
والیبال اصفهان از  ارزش افزوده چراغ طالفروشان را خاموش کرد
اوج در دهه ۴۰ تا 
افول در دهه ۶۰

  بعد از سنگبری ها نوبت طال فروشان شد
تکیه افراطی به تعداد مقاالت، علم را 

به ابتذال کشانده است 3
بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار 

قرارداد موقت دارند 4 2
6

فتح خرمشهرنمادی ازناتوانی 
قدرت ها دربرابرعزم رزمندگان
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کاالها گران نمی شود 
عجله نکنید

کاالی م��ورد نی��از در ب��ازار ل��وازم خانگ��ی ب��ه 
ان��دازه کاف��ی وج��ود دارد و م��ردم ب��رای خری��د 
نبای��د نگ��ران افزای��ش قیم��ت ه��ا باش��ند. درح��ال 
 حاض��ر ب��ه دلی��ل اج��رای مرحل��ه دوم هدفمن��دی

یارانه ها شرایط اقتصای کش��ور خاص است و نهادهای 
نظارتی باید مانع از  افزایش قیمت غیر منطقی ...

آمادگی باالی نیروهای مسلح با 
اجرای تمرینات تاکتیکی

چرا جوانان پشت خط
ازدواج مانده اند؟

مع��اون آموزش��ی نی��روی زمین��ی ارت��ش از برگزاری 
رزمای��ش بی��ت المق��دس 26 در منطق��ه عموم��ی 
نصرآب��اد اصفه��ان خب��ر داد. ب��ه گ��زارش خبرن��گار 
زاین��ده رود، امیر س��رتیپ دوم حس��ین ش��کوهی در 
نشس��ت خبری با اصح��اب رس��انه پیرام��ون رزمایش 
 بی��ت المق��دس 26 اظه��ار داش��ت: بیت المق��دس از

 بزرگ ترین عملیات سال های دفاع مقدس و جنگ های 
طول تاریخ اس��ت. وی افزود: همه ساله دانشجویان دوره 

عالی که فرماندهان....

یک مقام مسؤول در وزارت ورزش و جوانان می گوید باید 
با ازدواج سالم، خانواده ها را به فرزندآوری تشویق کرد.

از وقتی موضوع افزایش جمعیت و فرزند آوری در کشور 
مطرح شد، مساله ازدواج هم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
زیرا جوانان بسیاری پشت خط ازدواج مانده اند. از سوی 

دیگر سال هاست که عنوان می شود ...
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تشکر: این روزها طنز کار کردن 
سخت است

بهنام تشکر که این روزها مشغول بازی در یک تله فیلم با موضوع دروغ است، 
اعتقاد دارد گفتن یک دروغ، گفتن دروغ دیگر و سنگین  کردن بار کارهای بد 
روی دوش افراد را به دنبال دارد. بهنام تشکر بازیگر تئاتر و تلویزیون که این 
روزها مشغول بازی در فیلم تلویزیونی »بین خودمون بمونه« به کارگردانی 

5علی عطشانی است، در پاسخ به این که آیا دوباره در یک اثر طنز....

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RW W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

کاهش نرخ دالر 
به 3100 تومان

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که نوسانات 
قیمتی در بازار ارز پایدار نخواهد بود، سیاست ها 
و برنامه های جدید این بانک را در کنترل بازار ارز 
تش��ریح کرد. ولی اهلل س��یف در تحلیلی از آینده 
ب��ازار ارز به تبیین دیدگاه ه��ای بانک مرکزی در 
حوزه ارزی اقتصاد پرداخت. س��یف ضمن اشاره 
به بهبود ش��رایط ارزي بانک مرک��زي،  از مثبت 
بودن تصوی��ر پیش بیني منابع و مص��ارف ارزي 
کشور در سال جاري خبر داد و اعالم کرد: افزایش 
درآمدهاي ارزي کشور،  افق مناسبي را براي بهبود 
کامل قدرت مداخله بانک مرک��زي در بازار ارز و 
تقویت ثبات این بازار فراهم نموده اس��ت. سیف 
در خصوص این که در هفته هاي اخیر نوس��اناتي 
در بازار ارز کشور مشاهده شده، اظهارداشت: براي 
پاسخگویي به این سوال، باید یادآور شد که بازار 
غیررسمي ارز کشور در دوره خرداد لغایت دي ماه 
سال 1392 در مسیر اصالح نرخ و تخلیه هیجانات 
قرار داشته اس��ت؛ به همین دلیل متوسط ماهانه 

نرخ برابري دالر در این ب��ازار،  از 35037 ریال در 
فروردین 1392 به 29755 ریال در دي ماه کاهش 
یافت. بررس��ي هاي کارشناسي نش��ان مي دهد 
اصالح انتظارات عمومي در خصوص چش��م انداز 
تعامالت بین المللي و قرار داشتن پرونده استفاده 
صلح آمیز کش��ور از انرژي هسته اي در مسیر رفع 
تنش و حل  و فصل کامل،  در منطقي ش��دن نرخ 
ارز و خروج تقاضاي سفته بازي از این بازار، نقش 

مهمي داشته است. 
رییس کل بانک مرکزی افزود: بازار غیررس��مي 
ارز از بهمن ماه سال گذشته به دلیل برخي عوامل 
محدودکننده عرضه یا تحریک کننده تقاضا و نیز 
برخي اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ 
شد. حتي در یک مرحله قطع کامل خوراک گاز 
شرکت هاي پتروشیمي )بیش از دو ماه( به دلیل 
سرما و برف ش��دید و بروز کمبود گاز مصرفي در 
ش��بکه خانگي،  بر میزان تولید و ص��ادرات اقالم 
شیمیایي و مواد پتروشیمي کش��ور تاثیر منفي 

سیف: نوسانات قیمت پایدار نیست
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روایت از پروانه »آر پی جی« تا پروانه» شهادت«
به گ��زارش خبرنگار زاینده رود، س��وم خرداد یادآور اش��ک ها، 
لبخندها، خس��تگی های مقدس 25 روز جانفش��انی، داستان 
به امانت س��پردن 6 هزار دوس��ت به آغوش آسمان است؛ قصه 

لحظه های به یادماندنی وداع دوستانی که روز و شب از هم جدا 
نبودند، اما با نگریستن بر رویای شهادت، فراق از یکدیگر را تاب 
آورند و دوری از آسمان را نه و داستان یادآوری مقاومتی است که 

پس از فتح خرمشهر بیش از 30 سال دوام پیدا کرد و هنوز نیز که 
هنوز است در برابر جهانی که استقالل ایرانی را برنمی تابد، ادامه 

دارد. محمد باالور رزمنده کاشانی در...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری  ش�هرداری اصفهان در نظر دارد عمليات 
تهي�ه مصالح واجرای لك�ه گيری زير س�ازی و همچني�ن لكه گي�ری و اجرای قير MC و آس�فالت 
12- واقع در كيلو مت�ر 5 جاده اصفه�ان - نائين مي�دان مركزی ميوه و ت�ره بار، كيل�و متر 8 جاده 
اصفهان - تهران  ش�هرک كار گاهی امير كبير و برخی از بازار های روز سطح شهر را به مبلغ تقريبی 
1/000/000/000  ريال بر اس�اس مبال�غ پيش�نهادی  از طريق مناقص�ه به پيمان�كار واجد صالحيت 
 واگ�ذار نمايد.متقاضيان می توانند از تاري�خ 93/3/3 تا پايان وقت اداری مورخ�ه 92/3/12 با ارائه
 معرف�ی نامه معتب�ر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری ش�ركت ب�ه دفتر فنی س�ازمان واقع 
در خيابان آم�ادگاه ، روبروی هتل عباس�ی ، مجتمع عباس�ی ، طبق�ه همكف ، واح�د 107  مراجعه 
نموده و پ�س از اخ�ذ تائيديه دفت�ر فنی اق�دام به واري�ز مبل�غ 500/000 ري�ال بابت هزين�ه تهيه 
اس�ناد مناقصه در وج�ه حس�اب ج�اری  ش�ماره 3100003031007 ن�زد بان�ک ملی ايران ش�عبه 
 اصفهان ) قاب�ل پرداخت در كليه ش�عب بان�ک ملی ( نموده و اس�ناد مناقص�ه را درياف�ت نمايند .

 تلفن تماس : 2211442-2225535 
 1- ش�ركت كنندگان بايس�تی دارای تخصص ، توان اجرا و تجربه مناس�ب و حس�ن س�ابقه در اين 

زمينه  باشند .
2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 9/500/000 ريال طی ضمانت بانكی يا فيش پرداختی الزامی 

است . 
3- مدت اجراء : يكسال شمسی می باشد .

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 93/03/17 می باشد .
5-پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 93/03/17 بازگشايی می شود .

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. 
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.

آگهی مناقصه

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان

نوبت اول



يادداشت

اخبار کوتاه

يادواره شهید سردار محمود 
شهبازی در اصفهان برگزار شد

هم زمان با سالروز حماسه فتح خرمش��هر، یادواره شهید سردار محمود 
شهبازی و شهدای پایگاه امام موسی کاظم)ع( در اصفهان با حضور مردم 
شهید پرور این شهر برگزار می شود. این مراسم جمعه )دوم خرداد ماه( 
بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت االسالم داستانپور آغاز شد.

شهید سردار ش��هبازی در س��ال 1337 در خانواده ای مذهبی در شهر 
اصفهان زاده و به خاطر فعالیت های مس��تمر در شهر اصفهان، به عنوان 
چهره ای پر تالش و انقالبی ش��ناخته ش��د. وی در راه اندازی نخستین 
راهپیمایی وسیع مردمی در اصفهان، نقشی فعال داشت. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، در اسفند ماه 1357 ، به نهاد نوپای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پیوس��ت. در سال 1359، برای س��اماندهی و سازماندهی سپاه 
پاسداران شهر همدان به این شهر رفت و پس از چندی نیز به فرماندهی 
سپاه پاسداران همدان منصوب شد. شهید سردار شهبازی پس از عملیات 
فتح المبین، نیروهای زبده تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص(  را راهی محور 
اهواز خرمشهر کرد و با شروع عملیات، به خطوط دشمن بعثی یورش برد.

رشادت های شهید ش��هبازی و همرزمان این شهید بزرگوار در عملیات 
بیت المقدس به نحوه ای بود که بعد از آزادی سازی خرمشهر به فاتح این 
شهر معروف شد. وی روز دوم خرداد ماه 1361، در آستانه فتح خرمشهر در 
عملیات بیت المقدس، با ترکش خمپاره، به فوز عظمای شهادت نایل آمد.

 يادواره فاتحان فصل بهار
 برگزار می شود

یادواره فاتحان فصل بهار به مناسبت حماسه سوم خرداد با حضور فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( در گلستان ش��هدای اصفهان برگزار می شود.

یادواره فاتحان فصل بهار با حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( و به 
مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه سوم خردادماه )عملیات فتح المبین 
و بیت المقدس( امروز ساعت 17با همکاری مشترک اداره کل حفظ آثار 
و ارزش های دفاع مقدس اس��تان اصفهان، بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اس��تان اصفهان و ناحیه مقاومت بس��یج امام رضا)ع( در خیمه گلستان 
شهدا برپا می ش��ود. از خانواده های معزز ش��هدا و به ویژه خانواده شهید 
حاج محمد شهبازی، جانشین فرماندهی تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( 
در دوران دفاع مقدس و س��ایر فرماندهان آن دوران بابت حضور در این 
یادواره دعوت به عمل آمده است. مسؤوالن برگزارکننده هدف خود را از 
برگزاری یادواره فاتحان فصل بهار، تبیین و تشریح فرهنگ ایثار و شهادت 
و ارزش های دفاع مقدس در جامعه و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا عنوان 
کردند و افزودند: این یادواره به پاس بزرگداشت و تجلیل از رشادت ها و 
دلیرمردی های 5 هزار و 532 شهید عملیات بیت المقدس و فتح المبین و 
همه فاتحان خرمشهر برگزار می شود. شایان ذکر است که در این یادواره 
یاد و خاطره بیش از یک هزار شهید شهر اصفهان از اقشار بسیج، ارتش، 
سپاه و جهادسازندگی با حضور خانواده شهدا و مردم شهیدپرور اصفهان 
گرامی داشته می شود. در پایان این یادواره، جمعی از فرماندهان هشت 
سال دفاع مقدس و برخی از مسؤوالن عالی رتبه سپاه صاحب الزمان)عج( 
اس��تان اصفهان بار دیگر با آرمان های امام و ش��هدا تجدی��د عهد و مزار 

شهیدان واالمقام را غبارروبی می کنند.

رزمايش موشکی »حیدر کرار« 
در آران و بیدگل برگزار می شود

فرمانده گروه 840 موش��کی ش��هید کبریایی نزاجا مس��تقر در آران و 
 بیدگل از برگزاری رزمایش موش��کی در منطقه کویر مرنجاب با عنوان 
»حیدر کرار«خبر داد. سرهنگ مجتبی مصطفی زاده اظهار داشت: این 
رزمایش به مناسبت فرا رسیدن سالروز عملیات غرور آفرین بیت المقدس 
 و گرامیداشت شهدای هشت س��ال دفاع مقدس و در راستای رزمایش 
بیت المقدس نزاج��ا در این منطق��ه عمومی برگزار می ش��ود. در حال 
 حاضر نیروی های رزمی با استقرار در منطقه رزمایش، در حال تمرین و 
تاکتیک های رزمی هس��تند. وی گفت: باال بردن سطح و کیفیت توان 
دفاعی و تمرین میدانی آموزش های نظامی، از اهداف این رزمایش است.
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غربی ها به دنبال تامین امنیت اسراییل هستند

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران با اش��اره به تاکید غرب مبنی بر کم کردن برد موشک ها گفت: آنها 
می خواهند با این کار امنیت اسراییل را تامین کنند.در عملیات فتح خرمشهر آنهایی که می خواستند 7روزه 

به تهران برسند با ذلت تسلیم شدند؛ در حالی که در طول دفاع مقدس یک تانک هم به ما فروخته نشد. 
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توافق ايران و آژانس 
برای 5 گام بعدی

غرب چاره ای جز تعامل 
با ايران ندارد

 جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک جلسه فنی دیگر 
را در قالب چارچوب برای همکاری که نوامبر س��ال گذش��ته توافق شده بود، 
برگزار کردند. براساس ایمیل دریافت شده ازسوی نمایندگی ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین، در این نشست دو طرف پیشرفت خوب حاصل 
شده و دو طرف زمینه اجرای 7 گام عملی توافق شده در سه ماه پیش را مرور 
کردند. ایران و آژانس در خصوص 5 اقدام عملی دیگر که قرار است تا 25 اوت 
یعنی سوم شهریور ماه اجرا شود، به توافق رسیدند. رضا نجفی نماینده ایران در 
آژانس اعالم کرد: از این 5 گام سه اقدام مربوط به موضوعات جاری و 2 اقدام 
عملی در خصوص مسایل گذشته است. در خصوص یکی از موضوعات گذشته 
که ادعاهایی در خصوص انجام آزمایش در مقیاس زیاد است، طرفین به تبادل 

اطالعات خواهند پرداخت.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: با رویکردی که در سازمان انرژی اتمی 
داریم، بناست با همت مضاعف تری سرویس فناوری هسته ای را به خصوص در 
عرصه سالمت و کشاورزی به کار گیریم. علی اکبر صالحی در آیین بهره برداری 
از نخستین س��امانه ملی پرتودهی چند منظوره گاما در بناب از راه اندازی این 
طرح به عنوان جل��وه ای از عزم ملی و پرتوی از مدیریت جهادی دانش��مندان 
جوان کشورمان نام برد و گفت: انقالب ما در سن 35 سالگی قرار دارد که به این 
دستاوردهای بزرگ هسته ای دس��ت یافته و این قابل افتخار و مباهات است. 
این مقام مس��ؤول اضافه کرد: اگر عمود خیمه والیت نبود، قطعا در راهی که 
 در پیش گرفته ایم، هزاران بار گم شده بودیم. هم اکنون ایران در جایگاه باالی 
بین المللی قرار دارد و آینده ملت ایران تضمین شده است بنابراین کشورهای 

غربی چاره ای جز تعامل با ایران ندارند.

رییس عقیدتی � سیاس��ی منطقه پدافند هوایی شهید نصر 
از دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی پدافند هوایی خاتم االنبیا با 
استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد. حجت االسالم حسن 
پرورش از دیدار امیر سرتیپ دوم اباذر جوکار فرمانده قرارگاه 
مرکزی پدافند هوایی خاتم االنبیا با اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری و دیگر مسؤوالن اس��تانداری خبر داد. وی افزود: 
هدف از انجام این دیدار، شناسایی و استفاده از ظرفیت های 
نیروهای مسلح بین دو اس��تان و بالفعل کردن ظرفیت های 
بالقوه بود. وی تصریح کرد: با توج��ه به موقعیت جغرافیایی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری و هم جواری آن با استان های 
مرزی کشور، بحث دیده بانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
اس��ت. وی افزود: از دیگر اهداف این دیدار تقدیر و تشکر از 
مسؤوالن دیده بانی و ایجاد یک کمیته مشترک بین دو استان 
برای رسیدگی بیشتر به مسایل دیده بانی و پدافند هوایی است. 
در این دیدار، امیر جوکار و حجت االسالم پرورش به منظور 
بهره مندی از زیرساخت های استان در جهت اهداف قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( آجا با س��لیمانی اس��تاندار، 
مرادی مدیرکل امنیتی � سیاس��ی اس��تانداری و همچنین 
ملک محمدی مدیرکل امنیتی و انتظامی اس��تانداری طی 
 جلسه ای در دفتر استانداری این استان به بحث و تبادل نظر

 پرداختند.

جانش��ین فرمانده کل س��پاه ، بیداری اس��المی را یکی از 
روندهای انقالب اس��المی عنوان کرد و اف��زود: این بیداری 
اسالمی در جهان اس��الم به تدریج روزنه های نفوذ و تنفس 
غرب را قطع خواهد کرد. س��ردار س��رتیپ پاسدار حسین 
سالمی در بیستمین همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه، 
با بیان جمله فوق، هندس��ه قدرت در جهان را بر اساس سه 
پدیده روندها، راهبردها و رویدادها بیان کرد و افزود: روندها 
یعنی تحوالت دامنه دار در یک موضوع در بس��تر زمان که 
نشان دهنده زمان تحوالت یک پدیده است و راهبردها بیانگر 
نیات و مقاصد استراتژیک قدرت های موثر و رویدادها است.

سردار سالمی با اشاره به شکل گیری نظام دو قطبی و جنگ 
س��رد پس از جنگ  جهانی دوم افزود: در این زمان هندسه 
قدرت بر اساس مدل هسته  � پیرامون شکل گرفت و این در 
عالم واقع قابل رویت بود و به تدریج در اثر وقوع رخدادهای 
جدید تغییر کرد. وی انقالب اس��المی را یک رویداد مهم و 
برجس��ته در تغییر موازنه قدت در دوره جنگ س��رد و یک 
شوک ژئوپلیتیک در دهه پایانی جنگ سرد بیان کرد و گفت: 
این انقالب در یک ظرف زمان، محدود نش��د، بلکه روندساز 
بود و علیه جهان کفر دومینوی سیاسی ایجاد کرد. انقالب 
اسالمی ساختار قدرت در جهان را عوض کرد. علت این امر 

هم این  است که انقالب ما یک پدیده تمدنی بود. 

رییس  جمهور گفت: ایران امروز آماده همکاری در زمینه های 
دفاعی با طرف چینی ب��ه ویژه در بخ��ش فناوری های نو  و 
هوا فضا است. حجت االسالم حس��ن روحانی رییس جمهور 
کش��ورمان در مراس��م صبحان��ه کاری با صاحبنظ��ران و 
اندیشمندان چینی ضمن تاکید بر این که مهم ترین وظیفه 
مراکز تحقیقاتی دو کش��ور تدوین راهکارهایی برای تنظیم 
روابط بلندمدت بر مبنای تامین منافع متقابل است، تصریح 
کرد: باید سطح مناسبات علمی، فرهنگی، اقتصادی دو کشور 
به مرحله ای برسد که هیچ گاه کاهش این مناسبات در آینده 
به مصلحت نباشد. رییس  جمهور با اشاره به روابط گسترده 
دو تمدن بزرگ و پرس��ابقه ایران و چین گفت: جاده ابریشم 
می تواند در ش��رایط جدید احیا ش��ود و ملت های منطقه را 
در کنار هم قرار دهد. روحانی با بیان این که در شرایط امروز 
منطقه ای و جهانی تهران خواهان توسعه روابط با پکن است، 
به حجم مبادالت 45 میلیارد دالری دو کش��ور اشاره کرد و 
گفت: پیوند ایران و چین هنگامی مس��تحکم تر می شود که 
در کنار مس��ایل اقتصادی، تبادل علمی و تحقیقاتی به ویژه 
در حوزه گردش��گری مد نظر قرار گی��رد. رییس جمهور در 
بخش دیگری از س��خنانش به چالش ها و نگرانی های پیش 
روی جامعه بشری نظیر گسترش خش��ونت و افراطی گری 

اشاره کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
اثر تحریم ها در مشکالت اقتصادی کش��ور 20 درصد و اثر 
مفاسد اقتصادی در بروز مشکالت اقتصادی 80 درصد است.

جواد کریمی قدوس��ی با بی��ان این که امام راح��ل در هیچ 
قسمتی از سخنانشان، صدایش��ان نمی لرزید، اال در جایی 
که از تغییر ماهیت مسؤوالن س��خن می گفتند، گفت: این 
موضوع نش��ان می دهد که تغییر ماهیت مس��ؤوالن تا چه 
اندازه مهم اس��ت و چقدر می تواند برای حکومت اس��المی 
مشکل ایجاد کند. وی اضافه کرد: در مجلس هشتم خدمت 
آقای اژه ای رسیدیم و درباره مفاسد اقتصادی از ایشان سوال 
کردیم که فرمودند می خواهم با یقه س��فیدها برخورد کنم، 
ولی می گویند آبرویمان می رود.کریمی قدوس��ی ادامه داد: 
آقای س��راج قاضی پرونده 3 هزار میلیاردی در رسانه ملی 
گفت» اگر با یقه سفیدها برخورد شود، ریشه فساد خشکیده 
می ش��ود.«وی عنوان کرد: هیچ گاه فرد ناشناخته ای مانند 
آریا که اختالس سه هزار میلیاردی انجام داد، بدون پشتوانه 
عظیم نمی توانست ظرف مدت یک ماه چنین اقدامی را انجام 
دهد. نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: اسالم این 
قدرت را دارد که جلوی تمام این افراد با قدرت بایس��تد، اما 
شرطش این است که فردی که به عنوان محور اسالم در یک 

حکومت اسالمی قرار گرفته، تقویت و حمایت شود.

عقیدتی سیاسی دولت پدافند مجلس

ديده بانی از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است

قطع روزنه های تنفس 
غرب با بیداری اسالمی

ايران آماده همکاری با 
چین در زمینه های دفاعی 

تاثیر مفاسد اقتصادی در 
ايجاد مشکالت اقتصادی 
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گروه سیاسی- معاون آموزشی نیروی زمینی ارتش از برگزاری 
رزمایش بیت المق��دس 26 در منطقه عموم��ی نصرآباد اصفهان 
خب��ر داد. به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، امیر س��رتیپ دوم 
حسین ش��کوهی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه پیرامون 
 رزمای��ش بی��ت المق��دس 26 اظهار داش��ت: بیت المق��دس از

 بزرگ ترین عملیات سال های دفاع مقدس و جنگ های طول تاریخ 
است. وی افزود: همه ساله دانش��جویان دوره عالی که فرماندهان 
 س��طوح میانی ارتش هس��تند، به منظور تکمیل و تطبیق عملی 
آموزش های تئوری خود و شرکت در طرح ریزی و اجرای عملیات، 
در ای��ن رزمایش ش��رکت می کنن��د. س��خنگوی رزمایش بیت 
المقدس 26 تاکید کرد: این رزمایش از امروز، از س��اعت 8 صبح 
در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان و کاش��ان ه��م زمان با اجرای 
 عملیات موشکی، آغاز می شود. وی ادامه داد: با توجه به تهدیدات

 فرامنطقه ای دش��منان درباره گزینه های روی میز و با نگاهی به 
جنگ های آس��یای میانه )بالکان( این مطلب روشن می شود که 
نیروهای مس��لح باید آمادگی باالیی در این زمینه داش��ته باشند 
و این آمادگی به جز اج��رای آموزش ها، رزمایش ه��ا و تمرینات 
تاکتیکی به دست نمی آید. معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران بیان داشت: رزمایش بیت المقدس 
26، یکی از آموزش های با ارزش برای افس��ران دوره است تا عمال 
در صحنه حضور پی��دا کرده و با تکنیک ه��ا و تکتیک های جدید 

و سالح هایی که توسط س��ازمان خودکفایی ناجا، سازمان دفاع و 
 یگان نیروی زمینی در صحنه های عملیاتی و آموزش��ی س��اخته

 می شود، آشنا شوند. وی با اشاره به دستاوردهای جدید رزمایش 
تاکی��د ک��رد:  اج��رای تیراندازهای موش��کی و راک��ت اندازهای 
در برده��ای مختل��ف، رونمایی س��الح و تجهی��زات جدیدی که 
 توس��ط س��ازمان خودکفای��ی نزاج��ا تهی��ه ش��ده مانن��د انواع 
هش��دار دهن��ده ه��ای الکتریک��ی، اخ��الل گ��ر، اس��تفاده 
از س��الح ه��ای مختل��ف یکب��ار مص��رف، موش��ک ب��ازوکا، 
کاتیوش��ای کامپوزیت��ی، آرپ��ی ج��ی تیرب��ار 23 میلیمت��ری 
 و خمپ��اره ان��داز ک��ه ب��ه ص��ورت خ��ودکار اج��رای آت��ش

 می کنند، مین گ��ذاری و کنت��رل از راه دور ک��ه تاکتیک زمین 
مس��لح را ایجاد می کند و ش��لیک انواع موش��ک ها از این جمله 
اس��ت. امیر ش��کوهی با بی��ان این ک��ه ارتق��ای س��طح اعتماد 
به نف��س و آگاهی دان��ش نظامی دانش��جویان را مدنظ��ر داریم، 
تصریح کرد: س��الح ها و تجهیزاتی که در این رزمایش اس��تفاده 
می ش��ود واقعی، به ش��کل دو طرف��ه و با حضور دش��من فرضی 
اس��ت و تمام کالس های طرح ری��زی های دوطرف��ه و ماموریت 
کلیه رس��ته ها از هوانیروز، زمینی، مخابرات پش��تیبانی توپخانه 
 و غی��ره، در ای��ن رزمای��ش انج��ام م��ی ش��ود. وی اضاف��ه کرد: 
 راه اندازی دوباره ش��بیه س��از ش��نوک در مرکز آموزش ش��هید 
وطن پور در طول رزمایش، از مهم ترین برنامه های ماست. معاون 

تربیت و آموزش نی��روی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
تاکید کرد: شنوک یکی از پیشرفته ترین شبیه سازهای دنیاست 
که توس��ط خارجی ها در مرکزآموزش شهید وطن پور نصب شده 
اما از حالت عملیاتی خارج ش��ده بود که در طول یک سال گذشته 
 توس��ط متخصصان جهاد خودکفای��ی هوانی��روز و مرکز آموزش

 وطن پور آماده ش��ده و توسط 
امیرپوردس��تان راه ان��دازی 

مجدد می شود.
امی�ر جه�ادی: هم�کاری 
عش�اير در رزماي�ش ب�ه 
عن�وان دي�ده ب�ان ه�ای 

نامحسوس
در ادام��ه ای��ن نشس��ت امیر 
س��رتیپ دوم جهادی ارش��د 
نظامی آجا در منطقه اصفهان 
گفت: برای نخستین بار شاهد 
هم��کاری عش��ایر ب��ه عنوان 
دیده بان های نامحس��وس در 
این رزمایش هس��تیم. منطقه 
 نصرآب��اد اصفه��ان منطقه ای

 ب��ی بدیل در س��طح کش��ور 
محس��وب می ش��ود و بر این مبنا در آین��ده قص��د داریم فضای 
آموزش��ی در این منطقه ایجاد کنی��م. وی افزود: ب��رای برگزاری 
ای��ن رزمای��ش، 10 طایف��ه از عش��ایر ای��ن منطق��ه را ب��ا خود 
همراه کردیم که ب��ه عنوان بس��یجیان و دیده بان��ان فضای رزم 
نامحس��وس در ای��ن رزمایش ب��ا ما هم��کاری می کنند. ارش��د 
 نظامی آج��ا در منطق��ه اصفهان با بی��ان این که ای��ن رزمایش از 
بزرگ ترین رزمایش ه��ای نظامی در س��طح فعالیت های عملی 
 نظامی نیروهای مسلح است، گفت: سال گذشته در این رزمایش سه 
 شبیه ساز بی بدیل در کشور رونمایی ش��د که توسط دانشمندان

 نرم افزاری خود مرکز س��اخته ش��ده و نش��انه تخصص و تعهد و 
علم سربازان بود. ارش��د نظامی آجا در منطقه اصفهان تاکید کرد: 
همچنین امس��ال از توپ خودکشش��ی برای اولین بار در کشور و 
منطقه رونمایی می ش��ود ک��ه در دنیا نیز تنها یک کش��ور دارای 
این کالس از توپ اس��ت. وی ادامه داد: این توپ به عنوان س��الح 
 برتر در رزم ناهمت��راز در ماموری��ت مخوله و پش��تیبانی از آتش 
یگان های رزمی و مانوری کمک کننده اس��ت. امیر جهادی بیان 
داشت: همچنین نمایشگاه دس��تاوردهای نیروهای رزمی و مراکز 
آموزش نیروی زمینی ارت��ش در همین م��کان در روز چهاردهم 

خردادماه راس س��اعت 8 افتتاح می ش��ود تا از پیشرفت هایی که 
در شرایط تحریم با مجاهدت های فرزندان این سرزمین در عرصه 
اقتصاد مقاومتی حاصل شده است، رونمایی کنیم. وی اضافه کرد: 
با توجه به گس��ترش منطقه رزمایش از کوی��ر مرنجاب تا منطقه 
عمومی نصرآباد، پش��تیبانی آتش بر عهده نیروهای اصفهان است 
و پشتیبانی نزدیک هوایی نیز توس��ط پایگاه هشتم شکاری انجام 
می شود. همچنین پایگاه هوانیروز پشتیبانی بالگردی را در دو نقش 
دشمن و خودی با سالح و مهمات بهینه سازی شده داخلی برعهده 
 دارد. جهادی با بیان این که در پش��تیبانی موشک ها هم سالح ها 
بهینه س��ازی ش��ده و هم مهمات هوش��مند افزایش یافته، بیان 
داش��ت:گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش و گروه پهپاد دانش��کده 
هوایی مس��ؤولیت اجرای عملی��ات تاکتیکی در ای��ن رزمایش را 
برعهده دارند.در ادامه این مراسم امیرسرتیپ دوم حسین محمدی 
ارش��د نظامی منطقه فارس اظهار داش��ت: حفظ تمامیت ارضی 
و اس��تقالل امنیت پایدار در جامعه، نخس��تین اولویت هر نظامی 
است و طبق اصل 13 قانون اساسی حفظ تمامیت ارضی به عهده 
ارتش است که رسالت س��نگین و افتخارآمیزی برای ما محسوب 
می شود. وی افزود: در طول س��الیان پیش و پس از انقالب، ارتش 
جمهوری اس��المی ایران با تمام توان در خدم��ت نظام جمهوری 
اسالمی بوده اس��ت و تقدیم 48 هزار ش��هید و 240 هزار جانباز، 
کارنامه زرین ارتش را در طول این س��ال ها نش��ان می دهد. وی  
تصریح ک��رد: توان رزم��ی یک ی��گان نظامی از س��ه مولفه اصلی 
 تشکیل یافته اس��ت و برخالف این که دنیا همیشه با تهدید سالح 
 می خواهد م��ا را مرع��وب کن��د، س��الح فیزیک��ی و تجهیزات، 
کوچ��ک تری��ن بخ��ش ای��ن موض��وع اس��ت. وی ب��ا اش��اره 
ب��ه ای��ن ک��ه یک��ی دیگ��ر از ای��ن مولف��ه ه��ا ژئوپولوتیک��ی 
و موقعی��ت جغرافیای��ی اس��ت، بی��ان داش��ت: عوام��ل 
 نامحس��وس مانن��د تعه��د، انگی��زه، ایم��ان آم��وزش بصیرت و 
والیت پذی��ری، توان اصل��ی و مولف��ه اصلی غیررزمی اس��ت که 
کوت��اه آمدن دش��منان در ط��ول این س��ال ها، به دلی��ل همین 
مس��اله بوده اس��ت. وی با بیان این که ارتقای ت��وان نظامی نزاجا 
 مه��م ترین ه��دف ای��ن رزمایش اس��ت، بی��ان داش��ت: حضور 
یگان های مختلف هوایی و زمینی، آشنا کردن رسته های مختلف 
دانشجویان با طرح ریزی و اجرای عملیات و اهداف تاکتیکی و ایجاد 
تفکر سیس��تمی و تعامل میان تمامی رس��ته های نظامی از دیگر 
اهداف برگزاری این رزمایش اس��ت. انتقال تج��ارب دفاع مقدس 
 به دانش��جویان، آموزش مدیریت بحران به شکل عملی، سنجش 
تصمیم گیری در ش��رایط بحرانی در کمترین زم��ان و با کمترین 

اطالعات برای دانشجویان ارتش، از اهداف این رزمایش است.

معاون آموزشی نیروی زمینی ارتش: 

برگزاری رزمايش »بیت المقدس 26 « در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان
آمادگی باالی نیروهای مسلح با اجرای تمرینات تاکتیکی

همچنین امسال از 
توپ خودکششی 
برای اولین بار در 

کشور و منطقه 
رونمايی می شود 

که در دنیا نیز تنها 
يک کشور دارای اين 

کالس از توپ است

بیانیه ارتش به مناسبت سوم خرداد

فتح خرمشهرنمادی ازناتوانی قدرت ها 
دربرابرعزم پوالدين رزمندگان 

ارتش در بیانیه ای تاکید ک��رد: در عملیات بیت المقدس نم��ادی از ناتوانی 
قدرت ها در مقابل عزم پوالدین رزمندگان اسالم، به منصه ظهور رسید.ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد، سالروز آزادسازی 

خرمشهر در عملیات    پیروزمندانه بیت المقدس بیانیه ای صادر کرد. 
 در این بیانیه ضمن گرامیداش��ت سوم خرداد، س��الروز عملیات غرورآفرین

 بیت المقدس، از این عملیات به عنوان حادثه ای بسیار مهم و اثرگذار در دوران 
ارزشمند دفاع مقدس یاد و تصریح شده است: عملیات بیت المقدس که به 
دست توانمند دالورمردان رزمنده ارتش اسالم تحقق یافت، دست برتر نیروی 
ایمان و اراده در مواجهه با ماشین جنگی صدام که از حمایت های همه جانبه 
مالی، نظامی و اطالعاتی غرب و شرق برخوردار بود، به نمایش گذاشته شد و 
نمادی از ناتوانی این گونه قدرت ها در مقابل عزم پوالدین رزمندگان اسالم 

به منصه ظهور رسید.
 در بخش دیگ��ری از این بیانیه با اش��اره ب��ه کالم حکیمانه ام��ام خمینی

)رضوان اهلل تعالی علیه( مبنی این که »خرمشهر را خدا آزاد کرد«، آمده است: 
امروز، جهانیان بیش از پیش تشنه پیام انقالب اسالمی هستند که اعتماد به 
 خدا و تکیه بر ت��وان نیروی خود را به عنوان تنه��ا راه نجات ملت ها از چنگ 

قدرت های سلطه طلب و زورگو، تجربه کرده است.
 در ادامه ای��ن بیانی��ه از عملی��ات بی��ت المقدس ب��ه عن��وان مصداقی از 
توفیق های جمهوری اسالمی ایران در تمامی عرصه های نظامی و سیاسی 
یاد و خاطرنش��ان ش��ده اس��ت: بی تردید جایگاه ممتاز منطق��ه ای و نقش 
تاثیرگذار فرامنطقه ای امروز نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران، مرهون 
ایثار و فداکاری دالورمردانی است که در س��ال های دفاع مقدس و ماه های 
 ابتدایی جنگ تحمیلی و عملیات های بزرگی چون ثامن االئمه، فتح المبین، 
طریق القدس و به ویژه عملیات آزاد س��ازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 
حماس��ه ای ماندگار آفریدند. ارتش جمهوری اس��المی ایران در پایان این 
بیانیه از سوی آحاد کارکنان غیور خود، سالروز عملیات آزادسازی خرمشهر 
 عزیز را به امت شهیدپرور ایران اس��المی و فرماندهی معزز کل قوا، حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( تبریک و تهنیت گفته و تاکید 
کرده است که تنها راه سربلندی و عزت میهن اسالمی را اقتدا به والیت، حفظ و 
تقویت اتحاد و استفاده از تجارب عملیات های سال های دفاع مقدس می داند.

دفاع مقدس؟



یادداشت

چرا جوانان پشت خط 
ازدواج مانده اند

یک مقام مس��ؤول در وزارت ورزش و جوانان می گوید 
باید با ازدواج سالم، خانواده ها را به فرزندآوری تشویق 

کرد.
از وقتی موضوع افزایش جمعیت و فرزند آوری در کشور 
مطرح شد، مس��اله ازدواج هم بیش��تر مورد توجه قرار 
گرفت. زیرا جوانان بسیاری پشت خط ازدواج مانده اند. 
از سوی دیگر سال هاس��ت که عنوان می شود جوانان 
تمایلی برای ازدواج ندارند و س��ن ازدواج در کشور باال 
رفته، اما در بندهایی از سیاست های کلی جمعیت که 
چند روز پیش از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، به 
ازدواج جوانان اشاره شده است. متولی امور جوانان در 
دولت، وزارت ورزش و جوانان است. درباره برنامه های 
این وزارت خانه برای ازدواج ساده جوانان با بهمن بهمنی 
 مدی��رکل دفتر برنامه ری��زی ازدواج و تعال��ی خانواده 

گفت وگویی را انجام داده ایم که می خوانید:
همانطور که می دانید یکی از بندهای سیاس�ت 
ابالغی مقام معظم رهبری برای افزایش جمعیت، 
رفع موان�ع ازدواج، تس�هیل و ترویج تش�کیل 
خان�واده و افزایش فرزن�د آوری اس�ت. وزارت 
ورزش و جوانان چ�ه برنامه ای ب�رای رفع موانع 

ازدواج دارد؟
ازدواج یک س��نت الهی اس��ت و وظیفه ما هم در این 
معاونت س��اماندهی امور جوانان در امر ازدواج است. ما 
سعی کردیم که موانع ازدواج سالم را شناسایی کنیم و در 
بستر قوانین و اجتماع موانع را برطرف کنیم. البته موانع 
سال هاست که مشخص اس��ت، اما باید راهکار درست 

برای حل آنها ارایه داد و اجرایی کرد.
این موان�ع که معتقدید قبال شناس�ایی ش�دند 

چیست؟
وام ازدواج، فرهن��گ ع��دم پذیرش ازدواج در س��نین 
پایین،نبود الگو و آموزش درست برای ازدواج و ارتباط 
گیری سالم است. البته موانع بیش از اینهاست و نیاز به 

مطالعه بیشتر و بررسی دارد.
برای رفع این موانع چه برنامه ای دارید؟

تروی��ج مفه��وم ازدواج و روش درس��ت ارتباط گیری 
دوجنس بس��یار مهم است تا زمینه س��از تشکیل یک 
خانواده به عنوان یک آش��یانه، پناه��گاه و فضای امن 
باش��د و زن و مرد احس��اس کنند که یک فضای امن 
برای برطرف شدن نیازهای روانی و اجتماعی است. در 
این زمینه ارتباط با رسانه هاو فیلم سازی نیاز است. از 
آنجایی که جوانان در دانشگاه ها حضور دارند، باید در 
دانشگاه روابط درست دو جنس و ازدواج را ترویج دهیم 
و ازدواج دانشجویی را تسهیل کنیم. البته نه به شیوه ای 
که االن وجود دارد. همچنین مراکز مشاوره ازدواج که 
تس��هیل گر ازدواج برای انتخاب همسر و بعد از ازدواج 
هستند را داش��ته باش��یم. چون معموال تا دو سال اول 
ازدواج مش��کالتی وجود دارد که باید حل ش��ود و این 
مراکز باید ساماندهی شوند و پاسخگو باشند. همچنین 
مش��کل وام ازدواج را حل کنیم. چون نه تنها مقدار آن 
کم است، بلکه زمان انتظار برای دریافت آن هم طوالنی 
است. البته در این زمینه سایر دستگاه ها و بانک مرکزی 
هم باید کمک کنند. در کل معتقدم که باید موانع ازدواج 
سالم را شناسایی و در بس��تر قوانین سعی کنیم تا آنها 
را برطرف کنیم. اتفاقا بند 4 این سیاست ها به تحکیم 
بنیان و پایداری خانواده با تاکید بر آموزش  مهارت های 
زندگی و ارتباطی و ارایه خدمات مشاوره ای است. از نظر 
ما مشاوره تنها در مرحله انتخاب همسر نیست، بعد از 
ازدواج و در سال های اول زندگی مشترک، همسران نیاز 
به مشاوره دارند. همانطور که گفتم باید مراکز مشاوره در 
این زمینه ساماندهی شوند. چون بیشتر طالق ها در 5 
سال اول اتفاق می افتد در حالی که وقتی این طالق ها 
را بررسی می کنیم، متوجه می شویم مشکل آنقدر هم 

حاد نبوده  و با مشاوره قابل حل بوده است.
از نظر ش�ما مش�کل دیر ازدواج کردن بیش�تر 

فرهنگی است یا اقتصادی؟
تفاوتی نمی کند، ه��ر دو می تواند موثر باش��د. گاهی 
یک پسر 22 س��اله ش��رایط مناس��ب اقتصادی برای 
ازدواج دارد ام��ا خان��واده او ازدواج را زود م��ی دانند؛ 
درحال��ی که اگر کس��ی ش��رایط اقتصادی مناس��بی 
دارد و می تواند اس��تقالل مالی داشته باشد، نباید این 
ازدواج را ب��ه تاخیر بیندازد. دخترها هم انتظاراتش��ان 
را تعدیل کنند. پس خان��واده باید فرهن��گ ازدواج را 
به فرزندانش��ان آموزش دهن��د. بنابراین اگر پس��ری 
ش��غل و درآمد مناس��بی دارد، نباید ازدواج��ش را به 
تاخیر بیندازد. بخش فرهنگی ه��م مربوط به پذیرش 
فرهنگ ازدواج اس��ت. باید این ذهنی��ت در جوانان ما 
ش��کل گیرد که ازدواج س��بب آرامش فکری و روحی 
می شود.یعنی خانواده یک آش��یانه،پناهنگاه و فضای 
امن برای نیازهای روانی و اجتماعی اس��ت. البته برای 
فرزندآوری و افزایش جمعیت تنها ازدواج مهم نیست، 
 مهم تر ازدواج سالم تر است که ما باید در این زمینه کار 

کنیم.
منظور شما از ازدواج سالم، همان مفهومی است 
که خانواده را به عنوان یک آش�یانه و فضای امن 

بدانند؟
بله. چون زن و مرد ازدواج می کنند، اما در برخی موارد 
 وقتی ش��رایط را از لح��اظ اقتصادی یا روانی مناس��ب

 نمی دانند، تمایلی به داشتن فرزند ندارند. برای همین 
س��ه تا چهار س��ال صبر یا تنها به داش��تن یک فرزند 
اکتفامی کنند. بنابرای��ن ازدواج س��الم اولویت اصلی 
ماس��ت. ازدواجی که در آن زن و مرد احساس آرامش 
 داشته باشند و فرزند خوب تربیت شود. این هدف اصلی 

ماست.
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باغ خزندگان ناژوان در مرحله سفت كاري و نماكاري است
  غالمرضا ساکتي مدیر طرح ساماندهي ناژوان گفت: باغ خزندگان ناژوان در مرحله سفت کاري 
و نماکاري است و در جنوب غربي باغ پروانه ها واقع ش��ده که داراي فضایي روباز و ساختماني به 
مساحت ۸۳۰ مترمربع با ارتفاع متغیر از 4 تا ۷ متر و با نوع سازه اسکلت بتني در حال احداث است. 
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به گزارش خبرنگار زاینده رود، سوم خرداد یادآور اشک ها، لبخندها، 
خستگی های مقدس 25 روز جانفشانی، داستان به امانت سپردن 
6 هزار دوست به آغوش آسمان است؛ قصه لحظه های به یادماندنی 
وداع دوستانی که روز و ش��ب از هم جدا نبودند، اما با نگریستن بر 
رویای ش��هادت، فراق از یکدیگر را تاب آورند و دوری از آسمان را 
نه و داستان یادآوری مقاومتی است که پس از فتح خرمشهر بیش 
از ۳۰ سال دوام پیدا کرد و هنوز نیز که هنوز است در برابر جهانی 
که استقالل ایرانی را برنمی تابد، ادامه دارد. محمد باالور رزمنده 
کاش��انی در دوران دفاع مقدس در یادآوری آن روزها با ما همراه 

است.
آقای باالور شما در عملیات بیت المقدس وآزادسازی 
خرمشهر شرکت داشتید؛ از حال و هوای آن روزها برای مان 

بگویید
آزادس��ازی خرمش��هر چند مرحله متفاوت داش��ت؛ اعزام من به 
منطقه خرمش��هر از طریق تیپ ۷ دزفول بود و در مرحله نخست 
باید منطقه ش��لمچه را به تصرف در می آوردیم؛ اگر به این منطقه 
سفر کرده باشید، متوجه این نکته می شوید که فاصله این منطقه از 
خرمشهر چقدر کوتاه است و ما برای رسیدن به خرمشهر باید این 
نقطه را آزاد می کردیم. برای رس��یدن به مرز شلمچه و درگیری با 
دش��من، بچه ها باید 2۰ کیلومتر پیاده روی می کردند؛ به همین 
منظور پیش از آغ��از عملیات برای آمادگی، رزم های ش��بانه ای با 
پیاده روی 4 تا 5 کیلومتر برای رزمندگان برگزار کردیم.هدف مورد 
نظر ما دژی بود که ماشین های دشمن نیز از روی آن تردد می کرد 
و رسیدن به آن در حالی که دش��من ما را زیر نظر داشت سخت به 
نظر می رسید ؛ جالب است که در این مرحله باران شدیدی شروع 
به باریدن کرد و با توجه به این که خاک این منطقه به گونه ای است 
که با بارش باران چسبناک شده و حرکت بر روی زمین بسیار سخت 
می شود، عراقی ها تصور نمی کردند که ما این عملیات را انجام دهیم 
و به خواب خرگوش��ی فرو رفتند. فردای آن شب بود که عراقی ها 
تازه متوجه ش��دند که نیروهای ما از میان آنها رد ش��ده و به مرز 

رسیده اند و ما در این منطقه با آنها درگیر شدیم.
خاطره خاص�ی و ویژه ای از ای�ن زمان داری�د که در 

ذهنتان همیشه جاودانه مانده باشد؟
بله؛ شاید در فیلم ها دیده باش��ید که در انتهای آرپی جی ها بخش 
پروانه ای شکلی وجود دارد؛ این پروانه زمانی که این گلوله شلیک 
می ش��ود، بازش��ده و به مس��تقیم حرکت کردن آرپی جی کمک 
می کند. یادم هس��ت که یکی از بچه ها به نام علی مصدق که روی 
خاکریز دراز کش��یده  بود، در اتفاقی عجیب، زمانی که آرپی جی 
از کنار س��ر وی عبور می کرد، پروانه آن در پیشانی وی گیر کرد  و 
آسیب خاصی به وی نرسید؛ امدادگران توانستند پروانه را از سر وی 

خارج و محل زخم را پانسمان کنند.
سر این مساله بچه ها سر به سر وی می گذاشتند و می گفتند که تو 
عمرت حاال حاالها به دنیاست، اما برخالف این شوخی ها وی نیز 
یکی از افراد الیق پروردگار بود؛ چندی نگذشت که علی نیز پروانه 
شهادت را دریافت کرد و از میان خیل دوستان ما به اوج آسمان ها 

پرکشید )آهی می کشد و صدایش پر از بغض می شود(
این خاطره را بیان کردم ت��ا ببینید که رزمن��دگان آن روزها چه 
روحیه های باالیی داشتند؛ اگر نیت آنها خدایی نبود، کوچک ترین 
زخم می توانست بهانه خوبی برای برگشتن به پشت جبهه ها شود 
اما عجیب بود که بچه ها به راحتی از راهی که هر لحظه جان آنها را 
مورد تهدید قرار داده بود، دست نمی کشیدند و گاهی تنها جراحات 

شدید می توانست آنها را به مرخصی بفرستد.
این عشق و عالقه و جانفشانی در راه رسیدن به هدف را می توان یکی 
از مهم ترین دالیلی  دانست که به پیروزی ما و مقاومت تا لحظه آخر 
منجر شد به گونه ای که حتی یک سانتیمتر از خاک کشورمان را 
کسی نتوانست تصرف کند؛ آن هم دشمنی که تمام جهان را پشت 

سر خود داشت.
برگردیم به خرمشهر؛ از خاطرات آن روزها برایمان بگویید

در مرحله بعدی که منجر به خرمشهر آزاد شد، ما با بچه های ۷ تیپ 
دزفول به محلی که عراقی ها خرمشهر را محاصره کرده بودند رفتیم 
و عراقی ها را به گونه ای که محاصره کردیم که آنها ناگهان خود را 

بین دو خط اول و دوم ایرانی ها را دیدند. همین مساله بود که موجب 
شد بتوانیم 19 هزار اسیر از عراقی ها بگیریم؛ در واقع در این منطقه 

عراقی ها تانک های خود را رها و فرار کردند.
صبح روز سوم خرداد خرمشهر آزاد شده بود، اما اخبار بعدازظهر 

این موضوع را اعالم کرد.
در واقع پس از تصرف داخلی و خارجی خرمشهر توسط نیروهای 
ایرانی، زمانی که عراقی ها حس کردند که دیگر نمی توانند خرمشهر 

را پس بگیرند، دیگر عقب کشیدند.
پیش از اعالم این آزادی از مراجع رس��می، م��ن در داخل یکی از 
تانک های غنیمتی عراقی ها یک رادیو پیدا کردم که تا زمان اعالم 
فتح خرمش��هر با ما بود؛ نکته جالب اینجاست که روی موج ایران 

تنظیم شده بود تا هرگونه خبری از خرمشهر را رصد کنند.
ما آن زمان در واقع در خط دوم و خارج از شهر بودیم و خبرهایی 
از فتح خرمشهر داش��تیم، اما مترصداعالم آن از رادیوی غنیمتی 

بودیم.
در این زم��ان همانطور که منتظر اعالم آزادی خرمش��هر از رادیو 
بودیم، به دوستان گفتم که می روم پیش شهدا تا کوله پشتی آنها 

را برداشته برای حمله های بعدی نیز آرپی جی غنیمتی بیاورم.
در برگشت به نزدیکی های سنگر رسیده بودم و یادم هست که حتی 
صدای دعای توسل دوستان رزمنده را از درون سنگرها می شنیدم 
که ناگهان تیر مستقیم تانک بر سر خاکریز خورد و من ناگهان دیگر 
چیزی حس نکردم؛ آن لحظه تصور می کردم که مرده ام و با خودم 
گفتم ببین چقدر مرگ راحت است؛ بعد از گذشت لحظاتی متوجه 
شدم که پایم ترکش خورده و جدا شده؛ البته پایم را بعدها پیوند 
زدند و طول درمان من یک سال طول کشید، اما پای چپم 1۰سانت 

کوتاه تر از دیگری شد.
در آن روزها چه حس و حالی وجود داشت که برخی 
رزمندگان می گویند دیگر ش�بیه حال و ه�وای جبهه در 

دنیای کنونی یافت نمی شود؟
ببینید ممکن است یک نفر به خوبی ش��ناکردن را آموخته باشد 
اما نتواند این آموزش را به دیگران یاد دهد؛ بیان حس و حال آن 
روزها نیز اکنون برای ما چنین حالتی دارد که هرچه تالش کنیم، 

قابل وصف نیست.
بچه ها آن روزها دنبال چیزی فراتر از این دنیا بودند؛ حس عاشقانه 
و الوهیت خاصی در فضای جبهه ها حاکم بود ک��ه هرگز به زبان 

نمی توان آورد.
اوایل جنگ که هنوز س��ازمان بس��یج برای اع��زام داوطلبان به 
جبهه تشکیل نش��ده بود، من در گروه جنگ های نامنظم شهید 
چمران بودم؛ به خوب��ی به یاد دارم که زمانی که مس��ؤوالن برای 

تقس��یم آذوقه و یخ از ما می پرس��یدند که چندنفر هستید 
بچه ها با وجود گرمای شدید به جای 
هفت نفر آمار پنج نفر را ارایه می دادند 
تا جیره کمتری بگیرند و در عوض به 
گروه های پس از ما امکانات بیشتری 

برسد.
از خاط�رات آن روزه�ا 

بیشتر برایمان بگویید
به یاد دارم زمانی در کنار رودخانه 
س��ابله که محل ش��هادت ش��هید 
چمران نیز بود، ماش��ین کمک های 
مردم��ی، کیس��ه ای را ب��ه م��ن 

داد که در  داخل آن 5۰ تومان پول، 
مغز تخمه هندوانه و مقداری ش��کر 
بود و نام��ه ای از نوه پیرزنی  بود که 
نوشته بود مادربزرگش این شکرها را 
از سهمیه کوپنی خود کنار گذاشته 
است؛ این معنویت در کجای دنیا پیدا 
می شود؟ ش��اید گذراندن معیشت و 
وضعی��ت اقتص��ادی خانواده ها  در 
اوایل جنگ سخت تر بود، اما فداکاری 

و گذشت زیادی  نیز وجود داشت.

چقدر در گذران زندگی خود از آن روزها یاد می کنید؟
ش��ما می دانید ما برای آزادی خرمشهر چند ش��هید دادیم؟ )بغض 
می کند( اگر از یک تا شش هزار را بشمارید شاید متوجه این نکته شوید 
که نثار این همه شهید در راه آزادی خرمشهر چه معنا و مفهومی دارد.

همه دوستانم جلوی چشمان ما تکه تکه شدند )با گریه( برای همین 
است که ما نمی توانیم برخی مسایل کنونی را قبول کنیم.

من هر روز و ه��ر روز خاطرات آن روزها را مرور می کنم؛ تمام س��عی 
من این اس��ت که حداقل هفته ای یک بار به گلستان شهدا بروم و در 

میان دوستانم قدم بزنم؛ بیشتر به 
قطعه شهدای خرمشهر می روم 
و یاد صف��ای آن روزها می افتم و 
به عک��س تک تک اف��رادی نگاه 
می کنم که آسمانی ش��دند و به 

حال آنها غبطه می خورم.
آن روزها تمام س��عی ما این بود 
که شرایط کودکانی که در آینده 
پا به این دنی��ا می گذارند، خوب 
شود؛ آرامش کنونی کشور مدیون 
هم��ه جوان هایی اس��ت ک��ه از 
زیباترین نعمت های زندگی خود 
یعنی جوانی، زندگی و س��المتی 

گذشتند.
چرا ب�رای برخ�ی رزمندگان 
وقف دادن خود ب�ا این زمان 
این قدر سخت است و گویی 

همیشه در آرزوی آن حال و هوا هستند؟
چون گاهی زندگی در هوایی که اکس��یژن ناب معنویت آن زمان ها 
را ندارد، سخت است.  )آه می کشد( شهید باکری روزی به رفیقانش 
 گفت که دعا کنید که شهید ش��وید چراکه افرادی که پس از جنگ

 می مانند به سه دسته تقسیم می شوند؛ یا از گذشته خود برمی گردند، 
ی��ا راه بی تفاوتی را در پی��ش می گیرند و یا این ک��ه در الک تنهایی 
خود می خزند و نمی توانند با ش��رایط جامعه کنار بیایند و اکنون این 

پیش بینی به خوبی محقق شده است.
سخن و خاطره پایانی؟

یادم هست یک روز در شلمچه دو تن از رزمندگان با آرپی جی به دل 
نیروهای دشمن رفته بودند تا تانک ها را شکار کنند که عراقی ها شروع 
به پیش��روی کردند. در ش��رایطی که عالوه بر جبهه دشمن از جبهه 
خودی نیز تیر بر سر آنها می بارید، دشمن شروع به پیشروی کرد و ما 
در پش��ت خاکریز به قدری برای آگاهی این دو نفر تیر هوایی زدیم تا 

متوجه شوند و به عقب برگردند.
این همه شجاعت را شاید اگر من برای فرزند خودم تعریف کنم، برایش 
باورکردنی نباشد. مگر این که در شرایط مشابهی قرار گیرد که مطمئن 
هستم در آن شرایط جوانان کنونی ایران نیز همانند دالورمردان آن 
سال ها به پا می خیزند و با شجاعت تمام به مبارزه با دشمن برمی خیزند 
و همین موضوع است که دشمنان را از حمله به ایران به هراس افکنده 
است؛ چراکه تک تک فرزندان ایران زمین این شعر 
فردوسی در قلب خود نهادینه کرده اند که  

می گوید:
چو ایران نباشد تن من مباد

مصاحبه اختصاصی زاینده رود با راوی فتح

وقتی خونین شهر با شهر خون آزاد شد
روایت از پروانه آر پی جی تا پروانه شهادت

این عشق و عالقه 
و جانفشانی در راه 

رسیدن به هدف 
را می توان یکی از 
مهم ترین دالیلی  

دانست که به 
پیروزی ما و مقاومت 

تا لحظه آخر منجر 
شد

یادداشت

مرگ ساالنه 11 هزار ایرانی به دلیل 
مصرف دخانیات

سرپرس��ت دفتر آموزش و ارتقای س��المت وزارت بهداشت ضمن 
 هش��دار نس��بت به عوارض مصرف م��واد دخانی، از مرگ س��االنه

 11 ه��زار ایرانی به دلیل مص��رف دخانیات خبر داد.دکتر ش��هرام 
رفیعی فر با بیان این که س��یگار 4 هزار ماده شیمیایی و 4۰ ترکیب 
سرطان زا دارد، ادامه داد: نیمی از مصرف کنندگان سیگار به دلیل 
بیماری های ناشی از استعمال سیگار جان خود را از دست می دهند. 
همچنی��ن از هر دو نفر س��یگاری 15 تا 25 س��ال، ی��ک نفر زودتر 
می میرد. به گفته وی، عامل 9۰ درصد سرطان های ریه، ۸۰ درصد 
برونشیت مزمن و 25 درصد بیماری های ریوی، سیگار است و ساالنه 

6 میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف دخانیات می میرند.

 آغاز طرح الکترونیکی کردن 
مهدهای کودک دراصفهان

مس��ؤول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: 
طرح الکترونیکی کردن ارتباطات درون ش��بکه ای مهدهای کودک 
به صورت پایلوت در اصفهان با انعقاد تفاهم نامه ای با یک ش��رکت 
خصوصی آغاز ش��د.عفت نجف پور در جش��نواره کودکان سرزمین 
من اظهار کرد: طرح الکترونیکی و ش��بکه س��ازی مهدهای کودک 
در اصفهان از س��ال ۸4 آغاز ش��د و در حال حاضر نزدی��ک به هزار 
مهد کودک در سطح اس��تان اصفهان داریم که این طرح در این 1۰ 
سال در بخشی از مهدها به اجرا درآمده اس��ت. وی تصریح کرد: به 
دنبال ایجاد ارتباط الکترونیکی و شبکه ای کردن مهدهای کودک، 
به وضعیت آمار و ارتباطات درون شبکه ای سازمان بهزیستی استان 
سامان داده شد. وی بیان کرد: با شبکه ای کردن مهدهای کودک و 
الکترونیکی کردن ارتباطات درون شبکه ای این مهدها، توانستیم به 

تبادل اطالعات سرعت بخشیم.

شهرضا رتبه نخست آمار زایمان 
طبیعی را در  اصفهان کسب کرد

رییس بیمارستان شهرضا گفت: ش��هرضا یکی از باالترین آمارهای 
زایمان طبیعی استان اصفهان در طرح تحول نظام سالمت را داشته 
و بر اس��اس آمار دریافتی، این شهرس��تان در این زمینه پیش��گام 
بوده است.فرهاد مهری در جلس��ه کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
شهرستان شهرضا با اشاره به نظام تحول سالمت اظهار کرد: سالمت 
یکی از مهم ترین بحث های مهم در کشورهای جهان است و باید به 
آن توجه ویژه ای شود. وی افزود: انسان س��الم، محور توسعه  پایدار 
در جامعه است و همه  کش��ورها برای تحقق این موضوع در چالش 
هس��تند. رییس بیمارستان های شهرضا با اش��اره به جامعیت طرح 
س��المت بیان کرد: این طرح یکی از جامع ترین طرح های دولت در 
حوزه  سالمت و شامل ۷ طرح نظیر، کاهش میزان پرداخت بیماران 
بستری در بیمارستان های علوم پزش��کی، ترویج زایمان طبیعی در 
میان مردم، افزایش کیفیت هتلینگ بیمارستان ها، حضور پزشکان 
مقیم در بیمارستان های وابسته، حمایت از پزشکان در ماندگاری در 
مناطق محروم، حفاظت از بیماری های صعب العالج خاص و نیازمند 

و ارتقای کیفیت ویزیت در بیمارستان های وابسته است.

دانش آموزان اول تا پنجم دبستان 
تعطیل شدند

 مشاور مدیر کل آموزش و پرورش ش��هر تهران گفت: دانش آموزان 
اول تا پنجم دبستانی از ۳1 اردیبهشت  تعطیل شدند.مسعود ثقفی، 
مشاور مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این پرسش 
که دانش آموزان ابتدایی از چه زمانی تعطیل می شوند و به تعطیالت 
تابس��تانی خواهند رفت؟، اظهارداش��ت: دانش آموزان اول تا پنجم 
دبستان ۳1 اردیبهش��ت  تعطیل ش��دند.ثقفی افزود: دانش آموزان 
پایه ششم دبستان باید تا 12 خرداد در مدرسه حضور داشته باشند. 
امتحانات دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی، از 2۷ اردیبهشت  آغاز 
شده و تاریخ پایان امتحانات 22 خرداد و پیش از آغاز مسابقات جام 

جهانی فوتبال اعالم شده است.

عملیات روکش آسفالت معابر اصلی 
شهر برزک آغاز شد

عملی��ات روک��ش آس��فالت، معاب��ر اصلی ش��هر برزک ب��ا هدف 
مناسب س��ازی س��طح خیابان  ها و بهبود عبور و مرور آغاز ش��د.به 
گزارش رواب��ط عمومی ش��هرداری، مهندس مرتضی وال��ی زاده با 
اعالم این مطلب اظهار داش��ت: ب��ا توجه به قدمت باالی آس��فالت 
 معابر شهر و ناهمواری های ایجاد شده ناشی از حفاری های متعدد 
ش��رکت های خدمات رس��ان، ضرورت عملیات روکش آس��فالت 
معاب��ر اصل��ی ش��هر در دس��تور کار اصلی ش��هرداری و ش��ورای 
اس��المی ش��هر ب��رزک ق��رار گرفت.ش��هردار ب��رزک گف��ت: بنا 
به ض��رورت انجام کار در س��ال ج��اري، بیش از ۳ میلی��ارد و 5۰۰ 
میلی��ون ری��ال از مح��ل اعتب��ارات داخلی ب��راي آس��فالت معابر 
اصل��ی ش��هر در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه روکش آس��فالت از 
 انتهای خیابان گلس��تان آغاز ش��ده و انش��ا اهلل تا ابت��دای خیابان

 ولی عصر )عج( ادامه خواهد یافت.

هر 3 ساعت یک نفر به خاطر اعتیاد 
در ایران می میرد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که هر ۳ ساعت یک نفر 
در ایران به خاطر اعتیاد جان خود را از دس��ت می دهد، گفت: سال 
گذشته موفق به کش��ف 5۷۰ تن مواد مخدر ش��دیم که باید بگویم 
متاسفانه مقدار مصرفی در کشور نیز به همین مقدار است.عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور در همایش ش��ورای نواح��ی و مناطق 
ائمه جماعات اس��تان تهران، مواد مخدر را مادر همه مسایل عنوان 
کرد و گفت: تا زمانی که مس��تقیم درگیر اعتیاد نشویم، نمی توانیم 
عمق مساله اعتیاد را درک کنیم. وی با بیان این که اکنون خیلی  از 
خانواده ها به ما مراجعه می کنند و تقاضای اعدام یا دستگیری فرزند 
معتاد خود را دارند، گفت: آنهایی که در خانواده خود شخص معتاد 

دارند، درک می کنند که این افراد چه می کشند.
وزیر کش��ور تعداد معتادان را در ایران یک میلیون و ۳25 هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: اگر خانواده هرکدام از این معتادان را 4 نفره فرض 
کنیم، حدود 5/5 میلیون نفر در کش��ور به صورت مس��تقیم درگیر 

مساله مواد مخدر هستند.

اخبار کوتاه
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دکتر مهدی گلشنی عضو هیات علمی دانشگاه 
صنعتی شریف در نخستین همایش ملی سنجش 
علم با اشاره به ناهنجاری های جدید در شاخص 
سنجش علم در این چند س��ال اخیر، افزود: در 
گذش��ته علت اصلی کس��ب علم، یافتن اس��رار 
طبیعت و یافتن این اس��رار برای ش��ناخت آثار 
الهی بود؛ در حالی که امروزه کسب قدرت و ثروت 
به مهم ترین دی��دگاه برای علم آم��وزی تبدیل 

شده است.

ایرانیان عل�م را تنها به لح�اظ تولید 
ثروت و قدرت به کار می برند

وی با بیان این که ایرانیان عل��م را تنها به لحاظ 
تولید ثروت و قدرت به کار می برند، اظهارداشت: 

این در حالی است که در کشور به هیچ عنوان از 
علم برای رفع نیاز و نوآوری در علم نیز اس��تفاده 
نکرده و تنها به نام آن بسنده کرده ایم. عضو هیات 
علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشمندان را به 
دو دسته دورنگر و نزدیک نگر طبقه بندی کرد و 
اظهارداشت: ما برای توسعه علم خود باید از این 
دو گروه استفاده کنیم؛ در حالی که در وضعیت 
فعلی از هیچ کدام از ظرفیت های خود اس��تفاده 
نمی کنیم. ای��ن امر ب��ا افزایش تحری��م ایران و 
وابستگی بیشتر به دیگر کشورها، تشدید می شود.

 
ایرانی�ان ب�ه چ�اپ مقاله بیش�تر از 

پژوهش عالقه نشان می دهند
وی با اظه��ار تاس��ف از غیبت دانش��مندان در 

پژوهش های چال��ش  برانگیز، تصری��ح کرد: در 
ایران تنها به چاپ مقاله اکتفا می کنیم؛ اساتید نیز 
به فعالیت های پژوهشی درجه دو می پردازند. به 
 ISI عبارتی بخش عمده ای از مقاالت، زیر متوسط
بوده که برای رفع نیازهای کشور مناسب نیست. 

گلشنی با اش��اره به وجود نوعی خودباختگی در 
تمام مردم ایران، گفت: اگر این مشکل را نتوانیم 
حل کنیم، به ط��ور حتم در دیگر مس��ایل نیز با 
مشکل اساسی رو به رو بوده و نمی توانیم در دسته 
کشورهای پیش��رفته قرار گیریم. وی با بیان این 
که رتبه ایران از نظر تعداد مقاالت ISI در س��ال 
2۰12، از بین ۳1 کش��ور 1۷ بود، افزود: این در 
حالی است که از نظر کیفیت این مقاالت در بین 
54 کش��ور، در مقام 46 قرار داریم. به عبارتی ما 

کمیت را فدای کیفیت کردیم که این امر در جای 
خود نیاز به تفکر دارد. 

عضو هی��ات علمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
پژوه��ش هدفمن��د را مقاالت��ی دانس��ت ک��ه 
موجب رش��د علمی و استقالل کش��ور شوند و 
خاطرنش��ان کرد: هم اکنون با رش��د 5 برابری 
تعداد مقاالت علم��ی از س��ال 2۰۰5 تا 2۰12 
رو به رو هس��تیم؛ دلی��ل آن را ه��م می توان در 
خرید و ف��روش ف��راوان مقاالت جس��ت و جو 
کرد. وی ادامه داد: علت دیگ��ر افزایش مقاالت 
را می توان اجبار دانش��گاه ها برای ارایه رس��اله 
دکتری دانست که دانش��جو برای این کار ناگزیر 
 به خرید مقاله و در نهای��ت کاهش بار کیفی آنها

 می شود. 

تکیه افراطی به تعداد مقاالت، علم را به ابتذال کشانده است
توجه فراوان به نگارش مقاالت و چاپ آنها در مجالت ISI موجب عقب ماندگی و وابستگی کشور شده است

مشکالت مالی یکی از موانع توسعه علمی کشور است

گروه  »شنوندگان عزیز توجه فرمایید؛ شنوندگان عزیز توجه فرمایید؛ 
خونین شهر؛ شهر خون، آزاد شد« این دیالوگ کوتاه رادیویی در روز سوم خردادماه 61 نویدبخش جامعه

پیروزی بزرگی شد که پس از 25 روز  عملیات مداوم برای رهاسازی شهری که روزی عروس 
سبز ایران بود، به دست آمد؛ دیالوگی که طنین خوش حماس�ی اش از آن زمان تا امروز که 34 سال از آن روزهای 
 گلوله و آتش می گذرد، همچنان در اذهان جاودانه باقی مانده اس�ت؛ طنینی که یادآور گنبد مس�جدی اس�ت که 
جای جای آبی های کاش�ی های آن از دل س�نگی گلوله های سربی رنگ س�یاهی پذیرفته بود، اما سرانجام رسید 
روزی که پس از گذشت 578 روز انتظار سرانجام پرچم سبز، سرخ و سفید ایران بر فراز آن آزادانه دل به باد سپرد.



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش ۱۰ تا ۲۳ درصدی هزينه های 
پستی در اصفهان

مدیرکل شرکت پست استان اصفهان از افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی 
هزینه های ارسال مرسوالت پستی در اصفهان خبر داد و گفت: این 
افزایش هزینه در روزهای آینده اتفاق می افتد.س��ید سعید رجالی 
اظهار کرد: افزایش 1۰ تا ۲۳ درصدی هزینه های پس��تی در استان 
اصفهان  رخ می دهد که این مس��اله در ۲ نوبت اجرا می ش��ود. وی با 
اش��اره به میزان این افزایش قیمت تصریح کرد: مرسوالت عادی که 
45 درصد از کل مرسوالت را شامل می شوند، با افزایش 1۰ درصدی 
قیمت مواجه می شوند. وی بیان کرد: تولید ترافیک پستی، افزایش 
قرارداده��ای داخلی با س��ازمان ها و دس��تگاه های اجرایی، کاهش 
تردد و رفت و آمدهای زاید شهری، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش 
رضایت مندی مردم و مدیریت هزینه ها،  اهداف مد نظر شرکت برای 
حفظ رتبه برتر در میان اس��تان ها در س��ال جاری است. وی افزود: 
مرسوالت پستی اینترنتی با اس��تفاده از سامانه الکترونیکی حمل و 
نقل کاال کنترل و سرعت بیشتری به خود گرفته و این شرکت امسال 

هیچ جذب نیرویی ندارد.

بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری 
بايد جايگزين شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که اگر می خواهیم به سن 
مصوب عمر ناوگان برس��یم باید بیش از 1۲۰ هزار دس��تگاه ناوگان 
باری در کش��ور را جایگزین کنیم، گفت: تحقق این مهم بستگی به 
میزان اعتبارات دارد. داوود کشاورزیان در حاشیه افتتاح پروژه های 
حوزه راهداری زنج��ان در جمع خبرنگاران با بی��ان این که در حال 
حاضر وضعیت ناوگان اتوبوسی کشور نسبتا قابل قبول است، افزود: 
این در حالی است که عمر متوس��ط ناوگان اتوبوسی 1۲ سال است 
که باید به 1۰ س��ال برس��د که بیانگر آن اس��ت که فاصله زیادی با 
عمر متوس��ط مصوب در این زمینه نداریم. وی ادام��ه داد: در مورد 
ناوگان مینی بوس��ی و باری، وضعیت کمی بدتر است. یعنی ناوگان 
مینی بوسی و باری مسن تر از سن مصوب است که آمار نشان می دهد 
در حال حاضر عمر ناوگان باری 17 سال و ناوگان مینی بوسی نیز در 
حدود ۲6 سال است. لذا طرح های متعددی وجود دارد تا بتوانیم با 

استفاده از آن ها در زمینه نوسازی ناوگان کار کنیم.

کلینیک تست خودروهای جديد 
گروه سايپا

کلینیک تس��ت خودروهای جدید گروه س��ایپا با حض��ور مدیران 
نمایندگی ه��ای منتخ��ب س��ایپا و مدی��ران ش��رکت چینی چان 
گان در محل هت��ل آکادم��ی برگزار ش��د. وحی��دزاده مدیرعامل 
س��ایپا یدک که در جمع مدیران نمایندگی های منتخب س��ایپا و 
مدیران ارشد ش��رکت چان گان حضور پیدا کرده بود، در سخنانی 
با اشاره به برخورداری گروه خودروسازی س��ایپا از شبکه گسترده 
 فروش و خدمات پس از فروش، اظهار داش��ت: ش��رکت سایپایدک 
بزرگ ترین شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش را در اختیار 
دارد و همین گس��تردگی ظرفیت باالیی را ب��رای ارایه خدمات در 
کل کش��ور ایجاد کرده اس��ت. وی گفت: گس��تردگی و پراکندگی 
نمایندگی ه��ای س��ایپا در کل کش��ور، ی��ک امتیاز ب��رای صنعت 
خودروس��ازی ایران به ش��مار می رود که موجب ارتقای برند سایپا 
شده است. مدیرعامل س��ایپایدک افزود: یکی از قابلیت های شبکه 
نمایندگی های سایپا، برخورداری از دانش فنی روز خودرو است، لذا 
از نظر ارایه خدمات به خودروهای جدید با مشکلی رو به رو نخواهیم 
شد. وحیدزاده در ادامه با اشاره به گس��تردگی بازار صادراتی گروه 
خودروسازی س��ایپا، اظهار داشت: گروه س��ایپا محصوالت تولیدی 
خود را به بیش از ۲۰ کشور صادر می کند و سایپایدک نیز به عنوان 
متولی خدمات پس از فروش، در این زمینه نق��ش موثری بر عهده 
دارد؛ به طوری که امروزه خدمات پس از فروش سایپا در کشورهای 
دیگر، یک مزیت رقابتی برای محصوالت س��ایپا در بازارهای جهانی 
به ش��مار می رود. وی گفت: با توجه به برنامه افزایش تولید در سال 
جاری، شبکه نمایندگی های سایپا آمادگی دارند همچون گذشته با 
اس��تفاده از تمام ظرفیت ها و قابلیت های خود بهترین خدمات پس 
از فروش را ارائه دهند و این ظرفیت برای شرکای تجاری ما فرصت 
بسیار خوبی را فراهم می آورد. در ادامه این نشست، آقامحمدی قائم 
مقام مدیرعامل گروه س��ایپا نیز در س��خنانی اظهار داشت: توسعه 
محصول با برند گروه سایپا و اس��تفاده از توانایی داخلی، همکاری با 
شرکای معتبر جهانی از جمله رنو، کیا و سیتروئن و توسعه همکاری 
با خودروسازان چینی، سه سیاست اصلی گروه سایپا در زمینه توسعه 
محصول اس��ت. وی افزود: کیفیت باالی تولیدات س��ایپا بیانگر این 
واقعیت است که سایپا می تواند شریک تجاری خوبی برای برندهای 

معروف و معتبر باشد.

تحقق ۱۰۰ درصد برنامه تولید نفت 
خام مارون در سال ۹۲

بیش از 1۰۰ درصد برنامه تولید نفت خام ش��رکت بهر برداری نفت 
و گاز مارون در سال گذش��ته محقق شد. سید عبداهلل موسوی مدیر 
عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: 4۰۰ درصد برنامه 
تولید نفت این شرکت در سال 1۳9۲، محقق شد.به گفته وی بیش 
از ۳5۰ قطعه تحریمی مورد نیاز شرکت بهره بردای نفت و گاز مارون 
 با تکیه بر دانش موجود در س��ازمان و همکاری س��ازندگان داخلی 
بومی سازی ش��د. رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و مدیر عامل 
ش��رکت ملی نفت ایران در بازدید از ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و ش��رکت های تابعه آن اعالم کرد از بهس��ازی و نوس��ازی 
تاسیسات شرکت بهر برداری نفت  و گاز مارون،  حمایت همه جانبه 

می کند.

توانمندسازی بخش خصوصی 
دغدغه واگذاری ها باشد

وزیر اقتصاد گفت: توانمندسازی بخش خصوصی یکی از نکات بسیار 
مهمی اس��ت که باید به عنوان دغدغه واگذاری ها مطرح باشد.وزیر 
اقتصاد و دارایی در جلسه هیات واگذاری گفت: هدف نهایی از اجرای 
 سیاس��ت خصوصی س��ازی در کش��ور، افزایش کارایی و بهره وری 
بنگاه هاست. تجربه نشان داده است که بخش خصوصی، بنگاه ها را 
بهتر اداره می کند. علی طیب نیا افزود: ما هم در ایران به این نتیجه 
رسیده ایم که درآمد نفتی موجب بزرگ شدن دولت و کوچک ماندن 

بخش خصوصی شده است.

هر کیلووات برق 
۱5۰ تومان

لزوم استفاده از آب 
غیرشرب درپروژه ها

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: در فصل تابستان 
اجرای پروژه های عمرانی آب و فاضالب با اس��تفاده از آب غیرش��رب انجام 
گیرد. هاش��م امینی در جمع مدیران ادارات آب و فاضالب اس��تان، اظهار 
داشت: با توجه به این که در فصل تابستان با افزایش دما نیاز آبی مشترکان 
هم افزایش می یابد، به منظور تامین آب ش��رب، اجرای پروژه های عمرانی 
و ساخت و ساز با استفاده از آب چاه های غیرشرب صورت گیرد. وی افزود: 
درنظرگرفته ش��ده که آب مورد نیاز پروژه ها از طریق تانکرها تامین شود. 
وی با بیان این که تامین آب ش��رب پایدار مشترکان در فصل تابستان یکی 
از اولویت های شرکت اس��ت، افزود: حفر 7۰ حلقه چاه آب در سطح استان 
 با سرعت در حال اجراس��ت و پیش بینی می شود تعداد قابل توجهی از این 
چاه ها حداکثر تا 15 خردادماه در مدار بهره برداری قرار گیرد. این امر برای 

تامین پایدار آب شرب در فصل تابستان در دستور کار قرار گرفت. 

معاون وزیر نیرو با بیان این که قیمت تمام شده هر کیلووات برق با سوخت 
یارانه ای، 15۰ تومان تمام می ش��ود، تاکید کرد: 8۳ درصد مردم کمتر از 
هشت هزار تومان در ماه بابت قبوض آب و برق پرداخت مي کنند. هوشنگ 
فالحتیان گفت: ظرفیت کنوني نیروگاه هاي کشور به بیش از 71 هزار مگاوات 
رسیده است و طي 45 روز آینده به بیش از 7۲ هزار مگاوات مي رسد تا خود 
را براي عبور از پیک بار امس��ال آماده کنیم. معاون وزیر نیرو افزود: در سال 
8۲ حداکثر نیاز مصرف ۲7 هزار مگاوات بود که در سال گذشته به 46 هزار 
مگاوات رسید و پیش بیني مي شود امسال به 5۰ هزار مگاوات برسد؛ ضمن 
آن که شمار مش��ترکان برق از 18 میلیون مش��ترک در سال 8۲ به بیش از 
۳۰ میلیون مشترک در سال 9۲ رسیده است. وی تصریح کرد: پیک مصرف 
5۰ هزار مگاوات برق در کش��ور هم فرصت و هم تهدید محسوب مي شود و 
اگر تولید این میزان برق به تولید ملي منجر نشود، تهدید محسوب مي شود.

4
سکه 993 هزار تومان شد

برخالف روند کاهشی قیمت انواع طال، سکه و ارز شاهد توقف روند کاهشی و افزایش نسبی قیمت ها هستیم.
روند کاهشی قیمت طال، سکه و ارز از ابتدای هفته جاری آغاز با افزایش قیمت اونس جهانی و دالر این روند متوقف 

شد.در حال حاضر قیمت هر گرم طالی 18 عیار با ۳46 تومان افزایش 1۰۰ هزار و 974 تومان معامله می شود. 
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رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که نوسانات قیمتی در بازار 
ارز پایدار نخواهد بود، سیاست ها و برنامه های جدید این بانک را 
در کنترل بازار ارز تشریح کرد. ولی اهلل سیف در تحلیلی از آینده 
بازار ارز به تبیین دیدگاه های بانک مرکزی در حوزه ارزی اقتصاد 
پرداخت. سیف ضمن اشاره به بهبود شرایط ارزي بانک مرکزي،  از 
مثبت بودن تصویر پیش بیني منابع و مصارف ارزي کشور در سال 
جاري خبر داد و اعالم کرد: افزایش درآمدهاي ارزي کش��ور،  افق 
مناسبي را براي بهبود کامل قدرت مداخله بانک مرکزي در بازار 
ارز و تقویت ثبات این بازار فراهم نموده اس��ت. سیف در خصوص 
این که در هفته هاي اخیر نوساناتي در بازار ارز کشور مشاهده شده، 
اظهارداشت: براي پاسخگویي به این سوال، باید یادآور شد که بازار 
غیررسمي ارز کشور در دوره خرداد لغایت دي ماه سال 1۳9۲ در 
مس��یر اصالح نرخ و تخلیه هیجانات قرار داشته است؛ به همین 
دلیل متوس��ط ماهانه نرخ برابري دالر در این ب��ازار،  از ۳5۰۳7 
ریال در فروردین 1۳9۲ به ۲9755 ریال در دي ماه کاهش یافت. 
بررسي هاي کارشناسي نش��ان مي دهد اصالح انتظارات عمومي 
در خصوص چش��م انداز تعامالت بین المللي و قرار داشتن پرونده 
استفاده صلح آمیز کشور از انرژي هس��ته اي در مسیر رفع تنش 
و حل  و فصل کامل،  در منطقي ش��دن ن��رخ ارز و خروج تقاضاي 
سفته بازي از این بازار، نقش مهمي داشته است. رییس کل بانک 
مرکزی افزود: بازار غیررسمي ارز از بهمن ماه سال گذشته به دلیل 
برخي عوامل محدودکننده عرضه ی��ا تحریک کننده تقاضا و نیز 
برخي اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ شد. حتي در یک 

مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت هاي پتروشیمي )بیش از دو 
ماه( به دلیل سرما و برف شدید و بروز کمبود گاز مصرفي در شبکه 
خانگي،  بر میزان تولید و صادرات اقالم شیمیایي و مواد پتروشیمي 
کشور تاثیر منفي جدي گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت هاي 
مزبور به بازار،  به شدت کاهش یافت. تجدیدنظر در فهرست اقالم 
گروه هاي 9 و 1۰ اولویت کاالیي و صدور مجوز ثبت سفارش براي 
برخي از آنها،  تقاضاي قابل مالحظه اي را یکباره به بازار کم کشش 
ارز وارد نمود و سبب  افزایش نرخ ارز شد. البته برخي اخبار نامساعد 
نیز در افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمي بي اثر نبود. عالوه 
بر آنها، برخي عوامل برون زا هم در راستاي افزایش نرخ ارز در بازار 
داخلي عمل کرده است. از مهم ترین عوامل موثر در این حوزه، باید 
به افزایش قیمت جهاني طال در واکنش به تحوالت سیاسي اوکراین 
و افزایش نگراني ها از س��رمایه گذاري در سایر ابزارهاي دارایي در 
سطح جهان اشاره نمود. بر اس��اس داده هاي بین المللي، متوسط 
بهاي جهاني هر اونس طال از 1۲۳۳ دالر در دي ماه به 1۳44 دالر 
در اسفندماه 1۳9۲ افزایش یافت. با توجه به ارتباط متقابل میان 
بهاي جهاني طال و قیمت داخلي دالر، بخشي از نوسانات نرخ ارز 
در چندماه اخیر، متاثر از تحوالت برون زاي بازار جهاني طالست. 
لیکن باید توجه داشت دامنه نوسان ها در بازار ارز که طي سه ماه 
اخیر تا حدودي محسوس بوده،  لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد 
حمایت نمي شود. برآورد می شود در صورت عدم بروز این وقایع، 
 نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده ۳۳۰۰۰-۳۲5۰۰ ریال براي 
هر دالر در حال نوسان است،  باید در س��طحي کمتر و در حوالي 
۳1۰۰۰ ریال قرار بگیرد. با تغییر شرایط،  اصالح و کاهش نرخ ارز در 
بازار امري کامال طبیعي است. سیف ادامه داد: به  نظر مي رسد برخي 
از این عوامل افزایش دهنده نرخ ارز هم  اکنون موضوعیت ندارند؛ 
مثال صادرات و عرضه ارز ش��رکت هاي پتروشیمي به روال سابق 
خود بازگشته و قیمت جهاني طال طي هفته هاي اخیر، در حوالي 
1۳۰۰ دالر در هر اونس پایدار بوده است. نه تنها میزان صادرات 
شرکت هاي پتروشیمي به روال خود بازگشته،  بلکه شواهدي  از 
افزایش صادرات دیگر اقالم غیرنفتي نیز مشاهده مي شود. با کاهش 
عمق رکود اقتصادي و رفع محدودیت هاي ناشي از تحریم ، انتظار 

مي رود میزان صادرات غیرنفتي شتاب بیشتري به خود بگیرد.

کاالی مورد نی��از در بازار ل��وازم خانگی به ان��دازه کافی وجود 
 دارد و م��ردم ب��رای خری��د نبای��د نگ��ران افزای��ش قیمت ها

 باشند.
  درح��ال حاض��ر ب��ه دلی��ل اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندی 
یارانه ها شرایط اقتصای کشور خاص اس��ت و نهادهای نظارتی 
بای��د مان��ع از  افزایش قیم��ت غیر منطق��ی کاالها ش��وند، اما 
فروشندگان، نوس��انات بازار ارز را بهانه ای خوبی برای افزایش 

قیمت لوازم خانگی می دانند.
به گفته بسیاری از فعاالن بازار دولت عوارض واردات و گمرکی 
کاالهای اولویت 1۰ که ش��امل لوازم خانگی نیز می ش��ود را دو 
برابر کرد. همین جریان اثرات��ی در قیمت کاالهای لوازم خانگی 

در بازار داشته است.  
ابراهیم درستی، رییس انجمن فروشندگان سیم کارت و گوشی 
درخصوص وضعی��ت بازار لوازم خانگی گفت: ما همیش��ه اعالم 
کرده ایم که وضعی��ت بازار به تثبیت قیمت دالر بس��تگی دارد 
و اگر این تثبیت قیمتی وجود داش��ته باش��د، دیگر در بازار هم 
شاهد نوس��انات قیمتی نخواهیم بود. در حال حاضر چیزی که 
در بازار مشهود است و باید آن را به صراحت بیان کرد، این است 
که خوش��بختانه به اندازه کافی کاال در بازار وجود دارد و در این 
مورد هیچ ن��وع نگرانی وجود ن��دارد، اما درچن��د وقت اخیر در 
بخش گوش��ی تلفن همراه به مش��کل برخوردیم که بارها اعالم 
کردیم که اگر دولت می خواهد مش��کالت گوش��ی تلفن همراه 
را حل کند، به صورت منطقی عمل کند نه احساس��ی. پیشنهاد 

ما به عنوان مس��ؤول این بخش به دولتمردانی که می خواهند 
تعرفه گوش��ی تلفن همراه را افزایش دهند، این اس��ت که باید 
»کاهش منطقی تعرفه« را در راس کار خ��ود قرار دهند. یعنی 
اگر تعرفه گوشی تلفن همراه صفر شود، آن 8 درصدی که دولت 
بابت مالیات بر ارزش افزوده می گیرد هم باعث درآمد بیش��تر 
دولت می ش��ود و هم بازار س��امان دهی خواهد ش��د. اگر این 
موضوع اتفاق بیفتد، مهم ترین قدمی است که در راستای ثبات 
 قیمتی در بازار انجام می ش��ود؛ البته در صورتی که دولتمردان

 بپذیرند.
رییس انجمن فروش��ندگان سیم کارت و گوش��ی درباره سامان 
بخشیدن به اوضاع بازار پیشنهاد کرد که دولت باید به فکر اصالح 
تعرفه باشد. زیرا با این حرکت مس��لما هم بازار سامان دهی می 
ش��ود و هم دولت درآمدش بیشتر خواهد ش��د و مهم تر از همه 
این موضوعات این اس��ت که در بخش بازار این نوع کاالها که به 
نوعی سبد خانوار است، حداقل س��امان دهی مناسبی می شود 
و مش��کالت عدیده کاالی کوچکی مثل تلفن هم��راه که تعرفه 
نامناسبی دارد،حل خواهد ش��د. کلید بازگشایی این مشکالت 

کاهش منطقی تعرفه یعنی صفراست.
درس��تی در مورد اوضاع خرید و فروش هم گفت: هر کس��ی بر 
مبنای نوع وس��یله ای که انتخاب می کند، هزینه می کند. پس 
خود مصرف کننده است که تعیین می کند چه کاالیی انتخاب 
و با چه قیمتی خریداری کن��د. از نظر من اوضاع بازار مس��اعد 
اس��ت و با نزدیک شدن به فصل تابس��تان نیز بهتر می شود، اما 
ما گوش��ه چش��می به بازار دالر و قیمت های آن نی��ز داریم. ما 
همیش��ه در بعضی از فصول س��ال دچار کاهش عرضه و تقاضا 
و از طرف دیگر ش��اهد افزایش قیمت ها بوده ای��م. مثال همین 
 گوش��ی تلفن همراه در بعضی از فصول س��ال با افزایش قیمت

 رو به رو بوده اس��ت و به طور ناباورانه ای فروش��ش بیشتر بود و 
اگر بخواهم آمار دقیق تری بدهم، در ای��ام عید فروش این کاال 

بیشتر بوده است.
 از نظر من وضعیت بازار به قیمت دالر و نوساناتی که ممکن است 
در این بازار به وجود آید، بستگی دارد و باید بپذیریم که این کاال 

با قیمت و بر مبنای دالر وارد می شود.

توصیه به خريداران لوازم خانگی: 

کاالها گران نمی شود، عجله نکنید
کاهش نرخ دالر به ۳۱۰۰ تومان؛

سیف: نوسانات قیمت پايدار نیست

 اس��تاندار اصفهان گفت: در چند روز گذش��ته مس��اله اعتصاب 
سنگ بری ها را داشتیم که بر طرف شد، اما دو روزی است که طال 
فروش ها به دلیل مشکلی که با قانون ارزش افزوده برای آنان ایجاد 
شده، چراغ ها را خاموش کرده اند. رسول زرگرپور در گردهمایی 
مدیران کل اجرایی، معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در 
هتل پیروزی اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت اس��تان 
اصفهان ح��دود 5 میلیون نفر و مس��احت آن 1۰۰ هزار کیلومتر 
مربع است، 4۰ درصد حمل و نقل کشور و ۲۰ درصد حمل و نقل 
مسافری از شریان های حیاتی این اس��تان می گذرد و بعد از جدا 
شدن البرز از استان تهران، صنعتی ترین استان کشور با 1۰۰هزار 
واحد تولیدی صنعتی هس��تیم. وی بیان ک��رد: گرچه ۳۰ درصد 
واحدهای تولیدی استان در رکود به سر می برند، حدود 15 درصد 
تولید نا خالص ملی در صنعت و 7۰ درصد تولید فوالد کشور و 5۰ 
درصد سیمان تولیدی برای صنایع ساختمان و سنگ و ۲7 درصد 
فرآورده های نفتی و 1۲ درصد برق کشور در استان اصفهان تولید 
می شود و در کنار این 47۰ هزار هکتار زمین حاصل خیز در استان 
اصفهان وجود دارد که ۲۰۰ هزار هکتار از آن در اطراف زاینده رود 
قرار داد، بنابراین بیش از5۰ درصد محصوالت کشاورزی در استان 
اصفهان تولید می ش��ود. اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان 
دومین استان دانشگاهی با 5 دانشگاه ملی و 17۰ دانشگاه منطقه ای 
و ۳۲۰ هزار دانشجو است که 1۰ هزار نفر از آنها در مقطع دکتری 

مشغول به تحصیل هستند. همچنین بزرگ ترین شهرک صنعتی 
 فناوری کشور در اصفهان قرار است با 5 هزار شرکت دانش بنیان به

 بهره برداری برسد، این شهرک به نخستین کلیدر تحقیقاتی در 
کشور تبدیل شود. وی تصریح کرد: از بعد میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری بابیش از ۲۰ هزار اثر قابل توجه، رتبه نخست را 
در کشور داریم که 16۰۰ اثر ثبت و 4 اثر ثبت جهانی شده است که 
میدان امام، مسجد شیخ لطف اهلل، میدان عتیق و باغ فین کاشان 

از آن جمله هستند.
 زرگرپور خاطرنش��ان کرد: اصفهان در حال حاض��ر یکی از آلوده 
ترین شهرهای کشور اس��ت و 66 روز در سال آلودگی این شهر به 
وضعیت هشدار می رس��د که 7۰ درصد حمل و نقل و بیش از 1۰ 
درصد صنایع و کمتر از ۲۰ درصد به چند نیروگاهی که در استان 
است بر می گردد. در کنار این وارد هفتمین سال خشکسالی زاینده 
رود شدیم  و زاینده رود، اصلی ترین رودخانه فالت مرکزی ایران، 

تبدیل به رودخانه فصلی شده است.
 وی با اشاره بر این که زاینده رود آب شرب 5 میلیون نفر در 4 استان 
را تامین می کند و عالوه ب��ر این، این رودخان��ه روح و روان مردم 
اصفهان است و شادی روح مردم از زاینده رود سرچشمه می  گیرد، 
افزود: باید برای حل مشکل کم آبی زاینده رود فکری شود. استاندار 
با بیان این که یک میلی��ون نفر تحت پوش��ش بیمه های تامین 
اجتماعی و سیستم کارگری هستند، گفت: مشکالت واگذاری های 

اصل 44 و وظایفی که بر عهده سرمایه گذار قرار می دهد، موجب 
شده که بخشی از واحدهای صنعتی با مشکالت کارگری خاصی 
مواجه شوند. وی تصریح کرد: اینطور به نظر می رسد که استان با 
وضعیت مطلوب صنعتی و سرمایه گذاری که دارد، نباید از لحاظ 
اشتغال دچار مشکل باشد، اما متاسفانه نرخ بیکاری استان اصفهان 

از متوسط کل کشور بیشتر است.  
البته باید توجه داشت که تعداد قابل توجهی از استان های کمتر 
توسعه یافته از عایدات این استان تامین می شوند که این موضوع 
باعث افتخار است، اما باید توجه داشت که در تقسیم منابع و ثروت 
عدالت رعایت ش��ود. زرگرپور اظهار کرد: در رابطه با زاینده رود، 
سند 9 ماده ای به تصویب شورای عالی آب رس��یده که نقشه راه 
حوزه زاینده رود است و خوشبختانه در هر ماه جلسه ای در سطح 
ملی پیرامون موضوع زاینده رود در تهران برگزار می شود؛ چرا که 
مشکالت زاینده رود مساله ای ملی اس��ت و تنها متوجه استان ما 
نیست. وی با بیان این که سند طرح جامع کاهش آلودگی هوای 
اصفهان اجرا شده است، خاطرنش��ان کرد: در این سند ۳8 اقدام 
اساسی پیش بینی ش��ده که ۲۳ اقدام، مربوط به مدیریت شهری 
است.استاندار اصفهان گفت: در جلس��اتی که داشتیم، مقرر شد 
1۳۰۰ میلی��ارد توم��ان اعتبار برای اش��تغال اس��تان اختصاص 
یابد ک��ه 1۰۰ میلیارد آن آب رف��ت و اکنون ب��ه 1۲۰۰ میلیارد 
رس��یده اس��ت و همینطور ۲ هزار میلیارد ب��ه بانک ها اختصاص 
 یافته که 8۰۰ میلی��ارد آن تصویب ش��ده و 4۰۰ میلیارد معادل

 ۳7 درصد آن پرداخت ش��ده اس��ت. وی اظهار کرد: ما به دنبال 
جذب تسهیالت هستیم و مش��کالت مربوط به ناهماهنگی ها در 
سیستم بانکی و شورای اشتغال است.  البته باید تحرکات و برنامه 
ریزی ها و پی گیری های بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم مشکالت 
موجود را کشف و نس��بت به از بین بردن آن اقدام کنیم. زرگر پور 
تصریح کرد: مش��کالت تامین اجتماعی، دارایی و مالیات، ناشی 
از تفسیرهای مختلفی اس��ت که از قوانین داریم و در واقع بخش 
خصوصی و دولتی یک حرف می زنند. ما با اصناف مختلف ارتباطات 
 خوبی داریم و توانس��تیم بر اثر حس��ن تفاهم مش��کالت را حل 

نماییم.
وی گفت: در چند روز گذش��ته مس��اله اعتصاب س��نگ بری ها 
را داش��تیم که خوش��بختانه بر طرف ش��د اما دو روز اس��ت که 
ط��ال فروش ها ب��ه دلیل مش��کلی ک��ه ب��ا قان��ون ارزش افزوده 
برایش��ان ایجاد ش��ده، چراغ ها را خام��وش کردند و این مس��اله 
برمی گردد به تصویب نادرس��ت قوانین و مقررات و بخش��ی هم 
 مربوط به بخش خصوصی اس��ت ک��ه دنبال مناف��ع حداکثری

بعد از سنگبری ها نوبت طال فروشان شد

 ارزش افزوده چراغ طالفروشان را خاموش کرد
بیش از ۹۰ درصد نیروهای 

کار قرارداد موقت دارند
معاون روابط کار وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی در اصفهان 
گف��ت: در س��ال 9۲ 
بی��ش از 9۰ درص��د 
نیروها قرار داد موقت 
داشتند که این مساله 
ب��ر کار و بازده��ی آن 
تاثی��ر قاب��ل توجهی 
می گذارد و باید برای رفع آن اقدام کنیم. س��ید حس��ن 
هفده تن، در گردهمایی مدیران کل اجرایی، معاونین و 
روسای روابط کار سراس��ر کش��ور که در هتل پیروزی 
اصفهان برگزار ش��د، اظهار کرد: در ش��رایطی که کشور 
دچار رکود و تورم و در برنامه سازی و اجرای برنامه دچار 
محدودیت و بسیاری از شاخص های اجتماعی رو به نزول 
و بعض��ا منف��ی اس��ت، ب��دون ش��ک ش��رایط کار نیز 
دشواری های خاص خودش را دارد، اما اگر با هم هماهنگ 
باش��یم و بازنگری مج��دد در روابط وزارت کار  داش��ته 
باشیم، می توانیم نیروی کار اعم از کارگر و کار آفرین را به 

اوج عزت و کرامت برسانیم.
وی با بیان این که هزینه حوادث ناش��ی از کار در کشور 
ما بس��یار باال بوده، افزود: هزینه های این حوادث بیش 
از ۳۰ ه��زار میلی��ارد تومان بر آورد ش��ده که دو س��وم 
درآمد ناش��ی از هدفمندی یارانه ها را ش��امل می شود 
و رقم این ح��وادث در س��ال 1۳9۲ ه��زار حادثه بوده 
و 18۰۰ مورد از آن ها منجر به فوت ش��ده و بر اس��اس 
آیه قرآن که »هرکس��ی انس��انی را نج��ات دهد، گویی 
همه م��ردم را نج��ات داده«، باید برای کم ک��ردن و به 
 صفر رس��اندن حوادث  ناش��ی از کار تدبیری اندیشیده 
شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با ابراز تاسف از این که در سال گذشته نتوانستیم در امر 
جذب کار س��رمایه گذاری کنیم، تصریح کرد: به همین 
دلیل اس��ت که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که 
روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای 
هرکدام به ش��دت می توان��د در حوزه های دیگ��ر تاثیر 
مثبت یا منفی داش��ته باش��د. بنابراین جای تاسف دارد 
 که در سال 9۲ بیش از 9۰ درصد نیروها قرار داد موقت

 داش��تند. وی گفت: اگر اقتصاد را بزرگ س��ازی کنیم، 
بدون ش��ک مش��کالت روابط کار به خ��ودی خود حل 
 خواهد شد؛ چرا که عرضه نیروی کار و تقاضا دچار تعادل

 می شود.

 است.



یادداشت

نخستین هفته فیلم و عکس خمینی شهر به همت انجمن سینمای جوان این شهرستان به مدت سه روز 
در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد. مسؤول برگزاری هفته فیلم و عکس خمینی شهر گفت: 

در این دوره 33 فیلم کوتاه و مستند از 43 فیلم رسیده، اکران شد و مورد نقد کارشناسان قرار گرفت.
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نخستین هفته فیلم و عکس خمینی شهر برگزار شد
هفتیادداشت

کالس شاهنامه خوانی، خالقیت ادبی 
و کتاب خوانی

دوره های آموزش��ی ش��اهنامه خوانی، خالقیت ادبی و کتاب خوانی 
از سوی انجمن دوستداران کتاب کودک و نوجوان برگزار می شود.

مسؤول انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان با اعالم این خبر 
گفت: این دوره ها با ه��دف ترویج فرهنگ کت��اب و کتاب خوانی در 
کودکان و نوجوانان با اس��تفاده از روش هایی مناسب در جهت ایجاد 

انگیزه و تشویق در آن ها برگزار می شود. 
زهرا ماهری در ادامه افزود: این دوره ها ویژه کودکان ۶ تا ۱۰ سال در 
صبح روزهای یکشنبه و سه شنبه و نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال در عصر 

روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود. 
عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این کالس ها، از ۱۵ 
خرداد ماه سال جاری و در روزهای زوج، به دفتر انجمن دوستداران 
ادبیات کودک و نوجوان، واقع در دروازه دولت، خیابان باب الرحمه، 
 روبروی مس��جد ب��اب الرحم��ه، کوچه کلینی��ک قائ��دی مراجعه

 کنند.
 گفتنی است زمان آغاز این کالس ها، یکم تیرماه سال جاری خواهد 

بود.

موضوع کتابستان ۸ تعیین شد
 موضوع مسابقه کتابس��تان ۸ از س��وی کتابخانه ابوالفرج اصفهانی، 
 وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان با عنوان 

» امام زمان)عج(« تعیین شد.
تاکنون کتابس��تان ۱ تا ۷ در این کتابخانه برگزار ش��ده که ش��امل 
موضوعات رزق و روزی حالل، کرامات حضرت محمد)ص(، روز جوان 

و امام حسین)ع( بوده است. 
کتابس��تان ۸ با موضوع  امام زمان)عج( ،  هم زمان با نیمه شعبان در 

خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
گفتنی اس��ت عالق��ه مندان ب��ه مس��ابقات کتابخوانی م��ی توانند 
با مراجعه ب��ه کتابخان��ه ابوالفرج واق��ع در میدان الل��ه، پارک الله 
 و ی��ا ب��ا تم��اس ب��ا ش��ماره ۵۵۵3۵۰۰ اطالع��ات الزم را کس��ب 

نمایند. 

افزایش چشمگیر گردشگران داخلی 
و خارجی در فصل گالبگیری کاشان

سرپرس��ت اداره می��راث  فرهنگ��ي، صنایع دس��تي و گردش��گري 
شهرستان کاشان، از افزایش چش��مگیر بازدید گردشگران داخلي و 
 خارجي از آثار تاریخي و جاذبه هاي گردشگري این شهرستان خبر

 داد.
مهران سرمدیان اظهار داشت: پس از پایان فعالیت ستاد خدمات سفر 
در نوروز ۹3 و با آغاز فصل گالبگیری کاشان، در 4۵ روز گذشته بیش 
از 2۵۶ هزار و ۵۰۰ نفر گردش��گر داخلي و خارجي از کاشان بازدید 
کردند. وي با بیان این که بازدید این تعداد گردشگر از کاشان با توجه 
به پایان تعطیالت نوروزي، بي سابقه است، گفت: در این مدت۶۵۰۰ 
 گردشگر خارجي از بناهای تاریخی تحت پوش��ش این اداره بازدید 

کردند. 

کارتون

انیمیشن »شهر عسلی« 
آموزش مـهارت های فردی

تهیه کننده انیمیش��ن »شهر عس��لی« گفت: انیمیشن 
و  آداب  غیرمس��تقیم  آم��وزش  »ش��هر عس��لی« 
 م�هارت های فردی برای رده سنی بین سه تا هفت سال 

است.
آرمان زرین کوب در س��ومین جش��نواره س��االنه شبکه 
الکترونیک مهدهای کودک با اشاره به ساخت مجموعه  
انیمیش��ن »ش��هر عس��لی« اظهار کرد: برای نخستین 
بار اس��ت که یک مجموعه انیمیش��ن برای رده س��نی 
س��ه تا هفت س��ال برای ش��بکه خانگی تهیه می ش��ود 
که ب��ا تحقیقی ک��ه انجام ش��ده، چنی��ن مجموعه ای با 
 چنین کیفیتی، کمتر حتی در خاورمیانه س��اخته شده 

است.
وی با بیان این که قصد داش��تیم این مجموعه انیمیشن 
را از طریق س��وپر مارکت های سطح ش��هر همانند سایر 
سی دی های آموزشی به فروش برسانیم، افزود: اکنون با 
وجود این شبکه الکترونیک مهدهای کودک، قصد داریم 
که این سی دی آموزشی را از این طریق مهدهای کودک 

و سپس کودکان به فروش برسانیم.
تهیه کننده انیمیشن »شهر عسلی« تصریح کرد: هزینه 
این سی دی های آموزشی چندان زیاد نیست  و در برخی 
از مهدهای ک��ودک ها بیش از قیمت این س��ی دی های 
آموزش��ی را برای فیلم های تولد بچه ه��ای مهد کودک 

هزینه می کنند.
وی با بیان این که بسیاری از خانواده ها به مهدهای کودک 
اعتماد دارن��د، ادامه داد: این مجموعه با اس��تانداردهای 
جهانی تولید ش��ده و کامال ایرانی اس��ت که به آموزش 
غیرمستقیم آداب و م�هارت های فردی، رعایت ق�وانین 
و مقررات اجتماعی، بهداشت فردی و عمومی برای گروه 

سنی کودک و نوجوان می پردازد.
زرین کوب تاکید ک��رد: یک��ی از اهداف من از س��اخت 
 این مجموع��ه تلویزیونی، فرهنگ س��ازی برای کودکان

 است.
این انیمیش��ن آموزش��ی موزی��کال در ۱2قس��مت ۶۰ 
دقیقه ای س��اخته ش��ده ک��ه  توزی��ع آن از ۱۰ تیر ماه 
 جاری در سراسر کش��ور و در مهدهای کودک آغاز شده

 است.
آرمان زرین کوب پیش از این تهیه کنندگی مجموعه های 
پر بیننده »س��تایش« و »مرگ تدریجی یک رویا« را در 

کارنامه خود دارد.

بهنام تش��کر که این روزها مش��غول بازی در ی��ک تله فیلم با 
موضوع دروغ است، اعتقاد دارد گفتن یک دروغ، گفتن دروغ 
دیگر و سنگین  کردن بار کارهای بد روی دوش افراد را به دنبال 
دارد. بهنام تشکر بازیگر تئاتر و تلویزیون که این روزها مشغول 
بازی در فیلم تلویزیونی »بین خودمون بمونه« به کارگردانی 
علی عطشانی است، در پاس��خ به این که آیا دوباره در یک اثر 
طنز ظاهر شده اس��ت یا خیر، اظهار کرد: اتفاقا این فیلم یک 
فضای جدی دارد و تنها ب��ا برخی دیالوگ ها و بده بس��تان ها 
فضا قدری کمدی می شود، اما اس��اس کار جدی است و هیچ 

سکانس نزدیک به کمدی هم نداریم.
دروغ، دروغ می آورد

وی درباره پرداخت تله فیلم به دروغ و این که آیا به بخش��ی از 
دغدغه هایش در این فیلم پرداخته شده است، گفت: دروغ که 
دیگر دغدغه همه اس��ت. ما هم قرار نیس��ت مستقیم بگوییم 
دروغ نگویید و دروغ کار بدی اس��ت. چون تا به حال فراوان به 
این موضوع مستقیم اشاره شده و جواب هم نداده است؛ بلکه 
ما به شکل غیرمستقیم اما قوی به این موضوع اشاره می کنیم.

 بازیگر س��ریال های »دودکش« و »دزد و پلی��س« ادامه داد: 
وقتی یک دروغ می گوییم، ای��ن کار دروغ بعدی را می آورد و 
همینطور ادامه پی��دا می کند. دروغ گفتن مث��ل این می ماند 
که یک بار بد روی دوش آدم گذاش��ته شود، فرد می خواهد از 

این بار خالص شود، اما با گفتن یک دروغ دیگر بار خودش را 
سنگین تر می کند.

قرار نیست شـخصیت دروغگو به سزای اعمالش 
برسد

تش��کر در پاس��خ به س��وال دیگر مهر مبنی بر این که تحولی 
را ک��ه اصوال در ش��خصیت های آث��اری با مضامی��ن اخالقی 
ش��کل می گیرد چگونه در ۹۰ دقیقه این فیلم باورپذیر از آب 
درمی آورد، تصریح کرد: این قصه در چند روز صورت می گیرد 
و در قالب ۹۰ دقیقه ای که ش��ما اش��اره می کنید، حتما الزم 
نیست شخصیت تنبیه آنچنانی شود و به سزای اعمالش برسد 
بلکه کافی است تنها به زشتی عملش فکر کند یا دروغ نگوید.

وی یادآور شد: سیما تیرانداز که نقش همسر شخصیت اصلی 
را بازی می کند، مدام به تورج )ش��خصیت اصلی( می گوید که 
من نمی خواهم تو اینطور دروغ بگویی و چه لزومی دارد اینطور 
برخورد کنی. این رفتار در برخی خانواده ها رایج شده است. اما 
فکر کردن به این موضوع که »چرا من دروغ گفتم و می توانستم 

اینگونه عمل نکنم« مهم ترین مساله این تله فیلم است.
همین که به کارهایمان فکر کنیم، ارزشمند است

این بازیگر با بیان این که حتما الزم نیست مخاطب زمان پخش 
یک تله فیلم ش��اهد اتفاقات خیلی هیجان انگیزی برای تنبیه 
یک شخصیت باشد، تاکید کرد: این اتفاقات دیگر در قصه ها رخ 

نمی دهد و تنها چیز مهم این است که ما به کارهای خوبی که 
متاسفانه انجام نمی دهیم، فکر کنیم. تشکر در پاسخ به پرسش 
خبرنگار دیگری مبنی ب��ر این که او چه تالش��ی برای فاصله 
گرفتن از شخصیت نیما افشار در سریال »ساختمان پزشکان« 
که با آن شناخته شده است دارد، توضیح داد: کافی است کسی 
در یک نق��ش گل کند! دقیقا بعد از »س��اختمان پزش��کان« 
پیشنهاد بازی در دو تله فیلم در نقش روانشناس داشتم! خود 
من در تالشم مسیر دیگری را طی کنم. اگر قرار بود آن سریال 
ادامه داشته باشد، چرا که نه. من در همان شخصیت می ماندم 

و سال های سال آن مجموعه تولید می شد.
حاضر بـودم سـال ها فقط نیما افشـار باشـم، اما 

مسؤوالن نگذاشتند
وی افزود: استقبال بسیاری هم از این کار شده و برخی شبکه ها 
حتی دو بار آن را بازپخش کرده اند، اما مس��ؤوالن نگذاشتند 
سریال ادامه پیدا کند. این موضوع نشانگر موفقیت یک سریال 
است که تیم خوبی داشته است. من حاضر بودم سال های سال 
فقط نیما افشار را بازی کنم، اما وقتی می بینم جلوی این کار 
گرفته می شود با خودم می گویم من که سال ها در تئاتر بازی 

نکرده ام تا فقط شخصیت های مشابه افشار را بازی کنم.
این بازیگر تصریح کرد: برای همین خودم این چرخش را انجام 
می دهم تا به س��مت کارهای دیگر بروم. مثال فیلم »پاپوش« 
منوچهر هادی کامال جدی بود ی��ا در تله فیلم »تلفن همراه« 
شخصیتی جدی را بازی می کردم که مسؤوالن سازمان گفته 

بودند زیادی تلخ است.
این روزها طنز کار کردن خیلی سخت است

تشکر با بیان این که از طنز بازی کردن خسته شده، گفت: در 
شرایطی که همه به لحاظ اقتصادی و لحاظ های دیگر حالمان 
زیاد خوب نیست، اما بیایم س��ر صحنه و کار طنز انجام دهیم 
خیلی س��خت اس��ت. مردم هم از ما انتظار دارند. ما آنطور که 
 باید و شاید سریال نمی س��ازیم  و توجه مردم را به خود جلب 
نمی کنیم. یکی از دالیل این موضوع هم موضوعات مالی است 
که امیدوارم حل شود. وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر 
از خبرن��گاران در خصوص اولویت هایش ب��رای انتخاب نقش 
توضیح داد: قبال دو س��ه بار قرار بود با علی عطشانی عزیز کار 
کنیم، اما نشد. من مدام سرکار بودم. مهم ترین دلیل من برای 
این کار علی عطشانی است و می دانم او سراغ متنی نمی رود که 

جواب نگیرد. من هم که متن را خواندم، خوب بود.
بازیگران هیجان انگیزترین بخش کار هستند

وی تاکید کرد: هیج��ان انگیزترین بخ��ش کار، بازیگران کار 
هستند. فیلمنامه و کارگردان س��ر جای خودشان، اما اکنون 
تماشاگر می خواهد بازیگرانی را که به آنها عالقه دارد روی آنتن 
ببیند. این را برای خودم نمی گویم. مثال سریال های پایتخت ۱و 
2 آنقدر خوب بود که مردم سری سوم این سریال را هم دیدند. 

چون بازیگران خوبی داشت.

وقتی راست نمی گویی،  باری روی دوشت سنگینی می کند

 تشکر: این روزها طنز کار کردن سخت است
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مفاد آرا 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین  قانون وماده 13  “آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
به  تقاضا  وامالک مورد  متقاضیان  لذامشخصات  است  گردیده  متقاضیان محرز 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره9972هیات :آقای محمد بشارتی فرزندرحمت اله شماره شناسنامه 
1278فرعی  پالک  مساحت196مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1827
مجزي شده  از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازحسین اوقانی )مالک رسمی( 
اکبربشماره  فرزندعلی  آرانی  خانی  اقدس  :خانم  هیات  شماره9964  رای  2ـ 
شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  خانی  کبری  وخانم    301 شناسنامه 
270)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 300/80مترمربع پالک 
در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی   235 از  شده  مفروزومجزی  1277فرعی  شماره 
آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازعلی 

عباسی)مالک رسمی( 
3- رای شماره 10629هیات:اقای محمد سرکار آرانی  فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  فرمانیان  کبریا  وخانم    155 شناسنامه 
206)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 394مترمربع پالک59فرعي 
مفروزومجزي شده  از شماره 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
محمود  فرزندآقا سید  هنرمند   :آقای سید مصطفی  هیات  رای شماره 9998  4ـ 
شماره  اسمعیل  فرزند  آرانی  اقبالیان  فاطمه  وخانم   331 شناسنامه  بشماره 

شناسنامه 36)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
276/46مترمربع پالک 950مفروزومجزی شده از 859 فرعی از 2645اصلی واقع 

دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  عباس  فرزند  آرانی   هیزمی  عباس  علی  9955هیات  شماره    رای   -5
شناسنامه  شماره  عباسقلی  فرزند  آرانی  حالج  فاطمه  خانم  و   198 شناسنامه 
319 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 262/50مترمربع پالک 
1285فرعی مفروزومجزی شده از235فرعی از2640 اصلی درآران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  9971هیات : آقای سید رضا میرحسینی آرانی فرزندسید مسلم  
شماره  ابوالقاسم  فرزند  آرانی  گی  داروغه  زینب  وخانم  شناسنامه222  بشماره 
شناسنامه 11 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت209/30مترمربع 

پالک 1284فرعی مجزي شده  از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از سیداحمدعباس زاده )مالک 

رسمی(
7ـ رای شماره 10000هیات : آقای سید روح اله جوادی فرزند سید عباس بشماره 
شناسنامه  شماره  باقر  فرزند  آرانی  خدامیان  وجیهه  وخانم    566 شناسنامه 
به مساحت 91/44مترمربع پالک  باب خانه  دانگ یک  )بالمناصفه( در شش   623
1283فرعی مفروزومجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
8ـ رای شماره 10597هیات :آقای محمد جواد خدمتی بیدگلی فرزندعباس بشماره 
شناسنامه 1250068479وخانم زینب دلشاد آرانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 
6190068091)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 106/95مترمربع 
پالک 1282 فرعی مفروزو مجزی شده  از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران 
دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازتقی دهقان آرانی )مالک 

رسمی(
9ـ رای شماره 10619هیات :آقای اسمعیل نویدی آرانی فرزند عبداله خان بشماره 
شناسنامه  شماره  غالم  فرزند  آرانی  میرزازاده  رضوان  وخانم   228 شناسنامه 
250/10مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  276)بالمناصفه( 
پالک1281فرعی مجزی شده از  235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شماره  فرزندحسن   آرانی   انتهائی  اکبر  :آقای  9984هیات  شماره   رای  10ـ 
شناسنامه  شماره  حیدر  فرزند  آرانی  اشتیاقی  منیره  وخانم   297 شناسنامه 
به مساحت  248/58مترمربع پالک  باب خانه  دانگ یک  36)بالمناصفه( در شش 
1280فرعی مفروزومجزی  شده از  235 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازماشاهلل اکبرزاده 

)مالک رسمی(
احمدعلی  فرزند   آرانی  مشتاق  حسین  :آقای  9963هیات  شماره  11-رای 
به مساحت 125/40مترمربع  خانه   باب  یک  دانگ  بشماره شناسنامه 437 شش 
پالک1279فرعی مجزی شده از  235 فرعی از 2640اصلی واقع آران دشت بخش 
3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازعباس اکبرزاده آرانی )مالک رسمی(+

12-رای شماره9357هیات :آقای علی اکبر کشائی آرانی فرزند آقامحمد  بشماره 
فرزند رمضانعلی  بیکی   اسمعیل  اکرم  دانگ( و خانم  به2  شناسنامه 376)نسبت 
شماره شناسنامه 166)نسبت به 2دانگ( و آقای محمد کشائی آرانی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 6190018831)نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 257/50مترمربع پالک 2092 فرعی  مجزی شده از 2638 اصلی 

واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 10609 هیات :آقای سعید فرمانیان آرانی  فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 307  وخانم فاطمه سعد آبادی آرانی فرزندعلی اکبر شماره شناسنامه 
مساحت181/88مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در    447

پالک2091 فرعی مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 
آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازعبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی(

فرزندمحمود  آرانی  زاده  علی  مند  علی  :آقای   هیات   10593 شماره   رای   -14
بشماره شناسنامه  1911 وخانم فاطمه گلچین آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه 
1250165741 )بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت93مترمربع  
پالک شماره2090فرعی مجزی شره از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازحسن اکرمیان )مالک رسمی(
15- رای شماره 9994هیات :اقای محمد مفرد کویری  فرزندمانده علی  بشماره 
شماره  حسین  فرزند  آرانی  حیدری  طیبه  خانم  1250152097و  شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  6190008682)بالمناصفه(  شناسنامه 
در  واقع  2638اصلی  از  شده  مجزی  2089فرعی  شماره  پالک  128/20مترمربع 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندرضا   آرانی    زاده   کریم  رضا  محمد  :آقای  شماره10572هیات  16-رای 
بشماره شناسنامه 1037 )نسبت به 4دانگ( وخانم فاطمه شبان پور آرانی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 239)نسبت به 2 دانگ ( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 221/40مترمربع پالک 2088فرعی  مجزی شده  از 2638  اصلی واقع 

دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 9950 هیات :آقای علی محمد بلند آرانی فرزنداحمد علی بشماره 
شناسنامه  178 وخانم لیال آفتابی آرانی فرزند علی اصغر  شماره شناسنامه 355 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت198/30مترمربع پالک 2087 
آران  ثبتی  3 حوزه  آبادبخش  احمد  در  واقع  از 2638اصلی  فرعی  مجزی شده 

وبیدگل خریداری رسمی ازعباس بصره ای )مالک رسمی(

18- رای شماره  9957 هیات :اقاي حیدر اشتیاقی آرانی   فرزندعلی   بشماره 
 163 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  بشارتی  هاجر  وخانم   39 شناسنامه  
پالک  185/50مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
3حوزه  آبادبخش  احمد  در  واقع  2638اصلی  از  شره  مجزی  شماره2086فرعی 

ثبتی آران وبیدگل
فرزندعلی  آرانی  ابراهیمی   پور  اصغر  :اقای  9979هیات  شماره  رای   -19
حسام  فرزند  آرانی  سلطانی  ووجیهه  وخانم   173 شناسنامه   بشماره  محمد 
به مساحت   خانه  باب  یک  دانگ  در شش  )بالمناصفه(  شماره شناسنامه 11985 
واقع  اصلی   2638 از  شده  مجزی  2085فرعی  شماره  پالک  112/15مترمربع 

دراحمد آبادبخش 3ثبتی آران وبیدگل
20ـ رای شماره  9962هیات :آقای محمود سیفی زاده آرانی فرزندجعفر علی  شماره 
شناسنامه 204 وخانم اقدس اکبرزاده آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
378 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  277/41مترمربع پالک 
2084فرعی مفروزومجزی  شده از  2638اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.

عباس  فرزند  آرانی   شاهزاده  محمود  :آقای  10602هیات  شماره  21-رای 
بشماره شناسنامه 14 وخانم زهرا مرنجابیان فرزند مسلم شماره شناسنامه417 
به مساحت 254/50مترمربع پالک68فرعی  باب خانه  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش 
مجزی شده از  17 فرعی از2257صلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
22-رای شماره9992  هیات :خانم اشرف تکیه ء آرانی فرزند سید مسلم   بشماره 
پالک  288/80مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   35 شناسنامه 
2فرعی  مجزی شده از 2186 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
23- رای شماره 10605 هیات :خانم اقدس سید بیدگلی فرزندسید یحیی بشماره 
شناسنامه 8454 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت78/10مترمربع پالک 28 

فرعی از 2 فرعی از 252اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
24- رای شماره  10566 هیات :خانم معصومه اجدادی آرانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه  312  در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت34/15مترمربع  پالک 
شماره13فرعی مجزی شره از 1905 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  آرانی   خدام حضرتی  امید  :اقای  10565هیات  رای شماره   -25
به مساحت 143/55مترمربع  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  شناسنامه 61900019382 
پالک شماره 9فرعی مجزی شده از 1و 2و 4و 5ومشاعات فرعی از 1277اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
26-رای شماره10637هیات :آقای ابوالفضل عبدالمجیدی بیدگلی  فرزندغضنفر بشماره 
شناسنامه9458 وخانم  فاطمه حاجی بابا زاده  فرزند حسین  شماره شناسنامه 1275 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/50مترمربع پالک 28فرعی  
مجزی شده  از مشاعات از726 اصلی واقع د ر اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندجعفر  بیدگلی  پور  عبداله  حبیب  :آقای  هیات   10614 شماره  رای   -27
 46 شناسنامه  شماره  فرزندنصراله  بیدگلی  داعی  فاطمه  وخانم   208 شناسنامه  
به مساحت107/65مترمربع پالک 55 فرعی   باب خانه  دانگ یک  )بالمناصفه( در شش 

مجزی شده از 4فرعی از 235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  فرزندابوالقاسم  بیدگلی  گوائی  طاهره  :خانم  هیات   9983 شماره  رای   -28
شناسنامه 30 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت309/96مترمربع پالک 56 فرعی  

مجزی شده از 4فرعی از 235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
29- رای شماره 1006 هیات :آقای علی محتشمی پور فرزندعباس بشماره شناسنامه 
13 در شش دانگ یک باب انبارمصالح فروشی به مساحت 2308/50 مترمربع پالک409 
فرعی مجزی شده از 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/3/3تاریخ انتشار نوبت دوم:93/3/19                              

 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی
بائره   و  تحدید حدود ششدانگ قطعات مشجر  : 103/93/26/337 چون  2173 شماره 
در  واقع  اصلی    -38 از  شماره  فرعی   26 پالک  بشماره  و  رجل   چهارم  یک  تقریبا 
مرجوران جزء بخش 11 که بنام خانم فاطمه رحیمی کشه  در جریان ثبت می باشد 
بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 
1393/4/10 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار : 93/3/3  م الف 7مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدیدحدوداختصاصی  
 68  /  1 قباًل  که   (  225  /  132 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اصلي بوده (  واقع درمیرآباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي 
ذیل  تبصره  طبق  اینک  نیامده  عمل  به  است  ثبت  درجریان  تقي  فرزند  لطفي  قنبرعلي 
فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده 
 9 ساعت   1393  /  3  /  29 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق 
صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین 
مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان 
پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  روزپذیرفته خواهدشدوطبق   30 تا 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می  ثبت،معترض  معترضی  های 

این  اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه 
مواجه  اي  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0تاریخ انتشار : 93/3/3رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی

اخطار اجرایی
 7 شعبه   92/11/23 تاریخ   1738 شماره  رأی  موجب  به   1202/92 شماره:   23275
داوود  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
غفاری تهرانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در شرکت 
عمران آبشار اسپادانا و انتقال رسمی امتیاز قرار داد شماره 102/05305 رک به نام 
محکوم له و پرداخت 122000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی 

طبق تعرفه و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی  در حق محکوم له محمد چیت بند با وکالت مع 
 : اکبر بنشانی  با وکالت حمید رضا زارع فرزند علی  الواسطه احسان گرمسیری نژاد 
عتیق  غربی ساختمان  بهشت  ابتدای هشت  بهشت   چهارراه هشت  بزرگمهر  اصفهان 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .1 واحد  اول   طبقه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:4017 شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی

 اصفهان  



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تیم طناب کشی اصفهان 
در جشنواره بازی های بومی 

هشتمین جشنواره  بازی های بومی 
و محلی طی روز ه��ای یکم و دوم 
خردادماه  به میزبانی  بخش نوق در 
شهرستان رفس��نجان  و در جوار 
امام��زاده ابراهی��م بهرم��ان نوق 
رفس��نجان برگزار  ش��د. در این 
جشنواره 23 شهرستان از کرمان 
به همراه تیم هایی از استان های 
و  یزد،اصفهان،سیس��تان 
چهارمح��ال  بلوچس��تان، 
بختیاری،کردستان و لرستان در دو بخش مردان و زنان با یکدیگر پیکار 
 کردند. در این دوره از جش��نواره در بخش مردان رقابت ها در رشته های 
شتر سواری،طناب کشی و کشتی کویری  و در بخش بانوان مسابقات در 
رشته های ماچلوس و هفت سنگ دنبال  شد. تیم طناب کشی شهرستان 
اصفهان به عنوان نماینده این استان در جشنواره بازی های بومی و محلی 
کرمان شرکت کرد. جش��نواره بازی های بومی و محلی کرمان با اجرای 

موسیقی نواحی کشور و غرفه های غذاهای محلی همراه بود.

کوهگشت خانوادگی در کوه صفه  
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
 اصفه��ان ب��ا هم��کاری س��پاه 
صاح��ب الزم��ان )عج( اس��تان 
اصفهان و ش��هرداری اصفهان به 
مناسبت گرامیداشت سالروز فتح 
خرمشهر و روز مقاومت روز جمعه 
کوهگش��ت  خردادم��اه  دوم 
خانوادگی در کوه صفه برگزار کرد.

این کوهگشت خانوادگی از ساعت 
6:30 صبح آغاز ش��د. همچنین 

جنگ شادی به همین مناسبت پس از نماز مغرب و عشاء اجرا شد.

مدیران ارشد اصفهانی 
پا به رکاب  شدند

با ف��را رس��یدن س��الروز آزادی 
خرمشهر،  مدیران ارشد اصفهانی 
پا به رکاب  ش��دند. مدیران ارشد 
اس��تان اصفهان طی همایشی با 
عنوان همایش دوچرخه سواری از 
محل استانداری به سمت میدان 

امام )ره(دوچرخه سواری  کردند.
در این همایش دوچرخه سواری 
که حدود 150 دوچرخه تهیه شد، 
مس��ؤوالن اصفهانی در راستای 
ایجاد فرهنگ س��ازی اس��تفاده از دوچرخه و نیز کاهش آلودگی هوا به 
صورت نمادین این مس��یر را رکاب زدند.گفتنی اس��ت، پدیده آلودگی 
هوا در مناطق ش��هری از ره آوردهای انقالب صنعتی اس��ت که به گفته 
مسؤوالن استان اصفهان، اصفهان نیز از جمله شهرهای آلوده کشور است 
که بسیاری از سالمندان آن به دلیل آلوده بودن هوا، اغلب به ناراحتی های 
دستگاه تنفسی، قلبی، چشمی، آلرژی یا آس��م مبتال هستند. دراینجا 
توجه همگانی به استفاده بیشتر از دوچرخه به جای خودرو هم به سالمت 

و هم به تندرستی اهالی شهر دوچرخه ها »اصفهان«کمک خواهد کرد.

باید از نظر مالي با سپاهان 
به توافق برسم

دروازه ب��ان تیم فوتبال س��پاهان 
گفت: قرداد من با باشگاه سپاهان 
تمام شده است و از خود سپاهان و 
چن��د تیم دیگ��ر ک��ه نمی توانم 
اسم ش��ان را فاش کنم، پیشنهاد 

داشته ام. 
وی در پاس��خ به این سوال که در 
فصل جدید تمایل��ی به ماندن در 
باش��گاه س��پاهان داری یا خیر، 
اف��زود: البته که دوس��ت دارم در 
باشگاه بمانم، زیرا من در دوسال گذشته در سپاهان بوده ام و سپاهان را 

دوست دارم که اگر به توافق رسیدیم، در سپاهان می مانم. 
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما از 
توافق، ایستادن در دروازه سپاهان به طور فیکس است و برخی می گویند 
اگر رحمان در سپاهان بماند شما از س��پاهان می روید، خاطرنشان کرد: 
خیر این گونه نیس��ت و من در اواخر فصل هم بازی ک��ردم و با رحمان 
دوست هس��تم و باهم هیچ مش��کلی نداریم. باید از نظر مالي با سپاهان 

به توافق برسم.

آندرانیک تیموریان:

نشان داده ایم که از پس 
مسابقات سخت برمی آییم 

آندو تیموریان می گوید: زمان زیادی را از دس��ت دادیم، 
اما امی��دوارم از این م��دت باقیمانده اس��تفاده کنیم. هر 
چق��در در تمری��ن ه��ا ش��وخ  و ش��یطان اس��ت،زمان 
مصاحب��ه آرام و کم حرف می ش��ود. آندرانی��ک داخل و 
خارج مس��تطیل س��بز دو روح هس��تند در یک بدن که 
 هی��چ ارتباط��ی ب��ا ه��م ندارن��د. داخ��ل زمی��ن برای  
همب��ازی های��ش ک��ری می خوان��د و خ��ارج از آن آرام 
 می گوید ک��ه اهل حرف زدن نیس��ت. تیموری��ان یکی از 
بهترین های این سال های فوتبال بود ؛ در 21 سالگی اولین 
حضور در جام جهانی را تجربه کرده اس��ت که در اتریش 
برای دومین حضور در جام جهانی فوتبال آماده می شود.
مش�کالتی که در اردوی آفریقا داشتید،در اردوی 

اتریش رفع شده ؟
در اردوی آفریقا مشکالت خاصی نداشتیم. بچه ها درگیر 
تیم های باشگاهی بودند و همه نتوانستند در اردو باشند. 
من فکر می کن��م اردوی اتریش خیلی بهتر اس��ت،چون 
بیشتر بازیکنان حضور دارند. اگر همه بازیکنان به این اردو 
برسند، شرایط ایده آل می شود. برخی از بازیکنان معتقدند 
نقطه قوت این اردو،بازی های تدارکاتی اس��ت. همیش��ه 
بازی های تدارکاتی برای تیم ملی موثر بوده، اما متاسفانه 
در چند ماه گذشته بازی های تدارکاتی زیادی نداشتیم.در 
این ماه ها تمرینات بدنسازی سختی انجام داده ایم، اما برای 
این که بدانیم در چه شرایطی قرار داریم، باید در مسابقات 

تدارکاتی شرکت کنیم
 مدت زیادی تا جام جهانی نمانده،فکر می کنید که 

تیم به آمادگی کامل می رسد؟
 ما س��عی مان را می کنی��م و من فک��ر می کن��م هر روز 
هماهنگ تر می ش��ویم، اما بازی های س��ختی در پیش 
داریم.تیم ه��ای همگ��روه ما هم��ه خوب هس��تند. من 
تجربه بازی ب��ا تیم ملی بوس��نی را دارم، اما ب��ا نیجریه و 
آرژانتین بازی نک��رده ام . نیجریه تیم قدرتمندی اس��ت 
مس��اوی کردن مقابل این تیم کار آس��انی نیس��ت. البته 
ما ه��م تی��م خوب��ی داریم؛ترکیب��ی از بازیکن��ان جوان 
 باانگیزه و فوتبالیس��ت های باتجربه. به همین دلیل فکر 
می کنم ما هم می توانیم بازی خوب��ی به نمایش بگذاریم 
 و قبال ه��م نش��ان داده ایم که از پس مس��ابقات س��خت 

برمی آییم.

زاویه

6
پهلوان سلیمانی به دیار باقی شتافت  

گروه ورزشی زاینده رود، درگذشت علیرضا سلیمانی کشتی گیر و تنها دارنده مدال طالی سنگین وزن 
جهان را تسلیت می گوید. سلیمانی،پیشکسوت کش��تی ایران و دارنده 6 بازوبند پهلوانی کشور، صبح 

روز چهارشنبه هفته گذشته پس از مدت ها بیماری در سن 59 سالگی درگذشت.

پیشکس��وت والیبال اصفهان گفت: تا وقتی که باش��گاه ها، هیات 
والیبال، اس��تانداری و شهرداری دست به دس��ت هم ندهند و هر 
کس بخواهد ساز خودش را بزند، فکر نمی کنم بتوانیم در کل استان 
اصفهان نتیجه ای بگیریم. هوش��نگ حق ش��ناس که والیبال را از 
سال 13۴2 و زیرنظر محمدعلی عقیق در باشگاه دارایی اصفهان 
آغاز کرد، در خصوص شرایط گذشته و حال والیبال اصفهان اظهار 
داشت: در آن زمان باشگاه دارایی از سازنده ترین باشگاه های استان 
بود. والیبال اصفهان در دهه ۴0 تا دهه 60 در اوج قدرت خود بود 
به طوری که تنها رقیب ما در مسابقات قهرمانی کشور، تهران بود و 
تیم های بقیه استان ها برای ما رقبای جدی به حساب نمی آمدند و 

خیلی راحت آنها را می بردیم. 
وی ادامه داد: در سال ۴۷ به واس��طه شغلم در کارخانه ذوب آهن، 
به این باش��گاه رفتم و همان موقع بود که پایه گ��ذار تیم والیبال 
ذوب آهن شدم که در س��ال اول، در جام پاسارگاد، بهترین مقام را 
در بین تیم های شهرستانی کسب کردیم و قهرمان شهرستان های 

ایران شدیم. 
همان بالیی که س�ر گیتی پس�ند آمد را بر سر باریج 

اسانس آوردند 
حق ش��ناس در ادامه ب��ه روند اف��ت والیبال اصفهان اش��اره کرد 
و گفت: والیبال اصفهان تا س��ال 65 هم ش��رایط خوبی داش��ت، 
ولی از آن ب��ه بعد، ب��ه خیلی  دالی��ل رو ب��ه افول رفت. اش��تباه 

باش��گاه ها و باش��گاه داران، تغییر زمانه و حرفه ای ش��دن ورزش، 
از جمله ای��ن دالیل بود و بازیکن��ان به دلیل این ک��ه در خارج از 
 اصفهان پول بیش��تری دریافت می کردند، جذب تی��م های آنها 

می شدند. 
 در 2، 3 سال اخیر هم متاسفانه باش��گاه هایی مثل گیتی پسند و 
باریج اس��انس کاش��ان بیش��تر بازیکنان غیربومی جذب کردند، 
درحالی که اگر یک تیم از بازیکنان اصفهانی تش��کیل شود، این 
تیم می تواند روی سکو هم برود. پیشکسوت والیبال اصفهان افزود: 
نمی دانم چه سیاس��تی پشت این موضوع اس��ت؛ به قول معروف 
می گویند »آزم��وده را آزمودن خطاس��ت« ام��ا نمی دانم چطور 
می ش��ود که آقای کارخانه و دار و دسته اش که 2، 3 سال پیش در 
گیتی پسند آن فجایع را به بار آوردند و 12، 13 میلیارد تومان این 
باشگاه را از بین بردند، دوباره در باریج اسانس به کار گرفته شدند و 
همان بال را بر سر باریج اسانس آوردند؟ ۷، ۸ میلیون هزینه کردند 

و نتیجه هم هیچ! 
تا وقتی کار دست مدیران و افراد کاربلد نباشد، نتیجه 

نمی گیریم 
وی گفت: زمانی آقای پشنگ دبیر آموزش و پرورش بود و به دلیل 
این که تخصص این کار را هم داشت، همه تیم های آموزشگاهی ما 
چه دبستان، چه راهنمایی و چه دبیرستان روی سکوهای کشوری 
رفتند، اما از وقتی ایشان بازنشسته ش��د، می بینید که رو به افول 

بوده ایم. بنابراین تا وقتی کار دست افراد و مدیران کاربلد نباشد و 
امکانات مالی و انضباط کاری نداشته باشیم کار به پیش نمی رود. 

 ذوب آهنی ها باید بدانند از والیبال چه می خواهند
 مربی بین المللی والیبال در ارزیابی خود از ورود دوباره ذوب آهن 

به عرص��ه والیب��ال اظهار 
داش��ت: چند س��ال پیش 
می خواس��تند ای��ن تیم را 
منحل کنند و من به آقای 
آذری که در ای��ن زمینه با 
من مش��ورت ک��رد گفتم 
این کار را نکنید و نگذارید 
چراغ والیب��ال در اصفهان 
به دس��ت ش��ما خاموش 
ش��ود، ولی به هر حال تیم 
به دالیلی منحل شد و یک 
سال توسط هیات اداره شد 
و آنها هم نمی توانس��تند از 
پس هزینه ها برآیند.فوالد 
خوزستان در فوتبال نتیجه 
گرفت. چون مدیران دلسوز 
داشت. حق شناس در ادامه 

به این گفت و گو، رنگ و بوی فوتبالی می دهد و می گوید: باشگاهی 
مثل فوالد خوزستان حداقل ۸ س��ال زحمت کشیده است و روی 
تیم های نوجوانان و جوانان خود کار کرده تا توانسته امسال قهرمان 
ایران شود و در لیگ قهرمانان آسیا هم تا االن به عنوان پرقدرت ترین 
تیم ظاهر شده است. چون مدیران دلسوز باالی سر این تیم بوده و 

روی زیرساخت ها کار کرده اند. 
اصفهان می تواند معدن والیبال ایران باشد 

وی خاطرنشان کرد: والیبال اصفهان می تواند معدن بازیکن باشد 
و اصال نیازی به بازیکن غیربومی ندارد. همان طور که خوزس��تان 
معدن فوتبالیست است؛ اما باید ش��رایط این موضوع فراهم شود. 
ما درحال حاضر 13 بازیکن اصفهان��ی در تیم های ایران داریم که 
3، ۴ نفرشان ملی پوش اند که اگر تیمی در اصفهان باشد، می توانند 
برگردند و به دلیل این که در کنار خانواده خود هستند، دچار افت 
 روانی نخواهند شد و می توانند با آرامش خاطر بازی خود را انجام 

دهند. 
من امیدوارم مس��ؤوالن به این نتیجه برس��ند که کار در والیبال 
اصفهان باید همراه با برنامه ریزی و انضباط کاری باشد و آدم های 

کاربلد الزم دارد. 

حق شناس: تا وقتی هر کس ساز خودش را بزند به جایی نمی رسیم

والیبال اصفهان از اوج در دهه ۴۰ تا افول در دهه ۶۰
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توپ هاي آل اشپورت 
هم تقلبي است؟

دو کماندار اصفهانی
 در اردوی تیم ملی

شرکت ال اش��پورت، تولیدکننده لباس های تیم ملی فوتبال ایران که نگران 
ش��هرت خود در بازار ایران اس��ت، پس از بازدید از اردوی تی��م ملی ایران در 
اتریش، متوجه ش��ده اس��ت که لباس هایی که در اختیار تیم ملی ایران قرار 

گرفته، قالبی است! 
مالنی اشتاین هیلبر،مدیر تبلیغات این شرکت آلمانی گفت: این لباس ها، نشان 

ال اشپورت را دارد، اما تولید این شرکت نیست. 
این یک رسوایی بزرگ برای مدیران این شرکت در ایران است. سال هاست که 
گفته شده لباس های آل اشپورت مورد استفاده در ایران اورجینال نیست و در 
تولیدی های دور و نزدیک ساخته می ش��ود و سوال مهم تر»آی توپ های آل 
اشپورت که با واسطه گری یک مقام مهم فوتبال ایران به باشگاه ها عرضه شد 
نیز تقلبی بوده یا نماینده این کمپانی اجناس اصل را به ایران صادر کرده است؟« 
اینها سواالتی مهم اند که البته فدراسیون ایران هرگز به آنها پاسخ نخواهد داد 

... این خط و این نشان! 

اولین مرحل��ه اردوی آمادگی تیم مل��ی تیراندازی با کمان برای مس��ابقات 
پاراآس��یایی کره جنوبی با حضور دو کماندار اصفهانی برگزار می شود. به نقل 
از فدراس��یون ورزش های جانبازان و معلوالن مجی��د کهتری رییس انجمن 
تیر و کمان جانبازان و معلولین در این خصوص اظهار داشت: برای حضور در 
مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی، 6 مرحله اردوی آمادگی در نظر گرفته شده 
که برای اولین مرحله ، 11 کماندار از اس��تان های تهران، کرمان، خوزستان، 
خراس��ان رضوی و اصفهان فراخوانده ش��دند. وی در ادامه گفت: ملی پوشان 
دعوت شده ترکیبی از نفرات قبلی تیم و نیز تعدادی از ورزشکارانی هستند که 

در جریان برگزاری رکوردگیری اخیر، انتخاب شدند. 
 کهتری خاطرنش��ان کرد: در خالل برگ��زاری این اردوه��ا، احتمال ریزش و 
جا به جای��ی نیز وج��ود دارد. وی تصریح کرد: ب��ا پایان اردوه��ای تیم ملی، 
کماندارانی به مسابقات اعزام می شوند که حدنصاب مورد نظر برای مدال آوری 

را به دست آورده باشند. 

داد و فریاد جلوی ساختمان استقالل 
پدر ش��کوری با فریادهایی بلند از مسؤوالن استقالل 
خواست طلب پسرش را بدهند. هادی شکوری مدافع 
سابق استقالل چندین سال اس��ت از این باشگاه طلب 

دارد، اما هیچ وقت به پولش نرسیده است.

عذرخواهی مسی از هواداران 
لیونل مسی ستاره آرژانتینی باش��گاه بارسلونا قرارداد جدیدی را 
در دفتر این باشگاه به امضا رس��اند تا برای مدت طوالنی تری در 
 تیم کاتاالن بماند.مسی گفت: من از تمام بارسایی ها عذرخواهی 
می کنم و قول می دهم سال آینده فصل بد گذشته را جبران کنم.

رقابت شدید دایی و قلعه نویی
گفته می شود امیر قلعه نویی تاکید زیادی به جذب کریم انصاری فرد مهاجم فصل 
قبل تراکتورسازی دارد و می خواهد به هر قیمتی که شده آقای گل لیگ سیزدهم 
را آبی پوش کند. این در حالی است که علی دایی نیز همه تالشش را به کار بسته تا 

کریم را به پرسپولیس بازگرداند.

 زمانی آقای پشنگ 
دبیر آموزش و پرورش 

بود و به دلیل این که 
تخصص این کار را هم 
داشت، همه تیم های 

آموزشگاهی ما چه 
دبستان، چه راهنمایی 

و چه دبیرستان روی 
سکوهای کشوری رفتند

انگلیس؛ فوتبالی با احتیاط اما با انگیزه

شاگردان روی هاجسون قهرمان می شوند؟!
تیم ملی انگلیس با س��ابقه یک ب��ار قهرمانی در ج��ام جهانی به 
رقابت ه��ای 201۴ برزیل می رود ت��ا بتواند یک ب��ار دیگر افتخار 
قهرمانی درج��ام جهانی را به دس��ت بی��اورد. تیم مل��ی فوتبال 

به انگلی��س ب��ه عن��وان یک��ی از تیم ه��ای راه یافت��ه 
جام جهانی 201۴ برزی��ل، از زوایای گوناگون 

مورد بررسی قرار می گیرد.
جغرافیای انگلیس

انگلیس از ش��مال با اس��کاتلند و از غرب با ولز هم مرز است و این 
منطقه مهمترین جزو تشکیل دهنده کشور بریتانیاست. مرزهای 
آبی این کشور، درشمال غرب دریای ایرلند، در جنوب غرب دریای 
سلتی و در شرق دریای شمال هستند و در جنوب نیز کانال مانش 
آن را از اروپای قاره ای و کش��ور فرانس��ه جدا می کند. انگلس��تان 
دارای بیش از یکص��د جزیره بزرگ و کوچک اس��ت که از جمله 
آن می توان به جزیره وایت اش��اره کرد. لندن پایتخت انگلستان 

در  عین حال پایتخت پادشاهی و 
بریتانیاس��ت. پرآب ترین 
رود انگلس��تان رودخانه 
تایمز اس��ت که از میان 
ش��هر لندن می گذرد.

مساحت انگلستان  
130 هزار و 395 
کیلومت��ر مربع 
جمعی��ت  و 
آن بی��ش از 
52 میلی��ون 
نفر است.این 
کش��ور آب و 
هوایی نسبتا 
و  دارد  س��رد 
لندن ش��هری 

همیشه مه آلود است. با این که انگلس��تان عضو اتحادیه اروپاست، 
هنوز واحد پول این کشور یورو نشده و پوند است.

 ورزش انگلیس
انگلیس پس از س��ده 19 میالدی در بخش ورزشی پیشرفت های 
زیادی داش��ت. ورزش هایی مانند فوتبال، کریکت، راگبی، تنیس، 
بدمینتون، اس��کوواش، هاک��ی، بوکس، دارت، بیلیارد، اس��نوکر، 
نت بال و تنیس روی میز، از این کشور نش��أت گرفتند. همچنین 
قایقرانی و مس��ابقات فرمول یک توسط انگلیسی ها پیشرفت های 

زیادی کرده است.
فوتبال انگلیس

خاس��تگاه اصلی فوتبال، انگلیس اس��ت و ش��اید جالب باشد که 
بگوییم قدمت بعضی از تیم های قدیمی در این کشور حتی به 150 
سال هم می رسد. باش��گاه فوتبال ش��فیلد یونایتد در سال 1۸5۷ 
میالدی تاسیس شد و از س��وی فیفا به عنوان قدیمی ترین باشگاه 
فوتبال معرفی شده است. باش��گاه های لیورپول،  منچستریونایتد، 
ناتینگهام فارست، استون ویال و چلسی تیم های این کشور هستند 
که توانستند قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شوند. همچنین آرسنال 
و لیدزیونایتد هم به فینال مسابقات رس��یده اند. تیم ملی فوتبال 
این کشور یکی از ۸ کشوری اس��ت که قهرمان جام جهانی شده؛ 
این افتخار در سال 1966 که میزبانی جام جهانی برعهده انگلیس 
بود برای این کشور به دست آمد. رقیب س��نتی تیم ملی انگلیس 
تیم ملی اسکاتلند اس��ت که این رقابت از س��ال 1۸۷0 آغاز شده 
است، اما در حال حاضر انگلستان رقابت فوتبالی حساسی با آلمان 

دارد. در حال حاضر هم روی  هاجس��ون سرمربی تیم ملی فوتبال 
انگلیس اس��ت. اولین بازی انگلیس مقابل تیم ملی اس��کاتلند در 
س��ال 1۸۷2 بود که آن بازی با تس��اوی بدون گل به پایان رسید، 
اما بهترین برد انگلیس به س��ال 1۸۸2برمی گردد که با نتیجه 13 
بر صفر تیم ملی ایرلند را شکس��ت داد. بدترین باخت انگلیسی ها 
 هم باخت ۷ بر یک مقابل مجارس��تان در س��ال 195۴ محسوب 

می شود.
 نظر کارشناس

انگلیس یکی از تیم های باس��ابقه در جام جهانی به حساب می آید 
و به لحاظ س��اختاری، یکی از بهترین  لیگ های دنیا را داراس��ت. 
حضور مربیان تراز اول در انگلیس باعث شده این کشور پیشرفت 
زیادی داشته باشد. با این همه در جام جهانی 201۴ برزیل، با تیمی 
متشکل از بازیکنان جوان و باتجربه حاضر خواهد شد و با بازی های 
که از ای��ن تیم در رقابت ه��ای مقدماتی جام  جهان��ی و بازی های 
دوستانه دیده ام، باید بگویم که به اعتقاد من شاگردان روی هاجسون 
شانس صعود در بین ۸ تیم اول را هم دارند، اما به هرحال برای صعود 
به مراحل باالتر نیاز به ش��انس برای قرعه کشی هم هست.  فوتبال 
انگلیس مبتنی بر قدرت بدنی، دوندگی زیاد و اس��تفاده از ضربات 
ایستگاهی اس��ت که در این چند س��ال می بینیم آنها از پاس های 
عمق و شوت پش��ت محوطه 1۸ قدم استفاده خوبی می کنند. من 
فکر می کنم هاجسون با تجربه ای که دارد بتواند عملکرد مثبتی در 
جام جهانی برای انگلیس داشته باشد؛ هر چند انگلیسی ها فوتبالی 

بااحتیاط اجرا می کنند.

هدف ما، هدایت 50 درصدمردم 
به سمت ورزش همگانی است

علی مجدآرا رییس فدراسیون 

ورزش های همگانی کشور:
در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مدیریت و رهبری در ورزش همگانی 
که به میزبانی هیات ورزش های همگانی در تاالر امیر کبیر دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(برگزار ش��د، عنوان کردم فدراسیون 
ورزش ه��ای همگان��ی ی��ک س��ند 
توس��عه دارد که بر اساس آن باید 50 
 درصد مردم ایران تا س��ال 1۴0۴ در 
ورزش ه��ای همگان��ی ش��رکت 
 کنن��د. چش��م ان��داز فدراس��یون

 ورزش های همگانی رفتن به سمت 
 ایرانی آباد،ش��اد و س��الم است که با 
برنامه ری��زی خوب می ت��وان به آن 

دست یافت. 
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مفاد آراء

تعیین  قانون  نامه  آیین  قانون وماده 13   3 ماده  23239 آگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
تصرفات  شهرضا  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه 
عموم  اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان 
به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاینده رودونصف جهان  دردونوبت 
چاپ اصفهان آگهی میشود تادرصورتی که شخص یااشخاصی نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننداز تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  شهرضا تسلیم وپس 
نمایندوگواهی طرح  تقدیم  رابه مرجع قضایی  اعتراض،دادخواست خود 
در  است  نمایدبدیهی  شهرضاارائه  اسنادوامالک  ثبت  اداره  دعوارابه 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
- شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

1- رای شماره 139260302008007176 – مریم عرفان فرزند عبدالعلی 
به ش ش 1499 شهرضا وشماره ملی 1199260061 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2566 به مساحت 101/45 متر مربع.
- شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد 

فرزند  هادی  باقر  حسن   –13926030200800  4849 شماره   رای   -2
ملی     وشماره  شهرضا  روستایی  حوزه   8 ش  ش  به  علی   حسین 
1199629596 چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 485 به مساحت ششدانگ 170/66 مربع.
بابوکانی  شایان  محبوبه   –139260302008004850 شماره  رای   -3
ملی  وشماره  قمشه  شهری  یک  حوزه   1440 ش  ش  به  حسین  فرزند 
از  از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی   1199849359 دو دانگ مشاع 

پالک 485 به مساحت  ششدانگ170/66 متر مربع.
4- رای شماره 139260302008004993- فتح اله دهقان فرزندحسینعلی 
دانگ  ملی1199341827پنج  ش69حوزه6شهرضاوشماره  ش  به 
مساحت  ازپالک485به  مفروزی  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع 

ششدانگ169/55مترمربع. 
شورت دهقان فرزند رضا  5- رای شماره 139260302008004994 – 
از  مشاع  یکدانگ   1199130184 ملی  وشماره  شهرضا   610 ش  ش  به 
ششدانگ  مساحت  به   485 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

169/55 متر مربع. 
6- رای شماره 139260302008004995- فتح اله دهقان فرزند حسینعلی 
به ش ش69حوزه6شهرضاوشماره ملی1199341827ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی ازپالک485به مساحت ششدانگ157/45مترمربع. 
فرزند شکر  رای شماره 139260302008004996- حسن عموعلی   -7
اله به ش ش 1276 شهرضا وشماره ملی 1199191477 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 

156/10 متر مربع.
فرزند  الدین  غالم  سمیه   –  139260302008004997 شماره  رای   -8
علی به ش ش 364 شهرضا وشماره ملی 1199269611 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 

156/10 متر مربع.
9- رای شماره5393 13926030200800– اعظم صدری  فرزند ذبیح اله 
به ش ش 292 شهرضاوشماره ملی 1199392111  ششدانگ قسمتی از  
یک باب خانه مفروزی از پالک 915 که به انضمام قسمتی از پالک 914 

جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است. به مساحت 67/90 متر مربع .
 10- رای شماره 139260302008005338 – اشرف صدری فرزند ذبیح 
اله به ش ش 936 شهرضا وشماره ملی 1199188077 ششدانگ قسمتی 
از پالک  انضمام قسمتی  به  از پالک 915 که  باب خانه مفروزی  از یک 
914 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به مساحت 64/12 متر مربع.
11- رای شماره 139260302008000043 – عبدالرضاپیام فرزند فضل 
اله به ش ش 312 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199405329 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1092 به مساحت 206/69 متر مربع.
فرزند  زاده  معظم  بتول   –13926030200800 شماره0038  رای   -12
بیست  ملی 1199220795  به ش ش 1209شهرضا وشماره  عبدالخالق 
دوطبقه  خانه  باب  یک  از72ششدانگ  مشاع  حبه  هفتم  وسه  حبه  وپنج 

مفروزی از پالک 9907 و1099به مساحت ششدانگ150 متر مربع .
13- رای شماره139260302008000040  - فرشاد سمیعی فرزند آیت 
 1199409707 ملی  وشماره  شهرضا  سه  750حوزه  ش    ش  به  اله  
چهل وشش حبه وچهارهفتم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه 
متر  ششدانگ150  مساحت  به  و1099  ازپالک9907  مفروزی  دوطبقه 

مربع.

14- رای شماره 139260302008007088 – حسین اباذری فرزند حیدر 

ملی 1199366013 سه  به ش ش 146 حوزه 6 شهرضا وشماره  علی 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 
که به انضمام قسمتی ازپالک 1380/1 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده 

است به مساحت ششدانگ 149/67 متر مربع. 
15- رای شماره 139260302008007089- مریم خادمی فرزند فضل اله 
به ش ش 693 شهرضا وشماره ملی 1199200581 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 که به انضمام 
به  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1380/1 پالک  از  قسمتی 

مساحت ششدانگ 149/67 متر مربع.
فرزند  اباذری  حسین   –  139260302008007195 شماره  رای   -16
حیدر علی به ش ش 146 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199366013 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 که به انضمام 
به  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1380/1 پالک  از  قسمتی 

مساحت 74/43 متر مربع.
17- رای شماره 139260302008007090 – حسین اباذری فرزند حیدر 
ملی 1199366013 سه  به ش ش 146 حوزه 6 شهرضا وشماره  علی 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 که به 
انضمام قسمتی از پالک 1373 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به 

مساحت ششدانگ 35/75 متر مربع.
18- رای شماره 139260302008007091 – مریم خادمی فرزند فضل 
اله به ش ش 693 شهرضا وشماره ملی 1199200581 سه دانگ مشاع 
به  که   1380/1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  از ششدانگ 
انضمام قسمتی از پالک 1373 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به 

مساحت ششدانگ 35/75 متر مربع.
19- رای شماره 139360302008007207 – حسین اباذری فرزند حیدر 
به ش ش 146 شهرضا وشماره ملی 1199366013 ششدانگ قسمتی از 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 که به انضمام قسمتی از پالک 
متر   59/92 مساحت  به  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1373

مربع.
فرزند  نوروزی  ولی   –  139260302008006607 ه  شمار  رای   -20
حمداله به ش ش 5 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209745161 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای1456باقیمانده و 8739 الی 

8745 به مساحت 203/89 متر مربع. 
فرزند  قریشی  سیدحامد   – شماره139260302008000337  رای   -21
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  حوزه2   2678 ش  ش  به  هادی  سید 
1209548240 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1543 به مساحت 

158/17 متر مربع. 
علیرضارضوی  سید   –  139260302008006613 شماره  رای   -22
فرزند سید قدرت اله به ش ش 2712 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره 
ملی 1209548615 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک یاب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 1718 به مساحت ششدانگ 141/20 متر مربع.
23- رای شماره 1392603023008006653 – بی بی ناز انصاری فرزند 
غالمحسین به ش ش 3129 حوزه 2  سمیرم وشمارزه ملی 1209552787 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1718 

به مساحت ششدانگ 141/20 متر مربع.
امیر  فرزند  کریمی  احمد   –  139260302008006616 رای شماره   -24
 1209261464 ملی  وشماره  مرکزی سمیرم  یک  حوزه   555 به ش ش 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1718 به مساحت 144 

متر مربع. 
25- رای شماره 139260302008005844 – محمد ساجدی فرزند حسن 
 1209535688 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   1701 به ش ش 
مساحت  به   1719 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ 

177/80 متر مربع.
25- رای شماره 139260302008000042 – حسین حیدری فرزند علی 
اکبر به ش ش 14 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209815011 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 197/15 متر مربع.
26- رای شماره 139260302008007081 – محمد رضا رضوان فرزند 
 1199399094 ملی  وشماره  حوزه3شهرضا   990 ش  ش  به  ابوالقاسم 
 119/07 مساحت  به   3755 ک  پال  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

متر مربع.
27- رای شماره 139260302008007082 بهرام آقایی فرزند سیف اله 
به ش ش  635 شهرضا وشماره ملی 1199121207 ششدانگ یک با ب 

خانه مفروزی از پالک 3755 به مساحت 121 متر مربع.
رای شماره 139260302008000527 –جعفر بهرامی فرزند عیسی به ش 
ش 14 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199608157 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 3761 به مساحت 200 متر مربع.
فرزند  حداد  حسن  –محمد   139260302008007083 شماره  رای   -28
عبدالخلیل به ش ش 51 شهرضا وشماره ملی 1199086916 ششدانگ 
از پالکهای 7447 و13394 به مساحت 298/40  یک باب خانه مفروزی 

متر مربع.

-   شماره های فرعی از سه اصلی موغان
29- رای شماره 139260302008004724 –علی طاهری فرزند قاسم به 
ش ش 23 شهرضا وشماره ملی 1198827531 ششدانگ یک باب مغازه 

وخانه فوقانی مفروزی از پالک 1152 به مساحت 41/61 متر مربع.
 - شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه 

30- رای شماره 139260302008006622 –سید محمد صالح فرزند سید 
علی اکبر به ش ش 712 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199388769 
ششدانگ یک  باب مغازه مفروزی از پالک 195 به مساحت 21/80 متر 

مربع.
31- رای شماره 139260302008005898- سید عباس میرنیام فرزند 
سید رسول به ش ش751 شهرضا وشماره ملی 1198976845 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 452که به 
انضمام ششدانگ پالک 2345 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به 
ویکصدونودوهفت- حبه  مربع.درازاءیک  متر   78/65 مساحت ششدانگ 

الواسطه  مع  عادی  ششدانگ،انتقال  از72حبه  مشاع  حبه  یکهزارونودم 
ازطرف ورثه عباس ولدعبداله که می بایستی تنظیم اظهارنامه گردد.

پروین   –13926030200800589 شماره  رای   -32
ملی  وشماره  شهرضا   1054 ش  ش  شیرپورفرزنداسفندیاربه 
خانه  باب  یک  از   قسمتی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199096946
مفروزی از پالک 452که به انضمام ششدانگ پالک 2345 جمعا تشکیل 
مربع. متر   78/65 ششدانگ  مساحت  به  است   راداده  خانه  باب  یک 

از72حبه  مشاع  حبه  ویکصدونودوهفت-یکهزارونودم  حبه  درازاءیک 
ششدانگ،انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عباس ولدعبداله که می 

بایستی تنظیم اظهارنامه گردد.
33- رای شماره139260302008004614 – شهرام محمد خانی  فرزند 
ملی 1288899513  اصفهان وشماره   5 به ش ش 810 حوزه  اله  ذبیح 
و382  الی1534   1532 پالک  از  مفروزی  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

باقیمانده   به مساحت 181/31 متر مربع.  
جرم  انصاریپور  رحمن   -  139260302008004669 شماره  رای   -33
به ش ش 9 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره  فرزند محمد  افشاری 
ملی 1199555142 ششدانگ یک باب ساختمان دوطبقه مفروزی از پالک 

1532 الی 1534 و382 باقیمتنده به مساحت 227/36 متر مربع.
34- رای شماره 139260302008004670 – سعید مردانی فرزند محمد 
دانگ  1199364665 سه  ملی  وشماره  6 شهرضا  حوزه   11 به ش ش 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1532 الی 1532 و382 

باقیمانده به مساحت ششدانگ 185/72 متر مربع.
35- رای شماره 139260302008004671 – ملیهه معارف فرزند عطا اله 
به ش ش 1287 شهرضا وشماره ملی 1199191582 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1532 الی 1534 و382 باقیمانده 

به مساحت ششدانگ 185/72 متر مربع.
36- رای شماره 139260302008006619– حشمت اله انصاری منوچهر 
آبادی فرزند حسن به ش ش  289 مبارکه وشماره ملی 5419104563  
الی 1534  ششدانگ یک باب ساختمان دوطبقه مفروزی از پالک 1532 

و382 باقیمانده به مساحت 178/97 متر مربع.
- شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آبا د

37- رای شماره 139260302008007176 – سید مرتضی موسوی بیده 
فرزند سید عباسعلی به ش ش 601 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره 
ملی 1209146088 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک 3به 

مساحت 194/20 متر مربع.
شاهنظری   غالمعلی   –  139260302008000338 شماره  رای   -38
فرزندمحمد حسین  به ش ش23حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 
1199526525  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت 

ششدانگ 242 متر مربع.
- شماره فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

شهرضا  یوسفیان  مریم   –139260302008007086 شماره  رای   -39
دانگ  سه  ملی   وشماره  1136 شهرضا  به ش ش  عبدالرسول   فرزند 
مشاع از 1199176109 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 315 به 

مساحت ششدانگ 135 متر مربع .
فرزند  سراجی  پرویز   –  139260302008007087 شماره  رای   -40
نصراله به ش ش 345 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1198500204 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 315 به مساحت 

ششدانگ 135 متر مربع.
- شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد

41- رای شماره139260302008000343 – مجید نجفی فرزند بهرام به 
ش ش 2 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209825139 ششدانگ 
یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 10 به مساحت 186/55 متر مربع.

42- رای شماره 139260302008005837- حبیب اله کاویانی شهرضا 
 1199026131 ملی  591 شهرضا وشماره  به ش ش  فرزندعبدالرسول 
به    25 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 

مساحت ششدانگ 251/75 متر مربع.

مینا ملکیان فرزند رحمت  43- رای شماره 139260302008005840 – 
اله به ش ش 30 شهرضا وشماره ملی 1199142093 سه دانگ مشاع 
مساحت ششدانگ  به   25 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ 

251/75 متر مربع.
- شماره های فرعی ازیکصد اصلی مزرعه فیض اباد 

44- رای شماره139260302008006592 - علی قربان مرادی فر  فرزند 
ملی 1209560372  2 سمیرم وشماره  به ش ش 3880 حوزه  درویش 
به   1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از   مشاع  چهاردانگ 
مساحت ششدانگ141 متر مربع.درازاء94سهم مشاع از141سهم مشاع 
از طرف محمد رضا  الوالسطه  از84000سهم ششدانگ،انتقال عادی مع 

مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
فرزند  قاسمی   ناهید   –139260302008 شماره006593  رای   -45
صفرعلی  به ش ش 2570  حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209547163  
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1به مساحت 
مشاع  از141سهم  مشاع  مربع.درازاء47سهم  متر   141 ششدانگ 
محمد  سید  طرف  از  الواسطه  مع  عادی  ششدانگ،انتقال  از84000سهم 

رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
46- رای شماره 139260302008006631 – شهال رحیمی فرزند شهباز 
 2293836630 ملی  وشماره  شیراز  قشقایی  یک  حوزه   455 ش  ش  به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت 
مشاع  سهم  وچهارپانزدهم  مربع.درازاء47سهم  متر   141/80 ششدانگ 
از141/8سهم مشاع از84000سهم ششدانگ،انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف سید محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
47- رای شماره 139260302008006632 – اشکبوس ملک پور فرزند 
مظفر به ش ش 1310 گچساران وشماره ملی 4269158018 چهاردانگ 
مساحت  به   1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
پانزدهم سهم مشاع  ششدانگ 141/80 متر مربع.درازاء94سهم وهشت 
از141/8سهم مشاع از84000سهم ششدانگ،انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
ش  به  کرم  فرزند  نصیری   ستار   - شماره139260302008007085  رای   -48
یک  ملی 1209539942 ششدانگ   دو مرکزی سمیرم وشماره  ش 1859 حوزه 
باب خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 71 به مساحت 239/40 متر مربع.

49- رای شماره 139260302008000634– مجتبی حمیدی  فرزند امامقلی به ش 
ش 2 حوزه یک سمیرم  سفلی وشماره ملی 5129905687 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی ازپالک  273 باقیمانده به مساحت 212/80 متر مربع.
50- رای شماره 139260302008006606 – اسماعیل باقری فرزند خدر خان به 
ش ش 3776 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209559323 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 275 به مساحت 135/37 متر مربع.
به  اله  نعمت  فرزند  سیدی  نگین   –  139260302008004729 شماره  رای   -51
ش ش 489 حوزه 3 آبادان وشماره ملی 1818252481 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت 144/5 متر مربع.
52- رای شماره 139260302008006854 – حمد اله ساجدی فرزند محمد به ش  
ش 11351 حوزه یک شهری سمیرم وشماره ملی 1209103801 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 198/30 

متر مربع. 
پروانه جعفری فرزند جعفر به ش  53- رای شماره 139260302008006855 – 
دانگ مشاع  ش 3218 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209553678 سه 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 198/30 

متر مربع.
54- رای شماره 139260302008007187 – سیفعلی رحیمی فرزند براتعلی به ش 
ش 3268 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209554178 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 200 متر مربع.
55- رای شماره 139260302008005017 –سرایل رحیمی فرزند صادق به ش 
ش 3037 سمیرم وشماره ملی 1209551861 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 497 به مساحت 220/49 متر مربع.
حمید یعقوبی فرزند محمد ابراهیم  56- رای شماره 139260302008006595 – 
 5129475356 ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  روستایی  یک  حوزه   809 ش  ش  به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت 176/42 متر مربع.
فرزند  عسکریان  خسرو   –  139260302008007192 شماره  رای   -57
 2293665720 ملی  وشماره  شیراز  قشفائی  حوزه   965 ش  ش  به  ابراهیم 
متر  164/19 مساحت  به   515 پالک  از  مفروزی  خانه   باب  یک   ششدانگ 

 مربع. 
- شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

فرزند علی حسن  بمانی  اله  نعمت   – 58- رای شماره 139260302008005843 
 6299574275 ملی  وشماره  گندمان  روستایی  یک  حوزه   850 ش  ش  به 
متر   233/55 به مساحت   14 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

مربع.71/م/الف       
تاریخ انتشارنوبت اول: 93/03/03

تاریخ انتشارنوبت دوم: 93/03/18 
   سیدمهدی میرمحمدی  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا    

مفاد آراء 

قانون  موضوع  هیات   139360302028000136 شماره   23249
سند فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف    تعیین 

 رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   139260302028001206 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
غالمرضا  فرزند  سجزی  کریمی  حسن  ی  آقا  متقاضی  بالمعارض 
از سگزی ششدانگ یک واحد طباخی و  بشماره شناسنامه 12 صادره 
زمین محصور متصله به آن به مساحت 253/55 متر مربع در قسمتی از 
پالک 150/2 فرعی از 19 اصلی واقع در سجزی  بخش 19 ثبت اصفهان 

محرز  غیره   و  معینیان  ابراهیم  میرزا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده 
15 روز آگهی می شود در صورتی .که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
 خواهد شد .

   م الف 3950
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/18 

محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء 

قانون  موضوع  هیات   139360302028000138 شماره   23250
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف    تعیین 

رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   139260302028001207 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقا ی حسن کریمی سجزی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 

12 صادره از سگزی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  215/17 متر 
مربع در قسمتی از پالک 134 فرعی از 19 اصلی واقع در سجزی  بخش 
کریمی سجزی    حیدر  آقای  مالک رسمی  از  اصفهان خریداری  ثبت   19

به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت 
خواهد شد .

   م الف 3949
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/18 
محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مزایده اموا غیر منقول )اسناد رهنی ( 

 : پرونده  شماره   139303902132000001  : آگهی  شماره    23227
9004002132000015 /1 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ 
یک باب خانه پالک شماره 8366 فرعی از یک اصلی به مساحت 736  متر 
بلوار  اردستان خیابان  : شهرستان  مربع در بخش 17 ثبت اصفهان آدرس 
معلم که سند آن در صفحه 598 دفتر جلد 209 امالک با شماره چاپی 9894 
به آقای محمود پور صالح کچو مثقالی منتقل  الواسطه  ثبت و صادر و مع 
شده است محل به سه مغازه بر بلوار و گاراژ تبدیل شده است مغازه ها با 
مساحت  هر یک حدود 40 متر مربع به انضمام حدود 12 متر بالکن با سازه 
مشترک اسکلت آهنی با حدود یکمتر کنسول در بر خیابان و داخل خیابان 
میباشند با توجه به آنکه  تنها درب دو مغازه باز شد بر اساس اظهارات مغازه 
و سطحی دارای کفسازی موزائیک و دیوار ها و قسمتی سنگ و مابقی اندو و 
گچ میباشد  و در دو مغازه  دیگر کفسازی بتنی و دیوار ها اندود گچ فرسوده 
و درب هر سه مغازه ها نوع آهنی میباشد در سه مغازه بالکن با مساحت 
هر یک حدود 12 متر با تیر آهن و کفسازی بتن و راه پله فلزی اجرا گردیده 

است در داخل گاراژ نیز وردوی با سقف تیر آهن و طاق ضربی مسقف و 
در انتها نیز چهار مغازه با سازه دیوار باربر و سقف تیر آهن و طاق ضربی 
جمعا به مساحت حدود یکصد متر مربع احداث که دو مغازه از چهار مغازه به 
یکدیگر ارتباط دارند غالبا کف سازی با بتن و در محوطه با استفاده از خرپا 
و توری و پشم و شیشه و ورق گالوانیزه مساحت حدود 250 متر مربع آن 

مسقف گشته ، یکی از مغازه ها تا سقف سرامیک و بالکن حدود شش متر 
نگردیده  اجرا  بتنی ولی درب آن  احداث گردیده  و کفسازی  مربعی در آن 
است  ولی بقیه مغازه ها دارای درب  پروفیل آهن اجرا گردیده است . مغازه 
بعدی دارای نازک کاری با اندود سیمان سفید و بالکن و مغازه دیگر دارای 
پاچال سرامیک شده  با کف سازی موزائیک و دیوار ها تا قسمتی سرامیک و 
با بالکن حدود 6/5 متری که با مغازه مجاور با همان نازک کاری ارتباط دارد 
دیوار های داخلی محوطه گاراژ با پالستر سیمان سفید نماسازی شده است 
و در گوشه به مساحت حدود شش متر مربع سرویس بهداشتی و آبدارخانه 
با کفسازی سرامیک و دیوار ها نیز در داخل کاشی اجرا گردیده است محل 
دارای کنتور تک فاز برای گاراژ و مغازه ها ی  آن و کنتور سه فاز برای یکی 

از مغازه های بر بلوار و مغازه مجاور کنتور کنتور تک فاز و مغازه دیگر 
بحسب اظهارات کنتور برق ندارد و برا ی این مجموعه تنها یک انشعاب آب 
در گاراژ  ایجاد شده است . طبق سند رهنی شماره 232482 دفتر خانه 309 
تهران در قبال مبلغ 2000000000 ریال در رهن شرکت ایساکو قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ سه میلیارد ریال ارزیابی شده است  پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1393/3/24 در اداره ثبت واقع 
در اردستان از طریق مزایده به فروش می رشد مزایده از مبلغ سه میلیارد 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر 
یا  و  انشعاب  از حق  اعم  گاز  برق،  آب،  به  مربوط  بدهي هاي  پرداخت  است 
حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز 
بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مي گردد. و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت  و مکان مقرر برگزار خواهد شد .م الف 76 خیر اله 
عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان

تحدید حدود اختصاصی
23186 شماره : 103/93/511/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب طویله 
و اطاق فوقانی آن و بشماره پالک 223/2- فرعی از شماره 147- اصلی واقع 
در مزده جزء بخش 11 که بنام آقای منصور آگاهی نیه فرزند صفر علی  در 
جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید 
نامبرده،  اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای  گردد 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح رور 1393/4/9 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
محل  در  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  ساعت  در  که  گردد  می  اخطار  امالک 
مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم  حضور  
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار : 93/3/3  م الف  41مجتبی شادمان – رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز



روایت است وقتی امام سللجاد - عليه السللام را به والدت 
مولودي بشللارت مي دادند، نمي پرسيد پسللر است یا دختر، 
بلكه از اندام معتدل و ساختمان سالم او سؤال مي كرد. چون 
خبر سامتش را مي شنيد،مي گفت: خدا را شكر كه او را قبيح 

و ناموزون نيافریده است.
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 زبان تبر 

 هيزم ش��كن تنومند اما بدخلقي در نزديكي دهكده ش��يوانا زندگي 
مي كرد. هيزم شكن با اهالي ش��هرهاي دور قرار داد مي بست و براي 
مردم دهكده خودش كاري نمي كرد.براي ساختن پلي روي رودخانه 
نياز به تعداد زيادي تنه درخت و الوار بود. اهالي دهكده مجبور بودند 
به سرعت كار كنند و در كمتر از دو هفته پل را بسازند. به همين خاطر 
الزم بود كسي نزد هيزم ش��كن برود و از او بخواهد كه كارهاي جاري 
خودش را متوقف كند و براي پل دهكده، تنه درخت آماده كند.چند 
نفر از اهالي نزد او رفتند، اما جواب منفي گرفتند. براي همين اهالي 
 دهكده، ن��زد ش��يوانا آمدن��د و از او خواس��تند به ش��كلي ب��ا مرد 
هيزم شكن سرصحبت را باز كند و او را راضي كند تا براي پل دهكده 
تنه درخت آماده كند.ش��يوانا صبح روز بعد، اول وقت لباس كارگري 
پوشيد. تبري تيز را روي شانه گذاش��ت و به سمت كلبه هيزم شكن 
رفت. مردم از دور نگاه مي كردند و مي ديدند كه شيوانا همپاي هيزم 
شكن تا ظهر تبر زد و درخت اره كرد و س��رانجام موقع ناهار با او سر 
گفت و گو را باز كرد و در خصوص نياز اهالي به پل و باران شديدي كه 
در راه اس��ت، براي او صحبت كرد. بعد از صرف ناهار هيزم ش��كن با 
شادي و خوشحالي درخواست شيوانا را پذيرفت و گفت از همين بعد 
از ظهر كار را شروع مي كند. شيوانا هم كنار او ايستاد و تا غروب درخت 
قطع كرد.شب كه شيوانا برگشت، اهالي دهكده را ديد كه با حيرت به 
او نگاه مي كنند و دليل موافقيت هيزم شكن يكدنده و لجباز را از او مي 
پرسند. شيوانا با لبخند اش��اره اي به تبر كرد و گفت: اين هيزم شكن 
قلبي به صافي آسمان دارد، ولی مش��كلي كه دارد اين است كه فقط 
زبان تبر را مي فهمد. بنابراين اگر مي خواهي��د از اين به بعد با هيزم 
شكن هم كالم شويد، چند ساعتي با او تبر بزنيد. در واقع هر كسي زبان 
ابزار شغل خودش را بهتر از بقيه مي فهمد و شما هر وقت خواستيد با 

كسي دوست شويد، بايد به زبان خودش با او هم كالم شويد

شهر حکایت

 مهندس��ان خودرويی را طراح��ی كرده اند كه ق��درت پرواز تا 
800 كيلومتر را داراست و تا سال 2015–2016 به بازار عرضه 

می شود.
بس��ياری از فيلم های علمی– تخيل��ی ما را به روي��ای پرواز با 
ماش��ين می برد، اما اين رويا به واقعيت تبديل ش��ده و در سال 
 2015 يا 2016 خودوروی Terrafugia TF-X پرواز خواهد 
كرد. آغاز اين پروژه مربوط به س��ال 2009 است كه در همان 

س��ال با همين س��اختار پرده برداری ش��د و به زودی به بازار 
 عرض��ه می ش��ود. در حال حاض��ر اين پ��روژه در ح��ال انجام

 است.
اين خودرو دارای يک خلبان اتوماتيک اس��ت و بدون مش��كل 

سفر می كند.
 ب��رای ران��دن آن كاف��ی اس��ت كارب��ر 5 

س��اعت آم��وزش ببين��د و بع��د 
 از آن كارب��ر ق��ادر ب��ه ران��دن آن

 اس��ت.»ترافوجيا تی اف« بال های 
كوچكی دارد كه جمع می ش��ود و 

می تواند عمودی فرود آيد.
اين خودرو در ترافيک های س��نگين 

می تواند از طريق هوا به س��فر خود 
ادامه دهد و توسط موتور الكتريكی 

خ��ود می توان��د 800 كيلومتر پرواز 
داش��ته باش��د و دارای موتوری با قدرت 

600 اس��ب بخار به همراه يک موتور با قدرت 300 اسب بخار 
است.تاريخ دقيق عرضه آن مشخص نيست. قيمت اين خودرو 
200 هزار يورو است و شايد همه نتوانند به دليل قيمت باالی آن 
 خودرو را بخرند، اما بعدها ام��كان پايين آمدن قيمت آن وجود 

دارد.

سال 2015با خودرو پرواز کنيد

در اواي��ل م��اه م��ارس 
سه دانش��جو به نام های 
»ريس وركوون« »كالی 
گاستی« و »الرا روسو« 
كاناپه ای از سمساری به 
قيم��ت 20 دالر معادل 
15 ي��ورو خريدند.يكی 
از آنها 700 دالر معادل 
500 يورو در مبل پيدا 
 كرد، پس از آن س��ه جوان دانش��جو تمام كاناپه را گشتند و

 40 هزار دالر معادل 30 هزار يورو پيدا كردند. سه دوست باز 
هم می گردند تا نشانی از صاحب كاناپه پيدا كنند. آنها نامه ای 
پيدا می كنند كه در پاكت بود و آن را خواندند؛ اين پول متعلق 
به يک زن بيوه بوده كه در هادس��ون وال��ی زندگی می كرده 

است. بيوه به آنها 730 يورو پاداش می دهد.

فرزند بزرگ ديويد بكام 
ب��رای آن كه ق��در پول 
را بدان��د، كارگ��ر ي��ک 
كافی ش��اپ ب��ا حقوق 

ساعتی 3 يورو شد.
تخمي��ن زده می ش��ود 
ث��روت ديوي��د ب��كام، 
كاپيتان اسبق انگليس 
و همسرش فراتر از 100 
ميليون يورو باشد، اما بروكلين پسر 15 ساله آنها كارگر يک 
كافی شاپ در غرب شهر لندن شده است. وی تاكنون چندين 
ساعت در محل كار خود حاضر ش��ده و البته آن را نيز به نحو 
مطلوب انجام داده اس��ت. يک فرد نزديک به خانواده بكام ها 
 اظهار داشته رومرو 11 ساله، كروز 9 ساله و هارپر سون 2 ساله 

نيز در آينده، به صورت مستقل كار خواهند كرد. 

گران ترين و زيباترين 
آپارتمان دنيا در نيمه 
 2014 س��ال  دوم 
به ف��روش می رس��د.

برج موناكو ب��ه ارتفاع 
170 مت��ر معتبرترين 
س��اختمان در جهان 
شناخته ش��ده است، 
اما آپارتمان اودئون در 
آخرين طبقه برج موناكو به وس��عت 3300 متر در طبقه 
49 قرار دارد كه توس��ط »آلبرتو پينتو« با دكوراس��يونی 
لوكس طراحی ش��ده و گران ترين آپارتمان جهان اس��ت؛ 
اين آپارتمان دارای ديد پاناراما و يک استخر با آب سرريز، 

سالن ورزش و تناسب اندام، اتاق های جادار و وسيع است.
اين برج توسط »الكس��اندر ژيرالدی« طراحی شده است.

حكيم ابوعلي س��ينا در خواص پونه بر تاثير آن بر مزاج و 
دردهاي ش��كم و معده تاكيد مي كن��د و آن را دوركننده 
حش��رات نيز مي داند. به اس��تناد مطالب جلد دوم كتاب 
قانون، حكيم بزرگ ايراني با برشمردن انواع پونه مي گويد 
كه پونه گوهری است لطيف و پونه كوهی از پونه جويباری 
قوی تر است. به گفته او» تندی و تلخی پونه، به ويژه پونه 
كوهی، بس��يار نرم كننده اس��ت؛ خون را به سوی پوست 
می كشد و قرحه آور است. پونه را تنها خورند؛ عرق ريز است 
و بس��يار گرمی بخش. مواد را از ژرفای تن جذب می كند . 
تكه كننده و خشكاننده و گرم كننده است. براي درمان درد 
مفاصل آب پزش را بخورند. كوفتگ��ی ماهيچه و پيرامون 
ماهيچ��ه را برطرف مي كن��د. ضماد پونه كه پوس��ت را 
می سوزاند هم داروی عرق النساء است. هم چنين پونه 
را بخورند و به دنبالش آب پنير سر كشند و چندين روز 
پی در پی تكرار كنند كه در عالج پاغر و واريس مفيد 
است . پونه ای كه ) غليجن ( نام دارد نيز خوردنش داروی 
ترنجيدگی و ماليدنش بر پوست كه خون را بسوی پوست 
می كشد، عالج نقرس است. افشره اش كرم گوش را از بين 
می برد و پونه كوهی داروی زخم دهان است و ريختنی ها 
را از سوراخ بينی بيرون سازد. س��وخته غليجن هم لثه را 
استوار سازد . آب پز پونه عالج بلند نفسی ) انتصاب النفس(

اس��ت. پونه تنها و به ويژه اگر با انجير خورند، س��ينه را از 
خلط های غليظ و ل��زج پاک می نمايد. درم��ان درد دنده 
اس��ت و كوهی از جويباری در اين باره موث��ر تر و غليجن 
همه اين كارها را می كند. سركه را بر پونه پاشند يا پونه ای 
كه تازه در سركه ريخته اند به بينی غش كرده نزديک كنند 
تا از بوی آن به هوش آيد. هر پون��ه ای و بويژه پونۀ كوهی 
بی اشتهايی و ضعف معده را هم از بين مي برد و سكسكه را 
تسكين مي دهد. پونه كه زداينده و باز كننده و نرم كننده 
مواد صفرايی و سودايی است، خودش و آب پزش در عالج 
يرقان مفيد اس��ت. اگر بيمار يرقانی خود را با آب پز و پونه 
كوهی شستشو دهد، عرق كند و س��ود بيند و اگر پونه را 
با انجير خورند، داروی استس��قا اس��ت .خ��وردن و ضماد 
گذاش��تن پونه، پادزهر حش��رات اس��ت. ضمادش تقريبا 
كار داغ گ��ذاری را انج��ام می دهد. دودك��ردن برگ پونه 
هم حشرات را می گريزاند . گس��تردن برگش نيز دشمن 

حشرات موذی است.«

کشف 30 هزار یورو در 
کاناپه

فرزند بکاِم ميلياردر، کارگر 
کافی شاپ شد

گران ترین آپارتمان جهان
به فروش می رسد
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