفهان- خ صمدیه لباف- چهار راه مدرس- کوچه 31- بن بست 
دارالق��رآن – پ 34- طبقه اول- زن��گ دوم، 2- آقای س��عید داوری دولت 
آبادی فرزند حس��ین به نش��انی دولت آباد- خ طالقانی- مقاب��ل داروخانه 
بوعلی- دوزندگی جامپوش، خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارات دادرس��ی 
2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادی��ه 3- تامین خواس��ته 4- مطالبه وجه چک،  
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
شرکت اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای س��عید جاللی فرزند حسن به 
طرفیت آقای سعید داوری دولت  آبادی فرزند حسین و خانم مریم اعصامی 
به خواس��ته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک به شماره 
74273 مورخ 93/1/16 به مبلغ یکصد و ن��ود میلیون ریال به انضمام هزینه 
دادرسی- حق الوکاله وکیل و خس��ارت تاخیر دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به اینکه وجود چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان ظهور 
اشتغال ذمه خواندگان داشته خواندگان در پاسخ عنوان نمودند چک موضوع 
دعوی را بابت دریافت وام به شرکت تسلیم نموده و چون اقساط آن به تاخیر 
افتاده است بانک در خصوص چک مذکور اقدام نموده است که حسب استعالم 
به عمل آمده از موسس��ه مذکور میزان وام دریافتی را مبلغ 135/630/242 
ریال عنوان نموده که با پرداخت اقس��اط از ناحیه خواندگان میزان بدهی را 
105/528/920 ریال عنوان نموده است و با عنایت به اینکه  در قرارداد تنظیمی 
عدم پرداخت اقساط در مهلت مقرر قانونی دین را حال محسوب و قابل مطالبه 
دانسته و با عنایت به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت مانده بدهی به دادگاه 
ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً 
به مواد 198 و 519- 520 قانون آیین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت 

خواندگان به پرداخت 105/528/920 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
3/165/567 ریال هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد 
تنظیمی در حق خواهان محکوم می نماید مازاد خواسته خواهان چون متکی 
به دلیل نیست مستنداً به ماده 197  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:1810 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )418 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

3  ش��ماره آگه��ی: 139503902004000045 ش��ماره پرون��ده:  /1
139404002004000443 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه 9401076 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 127 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 
10393 اصلی به مس��احت 166 متر مربع واقع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خیابان جی، خیابان شهروند، کوچه شهید رحمت اله نظام 
زاده بن بست راس��تان پالک 312 دارای کدپستی شماره 8199987656 که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 501 دفتر 9 محلی امالک ذیل ثبت 971 با شماره 
چاپی 686368 ثبت و صادر ش��ده است با حدود: ش��مااًل به طولهای 8/40 
شصت صدم متر دیواری است به دیوار ساختمان مسجد الزهرا و خانه حاج 
اکبر ملکوتی از باقیمانده 10393 شرقًا به طول 18/5 متر دیواریست به دیوار 
خانه رضا فیروزی��ان از باقیمانده 10393 مرقوم جنوب��ًا به طول 9/20 متر 
درب و دیواریس��ت به کوچه احداثی غربًا به طول 18/25 متر دیواریست به 
دیوار خانه حمید جعفری از باقیمانده مزبور که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق دارای اعیانی به مساحت 259 متر مربع در 2 طبقه و یک زیرزمین 
دیوارها از نوع آجری و سقفها تیرچه بتنی و دارای اسکلت بتنی و درب های 
داخلی چوبی با چهار چوب فلزی و دربهای خارجی آهنی و پنجره های داخلی 
و خارجی از نوع آلومینیوم و نازک کاری داخلی ساختمان سفید کاری و رنگ 
آمیزی شده و پوشش کف س��اختمان از نوع موزاییک و سیستم گرمایشی 
بخاری و سرمایشی کولر و آشپزخانه کاشی کاری ش��ده و دارای کابینت 
فلزی و شیرآالت و حمام و دستشویی کاشی کاری ش��ده با امکانات کامل 
و نمای خارجی بیرون نما و نمای خارجی دیواره��ای حیاط بدون نما فاقد 
آسانسور و طبقه همکف دارای س��اختی معمولی و طبقه اول دارای ساختی 
مطلوب می باشد و دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد ملکی آقای حسن 
حیدری کیچی ئی که طبق سند رهنی شماره 165977-92/11/26 دفترخانه 
15 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
مورد وثیقه تا تاریخ 95/10/22 دارای بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 
روز یکشنبه مورخ 95/03/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 4/615/000/000 ریال ) چهار میلیارد و ششصد 
و پانزده میلیون ریال( ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از انشعاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/03/03 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت ش��رکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چک تضمین ش��ده بانک ملی مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا 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:6287 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)559 کلمه، 6 کادر(
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اخبار کوتاه

 مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل از خس��ارت 21 میلیارد ریالی 
به باغ های پسته آران و بیدگل خبر داد.

حسین فتاحی افزود: این خسارت ناشی از وزش طوالنی و تند بادهای 
اردیبشهت ماه به ویژه در دهه دوم این ماه بوده است.

وی با اشاره به اینکه در اثر این خسارت خوش��ه های پسته در باغ ها 
شهرستان ریزش شدید داشته است، اظهار کرد: پیش بینی می شود 
امس��ال با این خسارت ش��اهد کاهش30 درصدی عملکرد محصول 
 پس��ته در آران و بیدگل باشیم. فتاحی خاطر نش��ان کرد: هم اکنون

 آران و بیدگل با بیش از س��ه هزار و500 هکتار باغ پسته با50 درصد 
سطح زیر کش��ت، رتبه نخس��ت تولید پسته اس��تان را دارد که این 

خسارت موجب کاهش عملکرد استانی نیز می شود. 
وی تشویق کشاورزان آران و بیدگل به سوی کشت محصوالت نیازمند 
به آب کمتر مانند پس��ته را از برنامه های مدیریت جهاد کش��اورزی 
در راس��تای تغییر الگوی کش��ت اعالم کرد و گفت: تنها در سه سال 
 اخیر هزار هکت��ار به مجموعه ب��اغ های پس��ته آران و بیدگل اضافه

شده است.

فرمانده حوزه بسیج سیدالشهدا شهرستان بادرود از ساخت مستند 
شهید » عباس فیروزی زاده « در این شهرستان خبر داد.

س��ید محمد طباطبایی در جمع اصحاب رس��انه اظه��ار کرد: حوزه 
مقاومت بس��یج سیدالش��هدا با همکاری پایگاه مقاومت امام مهدی 
بادرود در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص زنده 
نگه داشتن بادرود خاطره شهدا و به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی 
خرمشهر عزیز، یادواره ش��هدا با عنوان » آبروی محله ها، افتخار ما «  

را برگزار کرد.
وی افزود: ب��ا توجه به اینکه ش��هید عباس فیروزی زاده از ش��هدای 
عملیات بیت المقدس و آزادس��ازی خرمش��هر بوده، مح��ور یادواره 
ش��هدا مختص این ش��هید بوده ولی در ای��ن ی��ادواره خانواده های 
 ش��هدای وابس��ته به پای��گاه و محله م��ورد تجلی��ل و تقدی��ر قرار 

گرفتند.
فرمانده حوزه بس��یج سیدالش��هدا بادرود بیان کرد: در این مراس��م 
سرهنگ هیزمی از یادگاران هشت س��ال دفاع مقدس و برادر شهید 

محمدرضا هیزمی سخنرانی و خاطره گویی کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با همکاری خانواده شهدا، هم رزمان، 
همکاران و همکالسی های شهید عباس فیروزی زاده، مستندی از این 
شهید در حال آماده سازی است که به محض آماده سازی جهت پخش 

به صداوسیما ارسال خواهد شد.

 خسارت 21 میلیارد ریالی 
به باغ های پسته آران و بیدگل

اخبار

 مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون گفت: دومین دوره 
مسابقه عکاس��ی دیار ماندگار با موضوع آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری 
شهرستان تیران و کرون برگزار می شود.صادق صالحی افزود: هر نفر برای شرکت 
در این جشنواره باید حداقل 5 قطعه عکس شامل عکس از آثار تاریخی و جاذبه 
های گردشگری شهرستان تیران و کرون ارایه دهد. مدیر اداره فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی شهرس��تان تیران و کرون تصریح  کرد: کلیه  آثار در قالب لوح فشرده 
ب��ا فرم��ت ) jpg ( ب��ه اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی ی��ا کان��ون 
فرهنگ��ی هن��ری ام��ام حس��ن مجتب��ی )ع( شهرس��تان تی��ران و 
ک��رون تحوی��ل داده ش��ود. وی ی��ادآور ش��د: عکس��برداری از آث��ار 
 تاریخ��ی معرف��ی نش��ده شهرس��تان از امتی��از وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت 
و ش��رکت کنندگان م��ی توانن��د ب��ا دوربی��ن دیجیتال ی��ا گوش��ی همراه 
 خ��ود از ای��ن آث��ار عک��س گرفت��ه و در مس��ابقه ش��رکت کنن��د. صالحی 
 با بیان اینک��ه آخرین مهلت ارس��ال آثار پایان مردادماه س��ال جاری اس��ت، 
اضافه کرد: این مسابقه به همت فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون 
فرهنگی جوانان نسل فردا و کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی)ع( برگزار 

می شود.

رییس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از واکسیناس��یون بیش از 5 هزار 
کودک زیر پنج سال اتباع خارجی در قالب نوبت دوم طرح ملی ایمن سازی 

تکمیلی فلج اطفال در این شهرستان خبر داد.
محمد حسین اعرابی اظهار کرد: نوبت دوم طرح ملی ایمن سازی تکمیلی 
فلج اطفال موس��وم به » ماپین��گ آپ « برای 6 ه��زار و600 خانوار اتباع 
خارجی و ایمن سازی 5 هزار و100 کودک زیر پنج سال از اول خردادماه 
به مرحله اجرا درآمده است. وی خاطرنش��ان کرد: طرح ملی ایمن سازی 
تکمیل��ی فلج اطف��ال در نوب��ت دوم تا چه��ارم خردادماه ج��اری در دو 
شهرستان کاشان و آران و بیدگل ادامه دارد. این مسئول با اشاره به انجام 
 این طرح ملی توسط 113 تیم بهداشتی دانشگاه همزمان با دیگر مناطق 
غیر گرمیسری کش��ور، افزود: این تیم های بهداش��تی با مراجعه به درب 
منازل اتباع خارجی که در نوبت اول شناسایی ش��ده اند نسبت به تجویز 
دو قطره واکس��ن فلج اطفال دو ظرفیتی اقدام و وجود موارد بیماری فلج 
شل حاد در خانوارها را بررسی می کنند. اعرابی تصریح کرد: در این طرح 
همچنین از وضعیت کلی واکسیناس��یون کودکان زیر پنج سال مطمئن 
می شوند تا در صورت نقص در برنامه واکسیناسیون، آنها را برای تکمیل 

واکسیناسیون به نزدیک ترین واحد بهداشتی درمانی ارجاع دهند.
 وی متذکر ش��د: انتظار می رود با توجه به همزمان شدن نوبت دوم طرح 
با فصل گل چینی و مهاجرت کارگران خارجی برای گل چینی تعداد موارد 

واکسینه شده در نوبت دوم بیشتر از نوبت اول باشد.

سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان با بیان اینکه رشد 
 قیمت خرید تضمینی محصول جو درس��ال زراعی ج��اری ۹ درصد 
اس��ت، تصریح ک��رد: امس��ال قیمت خری��د تضمینی ه��ر کیلوگرم 
 ج��و از کش��اورزان10 ه��زار و 2۸ ری��ال توس��ط دول��ت اع��الم  

شده است.
عبدالرضا عابدان زاده اظهارکرد: خرید تضمینی جو داخلی در سال ۹5 
 توسط وزارت جهاد کشاورزی به شرکت پش��تنیبانی امور دام استان 
 و با عاملیت ش��رکت های تعاونی روستایی در شهرس��تان ها واگذار

شده است.
 وی اف��زود: در این شهرس��تان 2 مرکز خرید محصوالت کش��اورزی 

در شهرهای مهاباد و زواره فعالیت دارد.
 عابدان زاده  با اش��اره به آغاز خرید تضمینی محصول جو کش��اورزان 
از 16 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری گف��ت: تاکنون ش��رکت تعاونی 
روس��تایی مهر مرکز مهاباد بیش از ۴هزارو500 تن و شرکت تعاونی 
 روستایی کویر زواره بیش از350 تن جو را از کشاورزان منطقه تحویل 

گرفته است.
سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان همچنین از فروش 
محصول جو برای اولین بار در بورس کاال خب��ر داد و افزود: محصول 
خریداری شده کشاورزان از طریق تاالر بورس کاال به فروش می رسد 
و وجه آن به حساب کشاورزان واریز می ش��ود و ما به التفاوت فروش 

بورس را دولت به حساب کشاورزان واریز خواهد کرد.

برگزاری دومین دوره مسابقه عکاسی 
دیار ماندگار در تیران و کرون

واکسیناسیون بیش از 5 هزار 
خردسال اتباع خارجی در کاشان

فروش محصول جو 
برای اولین بار در بورس کاال

امام جمع��ه آران و بی��دگل گفت: ش��یعه علوی و 
ترویج این فرهنگ واال در ایران اسالمی به ویژه در 
 منطقه شمال استان اصفهان مرهون وجود امام زاده 

محمد هالل بن علی )ع( است.
 آیت اله س��ید محمد موس��وی در س��تاد برگزاری 
کنگره ملی امام زاده هالل ب��ن علی )ع(  افزود: این 
 امام زاده به عنوان نخس��تین ش��خصیت از خانواده 
بنی هاشم اس��ت که پس از واقعه عاش��ورا در ایران 

اسالمی به ترویج فرهنگ تشیع علوی پرداخت.
 وی ش��خصیت امام زاده محمد ه��الل بن علی )ع( 
به عنوان نخستین شخصیت مروج شیعه  در ایران، 
ترویج فرهنگ و اهداف قیام عاش��ورا و حضور این 
 امام زاده در بین نخستین ش��یعیان ایران اسالمی 
در منطقه کاش��ان و آران و بیدگل را از ویژگی های 

بارز این امام زاده بیان کرد.
موسوی برگزاری کنگره ملی امام زاده هالل را هدفی 
مهم در راستای نشر فرهنگ تشیع در برابر جاهلیت 
و فرهنگ دروغی��ن وهابیت دانس��ت و اظهار کرد: 
معرفی امام زادگان مدفون در نقاط مختلف کشور 
می تواند پاسخی محکم در برابر اهانت ها و تفکرات 

نادرست وهابیت و تکفیری ها باشد.
 مدیر کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان نیز 
در این جلس��ه برگزار ی کنگره ملی امام زاده هالل  
 را ب��ه عنوان نخس��تین کنگ��ره ملی ام��ام زادگان 
در اصفهان فرصتی مناسب برای معرفی بیشتر این 

امام زاده بیان کرد.
حجت االس��الم رض��ا صادقی اف��زود: ای��ن کنگره 
 سومین کنگره در سطح کش��ور و نخستین کنگره

 امام زادگان در اس��تان اصفهان اس��ت که شش��م 
خردادماه سال جاری در دو مرکز قم و بقعه امام زاده 

در آران و بیدگل برگزار می شود.
 وی اظهار ک��رد: بی��ش از130 مقاله ب��ه دبیرخانه 
 این کنگره ملی ارس��ال ش��ده که در بخش داوری

 30  اثر مرود ارزیابی و داوری نهایی قرار گرفت.
صادقی خاطرنشان کرد: صبح روز ششم خردادماه 
این کنگره در قم و با س��خنرانی آیت اله سبحانی و 
ارایه مقاالت و همچنین با حضور آیت اله محمدی 

رییس سازمان اوقاف کشور برگزار می شود.
وی تصریح کرد: با حضور مدعوین ملی و بین المللی 
بخش دوم این کنگره به همراه نماز مغرب و عش��ا 

در حرم مطهره ام��ام زاده محمد هالل بن علی )ع( 
برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان رونمایی 
از کت��اب چاپ ش��ده از مق��االت برتر، س��خنرانی 
مدعوین و راه اندازی نمایش��گاه عکس  و پوستر در 
معرفی ش��خصیت و بقعه این ام��ام زاده را از برنامه 
 های س��ازمان اوقاف ب��رای برگزاری ای��ن کنگره 

در آران و بیدگل عنوان کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: این کنگره به صورت ملی  
برگزار می شود ولی حضور بیش از۴0 طلبه خارجی 
در این کنگره، رن��گ و بوی بین الملل��ی به کنگره 

خواهد داد.

دبیر کمیته مدیریت بحران ش��هرضا گفت: بر اساس 
برنامه های زمانبندی ش��ده، در سال جاری دوره های 
آموزش ام��داد و نج��ات در شهرس��تان افزایش پیدا 
می کند. داریوش بهرامی در همایش گرامیداشت روز 
ملی شوراها که در روستای زیارتگاه شهرضا برگزار شد، 
اظهار کرد: ایران جز کشورهای بال خیز دنیا محسوب 
می ش��ود و از این نظر مخاطرات طبیع��ی همواره در 
کمین جان و مال مردم ق��رار دارد. وی تصریح کرد: با 
توجه به غیر قابل پیش بینی بودن مخاطرات طبیعی، 
الزم است آمادگی های الزم برای مواجهه با این گونه 

مخاطرات در افراد تقویت شود. دبیر کمیته مدیریت 
بحران ش��هرضا بیان کرد: بی توجهی به خطرپذیری 
محیط زندگی عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت 
که از جمله آن ها می توان به اتالف گسترده منابع مالی 
و جانی مردم و ساکنان مناطق مختلف در زمان بروز 

حوادث و سوانح اشاره کرد. 
بهرامی گفت: یکی از مس��ائل مهم در حوزه مدیریت 
بحران تجهیز امکانات ام��دادی نهادهای مختلف به 
ویژه دستگاه های مس��ئول در زمینه مدیریت بحران 
اس��ت. وی تصریح کرد: ب��ا توجه به دامنه خس��ارات 

 وارد ب��ه وی��ژه در بخ��ش تلف��ات جانی، الزم اس��ت
امداد و کمک های اولیه به تمامی اقشار جامعه  آموزش 
داده شود. دبیر کمیته مدیریت بحران شهرضا گفت: بر 
اساس شعار هالل احمر هر خانواده باید یک امدادگر 
داشته باشد، اما تجارب سوانح و بالیای گذشته نشان 
داده که تمام اعضای خانواده بای��د دوره های امداد و 

کمک های اولی را بگذرانند.
بهرامی اضافه کرد: بر اس��اس برنامه ه��ای زمانبندی 
شده، در سال جاری دوره های آموزش امداد و نجات 

در شهرستان افزایش پیدا می کند.

 ساخت  مستند  شهید 
» عباس فیروزی زاده « در بادرود

افزایش دوره های آموزش امداد و نجات در شهرضا
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 امام جمعه شهرس��تان گلپایگان در خطبه های نم��از جمعه ضمن تبریک
 اعی��اد ش��عبانیه و گرامیداش��ت روز س��ربازان گمن��ام وزارت اطالع��ات 
اظهار کرد: وزارت اطالعات کش��ور ما امروز با پیش��رفت ه��ای تکنولوژی 
 ک��ه در دنیا داش��ته حت��ی از س��ازمان ه��ای جاسوس��ی دنیا نی��ز فراتر 

رفته است.
 حجت االس��الم محمدرضا اس��ماعیلی گفت: آرامش��ی که امروز در کشور 
برخالف دریای متالطم و اقیانوس مواج دنیا ش��اهد آن هس��تیم به برکت 
 نیروهای توانمند وزارت اطالعات و س��ربازان گمنامی است که بدون ادعا و 

بی نام و نشان در حال فعالیت هستند.
وی با اش��اره به بزرگ ترین فتح الفت��وح ملت ایران در جن��گ تحمیلی و 
آزادسازی خرمشهر تصریح کرد: دشمنان باور نمی کردند رزمندگان شجاع 

ما بتوانند خرمشهر را آزاد کنند.
 ای��ن ام��ر فراه��م نش��د مگر ب��ا ت��وکل ب��ر خ��دا و تکی��ه ب��ر معنویات 
 و تبعی��ت از رهب��ری ک��ه ای��ن پی��روزی ب��زرگ را نصی��ب م��ا 

کرد.
 امام جمعه گلپایگان با اش��اره به ایس��تادگی رزمندگان در هش��ت س��ال 
دفاع مقدس عنوان کرد: تمام دنیا تجهیزات در اختیار عراق گذاشت ولی ما 
با تکیه بر معنویات و توکل برخدا و ایس��تادگی در راه والیت جلو همه آنان 

ایستادیم.
حجت االسالم اسماعیلی یادآور شد: اگر بناست در برجام و مقابله با استکبار 

 جهانی به نتیجه برس��یم و بتوانیم تحریم های دش��منان را بی رنگ کنیم 
باید با تکیه بر معنویات جلو رویم. 

وی افزود: ما نقش و تاثیرگذاری معنویات و توکل بر خدا را در مقابل شکست 
دشمنان دیدیم.

امام جمعه گلپایگان با بیان این که عاقبت کاخ دشمن را فتح خواهیم کرد، 
 عنوان کرد: آنچه ما باید ب��ه آن اهتمام ورزیم بح��ث خدامحوری در کارها 

و در مقابل آن دشمن ستیزی است.

 امام جمع��ه چ��ادگان در نم��از عب��ادی سیاس��ی جمع��ه این ش��هر که 
 در مس��جد جامع برگزار ش��د، اظهار کرد: تقوا انسان را از زش��تی ها و گناه 
 دور نگ��ه م��ی دارد و باعث آرام��ش فکری و روحی انس��ان می ش��ود، پس 
 تقوا پیش��ه کنیم و در همه امور زندگی تقوا را مدنظر داش��ته و به آن جامه 

عمل بپوشانیم.
حجت االسالم ابوالفضل س��لیمانی افزود: آینده جامعه را باید جوانان این کشور 
اداره کنند، بنابراین باید جوانانی در جامعه تربیت کنیم که از لحاظ اخالقی، 
رفتاری، مذهبی و اقتصادی برای کش��ور تالش کنند؛ اولیا در برابر فرزندان 
وظیفه س��نگینی دارند، چراکه باید همه رفتارهای فرزندان خود را کنترل 
کنند تا در زندگی لغزش پیدا نکنند و فرهنگ های غلط بیگانگان به آنها القا 

نشود، چراکه جبران ناپذیر است.
ام��ام جمعه چادگان گف��ت: فرج آق��ا امام زم��ان )عج( را همه مس��لمانان 
انتظ��ار می کش��ند که ب��ا ظهورش ع��دل اله��ی در جه��ان حاکم ش��ود 
 و معن��ای انتظ��ار خ��ودش عب��ادت اس��ت ک��ه در وج��ود مس��لمانان 
است. وی به دیدار یکی از سران فتنه ۸۸ با بهائیت اشاره کرد و افزود: دیدار 
با فرد بهائی جای تاس��ف دارد، بهائیت دین و مذهب س��اختگی انگلستان 
 اس��ت به بهانه رعایت حقوق بش��ر که درس��ت نیس��ت با این افراد مالقات 

شده است.
خطیب جمعه چادگان گفت: فیش های میلیونی که واقعا جای تاس��ف دارد 

نش��ان از ضعیف بودن سیستم های نظارتی اس��ت، چگونه است که اعتبار و 
بودجه برای گرفت��ن وام ازدواج زوج های وجود ن��دارد ولی برای فیش های 

کالن اعتبارات اختصاص داده می شود؟ 
م��ردم از کمبودهای معیش��تی ناراح��ت نمی ش��وند، ام��ا از تبعیض گله 
دارن��د. همچنین حجت االس��الم س��عید کریمی اظه��ار کرد: تق��وا، عزت 
 و افتخ��ار مس��لمان اس��ت، تق��وا انس��ان موم��ن را از زش��تی ها و بدی ها 
دور کرده و موجب رش��د فکری و عقلی او می شود، پس انس��ان مومن باید 
 این امتیاز خدادادی که همان تقواست را حفظ کند و در ترویج آن کوتاهی 

نکند.
وی افزود: دش��منان اس��الم با اهداف ش��وم خود می خواهند میان جوانان 
رخنه کنند و آنها را از مسیر الهی خود منحرف س��ازند که اولیا باید مواظب 
باش��ند در رفتارهای فرزندان خ��ود که با چه کس��ی معاش��رت می کند و 
 رفت وآمدهای آنها را کنترل کنند تا دش��منان اس��الم به اهداف شوم خود

 نرسند.
وی به فتح خرمش��هر اش��اره کرد و افزود: خرمش��هر را همان طور که امام 
)ره( فرمودن��د خ��دا آزاد ک��رد، جوان��ان غیور و ج��ان برکف ایس��تادند و 
نگذاش��تند ذره ای از خاک میهن اسالمی به دس��ت بیگانگان بیفتد که این 
درس عبرتی برای ماس��ت تا به احترام ش��هدای اسالم از کش��ورمان دفاع 
 کنیم و نگذاریم دش��منان اس��الم درباره کش��وری چون ایران نظرخواهی 

کنند.

 آن سوی خبر

آزادسازی خرمشهر فتح الفتوح ملت ایران در جنگ تحمیلی بود

امام جمعه خوانسارگفت: یکی از کارهایی که موجب می شود اعمال ما نزد 
خدا مورد قبول واقع شود، انتظار فرج است.

حجت االسالم رسول خواجه کریمی افزود: ش��خصی که منتظر فرج است، 
باید سایر افراد منتظر را نیز یاری کند و برای اینکه زمین پر از صلح و صالح 
 شده و زمین از انسان های شایس��ته و طرفداران حقیقت زیاد شود، تالش

کند.
امام جمعه خوانس��ار در ادامه تصریح کرد: کس��انی که اه��ل انتظار واقعی 
هس��تند، به آنچه که در دوران ظهور محقق خواهد ش��د، در دوران قبل از 

ظهور نیز اهمیت می دهند.
 خواجه کریم��ی در خصوص ویژگی ه��ای افراد منتظر فرج بیان داش��ت: 
یکی از ویژگی های برجسته اهل انتظار این است که از وضع موجود در عالم 
ناراضی بوده و تمام فعالیت و توان خود را برای رفع فساد فراگیر در جامعه 

به کار می بندد.
وی با اشاره به هفته سربازان گمنام امام زمان)عج( اظهار کرد: این سربازان 
از وقوع بسیاری از توطئه های تروریستی در داخل کشور جلوگیری کردند 
زیرا گروه های تروریستی و داعش چندین مرتبه به صورت منسجم و منظم 
 در کش��ور ما در حال انجام عملیات تروریس��تی بودند که سربازان گمنام 

امام زمان)عج( مانع از انجام این اقدامات شدند.
  امام جمعه خوانس��ار با اش��اره به اینکه هدف و اصل تشکیل داعش مبارزه 

با انقالب اسالمی و جلوگیری از نفوذ انقالب اسالمی در کشورهای اسالمی 
اس��ت، تصریح کرد: ایران مرکز صدور انقالب اس��ت و درح��ال حاضر نیز 
امن ترین کشور منطقه است و به س��بب این امنیت باید از سربازان گمنام 

امام زمان)عج( تشکر کرد.
خواجه کریمی با اشاره به دیدار علما و طالب اس��تان تهران با مقام معظم 
رهبری، بیان داشت: رهبر انقالب در این دیدار فرمودند: » جامعه و انقالب 
بدون روحانیت نمی شود «؛ روحانیت در جامعه س��ه وظیفه مهم بر عهده 

دارد که اولین وظیفه هدایت فکری و دینی است.
 وی در توضی��ح وظیفه هدایت فک��ری و دینی، گفت: ه��ر جامعه ای حتی 
با داشتن بیشترین میزان پیشرفت، اگر از هدایت فکری و دینی برخوردار 

نباشد، آن جامعه توسعه  یافته نیست.
امام جمعه خوانس��ار در خص��وص وظیف��ه دوم روحانیون بیان داش��ت: 
هدای��ت سیاس��ی و بصی��رت افزای��ی دومی��ن وظیف��ه ای اس��ت ک��ه 
روحانیون بر این اس��اس موظف هس��تند هم��ه جریانات سیاس��ی عالم 
 را مورد بررس��ی و مطالع��ه قرار دهند و در باب سیاس��ی ارش��اد و هدایت 

کنند.
 خواجه کریم��ی در پایان خاطر نش��ان کرد: س��ومین وظیف��ه روحانیون 
در کش��ور، برپایی، ش��رکت، هدایت امور اجتماعی م��ردم و ارایه خدمات 

اجتماعی به مسلمان است.

مسئوالن نظارت بیشتری بر سیستم های اداری داشته باشند

امام جمعه خوانسار:

 اهل انتظار برای رفع فساد فراگیر در جامعه تالش می کند

محمد هالل بن علی )ع( مروج فرهنگ علوی در ایران 
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دريچه خبر

كودك كه بودم، هميشه وقتى مبتال به گلودرد چركى 
مى شدم و دكتر برايم آنتى بيوتيك تجويز مى كرد به 
مادرم تاكيد مى كرد دارويم را تا پايان دوره درمان بايد 
بخورم وگرنه ممكن است قلب درد بگيرم ! تا سال ها 
اين سوال در ذهنم بى پاسخ مانده بود كه درمان گلو 
دردم چه ربطى به سالمت قلبم دارد و شايد اين سوال 

همچنان در ذهن بسيارى افراد بى پاسخ مانده باشد.
خوب است بدانيد گرچه اغلب گلودردها ويروسى بوده 
و معموال با درمان هاى معمول سرماخوردگى يا خودبه 
ــوند، ولى گاهى گلودرد چركى با  خود برطرف مى ش
ــترپتوكوك بوده و در صورت عدم  ــأ باكترى اس منش
تزريق به موقع پنى سيلين، طى هفته هاى بعد موجب 
تب روماتيسمى، معموال به صورت درد و تورم مفاصل 
بزرگ نظير زانو، مچ و آرنج و حدود ده سال بعد از آن 
موجب روماتيسم قلبى به شكل تنگى يا نارسايى يك 
يا چند دريچه قلب به ويژه ميترال و آئورت مى شود.

ــعيد عليپور پارسا، متخصص قلب و  به گفته دكتر س
ــم قلبى در واقع، عارضه ديررس تب  عروق، روماتيس
روماتيسمى است كه اغلب در بچه ها به دنبال گلودرد 
ــده به علت تشابه  ــترپتوكوكى درمان نش چركى اس

ساختار اين باكترى با بافت قلب انسان بروز مى كند.
وى مى گويد: هرچند احتمال وقوع تب روماتيسمى 
پس از فارنژيت يا همان گلودرد چركى در بچه هايى 
ــتند بيشتر است، ولى  كه از نظر ژنيتكى مستعد هس
ــابقه  ــاس س ــه نمى توان با قطعيت و بر اس از آنجا ك
ــتعداد ژنتيك را در فرد رد كرد و از  خانوادگى اين اس
ــارى بالقوه مى تواند  طرف ديگر عارضه ديررس بيم
ــود، توصيه  ــمى در آينده منجر ش به معلوليت جس
ــال به گلودرد  ــود در برخورد با هر كودك مبت مى ش
ــيلين  ــى بالفاصله آمپول پنى س ــى غيرويروس چرك
ــيت به پنى سيلين از  1200000 و در موارد حساس

داروهاى جايگزين به تشخيص پزشك تجويز شود.
اين متخصص قلب تاكيد مى كند: در صورت مراجعه 
ــمى كه عمال گلودرد  دير بيمار با عاليم تب روماتيس
برطرف شده نيز بايد عالوه بر تزريق پنى سيلين براى 
ــان، تزريق  ــرايت باكترى به اطرافي جلوگيرى از س
ــراى كاهش عود  ــيلين به طور ماهى يك بار ب پنى س

حمالت و كاهش عوارض بعدى تكرار شود.
وقتى قلب، تب مى كند

ــب را گرفتار كند  ــت قل ــمى ممكن اس تب روماتيس
ــاند؛ البته در صورتى كه تب  ــيبى به قلب نرس يا آس
ــيب دائم و پايداربراى قلب و  ــمى سبب آس روماتيس

دريچه هاى آن شود.

دكتر مسعود قاسمى، دبير انجمن آرترواسكلروز نيز 
ــع اين اختالل،  ــب مى گويد: در واق با بيان اين مطال
ــت كه در آن پادتن هاى  يك اختالل خودايمنى اس
توليدشده بر ضد باكترى استرپتوكوك بر ضد مفاصل 
و قلب نيز واكنش نشان مى دهند. بيمارى روماتيسم 
قلب نتيجه آثار باقيمانده از التهاب دريچه هاى قلبى 
ــت كه موجب به بروز  در اثر تب حاد روماتيسمى اس
تنگى يا نارسايى يا هر دو حالت در دريچه هاى قلبى 

مى شود.
دكتر عليپورپارسا نيز تاكيد مى كند: به طور معمول 
ــب در جريان تب حاد  ــالى دريچه هاى قل پس از ابت
ــد تا تغييرات  ــمى، چند سال طول مى كش روماتيس
ــده در دريچه هاى قلب به حدى برسند كه  ايجاد ش

ايجاد ناراحتى براى بيمار كنند.
عاليمى كه نبايد ناديده بگيريد

به گفته دكتر عليپورپارسا، بيماران روماتيسم قلبى 
ــت با تنگى  با توجه به نوع و محل درگيرى ممكن اس
ــاردارى مراجعه كرده و گاهى  نفس حين فعاليت يا ب
ــان قلب دچار  ــى در ضرب ــل بروز بى نظم نيز به دلي
ــكيل لخته داخل حفره هاى قلب شده و با سكته  تش

مغزى در سنين پايين مراجعه كنند.
دكتر قاسمى نيز با اشاره به اينكه تنگى نفس هنگام 
ــتگى زودرس، تپش قلب،  ــاس خس ــت، احس فعالي
ــينه، تنگى نفس هنگام خوابيدن، سرگيجه،  درد س
ــى ابتال به  ــم اصل ــا از عالي ــنكوپ و تورم در پاه س
ــد: در پانزده  ــت، تاكيد مى كن ــم قلبى اس روماتيس
ــتم مغز و  ــت درگيرى سيس درصد موارد ممكن اس
ــد كه  ــته باش اعصاب نيز در اين بيمارى وجود داش

ــود كه با حركات غير  بيشتر در دختران ايجاد مى ش
ارادى و سريع اندام، ضعف عضالنى و بى ثباتى روحى 
مشخص مى شود. يكى از عاليم و نشانه هاى رايج آن 
در كودكان سنين مدرسه، تغيير دست خط آنهاست 
ــرفت بيمارى عصبانيت، بى قرارى و اختالل  و با پيش

در راه رفتن بروز مى كند.
چه بايد كرد؟

ــه روى  ــيب هايى ك ــمى، آس ــر قاس ــه دكت به گفت
دريچه هاى قلبى ايجاد مى شود دائم بوده و برگشت 
ــى از  ــم و ناراحتى هاى ناش ــتند، اما عالي پذير نيس
ــيله درمان دارويى،  اين بيمارى ها را مى توان به وس
ــا تعويض دريچه هاى قلبى يا  جراحى هاى ترميمى ي

استفاده از بالون و موارد ديگر كاهش داد.
دكتر عليپورپارسا نيز در اين باره مى گويد:با مراجعه 
به موقع اين بيماران و در صورت تنگى ميترال، معموال 
مى شود با زدن بالون، تنگى را برطرف كرد و در موارد 
نارسايى شديد هر كدام از دريچه هاى قلب، اقدام به 
تعويض دريچه با روش هاى جراحى كرد. در اغلب اين 
بيماران كه دچار آريتمى مى شوند براى جلوگيرى از 
ــق كننده خون تحت  ــكته مغزى، داروى رقي بروز س

عنوان وارفارين تجويز مى شود.
ــه نامطلوب،  ــدار مى دهد: تغذي ــمى هش دكتر قاس
ــمى، زندگى در  ــب روماتيس ــى ت ــابقه خانوادگ س
ــتى، ابتالى مكرر  ــا غيربهداش ــرايط پرجمعيت ي ش
ــاى  ــى و عفونت ه ــى فوقان ــاى تنفس ــه عفونت ه ب
ــده يا ناقص درمان شده از  استرپتوكوكى درمان نش
ــم  ــت كه مى تواند خطر ابتال به روماتيس عواملى اس

قلبى را افزايش دهد.

فوق تخصص غدد و متابوليسم گفت: بسيارى از بيماران مبتال به ديابت 
ــى توانند با رعايت  ــه تغذيه اى م ــرل قند خون و طى يك پروس با كنت
تغذيه مناسب روزه بگيرند و قطعا هنگام افطار و سحرى بايد از خوردن 

غذاهاى شيرين و خيلى چرب پرهيز كنند.
ــى با بيان اين مطلب تصريح كرد: آن دسته از افرادى كه  سعيد كلباس
در طول شبانه روز مجبور هستند براى كنترل ديابت خود دارو مصرف 
كنند، مجاز به روزه دارى نيستند. وى گفت: فقط آن دسته از مبتاليان 
ــت مى توانند  ــك به آنان اجازه روزه دارى را داده اس به ديابت كه پزش

روزه بگيرند.
اين فوق تخصص غدد توصيه كرد: يك ساعت و نيم پس از افطارمصرف 
ــاعت پس از افطار كنترل  ميوه مفيد است و قند خون را نيز بايد دو س
ــيار ضرورى و  ــبزيجات براى روزه داران ديابتى بس كنند و مصرف س

مصرف چاى و قهوه مناسب نيست.
ــول روزها در فصل  ــى توصيه كرد: با توجه به طوالنى بودن ط كلباس
ــتان كه روزها كوتاه تر  ــت در فصل زمس ــتان، ديابتى ها بهتر اس تابس
ــرى براى آنان دارد،  ــتند و در واقع نخوردن قرص ها عوارض كمت هس

اقدام به گرفتن قضاى روزه خود كنند.
ــى ها هم گفت: ــر روزه دارى ديابت ــت قند خون ب وى درباره تاثير تس
ــك خود امكان روزه گرفتن در   ديابتى هايى كه پس از مشاوره با پزش
شرايط خاص را دارند، تست قند خون  با توجه به فتواى مراجع معظم، 
ــدارد و حتما بايد قند خون خود را در  هيچ تاثيرى در روزه دارى آنان ن

طول روز كنترل كنند.
اين فوق تخصص غدد و متابوليسم همچنين به عرضه داروهاى جديد 
در كشور اشاره كرد كه در صورت استفاده از اين نوع داروها، شهروندان 
مبتال به ديابت و عالقه مند به روزه دارى، مى توانند تا 24 ساعت قند 

خون خود را ثابت نگه دارند.
ــى درباره تاثير داروهاى ايرانى و خارجى روى ديابت هم گفت:  كلباس
ــان داروهاى توليد  ــاس مطالعات صورت گرفته هيچ تفاوتى مي براس
داخلى و وارداتى در زمينه مهار ديابت وجود ندارد و شهروندان فريب 

تبليغات دروغين را نخورند.

ــا مصرف  ــدار در ارتباط ب ــن هش ــو ضم ــن جراحى  زان ــس انجم ريي
ــط  ــتخوان كه توس ــد آرتروز و پوكى اس ــاز، ض قرص هاى غضروف س
ــن  ــيارى از اي ــت: بس ــود، گف ــغ مى ش ــواره اى تبلي ــبكه هاى ماه ش
ــان اقتصادى آن  ــبب زي ــار را رفع نكرده و تنها س ــكل بيم داروها مش

مى شوند.
محمد رازى ، با اشاره به برگزارى چهارمين كنگره بين المللى جراحى 
ــت: بر اساس  ــى، اظهار داش ــيب هاى ورزش ــكوپى و آس زانو، آرتروس
مصوبه اى كه توسط كشور آمريكا پس از برجام انجام گرفت در صورتى 
كه افراد به كشور ما سفر كنند در ورود آنها به كشورهاى مهم اختالل 

ايجاد مى شود.
وى افزود: بر همين اساس بسيارى از اساتيد و شخصيت هاى بين  المللى 
ــالف تمايل براى  ــن بين المللى جراحى زانو برخ از جمله رييس انجم
شركت در اين كنگره موفق به حضور نشد ولى با اين وجود از كشورهاى 
ــايه جهت شركت در  ــيارى از كشورهاى همس اروپايى و آمريكا و بس

كنگره، ميهمانان زيادى حضور يافتند.
ــكوپى و آسيب  هاى ورزشى با بيان  رييس انجمن جراحى  زانو، آرتروس
اينكه تمامى مباحث علمى و يافته هاى جديد در ارتباط با جراحى زانو، 
ــى امروز در اين كنگره مورد بحث و  آرتروسكوپى و آسيب هاى ورزش
ــل زانو و تعويض آن از جمله  گفت وگو قرار گرفت، گفت: انحراف مفص
مسايل مهمى بود كه مدعوين از سخنرانى صاحب نظران در اين زمينه 

بهره مند شدند.
رازى در ادامه به عدم مديريت خرج پول در حوزه بهداشت اشاره كرد و 
گفت: متأسفانه انواع مكمل ها در بازار كشور همچون نقل و نبات وجود 
ــى از افراد جامعه همچون كارمندان بازنشسته قسمتى از  دارد و بخش
ــد اين مكمل ها جهت درمان  حقوق و درآمد خود را صرف هزينه خري

آرتروز و دردهاى مفصلى مى كنند.
ــيارى از داروهاى حياتى  ــت كه بس وى تصريح كرد: اين در حالى اس
ــد،على رغم گران بودن ولى  كه ممكن بوده دسترسى به آن اندك باش
ــكل  ــر اين مواد را مصرف كنند مش ــه تصور مى كنند اگ به دليل اينك
ــبت به خريد آن اقدام  ــد نس غضروف يا آرتروز آنها برطرف خواهد ش

مى كنند.
رييس انجمن جراحى  زانو، آرتروسكوپى و آسيب  هاى ورزشى با تأكيد 
بر اينكه فروش و دسترسى مكمل هاى غذايى و دارويى بايد با مديريت 
ــود، گفت: شبكه هاى ماهواره اى نسبت  دقيق وزارت بهداشت انجام ش
ــاخت غضروف و درمان آرتروز و  به تبليغ قرص و مكمل هايى جهت س
ــفانه بخشى از جامعه نيز اغفال  پوكى استخوان اقدام مى كنند و متأس

اين تبليغات مى شوند.
رازى نسبت به مصرف اين مكمل هاى غضروف ساز هشدار داد و گفت: 
برخى براى كاهش درد مفصل در ميانسالى تزريق آمپول هايى همچون 
كورتون را پيشنهاد مى كنند كه استفاده از اين روش درمانى دو تا سه 

بار در سال مشكلى ايجاد نخواهد كرد.

برخى از بيماران مبتال به ديابت مجاز
 به روزه دارى نيستند

هشدار در مورد مصرف
 قرص هاى غضروف ساز و ضد آرتروز

آنچه از روماتيسم قلبى بايد بدانيد

زبان خوراكى ها

نكته

ــينيان ما كه هنوز با داروهاى شيميايى  پيش
ــان درد و بيمارى از  ــنا نبودند، براى درم آش
مواد طبيعى كه در دسترسشان بود استفاده 
ــتى نسبى  مى كردند و با وجود اين از تندرس
ــا بيمارى ها برخوردار  و قدرت باالى مقابله ب

بودند.
ــب غذاها به كار  ــه پياز در اغل با توجه به آنك
ــپزخانه اى هست كه در آن  مى رود كمتر آش

پياز پيدا نشود.
1- آب پياز خواص ضدالتهابى دارد و مى تواند 

آثار سوختگى پوست را رفع كند.
ــت يك ورقه تازه بريده شده از پياز   كافى  اس
ــى بماليد  ــوختگى به آرام را روى موضع س
ــود آن را  ــوختگى را كم كند و بهب تا درد س

تسريع كند.
ــد درد و آثار  ــن مى توان 2- آب پياز همچني
ناشى از گزيدگى حشرات را رفع كند كه اين 
ــه تازه پياز روى موضع  نيز با ماليدن يك ورق

گزيدگى ميسر خواهد شد.
3- پياز همچنين مى تواند ترك خوردگى رايج 
پا را بهبود دهد. كافى است ترك خوردگى ها 
را با ورقه اى از پياز مالش دهيد و پس از مدتى 
شاهد محو شدن تدريجى ترك خوردگى ها 

خواهيد بود.
4- پياز حرارت باالى بدن را كاهش مى دهد.

ــد مى توانيد ورقه هاى   اگر از تب رنج مى بري
پياز را پيش از خواب در جوراب خود بگذاريد 
ــه خوبى در  ــما ب ــوى كه با كف پاى ش به نح

تماس باشد.
ــر اينكه كمك مى كند دماى   اين كار عالوه ب
بدن شما پايين بيايد سموم را از كف پاى شما 

جذب خواهد كرد.
5- اگر دچار تهوع هستيد عالج شما خوردن 
ــت كه  ــاز اس ــورى آب پي ــق غذاخ دو قاش
استفراغ را متوقف و احساس تهوع را كاهش 

مى دهد.
6- اگر رشد موهاى شما كند است مى توانيد 
موهاى خود را مرتبا به طور روزانه با آب پياز 
ــاژ دهيد و پيش از شست وشوى موها با  ماس
ــت سرتان  ــامپو بگذاريد مدتى روى پوس ش
بماند. پياز، پياز موى شما را تحريك كرده و 

رشد مو را تسريع مى كند.

ــفيد هستند و خواص ــاتوت هر دو محصول درخت توت س توت سفيد و ش
فوق العاده اى دارند؛ خواص آنتى اكسيدانى، جوانى، تقويت سيستم ايمنى 

و ...
توت ها بسيار خوشمزه و مغذى هستند و مردم سراسر جهان نيز آن را دوست 

دارند و از خوردنش لذت مى برند.
ــار از ويتامين ها و مواد معدنى است و در 100 گرم آن فقط   اين ميوه سرش

47 كالرى وجود دارد.
ــيميايى گياهى فالونوئيدى  ــاتوت داراى مقادير قابل توجهى از مواد ش ش
ــت كه مطالعات علمى نشان داده است مصرف  موسوم به آنتوسيانين هاس
ــرطان، پيرى، بيمارى هاى عصبى،  آن ها موجب حفظ سالمت شده و با س

التهاب، ديابت و عفونت هاى باكتريايى مقابله مى كند.
 برگ هاى توت هم مانند ميوه  آن حاوى مواد مغذى زيادى است و حتى به 

عنوان غذا براى كرم ابريشم استفاده مى شود.
برگ هاى اين گياه نازك، براق و به رنگ سبز روشن هستند. از برگ هاى اين 
گياه براى درمان ديابت و كاهش كلسترول استفاده مى شود. ميوه  توت، مانند 

انگور، به رنگ قرمز و سفيد ديده مى شود.
توت ها خواص زيادى دارند كه در ادامه به آن ها اشاره مى كنيم.

1- منبع خوب آنتى اكسيدانى
تمام قسمت هاى گياه توت اعم از برگ، ساقه و ميوه  آن حاوى آنتى اكسيدان 
است. آنتى اكسيدان ها به كاهش آسيب هاى ناشى از راديكال هاى آزاد كمك 
ــيدان هاى مهم در آن رسوراترول است كه توجه  مى كنند. يكى از آنتى اكس

بسيار زيادى به آن مى شود.
تحقيقات منتشر شده توسط مركز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس اثر مثبت 
رسوراترول يا رزوراترول را بر سن و طول عمر افراد نشان داده است. عالوه بر 
اين در تحقيقات مشخص شده است كه رسوراترول با گشاد كردن عروق از 

سكته  مغزى پيشگيرى مى كند.
2- تقويت سيستم ايمنى

ــال مى كنند.  ــه ماكروفاژها را فع ــتند ك توت ها حاوى آلكالوئيدهايى هس
ماكروفاژها سلول هاى سفيد خون هستند كه باعث تحريك سيستم ايمنى 

ــلول ها داراى  ــوند. اين س ــرار دادن آن در حالت آماده باش مى ش بدن و ق
فعاليت بااليى در برابر تهديدات سالمت مى باشند. عالوه بر اين ميزان باالى

 ويتامين C اين ميوه آن را در برابر عفونت ها و ويروس ها مقاوم مى كند .
3- كمك به تنظيم قند خون

در اين مورد تحقيقات رسمى بيشترى نياز است، اما تصور مى شود كه توت 
حاوى تركيباتى باشد كه سطح قند خون را تنظيم مى كند. 

ــطح قند خون به  ــداد و توباگو از برگ توت براى تنظيم س در چين و تريني
صورت سنتى استفاده مى كنند.

 گفته مى شود برخى از مواد شيميايى موجود در توت سفيد موجب تجزيه  

ــود كه قند آهسته تر به داخل  آهسته قندها در روده مى شود و باعث مى ش
ــطح قند خون در محدوده  مطلوب  خون ترشح شود و اين موجب حفظ س

مى گردد.
4- خوراكى سالم!

 ،K ويتامين ،C ــن ــن، ويتامي ــى از پروتئي ــع خوب ــك يك منب توت خش
ــن خوراكى در  ــت كه اي ــوب آن هم اين اس ــت. ويژگى خ فيبر و آهن اس
ــت!  ــترس اس ــتى در همه جا در دس ــواد غذايى ،بهداش ــگاه هاى م فروش
ــده  كامل ــك ميان وع ــه عنوان ي ــك مى توانيد ب ــاى خش ــن ميوه ه از اي

 لذت ببريد. 
اگر شما در آب و هواى گرم زندگى مى كنيد و به اندازه كافى خوش شانس 
ــد، اين روزها  ــان درخت توت باش ــل زندگى ت ــتيد كه در نزديكى مح هس
مى توانيد از ميوه هاى تازه  اين درخت مفيد بهره ببريد. البته نه فقط ميوه، 
حتى برگ هاى اين درخت را هم مى توانيد استفاده كنيد؛ برگ ها هم حاوى 

پروتئين، فيبر و مواد مغذى هستند!
 5- مانع سرخى پوست

ــنتى چينى از توت به عنوان يك درمان براى رفع تورم و  ــكان طب س پزش
ــتفاده مى كنند. يك مطالعه  رومانيايى نيز اخيرا كشف  ــت اس قرمزى پوس
كرده است كه كوركومين و تركيبات موجود در برگ توت ممكن است يك 

راه حل طبيعى براى درمان هاى اين نوع التهابات باشد.
 6- حفاظت از مغز

ــگاه ــت؟ محققان دانش ــم مفيد اس ــالمت مغز ه ــراى حفظ س آيا توت ب
ــات ارايه  ــوال را با مجموعه اى از آزمايش ــخ اين س  كان كائن در تايلند پاس
كرده اند. آن ها با ارزيابى اثر توت در موش هاى صحرايى نر مبتال به اختالل 

حافظه و آسيب هاى مغزى به نتايج جالبى رسيدند.
ــت، اما با توجه به اين  ــترى براى اين نتيجه الزم اس  اگر چه تحقيقات بيش
ــناختى و محافظت  مطالعات مى توان اعالم كرد كه توت موجب تقويت ش
ــد. موش ها با  ــرده بودن ــه آن را مصرف ك ــد ك از اعصاب در موش هايى ش
ــيداتيو كمترى ــترس اكس مصرف توت خاطرات را بهتر به ياد آورده و اس

 داشتند.

آشنايى با خواص توت

پيـاز  و 6 خاصيـت ناشنـاخته

ــران گفت:  ــكى اي ــگاه علوم پزش ــى دانش ــكده توانبخش ــس دانش ريي
شنوايى شناس كارش فقط سنجش شنوايى نيست ،اين رشته توانمندى 
هاى زيادى دارد و خيلى از پزشكان چيزى غير از پزشكى را نمى پسندند.

دكتر اسماعيل ابراهيمى در افتتاحيه پانزدهمين كنگره شنوايى شناسى 
ايران، گفت: رشته هاى توانبخشى در دنياى امروز وابسته به تكنولوژى و 
مقدارى وابسته به هنر دستان و دانش فنى است ولى در مجموع مى توان 
گفت رشته شنوايى شناسى جزو رشته هايى است كه قبل از اينكه به علم 
بپردازند اول هنر است و كسانى كه در اين وادى با گستردگى بسيار زياد 
سبب پيشرفت دانش فنى و در نهايت باعث خدمتگزارى به مردم ما مى 

شوند از هنر بااليى برخوردارند.
ــته هايى  ــى از آن رش ــى امروزه يك ــنوايى شناس ــته ش وى گفت: رش
ــاتيد و همكاران و بزرگانى كه در دنيا از  ــت به اس ــت كه متبحر اس اس

بهترين ها هستند.
ــت  ــه تدريجى اس ــى يك پروس ــت: توانبخش ــار داش ــى اظه ابراهيم
ــه كار را يك جا انجام  ــم تصميم بگيريم همين االن هم يعنى نمى تواني
ــود و بتواند  به شرايط مطلوب خود  دهيم و بيمار همان لحظه خوب ش
برگردد بلكه توان ما بر اين متمركز مى شود كه ما چه بكنيم تا بيمارمان 
ــود و به زندگى روزمره خود  بتواند به استقالل اجتماعى اش نزديك ش
ــت و زمان بر ــه تدريجى اس ــى يك پروس برگردد به هر حال توانبخش

 است.
ــكى ايران گفت: در  ــگاه علوم پزش ــى دانش ــكده توانبخش رييس دانش
ــت كنيم و  ــاى امروزمان قناع ــته ه ــنوايى نبايد تنها به داش ــته ش رش
ــم  ــا بگذاري ــير پ ــن مس ــه اي ــد ب ــه باي ــويم بلك ــى ش ــار روزمرگ دچ
ــرار  ــك برق ــاط ارگاني ــته اى ارتب ــن رش ــاى بي ــته ه ــن رش ــه بي ك
ــيار ــزرگ و بس ــتم هاى ب ــى از سيس ــنوايى يك ــتم ش ــم و سيس كني

ــك ارگان  ــه ي ــت و در نتيج ــدن اس ــس ب ــات و بالن ــذار در ثب ــر گ  اث
ــته  ــود داش ــدن وج ــتم ب ــا در سيس ــد حتم ــه باي ــت ك ــى اس بديه

باشد.
ــنوايى يكى از ــوان كرد: ش ــى ايران عن ــس انجمن فيزيوتراپ نايب ريي

ــت كه به اختالالت گفتار و زبان كمك كرده است و وقتى   راه هايى اس
در شوراى عالى نظام پزشكى بحث كرديم كه اين رشته شنوايى سنجى 
ــت آنها گفتند اين بار مالى دارد و حاضر  ــى اس نيست و شنوايى شناس
ــت و شناساندن نقاط  ــى اس ــنوايى شناس نبودند كه قبول كنند اين ش
ــفانه مثل خيلى از  ــته و معرفى به جامعه پزشكى كه متاس قوت اين رش
رشته هاى توانبخشى آن طور كه بايد اين رشته به مردم و جامعه پزشكى 
ــان است و جامعه  ــت وظيفه جامعه شنوايى شناس شناسانده نشده اس
ــناس كارش فقط سنجش  ــنوايى ش ــكى و مردم بايد بدانند كه ش پزش
ــته توانمندى هاى زيادى دارد و  ــت در صورتى كه اين رش شنوايى نيس

خيلى از پزشكان چيزى غير از پزشكى را نمى پسندند.
ــته  ــل رش ــته اى مث ــچ رش ــت: هي ــار داش ــه اظه ــى در ادام ابراهيم
ــنوايى را از نوزادى بررسى كند  ــناس نيست كه اختالالت ش شنوايى ش
ــان كم شنوا يا ــوند كه نوزاد چند روزه ش و پدرو مادر بتوانند متوجه ش

ناشنواست .

رييس دانشكده توانبخشى دانشگاه علوم پزشكى: 

اهميت تشخيص اختالالت شنوايى 
نوزادان

خبر
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آزادسازى خرمشهر چگونه روى داد
ــى بر جبهه ها حاكم گرديد. تا اينكه در  مدتى پس از اشغال خرمشهر، ركود محسوس
تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات با نام « نصر» براى آزادسازى اين شهر انجام شد كه 
مرحله اول آن موفقيت هاى بسيارى داشت، ليكن چون براى حفظ دست آوردها و ادامه 
ــده بود، مراحل بعدى آن اجرا نشد و نيروهاى  عمليات تدابير سنجيده اى منظور نش

عمل كننده به مواضع قبلى خود بازگشتند.
در تاريخ 1359/10/20 نيز عمليات ديگرى با نام « توكل» در شمال آبادان انجام شد 
ــرق كارون و تعقيب آنها در غرب اين رودخانه تا  تا با عقب راندن نيروهاى دشمن از ش
نوار مرزى، هم آبادان از حصر درآيد، هم خرمشهر آزاد شود. در اين عمليات نيز اگر چه 
نيروهاى خودى در يكى از محورها موفق شدند، اما الحاق نشدن يگان ها با يكديگر و 
نيز پيش بينى نكردن تدابير پدافندى، سبب عقب نشينى نيروها گرديد. سرانجام پس 
ــلح - كه موجب تحول در مديريت جنگ  از تغيير و تحول در فرماندهى كل قواى مس
شد - سلسله طرح هايى براى آزادسازى مناطق اشغالى در دستور كار فرماندهان نظامى 
قرار گرفت كه 3 طرح آن براى شكست حصرآبادان، آزادسازى بستان، آزادسازى منطقه 
غرب شوش و دزفول در قالب 3 عمليات ثامن االئمه (ع)، طريق القدس و فتح المبين 

با موفقيت اجرا شد.
منطقه عمومى غرب كارون - از جمله خرمشهر - آخرين منطقه مهمى بود كه همچنان 
ــو فرماندهان نظامى ايران براى اجراى عمليات  در اشغال عراق بود؛ بنابراين، از يك س
در اين منطقه اشتراك نظر داشتند، از سوى ديگر عراق نيز كه طراحى عمليات براى 
آزادسازى خرمشهر را پس از عمليات فتح المبين حتمى مى دانست، با در نظر گرفتن 
اهميت اين شهر و تاثير آن در روحيه ارتش خود و خلل ناپذير نشان دادن اراده فرماندهى 

نظامى و نيز جايگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ اين منطقه معتقد بود.
 مرحله اول عمليات :آغاز عمليات بيت المقدس

ــد، عمليات  ــهر تقويت مى ش ــه عمومى خرمش ــراق در منطق ــى كه قواى ع  در حال
ــز مبارك  ــت رم ــا قرائ ــداد 1361/2/10 ب ــاعت 00:55 بام ــدس در س ــت المق بي

يا على ابن ابيطالب (ع) براى آزادسازى خرمشهر آغاز شد. 
نيروهاى رزمنده - كه از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهاى 
ــدند. در محور قرارگاه قدس، هوشيارى دشمن و وجود  عمليات به دشمن حمله ور ش
ــوب رودخانه  ــمتى از منطقه جن ــد نيروها تنها قس ــتحكامات متعدد، موجب ش اس

كرخه كور را به عنوان سرپل تصرف كنند. 
ــهر  در محور قرارگاه فتح، يگان ها پس از عبور از كارون خود را به جاده اهواز - خرمش
رساندند و به ايجاد استحكامات و جلوگيرى از نقل و انتقال و تحرك دشمن در اين جاده 
پرداختند. نيروهاى قرارگاه نصر نيز اگر چه پيشروى كردند، اما نتوانستند با نيروهاى 
قرارگاه فتح همراه شوند. دشمن با درك محورهاى عمليات قواى ايران و اهداف آنان، 
ــمن در محور  ــنگين دش ــازمان دهى نيروهايش، پاتك كرد. اولين پاتك س پس از س
قرارگاه قدس و از جنوب رودخانه كرخه كور شروع شد كه پس از ساعت ها درگيرى، 
اين پاتك خنثى گرديد. در محور قرارگاه فتح نيز در حالى كه نيروها در حاشيه جاده 
ــمن از عدم الحاق بين دو قرارگاه فتح و نصر استفاده كرد و با رخنه  مستقر بودند، دش

در شكاف ميان قرارگاه ها، فشار شديدى بر نيروهاى ايران وارد آورد.
دشمن نيروهايش را در غرب جاده اهواز - خرمشهر و در نزديكى مرز و حوالى شلمچه 
ــت جاده عقب براند. اين جاده تنها  سازمان داده و مى كوشيد نيروهاى ايران را از پش
ــتقرار در پشت آن، با پاتك هاى دشمن  موضعى بود كه رزمندگان مى توانستند با اس

مقابله كنند.
 پاتك دشمن براى تصرف جاده شروع شد؛ نبردى سخت درگرفت. رزمندگان اسالم 
به نبرد با تانك ها پرداختند؛ در اين درگيرى اگر چه تانك هاى عراقى توانستند قسمتى 
از جاده را تصرف كنند و روى آن مستقر شوند، ليكن با مقاومت رزمندگان اين استقرار 

دوام نياورد و دشمن با شكست اين پاتك ناچار به عقب گريخت.
در پايان روز اول، وضعيت كلى عمليات به اين ترتيب بود كه قرارگاه هاى نصر و فتح، 

سرپلى به مساحت 800 كيلومتر مربع را تصرف كرده بودند. قرارگاه قدس نيز به غير از 
دو محور، در بقيه محورها نتوانسته بود از رودخانه كرخه كور عبور كند.

ــت و  ــهر وجود داش ترميم رخنه اى كه به طول 10 كيلومتر روى جاده اهواز - خرمش
مى توانست به الحاق كامل قرارگاه نصر با قرارگاه فتح بينجامد و همچنين تصرف اهداف 
ــب دوم عمليات قرار گرفت كه با انجام آن،  مرحله اول قرارگاه قدس در دستور كار ش
در برخى محورها رخنه هاى موجود ترميم شد، ليكن تا 48 ساعت بعد همچنان برخى 
از رخنه ها باقى بود تا اينكه سرانجام پس از 5 روز، خط سرپل از كيلومتر 68 تا كيلومتر 

103 تثبيت و كليه رخنه ها ترميم شد.
مرحله دوم عمليات: استقرار در شمال خرمشهر

در اين مرحله از عمليات مقرر گرديد كه قرارگاه هاى فتح و نصر از جاده اهواز - خرمشهر 
ــروى كنند و قرارگاه قدس نيز به صورت محدود براى تصرف  به سمت نوار مرزى پيش
ــكرهاى ــوب رودخانه كرخه كور و درگير كردن لش ــرپل در جن نقطه اى به عنوان س

 5 و 6 عراق در آن منطقه اقدام كند؛ سپس آن نقطه را گسترش دهد. 
عمليات در ساعت 22:30 روز 1361/2/16 آغاز شد.

ــيدند. يگان هاى  ــه جاده مرزى رس ــاعات اوليه ب نيروهاى قرارگاه فتح، در همان س
ــارهاى شديد دشمن، به مرز رسيدند و به  قرارگاه نصر نيز با اندكى تاخير و تحمل فش

قرارگاه فتح ملحق شدند.
ــديد و سنگين توانست 6 كيلومتر از مواضع از دست  اگر چه دشمن با اجراى پاتكى ش

ــروى نيروهاى ايران به طرف مرز،  ــاهده مسير پيش داده را باز پس گيرد، ليكن با مش
لشكرهاى 5 و 6 را به عقب كشاند تا ضمن جلوگيرى از محاصره و انهدام آنها، خطوط 

پدافندى بصره و خرمشهر را هر چه بيش تر تقويت كند. 
ــاعات اوليه روز 1361/2/18 آغاز شد - نيروهاى  ــينى - كه از س در پى اين عقب نش
قرارگاه قدس ضمن تعقيب نيروهاى دشمن، تعدادى از آنها را كه از قافله عقب مانده 
ــهر (تا انتهاى جنوب  ــارت خود درآورند و در نتيجه، جاده اهواز - خرمش بودند، به اس
منطقه اى كه قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف كرده بود) و نيز مناطقى همچون جفير، 

پادگان حميد و هويزه آزاد شدند.
 مرحله سوم عمليات: در آستانه ورود به خرمشهر

 با پيدايش اوضاع جديد و آگاهى از آشفتگى دشمن، تصميم گرفته شد با وجود خستگى 
مفرط رزمندگان - كه بر اثر چند مرحله پيشروى توام با نبردهاى شديد شبانه روزى 
با دشمن ايجاد شده بود - در اجراى مرحله سوم عمليات تعجيل شود. در اين مرحله 
ــد قرارگاه فتح در عمق 6 كيلومترى نوار مرزى، نيروهاى دشمن را  از عمليات مقرر ش
منهدم كند؛ قرارگاه نصر نيز ضمن پاك سازى منطقه حد فاصل جاده خرمشهر - اهواز تا 
ــروى كند؛ قرارگاه قدس هم  ــلمچه پيش ــمن، در منطقه ش نهر عرايض از وجود دش
ماموريت يافت در منطقه كوشك، طالييه، دشمن را تا پشت مرز عقب براند. عمليات 
ــنگين  ــارات س ــد و هر چند تلفات و خس ــاز ش ــاعت 22 روز 1361/2/19 آغ در س
ــيارى و تمركز نيروهاى عراقى در خطوط پدافندى  ــمن وارد آمد، ليكن هوش بر دش
ــده در اين مرحله از عمليات  موجب شد رزمندگان اسالم نتوانند به اهداف تعيين ش

دست يابند.
مرحله چهارم عمليات: آزادسازى خرمشهر

ــا قرار گرفت  ــت الزم در اختيار يگان ه ــوم عمليات، بى درنگ فرص پس از مرحله س
ــازمان نيروهاى خود بپردازد. در اين ميان قرارگاه فجر نيز با  تا به بازسازى و تجديد س
سه تيپ پياده وارد منطقه شد. سپس در جلسات متعددى عمليات مرحله چهارم به اين 
شكل طراحى شد كه قرارگاه نصر با حركت در امتداد مرز به سمت جنوب، ضمن بستن 
جاده شلمچه، خود را در محور نهر خين به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح ميانى 
و در امتداد نهر عرايض به سمت اروند رود پيشروى كند؛ قرارگاه فتح نيز در امتداد جاده 

اهواز - خرمشهر و براى آزادسازى خرمشهر وارد عمل شود.
عمليات در اين مرحله از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد. قرارگاه نصر در امتداد 
ــدود كند. قرارگاه فجر نيز توانست  مرز پيشروى كرد و موفق شد جاده شلمچه را مس
ضمن تامين پل نو، نيروهايش را به اروند رود برساند؛ اما قرارگاه فتح به دليل حساسيت 
ــت به اهداف مورد نظر دست يابد و با روشن شدن آسمان،  و هوشيارى دشمن نتوانس
در منطقه پليس راه جاده خرمشهر - اهواز متوقف شد. به اين ترتيب، محاصره خرمشهر 

كامل شد، اما نيروهاى دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت مى كردند. 
دشمن براى خارج كردن نيروهايش از محاصره در محدوده پل نو و نهر عرايض از سمت 
غرب (شلمچه) و شرق (خرمشهر) چندين بار پاتك كرد؛ ليكن با مقاومت يگان هاى 
ايرانى مستقر در منطقه مزبور، اين پاتك ها به شكست انجاميد. سپس دشمن نيروهاى 
ــهر آورد تا توان خود را براى حفظ اشغال  خود را از شمال شرقى خرمشهر به درون ش

خرمشهر تقويت كند.
ــد و انبوه نيروهاى دشمن  ــهر تنگ تر ش صبح روز 1361/3/3 حلقه محاصره خرمش
ــر آورده بود؛ مقاومت را بى تاثير  كه 2 روز محاصره در هوايى گرم، طاقت شان را به س
دانستند و با خروج از مواضع خود در تمام شهر، در چند ستون طوالنى و كنار هم به سوى 

پليس راه آمدند و  خود را تسليم كردند.
به اين ترتيب، خرمشهر كه پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاريخ 1359/8/4 
ــاعت 11 صبح روز  ــى 25 روز عمليات در س ــده بود؛ بعد از 575 روز و ط ــغال ش اش
1361/3/3 آزاد شد.  همچنين، در اين عمليات - كه به آزادسازى 5038 كيلومتر مربع 
از اراضى اشغال شده انجاميد - هويزه، پادگان حميد و جاده اهواز - خرمشهر نيز آزاد 

شد و در اختيار رزمندگان جمهورى اسالمى ايران قرار گرفت.شد و در اختيار رزمندگان جمهورى اسالمى ايران قرار گرفت.

دريچه

 فتح خرمشهر فتح خاك نيست، فتح ارزش هاي اسالمي است.
 خرمشهر شهر الله هاي خونين است.

 خرمشهر را خدا آزاد كرد .
 فتح خرمشهر يك مسئله عادي نيست، بلكه ما فوق طبيعت است.

ــت سپاهيان كفر را  ــپاه و بسيج در صحنه پيكار، پش هماهنگي ارتش و س
شكست.

ــان چقدر در  ــه معنويت و ايم ــرده اند ك ــرد تجربه ك ــه در ميدان نب  هم
ــه به خود وعده  ــه دفاع مقدس، متجاوزاني ك ــت. در حماس پيروزي ها موثر اس
ــقوط تهران را داده بودند، به باتالق مرگ و هالكت  فتح سه روزه خوزستان و س

فرو رفتند.
 واقعا ارتش و نيروهاي سپاهي و بسيجي ها مظلومانه و با كمترين امكانات 

جنگيدند.
 هزاران بار مباركباد بر شما عزيزان و نور چشمان اسالم اين فتح و نصر عظيم.
سپاس بي حد بر خداوند قادر كه رزمندگان متعهد و فداكار را مورد عنايت 

و حمايت خويش قرار داد.
سپاس بي حد بر خداوند قادر كه نصر بزرگ خود رانصيب ما فرمود.

 دست قدرت حق از آستين فرزندان اسالم و قواي سلحشور مسلح بيرون 
آمد.

خداوند، نداي اهللا اكبر را در خرمشهر عزيز طنين انداز كرد.
 خداوند پرچم پر افتخار الا له االاهللا را بر فراز آن شهر خرم كه با دست پليد 

جنايتكاران به خون كشيده شده و خونين شهر نام گرفت به اهتزاز در آورد .
ــمنان در تحميل آن همه  ــد و دش ــروزي از آن ملت ما گردي در جنگ پي

خسارات چيزي بدست نياوردند.
 اين پيروزي هاي معجزه آسا، بي شك از ادعيه مباركه حضرت بقيه اهللا (عج) 

بوده و هست.
ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق وغرب را شكستيم.

ــنده اين پيروزي ها تا نفح صور بر تارك تاريخ نور افشاني  ــتاره درخش س
خواهد كرد.

ــمارا  ــم و حيرت انگيز ش ــد عظي ــيد كه پيروزي ها هر چن ــيار باش  هش
از ياد خداوند كه نصر وفتح در دست اوست غافل نكند.

 شما رزمندگان اسالم تاريخ را با عظمت خود زرين و افتخار آميز كرديد.
 بازوي قوي و قلب مطمئن  و عشق به لقا اهللا است كه پيروزي مي آورد.

 همه ابر قدرت ها از قدرت شما رزمندگان اسالم لرزيده اند.
 بار الهى جوانان رزمنده ايران فتح را از تو مي دانند و به قدرت خويش مغرور 

نيستند.
ــت مبارك علي بن ابيطالب در روز خندق از آستين پر عظمت   گويي دس

لشكريان ما بيرون آمده است.
 اينجانب از دور دست و بازوي قدرتمند شما را كه دست خداوند باالي آن 

است ميبوسم و به اين بوسه افتخار مي كنم.
ــانديد و در ميان  ــه اهللا نش ــود را بر بال مالئك ــما كه ميهن خ  آفرين بر ش

ملل جهان سر افراز نموديد.
درود بر شما و همه آنكه براي اسالم و كشور عزيز حماسه مي آفرينند.

 مبارك باد بر كشور عزيز ايران و بر ملت شريف، رزمندگاني چنين قدرتمند 
و عاشقاني چنين محو جهان ازلي.

سخنان حضرت امام (ره)
در مورد فتح خرمشهر: آغاز جنگ هاي سي ساله مذهبي

در اروپــا 

ظهور مذهب پروتستان در اوايل قرن شانزدهم ميالدي، شكاف عميقي بين پيروان 
مسيحيت به وجود آورد و كاتوليك ها و پروتستان ها در طول سده هاي پس از آن، 
بارها با هم به نزاع و نبرد پرداختند. يكي از جنگ هاي معروف طرفداران پروتستان 
با كاتوليْك مذهبان، در دهه دوم قرن هفدهم ميالدي به وقوع پيوست و در حدود 
سي سال به طول انجاميد. در روز 23 مه 1618م، پروتستان هاي چك كه از محدود 
شدن آزادي هايشان توسط فرديناند دوم، امپراتوري مقدس روم نگران بودند، دو 
فرستاده وي را به قتل رساندند و به اين ترتيب جنگ هاي سي ساله مذهبي در اروپا 
آغاز شد. اين جنگ ها كه عمدتا در آلمان روي داد، فراز و نشيب هاي زيادي داشت. 
ــوئد و دانمارك در حمايت از پروتستان ها  ــورهاي فرانسه، س در طول جنگ، كش
ــدند.  ــه طرفداري از كاتوليك ها وارد جنگ ش ــپانيا و امپراتوري روم ب و دولت اس
ــْتفالي در سال 1648م خاتمه  جنگ هاي سي ساله در نهايت، با انعقاد پيمان ِوْس
يافت. جنگ هاي سي ساله، عالوه بر ويراني و تجزيه آلمان و نيز تضعيف امپراتوري 
مقدس روم، قدرت يافتن فرانسه را در پي داشت. از نتايج مهم اين جنگ ها، پايان 
نسبِي درگيري هاي مذهبي پروتستان ها و كاتوليك  ها بود. در كنار اين تاثيرات، 
تفكر جدايى دين از سياست نيز سر برآورد. به عبارتي، يكي از وقايع مهم اجتماعي 
ــت فراهم ساخت، همين جنگ ها و پيمان  كه زمينه جدايي نهاد ديني را از سياس
ِوْسْتفالي بود. در اين پيمان قرار بر اين شد كه قدرت اقتصادي كليسا تضعيف شود 
و به تعبيري، مراكز اقتصادي كه در سلطه كليسا بودند از نفوذ كليسا خارج گردند.

ــادف با  ــرداد 1361 مص ــوم خ ــى (ره) در س ــام خمين ام
ــهر پيامى  ــبت آزادى خرمش ــه مناس 30 رجب 1402 ب

خطاب به ملت ايران صادر كردند. 
متن كامل اين پيام به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
با تشكر از تلگرافاتى كه در فتح خرمشهر به اين جانب شده 
ــپاس بى حد بر خداوند قادر كه كشور اسالمى و  ــت، س اس
ــورد عنايت و حمايت  ــداكار آن را م رزمندگان متعهد و ف
خويش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصيب ما فرمود. اينجانب 
ــالم  با يقين به آن كه ما النصر اال من عنداهللا از فرزندان اس
ــت قدرت حق از آستين  ــلح، كه دس و قواى سلحشور مس
ــور بقيه اهللا االعظم - ارواحنا لمقدمه  آنان بيرون آمد و كش
ــت  الفداء - را از چنگ گرگان آدمخوار كه آلت هايى در دس
ابرقدرتان خصوصا آمريكاى جهانخوارند بيرون آورد و نداى 
ــداز كرد و پرچم  ــهر عزيز طنين ان «اهللا اكبر» را در خرمش
پرافتخار «ال اله اال اهللا» را بر فراز آن شهر خرم - كه با دست 
پليد خيانتكاران قرن به خون كشيده شده و «خونين شهر» 
ــكر مى كنم؛ و آنان فوق تشكر  نام گرفت - [بيافراشت] تش
ــتند. آنان به يقين مورد تقدير ناجى بشريت  امثال من هس
ــر گيتى _ روحى لتراب  و برپاكننده ى عدل الهى در سراس
ــا رميت اذ رميت  ــند. آنان به آرم م مقدمه الفداء _ مى باش

ولكن اهللا رمى مفتخرند.
ــزان و نور  ــما عزي ــاد و هزاران بار مبارك باد بر ش مبارك ب
ــالم اين فتح و نصر عظيم كه با توفيق الهى و  ــمان اس چش
ضايعات كم و غنايم بى پايان و هزاران اسير گمراه و مقتولين 
و آسيب ديدگان بدبخت كه با فريب و فشار صدام تكريتى، 
اين ابرجنايتكار دهر، به تباهى كشيده شده اند، سرافرازانه 

براى اسالم و ميهن عزيز افتخار ابدى به هديه آورد. 
ــان قدرتمند كه فرماندهان چنين  و مبارك باد بر فرمانده
فداكارانى هستند كه ستاره  درخشنده ى پيروزى هاى آنان 
بر تارك تاريخ تا نفخ صور نورافشانى خواهد كرد. و مبارك 
ــأن ايران اينچنين فرزندان سلحشور  باد بر ملت عظيم الش
ــان را جاويدان كردند.  و جان بركفى كه نام آنان و كشورش
ــالم بزرگ اين متابعانى كه در دو جبهه   و مبارك باد بر اس
ــمنان ظاهرى پيروزمندانه و  جنگ با دشمن باطنى و دش
ــرافراز امتحان خويش را دادند و براى اسالم سرافرازى  س
ــرآن كريم و نيروهاى ارتش و  آفريدند. و هان اى فرزندان ق

سپاهى و بسيج و ژاندارمرى و شهربانى و كميته ها و عشاير 
ــيد  ــيار باش و نيروهاى مردمى داوطلب و ملت عزيز، هوش
ــما را  ــت ش كه پيروزى ها هرچند عظيم و حيرت انگيز اس
ــت اوست غافل نكند و  از ياد خداوند كه نصر و فتح در دس
ــما را به خود جلب نكند؛ كه اين آفتى بزرگ  غرور و فتح ش
ــه  شيطان به سراغ آدم  و دامى خطرناك است كه با وسوس
مى آيد و براى اوالد آدم تباهى مى آورد. و من با آنكه به همه  
ــالم دارم، لكن از تذكر، كه براى  شما اطمينان تعهد به اس
مومنان نفع دارد، بايد غفلت نكنم؛ چنان چه از نصيحت به 
حكومت هاى همجوار و منطقه دريغ ندارم. و آنان مى دانند 
ــهر مظلوم، دولت و ملت پيروزمند ما از  امروز با فتح خرمش
موضع قدرت سخن مى گويد. و من به پيروى از آنان به شما 
اطمينان مى دهم كه اگر از اطاعت بى چون و چراى آمريكا و 
بستگان آن دست برداريد و با ما به حكم اسالم و قرآن كريم 
رفتار كنيد، از ما جز خير و پشتيبانى نخواهيد ديد. و شما 
بدانيد آن قدر كه ابرقدرت ها از صدام، اين نوكر چشم و گوش 

ــماها كه قدرت هاى كوچك و  بسته، پشتيبانى كردند از ش
ــتيبانى نمى كنند. و شما  حكومت هاى ضعيف هستيد پش
عاقبت اين جنايتكار و هم قطار جنايتكارش شاه مخلوع را 
ــما  به عيان ديده ايد. قدرت هاى بزرگ بيش از آن چه از ش
استفاده نمايند از شما طرفدارى نمى كنند. و شماها را براى 
منافع خويش به هالكت مى كشند. و من نصيحت برادرانه 
به شما مى كنم كه كارى نكنيد كه قرآن كريم براى برخورد 
ــما رفتار كنيم.  ــما تكليف نمايد و ما به حكم خدا با ش با ش
ــنى مبارك مصرى و حسين  و يقين بدانيد كه امثال حس
اردنى و ديگر هم جنايتكاران آنان براى شما نفعى ندارند و 
دين و دنياى شما را تباه مى كنند. و اگر با نشست هاى خود 
بخواهيد طرح كمپ ديويد يا فهد را كه مرده اند، زنده كنيد؛ 
كه ما خطر بزرگ براى كشورهاى اسالمى خصوصا حرمين 
ــكوت نمى دهد و  ــريفين مى دانيم، اسالم به ما اجازه  س ش
ــگاه مقدس خداوند تكليف الهى خود را  اين جانب در پيش
ادا نمودم. اكنون دست تضرع و دعا به سوى خالق يكتا بلند 
كرده و به قواى مسلح اسالم و فداكاران قرآن كريم و ميهن 
عزيز ايران دعا مى كنم، و سالمت و سعادت و پيروزى آنان را 
خواستار هستم. سالم و درود بى پايان بر فرماندهان متعهد 
قواى مسلح و بر رزمندگان فداكار و بر ملت دلير ايران عزيز و 

سرشار از شادى ها. والسالم على عباداهللا الصالحين.

در چنين روزى

اعدام رهبر گروهك ضاله 
فرقان و فروپاشي اين گروه 

ــكيالتي به ظاهر مذهبي بود كه در اواخر دوره پهلوي با هدف  گروهك فرقان، تش
ــكل گرفت.  ــا نام اكبر گودرزي ش ــركردگي فردي ب مبارزه با رژيم طاغوت به س
پيدايش خال فيزيكي متفكران اسالمي در سطح جامعه به دليل سياست سركوب 
ــو و به وجود آمدن ديدگاه هاي  توسط رژيم و گرفتاري در زندان و تبعيد از يك س
افراطي و برداشت هاي نادرست از مكتب انسان ساز اسالم از سوي ديگر باعث شد تا 
مجموعه اي از جوانان غافل و ناآگاه حول يك محور فكري گرد هم آمده و به اقداماتي 
خطرناك روي آورند. فعاليت گروهك منحرف فرقان، پس از پيروزي انقالب اسالمي 
ــاي بارز روحانيان  ــترده اي به خود يافت و برنامه حذف فيزيكي چهره ه ابعاد گس
ــاخص ترين رويكردهاي اين گروه قرار گرفت،  و عوامل انقالبي موثر، به عنوان ش
ــالم، منهاي روحانيت» دست به ترورهاي متعددي  در اين حال آنان با شعار« اس
زدند كه ترور استاد عالمه، آيت اهللا مرتضي مطهري، آيت اهللا دكتر محمد مفتح و 
نيز ترور ناموفق حجت االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني، همچنين ترور و 
شهادت سپهبد ولي اهللا قرني و چندين جنايت ديگر، از جمله اقدامات عملي اين 

گروه منحرف و خونريز بود. 
در نهايت در طي سال هاي 58 و 59، افراد گروهك فرقان دستگير شده و بر اساس 
دادگاه عدل اسالمي به سزاي اعمال خود رسيدند. اكبر گودرزي، رهبر اين گروهك 
نيز سرانجام در سوم خرداد 1359 به جوخه اعدام سپرده شد و پرونده جنايات اين 

گروه گمراه، خاتمه يافت.

دستيگري و تبعيد
« سيدجمال الدين اسدآبادي» 

سيدجمال الدين اسدآبادي در شعبان سال 1254 ق در اسدآباد همدان به دنيا آمد. 
وي در ده سالگي همراه پدر به قزوين رفت و در مدت دو سال، در حوزه ي علميه ي 
ــالمي پرداخت. سيدجمال الدين سپس عازم تهران  آن شهر،به فراگيري علوم اس
شد و در درس آقا سيدمحمدصادق طباطبايى همداني حاضر گرديد و توسط ايشان 

ملبس به لباس روحانيت شد. 
ــرف گرديد و در محضر شيخ انصاري به كسب  او در سال 1266 ق راهي نجف اش
ــيري، حديث، فقه، اصول، كالم، منطق، فلسفه، رياضي، طب، هيئت و  علوم تفس

نجوم همت گماشت. 
سيد در 1270 ق راهي هندوستان شد. وي در آنجا به سلطه ي استكباري انگليس 
بر هند پي برد و به مقابله عليه آن پرداخت. او جهت شناسايى دنياي اسالم و راه هاي 
ــافرت هاي متعددي را به نقاط مختلف جهان انجام داد و  ــتعمار، مس مقابله با اس
فعاليت هاي گسترده اي را آغاز كرد. سيدجمال الدين اسدآبادي اتحاد دنياي اسالم 
با تمسك به قرآن و نيز بيرون راندن استعمار انگلستان ازسرزمين هاي اسالمي را 

مي خواست و در اين راه از هيچ تالشي فروگذار نمي كرد. 
سيد جمال الدين در سال 1308 ق از طرف ناصرالدين شاه به خارج از كشور تبعيد 
ــالمبول گرديد، ولي بعدها  ــد. وي در 1310 وارد مركز خالفت عثماني در اس ش
ــال 1314 وي را مسموم كرد و  ــكني كرد و در س ــلطان عثماني عليه او كارش س

به شهادت رسانيد. 

پيام امام خمينى (ره) به مناسبت آزاد سازى خرمشهر



خبرخبر

مدیر كل امور اتب��اع و مهاجرین خارجی اس��تانداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر۱۲۰ هزار تبعه خارجی از جمله تبعه افغانی و عراقی دارای كارت اقامت 

در استان اصفهان زندگی می كنند.
مهدی س��لیمانی با اش��اره به اجرای طرح آمایش ۱۱ اتباع بیگانه در استان 
اظهار داش��ت: این طرح از ابت��دای اردیبش��هت در اصفهان آغ��از و تا پایان 
خرداد ادامه خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه همه اتباع افغانس��تانی دارای 
 كارت آمایش۱۰ و اتباع عراق��ی دارای كارت هویت ۹ باید برای تمدید اقامت 
به دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان مراجعه كنند، افزود: 

در استان اصفهان ۲۴ دفتر كفالت وظیفه اجرای این طرح را برعهده دارند.
مدیركل امور اتباع و مهاجرین خارجی اس��تانداری اصفهان با اشاره به اینکه 
آمایش اتباع خارجی در واقع به روزرسانی آمار و اطالعات اتباع خارجی برای 
 توزیع مناسب جمعیت در پهنه س��رزمین و هماهنگی برنامه های مورد نیاز 
در عرصه های مختلف است، ادامه داد: از این رو ضروری است كه افراد شامل 
این طرح برای انجام امور مربوطه در زمان مقرر به دفاتر وكالت در سطح استان 
مراجعه كنند. وی با اشاره به اینکه كارت آمایش اتباع بیگانه برای افراد باالی۱۰ 
سال صادر می شود، اضافه كرد: از تمام افراد مشمول در این طرح انگشت نگاری 

صورت می گیرد و همه اعضای خانواده نیز باید در آن شركت كنند.
س��لیمانی با تاكید بر اینکه اتب��اع خارجی در زمان مراجعه ب��ه دفاتر كفالت 
عالوه بر مدرك اقامتی قبلی خود بایستی هزینه های مربوط به تمدید كارت 
آمایش و كارت كار خود را بر اس��اس مصوبه مراجع ذیرب��ط پرداخت كنند، 
اضافه كرد: همچنین خانوارهای دارای بیماران خاص، بیماران صعب العالج 
و معلول، مددجویان بی سرپرس��ت، زنان سرپرس��ت خانوار كه سرپرس��تی 
فرزندان زیر ۱۸ سال و اناث مجرد خود را عهده دار باشند، افراد از كار افتاده، 
مردان باالی۷۰ س��ال و زنان بدون خانوار و ... از معافیت در پرداخت عوارض 
خدمات ش��هری برخوردار هس��تند. وی در ادام��ه از وج��ود۱۲۰ هزار تبعه 
خاجی افغانی و عراقی دارای كارت آمایش در س��طح استان اصفهان خبر داد 
و گفت: باید توجه داشت كه آمار اتباع بیگانه غیر مجاز نیز قابل توجه است و 
از این رو اقدامات س��اماندهی این امر در دستور كار است. مدیر كل امور اتباع 
 ومهاجرین خارجی اس��تانداری اصفهان افزود: از آنجایی كه هنوز این طرح 
 به پایان نرس��یده نمی توان آمار دقیقی در خصوص تعداد مراجعان این دوره 

از اجرای طرح آمایش اتباع بیگانه استان ارایه كرد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان گفت: بخشی از معضالت پیرامون 
تامین نقدینگی كارخانجات صنعتی اردستان در سطح شهرستان و بخش 

دیگر آن از طریق بانک های استان پیگیری و مرتفع می شود.
سید رضا عقدایی در حاشیه جلسه كمیس��یون امنیتی كویر در فرمانداری 
اردس��تان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلس��ه امروز مباحث خوبی 
درباره گردشگری، امنیت گردشگری و مسائل كار و كارگری مطرح شد، اظهار 
داشت: در این راستا برای رفع بعضی مسائل و مشکالت در استان راهکارهایی 
وجود دارد كه پیگیری خواهد ش��د. وی در ادامه به پیگیری رفع مشکالت و 
راه اندازی 3 پاسگاه در منطقه اردستان اشاره كرد و افزود: در بودجه سال ۹5 
شهرستان اعتباری معادل۸۰۰ میلیون ریال برای تکمیل و راه اندازی پاسگاه 

منطقه شکار ممنوع خارو دیده خواهد شد تا شاهد افتتاح آن باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی اس��تانداری اصفهان با بیان اینکه پاسگاه روستای 
شهراب در دهستان س��فلی زواره در چارت سازمانی نیروی انتظامی استان 
وج��ود دارد، تصریح كرد: مقرر ش��د با پیگیری س��ردار آقاخان��ی فرمانده 
انتظامی این پاسگاه اس��تان پیگیری و  راه اندازی ش��ود، همچنین پاسگاه 
بغم در دهستان علیا اردستان در مس��یر جاده اردستان به اصفهان با توجه 
به تغییر مسیر جاده جانمایی مجدد صورت خواهد ش��د. وی با بیان اینکه 
در این شهرستان كارگاه هایی وجود دارد كه بعضا معضالتی پیرامون تامین 
نقدینگی دارند، خاطرنش��ان كرد: بخش��ی از این مش��کالت در شهرستان 
پیگیری می شود و بخشی دیگر به بانک های استان مربوط است كه برای رفع 

آنها قول همکاری داده ایم.
عقدایی با بیان اینکه دولت در زمینه بخش��ودگی مالیات��ی در این منطقه 
مساعدت داشته است، تصریح كرد: عمده مشکل كارخانجات و كارگاه های 
اردستان بحث نقدینگی است كه این موضوع را دنبال می كنیم تا به نتیجه 
برسد. وی با اشاره به شروع دوره دهم مجلس شورای اسالمی درباره تعامل 
با نمایندگان جدید اظهار داشت: خوشبختانه  انتخابات خوبی را در استان 
ش��اهد بوده ایم و با نمایندگان مجلس همکاری و تعامل خواهیم داش��ت، 
فرمانداران در شهرس��تان های اس��تان نیز با نمایندگان همراه هستند ولی 
تفکیک وظایف وجود خواهد ش��د، وظایف ما به عنوان دس��تگاه حاكمیت 
مشخص است و دیگر وقتی برای آزمون و خطا نداریم و فقط باید با همکاری، 

مشکالت منطقه را حل كنیم.

مدیر كل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری اصفهان:

۱۲۰ هزار تبعه خارجی دارای كارت 
اقامت در اصفهان زندگی می كنند

معاون سیاسی استاندار اصفهان:

مشکالت  نقدینگی كارخانجات 
صنعتی اردستان مرتفع می شود

با برگزاری جشن های متعدد فرهنگی به مناسبت های متعدد 
طی چند ماه گذشته این نگرانی در شهر وجود داشت كه مبادا 

شهرداری اصفهان از تحركات عمرانی شهر غافل شده است.
 در هرگوش��ه ای از ش��هر جش��نی برپا بود، ش��ور و نش��اط 
در جهانش��هر اصفهان به اوج خود رس��یده و مناسبت های 
مختلف بهانه ای بودند برای یادآوری داش��ته ها و خاطرات 
دور و نزدیک و بیان س��بک زندگ��ی اصفهانی ها در س��ده 
های گذش��ته، اما هرچند خاط��رات به نوع خ��ود آموزنده و 
عبرت آموزند، ولی ش��هر راه می خواهد، عمران می خواهد 
و آبادانی. برخی می گفتند: » ش��هرداری اصفهان با ورود به 
موضوع فرهنگ، مقوله ساخت و س��از و عمران را از یاد برده 
 است «، اما حاال با كنار زدن گوش��ه ای از پرده ای كه بر روی 
 پروژه های عمرانی ش��هر كش��یده ش��ده بود، مشخص شد 
در تمام این دورانی كه اصفهان مشغول جشن و پایکوبی بود، 
پروژه های عمرانی در سه شیفت كاری در حال اجرا بودند و 

هركدام به نوبه خود در آستانه بهره برداری قرار گرفته اند.
از این منظر می توان ب��ه پروژه میدان ۲5 آبان اش��اره كرد، 
میدانی در دل ش��هر كه به عنوان یک تقاطع غیر همس��طح 
عظیم و پیچیده وظیفه تقس��یم ترافیک  در ش��مال شهر را 
بر عه��ده دارد. این پ��روژه در حالی به روزه��ای پایانی خود 
 نزدیک می ش��ود كه كارشناس��ان به��ره ب��رداری از آن را 
در ماه های منتهی به پایان س��ال ۹5 تخمین می زدند. این 
تقاطع غیر همس��طح می تواند زمینه عبور و مرور سریع تر و 
كاهش آلودگی هوا را در منطقه شمال شهر به دنبال داشته 
باش��د و بار ترافیک آن مناطق را به طور محسوس��ی كاهش 

دهد.
 ۲5آبان و ۱7 درصد باقیمانده

معاون عمران ش��هری ش��هرداری با اش��اره به این كه پروژه 
تقاطع غیرهمس��طح ۲5 آبان تاكنون ۸3 درصد پیش��رفت 
داش��ته اس��ت در این زمینه گفت: این پروژه شامل یک پل 
روگذر به طول حدود 5۷۲ متر و عرض ۱۷ متر شامل دو باند 
و دو محور ایمنی پیاده رو در ارتفاع ۹ متر به صورت ش��رقی 
 - غربی اس��ت و خیابان های باهنر به ادی��ب را به هم متصل 
می كند. ایرج مظفر در پاسخ به سوال برخی از شهروندان كه 
می گفتند: چرا شهرداری در این میدان برای محور شمالی– 
جنوبی برنامه ای ندارد؟ نیز بیان داش��ت: به دلیل عبور خط 
شمالی مترو، امکان احداث زیرگذر در بخش شمال به جنوب 
نبود و از سویی در نظر داشتیم كه ترافیک را به سمت حلقه 
سوم حفاظتی سوق دهیم تا از بروز ترافیک های سنگین در 
مركز شهر به خصوص در محور میدان شهدا جلوگیری شود.

 تقاطع اشکاوند در انتظار آزادسازی
یکی دیگر از این پروژه ها كه این روزها در دسترس شهروندان 
قرار خواهد گرفت، تقاطع غیر همسطح اشکاوند است كه یکی 
از تقاطع های مهم و استراتژیک حلقه چهارم ترافیکی شهر 

اصفهان محسوب می شود و اكنون با پیشرفت 6۲ درصدی 
در انتظار آزادسازی هایی است كه در صورت انجام شدن به 
یک باره پیشرفت آن سرعت می گیرد. تقاطعی كه به منظور 
جلوگیری از ورود بی مورد خودروهای سنگین و حتی سبک 
به داخل شهر احداث می ش��ود و می تواند جنوب شهر را به 

شرق و در آینده ای نزدیک به شمال متصل كند.
عالوه بر ای��ن م��ی ت��وان از این تقاط��ع غیرهمس��طح به 
 عنوان مس��یری جهت دسترسی س��ریع و آس��ان به مركز 
همایش ه��ای بین المللی ام��ام خامن��ه ای ) مدظله العالی 
( اش��اره كرد. ابرپروژه ای مه��م و بین المللی ك��ه می تواند 
نام اصفهان را تا س��الیان س��ال در جهان به عن��وان مركزی 
 برای برگ��زاری همایش های بزرگ و بی��ن المللی در جهان 
طنین انداز كند. مجموعه ای از س��اختارهای تخصصی كه 
ابتدا قرار بود برای نشس��ت س��ران غیرمتعهدها آماده شود، 
اما وقتی این نشس��ت سیاس��ی در پایتخت سیاس��ی ایران 
برگزار شد، مسئوالن شهری بر آن ش��دند تا مجموعه ای در 
خور و شان نام اصفهان احداث كنند تا از این پس با برگزاری 
همایش های بین المللی و مهم، زمینه توسعه گردشگری این 
ش��هر فرهنگی، تاریخی و بین المللی را نیز فراهم آورند. به 
همین منظور نه تنها اتمام هرچه سریع تر مركز بین المللی 
همایش ه��ای امام خامن��ه ای ) مدظله العالی ( در دس��تور 
كار مسئوالن ش��هری قرار گرفت و به صورت سه شیفت در 
 حال پیش��برد عملیات عمرانی هس��تند كه ح��اال در اثنای 
ظریف كاری این بنای معظم، با محمود فرش��چیان، اس��تاد 
بزرگ نگارگری دنیا عقد قرارداد كرده اند تا عالوه بر پیدایش 
چنین طرحی، زیبایی و مانایی آن در ادوار مختلف تاریخ هم 

مد نظر قرار گیرد.
 میدان استقالل با 9۰ درصد پیشرفت

 عالوه ب��ر این ط��رح، میدان اس��تقالل نی��ز یک��ی دیگر از 
پروژه هایی است كه مسئوالن شهری از پیشرفت۹۰درصدی 
آن خبر می دهند. مدیر عامل س��ازمان عمران ش��هرداری 

 اصفه��ان در ای��ن زمینه گف��ت: می��دان اس��تقالل یکی از 
ورودی های اصلی شمال شهر محسوب می شود كه به دلیل 
وجود دانشگاه صنعتی و شهرك امیركبیر، تراكم باالی تردد 
خودرو در این محدوده قابل توجه اس��ت. مصطفی محمدی 
افزود: در ابتدا قرار بود این پروژه طی دو سال احداث شود، اما 
طبق نظر مدیریت جدید شهرداری مبني بر اینکه پروژه ها باید 
در كوتاه ترین زمان تحویل ش��هروندان شوند، قرار است این 

پروژه در نیمه نخست سال جاری تکمیل شود.
 از دیگر ط��رح های بزرگ عمرانی ش��هر اصفه��ان می توان 
به موضوع قطار ش��هری نیز اش��اره كرد كه هرچند بخشی 
از خط اول آن در سال گذش��ته راه اندازی شد، اما با دستور 
شهردار اصفهان و نظارت مستقیم وی بر این پروژه، ساخت 
و تکمیل خط اول قطار ش��هری اصفهان و دو ایس��تگاه مهم 
میدان امام حس��ین)ع( و می��دان انقالب ب��ا جدیت هر چه 
تمام تر و در سه شیفت كاری در حال پیگیري و ساخت وساز 
است و آن طور كه از شواهد بر می آید قرار است تا پایان سال 
۹6 خط یک مت��رو اصفهان به صورت كام��ل به بهره برداري 
 برسد تا شهروندان بتوانند از آن اس��تفاده الزم را ببرند. این 
در حالی است كه نهضت آسفالت معابر نیز در مناطق ۱5 گانه 
شهرداری اصفهان با جدیت در حال پیگیری بوده و شورای 
 اس��المی ش��هر اصفهان نیز برای این مقوله بودجه مناسبی 
در نظر گرفته است. با این حال به نظر می رسد همان طور كه 
 مهدی جمالی نژاد در مراس��م معارفه خود به عنوان یک صد 
و دومین شهردار نصف جهان در تیرماه سال ۹۴ به شهروندان 
وعده داد :» تا زمانی كه پروژه های نیمه تمام شهر در اختیار 
شهروندان قرار نگیرد، دست به احداث پروژه جدید نمی زند 
و هرچه س��ریع تر انتظار اصفهانی ها را در خصوص تحویل 
ابرپروژه های روی زمین مانده به آن ها برآورده می سازد «، 
وعده ها جامه عمل به خود گرفت و اصفهان در ماه های آتی 
به لحاظ عمرانی نیز اصفهانی متفاوت تر از آنچه در ماه های 

گذشته دیده بودیم، خواهد شد.
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رییس باغ تجربه اصفهان؛

تجمع بزرگ شهروندان ارشد اصفهان
در پاتوق تجربه

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان خبرداد:

تکمیل روكش آسفالت
معابر اصلی منطقه 5

 سرانه تولید پسمان.د 
 در بیمارستان های اصفهان 

4 برابر استانداردهای جهانی است

تونل بهش��ت آباد از آن دست پروژه هایی اس��ت كه سال های سال 
بر روی روش اجرای آن بحث ها و مطالعات كارشناس��ی مختلفی 
صورت گرفته تا اینکه امروز این پروژه متوقف ش��ده و در این میان 

نگرانی هایی درباره سهم آب اصفهان وجود دارد.
تونل بهشت آباد و داس��تان همیش��گی تکلیف این پروژه، یکی از 
سوژه هایی است كه در اصفهان برای هیچ كسی تکراری نمی شود، 
زیرا همگی پی بردند كه بحران كمبود آب در كمین اصفهان است 
و با توجه به فرا رس��یدن فص��ل گرما، دوباره در مع��رض كمبود و 
قطعی آب قرار می گیرن��د. پروژه بهش��ت آباد از جمله پروژه هایی 
بود ك��ه در ۱3۸۰  ب��رای تامین آب ش��رب فالت مرك��زی ایران 
دارای مصوبه ش��د، اما تاكنون كه بیش از ۱5 س��ال از این مصوبه 
 می گ��ذرد، هنوز این پروژه حیاتی به س��رانجام نرس��یده اس��ت. 
 ب��ه گفته ریی��س انجمن خب��رگان كش��اورزان اس��تان اصفهان 
با مطالعات و بررس��ی هایی كه صورت گرفته، حجم آب این تونل 
یک میلی��ارد و۱۰۰ میلیون مترمکعب بود، اما در طول ۱5 س��ال 
گذش��ته این میزان آب به دالیل نامعلوم دس��تخوش تغییر شد و 
به5۸۰ میلیون مترمکعب آب تبدیل شد كه قرار شد۲5۰ میلیون 
مترمکعب این آب به اصفهان بیاید، اما این اتف��اق هنوز رخ نداده 
است. اما بحثی كه سبب نگارش این گزارش شد، دالیل نامعلومی 
كه سبب به هم ریختن افکار عمومی درباره سهم آب اصفهان شد 
و اینکه با توجه به دلیل اصلی تصویب این پروژه، یعنی آب سرانی 
 به فالت مرك��زی ایران، باید دی��د كه خشک س��الی و كمبود آب 

در اصفهان و البته یزد و كرمان چند سال دیگر باید قربانی بگیرد و 
مشکالت عدیده ای را ایجاد كند تا این پروژه به ثمر بنشیند.

در واقع مشکل نخست آن اس��ت كه زمزمه هایی درباره سهم آب 
اصفهان از بهشت آباد به گوش می رسد؛ اس��فندیار امینی، رییس 
انجمن خبرگان كشاورزی اصفهان با طرح این سوال كه چرا۲5۰ 
 میلی��ون مترمکعب آبی كه س��هم اصفه��ان بود به اس��تان دیگر 
رفته است، می گوید: قرار بود۱۸۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان 
بیاید، اما به استان های یزد و كرمان انتقال داده شد و این آب قرار بود 
جایگزین حق آبه زیست محیطی و كشاورزی استان اصفهان باشد 
و مشخص نیست كه چه دس��ت هایی پشت پرده است. وی معتقد 
است كه این انتقال آب به دلیل بحث  های علمی، اجتماعی و مردمی 
نیست و البی هایی صورت می گیرد كه از آن بی خبر هستیم و در واقع 
این طرح به نام اصفهان و به كام دیگر استان ها شد. امینی بیان كرد: 
مسئوالن استانی و ملی باید توسعه زمین های كشاورزی باالدست 
زاینده رود كه از حق مردم اصفهان تغذیه می شوند را نیز ببینند و 
همچنین باید خشکی شرق اصفهان و كمبود آب شرب در استان را 

نیز در تصمیمات خود مد نظر داشته باشند.
سهم اصفهان محفوظ است

این در حالی است كه مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهان درباره 

تونل بهشت آباد روی دیگر سکه را نشان می دهد و می گوید: از ابتدای 
طرح تونل بهشت آباد اصفهان، یزد و كرمان سهم مشخصی داشتند 
و كل حجم آب5۸۰ میلیون مترمکعب بود كه سهم اصفهان۲5۰ 

میلیون مترمکعب است.
مسعود میرمحمد صادقی درباره انتقال سهم آب اصفهان به دیگر 
اس��تان ها بیان كرد: این موضوع واقعیت ندارد، ابت��دا قرار بود كه 

آب از طریق تونل ب��ه نزدیکی اصفهان بیاید و بعد به اس��تان های 
 یزد و كرمان انتقال داده ش��ود، اما در ح��ال حاضر تصمیم گرفته 
 شده است كه آب به صورت مس��تقیم از دریاچه س��د بهشت آباد 

به یزد و كرمان پمپاژ شود.
 پروژه به دلیل اختالف در چگونگی روش انتقال تعطیل 

شد

رییس مجم��ع نمایندگان اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی 
دراین باره می گوید: قبل از دولت یازدهم، ۱5 س��ال بر روی پروژه 
بهشت آباد كار كارشناسی انجام شده بود و تحقیقا تمام كارشناسان 
داخلی و خارجی به این نتیجه رس��یده  بودند كه تونل بهشت آباد 
به عنوان تونلی برای انتقال آب شرب به فالت مركزی ایران باشد، اما 
در دولت یازدهم با فشارهایی كه وارد شد كه دالیل آن نیز برای ما كه 
نمایندگان مردم در مجلس هستیم نامعلوم است، پروژه متوقف شد 
و بعد از آن اعالم كردند كه این آب از طریق لوله باید انتقال پیدا كند.

حجت االسالم س��ید  ناصر موس��وی الرگانی با بیان اینکه  با توجه 
به تصمیمات اخیر  پ��روژه  انتقال آب با لوله  متوقف اس��ت، گفت: 
 بیش از 5 میلیون نفر در استان اصفهان از كمبود آب رنج می برند 
و در فصل گرم��ا در طبقات دوم به باال با مش��کل كمبود یا قطعی 
آب مواجه هس��تند. وی ب��ا بیان اینک��ه تونل بهش��ت آباد نیاز به 
س��د دارد، گفت: این س��د س��بب راكد شدن پروژه ش��ده است و 
 چگونگی انتقال آب سبب تفرقه  میان استان های خواستار این آب 
شده است و تصمیم گرفته شد كه هر استان جداگانه برای انتقال 
آب از بهشت آباد لوله كشی كند و این اختالفات سبب تعطیلی كامل 
پروژه شده است. البته ناگفته نماند كه تصمیمات استانی بخشی از 
پروژه بهشت آباد است و چندی بیش مدیریت این پروژه از استان 
خارج و به ش��ركت آب نیروی ایران واگذار شد كه باید دید در این 
خروج مدیریت، تا چه میزان حق اصفه��ان از این منبع خدادادی 

محفوظ می ماند.

اختالفاتی كه سهم آب اصفهان را تهدید می كند؛

تونل بهشت آباد و حکایت خشت اول و ثریا

گزارشی از پروژه های عمرانی شهر؛

اصفهان در سراشیبی عمران و آبادانی

رییس باغ تجربه اصفه��ان گفت: پاتوق تجربه 
با رویک��رد و ش��عار »س��المندی فصل جدید 
زندگی« از س��وی باغ تجربه در سه نقطه شهر 

برگزار خواهد شد.
فریبا زارعان با بیان اینکه شهروندان ارشد شهر 
اصفهان با حضور در برنامه »پاتوق تجربه« شعار 
» س��المندی فصل جدید زندگ��ی « را محقق 
می سازند، گفت: پاتوق تجربه با رویکرد و شعار 
» سالمندی فصل جدید زندگی « از سوی باغ 

تجربه در سه نقطه شهر برگزار خواهد شد.
رییس باغ تجربه اظهار داش��ت: برنامه پاتوق 
تجربه با هدف احیای هویت فرهنگ س��ازی و 
باال بردن امید به زندگی در دوران س��المندی 
از سوی باغ تجربه وابسته به سازمان فرهنگی 
 تفریحی ش��هرداری اصفه��ان برنام��ه ریزی 
ش��ده اس��ت. وی افزود: ارایه بازی های بومی 
و سنتی ش��امل نش��انه گیری، زو، دوز و ... به 
 منظور ایجاد حس نوستالژی در بین مخاطبین 
از جمله برنامه های بخش اول این پاتوق است. 

زارعان تصریح كرد: پات��وق تجربه در دومین 
بخش برنامه با حضور هنرمندان پیشکس��وت 
اصفهان از جمله اس��تاد حریرچیان و حس��ن 
اكلیلی به اجرای برنامه های نمایشی و موسیقی 
می پردازد. رییس باغ تجرب��ه ادامه داد: برنامه 
پاتوق تجربه از چهارم خردادماه به مدت س��ه 
روز از س��اعت۱6:3۰ تا۲۰ در سه نقطه شهر و 
در دو بخش ویژه عموم ش��هروندان و به ویژه 
سالمندان ) شهروندان ارش��د شهر اصفهان ( 

برگزار می شود.
زارعان خاطر نش��ان كرد: این برنامه از چهارم 
تا 6  خردادماه به ترتی��ب در مکان های پارك 
شهید رجایی، پارك ملک شهر و ضلع جنوبی 

پل مارنان میزبان شهروندان است.
وی در پای��ان از برگ��زاری جلس��ه روخوانی و 
روان خوانی قرآن در باغ تجربه خبر داد و افزود: 
جلسه روخوانی و روان خوانی قرآن روز دوشنبه 
 س��وم خرداد ماه س��اعت۸:3۰ صبح در محل 

باغ تجربه برگزار می شود.

مدیر منطق��ه 5 ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
آسفالت تراشی، لکه گیری و روكش آسفالت 

معابر اصلی منطقه 5 تکمیل شد.
 حمی��د عص��ارزادگان اظهار كرد: آس��فالت 
معابر منطقه ب��رای تردد روان وس��ایل نقلیه 
 و عبور و مرور شهروندان در دس��تور كار قرار 

گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه آس��فالت تراش��ی، لکه 
گی��ری و روكش، آس��فالت ۸ خیاب��ان اصلی 
منطق��ه تکمیل ش��ده اس��ت، عن��وان كرد: 
 آسفالت تراشی، لکه گیری و روكش آسفالت 
خیابان ه��ای چهارب��اغ باال، ش��هدای صفه، 
خاقانی، به��ار آزادی، عالمه جعفری، كاویان، 
نظرغرب��ی و بلوار ارتش با اعتب��ار ۲6 میلیارد 

ریال انجام شده است.
مدیر منطق��ه 5 ش��هرداری اصفه��ان افزود: 
همچنین آسفالت تراشی و لکه گیری خیابان 
چهار باغ باال و بلوار ارتش با مس��احت حدود 
۸۰۰۰ متر مربع و۲۲5۰ تن آسفالت اجرا شد.

عص��ارزادگان با اش��اره به دیگر پ��روژه های 
 منطق��ه عنوان ك��رد: خیابان س��ازی خیابان 
نظر غرب��ی و اح��داث خیابان كمک��ی ارتش 
حدفاصل خیابان جانبازان تا صفه در دس��تور 

كار امسال شهرداری منطقه قرار دارد.

س��رانه روزان��ه تولی��د پس��ماند در برخ��ی 
از بیمارس��تان های ب��زرگ اصفه��ان حدود 
۴كیلوگ��رم اس��ت ك��ه ای��ن می��زان ۴ برابر 

استاندارد جهانی است.
پسماندهای بیمارس��تانی گونه ای از پسماند 
 اس��ت ك��ه در اث��ر انج��ام عملی��ات درمانی 
در بیمارستان ها و مراكز درمانی تولید می شود 
و به دلیل دارا بودن خاصیت عفونی می تواند 
عامل موثری در اشاعه انواع آلودگی ها و ناقل 

بیماری های گوناگون باشد.
مطابق ب��ا قان��ون، تولید كننده این پس��ماند 
 موظف اس��ت با برنامه ریزی مناس��ب نسبت 
به جم��ع آوری و امح��ای این زباله ه��ا اقدام 
كند كه امن تری��ن روش مت��داول در جهان 
برای این امر، استفاده از دس��تگاه زباله سوز و 
 تبدیل این پس��ماندهای خطرن��اك به انرژی 

است.
در كشور ما عموم بیمارستان ها در ازای اقامت 
بیمار در بیمارستان، مبلغی را به عنوان هزینه 

هتلینگ از بیم��ار دریافت م��ی كنند كه این 
مبلغ شامل هزینه ویزیت، دارو، اعمال جراحی 
و... نبوده و صرفا مبلغی اس��ت كه بیمار بابت 
استفاده از تخت بیمارس��تان و سایر خدمات 

رفاهی پرداخت می كند.
در واقع بیمارس��تان ها با دریاف��ت این مبلغ، 
هزینه های اداری، پرسنلی و جاری بیمارستان 
اع��م از هزینه آب و برق و س��ایر ان��رژی ها را 
پرداخت می كنن��د و طبیعتا بخش��ی از این 
هزینه نیز باید صرف جم��ع آوری و مدیریت 
زباله هایی شود كه توس��ط هر بیمار بستری، 

تولید می شود.
نرخ مذك��ور در طول این ایام 3/6 برابر ش��ده 

است.
 اما آیا ب��ا افزایش هزینه دریافت��ی از بیماران، 
این مبل��غ در افزایش س��طح رف��اه بیماران، 
 پیش��گیری از انتش��ار بیم��اری ه��ا، كنترل 
.موث��ر  . و. بیمارس��تانی   آلودگ��ی ه��ای 

بوده است؟
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پاداش قهرمانی استقالل خوزستان 
پرداخت شد

پیشنهاد تبریزی ها برای یاغی پرسپولیسی

رکورد فوق العاده یک استقاللی 
در کسب قهرمانی

نه، نیمار به رئال مادرید

سرمربی که قید لیگ برتر را می زند

رونمایی از بلیت های المپیک 
و پارالمپیک ۲۰۱۶ 

پاداش بازیکنان تیم فوتبال استقالل خوزس��تان بابت قهرمانی شان در لیگ برتر 
پرداخت شد. تیم فوتبال استقالل خوزس��تان قهرمان پانزدهمین دوره لیگ برتر 
فوتبال شد که با توجه به این مس��ئله اعضای هیئت مدیره باشگاه پاداش هایی را 
برای بازیکنان و کادر فنی در نظر گرفتند. اعضای تیم فوتبال استقالل خوزستان 
هفته گذشته برای دیدار با مدیران بانک ملی که مالکیت این تیم را در اختیار دارند 
و اسپانس��ر آبی پوش��ان در لیگ برتر بود، به تهران آمدند تا ضمن قدردانی از آنها 
پاداش های شان نیز پرداخت شود. پاداش بازیکنان استقالل خوزستان به طور کامل 

پرداخت شد تا با روحیه ای مضاعف آماده تمرینات پیش فصل شوند.

شنیده می شود مسئوالن باشگاه گس��ترش فوالد به ستاره پیش��ین تیم فوتبال 
پرسپولیس پیشنهاد حضور در تیم خود را داده اند. پیام صادقیان، ستاره پیشین 
تیم فوتبال پرسپولیس که در فصل گذشته در نفت و صبا حضور داشت و البته فصل 
پر فروغی را هم پشت سر نگذاش��ت، ظاهرا با پیشنهاد مسئوالن باشگاه گسترش 
فوالد روبه رو شده است. مسئوالن باشگاه گسترش فوالد به صادقیان اعالم کرده اند 
برای ادامه دوران حرفه ای خود به ش��هر زادگاهش برود و در تیم گسترش فوالد 

بازی کند. باید دید آیا صادقیان به تبریز بر می گردد یا تصمیم دیگری می گیرد.

حسن بیت سعید موفق شده است ٤ قهرماني را در ٤ جام مختلف تجربه کند.
استقالل خوزستان توانست با عده اي بازیکن جوان گمنام لیگ یکي و البته مربي 
باهوشش قهرمان ایران شود. حسن بیت سعید پدیده و آقاي گل این تیم رکوردي 
فوق العاده داشته است. او که فوتبال را خیلي دیر آغاز کرد، پس از خدمت سربازي 
به جنوب سوسنگرد رفت و با این تیم قهرمان لیگ استان شد. پس از این قهرماني 
در دوسال پیاپي با فوالد نوین ابتدا قهرمان لیگ دو و سپس لیگ یک شد. این فصل 
 نیز با ش��گفت انگیزها جام قهرماني را بلند کرد ت��ا ٤ قهرماني در کارنامه خودش 

در دوران کوتاه فوتبالي اش داشته باشد.

ستاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا تا پایان س��ال ۲۰۲۲ با بارسلونا تمدید خواهد 
کرد. نیمار که از باش��گاه های رئال مادرید، پاری س��ن ژرمن پیش��نهادات رسمی 
داشته و دارد، از طریق وکیل دوم خود رسما به باشگاه بارسلونا اعالم کرد که برای 
تمدید قراردادش تا پایان سال ۲۰۲۲ مش��کلی ندارد. نیمار برای تمدید قرارداد 
خود تا پایان ۲۰۲۲ هیچ شرط مالی در میان نیاورده و منتظر شنیدن رقم باشگاه 
است. هواداران بارسلونا از ش��نیدن این خبر بسیار خوشحالند، اما مشکل قدیمی 
نیمار با این اقدام خوشحال کننده، حل نخواهد شد، نیمار باید پاسخگوی اتهامات 

پولشویی و فساد مالی در جریان قرارداد اولیه خود باشد.

 س��رمربی تیم فوتبال پی��کان مذاکراتی با تیم خونه به خونه بابل داش��ته اس��ت 
تا در صورت توافق هدایت این تیم را به عهده بگیرد. پس از جش��ن قهرمانی تیم 
فوتبال پیکان در لیگ آزادگان در ورزشگاه شهدای شهر قدس، مسئوالن باشگاه 
پیکان و سرمربی این تیم اتفاق نظر و تاکید داشتند که در لیگ برتر هم با یکدیگر 
ادامه همکاری می دهند. حتی مرزبان در پاسخ به این پرسش که سپاهانی ها با شما 

مذاکره کرده اند یا نه، گفت که با پیکان قرارداد دارم و می مانم.
حتی شنیده ش��ده که مرزبان برای فصلی که پیش روس��ت به مسئوالن باشگاه 
پیکان لیست بازیکنان مورد نیازش را داده، اما این در حالی است که وی مذاکراتی 
جدی با مدیران خونه به خونه بابل داش��ته اس��ت. مرزبان حتی ب��ه توافقاتی نیز 
 رسیده و به تایید برخی مسئوالن باشگاه پیکان وی در آستانه حضور روی نیمکت 
خونه به خونه است. مس��ئوالن باش��گاه خونه به خونه نیز مذاکره با مرزبان را رد 

نکردند.
تیم خونه به خونه این فصل برای صع��ود به لیگ برتر تالش می کرد که ناکام ماند 
 و قصد دارد در فصل پیش رو ب��ا مرزبان که پیکان را لیگ برت��ری و قهرمان لیگ

 دسته اول کرد برای لیگ برتری شدن تالش کند.

مس��ئوالن برگزرای بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ری��و از بلیت های این 
 دو تورنمن��ت رونمایی کردند. در فاصل��ه ۲ ماه و ۱۱ روز تا آغ��از المپیک ۲۰۱۶ 
در ریودژانیرو،  جمعه از بلیت های این بازی ها و همچنین پارالمپیک رونمایی شد. 
روی هر بلیت تصویر رش��ته خاص آن ورزش دیده می شود و همچنین مشخص 
است که بلیت مربوط به المپیک است یا پارالمپیک. این بلیت ها توسط یک شرکت 
 آمریکایی طراحی ش��ده که همین کار را ب��رای المپیک ۲۰۱۲ لن��دن نیز انجام 
داده بود. بیش از ٤ میلیون بلیت برای المپیک در نظر گرفته ش��ده که ۶7 درصد 

آن فروخته شده است.

 محمدرضا خلعتبری که چند روز پیش از تمایلش برای حضور در استقالل 
خبر داده بود، حاال پیامی منتش��ر کرده که بوی خداحافظی از س��پاهان را 
می دهد. بازیکن سپاهان در صفحه اجتماعی اش نوشت: » به امید بازگشت 

سپاهان به دوران اوجش. یک روز آمدیم و یک روز هم باید برویم. «

لنز دوربین

یک روز آمدیم و یک روز باید برویم!

سیری در دنیای ورزش

۲۰9۲۰9۲۰9

اقدامی که افق آسیایی پرسپولیس را 
نشان می دهد

رکورد کی روش
 دست نیافتنی تر شد

بالیی که پوالدی
 بر سر بختیار و سروش آورد

 اینکه پرسپولیس��ی ها وس��ط جش��ن و ماتم خودش��ان برای دوم ش��دن و 
اول نشدن در لیگ حتی پیش از فصل نقل و انتقاالت اقدام می کنند، نشان 
از افق  آس��یایی این تیم دارد و روزهای خوشی را نوید می دهد. چک اول را 
به نظر می رسد پرس��پولیس به لیگ برتر زده است. جذب بیرانوند درحالی 
که هنوز صدای جشن پرسپولیسی ها و تقلید صداهای شان تمام نشده نماد 
س��اعت سوئیسی دقیقی اس��ت که در دفتر کار طاهری و اتاق آنالیز برانکو 
صدایش ش��نیده می شود. برانکو نه امروز که از نیم فصل که دنبال لوبانوف 
رفت و از او آبی گرم شده ندید، می دانست - هم او می دانست و هم همه 

فوتبال دوستان ایران - که ادامه کار با شلوار باب اسفنجی امکان ندارد.
نکته اما در تیک تاک س��اعتی خالصه می ش��ود که برانکو و طاهری کوک 
کرده اند. آنها فرصت جش��ن گرفتن برای دوم ش��دن یا حتی ناراحتی برای 
اول نش��دن ندارند چون باید دروازه بان ج��ذب می کردند و البته چنین هم 
کردند تا پاش��نه آش��یل پرس��پولیس را زره پوش کنند. حاال  پرسپولیس 
چاه ویل خود را در درون دروازه پر کرده است، بیرانوند اگر بتواند خودش را 
مثل یک حرفه ای کنترل کند و اسیر رفتارهای غیرحرفه ای نشود می تواند 
تا س��ال ها برای پرس��پولیس دیواری قابل اعتماد بسازد جلوی دروازه و این 

میسر نشده جز با عجله همراه با دقت تیم » برانکو - طاهری «.
ای��ن زوج در روزهایی که دیگ��ران بعضا مدیر ندارند، مربی س��ال آینده را 
 هم نمی شناس��ند و هنوز لیس��ت بازیکنان ش��ان را روی کاغذ ننوشته اند، 
مهم ترین خرید فصل را انجام دادند. پرس��پولیس حاال نش��ان می دهد که 

می تواند روزهای بهتری را هم رقم بزند حتی در سطح آسیا.

 تی��م مل��ی فوتب��ال ایران در ۳ س��ال گذش��ته مقاب��ل هیچ تیم آس��یایی 
شکست نخورده است. آخرین دیداری که تیم ملی فوتبال ایران مقابل یک 
تیم آس��یایی شکست خورد، برمی گردد به ۳س��ال پیش؛ یعنی اول خرداد 
س��ال ۱۳9۲ مقاب��ل عمان. تیم تح��ت هدایت کارلوس ک��ی روش در اول 
خردادماه س��ال 9۲ در دیداری تدارکاتی مقابل عمان در مس��قط ۳ بر یک 
شکست خورد. از آن زمان به بعد تیم ملی ایران طی ۳ سال گذشته در هیچ 
دیدار دوس��تانه و رس��می دیگری مقابل تیم های آسیایی شکست نخورد تا 
رکورد شکست ناپذیری مقابل تیم های قاره کهن همچنان ادامه داشته باشد. 
از آن زم��ان تی��م ملی ایران فقط در یک دیدار دیگر آن هم مقابل تیم ملی 
عراق در یک چهارم نهایی جام ملت  های آس��یا ۲۰۱5 اس��ترالیا در ضربات 
پنالتی شکست خورد که البته شکست در ضربات پنالتی با توجه به قوانین 
فیفا، شکس��ت محسوب نشده و این دیدار نیز در۱۲۰ دقیقه برای تیم ملی 
کش��ورمان با تساوی به پایان رسیده است. تیم ملی ایران همراه با کارلوس 
کی روش، س��رمربی پرتغالی خود طی این ۳ س��ال در ۲۳ دیدار رس��می و 
دوس��تانه دیگر مقابل تیم های آس��یایی ۱9 پیروزی و ٤ تس��اوی به دست 
 آورده اس��ت. طی این ۳ س��ال تیم ملی ایران عالوه بر بازی های دوس��تانه، 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱٤ و ۲۰۱8، مقدماتی جام ملت  های 

آسیا ۲۰۱5 و جام ملت های آسیا ۲۰۱5 به میدان رفته است.
در بین ۲۳ بازی برگزار ش��ده دیدار با ازبکستان، ۲ بار دیدار با کره جنوبی، 
دیدار با ژاپن و ۲ دیدار با عراق نیز به چشم می خورد که ایران در هیچ کدام 

از این دیدارها شکست نخورده است.

 مه��دی ت��اج همچنان تالش م��ی کند که مج��وز حضور بازیکنان س��رباز 
در اردوی تیم ملی را بگیرد!

با اینکه س��ردار موس��ی کمالی، جانشین منابع انس��انی ستاد کل نیروهای 
 مس��لح گفته بود بازیکنان س��رباز که در دریاف��ت کارت پایان خود تخطی 
 ک��رده ان��د ح��ق حض��ور در اردوی تیم مل��ی را ندارند. کی روش دس��ت 
به دعوت از س��روش رفیعی و بختیار رحمانی زد. همین س��بب شد تا ستاد 
کل نیروهای مس��لح بار دیگر از خود واکنش نش��ان ده��د و تکرار کند که 
بازیکنان س��رباز حق حضور در اردوی تیم مل��ی را ندارند. بعد از این اعالم 
مهدی تاج باز هم وارد مذاکره شده که بتواند مجوز بازیکنان سرباز را برای 
حضور در اردوی تیم ملی بگیرد که بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد 
و آن طور که از ش��واهد و قرائن پیداس��ت سروش رفیعی و بختیار رحمانی 
نمی توانند در اردوی تیم ملی حاضر ش��وند! گفته می ش��ود مخالفت ستاد 
کل نیروهای مس��لح با حضور بازیکنان س��رباز در اردوی تیم ملی به خاطر 
عدم تمکین مهرداد پوالدی از حکم صادره برای وی بوده اس��ت. س��ازمان 
 نظ��ام وظیفه در نامه ای که ب��رای مهرداد پوالدی صادر ک��رده بود از وی 
 خواسته بود برای بررسی مدارک ارایه داده به منظور دریافت کارت پایان خدمت 
در س��ازمان نظام وظیفه حاضر ش��ود که وی از این تصمیم سرپیچی کرد! 
در ادامه س��تاد کل نیروهای مس��لح بنا به درخواست کی روش و خواهش 
فدراس��یون فوتبال مجوز حضور بازیکنان س��رباز در جام ملت های آسیا را 
داد به ش��رط اینکه مهرداد پوالدی بعد از این مس��ابقات خود را به سازمان 

نظام وظیفه معرفی کند، اما او باز هم این کار را نکرد!

فوزیل موس��ایف، بازیکن ازبکس��تانی تیم فوتبال س��پاهان 
 هن��گام ترک ای��ن باش��گاه از عملک��رد مدیران س��پاهان 
به ش��دت گالیه مند بود و با چشمانی اشکبار از مشکالتش 

گفت.
روزی که پای برگه قرارداد با س��پاهان را امضا کرد، شاید به 
او گفته بودند به حرفه ای ترین باشگاه ایرانی ملحق می شود؛ 
باشگاهی که در ثبات، موفقیت و نظم و انضباط و دیسیپلین 

سرآمد باشگاه های ایران است.
شاید شنیده بود که در سپاهان می تواند بدون دغدغه مالی 
و فکری، به فوتبال خود ادامه دهد و حتی قهرمانی آس��یا را 
هم تجربه کند. با ذوق و ش��وق آمد، اما ش��بی که می رفت، 
چشمانش اشکبار بود. باورمان نمی شد یک بازیکن خارجی 
در این س��طح از فوتب��ال هنگامی که نوبت ب��ه گالیه ها از 
مدیریت باشگاه سپاهان می رسد، بغضش بشکند و گریه کند!

» فوزی��ل موس��ایف « با ناراحتی بس��یار از ایران رفت چون 
ب��ه زعم خودش،۳۰درص��د جریمه ای که ش��امل حال این 
بازیکن و س��ایر هم تیمی هایش ش��د، نه به ح��ق بود و نه 
حرفه ای. با ش��ور و ح��رارت و عصبانیت عجی��ب و غریبی 
 ح��رف م��ی زد. از جریم��ه که حرف ش��د، مش��ت هایش را 

در هوا می برد و روی میز می کوبید.
در طول مصاحبه، دو س��ه باری اش��ک از چشمانش سرازیر 
ش��د به ویژه وقتی از خانواده اش گفت که چشم امیدشان به 
درآمدی اس��ت که فوزیل از راه فوتبال درمی آورد. گفت: من 
خرج خانواده می دهم. فوتبال ش��غل من اس��ت. سپاهانی ها 

دلم را شکستند...
چرا این قدر عصبانی هستی؟

ش��ما جای من بودید عصبانی نمی شدید؟ بعد از یک هفته 
 ک��ه برای تس��ویه حس��اب به باش��گاه رفتم به م��ن گفتند

۳۰ درص��د از قراردادت را ک��م می کنیم و پای برگه جریمه 
را امضا کن و برو.

تو هم امضا کردی و رفتی؟
ن��ه. هی��چ دلیلی نداش��ت ک��ه از ق��رارداد من ک��م کنند 
 چ��ون در ق��رارداد من چنی��ن بندی نبود که باش��گاه حق 
جریمه کردن دارد با این حال من گفتم اش��کالی ندارد.۳۰ 

درص��د را از ق��راردادم ک��م کنید و بقیه 
پولم را بدهید. من هم امضا می کنم 
و م��ی روم ولی گفتند ن��ه اول امضا 
کن. گفتم من چنین کاری نمی کنم 
چ��ون اگر امضا کن��م، از کجا معلوم 

بقیه پولم را بدهید؟
مدیرعامل باش�گاه س�پاهان 
اع�الم  گفت وگ�و  ی�ک  در 
ک�رده چطور آن موق�ع که به 

می دادی�م  پ�اداش  بازیکن�ان 
کسی نمی گفت پاداش برای چه؟ 

اما حاال که جریمه کرده ایم صدای 
همه درآمده است؟

پاداش؟ کدام پاداش؟ ش��ش ماه به ما پول 
ندادند و صدای م��ان درنیامد. بروید از بقیه 
بازیکنان هم بپرسید. چند ماه از پول خبری 

نبود و من س��رم را زیر انداختم و بازی کردم 
و اعتراض��ی نکردم. ح��اال می گویند پاداش هم 

داده اند؟! پاداش پیش��کش. پ��ول خودمان را هم 
ندادند و حاال هم که۳۰ درصد جریمه کرده اند. ش��ما 

قرارداد من را ببینید اگر یک کلمه در قرارداد من نوش��ته 
ش��ده باش��د که اگر تیم یازدهم، دوازدهم یا هیجدهم شد، 

باش��گاه حق دارد م��ن را جریمه کند، آن وقت من کل پول 
قراردادم را به سپاهان می بخشم.

چه کسی واسطه حضور تو در سپاهان شد؟
خوروش.

با خوروش برای حل این مشکل صحبت نکردی؟
ن��ه. من با هیچ کس حرفی نزدم. فقط با آقای باقریان حرف 
 زدم. فک��ر نمی کردم مدیرعامل باش��گاه س��پاهان بخواهد 
 ب��ا م��ن چنی��ن کاری کن��د. م��ن کل بازی ها را ب��ودم و 
 ی��ک ب��ار نش��د درگیری ی��ا حاش��یه ایج��اد کنم. 
ش��ش ماه پول نگرفتیم و دم نزدم. مربی می گفت 
دفاع بازی کن، وس��ط بازی کن، هرجا گفت بازی 
کردم. س��رم به کار خودم بود و این هم دستمزدم! 
م��ن ای��ران و اصفه��ان و طرف��داران س��پاهان را 
 خیلی دوس��ت دارم. به اصفهان ع��ادت کردم ولی 

هیچ وقت فکر نمی کردم این طوری جدا شوم.
مثل اینکه خیلی از دست باقریان شاکی 

هستی؟
نه باقریان و نه هیچ کس دیگر نمی تواند 
قرارداد من را ک��م کند چون طبق 
به  اج���ازه ای  قرارداد، چنی���ن 
باشگاه داده نش��ده است. من 
نمی خواس��تم این طوری 
بش���ود ک��ه بخواهم از 
طری���ق فیف��ا وارد 

بشوم.
قصد داری 

از سپاهان شکایت کنی؟
 مجبورم. اگر این مش��کل از راه مس��المت آمیز حل نش��ود، 
ب��ه فیفا ش��کایت می کن��م. اگر به عن��وان مثال دیر س��ر 
 تمرین��ات رفته ب��ودم ی��ا کار غیراخالقی انج��ام داده بودم 
یا از قصد برای تیم بازی نکردم، می توانس��تند من را جریمه 
کنند ولی من هیچ کاری نکردم که مستلزم این جریمه باشم 
و البته این تنها حرف من نیست. شیمبا و پادوانی هم برگه 

جریمه را امضا نکردند.
شنیده اید که از محل جریمه های 3۰ درصدی نزدیک 

4 میلیارد تومان عاید باشگاه می شود؟
به نظر ش��ما این گونه درآمدزایی درس��ت اس��ت؟ اخالقی 
و انس��انی اس��ت؟ من می گوی��م پول مهم نیس��ت؛ می آید 
و می رود ولی آدم باید آدم بماند و انس��انیت داش��ته باشد. 
فقط این را بگویم که با این رویه، اتفاقات س��بب س��قوط و 
 نابودی س��پاهان می ش��ود؛ س��پاهان باشگاه بس��یار بزرگی 
به شمار می رود، اما برخی مسئوالن آن، با این کارها سپاهان 

را نابود می کنند.
به نظرت چرا کار سپاهان به اینجا کشید؟ تیم همیشه 
مدعی قهرمانی یازدهم ش�د. باالخره بازیکنان هم در 

این ناکامی سهم دارند.
فوتبال است دیگر. چلسی با آن همه بازیکن چنین شرایطی 
پیدا کرد یا همین پرس��پولیس که فص��ل قبل و فصل های 
قبل تر موقعیت خوبی نداش��ت. یک تیم که همیشه قهرمان 

نمی ماند.
ب�ه نظر تو عل�ت اصلی ناکامی س�پاهان در فصلی که 

گذشت چه بود؟
دالیل مختلفی داش��ت؛ یکی مدیریت باش��گاه ب��ود. آقای 
باقری��ان مدیریت خوبی نداش��ت و دیگری هم عوض کردن 

مربی بود. 
به نظرم نباید فرکی را عوض می کردند.

ب�ا ب��س��ته 
ش��دن پ�رون��ده 
سیاه لیگ پانزدهم آن هم 
با قرار گرفتن در رتب��ه نازل یازدهم 
باش��گاه س��پاهان به تکاپو افتاد تا هر چه س��ریع تر 
تکلیف کادر فنی اش را مشخص کند تا تیم خوبی را 
برای فصل آتی روانه میادین کند. اما در این گیرو دار 
پایان قرارداد ۱5 بازیکن کلیدی این تیم باعث ش��د 
تا مدیران باشگاه با چالش جدی تری در راه انتخاب 

سرمربی روبه رو شوند.
۱5 بازیکن س��پاهان با اتم��ام قراردادش��ان در این 
فصل می توانند بدون هیچ مشکلی اصفهان را ترک 

 کنند که از جمله آنها می ت��وان به رحمان احمدی،
  عب��دا.. کرم��ی، محمدعل��ی احم��دی، رس��ول و 
محرم نویدکیا، میالد سرلک، وریا غفوری، محمدرضا 
خلعتبری، امین منوچهری، لوس��یانو پریرا، لئوناردو 
پادووانی، س��ینیجاد آبریچیچ، فوضیل موس��ی اف، 
حس��ین پاپی و محمد روش��ندل اش��اره کرد ضمن 
 این که هادی عقیل��ی هم به احتمال ف��راوان جایی 

در ترکیب این تیم برای فصل آتی نخواهد داشت.
 با ای��ن ش��رایط کار مدیران باش��گاه ب��رای مذاکره 
با مربیان مد نظر دشوارتر از همیشه به نظر می رسد 
به خصوص در مذاکراتی که با عبدا... ویسی به عنوان 
گزینه نخست خود داشتند. پرکردن جای خالی این 
بازیکنان که اکثرا هم پا به س��ن گذاشته اند مسلما 
برای هر مربی دشوار است آن هم در شرایطی که بعد 
از اتفاقات این فصل هر کس س��کان هدایت سپاهان 
را در دس��ت بگیرد باید تیمی در ح��د و اندازه های 
قهرمانی ببندد. حال باید منتظر ماند و با گذشت زمان 
دید باش��گاه محبوب نصف جهان با این مشکالت و 
بحران هایی که روبه روی خود می بیند چه سیاستی 

را در قبال فصل آتی در دستور کار قرار می دهد.

 حسن تفتیان دونده المپیکی ایران موفق شد در حضور بولت سریع ترین مرد جهان به مدال برنز رقابت های جهانی 
چک دست پیدا کند.

 کش��ور چک۲۰ ماه می میالدی مصادف با ۳۱ اردیبهش��ت م��اه میزبان 
رقابت های world challenge با حضور یوسین بولت سریع ترین مرد 
جهان بود. رقابت هایی که با قهرمانی بولت این دونده جامائیکایی و البته 

سومی حسن تفتیان نماینده المپیکی ایران همراه بود.
در این رقابت ها و در ماده دوی۱۰۰ متر » یوسین بولت « با رکورد 9/98 

به عنوان قهرمانی رسید. 
» رامون گیتنز « از باربادوس با رکورد ۱۰/۲۱ دوم ش��د و حس��ن تفتیان 
 نماینده ای��ران نیز با رک��ورد ۱۰/۲5 به عنوان س��وم و مدال برنز دس��ت 
پیدا کرد. تفتیان در حالی سوم شد که رکوردش در دوی۱۰۰ متر۱۰/۱۰ 
است و حتی می توانست با ثبت رکورد خود در رده دوم جدول قرار گیرد. وی به واسطه قهرمانی در دوی۶۰  متر داخل 

سالن آسیا فرصت حضور در این مسابقات را پیدا کرد.

میزبانی شیراز برای مسابقات جهانی کشتی فرنگی بیش از همه به مذاق امید نوروزی خوش آمد، جایی که او با تشویق 
بی امان هم شهری های خود انواع فنون را روی رقبای خود پیاده می کرد.

جام جهانی کشتی فرنگی در ش��یراز با قهرمانی ایران به پایان رسید تا هم 
در میزبانی و هم در عملکرد فنی ای��ران یکی از بهترین تورنمنت های خود 

را پشت سر بگذارد.
 اما نکت��ه جالب این رقابت ها میزبانی ش��یراز و کش��تی های ف��وق العاده 
 زیبای امید نوروزی بود که یکی از بهترین نمایش خود را مقابل چش��مان 

همشهری های خود به اجرا گذاشت.
 او در دیدار فینال مقابل زایور کابالویف روس عالی ظاهر شد و با سالتوهای 
خود سالن را به وجد آورد. تماشاگران از او فقط فنونی که در آن شگرد دارد 
 را می خواستند و امید هم کم نگذاشت به طوری که با سالتو و باراندازهای 

 پی در پی خود همش��هری های خود را به اوج غرور مقابل روس ها رس��انده بود. ش��یرازی ها فق��ط از امید ضربه فنی
 می خواستند که او هم با حمایت آنها فوق العاده ظاهر شد.

حرکاتی که یک ایران را سربلند کردقدرت نمایی دونده المپیکی ایران در چک

بزرگ ترین مشکل سپاهان برای لیگ شانزدهم
  علی صانعی، مدیر فنی و مش��اور تیم ملی فوتسال پس از 
 هم گروهی ای��ران در رقابت ه��ای جام جهان��ی کلمبیا با 
تیم های اسپانیا، مراکش و آذربایجان گفت: سه سال متوالی 
است که با تیم اس��پانیا ) ۲۰۰8، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ ( هم گروه 

هستیم و شناخت بسیار خوبی از یکدیگر داریم.
صانعی ادامه داد: با تیم مراکش نیز در سال ۲۰۱۲ هم گروه 
بوده و تقریبا با شناخت نسبی که این تیم داریم و می توان 
گفت تاکنون بازی های راحتی را پی��ش روی خود نداریم. 
تیم آذربایجان که برای اول بار با این تیم هم گروه شده ایم 
حریف ناش��ناخته ای برای ما بوده و تا جایی که اطالع دارم 

از ٤ بازیکن برزیلی برای تیم ملی خود استفاده کرده است.
وی گفت: بازی هایی که پیش روی مان اس��ت سخت بوده 
و باید با تالش مضاعف ب��رای موفقیت و صع��ود از مرحله 
 گروهی به مراحل بعدی بجنگیم. هدف ما این است که بعد از

 ۲٤ سال بتوانیم در بین ٤ تیم برتر جهان قرار بگیریم. 
از سال ۱99۲ تاکنون نتوانسته ایم به این هدف برسیم، اما 
امیدوارم با توجه به تمرینات، بازی های دوستانه و اردوهای 
 تدارکاتی ک��ه در پیش داری��م، موفق تر از گذش��ته عمل 
کنیم. علی صانعی از برگزاری بازی دوس��تانه با ازبکستان 
و ش��رکت درتورنمنت تایلند خبر داد و گفت: قرار است در 

تورنمنت 
ی��لن�د  ت���ا

 ک������ه تاکن��ون 
تیم ه��ای مص��ر، تایلند و 

ایران حضورش��ان قطعی ش��ده، قرار 
اس��ت تا یک یا دو تیم دیگ��ر نیز در ای��ن تورنمنت حضور 
داشته باشند. با تیم ملی فوتس��ال ازبکستان نیز قرار است 
۲ بازی دوستانه برگزار کنیم. وی ادامه داد: درحال رایزنی 
هستیم تا بازی های بیش��تری را در نظر بگیریم. تا پیش از 
برگزاری مراسم قرعه کشی اکثر تیم ها به سختی رضایت به 
 برگزاری بازی دوستانه می دهند، اما اکنون با مشخص شدن

 گروه ها، تیم ها فعال شده و برای انجام بازی های دوستانه 
دست به کار می شوند.

فوتسال ایران می خواهد جزو چهار تیم برتر جهان باشد

حمله بازیکن ازبک سپاهان به باقریان
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مفاد آرا
2/566 آگهی موضوع ماده س��ه قانون وماده 13آیی��ن نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب 
اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي ش��ود در صورتي كه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 1-  رای ش��ماره 17895 مورخ 1394/10/14 هیات اول آقاي سید قاسم 
فیاض فرزند سید علي نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/40 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4483/118 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اح��د از ورثه مرحوم علی فیاض 

دستگردی محرز گردیده است
2- رای ش��ماره 18755 مورخ 1394/11/8 هیات دوم خانم فتانه زماني 
فرزند ایرج نسبت به ششدانگ به مساحت 300 مترمربع پالك شماره1186 
فرع��ي از 2248اصلي واق��ع در اصفهان بخش6 حوزه ثب��ت ملك جنوب 
اصفهان كه ب��ه موجب قولنام��ه عادی و مع الواس��طه از آقای حس��ین 

مصطفوی آفارانی خریداری شده است
3- رای ش��ماره 13911 م��ورخ 1394/7/21 هی��ات دوم  آقاي  مرتضي 
سیامك دستجردي فرزند صادق نسبت به ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  
به مساحت 83/30مترمربع پالك شماره21 فرعي از4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای ش��ماره 19180 مورخ 1394/11/17 هیات اول  آقاي س��یف اله 
اسماعیلیان فرزند مصطفي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 142 مترمربع مفروزی از پالك شماره 95 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 

قولنامه عادی و مع الواسطه ازخانم آغا بیگم فیاض خریداری شده است
5- رای شماره 19181 مورخ 1394/11/17 هیات اول  خانم مریم جوالئي 
دستگردي فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 142 مترمربع مفروزی از پالك شماره 95 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 

قولنامه عادی و مع الواسطه ازخانم آغا بیگم فیاض خریداری شده است
6- رای ش��ماره 19173 م��ورخ 1394/11/17 هی��ات اول خانم عصمت 
جعفري فرزند علي شیر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/85 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 243 فرع��ي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
7- رای ش��ماره 19158 مورخ 1394/11/17 هیات اول آقاي عبدالحسین 
امیري فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به 
مساحت 64/15 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 137 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
8- رای شماره 19547 مورخ 1394/11/26 هیات دوم آقاي براتعلي امیني 
باغبادراني فرزند میرزا محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
120/71 مترمربع پالك شماره 41 فرعي از 3123 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
9- رای ش��ماره 18294 م��ورخ 1394/10/27 هی��ات اول خان��م زه��را 
برزگر س��یچاني فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
139/05مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موج��ب قولنامه عادی و 

مع الواسطه از آقای عباس ابراهیمی خریداری شده است
10- رای شماره 18344 مورخ 1394/10/29 هیات دوم خانم رقیه محمدي 
خشویي فرزند یداله نسبت به  ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 
109/24 مترمربع پالك شماره 231 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
11- رای ش��ماره 14255 مورخ 1394/7/28 هیات اول خانم شهناز غزل 
گو فرزند غالمحس��ین  نسبت به شش��دانگ باغ غیر محصور به مساحت 
1736/84مترمربع مفروزی ازپالك شماره  2171 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
12- رای ش��ماره 17833 مورخ 1394/10/11 هی��ات دوم آقاي ولي اهلل 
یوسف وند فرزند یداهلل نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی سه طبقه  
به مساحت 185/18 مترمربع پالك شماره 54 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 16279 مورخ 1394/9/10 هیات اول آقاي زمان احمدي 
خشوئي فرزند قاسم نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه 
به مس��احت 166/22 مترمرب��ع مف��روزی از پالك ش��ماره 133 فرعي 
از4348اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
14- رای شماره 16285 مورخ 1394/9/10 هیات اول خانم شهین باغباني 
تهراني فرزند احمد نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مس��احت 166/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای ش��ماره 18355 مورخ 1394/10/30 هی��ات اول آقاي رجبعلي 
حاجي صالحي فرزند عبدالصالح نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
176/71 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 78 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
16- رای ش��ماره 16506 مورخ 1394/9/14 هی��ات اول آقاي محمدعلي 
وزیري وزیرآبادي فرزند حسینقلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 128/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4370 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی 

و مع الواسطه از آقای حسین آقاجان خریداری شده است
17- رای شماره 16377 مورخ 1394/9/12 هیات اول خانم ملوك دهقاني 
فرزند نصراهلل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/13 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین مصطفوی خریداری شده است
18- رای ش��ماره 18159 مورخ 1394/10/21 هیات اول آقاي جمش��ید 
مرادي فرزند س��یف اهلل  نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 82/5 
مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 66فرع��ي از 4483-اصلي واقع در 

اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 
مشاعی اولیه مفروز گردیده است

19- رای شماره 15212 مورخ 1394/8/17 هیات دوم خانم شهربانو فدائي 
فرزند باقر نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یك باب خانه مسکونی  
به مساحت 214/13 مترمربع پالك شماره 479 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواس��طه از ورثه ورثه خاور س��لطان یزدانی پرست 

خریداری شده است
20- رای شماره 15211 مورخ 1394/8/17 هیات دوم آقاي حسن امیني 
تهراني فرزند رضا نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یك باب خانه 
مسکونی  به مساحت 214/13 مترمربع پالك شماره 479 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواس��طه از ورثه ورثه خاور س��لطان یزدانی پرست 

خریداری شده است
21- رای ش��ماره 16841 مورخ 1394/9/23 هیات اول آقای حس��ین مال 
كریمي دستجردي فرزند عباس نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش دانگ 
یکبابخانه به مساحت 136/45 مترمربع مفروزی پالك شماره 2 فرعي از 
4425 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای ش��ماره 16840 مورخ 1394/9/23 هیات اول خانم عفت مطلبي 
دس��تگردي فرزند غالمرضا نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ 
یکبابخانه به مساحت 136/45 مترمربع مفروزی پالك شماره 2 فرعي از 
4425 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای ش��ماره 16843 مورخ1394/09/23 هی��ات اول  آقاي قربانعلي 
شمس��ي ارمندي فرزند جعفر نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
185/34مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موج��ب قولنامه عادی و 

مع الواسطه از آقای حسینعلی ایزدی خریداری شده است
24- رای شماره 16885 مورخ 1394/9/24 هیات اول  خانم صدیقه سعادت 
فرزند شعبان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
145/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2964 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
25- رای ش��ماره 16884 مورخ 1394/9/24 هی��ات اول  آقای محمدعلي 
صفاپور فرزند آقاحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 145/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2964 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شماره 16213 مورخ 1394/9/7 هیات اول  آقاي عزیز اهلل امیني 
موس��ي آبادي فرزند حسنعلي نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 5/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 275 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 

قولنامه عادی از آقای علی اكبر صادقی خریداری شده است
27- رای ش��ماره 16212 م��ورخ 1394/9/7 هیات اول  آقاي  قاس��معلي 
حسیني جوجیلي فرزند مصطفي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
199/20مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 
عادی از طرف خانم نصرت دادخواه ، اح��د از ورثه نامبرده به متقاضی ، 

آقای قاسمعلی حسینی واگذار شده است
28- رای ش��ماره 16920 م��ورخ 1394/9/25 هی��ات دوم  آقاي مهدي 
رمضاني علی آبادی فرزند محمدرضا نس��بت به ششدانگ یك باب خانه 
چهار طبقه  به مس��احت 38/89 مترمربع پالك ش��ماره فرعي 1855/1 از 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
29- رای شماره 16732 مورخ 1394/9/21 هیات دوم  خانم كبري الهیاري 
صادق آبادي فرزند رضا نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه  به مساحت 
141/37 مترمربع پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای 

سید مرتضی هاشمی خریداری شده است
30- رای شماره 17144 مورخ 1394/9/28 و رای اصالحی شماره 2905 
مورخ 1395/2/14 هیات دوم  آقاي  بهرام رستمي گوجاني فرزند فیض اهلل 
نسبت به ششدانگ یك باب خانه س��ه طبقه به مساحت 207/09 مترمربع 
پالك شماره1186 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از مصطفوی 

احدی از ورثه مونس چم انگیز خریداری شده است
31- رای شماره 11796 مورخ 1394/6/14 هیات دوم  آقاي  سید مرتضي 
موسوي فرزند سید اكبر نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 84  
مترمربع پالك شماره 1053 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه 

از آقای محمد تقی شریفیان خریداری شده است
32- رای ش��ماره 13926 مورخ 1394/7/22 هیات اول  آقاي عبدالرحیم 
هادیان دنبه  فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
158/34 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
33- رای ش��ماره 13927 مورخ 1394/7/22 هیات اول  آقاي عبدالرحیم 
هادیان دنبه فرزند حس��ن نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
97/04مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
34- رای ش��ماره 13980 مورخ 1394/7/24 هیات دوم  آقاي غالمرضا 
داوري دولت آبادي اصفهان فرزند حبیب نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 52/60 مترمربع پالك شماره 1 فرعي 
از 3017 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
35- رای شماره 13981 مورخ 1394/7/24 هیات دوم  خانم اشرف جهان 
بخش فرزند علي نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب مغازه به 
مس��احت 52/60 مترمربع پالك ش��ماره 1 فرعي از 3017 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
36- رای ش��ماره 13986 م��ورخ 1394/7/24 هی��ات دوم  آق��اي علي 
عباس��ي فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یك باب كارگاه به مس��احت 
266/50مترمربع پالك ش��ماره 99اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای 

اسماعیل اسماعیلی دنارتی خریداری شده است
37- رای شماره 13912 مورخ1394/7/21 هیات دوم  آقاي بهمن جعفري 
ورنوسفادراني شهر فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه . 
به مساحت 268/35 مترمربع پالك شماره 3289 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
38- رای شماره 14383 مورخ1394/7/30 هیات دوم  آقاي  یداله گازري 
پزوه فرزند محمد علي نسبت به شش��دانگ یك باب مغازه به مساحت 25 
مترمربع پالك شماره2528 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
39- رای شماره 14225 مورخ1394/7/28 هیات دوم  خانم اقدس هادي 
فرزند مهدي  نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت119/05 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

اكبر شمسائی خریداری شده است
40- رای ش��ماره 13502 مورخ1394/7/14 هی��ات اول  خانم هما ململي 
الگلزار فرزند فیض اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 90 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 131 فرع��ي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای ش��ماره 15339 م��ورخ1394/8/20 هی��ات اول  آقاي محمود 
كوچکیان فرزند محمد نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 
21/04 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه 

عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
42- رای شماره 13992 مورخ 1394/7/24 و رای اصالحی شماره 13999 
مورخ 1394/7/24 هیات دوم خانم شیدا س��لیماني زاده فرزند علي نجات 
نسبت به ده و دو هفتم حبه مش��اع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك شماره 277 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
43- رای شماره 13996 مورخ1394/7/24 هیات دوم خانم لیال سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه  باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك شماره 
277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
44- رای شماره 14002 مورخ1394/7/24 هیات دوم  خانم زهرا سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه  باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك شماره 
277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
45- رای ش��ماره 14006 مورخ1394/7/24 هی��ات دوم  خانم معصومه 
س��لیماني زاده فرزند علي نجات  نس��بت به ده و دو هفتم حبه مش��اع از 
شش��دانگ یك باب خانه باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 
مترمربع پالك شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
46- رای شماره 14008 مورخ1394/7/24 هیات دوم  خانم كبري سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه  باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك شماره 
277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
47- رای شماره 14010 مورخ1394/7/24 هیات دوم  آقاي  محمد سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نسبت به بیست و چهار هفتم حبه مشاع از ششدانگ 
یك باب خانه  باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مس��احت 156 مترمربع 
پالك ش��ماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
48- رای شماره 16723 مورخ 1394/9/21 و رای اصالحی شماره 16725 
مورخ 1394/9/21 هیات دوم آقاي  ش��هریار رمضان��ي فرزند قربانعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه سه طبقه  به مساحت 
190/28 مترمربع پالك شماره 2216 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
49- رای ش��ماره 16724 م��ورخ1394/9/21 هی��ات دوم  خان��م فاطمه 
رمضاني چمگرداني فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یك باب خانه سه طبقه  به مس��احت 190/28 مترمربع پالك شماره 2216 
فرعي از 5000 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای شماره 19536 مورخ1394/11/25 هیات دوم  آقاي علي اصغر 
بابایي فرزند محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 146/13 
مترمربع پالك ش��ماره2 فرعي از3616 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
51- رای ش��ماره 18357 م��ورخ1394/10/30 هی��ات اول آق��اي علي 
ن��وري زاده فرزند ولي اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
118/27مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه 

عادی و مع الواسطه از آقای قدیر علی ایزدی خریداری شده است
52- رای ش��ماره 18556 مورخ1394/11/4 هیات اول آقاي رضا قرباني 
فرزند ناصر نسبت به ششدانگ قس��متی از یکبابخانه به مساحت 15/25 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2906 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
53- رای ش��ماره 18155 مورخ1394/10/21 هیات اول آقاي هوش��نگ 
غفارپور فرزند مرادحاصل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مس��احت 74/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 101فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
54- رای ش��ماره 18154 مورخ1394/10/21 هیات اول خانم ایران لطفي 
گل سفیدي فرزند یوسفعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مس��احت 74/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 101فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شماره 19585 مورخ1394/11/26 هیات اول خانم افسانه امیري 
باغبادراني فرزند مرتضي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 322/5 
مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 156فرع��ي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
56- رای شماره 18362 مورخ1394/10/30 هیات اول خانم طوبي عابدي 
فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211/97مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 659 فرعي از 4348 صلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است

57- رای شماره 19075 مورخ1394/11/15 هیات اول خانم مریم ابراهیمي 
هراتمه فرزند محمود نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 80/64 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 243 فرع��ي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
58- رای شماره 19240 مورخ1394/11/18 هیات اول آقاي علي یزداني 
كچوئي فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 80 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
59- رای شماره 16509 مورخ1394/9/14 هیات اول آقاي اصغر یوسفي 
فرزند خسرو نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 67/43مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 3283 فرعي از5000 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
60- رای شماره16563مورخ1394/9/15 هیات اول  خانم زینت جوشقاني 
حس��ین آبادي فرزند محمد علي نس��بت به 2 س��هم مش��اع از 18 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
 1فرعي از2887 اصل��ي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
 اصفه��ان ك��ه در ازای مالکی��ت رس��می مش��اعی اولی��ه مف��روز

 گردیده است
61- رای شماره16562مورخ1394/9/15 هیات اول  آقای سعید جوشقاني 
حسین آبادي فرزند محمد علي نسبت به 4سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از2887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شماره16556مورخ1394/9/15 هیات اول آقاي مهدي جوشقاني 
فرزند محمد علي نسبت به 4 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 270/83مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي از2887 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شماره16557مورخ1394/9/15 هیات اول خانم زهرا جوشقاني 
حسین آبادي فرزند محمد علي نسبت به 2 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از2887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
64- رای ش��ماره16561مورخ1394/9/15 هی��ات اول آق��ای عب��اس 
جوشقاني فرزند محمد علي نسبت به 4س��هم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 270/83 مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 
 1فرعي از2887 اصل��ي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
 اصفه��ان ك��ه در ازای مالکی��ت رس��می مش��اعی اولی��ه مف��روز 

گردیده است
65- رای ش��ماره16560مورخ1394/9/15 هی��ات اول خان��م محت��رم 
جوشقاني حسین آبادي فرزند محمد علي نسبت به2 سهم مشاع از 18 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1فرعي از2887 اصل��ي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
66- رای ش��ماره19501مورخ1394/11/25 هی��ات اول آق��اي احم��د 
سرش��وقي فرزند محمدعلي نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
213/30مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 1974 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره19225مورخ1394/11/18 هیات دوم آقاي ابراهیم قانع 
دستجردي فرزند براتعلي نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه  به مساحت 166/20 مترمربع پالك شماره1و2 فرعي از3529 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
68- رای ش��ماره19226مورخ1394/11/18 هی��ات دوم خانم عصمت 
بذرافشان دس��تجردي صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مش��اع از  شش��دانگ یك باب خانه  به مس��احت 166/20 مترمربع پالك 
شماره1و2 فرعي از3529 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده 

است
69- رای شماره18300مورخ1394/10/28 هیات اول خانم طلعت وحیدا 
فرزند نعمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
103/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره 389فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه ازآقای كریم واحد دستجردی خریداری شده 

است
70- رای شماره18301مورخ1394/10/28 هیات اول آقای فرج اله وحید 
دس��تجردي فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مش��اع نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 103/76مترمربع مفروزی از پالك شماره 389فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه ازآقای كریم واحد دستجردی 

خریداری شده است
71- رای ش��ماره19538مورخ1394/11/25 هیات دوم  آقاي  غالمرضا 
احمدي سیاه بومي فرزند حیدرنس��بت به صدو بیست وهفت سهم و سه 
چهارم سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 
141/19 مترمربع پالك شماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
72- رای شماره19539مورخ1394/11/25 هیات دوم  خانم آزیتا احمدي 
سیاه بومي فرزند غالمرضا نسبت به هفده سهم و یك چهارم سهم مشاع 
از ششدانگ .یك باب خانه دو طبقه  به مس��احت 141/19 مترمربع پالك 
ش��ماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفه��ان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه مفروز 

گردیده است
73- رای شماره18291مورخ1394/10/27 هیات اول آقاي رسول آقاجان 
دستجردي فرزند مصطفي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 87/71 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه ازآقایان جعفر ، رمضان ، محمود ، رضا همگی 

دهقانی دستجردی خریداری شده است
74- رای شماره18292مورخ1394/10/27 هیات اول خانم سمیه آقاجان 
دستجردي فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 87/71 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه ازآقایان جعفر ، رمضان ، محمود ، رضا همگی 

دهقانی دستجردی خریداری شده است
اداره صفحه  15
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75- رای شماره18297مورخ1394/10/27 هيات اول خانم صغري اسحقيان 
درچه فرزند صفرعلي نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 115/32مترمربع مفروزی از پالك شماره 11فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب قولنامه 
عادی و مع الواسطه از آقای عباسعلی توکلی دستجردی خریداری شده است

76- رای شماره18296مورخ1394/10/27 هيات اول آقاي مصطفي آقاجان 
دستجردي فرزند حاجي اقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مس��احت 115/32مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 11فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای عباسعلی توکلی دستجردی خریداری 

شده است
77- رای ش��ماره18346مورخ1394/10/29 هي��ات دوم آقاي محمد رضا 
حاجياني دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به چهل چهارسهم مشاع از هشتاد 
و پنج سهم مشاع ازششدانگ یك بابخانه سه طبقه  به مساحت 78/95مترمربع 
پالك ش��ماره 88 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده 

است
78- رای شماره18347مورخ1394/10/29 هيات دوم خانم محبوبه حاجيان 
دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به ده نيم س��هم مشاع ازهشتاد پنج سهم 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 78/95مترمربع پالك شماره 88 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
79- رای شماره18348مورخ1394/10/29 هيات دوم خانم مهناز حاجياني 
دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به ده نيم س��هم مشاع از هشتاد پنج سهم 
مشاع ازششدانگ یك باب خانه س��ه طبقه به مساحت 78/95مترمربع پالك 
ش��ماره 88 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است

80- رای شماره18349مورخ1394/10/29 هيات دوم آقاي محسن حاجياني 
دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به بيست سهم مشاع از هشتاد پنج سهم  از 
ششدانگ یك باب خانه سه طبقه  به مساحت 78/95مترمربع پالك شماره 88 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
81- رای ش��ماره17839مورخ1394/10/11 هيات دوم آقاي عبدالحسين 
ميرميران فرزند ابوالفضل نسبت به س��ه حبه و پانصدو بيست و نه هزارم 
حبه مشاع از 72 ششدانگ قسمتی از یك باب خانه به مساحت 195 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعي از 1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است

82- رای شماره17838مورخ1394/10/11 هيات دوم آقاي پژمان خسروي 
فرزند جهانش��اه  نس��بت به هفت حبه ونهصدو چهل دو ه��زارم حبه از 72 
ششدانگ قس��متی از یك باب خانه به مساحت 195 مترمربع پالك شماره 2 
فرعي از 1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
83- رای شماره17837مورخ1394/10/11 هيات دوم خانم پروانه معصومي 
نایيني فرزند اسمعيل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یك باب 
خانه به مساحت 195 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 1931 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
84- رای شماره17836مورخ1394/10/11 هيات دوم خانم فاطمه قاضي نور 
فرزند امير حسين خان نسبت به  بيس��ت و چهار حبه و پانصدو بيست و نه 
هزارم حبه از 72 ششدانگ قسمتی از یك باب خانه به مساحت 195 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعي از 1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است

85- رای شماره18158مورخ1394/10/21 هيات اول خانم محبوبه براتيان 
فرزند جواد نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 65/20مترمربع 
مفروزی پالك ش��ماره305 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می مش��اعی اوليه 

مفروز گردیده است
86- رای ش��ماره18377مورخ1394/10/30 هيات دوم آقاي علي کریميان 
شمس آبادي فرزند غالمرضانسبت به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 
24/21 مترمربع پالك ش��ماره131 فرعي از4483 اصل��ي واقع در اصفهان 
 بخش5 ح��وزه ثبت ملك جن��وب اصفهان که ب��ه موجب قولنام��ه عادی و 

مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است 
87- رای شماره15936مورخ1394/8/30 هيات دوم  آقاي رضا خدادادیان 
فرزند محمد نسبت به بيس��ت حبه وچهارهفتم حبه مش��اع ازهفتاد دوحبه  
ششدانگ یك باب خانه مسکونی باستثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 
98 مترمربع پالك شماره 305فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می مش��اعی اوليه 

مفروز گردیده است
88- رای شماره15938مورخ1394/8/30 هيات دوم خانم مرضيه خدادادیان 
زغماري فرزند محمد نس��بت به ده حبه دو هفتم حبه مشاع ازهفتاد دو حبه 
ششدانگ یك باب خانه مسکونی باستثنای بهای ثمنيه اعيانی آن  به مساحت 
98 مترمربع پالك شماره 305فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می مش��اعی اوليه 

مفروز گردیده است
89- رای ش��ماره16497مورخ1394/9/14 هيات اول خان��م فاطمه اکبري 
خراجي فرزند نجفقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 146/49 مترمربع مفروزی از پالك شماره 370 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای ابولقاسم شریفيان دستجردی خریداری 

شده است
90- رای ش��ماره16496مورخ1394/9/14 هيات اول آقاي مرتضي اکبري 
خراجي فرزند محمدآقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 146/49 مترمربع مفروزی از پالك شماره 370 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای ابولقاسم شریفيان دستجردی خریداری 

شده است
91- رای شماره19176مورخ1394/11/17 هيات اول آقاي محمد مصيبي 
فرزند عبدالحسين نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 240 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 71 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است
92- رای ش��ماره19179مورخ1394/11/17 هيات اول خانم همدم شفيعي 
دستگردي فرزند صفرعلي نس��بت به  دو دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 183/35مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
93- رای ش��ماره19178مورخ1394/11/17 هي��ات اول آقاي رمضانعلي 
عنایت دستجردي فرزند قاسم نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 183/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
94- رای ش��ماره18341مورخ1394/10/29 هي��ات دوم خان��م بي بي گل 

شاهين ش��مس ابادي فرزند اقا بيگلرنسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مسکونی به مساحت 107/47مترمربع پالك شماره131 فرعي  
از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای سيد اکبر فياض دستجردی 

خریداری شده است
95- رای ش��ماره18342مورخ1394/10/29 هيات دوم خانم ش��هال حسن 
پورشمس ابادي فرزند خدامراد نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ  یکباب 
خانه مسکونی به مس��احت 107/47مترمربع پالك ش��ماره131 فرعي  از 
4483اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5حوزه ثبت ملك جن��وب اصفهان که 
به موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای سيد اکبر فياض دستجردی 

خریداری شده است
96- رای شماره1001مورخ1395/1/23 هيات دوم آقاي یداهلل اکبري فرزند 
نعمت اهلل نسبت به شش��دانگ یك باب خانه به مس��احت 143/95 مترمربع 
پالك ش��ماره 3201 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای رجبعلی آقا داودی 

خریداری شده است
97- رای ش��ماره14062مورخ1394/7/25 هيات دوم آق��اي عزت اله امين 
فرزند حسن نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب کارگاه وسایل 
ورزشی  به مس��احت 1463/31 مترمربع پالك شماره 118 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
98- رای ش��ماره14063مورخ1394/7/25 هيات دوم آقاي هوشنگ والي 
فرزند عباسعلي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب کارگاه وسایل 
ورزشی  به مس��احت 1463/31 مترمربع پالك شماره 118 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
99- رای شماره14064مورخ1394/7/25 هيات دوم آقاي مهدي امين فرزند 
حسن نسبت به در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب کارگاه وسایل ورزشی  
به مساحت 1463/31 مترمربع پالك شماره 118 فرعي از 2248 اصلي واقع 
در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
100- رای شماره19543مورخ1394/11/25 هيات دوم آقاي حسين زمين 
کار فرزند علي نسبت به ششدانگ  به مساحت 26/20 مترمربع پالك شماره 
340 فرعي از 5000 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای علی زیدی کوله 

پارچه ای خریداری شده است
101- رای شماره20384مورخ1394/12/17 هيات دوم  آقاي ناصر هاشمي 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ مغازه طبقاتی  به مساحت 14/17 مترمربع 
پالك شماره 1فرعي از3001 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است

102- رای ش��ماره19545مورخ1394/11/26 هيات دوم آقاي  مجيدرضا 
ابرقوئي فرزند محمدعلي نس��بت به شش��دانگ یك باب خانه مس��کونی به 
مس��احت 219 مترمربع پالك ش��ماره 1145فرعي از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب قولنامه عادی 

و مع الواسطه از آقای محمد علی زندی خریداری شده است
103- رای شماره16300مورخ1394/9/10 هيات اول  آقاي علي خسرویان 
فرزند داریوش نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 960 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1166 فرعي از 2248 اصلي 
واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
104- رای ش��ماره17827مورخ1394/10/11 هي��ات دوم آق��اي هرم��ز 
خسرویان چم پيري فرزند مهدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 4471/1 و 4469 
الی 4473  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
105- رای ش��ماره17828مورخ1394/10/11 هي��ات دوم خانم معصومه 
خسرویان چم پيري فرزند عباسقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 4471/1 و 4469 
الی 4473  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
106- رای ش��ماره20109مورخ1394/12/10 هيات اول  آقاي علي عابدي 
اش��کاوندي فرزند ابوالقاس��م بر 3/5 دانگ از ش��ش دانگ یکباب گاراژ به 
مساحت 570/20 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 1031 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
107- رای شماره20106مورخ1394/12/10 هيات اول  آقاي حسن عابدي 
اش��کاوندي فرزند ابوالقاس��م بر 2/5 دانگ از ش��ش دانگ یکباب گاراژ به 
مساحت 570/20 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 1031 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
108- رای ش��ماره20477مورخ1394/12/20 هي��ات دوم آقاي س��ليمان 
افشاري پور فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ یك باب مغازه سه طبقه 
به مس��احت 40/45 مترمربع پالك ش��ماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفهان که ب��ه موجب قولنامه 
 ع��ادی و م��ع الواس��طه از آق��ای محم��د ش��يخ دس��تجردی  خریداری 

شده است
109- رای ش��ماره15102مورخ1394/8/16 هيات دوم آقاي فرج آقا بيات 
فرزند محمدولي نسبت به قسمتي از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
40/15 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصل��ي واقع در اصفهان 
 بخش5 ح��وزه ثبت ملك جن��وب اصفهان که ب��ه موجب قولنام��ه عادی و

 مع الواسطه از آقای سيد مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است
110- رای ش��ماره20057مورخ1394/12/8 هي��ات اول خان��م بيگ��م 
مختاري زازراني فرزند فتح اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
104/30مترمربع مفروزی از پالك شماره 42 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
111- رای ش��ماره14557مورخ1394/8/3 هيات اول آقای حس��ن ضيائي 
کوپائي فرزند محمد نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
اس��تثنای بهای ثمنيه اعيانی سه - بيس��تم آن به مس��احت 113 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
112- رای ش��ماره14555مورخ1394/8/3 هيات اول خان��م زهره توکلي 
کوپائي فرزند رحمت اله نس��بت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه 
به اس��تثنای بهای ثمنيه اعيانی سه - بيستم آن به مس��احت 113 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رس��می مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
شماره م/الف   :                                                                                                                                                         

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/19

م الف: 5587 اعظم قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
2/634 ش��ماره : 1395/43/226091 نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
ساختمان پالك ش��ماره 32/1075 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن صابری ميرابادی فرزند احمد در جریان 
ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اینك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/03/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کليه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 6019 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/633 ش��ماره : 1395/43/225777 نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
یکباب ساختمان پالك شماره 1796 فرعی از 19/188  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی بابا صفری رنانی فرزند 
حسين در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اینك بنا به دس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار ش��نبه م��ورخ 95/03/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکين ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 6011 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/632 ش��ماره : 1395/43/225775 نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
یکباب ساختمان پالك شماره 1796 فرعی از 19/188 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی باباصفری رنانی فرزند 
حسين در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اینك بنا به دس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار ش��نبه م��ورخ 95/03/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکين ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 6010 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/628 ش��ماره : 1395/43/225697 نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
یکباب س��اختمان پالك ش��ماره 3405 فرعی از 40/162 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فتحعلی عبدالرضایی دره 
بيدی فرزند نادعلی در جریان ثبت اس��ت و عمليات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اینك بنا به دستور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار ش��نبه مورخ 
95/03/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 6003 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 

غرب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/625 ش��ماره : 1395/43/225462 نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
یکباب ساختمان پالك شماره 356 فرعی از 45/136/1 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ناصر شيخی نصرابادی فرزند 
مرتضی در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اینك بنا به دس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار ش��نبه م��ورخ 95/03/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکين ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 5914 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/611 شماره : 1395/43/224952 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك 
شماره 3507 فرعی از 40/524 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعيين تکليف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفهان به نام اکبر بهرامی 
فرزند عباس مفروز و در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/03/25 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکين ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 5905 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/600 شماره : 1395/43/224950 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك 
شماره 10229 فرعی از 12/604 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
هيات قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام ابراهيم 
سيد قلعه فرزند عباس و شریك  در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز س��ه ش��نبه 
مورخ 95/03/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/3/3 م الف: 5904 رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالك غرب اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/535 ش��ماره:1395/04/223187چون تمام��ی قطعه زمي��ن بائره جنب 
رودخانه ششدانگ پالك 1033 فرعی از شماره 33  واقع در نطنز بخش 9 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نرگس طراح نطنزی فرزند حسن در 
جریان است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اینك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/04/05  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1395/03/03  م الف:97 

عباسعلی عمرانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز)138 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/627 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب س��اختمان شماره پالك 3242 
فرعی مفروز شده از پالك 7897 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای عباس رحمت فرزند غالمرضا در جریان ثبت است 
و رای های شماره های 139460302027022948 مورخه 1394/09/08 از 
طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده اس��ت اینك بنا به دستور قسمت 
اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملك مرقوم در تاریخ 1395/04/15 روز س��ه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضيات 
مجاورین و صاحب��ان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظيم 
صورتمجلس تحدید حدود تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این منطقه تسليم نماید سپس اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  تاریخ 
انتشار: 95/3/30  م الف:5928 هادیزاده رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق 

اصفهان)276 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

2/172 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000045 ش��ماره پرون��ده: 
139404002004000443 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9401076 
ششدانگ یك باب خانه پالك شماره 127 فرعی مفروز و مجزی شده از پالك 
10393 اصلی به مس��احت 166 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خيابان جی، خيابان شهروند، کوچه شهيد رحمت اله نظام 
زاده بن بست راس��تان پالك 312 دارای کدپستی شماره 8199987656 که 
س��ند مالکيت آن در صفحه 501 دفتر 9 محلی امالك ذیل ثبت 971 با شماره 
چاپی 686368 ثبت و صادر ش��ده است با حدود: ش��مااًل به طولهای 8/40 
شصت صدم متر دیواری است به دیوار ساختمان مسجد الزهرا و خانه حاج 
اکبر ملکوتی از باقيمانده 10393 شرقًا به طول 18/5 متر دیواریست به دیوار 
خانه رضا فيروزی��ان از باقيمانده 10393 مرقوم جنوب��ًا به طول 9/20 متر 
درب و دیواریس��ت به کوچه احداثی غربًا به طول 18/25 متر دیواریست به 
دیوار خانه حميد جعفری از باقيمانده مزبور که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالك فوق دارای اعيانی به مساحت 259 متر مربع در 2 طبقه و یك زیرزمين 
دیوارها از نوع آجری و سقفها تيرچه بتنی و دارای اسکلت بتنی و درب های 
داخلی چوبی با چهار چوب فلزی و دربهای خارجی آهنی و پنجره های داخلی 
و خارجی از نوع آلومينيوم و نازك کاری داخلی ساختمان سفيد کاری و رنگ 
آميزی شده و پوشش کف س��اختمان از نوع موزایيك و سيستم گرمایشی 
بخاری و سرمایشی کولر و آشپزخانه کاش��ی کاری شده و دارای کابينت 
فلزی و ش��يراالت و حمام و دستشویی کاشی کاری ش��ده با امکانات کامل 
و نمای خارجی بيرون نما و نمای خارجی دیواره��ای حياط بدون نما فاقد 
آسانسور و طبقه همکف دارای س��اختی معمولی و طبقه اول دارای ساختی 
مطلوب می باشد و دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد ملکی آقای حسن 
حيدری کيچی ئی که طبق سند رهنی شماره 165977-92/11/26 دفترخانه 
15 اصفهان در رهن بانك صادرات اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانك 
مورد وثيقه تا تاریخ 95/10/22 دارای بيمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 
روز یکشنبه مورخ 95/03/30در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خيابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول خيابان الهور به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 4/615/000/000 ریال ) چهار ميليارد و ششصد 
و پانزده ميليون ریال( ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قيمت 
پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری 
و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینك 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 مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یك نوبت در روزنامه زایند رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/03/03 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت ش��رکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چك تضمين شده بانك ملی مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.  م الف:3537 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)559 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

2/591  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353000034 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358100480 شماره بایگانی ش��عبه: 941025 متهم: آقای عزت 
اله مرادی به نشانی شهرستان اصفهان ) جاده فرودگاه( روستای وشکان 
جنب مرغداری ميرزا بلند اسب داری محمد فتحی فرد، اتهام: رانندگی بدون 
گواهينامه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عزت ا... 
مرادی مبنی بر رانندگی بدون گواهينامه با عنایت به جميع اوراق و محتویات 
پرونده و دالیل موجود از جمله گزارش مامورین و اقاریر صریح و مقرون به 
واقع متهم دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به ماده 
723 قانون تعزیرات وی را به پرداخ��ت مبلغ هفتصد هزار ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غيابی محس��وب ظرف 
بيست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس مستنبط از بند 
الف ماده 427 قانون آیين دادرسی کيفری قطعی می باشد. م الف:1795 شعبه 
104 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( )164 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
2/596  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353800090 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359501614 شماره بایگانی شعبه: 941216 شاکی: آقای فضل 
ا... مومنی دهقی فرزند رحمت ا... به نش��انی اصفهان خ بهارستان غربی اتو 
گالری فرزاد، متهم: آقای مهدی ترنج فرزند ناصر به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: خيانت در امانت، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی ترنج فرزند ناصر فعاًل مجهول المکان 
دایر بر خيانت در امانت با این توضيح که شاکی طی شکایت خود اعالم کرده 
مشتکی عنه در مورخ 94/1/5 یك دستگاه خودروی پژو پارس بنده را به رسم 
امانت گرفت و قرار شد در مورخ 94/4/30 آن را مسترد نماید ولی خودرو را 
به شخص دیگر داده و مبلغ 150/000/000 ریال وجه نقد دریافت کرده و آن 
را مسترد ننموده، عليهذا نظر به شکایت مطروحه و کيفرخواست صادره و 
سند عادی ارائه شده از سوی شاکی و اظهارات مطلعين و متواری بودن متهم 
اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1375 حکم بر محکوميت متهم به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری صادر و اعالم می نماید. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد.  م الف:2660 شعبه 112 دادگاه 

کيفری دو شهر اصفهان ) 112 جزایی سابق( )223 کلمه، 3 کادر(
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پرورش گل و گیاه

 مواد الزم: فلف��ل دلمه ای قرمز ب��زرگ  1 ع��دد، فلفل دلمه ای س��بز بزرگ 
1 عدد، فلفل دلم��ه ای نارنجی بزرگ  1 عدد، کدو س��بز رنگ  1 عدد، بادمجان 
 کوچ��ک  4 عدد، پی��از قرمز متوس��ط  2 ع��دد، آب لیمو 2 قاش��ق غذاخوری،

 روغن زیتون  1 قاشق غذاخوری، سیر له ش��ده  1 حبه، رزماری تازه خرد شده 
1 قاشق غذاخوری، نمک  به میزان الزم، فلفل  به میزان الزم.

مواد الزم جهت س�رو: بلغور گندم پخته شده  مقداری، ساالد گوجه فرنگی و 
زیتون  مقداری.

طرز تهیه: فلفل دلم��ه ای ها را نصف ک��رده و دانه های آن ه��ا را بگیرید و به 
قطعات یک اندازه 2/5س��انتیمتری چهارگوش خرد کنید.کدو ها را پاک کنید 
و از طول به دو نیم تقس��یم ک��رده و آن ها را به قطعات2/5 س��انتی متری خرد 
 کنید. بادمجان ها را پاک کرده و از طول به 4 قس��مت مس��اوی تقس��یم کنید،

2 عدد پی��از قرمز را پوس��ت کنده و آن ها را نی��ز به 8 برش یک اندازه تقس��یم 
 کنید. بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای و کدو سبز ها را در یک کاسه بزرگ بریزید. 
در یک کاس��ه کوچک تر، آب لیمو، روغن زیتون، س��یر، رزماری، نمک و فلفل 
را خوب با هم مخلوط کنید و روی س��بزیجات خرد ش��ده بریزید و هم بزنید تا 
تمام سبزیجات به س��س آغشته ش��وند. فر را روی دمای متوس��ط گرم کنید. 
سبزیجات را به 8 س��یخ چوبی کباب که از قبل در آب خیسانده اید، بکشید. آن 
ها را روی سینی فر مرتب چیده و به مدت10 تا 12 دقیقه کباب کنید. تا زمانی 
که سبزیجات کبابی، برشته و نرم شوند چندین بار آن ها را بچرخانید. سبزیجات 
 کباب شده را روی الیه ای از بلغور گندم پخته همراه با ساالد گوجه و زیتون سرو 

کنید.

مسجد » اولو « در شهر بورسای ترکیه با معماری بی نظیر خود، دارای 
20 گنبد و دو مناره است.

 

مسجد » اولو « یا مسجد جامع، یکی از آثار تاریخی شهر بورسا ترکیه 
است که نمونه برجسته ای از معماری اسالمی � ترکی را دارد و یکی 
 از بزرگ ترین و قدیمی ترین س��اختمان های ش��هر بورسا محسوب 
می شود. » بایزید اول « سلطان عثمانی در سال 1396 میالدی دستور 
ساخت این مسجد را صادر کرد و این مسجد در سال 1399 میالدی 

افتتاح شد.
  مس��جد اولو،20 گنب��د و دو من��اره دارد. بایزید اول ن��ذر کرده بود 
 تا در صورت پیروزی در جنگ20 مس��جد بس��ازد. پ��س از آن علما 
 به وی گفتند، به جای س��اخت20 مسجد کوچک، یک مسجد بزرگ 
با20 گنبد بنا کند که شاید دلیل داشتن20 گنبد مسجد همین باشد.

 این مس��جد همچنین منبری با معماری بی نظیر دارد که در ساخت 
 آن از چوب رنگی استفاده شده اس��ت و در عین حال از میخ استفاده 
 نشده اس��ت. هنرمند ترکیه ای در طراحی منبر یک قسمت از آن را 
به شکل خورشید در آورده است که زمین به دور آن می چرخد و این 

در حالی است که در آن زمان علما به این نظریه نرسیده بودند.
 همچنین مسجد اولو برای پنج هزار نمازگزار ظرفیت دارد و در حیاط 

آن فواره ای وجود دارد که نمازگزاران در کنار آن وضو می گیرند.

حمام مکانی هس��ت که انس��ان ب��رای تمیزی 
 و بهداش��ت از آن اس��تفاده می کند. در این جا 
م��ی خواهیم ی��ک روش ب��رای از بی��ن بردن 
بوی ب��د حم��ام و تمیز ک��ردن حم��ام را بیان 
 کنیم. همراه ما باش��ید ب��ا راهکارهای��ی برای 

خوشبو کردن حمام.
یک بطری اسپری را با سرکه پر کنید و به سطوح 
توالت، وان و حمام ) دوش ( اسپری کنید. با یک 

پارچه مرطوب آن ها را تمیز کنید. 
سرکه به طور طبیعی بوها را جمع آوری کرده و 

باکتری ها را از بین می برد.
 کف حمام را نیز با اسپری سرکه بپوشانید و آن 

را با تی زمین شوی مرطوب پاک کنید. 
در صورت ام��کان همه پنجره ها را ب��از کنید و 
اجازه دهید هوای درون حمام برای چند ساعت 

به گردش درآید.
 جه��ت جذب ب��و به طور م��داوم کاس��ه هایی 
 از ج��وش ش��یرین را در اط��راف حم��ام ق��رار 

دهید.
 در حدود 1 فنجان جوش ش��یرین در هر کاسه 

قرار دهید.
 1 فنجان آب لیمو را در یک کاسه در حمام قرار 

دهید تا رایحه مرکبات تازه استشمام شود.
 کاس��ه ه��ا را هر چن��د روز ی��ک بار ی��ا زمانی 
ک��ه احس��اس م��ی کنی��د الزم اس��ت عوض 
 کنی��د تا عط��ر و بوی ت��ازه در حم��ام پراکنده

 شود.
سرویس های بهداش��تی را همیش��ه و به طور 
 مرتب بش��ویید ت��ا مبتال ب��ه بیم��اری عفونی

 نشوید.

کتاب صومع��ه کوچک عنوان رمان��ی خواندنی 
 از » پیر پژو « اس��ت که نش��ر » مروارید « آن را 
با ترجمه » راحله فاضلی « چاپ و روانه بازار نشر 

کرده است.
 » صومعه  کوچک « عنوان رمانی اس��ت که یک 
سال پس از انتشار موفق به کسب جایزه لیور انتر 
ش��د.» پیر پژو « در این رمان به روایت داستان 
انس��ان هایی می نش��یند که هر کدام به شکلی 
تنهایی را تجربه می کنند. گفتنی است که یک 
فیلم س��ینمایی نیز از روی داس��تان این کتاب 
توسط » ژان پیر دنی « ساخته شده است. ترجمه 
رمان » صومعه کوچک « در 147 صفحه اخیرا 

روانه بازار کتاب ایران شده است.
این رم��ان دنیای انس��ان هایی را پیش چش��م 
 خوانن��ده م��ی گ��ذارد که ه��ر یک به ش��کلی 

در پیله تنهایی گرفتار شده اند. اتین والر کتاب 
فروش در دنی��ای کت��اب هایش غرق ش��ده و 
 به جز ص��دای نویس��ندگان و ش��خصیت های 
داستان ها صدای دیگری نمی شنود. ترز مادری 
است که خود را بین آدم های دیگر گم می کند 
 تا پاس��خ پرس��ش خود را بیابد و بفهمد چطور 
می تواند ب��رای دختر کوچک��ش » اوا « مادری 
کند. در این میان یک تصادف ش��خصیت ها را 
س��ر راه هم قرار می دهد و موجب می شود سه 
پاره خط س��رگردان به اضالع یک مثلث تبدیل 
 و ب��ه یکدیگر متصل ش��وند. اوای کوچک مانند 
صومعه ای خاموش است و ترز و اتین می کوشند 

با ورود به این صومعه روح خود را آرام کنند.
نش��ر مروارید اثر حاضر را در 147 صفحه برای 

نخستین بار منتشر کرده است.

آثار تحسین برانگیز یک هنرمند مسجدی با ۲۰ گنبد در ترکیه 

این کفش را بپوشید تا هیچ وقت گم نشوید
 EasyJet Sneakairs ب��ا کف��ش هوش��مند
احتمال هی��چ وقت گم نمی ش��وید، چون دارای 

یک سیستم رهیابی است.
ش��رکت EasyJet کف��ش هوش��مندی به نام 
Sneakairs  را طراح��ی کرده ک��ه دارای یک 

سیستم راهیابی است.
این کفش با بلوتوث به گوش��ی هوش��مند شما 
متصل می شود. هر لنگه دارای یک موتور هشدار 
کوچک است که تولید صدا می کند تا توجه شما 

را جلب کند.
زمانی که این کفش به یک اپلیکیشن مخصوص 
متصل می ش��ود، لرزش کفش ها به شما در پیدا 

کردن مسیر کمک می کند. 
به عن��وان مثال،  اگر ش��ما باید به چ��پ بروید، 

کفش س��مت چپ کمی می ل��رزد. همین مورد 
برای سمت راس��ت نیز صادق است. لرزش های 
پیچیده تر ب��ه ش��ما می گوید که آی��ا به مقصد 

رسیده اید یا نه.

تولید مو با چاپ سه بعدی!
محققان موسس��ه فناوری ماساچوست ) MIT ( یک 
روش جدید برای چاپ سه بعدی موی مصنوعی ابداع 
کرده اند که به آن ها اجازه می دهد همه چیز از قلموی 
نقاشی گرفته تا خز مصنوعی را چاپ کنند. این تیم که 
از » گروه رسانه ملموس « MIT هستند، توانسته اند 
موهایی به قطر50 میکرون چاپ کنند که انواع جدید 
سطوح لمس��ی را امکان پذیر کرده اند. این فناوری که 
 » Cilllia « ن��ام دارد، نش��ان داده که س��طوح مودار 
یا خزدار با تراکم باال که در طبیعت رایج هستند، اکنون 
می توانند به طور مصنوعی تولید شوند. از کاربردهای 
 بالقوه این م��وی مصنوعی می توان به تولید س��طوح 
با اصطکاک پایین و رابط های کنترل لمس��ی در کنار 
طراحی تجربیات زیبایی شناختی و لمسی اشاره کرد. 
 محققان در ویدیوی��ی از این فناوری نش��ان دادند که 
با مرتعش کردن س��طوح طرح دار، اجسامی که روی 

آن ها قرار گرفته به حرکت درمی آیند و ماده را به یک 
 عملگر تبدیل می کنند. از این مواد همچنین می توان 
 به عنوان بخ��ش های متح��رک با اصط��کاک پایین 
 در موتوره��ا از جمل��ه در پدال های کنترلی حس��اس 
به لمس یا سطوح نوارچس��ب مانند، استفاده کرد که 

بدون مواد چسبنده، پیوند می خورند. 
همچنین می توان با این مواد، قلموهای کامال کاربردی 
با موهای بسیار نازک چاپ کرد. نرم افزار مورد استفاده 
برای طراحی این مواد می تواند به ه��ر مو یک ویژگی 
خاص از جمله جهت، ضخامت و طول اختصاص بدهد، 
به این معنی که ویژگی های فیزیکی سطوح را می توان 
به دقت کنترل کرد. محققان به عنوان بخشی از پروژه، 
نرم افزار تولیدکنن��ده بیت م��پ ) bitmap ( خود را 
طراحی کردند که می تواند هزاران رش��ته مو را بدون 
 نیاز به تولید آن ها به ط��ور جداگانه در ی��ک نرم افزار 

مدل سازی بسازد.

 اخ�راج زن از کش�ور به دلیل چ�ک کردن 
گوشی شوهر

دادگاهی در ام��ارات متح��ده عربی، زن��ی را به 
 دلیل این که تلفن ش��وهرش را بدون اجازه چک 
 ک��رده ب��ود، جریم��ه و او را از کش��ور اخ��راج 
 کرده است. رسانه های محلی نوش��ته اند این زن 
به این ش��ک کرده بود که ش��وهرش با زنی دیگر 
رابطه برقرار کرده و به همین دلیل تلفن شوهرش 
را چک کرد و تصاویری از این تلفن را با اپلیکیشن 
واتس اپ به تلفن خود منتقل کرد. شوهر این زن 
از این کار به مقام های قضایی شکایت کرد و زنش 
طبق قوانین جرایم س��ایبری که برای حفاظت از 
حریم شخصی تهیه شده اند، محاکمه شد. دادگاه 
جنایی عجمان، ای��ن زن را که تبعه یک کش��ور 
عربی است به پرداخت150 هزار درهم )40 هزار 

 دالر( و اخراج از کشور محکوم کرده است. این زن 
در دادگاه پذیرفت که بدون اجازه شوهرش تلفن 
او را چک کرده اس��ت. وکیل او گفته است که این 
زن و شوهر، تبعه یک کشور عربی هستند و سی و 

چند ساله هستند.

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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
اسراف، موجب هالكت است و ميانه روى، مايه 

زياد شدن ثروت.
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جیمه مولینا در آثار خود که نوعی مجسمه سازی است از چوب استفاده 
 می کند. او پ��س از تراش چوب ها، آنها را نقاش��ی می کند و س��پس 
به جای مو از میخ برای آراس��تن آنها اس��تفاده می کن��د. نکته جالب 

مجسمه بازش��دن این س��رهای چوبی اس��ت که وقتی باز می شوند 
هرکدام چیزی در داخل دارند و به اعتقاد سازنده آن محتویات رنگی یا 

خاکستری در حقیقت ذهن آدم هاست.

راهکارهایی
 برای خوشبو کردن حمام

صومعه  کوچک

 این یک اصل کلي براي همه حسن یوسف هاست 
که نور بای��د برایش تامین باش��د ت��ا به خوبي 
رش��د کند. بعضي گونه هاي آن که کمتر رش��د 
مي کنند و ق��د کوتاهي دارن��د، مي توانند براي 
حاش��یه بندي هاي باغچه انتخاب خوبي باشند 
و انواع دیگ��ر که پر رش��د و قد بلند هس��تند، 
مي توانند جلوه و جالي زیبایي به باغچه بدهند. 
یادتان باشد که حسن یوسف نسبت به سرماي 

زمستان حساس است و نباید سرما ببیند. 
در ضمن در زمستان حتما باید در اتاق یا گلخانه 

نگهداري شود.
  آفت گل حسن یوسف

شپشک آردآلود بزرگ ترین دشمن حسن یوسف 

 در آپارتم��ان اس��ت. البت��ه در گل های��ي ک��ه 
در حیاط کاش��ته مي ش��وند، گاهي شته ها هم 
مش��کل ایجاد مي کنن��د. اگر فق��ط چند جاي 
گیاه ت��ان حال��ت آردي ب��ه خ��ودش گرفت و 
 متوجه شدید که حشره هاي خیلي ریز و سمج 
به س��اقه ها و برگ ه��ا چس��بیده اند، مي توانید 
برگ ها را زیر آب ولرم بش��ویید ت��ا این آفت ها 
از ساقه جدا شوند. اگر جدا نمي شوند به کمک 
یک گوش پاک کن که روي آن مایع ظرفشویي 
مالیده اید، این حش��رات را جدا کنید و س��پس 

ساقه را با آب شست وشودهید.
 اگر در نهایت شپش��ک ها با تعداد زیاد حمله و 
خیلي روي گیاه رش��د و توس��عه پیدا کرده اند، 
شک نکنید و خیلي سریع همه ساقه ها و برگ ها 

را تا سطح خاک هرس کنید. 
 برگ ه��ا و ش��اخه هاي جدی��د دیگ��ر آف��ت 
نخواهند داشت. حسن یوس��ف نسبت به هرس 

شدید، مقاوم است.
 خودتان باغباني کنید

حسن یوس��ف آب و هواي مرطوب گلخانه ها را 

دوست دارد و به ش��دت با این ش��رایط سازگار 
مي شود، اما یادتان باشد اگر گلداني را از شرایط 
گلخان��ه اي به اتاق ی��ا تراس آپارتم��ان منتقل 
کردید، چند هفته اي به آن زمان بدهید تا بتواند 

خود را با شرایط جدید وفق دهد. 
 ب��د نیس��ت ب��راي اینک��ه گل��دان س��رحالي 
داشته باش��ید، از همان ابتدا ش��روع به گرفتن 
قلمه از گلدان اصل��ي کنید و تع��دادي گلدان 

فرعي را خودتان بسازید.  
 ای��ن گلدان ه��اي فرع��ي معم��وال چ��ون 
 در آب و ه��واي ات��اق ی��ا ت��راس آپارتم��ان 
رش��د و پرورش پیدا کرده اند، دوام بهتري هم 

خواهند داشت.

در پرورش گل حسن یوسف به این نکات 
توجه کنید )3(
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