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 فاتح دروازه ها دیگربار
 به میدان رفت

اشتهای سیری نشدنی خودرو سازان در افزایش قیمت ها

دایی:به کی روش فرصت دهیم کارش را بکند
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سرمربی پیشین سرخپوشان معتقد است صحبت درباره شرایط فعلی این تیم کمکی به حل وضع موجود 
نمی کند.

در حال��ی ک��ه س��ال 93 ب��ه روزه��ای پایانی خ��ود نزدی��ک می ش��ود، خودروس��ازان 
 دوب��اره عزم خ��ود را ج��زم کرده اند ت��ا قیم��ت خ��ودرو را ب��رای چندمین ب��ار افزایش

 دهند.
این روزها و در ایام پایانی سال 93 دوباره زمزمه هایی از احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو 

شنیده می شود.
 انگار به نظر می رسد خودروسازان از افزایش چند باره قیمت خودرو سیری ناپذیر هستند 
و همچنان ب��ه بهانه های مختلف، س��عی در ب��اال بردن قیم��ت خودرو دارن��د؛ موضوعی 
که دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان در تازه تری��ن اظهارنظر خ��ود تایید می کند؛ »امس��ال 
افزایش قیمت نخواهیم داش��ت، اما در س��ال آینده ب��ا توجه به افزای��ش هزینه ها، قیمت 
 خودرو افزایش خواهد داش��ت و درصد این افزای��ش قیمت را اکنون نمی توان مش��خص 

کرد.«

نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داده است.

 به گفته وی، »در جلسه کمیسیون، نعمت زاده موضوع افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو 
در سال آینده را مطرح کرد که نمایندگان با این مساله مخالف بودند.«

البته با وجود این مخالفت مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می رس��د از کانال 
دیگری برای افزایش قیمت خودرو وارد شده است. 

در همین رابط��ه می توان ب��ه تالش و پافش��اری وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت برای 
خارج کردن قیمت گ��ذاری خودرو از ش��ورای رقابت اش��اره کرد. محمدرض��ا نعمت زاده 
 معتقد اس��ت ک��ه »خ��ودرو انحصاری نیس��ت و بای��د عرضه و تقاض��ا، قیم��ت را تعیین 

کند.
« اما در مقابل، شورای رقابت تاکید دارد که »دو خودروساز بزرگ...

 بازارتاریخی »هنر«   از خطرآتش 
گریخت

ش��هرداری اصفه��ان ضمن تای��د خبر آتش س��وزی در 
اطراف هتل عباس��ی اصفهان از کنترل ب��ه موقع حریق 
در این منطقه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
همرازعصرروز سه شنبه شهروندانی که از مقابل بازار هنر 
اصفهان در خیابان باغ گلدس��ته عبور می کردند متوجه 
آتش س��وزی مقابل این بازاردرضلع شرقی هتل عباسی 
شدند و با سازمان آتش نش��انی اصفهان تماس گرفتند. 

ماموران اطفاحریق آتش... 
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
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يادداشت

رئیس جمهور در اجتماع راهپیمايان 22 بهمن:
 هم سانتريفیوژها خواهد چرخید

 و هم اقتصاد
روحانی گفت: دروغ می گویند که ایران به دلیل تحریم ها پای 
میز مذاکره آمده است. ایران به دلیل منطق پای میز مذاکره 
آمده اس��ت.هم س��انتریفیوژها خواهد چرخید و هم اقتصاد/ 

بخشی از تحریم ها را کنار زدیم/ دروغگویی را کنار بگذارید
حجت االسالم حسن روحانی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن 
در میدان آزادی تهران، با اشاره به حضور پرشکوه مردم ایران 
در راهپیمایی امسال، گفت: من از همه ملت ایران به خاطر این 

حضور شکوهمند سپاسگزاری می کنم.
وی با اشاره به اینکه سی و شش سال از خواست مردم ما برای 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی گذشت، گفت: اما آرمان 

ملت ما همچنان استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است.
روحانی با تاکید ب��ر اینکه جمهوری اس��المی ایران ۲ ارزش 
و آرمان را در کنار خود دارد؛ مردم س��االری و دین س��االری، 
خاطرنشان کرد: جمهوری اس��المی ایران تبلور شریعت در 
ظرفیت یک ملت بزرگ است؛ جمهوری اسالمی ایران تجلی 
حکومت خداوند در قامت ملتی رشید است؛ جمهوری اسالمی 

ایران اعمال اراده الهی از طریق امتی بیدار و هوشیار است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اصل ها ثابت و فرع ها فی الس��ماء؛ 
ریش��ه های این انقالب آرمان های ما، اصول م��ا، تغییرناپذیر 
خواهد بود و اگر در ف��روع و اجرا چیزی مورد نظر باش��د باز 
هم در چارچوب جمهوری اسالمی ایران از طریق انتخابات و 
صندوق آرای مردم خواهد بود.وی با اشاره به اینکه همان طور 
که امام عزیز و بزرگوار ما فرمودند، جمهوری اس��المی ایران 
نه یک کلم��ه کم و نه ی��ک کلمه اضافه، گفت: اس��المیت ما 
 عی��ن جمهوریت ماس��ت و جمهوری��ت ما عین اس��المیت

 ماست.
هشدار نماينده مردم اهواز به خانم ابتکار
در منزل بمانید و آشپزی کنید!!!

عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: به خانم 
ابتکار پیشنهاد می کنم که اگر توان کار کردن ندارد از ریاست 

سازمان محیط زیست استعفا دهد. 
سیدش��ریف حس��ینی نماین��ده م��ردم اه��واز در مجلس 
شورای اس��المی با اشاره به ش��رایط نامس��اعد آب و هوایی 
اس��تان خوزس��تان گفت: بع��د از مدت ها ما ش��اهد حرکت 
جدیدی در دولت ب��رای رس��یدگی به وضعی��ت ریزگردها 
در استان خوزس��تان هس��تیم که آن هم به میمنت دستور 
 مق��ام معظم رهب��ری برای رس��یدگی ب��ه این ام��ر صورت

 گرفته است.
وی افزود: هرچند وزیر بهداش��ت ب��ه عن��وان نماینده ویژه 
رئیس جمه��ور ب��رای رس��یدگی ب��ه ش��رایط ریزگردها در 
استان حاضر ش��ده اما ما انتظار داش��تیم که رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت نیز در اس��تان حض��ور پیدا کند 
 که وی به دلیل کنس��ل ش��دن پرواز در اس��تان حضور پیدا 

نکرد.

تغییر معادالت منطقه ای در کنار تغییر س��اختار قدرت در 
عربستان سعودی موجب ش��ده تا کارشناسان امور منطقه  
پیش بینی کنند، سیاست  های سعودی از حمایت از تروریسم 

به مبارزه با تروریسم البته به شکل صوری آن تغییر کند.
پایگاه خبری لبنانی »النش��ره« در مقال��ه ای به قلم »جرج 
عبید« به بررسی نقش آینده عربستان سعودی در مبارزه با 
تروریسم در منطقه پرداخت و این در حالی است که عربستان 
سعودی ش��اهد تغییر و تحوالت ریش��ه ای در قدرت شده و 
یکی از مهمترین قطب های حمایت از تروریس��م در منطقه 

شمرده می شود.
النشره در این خصوص می نویسد: نگاه ناظران و کارشناسان 
به بازتاب های س��فر رئیس جمهوری آمریکا به عربس��تان 
س��عودی و دیدار باراک اوباما با »س��لمان بن عبد العزیز«، 
پادشاه جدید س��عودی دوخته ش��ده اس��ت، به ویژه آنکه 
پروند ه های مهمی مانند بحران  سوریه، یمن و بحرین و مهم تر 
از همه پرونده هس��ته ای ایران و مذاکرات ایران و گروه1+5 

مطرح است.
روابط ریاض – واش��نگتن در این اواخ��ر از رابطه همکاری 
استوار بر منافع مش��ترک به رابطه س��رد و حتی متشنج و 
بحران زده س��وق پیدا کرده بود و برکس��ی پوشیده نیست 
که س��فر »باراک اوباما«، رئیس جمه��وری آمریکا با هیأت 
همراهش به عربس��تان س��عودی تنها برای عرض تسلیت 
نبوده، بلکه همه می دانند که چنین سفری اهداف دیگری را 
دنبال می کند، به ویژه آنکه معادالت بسیاری که زمانی حاکم 
بی چون و چرای عرصه بین المللی بود، هم اکنون تغییر کرده  

است و از جمله این معادالت حمایت بی قید و شرط غرب و 
آمریکا از تروریسم منطقه ای است که هم اکنون بازتاب های 
منفی چنین حمایت هایی دامنگیر خود غرب شده و آمریکا 

به خوبی به این تبعات پی برده است.
در واقع رئی��س جمهوری آمریکا هنگامی که با درخواس��ت 
عربستان سعودی مبنی بر حمله به س��وریه و موشک باران 
دمشق با موشک های »توماهوک« مخالفت کرده و از حمایت 
بیش از پیش گروه های مسلح تروریس��تی در سوریه سرباز 
زده و سپس اقدام به برقراری رابطه با ایران کرده بود، پی به 
نادرست بودن سیاست های منطقه ایش برده و همین خشم 

سعودی ها را به شدت برانگیخته بود.
واشنگتن هم اکنون بر خطا بودن سیاست های منطقه ایش 
را با حمایت از گروه های تروریستی تکفیری در می یابد و در 
حالی که زمانی تالش داشت، با حمایت از این گروه ها عراق و 
سوریه را به آتش بکشد و از آنجا نقشه منطقه را دگرگون کند، 
هم اکنون مشاهده می کند که جوانان آمریکایی و کشورهای 
غربی در دام توطئه ای گرفتار آمده اند که حکومت هایشان آن 

را تدارک دیده بودند.
به همین دلیل ادامه حمایت عربس��تان س��عودی از جریان 
تکفیری که هم اکنون در منطقه ریش��ه دوانیده و مناطقی 
را تحت تصرف خود درآورده و در آینده ممکن است، منتهی 
به براندازی برخ��ی از نظام های منطقه ای ش��ود، امری غیر 

ممکن است.
به همین منظور و با مرگ مل��ک عبداهلل و صدور فرمان های 
جدید عزل و نصب توس��ط شاه جدید س��عودی، واشنگتن 

به تکاپو افتاد تا این تغییرات س��اختاری و بنیادی براساس 
خواسته ها و اهداف آتی اش در منطقه صورت گیرد، به همین 
منظور برکناری ش��خصی چون »بندر بن سلطان«، رئیس 
سابق دس��تگاه اطالعات عربستان س��عودی و کسی که ید 
طوالیی در پرونده تروریس��م منطقه ای دارد، در دستور کار 

قرار گرفت.
پس از آن و ب��ه تبع ای��ن برکن��اری، اصطالح »مب��ارزه با 
تروریس��م« ابداع ش��د. به این جهت به ای��ن اصطالح ابداع 
گفته ش��د، چون در بطن خود همچنان خواستار براندازی 
نظام در سوریه بود و تالش  و ایس��تادگی  ۴ ساله دمشق در 
برابر گروه های تروریس��تی را نادیده می گرفت تا بخش��ی از 

خواسته ها و اهداف منطقه ای سعودی ها محقق شود.
اما قضیه مبارزه با تروریسم منطقه ای به اینجا ختم نمی شود، 
چون سعودی ها امروز از جمله طرف های منطقه ای هستند 
که با بیم و نگران��ی بازتاب های دو بحران س��وریه و عراق بر 
کش��ور خود را دنبال می کنند، چون هم اکنون این جریان 
کمتر کشوری در جهان عرب و اسالم را تحت تاثیر خود قرار 

نداده و در آن نفوذ نکرده است.
بنابراین کارشناسان تاکید می کنند، حضور رئیس جمهوری 
آمریکا در ریاض و دیدار وی با پادشاه سعودی در واقع بیانگر 
تعجیل و تس��ریع واش��نگتن جهت دربرگرفتن این خطر و 
محدود کردن دامنه نفوذ آن با در دست گرفتن اداره امور در 
ریاض است و در این بین رابطه با ایران بزرگ ترین محرکی 
است که سعودی ها را وادار می کند، تا برای حفظ مهم ترین 

هم پیمان بین المللی خویش تن به خواسته های آن دهند.
از س��وی دیگر برای واش��نگتن که بر این باور است، توافق 
هس��ته ای با ایران آخری��ن مراحل خود را س��پری می کند، 
ام��کان ورود به دو بح��ران توامان منطقه ای نیس��ت. چون 
آمریکایی ها ب��ه خوبی می دانند که دس��تیابی ب��ه هرگونه 
توافقی با تهران ب��ا مخالفت توامان ری��اض و تل آویو مواجه 
خواهد ش��د، در ای��ن میان واش��نگتن باید که افس��ار یکی 
 از این بحران ها را در دس��ت داش��ته باش��د و آن آل سعود

 است.
البته این بدین معنی نیست که سفر رئیس جمهوری آمریکا 
به ریاض چنین تحوالت ریشه ای، سریع و مثبتی را به همراه 
داشته اس��ت، چون آمریکایی ها و سعودی ها همچنان برسر 
برخی پرونده های منطقه ای مانند سوریه اختالف نظر دارند 
و در حالی که واشنگتن به این باور رسیده که امکان براندازی 
نظام در س��وریه وجود ندارد و باید به بقای آن رضایت دهد، 
سعودی ها همچنان بر سرنگونی این نظام پافشاری می کنند.

در واقع در حالی که آمریکایی ها به این باور رسیده اند که برای 
تامین منافع خویش مجبور هستند، ایران را در کنار خود و 
نه در مقابل خود داشته باشند، ریاض همچنان بر رویارویی 
با تهران پافشاری می کند و به همین دلیل است که همچنان 
براندازی نظام در سوریه را هدف اول خود در این کشور بیان 

می کند.

سیاست خارجی شاه سعودی

عدم سازش با ایران
 علت اصرار بر توافق

 يک مرحله ای
آیا اساسا امکان توافق هسته ای یک مرحله ای وجود 
دارد مزیت های آن نس��بت به توافق دو مرحله ای 
چیس��ت؟یک توافق یک مرحله ای و شفاف، ایران 
را از حص��ول توافق مبهمی نج��ات خواهد داد که 
ممکن است ضمایم فنی آن تا مدت ها بعد از توافق 
اولیه هم قابل حصول نباش��ند مقام معظم رهبری 
در تاریخ 1۹ بهمن س��ال جاری در جمع گروهی 
از فرمانده��ان و کارکن��ان نیروی هوای��ی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران فرمودند: »این حرفی هم 
که حاال انسان می شنود که می گویند که “در یک 
برهه ای درباره  اصول کلّی توافق کنیم، بعد درباره  
جزئیات”، این را هم بنده نمی پس��ندم؛ این را من 
نمی پسندم. با تجربه ای که از رفتارهای طرف مقابل 
داریم، احس��اس می کنم که این وسیله ای خواهد 
شد برای بهانه گیری های پی درپی بر سر جزئیات. 
اگر توافق می کنند، جزئی��ات و کلّیات و همه را در 
یک جلس��ه  واحد تمام بکنند، امض��ا کنند. اینکه 
کلیات را جداگانه توافق کنند و بعد بر اس��اس آن 
کلیات - که یک چیزهای مبهمی است، تفسیرپذیر 
است، تحلیل پذیر است - بروند سراغ جزئیات، نه، 

این منطقی نیست.«
این س��خنان مقام معظم رهبری در واقع به معنای 
موافقت معظم له با توافق یک مرحله ای است، البته 
همان طور ک��ه تصریح کردن��د، »توافق خوب« نه 
هر توافقی.حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین 
فرمودند: »همه  آنچه هم قرارداد بس��ته می ش��ود 
بین مس��ئولین ما و بین طرف مقابل، باید روشن، 
واضح، غیر قابل تفسیر و تأویل باشد. این جور نباشد 
که ط��رف مقابل - که ب��ا دبّه ک��ردن و چک وچانه 
زدن، کار خ��ود را پیش می ب��رد - بتواند باز س��ر 
قضایای گوناگون، بهانه گیری کند، دبّه در بیاورد، 
کارها را مش��کل بکند؛ ن��ه، همه  اینها ب��رای این 
است که س��الح و حربه ی تحریم از دست دشمن 
 خارج بش��ود. اگر بتوانند ای��ن کار را بکنند خوب

 است.
 البّته باید به معنای واقعی کلمه تحریم از دس��ت 
دشمن خارج بشود، تحریم برداشته بشود؛ توافِق به 
این صورت  ] بشود[؛ وااّل اگرچنانچه در این زمینه 
به توفیق نرسیدند، ملّت ایران و مسئولین و دولت 
محترم و دیگ��ران، راه های فراوان��ی دارند و یقینا 
باید آن راه ها را طی کنند برای اینکه بتوانند حربه  

تحریم را بی اثر و ُکند کنند.«

اخبار کوتاه
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مراسم تشییع والده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق

مراسم تشییع والده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان( در شهرک 
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معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

افزايش 3 برابری روکش و آسفالت جاده های استان در سال جاری
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از 
سه برابر شدن میزان روکش و آسفالت جاده های 
این استان در س��ال جاری نس��بت به سال های 

گذشته خبر داد.
 گودرز امیری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
استان چهارمحال و بختیاری کوهستانی است و 
هزینه های راه سازی آن دو برابر سایر استان ها بوده 
و راه ارتباطی استان های مرکزی با جنوب کشور 
از طریق این اس��تان بوده و از این رو باید در بحث 

اعتبارات به این استان نگاه ویژ ه ای شود.
وی تصریح ک��رد: ارتباط اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با جنوب و خوزستان از طریق راه های 
شهرکرد، بروجن و لردگان در حال انجام است و 
حدود 50 کیلومتر باقیمانده آن تا پایان سال ۹۴ 

به اتمام خواهد رسید.
امیری با بیان اینکه برای جاده شهرکرد، ناقان و 
کارون ۴ در سفر ریاس��ت  جمهوری حدود 500 
میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته، بیان داشت: 
37 کیلومتر از جاده ش��هرکرد، بازفت و دشتک 
آسفالت شده و تونل آن به طور کامل باز و در حال 

تکمیل زیر سازی ها و الینیگ آن هستیم.
این مسئول به تعامل خوب استان چهارمحال و 
بختیاری با وزارت راه و شهرس��ازی اشاره کرد و 
گفت: اعتبارات اختصاص یافته برای سال ۹3 این 
استان حدود یک هزار و 600 میلیارد ریال بود و 
این در حالی اس��ت که میزان این اعتبارات برای 
سال ۹1، ۹۴0 میلیارد ریال و برای سال ۹۲ حدود 
یک هزار میلیارد ریال بوده است و استاندار در این 

افزایش اعتبار نقش ویژه ای داشته است.
وی با بیان اینکه اس��تان چهارمحال و بختیاری 
مشکالت متعددی تا رسیدن به وضع مطلوب در 
حوزه راه های ارتباط��ی دارد، افزود: امیدواریم با 
بازگشایی راه ها کمی از مشکالت مردم حل شود.

امیری بیان داش��ت: در خصوص تبدیل برخی از 
راه ها به ب��زرگ راه و آزادراه هم برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته است که امیدواریم درآینده با تالش 

مسئوالن در راه و شهرسازی انجام شود.
وی از آسفالت و روکش ۲60 کیلومتر از جاده های 
استان چهارمحال و بختیاری در سال ۹3 خبر داد 
و خاطرنشان کرد: این میزان آسفالت به اندازه سه 
برابر آسفالت صورت گرفته در سال های گذشته 

است.امیری یکی از مش��کالت راه و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری را بحث سختی کار، 
پاداش، حقوق و مزایای کارمندان و راهداران بیان 
کرد و تاکید کرد: امیدواریم با عنایت مس��ئوالن 

کشوری این مشکل تا پایان سال رفع شود.
 معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 

به پیگیری دولت تدبیر و امید برای بازگش��ایی 
فرودگاه شهرکرد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
ما در فرودگاه دو پرواز برای ش��هرکرد به تهران و 
دو پرواز برای شهرکرد به مشهد داریم و در حال 
تالش برای اضافه کردن دو پرواز دیگر شهرکرد به 

تهران هستیم.

مس��ئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
چهارمحال ویختی��اری از برگزاری جش��نواره 
سراسری »مس��جد پایگاه انقالب اسالمی« در 
بخش داستان نویس��ی به میزبانی استان چهار 

محال و بختیاری خبر داد.  
حجت االسالم مرادیوسفی، مسئول کانون های 
فرهنگی هنری چهارمحال وبختی��اری، امروز 
)۲3بهمن( به خبرنگارخبرگزاری شبس��تان از 
شهرکرد گفت: جشنواره »مسجد پایگاه انقالب 
اسالمی« با برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و 
مذهبی توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد کشور و با مشارکت دبیرخانه های 
استانی کانون های فرهنگی و هنری مساجد و 
با هدف آشنایی بیش��تر با دستاوردهای انقالب 
اسالمی به منظور تبیین نقش مساجد در پیروزی 
انقالب اس��المی،تداوم انقالب اسالمی، فراهم 

سازی زمینه حضور، مش��ارکت جوانان در امر 
برگزاری مراس��م س��الگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و آئین های گرامیداشت ایام اهلل 

دهه فجر برگزار می شود.
وی افزود: جش��نواره» مس��جد پای��گاه انقالب 
اس��المی« در بخش های کتابخوانی، نقاش��ی، 
عکاس��ی، پیامک ادبی، داستان نویسی، خاطره 
نویسی، خوشنویس��ی، طراحی پوستر، نمایش 
نامه نویس��ی، تولید کتاب جیبی، ش��عر، مقاله 
نویسی، تفس��یر مفاهیم س��وره فجر، روزنامه 
دی��واری و تولیدات خبری در سراس��ر کش��ور 
برگزاری می ش��ود که اس��تان چه��ار محال و 
بختیاری میزبان بخش جش��نواره »داس��تان 

نویسی« است.
مس��ئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
چهارمح��ال وبختی��اری مس��جد و انق��الب 

اس��المی،امام خمینی)ره( و ده��ه فجر انقالب 
اسالمی را از موضوعات جشنواره داستان نویسی 

عنوان کرد.
حجت االس��الم یوس��فی زمان برگ��زاری این 
جش��نواره رااز )1۲بهمن(  لغایت )18اسفند( 
سال جاری )س��الروز تاسیس ستاد عالی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور( عنوان کرد 
و افزود: عالقه مندان باید آثار ارسالی خود را در 
قالب فونت Bnazanin و با س��ایز 1۴ تایپ و 

فایل word اثر را بر روی لوح فشرده به دبیرخانه 
کانون های مساجد استان تحویل دهند.

این مقام مسئول بابیان اینکه جشنواره داستان 
نویس��ی در دو رده سنی زیر 16 س��ال و باالی 
16 برگزارمی شوداظهارداش��ت: س��اده و بدیع 
بودن،ارس��ال تعدادآثارب��دون محدودی��ت در 
موضوع جش��نواره، ارس��ال آثار در پنج صفحه 
A۴، را از جمله شرایط جشنواره داستان نویسی 

برشمرد.
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر می 
sajadesokhan. توانند به پایگاه اطالع رسانی

ir و یا به دبیرخانه جشنواره، شهرکرد- تقاطع 
بل��وار کاش��انی و فاراب��ی- اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی- مجتمع فرهنگی هنری غدیر- 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری چهارمحال 

و بختیاری مراجعه کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

حفظ کرامت نظام به قطع 
وابستگی  به بیگانگان بستگی 

دارد

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان 
رهبری گفت: حفظ کرامت نظام جمهوری اس��المی به 
قطع وابس��تگی به بیگانگان بس��تگی دارد و دولت باید 
تالش کند زمینه را برای فراهم کردن قطع وابستگی به 

خارج به خصوص در زمینه اقتصادی فراهم کند.
 حجت االسالم علیرضا اسالمیان جمع شرکت کنندگان 
در راهپیمای��ی ۲۲ بهم��ن در ش��هرکرد مرکز اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با تبریک سی و ششمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی اظهار کرد: حف��ظ و پایداری 
حکومت اسالمی یک ضرورت بوده که همواره باید نسبت 
به آن احساس مسئولیت داش��ته باشیم و برای زنده نگه 
داشتن آرمان های انقالب اس��المی از هیچ تالشی دریغ 

نکرد.
وی اظهار کرد: امروز جشن های دهه فجر را برپا می کنیم 
تا به نوع��ی ش��کر گزار نعمت های این انقالب اس��المی 

باشیم.
اس��المیان با اش��اره به اینکه در برگزاری این جش��ن ها 
نباید بگذاریم  سوء استفاده ای صورت گیرد، تصریح کرد: 
برخی اف��راد منفعت طلب به بهانه این ای��ام برنامه هایی 
 خ��الف دین اس��الم و قوانی��ن نظ��ام برگ��زار خواهند

 کرد.وی تاکید کرد: حفظ کرامت نظام جمهوری اسالمی 
به قطع وابستگی به بیگانگان بستگی دارد و در این زمینه 
دولت باید تالش کند ب��ا برنامه  س��ازمان یافته زمینه را 
برای فراهم کردن قطع وابستگی به خارج به خصوص در 
زمینه اقتصادی را فراهم کند.نماینده مردم چهارمحال 
و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری گفت: ما در نظام 
اسالمی باید مالک ها و ارزش های یک حکومت اسالمی 
را بشناسیم و همواره در این مسیر حرکت کنیم تا زمینه 

دستیابی به موفقیت را هموار کنیم.
وی بیان کرد: کارهای حرام را در جشن ها و مراسم های 
خودمان انج��ام ندهیم ک��ه این امر خالف ی��ک نظام و 
حکومت اسالمی خواهد بود.اس��المیان عنوان کرد: اگر 
ملت و حکومت ما تاکنون موفق بوده و دشمن نتوانسته 
کاری از پیش ببرد تنها به دلیل تحق��ق یافتن قوانین و 

مقررات اسالمی در نظام جمهوری اسالمی بوده است.
وی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران شهدای زیادی را 
برای حفظ نظام داده است پس ما نیز باید همواره راه این 
شهدا را ادامه داده و کاری نکنیم که در قیامت شرمنده 

این مجاهدان اسالم شویم.

سرايش شعر باران بر بام ايران
باز باران ،ب��ا ترانه و چقدر باران و ب��رف این روزها دیر 
به دیر ش��اعرانگی خود را برای چهارمحال و بختیاری 

می سرایند.
زمستان امسال که از برف خبری نشد ،اما همین باران 
زمستانی دو روز اخیر جای شکر بس��یار دارد،چرا که 
خش��کی های چهارمحال و بختیاری ،داشت از متن 

زمین بیرون می زد.
هوای چهارمحال و بختیاری لطیف بود، باران زمستانی 
که آمد، لطیف تر شد، آنچنان که تهنیت و لطافت آن 

را می توان از اعماق جان حس کرد.

چهارمحال و بختیاری در دوره 
های فنی و حرفه ای شرکت 

کردند
مدیرکل زندانه��ا و اقدام��ات تامین��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ابتدای امس��ال تاکن��ون یکهزار و 
۲51زندانی در استان در دوره های فنی و حرفه ای در 

زندان شرکت کردند.
علی نظری’ روز پنجشنبه در گفت و گو یی اعالم کرد: 
امسال ۴5 دوره آموزش فنی و حرفه ای در زندان های 

استان برگزار شد.
وی گفت: در این مدت ۴17نفر از مددجویان زندانی 
نیز در کارگاه های اش��تغال استان مش��غول فعالیت 

شدند.
وی اظهار ک��رد: آموزش فنی و حرف��ه ای با همکاری 
س��ازمان فنی و حرف��ه ای در زندانهای اس��تان برای 
اش��تغال مددجویان برگزار و برای شرکت کنندگان 

در دوره ها نیز مدرک فنی و حرفه ای صادر می شود.
وی اظهار کرد: هم اکنون رشته های مختلف آموزش 
فنی و حرفه ای از جمله جوشکاری، تراشکاری، پشتی 
سازی، ملیله بافی، بافت فرش و گلیم، معرق و منبت 

کاری آموزش داده می شود.
نظ��ری از فعالیت 18کارگاه اش��تغال از جمله صنایع 
چوب، جوش��کاری، منب��ت، معرق، صنایع دس��تی، 
منجوق بافی، پش��تی زن��ی، گلخانه و بادامس��تان در 
زندانهای اس��تان ب��رای فعالیت و اش��تغال زندانیان 

خبر داد.
وی برپایی نمایش��گاه و فروش��گاه را نیز یکی دیگر از 
برنامه ه��ای ای��ن اداره کل برای حمایت از اش��تغال 

مددجویان زندانی عنوان کرد. 
الزم به ذکر است که هم اکنون سه زندان در شهرکرد، 

بروجن و لردگان فعال است.

بام ايران میزبان جشنواره سراسری »مسجد پايگاه انقالب اسالمی«
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گشتی در اخبار بهره برداری از پروژه احداث خیابان شهید بهشتی

دو سازه قرن هشتمی اصفهان را در یابید

همزمان با فرارس��یدن 22 بهمن ماه پروژه احداث خیابان شهید بهشتی 
ورنامخواست به بهره برداری رس��یدهمزمان با فرارسیدن 22 بهمن ماه، 
پروژه احداث خیابان شهید بهش��تی ورنامخواس��ت با اعتباری بالغ بر 4 
میلیارد ریال و با حضور مسئوالن شهرستان لنجان به بهره برداری رسید. 
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باسرعت عمل آتش نشان ها؛ 

 بازارتاريخی »هنر«   از خطرآتش 
گريخت 

مدیر رواب��ط عمومی س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
شهرداری اصفهان ضمن تاید خبر آتش س��وزی در اطراف هتل 
عباسی اصفهان از کنترل به موقع حریق در این منطقه خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری تحلیلی همرازعصرروز سه شنبه شهروندانی 
که از مقابل ب��ازار هنر اصفهان در خیابان باغ گلدس��ته عبور می 
کردند متوجه آتش س��وزی مقابل این بازاردرضلع ش��رقی هتل 
عباسی شدند و با سازمان آتش نش��انی اصفهان تماس گرفتند. 

ماموران اطفاحریق آتش... 
مدیر رواب��ط عمومی س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
شهرداری اصفهان ضمن تاید خبر آتش س��وزی در اطراف هتل 

عباسی اصفهان از کنترل به موقع حریق در این منطقه خبر داد.
عصرروز سه شنبه ش��هروندانی که از مقابل بازار هنر اصفهان در 
خیابان باغ گلدس��ته عبور می کردند متوجه آتش سوزی مقابل 
این بازاردرضلع شرقی هتل عباسی شدند و با سازمان آتش نشانی 

اصفهان تماس گرفتند.
ماموران اطفاحریق آتش نشانی با حضور درصحنه متوجه شدند 
یکی از درختان چنارمقابل بازار و درختچه های شمش��اد اطراف 

آن دچارآتش سوزی شده که دراسرع وقت آن را خاموش کردند.
مس��عود عنایت زاده در گفت و گو ب��ا خبرنگارماگفت:این آتش 
سوزی ارتباطی به هتل تاریخی عباسی نداشت و چون در نزدیکی 
آن هتل اتفاق افتاده مردم تصورکردند هتل عباس��ی دچارآتش 

سوزی شده است.
وی اظهارکرد:حادثه مذکور حریق اش��جار می باش��د که روزانه 
اتفاقات مش��ابه زیادی در این زمینه و در سطح شهرمی افتد ولی 
اهمیت این آتش سوزی مجاورت آن با هتل عباسی و بازار هنر بود 
که خوشبختانه سرعت عمل ماموران از سرایت حریق به این ابنیه 

تاریخی جلوگیری کرد.
مدير عامل سازمان قطارشهري شهرداري 

اصفهان خبر داد:

آغاز ريل گذاري خط يك مترو از 
ايستگاه سي و سه پل به  صفه تا 

پايان سال
مدیرعامل س��ازمان قطارشهري ش��هرداري اصفهان اعالم کرد: 
پیمانکار عملیات ریل گذاري خط یك مترو حدفاصل ایس��تگاه 
سي و سه پل تا ایستگاه صفه انتخاب شده و تا پایان سال عملیات 

اجرایي این طرح آغاز خواهد شد.
جواد ش��عرباف با بیان این خبر گفت: پیمانکار پروژه ریل گذاري 
خط یك مترو حدفاصل سي و سه پل تا ایستگاه صفه انتخاب شده 
است. وي با اشاره به آغاز عملیات اجرایي ریل گذاري این فاز افزود: 
عملیات اجرایي ریل گذاري خط یك مترو حدفاصل سي و سه پل 

تا ایستگاه صفه تا پایان سال جاري آغاز مي شود.
مدیرعامل سازمان قطارشهري ش��هرداري اصفهان با بیان اینکه 
مدت اجراي این طرح 18 ماهه اس��ت، تصریح کرد: 32 میلیارد 
تومان اعتبار براي اجراي ریل گذاري این محدوده اختصاص داده 

شده است.
رئیس کمیسیون بانوان شورای شهرباغ 

بهادران: 

موضوع اشتغال خانگی زنان باغ 
بهادرانی را پیگیری می کنم 

رئیس کمیسیون بانوان شورای شهرباغ بهادران از لزوم راه اندازی 
اشتغال های خانگی برای بانوان این شهر خبرداد.اعظم جهاندار در 
جمع خبرنگاران گفت:بانوان شهرباغ بهادران ازاستعدادوتوانمندی 
های باالیی برخوردارهستند که باید این موضوع در قالب اشتغال 
های خانگی تقویت ش��ود.وی اظهارکرد:حدود 82درصد از زنان 
این شهرتحصیالت عالی دارند و باید با یك فرایند استعداد یابی 
توانمندی های آنان شناسایی ش��ود و مورد استفاده قرار بگیرد.
جهانداربافت تابلوفرش،نقاشی تابلو،قالیبافی،گلدوزی،بافتنی،خ

یاطی و ... را از اولویت رش��ته های موردنظر برای اشتغال خانگی 
بانوان بیان کرد و افزود:ساخت باغ بانوان این شهرتصویب شده و 
امیدواریم به زودی این باغ برای استفاده بانوان مورد بهره برداری 
قراربگیرد.عضوشورای شهرباغ بهادران خاطرنشان کرد:شهرداری 
برای اجرای طرح هایی که قراراست تحویل مردم شود و مردم از 
آن ها بهره بگیرند با رعایت حقوق مردم برای سرمایه گذاران فرش 
قرمز پهن می کند.وی همچنین از وضعیت فاضالب این شهر انتقاد 
کرد و گفت:متاسفانه فاضالب محله ملك آباد این شهر که سال 82 
به بهره برداری رسید هنوز به شبکه مرکزی متصل نشده و از سوی 
دیگر ورزشگاه محلی این محله نیز به رغم وجود جوانان مشتاق 
هنوز احداث نشده که امیدواریم با پیگیری هایی که صورت گرفته 

به زودی این طرح ها نیز اجرایی شود.

چند راهکار برای کوتاه کردن دست 
جیب برها 

بهتر است شهروندان هنگام سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس، 
بلیت، کارت یا پول خود را از قبل آم��اده کنند تا مجبور به خارج 

کردن محتویات جیب خود در میان ازدحام جمعیت نشوند.
پلیس درباره پیشگیری از جیب بری در مکان های  شلوغ و پر تردد 

به ویژه در روزهای پایانی سال به شهروندان هشدار داد.
بر این اساس ش��هروندان باید در مکان های شلوغ مانند اتوبوس، 
مراکز خرید، زیارتگاه ها و پ��ارک ه، مراقب وجوه نق��د، موبایل و 
س��ایر اموال با ارزش داخل جیب یا کیف خود باش��ند و از نشان 
دادن موج��ودی داخل کیف یا جیب خود، خصوص��اً پول نقد در 
انظارعمومی خودداری کنند.شهروندان باید پول، اسناد و اموال با 
ارزش خود را در جیب های مخفی لباس و جیب های زیپ دار قرار 
داده و از قرار دادن آن ها در جیب ه��ای بیرونی لباس خودداری 
کنند. بهتر است وجوه نقد را نیز در قسمت های پنهان کیفشان قرار 
دهند.همچنین بهتر است از کیف های کمری یا کیف های زیپ دار 
برای حمل پول استفاده کرده و در صورت به همراه داشتن کارت 
عابر بانك، از نوشتن رمز در کنار آن خودداری کنند، بطورکلی باید 
از نگهداری رمز کارت در محلی نزدیك به آن در کیف یا جیب خود 

و حتی در گوشی موبایلتان با اسم مشخص خودداری شود.

رئیس مجلس شوراي اسالمي:

غرب همواره در پي لطمه زدن 
به ارزشهاي انقالب است

دولت و مجلس براي ح��ل بحران زاین��ده رود تدابیر 
ویژه اي دارند

رئی��س مجلس ش��وراي اس��المي گفت: ب��ي آبي به 
کشاورزان شهرهاي مختلف و مخصوصا اصفهان لطمه 
زیادي وارد کرده است که باید جبران شود. بي آبي هاي 
پي در پي در زاینده رود نگراني را افزایش داده است اما 
باید بدانیم که این اس��تان توانمندي هاي زیادي دارد 
و به کمك همین توانمندي ها باید زمینه ش��کوفایي 
را فراهم کنیم باید اذعان کرد که نمایندگان اس��تان 
اصفهان در تالش��ند که بي آبي را رفع کنند و دولت و 
مجلس نیز براي ح��ل بحران زاین��ده رود تدابیر وی ژه 
دارند.رئیس مجلس شوراي اس��المي که براي حضور 
در راهپیمای��ي 22 بهمن به اصفهان س��فر کرده بود 
در س��خنراني خود در میدان امام خمین��ي )ره( و در 
جمع مردم اصفهان گفت: حضورگس��ترده و با شکوه 
مردم نش��ان دهنده حساس��یت مردم ایران به آینده 
است، غرب همواره و از راه هاي گوناگون در پي لطمه 
زدن ب��ه ارزش هاي انقالب اس��ت. محدودیت فروش 
و دسیس��ه چیني ها براي کاهش قیمت نفت یکي از 
همین فریبکاري هاس��ت.وي افزود: امام خمیني )ره( 
همواره در طول حیات پر خیر و برکتشان با صداي بلند 
از حقوق مردم دفاع کردند و هرگز از دیکتاتور ها هراسي 
به دل راه ندادند. امام )ره( وجدان ملت را بیدار کرد و به 
 ما آموخت که راه خروج از وابستگي به دست خود ملت

 است. 
رئیس مجلس شوراي اسالمي در ادامه به حضور مردم 
در جبهه هاي دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: سرنوشت 
جنگ ایران و عراق با حضور ملت تغییر کرد و مقاومت 
جانانه مردم دشمن را از خاک کشور به عقب راند. نمونه 
دیگر حضور م��ردم را مي ت��وان در انتخابات مختلف 
کشور دید که همواره نشان داده اند حاکم بر سرنوشت 
خویش هستند.الریجاني همچنین به مذاکرات هسته 
اي ایران و غرب اشاره و خاطر نشان کرد: مسئله هسته 
اي هم به حضور چشمگیر شما ملت ایران احتیاج دارد 
تا با موفقیت به پایان برس��د. ما همواره به همه جهان 
اعالم کردهایم که این پرونده تنها از طریق سیاس��ي 
قابل حل اس��ت همانطور که حضرت آیت اهلل خامنه 
اي، رهبر معظم انقالب نیز باره��ا فرموده اند که ایران 
هیچگاه به دنبال سالح اتمي نبوده و نخواهد بود و این 
کشورهاي غربي هستند که با هر بهانه اي میز مذاکره 

را ترک مي کنند. 

رجز خوانی ویرانی زیر گوش مناره های دارالضیافه
اگر گذرتان به خیابان کمال افتاده باشد در میانه آن دو مناره 
38 متری با سردری بلند می بینید که دومناره دارالضیافه نام 
دارند که تاریخ ساخت آنها به قرن هشتم هجری باز می گردد.

کاربری ای��ن دو مناره و س��ر در آن روش��ن نیس��ت، برخی 
آنه��ا را بازمان��ده ای از یك کاروانس��را می دانن��د و برخی از 
افراد س��المند محل، از پدرانش��ان ش��نیده اند که در اینجا 
 مس��جدی بوده و دومناره و س��ردر آن باقی مانده آن مسجد

 هستند. 
در معم��اری دو من��اره دارالضیافه تزئین��ات مقرنس کاري 
دیده می ش��ود و کتیبه هاي آن نیز به خط نسخ نوشته شده 
اس��ت. دو مناره دارالضیافه ک��ه تا وقت��ی خانه های قدیمی 
در اطراف آن وجود داش��تند با محلی ک��ه در آن قرار گرفته 
بود س��نخیت داش��ت این روزها س��نخیتی با پیرامون خود 
 ندارد و کوچکترین تالش��ی نیز برای حف��ظ این هماهنگی

 نشده است. 
عکس��ی مربوط به 1۰2 س��ال پیش که زن عکاس آلمانی از 
دومناره گرفت در مغازه عطاری که در همسایگی این بنا قرار 
دارد دیده می شود، در عکس عالوه بر دومناره دو پسر بچه با 
لباس های محلی و نیز دیواره��ای کاهگلی خانه های اطراف 
دو مناره دیده می شوند. دیوارهای آجری بنا در قسمت هایی 
ریخته شده چنانکه در بخش هایی از آن کاهگل زیر دیوارها 
ظاهر ش��ده اس��ت. این ریزش در بخش های قابل توجهی از 
کاشی ها نیز دیده می ش��ود. نم زدگی دیوارها نیز مسئله ای 

است که با اولین نگاه به بنا متوجه آن می شوید. 
اهالی محل، پرکردن چاه های ناکش را علت نمزدگی دومناره 
می دانند. یکی از اهالی محل که دوران کودکی و نوجوانی اش 
را با بازی کردن پای این مناره ها گذرانده و بارها از آنها باال رفته 
می گوید که از وضعیتی که اکنون بنا دارد بسیار ناراحت است، 

او از پیگیری های اهل محل برای رسیدگی به این اثر مربوط 
به قرن هشتم هجری می گوید، پی گیری هایی که به گفته او 

هنوز نتیجه نداده اند. 
مرد ۶۵ س��اله در حالی که این س��وی خیاب��ان روبه روی دو 
مناره نشسته و به آنها نگاه می کند درباره نم زدگی دیوارهای 
بنا می گوید: در دو س��وی دو مناره دو چاه وجود داش��ت که 
ناکش آنها بود، هفت س��ال پیش یك روز مهندسی از طرف 
نمی دانم کجا، آمد و آنها را پر کرد. آن روز هرچه به او گفتیم 
این چاه ها نم دو مناره را می کش��ند اعتنایی نکرد، درست از 
همان وقت ن��م به این دیوارها نشس��ت. اهالی محل، آخرین 
تعمیراتی که روی این بنا انجام شده را مربوط به ده سال پیش 
 می دانند در حالی که این بنا در حال حاضر نیز نیازمند تعمیر

 است. 
از یك بنای فرسوده نباید انتظار یك بنای تازه ساز را داشت 

معاون اداره کل سازمان میراث فرهنگی اصفهان درخصوص 
نم زدگی و رطوبت نشس��ته بر مناره های داره الضیافه گفت: 
علت این رطوبت که به تازگی ایجاد نشده بلکه سالهاست که 
وجود دارد فضای س��بزی بود که در اطراف بنا وجود داشت. 
س��ازمان میراث فرهنگی با همکاری س��ازمان بهس��ازی و 
نوسازی ش��هرداری اصفهان و ش��هرداری منطقه 3 محوطه 
اطراف بنا را س��نگ فرش ک��رد. ناصر طاه��ری در خصوص 
مشکالت دیگر بنا از جمله ریزش کاش��ی ها و بخش هایی از 
آجرهای دیوارها نیز افزود: به هر حال این بنا به خاطر قدمت 
خود کهنگی و فرس��ودگی دارد و نمی توان انتظار داشت که 
مانند یك بنای تازه س��از باش��د؛ سیاس��ت ما در سازمان در 
مورد برخی بناها حفظ وضعیت موجود و تثبیت آنهاس��ت و 
 در مورد برخی دیگر از بناها در صورت نیاز مرمت یا بازسازی

 آنها. 

وی در پاسخ به این پرس��ش که سیاست س��ازمان در مورد 
مناره های دارالضیافه چیست؟ گفت: در مورد این بنا سیاست 
ما حفظ وضع موجود و تثبیت آن اس��ت، البته به طور مرتب 
وضعیت رصد می شود و اگر نیاز به مرمت این بنا باشد ما اقدام 

خواهیم کرد. 
شايد نش�تی دوباره لوله های تاسیسات شهری 

علت نمزدگی بنا باشد
مناره های دارالضیافه در مقابل ساختمان شهرداری منطقه 
3 اصفهان در خیابان کمال واقع ش��ده است. معاون عمرانی 
شهرداری منطقه 3 اصفهان نیز در خصوص رطوبت نشسته بر 
این بنا گفت: تا سال ۹۰ یك فضای سبزی به وسعت 1۰۰ متر 
مربع در کنار مناره ها وجود داشت. اهل محل نمزدگی دیوارها 
را بیشتر از همه به علت فضای سبز دانستند. ما در شهرداری 
منطقه 3 با همکاری س��ازمان میراث فرهنگی فضای اطراف 

بنا را حذف کردیم و به بلوک فرش اطراف آن اقدام کردیم. 
محمدرض��ا طبیبی افزود: وقت��ی داش��تیم کار بلوک فرش 
را انجام می دادیم متوجه ش��دیم که لوله آبی ک��ه از کنار بنا 
می گذرد نشتی دارد، مش��کل آن را برطرف کردیم. احتمال 
دادیم که همان نش��تی عل��ت ایجاد رطوبت بوده باش��د.دو 
س��ه ماه بعد باز هم در دیوارها نمزدگی دیده شد، من حدس 
می زنم که دوباره یکی از لوله های تاسیس��ات ش��هری مثل 
 خط لوله کش��ی فاضالب یا خط لوله کش��ی آب دچار نشتی

 شده باشد. 
ب��ه گفت��ه وی از آنجای��ی ک��ه متول��ی ای��ن بنا س��ازمان 
می��راث فرهنگی اس��ت باید علت را کارشناس��ان س��ازمان 
پیگیری کنند، ش��هرداری منطقه نیز آمادگ��ی همکاری را 
 با س��ازمان برای رفع مش��کالت این بنای ب��ا ارزش تاریخی

 دارد.
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نخستین دوره از نشست شبکه های اجتماعی با عنوان نشست نسبت 
انقالب اس��المی و فضای مجازی  در 24 بهمن  ماه جاری برگزار شد. 
نخستین دوره از نشست شبکه های اجتماعی برگزار شد.دبیر موسسه 
فرهنگی ش��هید صیاد ش��یرازی اصفهان،اظهار کرد: همزمان با سی 
و ششمین بهار ش��کوهمند انقالب اس��المی وی ژه برنامه ای مرتبط با 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برگزار شد.مصطفی زارع ادامه داد: 
نخستین  دوره از نشست شبکه های اجتماعی در راستای رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب مبنی بر  آنک��ه فرموده اند “فضای مجازی به اندازه 
انقالب اس��المی اهمیت دارد”، تحت عنوان” نسبت انقالب اسالمی و 
فضای مجازی” 24 بهمن ماه در س��اعت ۹ صبح در کتابخانه مرکزی 
ش��هرداری اصفهان  و با حضور متخصصین فضای مج��ازی و فعاالن 

فرهنگی در اصفهان برگزار شد.

 معاون نوسازی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی کشور گفت: در طول 
برنامه چهارم و پنجم توس��عه به بیش از یك میلیون و ۷۰۰ هزار از 
واحدهای مسکن روستایی بهسازی و نوسازی شده و از بحث آسیب 

پذیری خارج شدند. 
عزیزاهلل مهدیان در حاش��یه بازدید از واحدهای مس��کن روستایی 
شهرس��تان گلپایگان صورت گرفت، با بیان اینکه در بخش مسکن 
روستایی کشور بیش از ۵ میلیون و 3۰۰ هزار واحد مسکن روستایی 
وج��ود دارد، اظهار داش��ت: از این تعداد واحد مس��کن روس��تایی 
در بخش چهارم توس��عه بی��ش از 8۵ درصد غیرمق��اوم بودند که 
خوش��بختانه در طول برنامه چهارم و پنجم توس��عه به بیش از یك 
میلیون و ۷۰۰ هزار از واحدهای مسکن روستایی بهسازی و نوسازی 

شده و از بحث آسیب پذیری خارج شدند.

مردم انقالبي اصفهان، همگام با ملت والیت مدار 
ایران پیام رسا و طنین جاودانه انقالب اسالمي 
را در آغاز س��ي و هفتمین بهار انقالب به گوش 
جهان مي رسانند. اخبار و حواشي جشن مردمي 
انقالب، در اصفهان را مي توانید در  اینجا دنبال 

کنید.
امروز، روز میعاد عاشقان روح خداست.... 

روزی ست که ملت سربلند و س��ر به زیر ایران 
می آین��د تا ب��ا قدم های اس��توار خود پاس��خ 

تحقیرهای دشمن را بدهند. 
می آیند تا حرامیان بدانند نه تهدید و نه تحریم، 

مانع رسیدنشان به قله نخواهد بود. 
می آیند تا پایداری شان را فریاد بزنند. 

امروز، روزی اس��ت که منتظران آینده روشن، 
می آیند تا با علمدار قافله انقالب پیمان ببندند 
که تا آدینه فرج بر آن عهد که بس��تند خواهند 

نشست... 
 پخش اذان ظهر به افق اصفهان و برپایي 
نم��از جماع��ت در می��دان امام پای��ان بخش 
راهپیمایي 22 بهمن ۹3 در اصفهان بود. نماز 
جماعت به امامت حجت االس��الم میردامادی 

امام جمعه موقت اصفهان برگزار شد. 
 مجری برنام��ه و حامد زمان��ی در پایان 
مراسم از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 

بهمن در اصفهان قدردانی کردند. 
 جمعی��ت راهپیمایان در ح��ال خروج از 
میدان امام )ره( هس��تند. بخش��ي از ش��رکت 
کنندگان نیز آم��اده برپایي نم��از جماعت در 

میدان مي شوند. 
 قطع نامه پایاني راهپیمایي 22 بهمن ۹3 
در اصفهان همراه با تکبیرهاي مردم قرائت شد. 
 س��رود جنگ اقتصادي آخرین اثر حامد 

زماني بود که اجرا شد. 
ازدحام جمعیت در مقابل جایگاه باعث به 
وجود آمدن مشکل براي برخي از راهپیمایان 

شد. 
 بیانیه انگلیس��ي توس��ط حجت االسالم 

زیدي قرائت شد. 
 باشگاههاي ورزش��ي از جمله سپاهان و 
ذوب آهن و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري 
اصفهان در میدان امام غرفه هایي دارند که به 

فعالیت فرهنگي مشغول هستند. 
میدان امام همچنان مملو از جمعیت است 
و شرکت کنندگان هنوز از میدان خارج نشده 

اند. 
نکته جالب اینکه در مراس��م امسال هیچ 
گونه ش��ي پرنده از قبیل پاراگالیدر و دوربین 
پروازي و یا بالن در آس��مان می��دان امام دیده 

نمي شود. 
پرچم هاي آمریکا و اس��رائیل به صورت 
سیبل در آمده بودند و مردم در مسابقه دارت و 

تیراندازي به این سیبل ها شرکت مي کردند. 
 حضار در پایان س��رود مرگ بر آمریکاي 
حامد زماني به ش��دت وي را مورد تشویق قرار 

دادند. 
حامد زماني به درخواس��ت مردم آهنگ 

گزینه هاي روي میز را اجرا کرد. 
پالکاردهاي ش��هداي هسته اي در دست 

جوانان قرار دارد. 
 حامد زماني از مردم درخواست کرد تا در 
پاسخ به اقدام نش��ریه فرانسوي س��ه صلوات 

بفرستند. 
 مردم در ح��ال هم خواني با س��رودهاي 

حامد زماني هستند که رقص پرچم هاي ایران 
در میدان امام صحنه هاي زیبای��ي را رقم زده 

است. 
 طنین شعار اهلل اکبر به مراسم راهپیمایي 

مردمي شکوه ویژه داده است. 
 حامد زماني خواننده ج��وان انقالبي در 

حال اجراي برنامه در میدان امام )ره( است. 
جمعي از مردم اصفهان با در دست داشتن 
پرچم هاي زرد رنگ ح��زب اهلل لبنان حمایت 
خود از ملت مظلوم لبنان و فلس��طین را اعالم 

کردند. 
 

 شرکت کنندگان در پاس��خ به اظهارات 
اخیر مقامات آمریکا که عن��وان کرده بودند » 
ایران با دست بس��ته به مذاکرات آمده« شعار 

مرگ بر آمریکا را سر دادند. 
 برخالف س��ال هاي گذش��ته که با پایان 
مراسم سخنراني جمعیت حاضر در میدان امام 
به سمت خروجي ها سرازیر مي شدند همچنان 
جمعیت مردم در حال ورود به میدان هستند. 

با اعالم مس��ئوالن برگزاري مراسم اعالم 
ش��د نماز جماعت ظه��ر در میدان ام��ام برپا 

مي شود. 
جمعیت راهپیمایان در خیابان حافظ تا 
چهار راه کرماني امکان حضور در میدان امام را 
پیدا نکرده اند. همچنین میدان امام حس��ین 
مملو از جمعیتي است که به دلیل بسته شدن 
مس��یرها امکان حضور در میدان ام��ام را پیدا 

نکرده اند. 
 حامد زماني خواننده انقالبي با حضور در 
جایگاه آماده اجراي برنامه ش��ده است. جوانان 
حاضر در مراس��م با تش��ویق هاي خود به ابراز 

احساسات پرداختند. 
 بسیج منطقه هسته اي اصفهان با در دست 
داش��تن بنري که روي آن نوشته شده: غیرت، 

غرور ملي، غني س��ازي در راهپیمایي شرکت 
کردند. 

رئی��س مجل��س ش��وراي اس��المي در 
سخنراني خود به مساله آب اصفهان اشاره کرد 
و گف��ت: تدابیر ویژه اي براي حل مش��کل آب 

اصفهان اندیشیده شده است. 
حضور کودکان نسل پنجم انقالب و حضور 
پرتعداد خانواده هاي جوان و کودکانشان نشان 

از تغییر نسل با روحیه انقالبي دارد. 
از حواش��ي جالب حضور فرزن��دان یك 
خانواده اصفهاني است که همه آنها پرچم ایران 

را روي صورت خود نقاشي کرده اند. 
 جمعیت راهپیمایان با وجود نزدیك شدن 
به س��خراني الریجاني همچنان از ورودي هاي 
مختلف در ح��ال وارد ش��دن به می��دان امام 

هستند. 
عباس بهادری خواننده نام آشنا در جایگاه 

ویژه به اجرا پرداخت. 
 شرکت کنندگان در راهپیمایي بیعت با 
رهبري و استکبار ستیزي را عامل اصلي حضور 

در این مراسم بزرگ عنوان مي کنند. 
 نی��روي امدادي با حضور در مس��یرهاي 
راهپیمایي و نقاط مختلف می��دان امام آماده 

کمك رساني به راهپیمایان هستند. 
 عکاسان و خبرنگاران در حال پوشش این 
رویداد بزرگ هستند. برنامه ریزي براي حضور 
عکاس��ان در نقاط مختلف میدان جالب توجه 

است. 
ر ورودي هاي میدان امام )ره( مملو از جمعیت 

است و میدان در حال تکمیل شدن است. 
در میان شرکت کنندگان در راهپیمایي 

حضور پررنگ جوانان مشهود است. 
 ش��عارهاي مرگ ب��ر آمری��کا، انگلیس، 
اسرائیل و فرانسه از شعارهایي است که مردم در 

حال سر دادن هستند. 

نخستین دوره از نشست شبکه های 

اجتماعی برگزار شد

بهس�ازی  بی�ش از ي�ك میلیون و 

۷۰۰هزار مسکن روستايی کشور

حاشیه هايي از راهپیمايی ۲۲ بهمن ۹3

اصفهان؛ جشن مردمی سی ششمین سالگرد انقالب



يادداشت

ائتالف شرکت های فرانسوی، آلمانی 
و انگلیسی برای ورود به ايران

روزنامه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال از ائتالف شرکت های 
فرانسه، آلمان و انگلیس برای تسهیل ورود به بازار ایران پس از 

رفع تحریم ها خبر داد.
روزنامه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال از ائتالف بین شرکت 
های فرانسه، آلمان و انگلیس برای تسهیل ورود به بازار ایران 

بعد از رفع تحریم ها خبر داده است.
در حالی که مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 5+1 در جریان 
است ش��رکت های چند ملیتی در حال آماده شدن برای رفع 

نهایی تحریم ها علیه ایران هستند.
ش��رکت ه��ای اروپای��ی با وج��ود پیش��رفت ه��ای حاصل 
ش��ده در س��طح سیاس��ی کم��اکان احس��اس م��ی کنند، 
برای مب��ادالت بازرگانی با ای��ران با موانعی مواجه هس��تند 
که تا اندازه ای ناش��ی از این اس��ت که آنها نگرانن��د بانک ها 
 عملی��ات بانکی مرب��وط به این مب��ادالت بازرگان��ی را انجام

 ندهند.
روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد، شرکت های اروپایی 
در چنین شرایطی نگرانند که رقیبان آنان یعنی شرکت های 
آمریکایی برای ورود به بازار ایران، در صورت رفع تحریم ها بر 

آنها سبقت بگیرند.

هشدار مودی به چین، کاهش قیمت 
نفت تضمین کننده رشد اقتصادی 

نیست
موسس��ه اعتب��ار س��نجی م��ودی در آخرین گ��زارش خود 
اعالم ک��رد که ثروت های ب��ادآورده ناش��ی از کاهش جهانی 
 قیمت نفت کمکی به رش��د اقتصادی چین در س��ال 2015 

نمی کند.
بخ��ش تحقیق��ات س��رمایه گ��ذاری موسس��ه »م��ودی« 
اخی��را ب��ا انتش��ار گزارش��ی اع��الم کرد ک��ه ارزان ش��دن 
قیم��ت جهان��ی نف��ت بنا ب��ه دالیل��ی نم��ی توان��د مانع از 
 روند کاهش��ی رش��د اقتصاد چین در س��ال جدی��د میالدی 

شود.
بنا بر این گزارش، مالیات باال بر انرژی و کنترل قیمت ها توسط 
دولت در بخش های انرژی و حم��ل و نقل مانع از تاثیرگذاری 
افت جهانی قیمت نفت ب��ر روی اقتصادها بزرگ دنیا از جمله 

چین می شود.
گزارش موسس��ه مودی تصریح کرده است که کاهش قیمت 
نفت طی دو سال موجب رش��د اقتصاد آمریکا خواهد شد اما 
بنا به دالیلی، فعالیت های اقتصادی در ح��وزه اتحادیه اروپا، 
 چین، برزیل و ژاپن، مانع تس��ریع رشد اقتصاد جهانی خواهد 

شد.
»ماری دیرون« نویسنده گزارش موسسه مودی نیز اظهار کرد: 
افت جهانی قیمت نفت معموال موجب رش��د اقتصاد جهانی 
خواهد ش��د اما طیفی از عوامل تاثیر این هدیه بادآورده را کم 

خواهد کرد.
خبرگزاری دولت��ی چین )ش��ینهوا( نیز گ��زارش داد، طبق 
پیش بینی موسسه مودی، رشد اقتصاد چین در سال 2015 
زیر هفت درص��د خواهد ب��ود. ای��ن در حالی اس��ت که این 
 کشور در س��ال گذشته میالدی رش��د 7.4 درصدی را تجربه 

کرده بود.
بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش، چندی��ن عام��ل موج��ب کاه��ش 
رش��د اقتص��اد برخ��ی کش��ورها ش��ده ک��ه برخ��ی از آن 
 ه��ا حت��ی ب��ر روی اقتص��اد جهان��ی نی��ز تاثیر گذاش��ته

 است.
این عوامل شامل بازار مالی آشفته متاثر از سیاست های مالی 
آمریکا، سقوط بیش از اندازه ارزش بازار ملک در چین و بحران 

های سیاسی عنوان شده است.
در حالی موسس��ه اعتبارس��نجی مودی از کاهش روند رشد 
اقتصاد چین خبر داده ک��ه پیش از این کارشناس��ان چینی 
معتقد بودند افت جهانی قیمت کاالهای اساسی از جمله نفت، 
 تسریع رشد اقتصاد این کشور در سال پیش رو را در پی خواهد

 داشت.
»س��ونگ گیوکینگ« مش��اور ارش��د کمیته سیاست مالی 
بان��ک مرکزی چی��ن پیش بینی ک��رده بود، کاهش ش��دید 
قیمت نفت موجب می ش��ود تا ش��اخص قیمت برای مصرف 
 کننده این کش��ور در سال 2015، شاهد رش��د 1.6 درصدی

 باشد.
وی تاکید کرد که کاهش سریع قیمت کاالهای اساسی مانند 
نفت خام، س��نگ آهن و م��س، هزینه های تولی��د را کاهش 
 داده و به مراتب رش��د اقتص��ادی باالتری را به هم��راه خواه

د داشت.

 پمپ بنزين چهارباغ باالی اصفهان 
بازگشايی شد

 جایگاه ش��رکتی عرضه س��وخت بنزین در خیابان چهار باغ 
باالی اصفهان پس از حدود یک س��ال تعطیلی، روز سه شنبه 

بازگشایی شد. 
حس��ین کرد، مدیر ش��رکت ملی پخش ف��راورده های نفتی 
منطقه اصفه��ان در گفتگو با خبرن��گار ما با اع��الم این خبر 
اظهار کرد:: جایگاه شماره یک شرکتی عرضه سوخت بنزین 
در ش��هر اصفهان پس از بازس��ازی و نوس��ازی با چهار سکو 
و هش��ت تلمبه چهار نازل��ه در خدمت ش��هروندان اصفهاني 
قرار مي گیرد. به گفت��ه او، این جایگاه با هزین��ه 20 میلیارد 
 ریال و با الگوب��رداری از معماری ایرانی اس��المی بهس��ازی

 شد.
کرد اضافه ک��رد: یکی از امکانات این جایگاه، عرضه س��وخت 

بنزین یورو چهار و سوپر به طور همزمان در یک تلمبه است. 
مدی��ر ش��رکت ملی پخ��ش ف��راورده ه��ای نفت��ی منطقه 
اصفهان با بیان اینکه س��ه جایگاه ش��رکتی عرضه س��وخت 
بنزین در شهر اصفهان فعال اس��ت، اظهار کرد: چهار جایگاه 
 ش��رکتی دیگر نیز در کاش��ان، گلپای��گان و نایین مس��تقر

 است.
گفتني است استان اصفهان دارای حدود 222 جایگاه عرضه 

بنزین است.

وزیر نیرو گفت: اگر 500 میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برای 
آب شرب روستاها مقرر شده به 
تصویب رس��د یک جهش جدی 

است 
حمی��د چیت چیان در ش��ورای 
اداری اس��تان کرمان در حضور 
معاون اول رئی��س جمهوری با 
اشاره به اینکه اگر 500 میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برای 
آب شرب روستاها مقرر شده به 
تصویب رس��د یک جهش جدی 
اس��ت، ادامه داد: ط��رح کیفیت 
آب شرب هم در حال اجراست و 
اعتبارات و برنامه ریزی مشخص 
شده و به زوی اجرا می شود. وی 
با بیان اینکه س��ه برنامه انتقال 
آب را برای اس��تان کرم��ان در 
دست اجرا داریم ادامه داد: انتقال 
آب از بهش��ت آباد برای ش��مال 
استان کرمان از سال آینده وارد 
مرحله اجرایی می ش��ود، انتقال 
آب از صفارود و شیرین س��ازی 
آب خلی��ج ف��ارس و انتق��ال به 
اس��تان کرمان با سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی در دس��تور کار

 است. وزیر نیرو با اشاره به اینکه 
انتق��ال آب به تنهای��ی موجب 
پایداری منابع آب در هر منطقه 
نمی شود, افزود: طرح همیار آب 
اس��تاندار کرمان برای مدیریت 
مصرف آب سیاس��ت درس��تی 
 اس��ت و باید در همه اس��تان ها 

اجرا شود. 
وی بیان داشت: ظرفیت آب های 
زیرزمینی 609 دش��ت کشور را 
اندازه گیری کرده ایم، میزان آب 
قابل برداش��ت را معین کرده ایم 
و بر چهار گروه کشاورزی، شرب، 
صنعت و فضای سبز تقسیم و به 
دس��تگاه های ذیربط ابالغ شده 

است.
 وزیر نیرو خاطرنشان کرد: میزان 
آب های سطحی در تمام استان ها 
میزان مشخص ش��ده ای است و 
امکان برداش��ت مجاز هر استان 
را هم معین کرده ای��م و این آب 
در پنج حوزه کش��اورزی، شرب، 
صنعت، فض��ای س��بز و محیط 
زیس��ت اختص��اص می یاب��د. 
چیت چیان عن��وان کرد: کرمان 
س��خت ترین وضعیت را در آب 
ش��رب دارد و حدود یک هزار و 
800 لیتر بر ثانیه آب در کرمان 
در حال تامین اس��ت اما کفایت 
نیاز ش��هر را نمی کند و در سال 
آینده باید چاه های کش��اورزی 
را اجاره و یا بخریم. وی با اش��اره 
به آغاز آب رس��انی به 21 روستا 
کرمان طی ام��روز تصریح کرد: 
137 روس��تا تا پایان س��ال در 
کرمان آب رس��انی می ش��وند و 
س��ال آینده 400 میلیارد تومان 
برای تامین آب ش��رب روستایی 
اختصاص داده می شود. وزیر نیرو 
با بیان اینکه در پیک بار تابستان 
ح��دود 500 م��گاوات ظرفیت 
تولید برق در استان کرمان داریم 
که از طریق خط��وط انتقال در 
ح��ال تامین اس��ت، ادام��ه داد: 
حدود 3 هزار م��گاوات نیروگاه 
 برق در اس��تان کرم��ان در حال

 اجراست. 

وزير نیرو خبر داد

با تصويب ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای آب شرب روستاها

اخبار کوتاه 

4
3کشته و 6 ناپدید شده  در انفجار دکل نفتی برزیل

بر اثر وقوع انفجاری در پلتفرم دریایی شرکت »پتروبراس« برزیل 3 نفر کشته، 4 نفر زخمی و 6 تن 
ناپدید شده اند. به نقل از »تله سور«، انفجاری در پلتفرم دریایی نفتی شناور »اف پی اس او « در شهر 
»سان ماتئو« که توسط شرکت نروژی »بی دبلیو آفشور« اداره می شود و به شرکت نفت »پتروبراس« 

برزیل تعلق دارد به وقوع پیوست و 3 کشته، 4 زخمی و 6 ناپدید شده بر جای گذاشت.

در حالی که س��ال 93 به روزهای پایان��ی خود نزدیک 
می ش��ود، خودروس��ازان دوب��اره ع��زم خ��ود را جزم 
 کرده اند تا قیمت خودرو را ب��رای چندمین بار افزایش

 دهند.
این روزها و در ایام پایانی س��ال 93 دوباره زمزمه هایی 
 از احتم��ال افزای��ش دوباره قیم��ت خودرو ش��نیده

 می شود.
 انگار ب��ه نظر می رس��د خودروس��ازان از افزایش چند 
باره قیمت خودرو س��یری ناپذیر هستند و همچنان به 
بهانه های مختلف، س��عی در باال ب��ردن قیمت خودرو 
دارند؛ موضوع��ی که دبی��ر انجمن خودروس��ازان در 
تازه ترین اظهارنظر خود تایید می کند؛ »امسال افزایش 
قیمت نخواهیم داش��ت، اما در س��ال آینده با توجه به 
افزایش هزینه ها، قیمت خودرو افزایش خواهد داشت 
و درصد این افزایش قیمت را اکنون نمی توان مشخص 

کرد.«
نادر قاضی پور، عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس نیز از 
پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش 10 
درصدی قیمت خودرو در جلس��ه اخیر این کمیسیون 

خبر داده است.
 به گفته وی، »در جلسه کمیسیون، نعمت زاده موضوع 
افزایش 10 درص��دی قیمت خودرو در س��ال آینده را 

مطرح کرد که نمایندگان با این مساله مخالف بودند.«
البته با وجود این مخالفت مجلس، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به نظر می رسد از کانال دیگری برای افزایش 

قیمت خودرو وارد شده است. 
در همی��ن رابط��ه می ت��وان ب��ه ت��الش و پافش��اری 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��رای خارج کردن 
قیمت گذاری خ��ودرو از ش��ورای رقابت اش��اره کرد. 
محمدرض��ا نعم��ت زاده معتق��د اس��ت ک��ه »خودرو 
 انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین 

کند.
« ام��ا در مقابل، ش��ورای رقاب��ت تاکی��د دارد که »دو 
خودروساز بزرگ، بیش��ترین س��هم بازار را در اختیار 
دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید 
طبق قوانین و مقررات، در ش��ورای رقاب��ت و با حضور 
نمایندگان مجلس به عن��وان ناظر و اعضای ش��ورا به 
عنوان مس��وول رس��یدگی به پرونده های این چنینی، 

نرخ گذاری شود.«
به هرحال موضوع گرانی خودرو در سال جدید، تبدیل 
به داستانی تکراری در سال های اخیر شده است. اگرچه 
تا پیش از سال 90 همواره همزمان با سال جدید فقط با 
افزایش قیمت بیمه و مالیات، درصد ناچیزی هم خودرو 

گران می شد. 

ب��رای مث��ال، خ��ودرو پراید ک��ه در س��ال 89 حدود 
7 میلی��ون و 200 ه��زار توم��ان ب��ود، در س��ال 
90 ب��ا افزایش به��ای بیم��ه و مالیات، این خ��ودرو به 
 قیم��ت 7 میلی��ون و 500 ه��زار تومان افزای��ش پیدا

 کرد. این رقم، افزایش 
5 درص��دی  ح��دود 
خودرو را در س��ال 90 

نشان می داد.
اما از این زم��ان به بعد 
ش��اهد افزایش ساالنه 
بی��ش از 35 درص��دی 
قیمت خ��ودرو بودیم؛ 
به طوری که در س��ال 
91 خ��ودرو ح��دود 
60 درص��د، در س��ال 
92 ح��دود 40 درصد 
و در س��ال 93 ح��دود 
توس��ط  درص��د   35
خودروس��ازان داخلی 

گران شد.
خودروس��ازان داخل��ی در س��ال های گذش��ته، دلیل 
گران ش��دن خ��ودرو را افزای��ش قیم��ت دالر عنوان 
 می کنن��د، ام��ا کارشناس��ان منتق��د ای��ن موض��وع 

هستند. 
آنها این سوال را مطرح می کنند که مگر چقدر از قطعات 
پراید یا پژو وارداتی است و ارزبری دارد؟! این خودروها 
تا بیش از 90 درصد قطعات آنها در داخل کشور ساخته 
می شود و ارتباطی با افزایش قیمت دالر ندارند، بنابراین 
 دلیلی برای افزایش چند میلیونی آنها در هر سال وجود

 ندارد.
در ای��ن می��ان، مس��اله گران ک��ردن خودرو توس��ط 
خودروس��ازان ظاهرا همچنان ادام��ه دارد و این روزها 
بحث و صحبت هایی از پیشنهادات خودروسازان برای 
افزایش قیمت خودرو ش��نیده می ش��ود؛ موضوعی که 
فقط و فقط به نفع تولیدکنندگان خودرو است؛ این در 
حالی است که در سال گذش��ته مدیران خودروسازان 
اعالم می کردند با افزای��ش تولید خودرو، قیمت آن نیز 
 نه تنها افزایش پیدا نمی کن��د، بلکه کاهش پیدا خواهد

 کرد.

دور موتور نرخ خودرو باال گرفت

اشتهای سیری نشدنی خودرو سازان برای افزایش قیمت ها 
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مديرکل محیط زيست استان اصفهان :

توسعه فوالد مبارکه در مرکز کشور بدون توجه به آمايش سرزمین بود
مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
در خصوص اث��رات احتمال��ی فعالیت صنعت��ی مجتمع فوالد 
مبارک��ه در کیفی��ت ه��وای اصفهان هن��وز مطالع��ه دقیقی 
ص��ورت نگرفت��ه اس��ت گف��ت: اگر ب��ه مباح��ث مرب��وط به 
آمایش س��رزمین در کش��ور توجه می شد توس��عه واحدهای 
 ذوب و تولی��د ف��والد در منطق��ه مرک��زی ای��ران توجیه��ی 

نداشت.
حمید ظهرابی در خصوص آالینده بودن فوالد مبارکه و اعالم آن 
از سوی سازمان محیط زیست کشور که چندی پیش اعالم شد، 
اظهار داشت: فوالد مبارکه طی س��ال های اخیر با صرف هزینه 
های قابل مالحظه، اقدامات و پروژه های متعددی  برای تصفیه 
و کنترل آالینده های زیس��ت محیطی در بخش��های مختلف 
انجام داده است و انتشار آالینده خارج از استاندارد بطور مستمر 

نداشته است. 
وی در خصوص مورد اخیر که ارتباط مستقیمی به کیفیت مواد 
اولیه )مواد معدنی( دارد، بیان داشت: پیگیری های الزم در این 
باره انجام و واحد مزبور ملزم به رفع موارد ش��ده اس��ت اما آنچه 
مبرهن است این واحد در چند سال اخیر اقدامات بسیار مؤثری 
برای کنترل آلودگی های زیس��ت محیطی انجام داده اما باز هم 

اشکاالتی جزئی مالحظه می شود که باید رفع شود. 
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در خصوص تاثیر آالیندگی 

فوالد مبارکه بر هوای اصفهان، تصریح کرد: نه تنها صنایع فلزی 
همچون فوالد مبارکه بلکه اغلب واحده��ای تولیدی وصنعتی 

می توانند در مسیر فرایندی خود بصورت بالقوه آالینده باشند. 
وی تاکی��د ک��رد: موض��وع مه��م مدیری��ت و کنت��رل 
آالین��ده ه��ا در بخش ه��اي مختل��ف ی��ک واح��د صنعتی 
 و رعای��ت ح��دود مج��از اس��تانداردهای تعری��ف ش��ده

 است. 
ظهرابی با بیان اینکه در خصوص اثرات احتمالی فعالیت صنعتی 
مجتمع ف��والد مبارکه در کیفیت هوای اصفه��ان هنوز مطالعه 
دقیقی ص��ورت نگرفته اس��ت، ادامه داد: این مطالعه مس��تلزم 
شناسایی دقیق آالینده های خروجی و سنجش و تشخیص همان 
آالینده ها در محیط شهری اصفهان است که مطالعه ای پر هزینه 
و زمان بر بوده اما اخیرا انجام چنین مطالعاتی در دستور کار این 

اداره کل قرار گرفته است. 
وی در پاسخ به این س��وال که آلوده بودن صنعت و گسترش آن 
در هوا موجب کاهش بارندگی ها می شود یا خیر، گفت: ارتباط 
مستقیم و نزدیکی بین شرایط اقلیمی و هواشناسی با وضعیت 
کیفی هوا، تجمع یا تخلیه آالینده ها در یک منطقه وجود دارد، 
اگر آلودگی ه��وا را به عنوان یکی از آیتم ه��ای اثرگذار در اقلیم 
وت ش��دید اثر گلخان��ه ای در نظر بگیریم ارتب��اط پارامترهای 

هواشناسی، بارندگی و.. با آلودگی هوا می تواند دو طرفه باشد. 

مدیرکل محیط زیست اس��تان اصفهان در تشریح این موضوع، 
بیان داشت: در یک بازه زمانی بلندمدت و در یک مقیاس بزرگ، 
آالینده های جوی می توانند در تش��کیل جزیره های گرمایی 

وکاهش بارندگی نقش داشته باشند.
 البته موضوع تغییر اقلیم مبحثی جدی بوده ودر سنوات گذشته 
ش��رایطی اقلیمی در مناطق و عرصه هاي مختل��ف کره زمین 

دستخوش تغییرات بوده است. 
وی همچنی��ن در پاس��خ به این س��وال ک��ه جانمای��ی فوالد 
مبارکه در مرکز کش��ور صحیح بوده یا خیر، تصری��ح کرد: اگر 
به مباحث مربوط به آمایش س��رزمین در کش��ور توجه می شد 
توس��عه واحدهای ذوب و تولید فوالد در منطق��ه مرکزی ایران 

توجیهی نداش��ت اما با توجه به اینکه در زم��ان احداث ضوابط 
و مقررات زیس��ت محیطی به ش��کل امروزی نب��وده این واحد 
 در زمان تاس��یس، ضوابط زیس��ت محیطی آن زمان را رعایت 

کرده است. 
ظهرابی با اش��اره به اینکه کاهش منابع آب، خشکس��الی های 
مستمر از عوامل مهم حساسیت در فعالیت این واحد و واحدهاي 
مشابه اس��ت، تاکید کرد: برای مدیریت در بارگذاری و استقرار 
واحدهای تولیدی وصنعتی در استان اصفهان، مهمترین اقدام 
مي تواند رعایت خط مشی و اهداف تعیین شده در برنامه آمایش 

سرزمین باشد. 
وی با تاکید بر اینکه اکنون باید گردش��گری و صنایع دس��تی، 
صنعت غالب در اصفهان باشد، افزود: در گذشته هم تصویب قانون 
ممنوعیت استوار صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان با این 
هدف بود. بی توجهی به اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار 
عمال این قوانین را تحت الشعاع قرار داده و معضالت کنونی این 

شهر را یجاد کرده است. 
مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان تصریح کرد: اداره کل 
محیط زیس��ت با بارگذاري هاي جدید و توس��عه غیر اصولي و 
خارج از ضوابط و استاندارهاي زیست محیطي واحدهاي صنعتي 
همچون فوالد مبارکه مخالف بوده و این مهمترین دغدغه هاي 

اصلي این اداره است.

اعتراضات مردم پرو به عملیات های اکتش��افی شرکت نفتی 
آرژانتینی »پالس پترول« در این کشور منجر به کشته شدن 

یک و زخمی شدن چندین نفر شد.
 به گزارش »تله س��ور«، ط��ی اعتراضات انجام ش��ده در روز 
سه شنبه از سوی پرویی ها علیه عملیات اکتشافی و اقدامات 
شرکت نفتی آرژانتینی »پالس پترول« واقع در »پیچاناکی« 
در مرکز این کش��ور یکی از تظاهرکنندگان کشته و چندین 
نفر دیگر مجروح ش��دند. به گزارش رس��انه های دولتی پرو 
تنها قربان��ی این اعتراض��ات پ��س از برخورد گلول��ه ای به 
ناحیه ش��کمش ب��ه نزدیک ترین بیمارس��تان محل منتقل 

شده ولی این امر مؤثر نبوده و در نهایت منجر به مرگ وی شده 
است. این حادثه در محل تجمع بومیان و مهاجران پرویی و 
درگیری شان با پلیس این کشور رخ داده که به گفته پلیس پرو 
تنها دلیل مرگ این قربانی تجمع و برگزاری تظاهرات اعالم 
شده است. در این راستا افسران پلیس حاضر در محل حادثه 
هرگونه ارتباط با کشته ش��دن این فرد را انکار کرده و اعالم 
کردند که برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان تنها از گازهای 
اشک آور اس��تفاده کرده اند. وزیر کشور پرو در این رابطه طی 
صدور بیانیه ای در روز چهارشنبه اعالم کرد: تمامی نیروهای 
پلیس بر طبق قوانین موجود در این ارگان به منظور پراکنده 
کردن اعتراض کنندگان تنها از چوب، س��پر و گاز اش��ک آور 
استفاده کرده و دارای هیچ گونه س��الح گرمی نمی باشند. از 
سویی دیگر تظاهرکنندگان نیز ضمن محکوم کردن قتل یکی 
از معترضان و خشونت اعمال شده از سوی پلیس این کشور 
علیه خود تأکید کردند که تا زمانی که فرآیند آلوده س��ازی 
محیط زیست از جانب شرکت »پالس پترول« در پرو وجود 
دارد به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که 
به گفته کارشناسان پرویی امری بسیار بعید است که مقامات 
این کشور فعالیت های شرکتی را که حدود نیمی از برق پرو را 

تأمین می کند، متوقف سازند. 

گزارش تازه بانک مرکزی خبر از رشد قیمت برخی کاالهای 
پرمصرف می دهد. 

در حالی رشد قیمت برخی کاالها در هفته دوم بهمن ماه رخ 
داده اس��ت که همچنان میزان رش��د قیمت برخی کاالهای 

پرمصرف از عدد کلی تورم کشور کمتر است. با این حال 
بر این اس��اس، قیمت میوه های تازه نس��بت به هفته مشابه 
ماه قبل 10 درصد و گوش��ت م��رغ 18,4 درص��د افزایش و 
قیمت س��بزی های تازه نیز 17,2 درصد کاهش نش��ان می 
 دهد که ای��ن دو قلم کاال میزان رش��د قیمتی بی��ش از تورم

 داشته اند.

در هفت��ه م��ورد گ��زارش، در گ��روه لبنی��ات قیم��ت پنیر 
غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 3,2 درصد افزایش 
داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم 
مرغ معادل 1,1 درصد کاهش یافت و ش��انه ای 82000 الی 

105000 ریال فروش می رفت.
در این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقالم این گروه ثابت بود. 
در گروه حبوب قیمت لپه نخود ب��دون تغییر بود. بهای نخود 
معادل 0,2 درصد و عدس 0,6 درصد افزایش ولی قیمت سایر 

اقالم این گروه بین 0,5 درصد تا 4,7 درصد کاهش داشت.
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه 
کمی داشت ولی س��ایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از 
آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت 
بودند، به نرخ مصوب س��ازمان میادین می��وه و تره بار عرضه 

می گردید.
میوه فروش��ی های سطح ش��هر اقالم میوه و س��بزی تازه را 
عرضه می نمودند که در گ��روه میوه های تازه بهای س��یب 
زرد تخ��م لبنان ثاب��ت بود. قیمت س��یب قرمز تخ��م لبنان 
معادل 0,1 درص��د و ان��ار 4,3 درص��د افزایش ول��ی بهای 
 س��ایر اقالم این گروه بین 1,3 درصد ت��ا 4,2 درصد کاهش

 یافت.

مرغ گران شد اعتراضات مردم پروقربانی گرفت

مساله گران کردن 
خودرو توسط 
خودروسازان 

ظاهرا همچنان 
ادامه دارد  

موضوعی که 
فقط و فقط به نفع 

تولیدکنندگان 
خودرو است
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یادداشت
50 بازیگر تئاتر، پرفورمنس ضد داعشی »آ دم« را پنجش��نبه 23 بهمن ساعت 16:30 در 
محوطه تئاترشهر اجرا کردند.»آدم«، پرفورمنسی است متأثر از اتفاقات در جریان خاورمیانه، 
به منظور همدلی با مردم ستمدیده این روزها و همیشه جهان. این اجرا سوگواری انسان است 
برای انسان، و ادای احترام به آ ن ها که هر روز در خشونت روز افزون می میرند و آن ها که هنوز 

زنده اند و هنوز آدم اند، و آن ها که تالش می کنند آدم بمانند. 

5
هفتیادداشتاجرای اولین نمایش ضد داعشی در ایران و جهان

 محسن چاوشی برای »المپ ۱۰۰«
مجوز گرفت

»محسن چاوشی« خواننده بنام موس��یقی پاپ ایران برای فیلم 
سینمایی »المپ 100«، یک قطعه مرتبط به فضای فیلم با عنوان 
»بید بی مجنون« خوانده که تیتراژ پایانی این فیلم است، ترانه این 
اثر از سروده های حسین صفاس��ت و آهنگسازی اثر توسط خود 
محسن چاوشی انجام ش��ده و بهنود فدوی نیز تنظیم کننده کار 
است.این فیلم قرار است پس از کش و قوس های فراوان، باالخره از 
روز جمعه 2۴ بهمن ماه به صورت همزمان در سینماهای تهران و 
۴0 شهرستان کشور اکران شود. جالب است بدانید این فیلم سال 
گذشته در جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم با مضمون 

مبارزه با اعتیاد انتخاب شد.
شایان ذکر است که سرویس کانون هواداری »محسن چاوشی« 
نیز از مرز هشتاد هزار مخاطب گذش��ت، شما هم اگر جزو عالقه 
مندان این خواننده پاپ هس��تید، می توانید ب��رای عضویت در 
 ozv سرویس هواداری وی، جهت دریافت سرویس متنی با ارسال
chavoshi به ۸2۸2 و جهت دریافت سرویس تصویری با ارسال 
222۷ به ۸۴۹۴ از خدمات این رسانه استفاده کرده و صدا، تصویر 
یا متون طوالنی از سوی چاوشی را دریافت نمایید.مهران مدیری« 
بازیگر سرشناس س��ینما و تلویزیون ایران در اجرای قطعه »وای 
از این جدایی« با »علی زندوکیلی« خواننده موس��یقی ایرانی در 

مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر  همراهی کرد.

انتشار جدیدترین کتاب درباره 
انقالب اسالمی از نگاه اندیشمند 

مصری
»از انقالب تا حکومت« نوش��ته علی ابوالخیر، اندیشمند مصری 
از سوی دفتر نش��ر معارف منتشر ش��د.   کتاب »انقالب اسالمی 
ایران؛ از انقالب تا حکومت« با نگاهی به پروژه مقاومت اس��المی 
و نقش ایران در معادالت کنونی منطقه و جهان معاصر، به همت 
احمد نادری )عضو هیأت علمی دانشگاه تهران( و علیرضا طاقتی 
)پژوهشگر مس��ائل خاورمیانه( ترجمه شده اس��ت.در بخشی از 
مقدمه مترجمان می خوانیم: »جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
سردمدار پروژه مقاومت اسالمی، یکی از بازیگران جدی در تعیین 
نظم آینده جهانی و منطقه  ای است و با وجود فشارهای زیادی که 
در بازه زمانی بیش از س��ه دهه، به آن وارد شده است، این کشور 
نشان داده اس��ت که در راه خود ثابت قدم است و این ثبات قدم، 
همیش��ه مورد توجه صاحب  نظران و متفکران جهان اس��الم از 
سویی و تحلیل  گران غیرمسلمان از سویی دیگر بوده است. کتاب 
حاضر یکی از جدیدترین کتبی است که توسط یکی از محققان 
غیر ایرانی و در راس��تای تبیین ابعاد انقالب اسالمی ایران نوشته 
شده است. اهمیت کتاب در این است که توسط یک ناظر بیرونی و 
غیرایرانی و برای آشنایی بیشتر عرب  زبان  ها با جمهوری اسالمی 
ایران نگاشته شده است، و از سوی دیگر، سعی در ارائه یک رویکرد 
تاریخی، منطقه  ای و بین  المللی از ابعاد این انقالب و پروژه حکومت 

دینی جمهوری اسالمی داشته است.«

دومین محفل ش��عرخوانی شعر 
فجر با حضور ش��اعرانی از ایران و 
افغانس��تان در ش��هر کابل برگزار 

می شود.
 دومین محفل ش��عرخوانی شعر 
فجر با حضور ش��اعرانی از ایران و 
افغانس��تان در ش��هر کابل برگزار 

می شود.
در این جلسه ش��عرخوانی که به 
دبیری محمد حس��ین جعفریان 
برگزار می ش��ود، ج��واد محقق، 
ذکری��ا اخالق��ی، س��ید ابوطالب 
مظفری، حامد عس��گری و مجید 

نظافت شعرخوانی خواهند کرد.
ای��ن جلس��ه ش��عرخوانی، اولین 
محفل شعر جشنواره بین المللی 
ش��عر فجر در تمام ادوار گذش��ته 
اس��ت ک��ه در خ��ارج از کش��ور 
برگ��زار می ش��ود؛ پی��ش از این، 
رس��م بر دعوت ش��اعراِن فارسی 
زباِن خارج از کش��ور بوده اس��ت، 
اما در نهمین دوره جش��نواره بین 
المللی شعر فجر، شاعران فارسی 
زبان برای ش��عرخوانی در محافل 
 به خارج از کش��ور اعزام خواهند

 شد.
محف�ل ش�عرفجر کابل 
پیوندی برای دوس�تی ایران و 

افغانستان
 ناصر جهانش��انی، رایزن فرهنگی 
س��فارت جمهوری اسالمی ایران 
در افغانس��تان در گفتگوی��ی ب��ا 
پایگاه اطالع رس��انی جش��نواره 
بین المللی ش��عر فجر با اشاره به 
برگزاری محفل شعر کابل به عنوان 
نخستین محفل رسمی جشنواره 
ش��عر فجر در خارج از ایران اظهار 
داشت: تمام شاعران افغان دعوت 
شده به این برنامه، از شاعران جوان 
و به نام اهل کابل هستند و بخشی 
از این ش��اعران در ای��ن محفل به 

شعرخوانی خواهند پرداخت.
وی اف��زود: محف��ل ش��عرخوانی 
کابل به مناسبت سی و ششمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در دانش��گاه پیام نور کابل برگزار 
می شود و شاعران ایرانی و افغان به 
شعرخوانی خواهند پرداخت و در 
بخش دیگری از برنامه، پرسش و 

پاسخ برگزار خواهد شد.
رایزن فرهنگی ایران در افغانستان 
تصریح کرد: رفعت، باران، اسکندر 
حسینی، راحل و خانم خالد فروغ 
شاعران افغاِن حاضر در این برنامه 
هستند که شعرخوانی خواهند کرد 
وتقریبا بافت شاعران حاضر در این 

برنامه، جوان است.
وی با بیان این که این اولین محفلی 
اس��ت که به این ترتیب در کشور 
افغانستان برگزار می شود؛ گفت: 
پیش از این شاعران دیگری از ایران 
در محافل شعرخوانی در افغانستان 
ش��رکت کرده بودند؛ ام��ا حضور 
گروهی از شاعران ایرانی در کشور 
همسایه و همزباِن افغانستان، در 
این س��طح و به این شکل تا کنون 
اتفاق نیفتاده ب��ود. امیدواریم این 
حضور، شروعی باشد برای انس و 
الفت بیش��تِر فرهنگی مردم ایران 
و افغانستان.جهانشاهی برگزاری 
این دست برنامه ها را مهم و موثر 
دانس��ت و عنوان کرد: م��ا به هر 
شکلی که میتوانیم باید ارتباطات 
نخبگان فرهنگ��ی را فراهم کنیم 
 تا درباره اشتراکات دو ملت گفتگو

 کنند. ای��ن بهترین ش��یوه برای 
دوستی ملتها است. این سفرها را 
باید ادامه داد و البته باید وضعیت 
به گونه ای باش��د که افغان ها هم 
بتوانن��د در محاف��ل و جلس��ات 
 ش��عرخوانی در ای��ران حض��ور

 یابند.

س��ه فیلم در بخ��ش س��ودای س��یمرغ )ارغ��وان، 
مزارش��ریف و عصر یخبندان( و ی��ک فیلم در بخش 
نگاه نو )جامه دران( باعث ش��ده ک��ه مهتاب کرامتی 
لقب پرکارترین بازیگر زن جشنواره امسال را به دست 
آورد؛ بازیگ��ری که در حدود 15 س��ال حضورش در 
عرصه سینما به خوبی توانسته تعادل موضوعی را در 

کارنامه کاری اش حفظ کند. 
کرامتی از معدود بازیگران زن س��ینمای ایران است 
که هیچگاه چهره اش مانعی ب��رای تجربه نقش های 
غافلگیر کنن��ده و عجی��ب نش��د. ب��ه همی��ن دلیل 
کارنامه یی متن��وع از نقش های متف��اوت در کارنامه 
کاری اش دیده می شود. امس��ال هم چهار فیلم او در 
همه زمینه ها کمترین ش��باهت ممکن را با یکدیگر 
دارند؛ اتفاقی که حداقل در سال های اخیر برای کمتر 

بازیگر زنی رخ داده است. 
چهار فیلم او در جشنواره امسال بهانه خوبی بود تا در 
گفت وگویی مفصل با او، هم حس و حالش را نسبت به 
آثاری که از او در جشنواره حضور دارد بپرسیم و هم 
کمی درباره مسیر انتخاب نقش هایش با او گفت وگو 

کنیم.
 مهت��اب کرامتی امس��ال چه��ار فیلم »ارغ��وان«، 
»مزارش��ریف«، »جامه دران« و »عصر یخبندان« را 
در جشنواره فیلم فجر دارد که هیچ کدام نه از لحاظ 
موضوع و مضمون و نه حتی از لحاظ کارگردان هایش 

وجه ش��باهتی با هم ندارند و حت��ی در برخی موارد 
1۸0 درجه با هم متفاوتند. از اینگونه انتخاب کردن 
فیلمنامه ها این برداشت می شود که حتما می خواهید 

کار متفاوت انجام دهید؟
اگر ش��ما به کارنام��ه کاری من دقت کنی��د متوجه 
می شوید که همیش��ه تجربه در نقش های متفاوت و 
با کارگردان های متفاوت را دوست دارم. در تمام این 
س��ال ها هیچ گونه محدودیتی برای خودم در زمینه 
بازیگری قایل نشدم، همان قدر که دوست دارم با یک 
کارگردان باتجربه و نامدار کار کنم همان قدر هم به 
کار با کارگردانان جوان یا کار اولی به ش��رط داشتن 

تجربه و سواد الزم عالقه دارم. 
فیلمنامه خوب و نقش متفاوت بهترین دلیلی اس��ت 
که شما را ترغیب می کند در سینما ریسک کنید و از 
این لحاظ بازیگری هستم که حتی با داشتن ترس و 
لرز اولیه از ریسک کردن خوشم می آید. در تمام این 
سال ها تالش��م این بوده که در ذهن کارگردان ها به 
عنوان بازیگری شناخته شوم که از پذیرفتن نقش های 
متفاوت، خاص و سخت هراسی ندارم و آنها هم ترسی 
از اینکه نقش های مختلف را به من پیش��نهاد کنند، 

نداشته باشند.
 بعد از بازی کردن در حدود ۴0 فیلم از اینکه چنین 

مسیری را انتخاب کرده اید راضی هستید؟
قطعا.

 

اگر این مس��یر را انتخاب نمی کردی��د فکر می کنید 
مسیر بازیگری تان به کدام سمت می رفت؟

بازی در فیلم های خیلی شیک و خانم های متشخصی 
که همیشه در یک سبک و سیاقند!

 در کارنامه کاری ش��ما هم فیلم های بس��یار خوب و 
ش��اخص وجود دارد و هم فیلم هایی ک��ه اصطالحا 
درنیامده و م��ورد اس��تقبال قرار نگرفت��ه یا حداقل 
مخاطب انتظار نداشته ش��ما را در آن فیلم ببیند. آن 
بخش از فیلم های کارنامه کاری تان که موفق نبوده، 
شما را در انتخاب نقش های تان دست به عصا تر نکرده 

است؟
یک نکته درباره س��ینمای ایران وج��ود دارد که اگر 
به تک تک عوام��ل فیلم اجازه اش��تباه ک��ردن داده 
ش��ود ولی به بازیگر این اج��ازه داده نمی ش��ود. اما 
درباره اینکه چگونه با دانس��تن این نکته دس��ت به 
انتخاب برخ��ی فیلم ه��ا می زنم را با مث��ال برای تان 
توضی��ح می دهم. مث��ال در ابتدای ورودم به س��ینما 
در فیلم کم��دی »مومیایی3« ب��ه کارگردانی آقای 
هنرمند ب��ازی کردم. بعد از س��ال ها عالقه داش��تم 
دوب��اره در زمین��ه کار کم��دی یک فیل��م دیگر هم 
 بازی کنم، این ش��د که در »زن ها فرش��ته اند« بازی

 کردم. 
خب زمانی که ش��ما ی��ک فیلمنام��ه را می خوانید 
می دانید ک��ه مخاطبان ای��ن فیلمنامه چه کس��انی 
می توانند باش��ند به همین دلیل فیلمی مثل »زن ها 
فرش��ته اند« را نه برای منتقدان و آنها که به ش��کل 
هنری و ریزبینانه فیلم را می بینند بلکه برای مخاطب 
عام بازی کردم. شاید این س��وال پیش بیاید که چرا 

این کار را کردم. 
خب من تجربه چن��د کار در تلویزیون را داش��ته ام، 
کارهایی که در زمان خودش آثار موفق و پربیننده یی 
بوده ان��د ولی با تغییر ش��رایط س��اخت س��ریال در 
تلویزیون در چند سال گذش��ته، جنس فیلمنامه ها 
و عجله یی که در س��اخت آث��ار وج��ود دارد ترجیح 
دادم س��مت تلویزی��ون نروم چ��را که آثار س��اخته 
ش��ده با اس��تانداردهایی که مد نظر من است فاصله 
زیادی داشتند، در این حالت طبیعی است که من از 
مخاطبان عام دور می شدم ولی یک راه وجود داشت 
که این دور شدن خیلی به چشم نیاید و فیلمی مثل 
»زن ها فرشته اند« یک نمونه از حضور در مسیر جذب 

مخاطب عام بود.

مصاحبه با  مهتاب کرامتی

پرکار ترین بازیگرجشنواره فجر
کابل میزبان شاعران ایرانی

 برپایی دومین محفل شعرخوانی 
در کشور همسایه
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مفاد آرا 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   11/211

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 10288 هیأت: آقای جواد آذرنگ فرزند علی شماره شناسنامه 154 و 
خانم مریم قوام پور بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 233  )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 783 فرعی مجزا از شماره 107 فرعی 

از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  افسانه  خانم  هیأت:   10329 شماره  2-رأی 
شناسنامه 7390 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/99 مترمربع شماره پالک 786 
فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6  اصلی واقع در حسین آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
  44 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آذرنک  سعید  آقای  هیأت:   10438 شماره  3-رأی 
از  مجزا  فرعی   787 پالک  شماره  مترمربع   122/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 107باقیمانده  فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  زهرا  خانم  هیأت:   10633 شماره  4-رأی 
شناسنامه 22 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالک 788 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 10629 هیأت: خانم زهرا صائبی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
93 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/35 مترمربع شماره پالک 789 فرعی مجزا از 
ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  آباد  در حسین  واقع  اصلی   6 از پالک  فرعی  شماره 107 

آران و بیدگل.
6-رأی شماره 9995 هیأت: آقای عباس نوحیان فرزند قنبرعلی شماره شناسنامه 187 
از  مجزا  فرعی   162 پالک  شماره  مترمربع   597/77 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

شماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
پور فرزند حسن شماره شناسنامه  آقای علیرضا هاشم  7-رأی شماره 9946 هیأت: 
ترتیب  )به  بیدگلی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 111  قنبری  307 و خانم زهرا 
مترمربع   191/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  دانگ(،   2 و  دانگ   4 به  نسبت 
اماکن  از پالک 112 اصلی واقع در  شماره پالک 165 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی 
از سید جالل مطلبی الواسطه  بیدگل خریداری عادی مع  و  آران  ثبتی   بخش 3 حوزه 

)مالک رسمی(.
8-رأی شماره 10628 هیأت: خانم فاطمه پنجی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 
103 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/22 مترمربع شماره پالک 169 فرعی مجزا از 

شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند محمدحسین شماره  بیدگلی  عباس رضائی  آقای  هیأت:  9-رأی شماره 10656 
شناسنامه 124 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/50 مترمربع شماره پالک 4 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 179 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 10460 هیأت: خانم فاطمه خاص فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 113 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 258/41 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از پالک 

251 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
11-رأی شماره 10459 هیأت: خانم فاطمه خاص فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 113 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/50 مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از پالک 

251 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
12-رأی شماره 10455 هیأت: خانم اقدس قاضی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
181، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83 مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از شماره 

8و9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 463 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. 

بیدگلی فرزند خیراله  اکبریان  آقای عباس حاجی علی  13-رأی شماره 10672 هیأت: 
شماره شناسنامه 55 و خانم فاطمه نمکیان بیدگلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 
38  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/95 مترمربع شماره پالک 9 فرعی 
مجزا از شماره 1و3و5 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 481 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  سیدیان  محسن  سید  آقای  هیأت:   4197 شماره  14-رأی 
شماره شناسنامه 4316  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132 مترمربع شماره پالک 12 
فرعی مجزا از شماره 1 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 539 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 9846 هیأت: آقای اسماعیل مصنوعی بیدگلی فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 29 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/60 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   955 پالک  از  فرعی  4و7  از شماره   مجزا 

آران و بیدگل.
شماره  اله  لطف  فرزند  بیدگلی  حالجی  هاجر  خانم  هیأت:   7102 شماره  16-رأی 
 180 پالک  شماره  مترمربع   245/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   45 شناسنامه 
 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
17-رأی شماره 10764 هیأت: آقای رحیم شعوری راد فرزند حسین شماره شناسنامه 
1741 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 337/65 مترمربع شماره پالک 182 فرعی مجزا 
از شماره 4 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
رمضانعلی  فرزند  آرانی  پور  ابراهیم  اسماعیل  آقای  هیأت:   6680 شماره  18-رأی 
شماره شناسنامه 14 و خانم ناهیده شکاری آرانی فرزند اکبر شماره شناسنامه 349  
فرعی   4 پالک  مترمربع شماره   135/40 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

مجزا از پالک 1298 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 10648 هیأت: آقای ابوالقاسم خبازیان فرزند قدمعلی شماره شناسنامه 
122 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143/37 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از 

مشاعات از پالک 1302 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  دهقانی  حبیب  آقای  هیأت:   6710 شماره  20-رأی 
پالک شماره  مترمربع   114/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   10881  شناسنامه 

11 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 1327 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.

21-رأی شماره 10645 هیأت: آقای ماشااله رحیم فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
507 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 276/47 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از 
ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  از پالک 2219 اصلی واقع در  شماره 3و5و6و7و8 فرعی 

آران و بیدگل.
22-رأی شماره 10190 هیأت: آقای علی اصغر محبوبی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 356 و خانم حسنی میرزائی علی آبادی فرزند استاد رضا شماره شناسنامه 
 12 پالک  شماره  مترمربع   97/80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   319
فرعی مجزا از شماره 9و10 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2579و2580 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 9983 هیأت: آقای جواد عابدی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 
8667 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/42 مترمربع شماره پالک 7834 فرعی مجزا 
ثبتی  واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه  از پالک 2637 اصلی  از شماره 231 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  قربانعلی  فرزند  آرانی  بابائی  ماشااله  آقای  هیأت:   10401 شماره  24-رأی 
شناسنامه 281 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382/50 مترمربع شماره پالک 7842 
فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 9950 هیأت: آقای ماشااله رزاقیان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
7464 و آقای احمد رزاقیان آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 1979 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 2491  مترمربع شماره   261/42 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از جواهر گرجی آرانی)مالک رسمی(.

26-رأی شماره 10623 هیأت: آقای حمیدرضا مصلح آرانی فرزند دخیل عباس شماره 
شناسنامه 94 و خانم سمیه نیک فر فرزند حسین شماره شناسنامه 394 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 2503 فرعی مجزا از شماره 
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  فرعی  باقیمانده   103 

آران و بیدگل.
27-رأی شماره 10625 هیأت: آقای علی درخشی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
396 و خانم پروین بذرافشان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 299 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 2504  مترمربع شماره   220/75 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 31 باقیمانده فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
اله شماره  فرزند حبیب  آرانی  آقای مجتبی ستم کش  هیأت:  28-رأی شماره 10747 
 102 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آرانی  خسروانی  کبریا  خانم  و   104 شناسنامه 
یکبابخانه به مساحت 171 مترمربع شماره پالک 2508 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 

مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
29-رأی شماره 9873 هیأت: خانم زهرا بوطه کن آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
391 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 231/81 مترمربع شماره پالک 1486 فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی از حسین اوقانی)مالک رسمی(.
30-رأی شماره 10443 هیأت: آقای مرتضی استاد آقائی فرزند حسن شماره شناسنامه 
الهامه  فرزند حسن شماره شناسنامه 10112 و خانم  آقائی  استاد  484 و خانم طیبه 
استاد آقائی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 1884  و مهدی استاد آقائی فرزند 
فرزند حسن شماره شناسنامه  آقائی  استاد  و محمد  حسن شماره شناسنامه 9772  
643  و معصومه خاتون تقی زاده میدانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 451 )به تر 
تیب نسبت به 1 دانگ و نیم دانگ و نیم دانگ و یک دانگ و یک دانگ و دو دانگ مشاع(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 1509  مترمربع شماره   178/31 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین اوقانی)مالک رسمی(.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  داروغه  مهدی  آقای  هیأت:   10667 شماره  31-رأی 
شناسنامه  شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  خاکسار  مرضیه  خانم  و   320 شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   129/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   11192
1518 فرعی مجزا از شماره 387 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
32-رأی شماره 9812 هیأت: آقای حسین چاق زاده آرانی فرزند اکبر شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،    271 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  گلچی  فاطمه  خانم  و   105
از  مجزا  فرعی  پالک 1027  مترمربع شماره   183/80 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
آران و  ثبتی  3 حوزه  در وشاد بخش  واقع  اصلی  پالک 2645  از  فرعی  شماره 340 

بیدگل.
33-رأی شماره 5961 هیأت: آقای مهدی ایمانی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
147 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/95 مترمربع شماره پالک 4927 فرعی مجزا 
از شماره 456 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
34-رأی شماره 10397 هیأت: آقای محمد گوهری آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
 5106 پالک  شماره  مترمربع   65/70 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ   105
فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
35-رأی شماره 10670 هیأت: آقای مهدی زراعتی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
171 و خانم معصومه خاتمی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 196 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 5111  مترمربع شماره   167/34 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 60 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
حسن  سید  فرزند  بیدگلی  حسینی  حسین  سید  آقای  هیأت:   10773 شماره  36-رأی 
شماره شناسنامه 225 و خانم سمیه دلشاد فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 2313 
یکبابخانه به مساحت 229 مترمربع شماره پالک 5121 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.

37-رأی شماره 10775 هیأت: آقای سعید دربندی مفرد بیدگلی فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 9769 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66 مترمربع شماره پالک 5122 
فرعی مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
38-رأی شماره 10776 هیأت: آقای سید مرتضی حسینی بیدگلی فرزند سید حسین 
شماره  مترمربع   78/20 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ   2300 شناسنامه  شماره 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان  پالک 5123 فرعی مجزا از شماره 83 فرعی 
دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از سید حسین حسینی 

بیدگلی)مالک رسمی(.
39-رأی شماره 10777 هیأت: آقای محسن عبدالمجیدی بیدگلی فرزند احمدعلی شماره 
شناسنامه 380 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141 مترمربع شماره پالک 5124 
فرعی مجزا از شماره 84 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
40-رأی شماره 10743 هیأت: خانم مریم اعظمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
536  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73/25 مترمربع شماره پالک 5126 فرعی مجزا از 
شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
اله شماره  بیدگلی فرزند رحمت  41-رأی شماره 10744 هیأت: آقای عباس حفیظیان 
شناسنامه  شماره  اله  حشمت  فرزند  بیدگلی  حفیظیان  طاهره  خانم  و   195 شناسنامه 
6874  )بالمناصفه(، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 504/35 مترمربع شماره پالک 
5127 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
42-رأی شماره 9872 هیأت: آقای جعفر مارابی فرزند کریم شماره شناسنامه 616، 
از  مجزا  فرعی   799 پالک  شماره  مترمربع   122/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 74 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  علی  مراد  فرزند  نیگجه  صادقی  اعظم  خانم  هیأت:   10740 شماره  43-رأی 
شناسنامه 16061 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/50 مترمربع شماره پالک 803 
فرعی مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اسمعیل  فرزند  پناه  محمدی  ماشااله  آقای  هیأت:   10295 شماره  44-رأی 
شناسنامه 9 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/50 مترمربع شماره پالک 30 فرعی 

مجزا از پالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
45-رأی شماره 9277 هیأت: موقوفه سید احمد مطهری به تولیت سید حسن مطهری 
بیدگلی فرزند سیدعبداله شماره شناسنامه 206، با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه، 
ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 155/25 مترمربع شماره پالک 463 فرعی مجزا 

از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
46-رأی شماره 9276 هیأت: موقوفه سید احمد مطهری  به تولیت سید حسن مطهری 
بیدگلی فرزند سیدعبداله شماره شناسنامه 206، با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه، 
ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 156/75 مترمربع شماره پالک 464 فرعی مجزا 

از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
47-رأی شماره 9994 هیأت: آقای جعفر خبازی نوش آبادی فرزند محمدتقی شماره 
مترمربع شماره پالک  به مساحت 134  یکبابخانه  شناسنامه 1250018341 ششدانگ 
465 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل
48-رأی شماره 10406 هیأت: آقای محسن توسلی نوش آبادی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 5239 و خانم مریم اربابی علی آبادی فرزند امیرحسین شماره شناسنامه 9  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169/10 مترمربع شماره پالک 473 فرعی 
مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:  93/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/11

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
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6
حقیقی تمریناتش را آغاز کرد

علیرضا حقیقی گلر ایرانی تیم پنافیل 2 روز است که تمرینات خود را آغاز کرده 
است.او با وجود درد در کتفش، تمریناتش را آغاز کرد و به احتمال فراوان فردا 
یکشنبه برای پنافیل به میدان می رفت. این تیم که در رده هجدهم قرار دارد به 
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 فان خال: ازعملکرد
 بازیکنان ناراضی ام

 هدیه جردن به اوباما
 با یک غلط امالیی!

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد بعد از پیروزی در مسابقه گذشته گفت 
که از عملکرد بازیکنان ناراضی است.

منچستریونایتد در دیدار برابر برنلی موفق شد با درخشش کریس اسمالینگ، 
 با نتیجه 3 بر ی��ک، به برتری برس��د و به جایگاه س��وم ج��دول لیگ برتر

 بازگردد. 
با این وجود سرمربی منچستریونایتد ضمن انتقاد از عملکرد شاگردانش در 
طول 90 دقیقه این مسابقه به خبرنگاران گفت: فکر می کنم عملکرد بازیکنان 
در نیمه اول خوب نبود. برنلی عملکرد بهتری داشت. آنها ما را تحت فشار قرار 
دادند. از نتیجه 2 بر یک در نیمه اول راضی هس��تم. در نیمه دوم کمی بهتر 
عمل کردیم. من به بازیکنان گفتم که وقتی در مس��ابقه ای به پیروزی می 
رسید به این معنا است که چیز خوبی در دست داریم. ولی باید این مسابقه 
را فراموش کنیم. زیرا بهترین مسابقه نبود. البته طرفداران مهم ترین بخش 

باشگاه هستند و باشگاه را زنده نگه می دارند.

مایکل جردن، اسطوره بسکتبال آمریکا یکی از ثروتمندترین و مهم تر از آن 
مشهورترین ورزشکاران جهان به ش��مار می آید. خیلی ها او را در بسکتبال، 
دس��ت نیافتنی می دانند و به همین خاطر برای بس��یاری از شخصیت های 

سیاسی و ورزشی جهان دیدار با او جذاب است.
مایکل جردن چندی پیش تصمی��م گرفت برای تولد ب��اراک اوباما، رئیس 
جمهور آمریکا هدیه ویژه ای بفرستند. او پیراهن دوران بازی خودش را امضا 
کرد و با خطی نه چندان خوب روی آن نوشت: » برای باراک، شما هنوز یک 

شام به من بدهکار هستید. بهترین آرزوها را برای شما دارم«.
در پیغام جردن امالی نام کوچک رئیس جمهور اش��تباه نوشته بود. او کلمه 
Barack را به اشتباه Barrack نوشته بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در جواب 
جردن گفت: »من نمی توانم این هدیه را قبول کنم و به همین خاطر شامی هم 

به شما بدهکار نیستم. شما اسم من را اشتباه نوشته اید!«

استفاده از دستگاه های اندازه گیری ورزشی که به شکل 
ساعت مچی هستند این روزها بسیار متداول شده است. 
با این حال هنوز درباره میزان دقت آنها شبهه هایی وجود 
دارد.حدود 19 میلیون دس��تگاه اندازه گیری ورزش��ی 
در س��ال 2014 مورد اس��تفاده قرار گرفت با این حال 
باید دید که این دس��تگاه ها چقدر اندازه گیری درست و 
دقیقی دارند. مطالعات جدید ک��ه در انجمن آمریکایی 
ورزش انجام ش��ده اس��ت، پن��ج دس��تگاه اندازه گیری 
معروف را بررسی کرده اس��ت تا مشخص کند کدام یک 
از آنها به همان میزانی که تبلیغ می کنند کارایی دارند.

نتایج بررس��ی ها نش��ان داد که گر چه این دس��تگاه ها 
ب��رای اندازه گیری قدم ه��ا در ورزش های��ی مثل پیاده 
روی و دو موثر هس��تند، اما برای اندازه گیری قدم ها در 
ورزش های پیچیده تر مانند وزنه برداری بی فایده اند. در 
 Jawhone میان دستگاه های بررسی ش��ده ، دستگاه
UP از دیگر دس��تگاه ها دقیق تر بود.نشان دادن میزان 
کالری مصرف شده چالش بزرگ تری برای دستگاه های 
اندازه گیری ورزش��ی اس��ت. به طور متوسط دستگاه ها 
13 تا 60 درصد در اندازه گیری می��زان کالری مصرفی 
موفق هس��تند.یکی از محققان می گوی��د: اندازه گیری 
کالری مصرف شده پروسه ای بسیار پیچیده است. شک 
و ش��بهه هایی در الگو ریتیم که حرکات ورزش��ی را به 
میزان کالری مصرفی تبدی��ل می کند وجود دارد. حتی 
دس��تگاه هایی که بهترین پیش بین��ی را دارند به دلیل 
متغیره��ای بیولوژیکی امکان خط��ا دارند.برای ارزیابی 
میزان دقت این دس��تگاه این افراد همزمان از دس��تگاه 
2000i-NL متابولیک آنالیزور و دستگاه شمارش قدم

استفاده کردند. این دستگاه ها دقت باالیی دارند. با وجود 
خطای دستگاه ها اندازه گیری ورزشی هم چنان استفاده از 
این دستگاه ها برای افزایش فعالیت بدنی افراد مفید است.

مدیر این تحقیقات می گوید با وجود این که دستگاه های 
اندازه گیری ورزش��ی برای اندازه گیری می��زان کالری 
مصرف ش��ده کام��ال ای��ده آل نیس��تند، می توانند به 
ورزش��کاران کمک کنند تا میزان فعالیت روزانه خود را 

تا حدودی تخمین بزنند.
پیشرفت فناوری در زمینه ورزش های خانگی

نرم اف��زار جدی��د Fitnet دس��تاورد مربی��ان آمادگی 
جس��مانی اس��ت که ه��دف آن ه��ا کمک ب��ه افزایش 
آمادگی جس��مانی در جامعه اس��ت. این نرم افزار که بر 
روی گوشی های هوش��مند و تبلت ها نصب می شود به 
متخصصان حرفه ای در زمینه آمادگی جسمانی امکان 
آپلود کردن ویدئوی تمرین های ورزش سریع و راحت را 
در فضای مجازی می دهد. ویدئوها می توانند تا 5 دقیقه 
باشند. آنچه که درباره این نرم افزار تازگی دارد این است 
که عالوه بر آپلود ش��دن ویدئوهای آموزشی این امکان 
برای متخصصان فراهم می شود که برنامه ورزشی افراد 
را چک کنند و میزان پیشرفت آن ها را از راه دور کنترل 

کنند.

این طور که از صحبت های سرمربی ذوب آهن بر می آید 
این تیم در لیگ برت��ر هدف آنچنان خاص��ی را دنبال 
 نمی کند و بیش��تر ب��ه فک��ر قهرمانی در ج��ام حذفی

 است.
ش��اید هر مربی دیگری جای یحی��ی گل محمدی بود 
و تیمش عالوه بر صعود به فینال ج��ام حذفی به رتبه 
شش��م جدول لیگ هم رس��یده ب��ود خیل��ی زودتر از 
این ها صحبت کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان آسیا از 
طریق لیگ و حتی ش��انس قهرمانی در این بازی ها را 
بر زبان می آورد اما گل محمدی با هوشمندی تمام بعد 
از برد مقابل راه آهن س��نگینی و فش��ار کسب سهمیه 
 از طری��ق لی��گ را از روی دوش بازیکنانش برداش��ته

 است.
به هر حال در فوتبال ایران رویاپردازی اتفاقی تکراری 
در بی��ن بعضی از مربیان اس��ت و بارها دیده ش��ده که 
تیمی بدون داشتن ش��رایط و امکانات موجود صحبت 
 از رس��یدن به جایگاه هایی دور از دس��ترس را داش��ته

 است.
 ذوب آهن تیمی که در دو هفته گذشته حداکثر امتیازات 
را گرفته و سه پله صعود را هم در جدول رده بندی تجربه 

کرده است فاصله آنچنان زیادی 
با رس��یدن به رتبه سوم لیگ و کس��ب حداقل سهمیه 
پلیآف لیگ قهرمانان آسیا ندارد و اگر شرایط ذوب آهن 
به همین من��وال پیش برود کس��ب این جای��گاه دور 
از دس��ترس نیس��ت ام��ا همی��ن مس��ئله می توان��د 
فش��اری را ب��ر روی بازیکن��ان ذوب آهن ایج��اد کند 
 که در ادام��ه تمرکز آنه��ا را بر هم بزند و به ضررش��ان

 تمام شود.
با توجه به ش��رایط این تیم در طی دو س��ال گذشته تا 
همین جای کار هم باید از عملکرد تیم گل محمدی ابراز 
رضایت کرد و انتظار گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

از طریق لیگ شاید کمی زیاده خواهی باشد. 
البت��ه گل محمدی هم ب��ا وجود حضور کمت��ر از یک 
س��ال در کادر فنی ذوب آهن ش��ناخت بس��یار خوبی 
از بازیکن��ان تیم��ش پیدا ک��رده و احتماالً ب��ه خاطر 
اینکه بازیکن��ان ذوب آهن را تحت فش��ار ق��رار ندهد 
فعاًل بازی های لیگ را بیش��تر به معن��ای رقابت هایی 
برای آماده س��ازی و پیش زمینه فینال جام حذفی مد 
نظر قرار داده ولی این احتمال وج��ود دارد که با ادامه 
بازی های لی��گ و تثبیت ذوب آهن در بین ش��ش تیم 
صدر جدولی نظر یحیی هم تغییر کند و در چند هفته 
پایان��ی با دیدن ش��رایط موجود تیمش را به س��مت و 
 سوی کسب سهمیه از طریق رقابت های لیگ هم سوق

 دهد.
اینها هم این تصور را تقوی��ت می کند که گل محمدی  
سرمربی  گاندوها می خواهد این تیم در لیگ برتر هدف 
آنچنان خاصی را دنبال ن کند و بیشتر به فکر قهرمانی 

در جام حذفی باشد.

پیشرفت فناوری در زمینه ورزش های خانگی

آیا دستگاه های اندازه گیری ورزش دقیق هستند؟
بازی های لیگ پیش زمینه فینال حذفی است

گل محمدی برای ذوب آهن انتظار ایجاد نمی کند

سرمربی پیش��ین سرخپوشان معتقد است 
صحبت درباره شرایط فعلی این تیم کمکی 

به حل وضع موجود نمی کند.
علی دایی ک��ه در قالب تیم مل��ی 98 برای 
حضور در ب��ازی خیری��ه به نف��ع کودکان 
سرطانی به کرمانشاه سفر کرده بود-درباره 
مسائل مختلف صحبت کرد. این گفت و گو 

را بخوانید.
 بار دیگر قرار اس�ت در قالب تیم 
ملی 98 ب�ه میدان بروی�د. در این باره 

صحبت کنید.
کمک به همنوعان وظیفه ماس��ت و حضور 
من در این مس��ابقه هم ب��ه خاطر کمک به 
کودکان سرطانی است ضمن اینکه دوست 
داشتم با س��فر به کرمانشاه لطف همیشگی 
مردم آن دیار را پاس��خگو باشم. در این بین 
مهندس یزدانی که از دوستان بسیار خوبم 
اس��ت هم در دعوت من نقش داشت و نمی 
توانس��تم به او جواب رد بده��م. حضور در 
اینگونه فضاها یادمان می دهد که نباید خود 

را دور از مردم بدانیم.
 به جام اسطوره ها در مسکو هم که 

دعوت شده اید.
آنجا من نماینده ایران هس��تم. حضور من 
به عنوان یک فرد حقیق��ی به نام علی دایی 
نیس��ت و امی��دوارم نماینده خوب��ی برای 

کشورم باشم.
 القاب جالبی هم برای شما از سوی 
برگزارکنندگان تورنمنت اس�طوره ها 
اعالم ش�ده بود.موتور گلزن�ی و فاتح 

دروازه ها...
گفتم که به این س��فر به چش��م یک س��فر 
شخصی نگاه نمی کنم و این القاب هم نظر 

لطف برگزار کنندگان است.
 اوضاع پرس�پولیس ه�م که اصال 

خوب نیست.
در مورد پرسپولیس حرفی ندارم.

 اما ش�اید در این شرایط که حمید 
درخشان زیر منگنه اکثر پیشکسوتان 
و ه�واداران اس�ت خیل�ی ه�ا انتظار 

داشتند شما به تالفی مصاحبه های اول 
فصل او علیه وی حبهه بگیرید.

اگر کس��ی آن موقع حرف��ی زده نظرش را 
گفته و مردم ه��م بهترین قاضی هس��تند. 
من که دور از گود هس��تم دوس��ت ندارم با 
مصاحبه برای تیمی که از ته دل آن دوست 
دارم حاشیه بس��ازم. االن مصاحبه کنم چه 
اتفاقی می افتد؟ چیزی تغییر می کند؟ پس 
بهترین راه سکوت است تا به مشکالت این 

تیم دامن نزنم.
اگر ش�ما در باش�گاه پرسپولیس 

تصمیم گیرنده بودید درباره کادر فنی 
در ای�ن ش�رایط چ�ه تصمیم�ی م�ی 

گرفتید؟
فعال که تصی��م گیرنده نیس��تم. دوباره می 

گویم درباره پرسپولیس حرفی ندارم.
حداق�ل ب�ه عن�وان ی�ک چهره 
ورزشی و نه سرمربی قبلی پرسپولیس 

که می توانید اظهار نظر کنید.
من موفقیت را در ثبات م��ی بینم. به ذوب 
آهن نگاه کنید.به یحیی اعتماد کردند و مزد 

آن را هم گرفتند.

یعن�ی معتقدی�د درخش�ان باید 
بماند؟

ببینید ما یک ای��راد بزرگی ک��ه داریم این 
اس��ت که همیش��ه می دانیم چه چیزی را 
نمی خواهی��م اما نمی دانیم چ��ه چیزی را 
می خواهیم. ب��ه همین خاطر هم��واره در 
آزمون و خطا هستیم. رفت و آمد مربی باید 
بر اساس یک مطالعه و بررسی کامل باشد و 
من با عزل و نصب های بی برنامه و بی هدف 
مخالفم. اگر برنامه محور باشیم نه کسی بی 
دلیل سرمربی می ش��ود نه کسی بی دلیل 

عزل می شود. 
در این شرایط پرس��پولیس به آرامش نیاز 
دارد و من از هواداران عزی��ز می خواهم به 
دور از حاشیه تیم شان را حمایت کنند. آدم 
ها مهم نیس��تند اما ناکامی پرسپولیس در 

تاریخ می ماند.
چند دوره قبل وقتی پرسپولیس با 
ش�ما 5 ب�ازی پیاپ�ی نتیج�ه نگرفت. 
استعفا دادید.اس�تعفا هم می تواند در 

این شرایط کارگشا باشد؟
چرا من بای��د درباره تیمی ک��ه از درون آن 
بی خبرم تحلیل و تفس��یر داش��ته باش��م؟ 
پرس��پولیس باید به خاطر هواداران موفق 
باشد و اگر سکوت علی دایی به این موفقیت 
کمک می کند اجازه بدهید نظری نداش��ته 

باشم.
 ولی اکثر پیشکسوتان نظرشان را 

می گویند.
هر کس روش��ی دارد. آنها هم دلس��وز تیم 
هس��تند و حتما می دانند با نظراتشان می 
توانند به تیم کمک کنن��د. من راه کمک را 
در س��کوت خودم می بینم. نمی توانم مثل 
کسانی باش��م که برای تخریب من و تیمم 
در برنامه های طنز ش��بکه نس��یم و برنامه 
آش��پزی هم می رفتند مصاحبه می کردند. 
گذر زمان قاضی خوبی اس��ت و همه چیز را 

برمال می کند.
 ح�اال ک�ه موض�ع ت�ان درب�اره 
پرس�پولیس سکوت اس�ت از تراکتور 
حرف بزنید. قرار است به تبریز بروید؟

خیر. برای تی��م خوب تراکت��ور و هواداران 
پرش��ور آن آرزوی موفقی��ت دارم و ب��ه 
رس��ول ه��م خس��ته نباش��ید م��ی گویم. 

فوتب��ال از این رف��ت و آمدها زی��اد دارد و 
برادرانه به او می گویم همیش��ه گذشته را 
فراموش کن��د. راه آینده هنوز باز اس��ت و 
 او می تواند به جایگاه خوب��ی در مربیگری

 برسد.
 به آخرین س�ئوال بح�ث بودن و 

نبودن کروش و انتقادات برخی مربیان 
داخل�ی گفت: م�ن مس�ئول اظهارات 
دیگ�ران نیس�تم و هر ک�س می تواند 
نظرش را بگوید و مردم هم قضاوت می 
کنند. فق�ط یک اعتق�ادی دارم. به هم 
زدن فضای فوتبال و تخریب تیم ملی به نفع 
هیچکس نیس��ت و م��ا همه در ی��ک قایق 
نشسته ایم و پارو می زنیم. ایرادی ندارد اگر 
کسی به کی روش انتقادی دارد مطرح کند. 
فقط نوع بیان مهم است. کسی که سرمربی 
رئال مادرید و پرتغ��ال بوده حتماً چیزی در 
چنته دارد که به آن عناوین و جایگاه رسیده 
و گرنه کس��ی که دانش و صالحیت الزم را 
نداش��ته باش��د را اجازه نمی دهند از پشت 
فنس هم تمریناتشان را ببیند. حداقل این را 
دیگر نمی توان نف��ی کرد. یک روز خودمان 
هم این طرف میز قرار می گیریم و با همین 

متر و معیارها نقد می شویم.
من قب��ال نظ��رم را گفت��ه ام. ب��رای یکبار 
هم که ش��ده بیایی��م برنامه محور باش��یم 
 و به مربی فرص��ت بدهی��م کارش را انجام 

دهد.

دایی:به کی روش فرصت دهیم کارش را بکند

فاتح دروازه ها دیگربار به میدان رفت

 سلفي قهرمان چیني با 
راهپیمایان اصفهاني

قهرمان چیني جوجیتسو حاضر 
در مراس��م راهپیمایي 22 بهمن 
در اصفهان با اس��تفاده از فرصت 
با جمعی��ت راهپیمایان اصفهان 

عکس سلفي گرفت.
س��لفي گرفتن که به عالیق این 
روزه��اي م��ردم نق��اط مختلف 
جه��ان تبدیل ش��ده اس��ت در 
راهپیمایي 22 بهمن امس��ال در اصفهان هم مش��تریان خود را 
داشت. جوانان اصفهاني همراه با دوس��تان خود در حال سلفي 
گرفتن هستند تا شبکه هاي اجتماعي را با حضور خود در جشن 
مردمي انقالب س��هیم کنن��د. در این بین یکي از گردش��گران 
خارجي حاضر در مراس��م هم با اس��تفاده از فرصت با جمعیت 
ش��رکت کنندگان در راهپیمایي میدان امام در اصفهان عکس 
س��لفي گرفت. تصویر این قهرمان چیني جوجیتسو را مشاهده 

مي کنید 

باشگاه سپاهان حق رأی پیدا کرد
در پی پذیرش اعتراض باشگاه 
سپاهان، از سوی وزارت ورزش 
و جوانان این باش��گاه فرصت 
حض��ور در مجم��ع انتخاباتی 
فدراسیون هندبال را به دست 

آورد.
بر اس��اس برنامه اعالم ش��ده، 
مجمع انتخاباتی فدراس��یون 

هندبال امروز 25 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
در لیس��ت اولیه ای که از اعضای مجمع انتخاباتی فدراس��یون 
هندبال، اعالم شد، دو باش��گاه ثامن مش��هد و ثامن سبزوار به 

عنوان نماینده باشگاه ها حضور داشتند.
پس از اعتراض باشگاه سپاهان، وزارت ورزش و جوانان با پذیرش 
این اعتراض، دس��تور تغییر نماینده باش��گاه ها را صادر کرده و 
باش��گاه اصفهانی را به عنوان یکی از دو نماینده باشگاه صاحب 
رأی در مجمع انتخاب کرد تا بدین ترتیب سپاهان نیز در مجمع 

انتخاباتی فدراسیون حضور داشته باشد.

 احداث مجموعه ورزشی خوانسار
همزم��ان ب��ا روز 22 بهم��ن 
مجموعه ورزش��ی شهرکهای 
یاسر در خوانس��ار کلنگ زنی 
ش��د.به گزارش پایگاه خبری 
ن��ان  اداره کل ورزش و جوا
اس��تان اصفه��ان ، همزمان با 
س��الگرد پیروزی ش��کوهمند 
انق��الب اس��المی ، مجموعه 
ورزشی ش��هرکهای یاس��ر قودجان در شهرس��تان خوانسار در 
زمینی به مساحت 15000 متر مربع  راس ساعت 14 با حضور 
جمعی از مسئولین شهرستان کلنگ زنی شد.به گفته درخشنده 
کارشناس ناظر پروژه ، این مجموعه شامل یک باب زمین چمن 
مصنوعی تمرینی ، زمینهای روباز بسکتبال ، والیبال و فوتسال و 
همچنین یک باب زمین چمن برای برگزاری مس��ابقات خواهد 
بود.این زمین از سوی بنیاد مسکن  برای انجام کاربری ورزشی به 
اداره کل ورزش و جوانان استان واگذار شده که پس از عملیات 

تسطیح و خاکبرداری ، ساخت این پروژه آغاز می شود.

مراسم تجلیل از قهرمانان سمیرم 
اداره ورزش و جوانان سمیرم از 
یکص��دو بیس��ت و هف��ت نفر 
قهرم��ان و م��دال آور ای��ن 

شهرستان تجلیل کرد.
به گزارش پای��گاه خبری اداره 
کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفه��ان و ب��ه نق��ل از روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان سمیرم ، طی مراسمی از مدال آوران جهانی ، آسیایی 
،کشوری و استانی این شهرستان با حضورنماینده مردم سمیرم 
در مجلس شوراي اس��المي ،فرماندار ، اعضای شوراي اسالمي ، 
مسئول امور شهرستانهاي و رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان استان و جمعي از مسئولین محلی شهرستان  به 
مناسبت دهه مبارک فجرتجلیل شد.فلسفی رئیس اداره ورزش 
و جوانان س��میرم در این خصوص گفت: در این مراس��م از سه 
قهرمان جهانی در رشته ووشو ، چهار مدال آور آسیایی در رشته 
های در رشته های کوهنوردی و دوومیدانی ناشنوایان  تقدیر به 
عمل آمد.وی افزود: در این مراسم همچنین از 20 نفر ورزشکار 
صاحب عن��وان در رقابتهای ووش��و  ، کاراته و هاک��ی  قهرمانی 
کشور و همینطور از یکصد نفر از ورزش��کارانی که در مسابقات 
 قهرمانی اس��تان عناوین اول تا سوم را بدس��ت آوردند تجلیل

 شد.
فلسفی  اظهار داش��ت:  به منظور قدردانی از زحمات دست اندر 
کاران ورزش شهرستان سمیرم ، در این همایش از روسا و نایب 
رئیس��ان هیئتهای ورزش��ی و همچنین از تالش��های مربیان و 

داوران شهرستان تقدیر شد.

 دولت پرسپولیس و استقالل
 را سریع واگذار کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت باید هرچه 
سریعتر نسبت به فراهم کردن 
زمینه واگ��ذاری دو باش��گاه 
پرطرفدار و مردمی پرسپولیس 
و استقالل به بخش خصوصی 
اقدام کند. »عزت اله یوسفیان 
مال« گف��ت: مالکی��ت و اداره دولتی دو باش��گاه پرس��پولیس 
واس��تقالل به نفع دولت نیس��ت وباید بخش خصوصی در این 

دوباشگاه سرمایه گذاری وهزینه کند.
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کم�ک ب�ه همنوع�ان وظیفه 
ماس�ت و حض�ور م�ن در این 
مس�ابقه هم به خاطر کمک به 
کودکان س�رطانی است ضمن 
اینکه دوست داش�تم با سفر 
به کرمانش�اه لطف همیشگی 
مردم آن دیار را پاسخگو باشم
در این بین مهندس یزدانی که 
از دوستان بس�یار خوبم است 
هم در دعوت من نقش داشت 
و نمی توانس�تم ب�ه او جواب 

رد بدهم
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7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
قانون ثبت، تحدید حدود امالک و  قبلی و بموجب ماده14  11/280 پیرو آگهی نوبتی 

مستغالت زیر واقع در بخش یک ودو شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
بخش یک(

شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
11076-علی حاجی دولودره شوری وغیره فرزندتورجعلی:ششدانگ یکباب خانه.

14288-محمدتقی حاتم وغیره فرزندحسین:ششدانگ یکباب خانه.
14365- محسن دهقان وغیره فرزندرسول:ششدانگ یکباب خانه.

14380- محمد قشقائی وغیره فرزند آیت اله:ششدانگ یکباب خانه.
14383- رحمت اله طاهریان فرزندمحمدعلی:ششدانگ قطعه زمین.

14385- آسیه بشارت فرزندگرگعلی:ششدانگ یکباب خانه.
شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان
4887- عبدالرضاجلی وغیره فرزندجمشید:ششدانگ یکبابخانه.

برای روزدوشنبه93/12/18
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1530- حسینعلی کاویانی درشوری فرزندقربانقلی:ششدانگ یکباب خانه.
1762- مهردادظهرابی وغیره فرزندقفار:ششدانگ یکباب خانه.

2464- فیض اله ژیانی نسب فرزندخیراله:ششدانگ یکباب خانه.
2613- اباذرصالحی وغیره فرزندعوضعلی:ششدانگ یکباب خانه.

2626- صغری صانعی پورفرزندعزت اله:ششدانگ قطعه زمین.
2634- صدراله نایب زاده فرزندسیفور:ششدانگ یکباب خانه.

2635- ماهتاب گرگین دوست فرزندعنایت:ششدانگ قطعه زمین.
2636- محمدرضامحمدی وغیره فرزندقربان:ششدانگ قطعه زمین مثنی شده.

اطاقک  با  محصور  زمین  قطعه  اله:ششدانگ  عین  فرزند  زاده  بیان  حاج  2628-علی 
موجود در آن.

برای روزسه شنبه93/12/19
شماره فرعی از17- اصلی روستای بوان

117- غالمحسین نجفی فرزندنوراله:ششدانگ یکباب خانه.
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

وامورخیریه  اوقاف  اداره  جعفربتصدی  ولدکربالئی  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -415
موقوفه  زمین  قطعه  جعفر:ششدانگ  کربالئی  مرحوم  شهرضاازموردثلث  شهرستان 

محل پارک.
2561- موقوفه مرحوم آقاحسین ولدکربالئی جعفربتصدی اداره اوقاف وامورخیریه 
یکباب  واعیان  شهرستان شهرضاازموردثلث مرحوم کربالئی جعفر:ششدانگ عرصه 

مغازه موقوفه.
2562- موقوفه مرحوم آقاحسین ولدکربالئی جعفربتصدی اداره اوقاف وامورخیریه 
شهرستان شهرضا ازمورد ثلث مرحوم کربالئی جعفر:ششدانگ عرصه واعیان یکباب 

مغازه موقوفه.
2563- موقوفه مرحوم آقاحسین ولدکربالئی جعفر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا از مورد ثلث مرحوم کربالئی جعفر:ششدانگ قطعه زمین محصور 

موقوفه.
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  جعفر  ولدکربالئی  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -2564
خیریه شهرستان شهرضا از مورد ثلث مرحوم کربالئی جعفر:ششدانگ عرصه یکباب 

ساختمان.
2606- شاپورآقاخانی فرزند نعمت اله:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

برای روزچهارشنبه93/12/20
شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

398- پرویز حسامی وغیره فرزند حسن علی:ششدانگ قطعه زمین.
2584- مهسابراهیمی فرزند محمدقاسم:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

شماره فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه
2514- سلیمه آقاسی فرزند یداله:ششدانگ یکباب مغازه.

شماره های فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه
1042- قدرت اله قدیری شاهرضائی وغیره فرزند رحمت اله:ششدانگ یکباب خانه.

1043- جمال قدیری وغیره فرزند رحمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
1044- بهنام انصاری فرزند محمدرضا:ششدانگ یکباب خانه.

برای روزپنجشنبه93/12/21
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2378- نرگس خاتون پارسائی شهرضا فرزند عبدالرحیم:ششدانگ قطعه زمین.
از  قسمتی  قبال  که  زمین  قطعه  فرزندسیدابراهیم:ششدانگ  مدینه  صغرابیگم   -2383

پالک49 بوده است.
2384- مصطفی قدمی وغیره فرزندنعمت اله:ششدانگ قطعه زمین.

2385- نیره آقاپوروغیره فرزندنصراله:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزشنبه93/12/23

شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا
21- وقف به تولیت مسیح فرشاد و غیره فرزندجواد:ششدانگ شش باب مغازه مشهور 

به موقوفه مرحوم درویش علی اکبر.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

31/1- رمضانعلی جاوری فرزندیداله:ششدانگ یکدرب باغ.
402باقیمانده- احمدبهرامی فرزندصفرعلی:ششدانگ یکباب خانه.

479- رضاجهانی فرزندعلی اکبر:ششدانگ یکباب خانه.
شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

467- ایمان وکیلی فرزندصادق:ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام.
برای روزیکشنبه93/12/24

شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد
439- علی اژدری وغیره فرزندمحمد:ششدانگ یکباب خانه.

495- فاطمه کاظمی فرزندمحمدحسین:ششدانگ یکباب خانه.
972- محمدباقرنادری دره شوری وغیره فرزندحیدرعلی:ششدانگ یکباب خانه.

بخش دو(
شماره فرعی از224- اصلی اسفرجان

805- فاطمه السادت میرشفیعی وغیره فرزندسیدذبیح اله:ششدانگ یکدرب باغ مشجر.
برای روزدوشنبه93/12/25
تحدیدحدود به ترتیب ازساعت 8 صبح درمحل شروع وانجام خواهد شد،لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک ومجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت 
قانونی  نماینده  یا  امالک  ازصاحبان  هریک  رسانند،چنانچه  حضوربهم  مقرردرمحل 
آنهابا حدود  ثبت ملک  ماده 15قانون  آنها در موقع تحدیدحدود حاضرنباشند مطابق 
اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد،اعتراضات مجاورین وصاحبان 
تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  مطابق  اند  نبوده  حاضر  مقرر  موقع  در  که  امالک 
صورتجلسه تحدید حدود فقط تا30روز پذیرفته خواهد شد وطبق تبصره2 ماده واحده 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض خود به مراجع ذیصالح قضائی 
انتشار:93/11/25  تاریخ  نماید.  ارائه  اداره  این  وبه  اخذ  را  دادخواست  تقدیم   گواهی 

م الف:491 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا 
مفاد آرا 

11/282 شماره:103/93/1684/57-93/11/14 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر رای شماره 139360302013001375 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین علی پاشائی 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   142 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند 

مساحت 129/80 مترمربع پالک 2333 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از 
تختی کوچه  امام کوچه  فریدونشهر خیابان  در  واقع  از 237 اصلی  فرعی  پالک 253 
عصار بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسداله 

اصالنی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139360302013001395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت اله احمدی فرزند 
رحم خدا به شماره شناسنامه 3 صادره از فریدونشهر در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1428/40 مترمربع پالک 35 فرعی از 233 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 233 اصلی واقع در فریدونشهر روستای بیجگرد بخش 13 ثبت فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی گلی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139360302013001388 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عبدالوهاب امیرشاه 
یک  در  فریدونشهر  از  صادره   7 شناسنامه  شماره  به  رسول  اقا  سید  فرزند  کرمی 
باب ساختمان به مساحت 830/10 مترمربع پالک 433 فرعی از 231 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 اصلی واقع در فریدونشهر وحدت آباد بخش 13 

ثبت فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای احمدقلی حسینی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 1393114402013001362 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوروزعلی اسپنانی فرزند 
به مساحت  باب خانه  فریدونشهر در یک  از  به شماره شناسنامه 20 صادره  حسین 
380/10 مترمربع پالک 102 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 242 اصلی واقع در فریدونشهر روستای سیبک بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین کریمی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139360302013001363 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آقای حسین گوگونانی  متقاضی  مالکانه بالمعارض  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   100 شناسنامه  شماره  به  مختار  فرزند 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   238 از  فرعی   2466 پالک  مترمربع   187/70 مساحت 
بهشتی بخش 13  فریدونشهر خیابان شهید  در  واقع  اصلی  از 238  فرعی   1 از پالک 
محرز باتوانی  حیاتقلی  آقای  مالک رسمی  از  الواسطه  مع  خریداری  فریدونشهر   ثبت 

گردیده است.
6- برابر رای شماره 139360302013001364 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  شیرازی  داود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
ماشااله به شماره شناسنامه 478 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
 230/90 مترمربع پالک 18 فرعی از 268 اصلی واقع در فریدونشهر روستای اسالم آباد

بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ماشااله شیرازی 
موگوئی محرز گردیده است.

7- برابر رای شماره 139360302013001365 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  احمدی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
نورمحمد به شماره شناسنامه 9 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 846/30 مترمربع پالک 237 فرعی از 230 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 83 فرعی از 230 اصلی واقع در فریدونشهر وحدت آباد خیابان 
عطار کوچه پردیس بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای مسیب صادقی محرز گردیده است.
8- برابر رای شماره 139360302013001366 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
احمدی  مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه 72 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 846/30 مترمربع پالک 237 فرعی از 230 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 83 فرعی از 230 اصلی واقع در فریدونشهر وحدت آباد 
خیابان عطار کوچه پردیس بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای مسیب صادقی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/10

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 
مزایده 

پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  اول  11/162 شعبه 
1658/93ش ح/اول له خانم زهره تقیان ورزنه با وکالت خانم سمیه نوع پرست حقیقی 
کوی   – اکبر و محمد هر دو پراشیده به آدرس خ الله- سه راه فاطمیه  و علیه آقای 
پالک12 منزل پراشیده بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ  شهید کرمانی – 
از  فرعی   49 ثبتی  پالک  شماره  به  ملک  شرح  به  توقیفی  اموال  ریال   147/971/824
14970 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان میزان 4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق 

طی نامه به شماره 103/92/6315/54 مورخ 1392/12/28 گردیده از طریق اداره ثبت 
اسناد و امالک اصفهان توقیف گردیده است و همچنین از طریق اجرای احکام شعبه 
16 دادگاه عمومی حقوقی و همچنین بانک کشاورزی توقیف شده و محکوم له رهن 
بانک به مبلغ ---/32/884/821 ریال را پرداخت نموده و در شعبه 16 له خانم زهره 
تقیان به شماره 920412 مورخ 93/6/16 تا سقف مبلغ 300/000/000 ریال نیز ملک 
فوق توقیف گردیده است با حفظ حقوق شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی ملک فوق به 
آدرس خیابان الله – سه راه فاطمیه – کوی کرمانی – پالک12 در دو طبقه مستقل طبقه 
همکف با راه دسترسی از حیاط سمت جنوب و طبقه اول با راه دسترسی از شمال با 
دستگاه پله مستقل زمینی به مساحت حدود 216 مترمربع که دارای دو طبقه ساختمان 
با اسکلت فلزی ضعیف و غیر استاندارد و طبقه همکف به متراژ حدود 135 مترمربع 
با قدمت حدود 30 سال و طبقه اول به متراژ حدود 80 مترمربع با قدمت حدود 8 سال 
بنا به اظهارات خوانده فاقد هرگونه مجوز از شهرداری بوده همچنین ملک دارای یکباب 
مغازه حدود 16 مترمربع در سمت جنوب ملک به کوچه کرمانی احداث گردیده است و 
فعاًل در اختیار مستاجر می باشد طبقه همکف ساختمان در اختیار خوانده و طبقه اول 
تخلیه می باشد هر دو طبقه قابل بهره برداری و مستقل می باشد طبقه همکف دارای 2 
اتاق خواب آشپزخانه و سرویس بهداشتی کف سیمان و موزاییک دیوارها سفید کاری 
شده دربهای آلومینیومی کابینت فلزی به متراژ حدود 135 مترمربع طبقه اول دارای 1 
اتاق خواب آشپزخانه و سرویس بهداشتی کف موزاییک دیوارها سفیدکاری شده دربها 
آلومینیومی کابینت فلزی به متراژ حدود 80 مترمربع مجموعه دارای انشعابات گاز و 
آب و برق نمای ساختمان از شمال سیمان از جنوب سرامیک در دو طبقه دیوارهای 

حیاط سنگ کف حیاط موزاییک و درب فلزی ارزش ملک با توجه به متراژ ساخت – 
متراژ زمین – قدمت ساخت – انشعابات موجود – نوع بنا – موقعیت محل و امتیازات 
 2/108/000/000 از ششدانگ  آن  دانگ   4 ارزش  که  می باشد  ریال   3/162/000/000
ریال معادل دویست و ده میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد و بابت مبلغ محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ 147/971/821 ریال معادل 2/527 حبه مشاع از 36 حبه 
ششدانگ می باشد که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/12/10 ساعت 11تا10 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق چهارراه 
وکال برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی واریز و فیش آن را به این اجرا ارائه 
 نماید پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود که مبلغ 147/971/821 ریال
 معادل 14 عدد سکه تمام بهارآزادی شده بذل شده 20 مثقال طال و سفر حج عمره و حق الوکاله

تا هزینه دادرسی می باشد که با 2/527 حبه مشاع از ملک برابری می کند.م الف:31184 
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  اول  11/163 شعبه 
4776/93ش ح/اول له آقای جواد شاکری و علیه آقای حسن مظفری فرزند خداداد به 
 آدرس خ بعثت – کوی امام محمدباقر – کوی بهار – بهار)3(- پالک20 بابت محکوم به

و هزینه های اجرایی به مبلغ 21/232/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( 
یخچال دو طبقه مارک سردپویا استیل به همراه کمد دخل که به هم متصل بوده در ابعاد 

60 در 2/30 سانتیمتر از نوع یخچال سوپرمارکت یک دستگاه به همراه کمد دخل به 
مبلغ 11/000/000 ریال. 2( کفه سفید رنگ قفسه دیواری 25 در 65 سالم در حد نو 33 
عدد 2/970/000 ریال. 3( ستون)نبشی( قرمز رنگ قفسه دیواری 2 متری در حد نو 7 
عدد به مبلغ 560/000 ریال. 4( ستون )نبشی( قرمز رنگ قفسه دیواری 145 سانتی در 
حد نو 5عدد به مبلغ 300/000 ریال. 5( سه گوش )لچکی( قرمز رنگ مربوط به نگهداری 
دیجیتال  ترازوی   )6 ریال.   784/000 عدد   56 نو  حد  در  سانتی   145 دیواری  قفسه 
ریال.  900/000 دستگاه  یک  )مستعمل(  سیم  بدون  رنگ  مشکی   DAHONGYINY"

7( قفسه پفکی 3 طبقه به ارتفاع 153 سانتی متر )مستعمل( یک عدد 900/000 ریال که 
جمعًا به مبلغ 17/414/000 ریال طبق نظریه کارشناس ارزیابی گردیده است و هیچیک 
از طرفین اعتراض نکرده اند در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/12/10 در ساعت 
10تا9 صبح درمحل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق 
واریز  با  می توانند  مزایده  جلسه  در  طالبین شرکت  نماید  برگزار  وکال  چهارراه  نبش 
10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن 
دهنده  پیشنهاد  نمایند  بازدید  اموال  از  و  نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  اجرا  این  به 
باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:31217 شعبه اول اجرای احکام شورای 

حل اختالف اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

 11/279 شماره: 103/93/3365/337-93/11/19 آقای حسین جراح باشی فرزند لطف ا...
شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به 
است مدعی است که ششدانگ یک قطعه زمین معروف زیر دشت به شماره پالک 1001 
فرعی از یک اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 157 دفتر 
3 امالک ذیل ثبت 334 به نام حسین جراح باشی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند تقسیم نامه شماره 34867-1352/10/12 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب 
کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
 را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود

که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
معامله  سند  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  کتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:236 مجتبی شادمان رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز
تغییرات 

11/281 شماره: 103/93/1996/24-93/10/21 آگهی تغییرات در شرکت تهران پودر 
برابر   10260007799 ملی  شناسه  و   23 شماره  به  شده  ثبت  محدود  مسئولیت  با 
تغییرات ذیل در شرکت  صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/08/01 
الشرکه  کلیه سهم  با دریافت  امیدی  امیرحسین  آقای  آمده است: 1-  به عمل  نامبرده 
خود از صندوق شرکت خارج و دارای هیچگونه حق و حقوقی در شرکت فوق الذکر 
نمی باشد. 2- آقای محمدرضا امیدی با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه 
خود را از مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال به مبلغ پانصد هزار ریال افزایش داد و در 
نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد. 3- خانم صدیقه امیدی به شماره ملی 
به شماره ملی  امیدی  آقای محمدرضا  به سمت رئیس هیئت مدیره و   1260749002
انتخاب  نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  مدیرعامل و عضو  به سمت   0035042117
امضاء  با  بروات  و  سفته  چک،  قبیل  از  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  امضاء  گردیدند. 
نافذ و معتبر می باشد  با مهر شرکت  اعضاء هیئت مدیره همراه  از  یکی  مدیرعامل و 
و اوراق عادی و اداری تنها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ضمنًا 
امضا ذیل دفاتر در تاریخ 1393/9/13 تکمیل گردید.م الف:32432 حسین نوروز رئیس 

ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

11/284 شماره:103/93/3363/337-93/11/19 آقای محمود نظرعلی فرزند علی اکبر 
به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت چهار سهم مشاع از هیجده سهم ششدانگ یک قطعه باغ به 
شماره 338 فرعی از 51-اصلی واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که ذیل 
ثبت 3610 صفحه 52 دفتر 22 به نام محمود نظرعلی به شماره چاپی 211532 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در 
اختیار یکی از ورثه نامبرده می باشد که علی رغم اخطار به وی از ارائه آن به اداره ثبت 
اسناد و امالک نطنز خودداری نموده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:160 مجتبی شادمان رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

11/295 خانم سیما امینی باغبادرانی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 78/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 1393/3/12  باغبادرانی بشناسنامه 1949/69 در  امینی  داده که شادروان علی 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
)فرزند   620-965673-5 1343 ش.ش  علی ت.ت  فرزند  باغبادرانی  امینی  ثریا  به:1- 
متوفی( 2- پوران دخت بهادرانی باغبادرانی فرزند محمدحسین ت.ت 1321 ش.ش 14 
)فرزند متوفی(  باغبادرانی فرزند علی ش.ش 2 ت.ت 1350  امینی  )همسر( 3- اصغر 
4- سوسن امینی باغبادرانی فرزند علی ت.ت 1344 ش.ش 85 )فرزند متوفی( 5- بیتا 
امینی باغبادرانی فرزند علی ت.ت 1348 ش.ش 2493 )فرزند متوفی( 6- سیما امینی 
باغبادرانی فرزند علی ت.ت 1347 ش.ش 34 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:892 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

باغبادران 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/318 شماره ابالغیه: 9310100354003656 شماره پرونده: 9209980358101654 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زارع  مهدی  خواهان   931252 شعبه:  بایگانی  شماره 
صادق زردشت فرزند داریوش به خواسته جعل امضا و استفاده از چک مجعول تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه 
9209980358101654 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/23 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:32153 شعبه 114 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 11/319 شماره ابالغنامه: 9310100350107213 شماره پرونده: 9309980350100752
شماره بایگانی شعبه: 930852 ابالغ شونده حقیقی: محمد یاوری نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/04/21 یکشنبه ساعت: 12:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی علیرضا سهرابی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  الف:32166  شوید.م  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

11/320 شماره اجراییه: 9310420350300508 شماره پرونده: 9309980350300756 
له مبنی بر اجرای  بایگانی شعبه: 930756 بموجب درخواست اجراي محکوم  شماره 
مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و   9310090350303035 شماره  به  مربوطه  حکم 

 9309970350301238 محکوم علیه غالمحسین ده پرور فرزند رضا به نشانی مجهول المکان
احتساب  با  خواسته  اصل  بابت  ریال   80/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
لغایت   93/6/16 مطالبه  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  دادرسی  خسارت 
زمان تادیه در حق محکوم له علیرضا دهقانی فرزند غالمحسین به نشانی خ عبدالرزاق 
حیاط دوم و پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال  – سرای شیشه گری   – ک مسجدنو   –"
 بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:31228 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

11/321 شماره اجراییه: 9310420350200384 شماره پرونده:9309980350200290 
به  مربوطه  غیابی  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930337 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  علیه حمیدرضا خیری  مربوطه 9309970350200813 محکوم  دادنامه  شماره 
المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه  غالم علی به نشانی مجهول 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ چهارمیلیون و ششصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی 
در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/03/21 
با توجه به عدم واخواست نمودن آن لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم در حق 
محکوم له اکبر شجاعی به نشانی خ کاوه – خ ابوریحان بیرونی – نهر شاهپسند – خ 
آقایان 1- محمد خدادادی فرزند حسین  با وکالت  کوچه یاسین2- پ172   – بویه  آل 
ابتدای  چهارباغ باال –  2- داود ابن علی فرزند سلطانمراد هردو به نشانی اصفهان – 
شریعتی – روبروی اورژانس شریعتی – پالک34- طبقه همکف – واحد دو 2- نیم عشر 
حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-

عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:31234 شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
ابالغ رای 

11/322 شماره دادنامه: 9309970350201256 شماره پرونده: 9309980350200207 
شماره بایگانی شعبه: 930234 خواهان: آقای بهنام کالنتری دهقی فرزند مرتضی با 
بزرگمهر  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  فرزند حسن  مطلق  خانم سمیه حسنی  وکالت 
دفتر وکالت خوانده: آقای  مقابل بانک سپه –  انتهای خیابان هشت بهشت شرقی –   –
فرهاد وزیری فرزند اسکندر به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت   -2
در  دادگاه:  رای  نماید.  رای می  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
به  با وکالت خانم سمیه حسنی مطلق  بهنام کالنتری دهقی  خصوص دعوی خواهان 
طرفیت خوانده فرهاد وزیری به خواسته مطالبه هشتاد و پنج میلیون ریال وجه چک 
به شماره 809054و809507و809506و809062 عهده بانک ملی کازرون با احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن 
و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده 
با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت 
به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و مستندا 
دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و  تجارت  قانون  310و311و312  مواد  به 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و پانصد و ده هزار 
تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  پرداخت شصت درصد حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای 
احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و 
به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:31239 

معقولی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/323 شماره دادنامه: 9309970350201263 شماره پرونده: 9309980350200366 
شماره بایگانی شعبه: 930431 خواهان: موسسه مالی و اعتباری عسگریه با وکالت 
شیخ  خ   – اصفهان  نشانی  به  محمد  علی  فرزند  آرانی  زاده  شیروانی  یاسر  آقای 
ط4  ساختمان مالی و اعتباری عسکریه –  روبروی سه راه مفید –   صدوق شمالی – 
فرزند  درخشنده  کمال  آقای   -2 ا...  آیت  فرزند  محمدیان  آقای حسین   -1 خواندگان: 
مجهول المکان  نشانی  به  همگی  بهرام  فرزند  کلباسی  غالمحسین  آقای   -3 جواد   سید 
خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
آقای  وکالت  با  عسگریه  اعتباری  و  مالی  موسسه  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای 
یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت خواندگان: 1- حسین محمدیان فرزند آیت ا... و 
2- کمال درخشنده فرزند سید جواد و 3- غالمحسین کلباسی فرزند بهرام به خواسته 
مطالبه تضامنی مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه براساس قرارداد مشارکت مدنی با توجه به محتویات پرونده و با توجه به 
 تصویر مصدق قرارداد مشارکت و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده اول به 
نسبت  ولی  نموده  دریافت  وام  و  تسهیالت  موسسه  از  مذکور  قرارداد  موجب 
وی  ضامن  نیز  2و3  خواندگان  و  نکرده  اقدام  وام  سود  و  اصل  بازپرداخت   به 
بانکی  عملیات  قانون   15 ماده  به  تبصره   2 الحاق  به  توجه  با  دارد  تقاضا  اند  بوده 
بدون ربا و قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری مجاز غیربانکی 
تاریخ  از  ریال   156165 مبلغ  شماره  روز  طور  به  تاخیر  خسارت   1378 مصوب 
تعیین  به  توجه  با  دادگاه  شود  دریافت  و  محاسبه  حکم  اجرای  تا  دادخواست  تقدیم 
و  حضورشان  عدم  و  آگهی  نشر  طریق  از  خواندگان  به  آن  ابالغ  و  رسیدگی  وقت 
را  خواهان  دعوی  خواهان  ادعای  گذاشتن  بالتعرض  و  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم 
قانون  دادرسی مدنی و  آیین  به ماده 198و515  دانسته و مستندا  محمول بر صحت 
ماده  و   1378 بانکی  غیرمجاز  اعتباری  موسسات  به  بانکها  خاص  امتیازات  تسری 
و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  را  خواندگان  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون   15
شصت  و  چهارصد  و  میلیون  چهل  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه 
و  بدوی  مرحله  در  الوکاله  حق  درصد  شصت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
شمار  روز  قرار  از  حکم  اجرای  تا  دادخواست  تقدیم  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
گیرد می  قرار  محاسبه  مورد  حکم  اجرای  مدیر  سوی  از  که  ریال   156165  مبلغ 
روز   20 مدت  ظرف  و  بوده  غیابی  صادره  رای  نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در 
از 20  بوده و پس  قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.

م الف:31240 معقولی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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س��خاوتمند کس��ی اس��ت که از اموال خود و براى رض��اى خدا 
سخاوت داشته باشد ، اما کس��ی که در راه معصیت خدا دست و 
دل باز باشد ، بارکش ناخش��نودى و خشم خداست. چنین کسی 

بخیل ترین مردمان نسبت به خود است چه رسد به دیگران .
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یک صفحه کلید بیش از هر چی��ز ابزاری برای تبدیل 
چکیده ذهن و افکار ما به ادبیات کتبی است، به زبان 
س��اده تر تبدیل گفتار به متن؛ اما این تمام آن چیزی 

نیست که یک صفحه کلید می تواند انجام دهد.
 اکنون یک صفحه کلید هوش��مند واقعی ارائه ش��ده 
که خودش را به صورت خودکار ش��ارژ کرده، تمیز و 
لکه گیری می کند و حتی می تواند تهدیدهای امنیتی 

را تشخیص و اطالع 
دهد.

صفحه کلید به انرژی بس��یار کمی برای فعالیت خود 
نیاز داش��ته که بدون باتری هم می ت��وان آن تأمین 
کرد. توجه پژوهشگران برای حل این مسئله به انرژی 

الکتریکی موجود در بدن انسان جلب شده. با هر بار ضربه بر 
روی حروف کیبورد، میزان بسیار اندکی از انرژی الکتریکی از 
طریق القای الکتروستاتیک ایجاد می شود که گجت مذکور 
 می تواند از آن ب��رای تأمین انرژی مورد نیاز خود اس��تفاده

 کند.
می دانی��م که صفحه کلید با عرق دس��ت و انگش��ت کاربر 
یا گرد و غبار محیط کثیف ش��ده و در بلند مدت آس��یب 
می بیند. یکی از راه حل های ارائه ش��ده، استفاده از پوشش 

قابل شستش��و اس��ت. صفحه کلی��د جدید ض��د آب بوده 
و آب را همچ��ون ی��ک صفحه چ��رب از خ��ود دور کند و 
در مقاب��ل گرد و غبار ه��م مقاوم اس��ت.امنیت باال مبحث 
 دیگریست که می توان از یک صفحه کلید هوشمند انتظار 
داشت.این صفحه کلید هوشمند عالوه بر رمزگذاری می تواند 
به فاکتوره��ای امنیت بیومتریک تجهیز ش��ود تا حتی در 
صورت به دس��ت آوردن رمز عبور، تنها خود فرد بتواند رمز 
را وارد کند در غیر این صورت اجازه ورود صادر نخواهد شد. 
صفحه کلید هوشمند از طریق بررس��ی ریتم تایپ کردن، 
 سرعت تایپ و اندازه انگش��تان می تواند کاربر را شناسایی

 کند.هر سه قابلیتی که صحبتش شد در صفحه کلید طراحی 
شده وجود دارند و نمونه آزمایش��ی آن نیز تولید شده، اما 
هنوز راه زیادی برای عرضه نمونه تجاری آن باقیس��ت زیرا 
هزینه تمام شده هر یک از این صفحه کلیدهای هوشمند، 
 اکنون چی��زی ح��دود ۵۰ برابر صفحه کلیده��ای رایج در

 بازار است.

ب��ه زودی می توانید با مرس��دس بنز 
بدون راننده از مونیخ تا برلین را بدون 

دردسر بروید.
ب��ا  آلم��ان  وزارت حمل ونق��ل   
اح��داث بزرگ��راه و ایج��اد تدابیر و 
اس��تانداردهای الزم در ه��ر دو الین 
رف��ت و برگش��ت A9 در باواری��ا ، 
اجازه ت��ردد خودروهای بدون راننده 
را فراه��م ک��رده و به زودی ش��اهد 
رفت وآمد اولین بنزها در اتوبان مونیخ 

تا برلین خواهیم بود.
پ��روژه در مراحل اولیه قرار داش��ته 

و عملی��ات جایگزین��ی فناوری های 
دیجیت��ال و فناوری ه��ای الزم در 
جاده ها هم زمان با فناوری های الزمی 
که قرار است روی اتومبیل ها نصب و 

اجر شود، هم زمان جلو می رود.
این ج��اده در اختیار خودروس��ازان 
در مرحل��ه اول ق��رار می گی��رد ت��ا 
آزمایش ه��ای الزم در ای��ن زمینه را 

انجام دهند.
ه��دف اصل��ی از دیجیتال��ی ک��رده 
جاده ه��ا، فه��م ارتباط��ی می��ان 
خودروه��ای بدون راننده اس��ت تا با 
دیدن،درک و واکنش مناسب نسبت 
به هم، جل��وی مش��کالت احتمالی 
گرفته شود و مثاًل هشدار درباره شیب 
جاده به موقع به سیستم منتقل شده 

تا واکنش الزم صورت گیرد.
این سیس��تم همچنی��ن می تواند به 
پلی��س و س��ایر رانن��دگان خطرات 

قریب الوقوع را گوشزد کند.

ریک اوس��ترلو مدیر عملی��ات موتوروال 
در مصاحبه با فوربس گفت سامس��ونگ 
سومین س��قوط کننده س��ازنده موبایل 
 بع��د از نوکی��ا و بل��ک ب��ری خواه��د

 بود.
 موتوروال در حالی فصل گذش��ته مالی 
را پشت س��ر گذاش��ت که با فروش 1۰ 
میلیون گوش��ی رش��د قابل توجه 118 

درصدی را کسب کرد.
کمپان��ی چین��ی لن��وو، مال��ک جدید 
موت��وروال موبیلیت��ی، انتظ��ار 4 ال��ی 
 6 درص��د س��ود را ب��رای فص��ل جدید 

می کشد.
یکی از دالی��ل موفقیت موتوروال فروش 
خ��وب در ب��ازار چی��ن اس��ت و موت��و 
جی، موتوایک��س و موتوایک��س پرو در 
 چین عام��ل موفقی��ت لنوو محس��وب

 می شود.
موت��وروال در حال��ی ب��ه آین��ده ب��ازار 
خوش بین اس��ت که با اپل، سامسونگ 
و بازیگ��ران محل��ی مانن��د ش��یائومی 
رقاب��ت س��ختی دارد و ریک اوس��ترلو 
مدیرعملیات کمپان��ی/ COO معتقد 
اس��ت ب��ه زودی تبدی��ل ب��ه یک��ی از 
 بازیگران ب��زرگ بازار موبای��ل خواهند 

شد.
به عقیده اوس��ترلو هر هفت س��ال یکی 
از بازیگران عمده ب��ازار موبایل از صحنه 
محو می ش��ود و امروز مردم فهمیده اند  
که نیازی ب��ه پرداخ��ت 6۰۰ دالر برای 
خرید گوشی تاپ نیس��ت و با پرداخت 
کمتر می ت��وان همان گوش��ی را با برند 

دیگری یافت.

غروب سامسونگ بعد از نوكیا و بلک بری خودروهای بدون راننده دراتوبان های آلمان

صفحه كلید هوشمند خود تمیز كن !

لوبیاهای شگفت انگیزند

 بیایید با كلیه های 
خود آشتی كنیم

ب��ا توج��ه ب��ه افزیش 
عوامل خط��ری مانند 
فشار خون و دیابت در 
جهان، به بیماری هایی 
که در ارتباط مستقیم 
با ای��ن عوام��ل وجود 
دارند، توجه بیش��تری 
می ش��ود ک��ه یکی از 
ش��ایع تری��ن بیماری 
ه��ای مرتبط با ای��ن بیمارها، ام��راض مزمن کلیوی 

هستند.
 کلیه اندام��ی لوبیا ش��کل و تقریبا به اندازه مش��ت 
بسته انسان است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد. 
عملکرد کلیه به زبان ساده، دفع زباله های بدن است. 
کلیه روزانه حدود 2۰۰ لیتر خون تصفیه می کند و از 
آن حدود 2 لیتر آب اضافی و مواد زاید غربال می کند 

و از طریق مجاری ادارای دفع می کند.
 تنظیم فشار خون، تعادل الکترولیتی و تولید سلول 
های قرمز خون به عهده کلیه هاس��ت. چنانچه کلیه 
ها ی��ک روز وظایف خود را به درس��تی انجام ندهند، 
عملکرد اکثر ارگان های بدن، به ویژه قلب مختل می 
شود. از آنجا که نارس��ایی کلیه در ابتدا هیچ عالمتی 

ندارد، الزم است که تمام افراد با رموز آن آشنا شوند.
ش�ایع تری�ن عالی�م نارس�ایی كلی�ه

 عبارتند از :
-تهوع و استفراغ

-کاهش میزان ادرار
-تورم، به خصوص در ناحیه مچ پا و دور چشم

-طعم نامطبوع در دهان و احس��اس بویی ش��بیه به 
ادرار در بازدم

-خستگی مزمن
-تنگی نفس

-کاهش اشتها
-مشاهده خون در ادرار
-مشاهده کف در ادرار

-ایجاد ضایعات پوستی
-کاهش حافظه

 الزم اس��ت که افراد به محض مش��اهده این عوامل؛ 
به خصوص تغییرات ادرار به پرش��ک مراجعه کنند. 
تشخیص انواع بیماری های کلیوی به کمک آزمایش 

خون و ادرار و سونوگرافی انجام می شود.
 در صورت مراجعه زودهنگام به پزش��ک، بسیاری از 
بیماری های کلیه قابل درمان هستند ولی در صورت 

بی توجهی به نارسایی منجر می شوند.
چند راه�کار س�اده برای حفظ س�المت   

 كلیه ها
-نوش��یدن آب زیاد در طول روز: عملکرد کلیه ها در 
صورت کم آب بدن مختل می شود. بدن برای تولید 
انرژی و مدیریت تم��ام ارگان های بدن ب��ه آب نیاز 
دارد. زمانی که احس��اس تش��نگی می کنیم، یعنی 
خیلی وقت اس��ت که بدن با کم آبی دس��ت و پنجه 
نرم می کند. نوش��یدن یک لیوان آب در هر س��اعت 
توصیه شده است. سردرد، فریاد بدن در برابر کم آبی 
است. پزش��کان توصیه می کنند که هر روز به محض 

برخاستن از خواب یک لیوان آب بنوشید.
 -تناسب اندام و فعالیت روزانه: کاهش وزن و فعالیت 
ورزشی روزانه باعث کاهش فشار خون و تنظیم سطح 
قند بدن می شود. دیابت و فشار خون مهمترین دالیل 
بروز بیماری های حاد کلیوی هس��تند. قند و فش��ار 
خون را به طور روزانه کنترل کنید و در صورت افزایش 
این دو فاکتور حتما به پزشک مراجعه کنید. کنترل 

چربی خون الزامیست.
 محافظ��ت از کلی��ه ها کار دش��واری نیس��ت ؛ فقط 
کافیس��ت اراده کنید و با انتخاب روش زندگی سالم، 

قدمی بزرگ در راه سالمتی بردارید.
برای كلیه سالم رعایت كنید  

انجمن پزش��کان آمریکای��ی در راهنمایی جدیدی 
به اف��راد دارای س��نگ کلیه توصی��ه کردند: مصرف 
زیاد مایعات ب��ه میزان دف��ع دو لیت��ر ادار و کاهش 
مصرف کوکاک��وال، لبنیات و پروتیی��ن های حیوانی 
در پیش��گیری از ابتال به یک سنگ کلیه دیگر کمک 

می کند.
 یکی از توصیه های ارائه شده در این راهنمای جدید 
برای افرادی که یکبار سنگ کلیه داشته اند، این است 
که مصرف مایعات خود را به قدری افزایش دهند که 

روزی دو لیتر ادرار تولید شود.
درصورتیک��ه افزای��ش مص��رف مایع��ات نتوان��د از 
پیدایش س��نگ کلیه بیش��تر جلوگیری کند، در آن 
ص��ورت بیم��اران باید داروی��ی را مص��رف کنند که 
حاوی »دیورتیک های تیازیدی«، »س��یترات« و یا 
»آلوپورینول« است. افزایش مصرف مایعات در طول 
روز می تواند خطر عود س��نگ کلیه را دس��ت کم به 
نصف کاهش دهد و هیچ عارضه جانبی نیز نداش��ته 
باش��د.افرادی که یک بار دچار س��نگ کلیه شده اند 
درصورتیکه تحت درمان قرار نگیرند 3۵ تا ۵۰ درصد 
احتمال دارد که پنج سال پس از پیدایش اولین سنگ 

کلیه دوباره دچار سنگ کلیه شوند.
در این راهنمای جدید همچنین توصیه شده است که 
کاهش مصرف کوکاکوال و لبنیات به پیشگیری از بروز 

بیشتر سنگ کلیه کمک می کند.
با این وج��ود محققان هنوز موفق به کش��ف مدرکی 
نشدند که نشان دهد نوشیدن آب شرب خانگی نسبت 
به آب معدنی در پیشگیری از سنگ کلیه بهتر و یا بدتر 
است. در این راهنما همچنین به بیماران توصیه شده 
اس��ت که مصرف پروتیین حیوانی را کاهش دهند و 

کلسیم عادی رژیم غذایی خود را حفظ کنند.

پژوهش��ی جدید نش��ان داده آن چه بس��یاری از م��ردم به 
ط��ور غری��زی ی��ا از تجرب��ه می دانن��د، درس��ت اس��ت: 
 مردان بش��قاب های غذای خود را س��ریع تر از زن��ان تمام 

می کنند.
نس��یبه خانلرزاده: انس��ان ها را می توان به دو دسته تقسیم 
کرد: آنهایی ک��ه از اینکه افرادی وجود دارند که به س��رعت 
غذا می خورند وحشت زده می ش��وند، و انهایی که از دیدن 

افرادی که به آرامی غذایشان را تمام می کنند، تا حد مرگ 
خسته می شوند.

به گزارش تلگراف، ش��واهدی وجود دارد که نشان می دهد 
احتمال این که مردان در دسته دوم قرار بگیرند خیلی بیشتر 
است، اما پژوهشی تازه از پژوهشگران کره جنوبی به این ایده 
بار علمی می دهد و عالوه بر آن نشان می دهد که چه چیزی 
سبب می شود که مردان سریع تر از زنان به ته بشقاب برسند.

سوجین پارک و ویون- سون شین الکترودهایی را به آرواره 
48 دانشجوی زن و مرد دانشگاه سمیونگ کره جنوبی وصل 
کردند و سپس به هر کدام از آنها 1۵۰ گرم برنج پخته دادند 

تا بخورند.
ای��ن الکترودها به پژوهش��گران امکان م��ی داد که فعالیت 
ماهیچ��ه، می��زان بازش��دگی ده��ان، مق��دار غذایی که 
در ه��ر دقیق��ه می جویدن��د، ق��درت جوی��دن و تع��داد 
جویدن برای ه��ر لقمه، زم��ان مجموع جوی��دن هر لقمه 
 و تع��داد کل��ی لقمه ه��ا در ط��ول وع��ده غذای��ی را ثبت

 کنند.
پژوهش��گران دریافتند به رغم تفاوت هایی که در هر یک از 
مقادیر اندازه گیری شده در اعضای هر گروه جنسیتی وجود 
دارد، اندازه لقمه و قدرت جویدن به ط��ور قابل توجهی در 
مردان بیشتر از زنان اس��ت.آنچه واقعا دو گروه را از هم جدا 
می کند این اس��ت که زنان لقمه ها را بیش��تر می جوند، در 
نتیجه به رغم اینکه شیوه جویدن غذا در آنها نسبت به مردان 
یکی بود، زمان صرف غذاهایشان به طور قابل توجهی بیشتر 

طول می کشید.
اما پارک و ش��ین می گویند که قبل از ه��ر نتیجه گیری به 
پژوهش بیش��تری درباره تفاوت عادت ه��ای غذایی زنان و 
مردان نیاز است.قبال پژوهشی دیگر در ژاپن انجام شده بود 
که نشان داد هیچ تفاوتی در چگونگی جویدن آدامس بین 

زنان و مردان وجود ندارد.

چرا مردان غذای خود را زودتر تمام می كنند؟
بیل گیتس را بیشتر بشناسید

در این مطلب نگاهی کوت��اه می اندازیم ب��ه زندگی آقای بیل 
گیتس، بنیانگذار مایکروسافت:

 گیتس در سیاتل بزرگ شد و قد کشید. او پسر یک وکیل 
دادگستری است و در بچگی بسیار باهوش و پردردسر بود. پدر 
و مادرش هزینه تمام کتابهایی که او می خواست را پرداخت می 

کردند. سن یازده سالگی اوج شکوفایی فکری او بود.
13 ساله بود که به مدرس��ه Lakeside در سیاتل بود و 
برای نخستین بار با کامپیوتر آشنا شد. آقای گیتس از مدرسه 
اش به نیکی یاد می کند و آنجا را نقطه شروع ایده ای می داند که 
با دوستش پل آلن در آنجا به آن رس��ید و دیگران با آن موافق 

نبودند.
 بعد از Lakeside نوبت دانشگاه هاروارد بود که پذیرای 
بیل جوان و باهوش باشد. در آنجا با بالمر آشنا شد. وی فقط دو 
سال در هاروارد بود و پس از دو سال آنجا را ترک کرد تا به همراه 

پل آلن به سراع راه اندازی مایکروسافت برود.
 آنها ورژنی از BASIC را برای MITS Altair به عنوان 
اولین کامپیوتر شخصی س��اختند. BASIC یک زبان برنامه 
نویسی بود. آنها شرکتشان را در سال 197۰ به واشنگتن منتقل 

کردند. آلن در سال 1982 مایکروسافت را ترک کرد.
 Procter & Gamble در سال 198۰ گیتس بالمر را از 
قاپید. بالمر نخستین مدیر حرفه ای مایکروسافت بود. گیتس 

در واقع با دادن بخشی از سهام شرکت به بالمر او را اغوا کرد!
در سال 198۰ شرکت IBM مایکروسافت را اجاره کرد 
تا برایش سیستم عامل کامپیوتر بسازد. مایکروسافت سیستم 
عاملی به نام Q-DOS از شرکت تکنولوژی سیاتل خرید و آن 
 MS-DOS فروخت. نام این سیس��تم عامل به IBM را به
تغییر کرد و خیلی زود به سیستم عامل کامپیوترها تبدیل شد.

 استیو جابز شروع به ابراز لطف به گیتس می کند. سخت 
است که اولین دیدار گیتس و جابز را تاریخ برایش تعیین کرد، 
اما با این حال مایکروس��افت بس��یاری از پول هایش را خرج 
سیس��تم عامل برای اپل می کرد. وقتی جابز مکینتاش را می 
ساخت، به سیاتل رفت تا گیتس را قانع کند برای مک سیستم 

عامل بسازد. روابطشان تا چند سال خوب پیش رفت.
در سال 1983 مایکروسافت برای اولین بار طرح ویندوز 
را پیش کشید. ویندوز خیلی شبیه مکینتاش بود و همین امر 
باعث عصبانیت زیاد جابز و داد و فریادهایش بر سر گیتس شد. 
او می گفت که من به گیت��س اعتماد کردم، اما گیتس دزدی 

کرد.
 سال 198۵ مایکروسافت ویندوز را به بازار عرضه کرد. 
فروش ساالنه ویندوز به نقطه ای رسید که 14۰ میلیون دالر 

فروش ساالنه برایش ثبت شد.
 در سال 1986 ویندوز برای استفاده عموم آزاد شد. سهام 
مایکروس��افت بین س��ال های 1986 تا 1996 افزایش صد 

برابری در ارزش را تجربه کرد.
 ویندوز باید اوج گرفتنش را مدیون این بداند که گیتس 
سیس��تم عاملی را س��اخت که امتیاز انحصاری اش دس��ت 
خودش است. سال 199۰ نیز آفیس و ویندوز 3 را عرضه کرد 

که هر دو جهانی شدند.
 در سال 1994 گیتس با ملیندا فرنچ، یکی از کارمندان 
مایکروس��افت ازدواج کرد. آنها هم اکنون سه فرزند دارند و با 
 ه��م ی��ک بنی��اد خیری��ه ب��ه ن��ام خودش��ان را اداره

 می کنند.
 گیتس در س��ال 199۵ وین��دوز 9۵ را عرض��ه کرد. او 

مایکروسافت را هدایت کرد تا به اوج رسید.
 او در دهه 199۰ ی��ک خانه بزرگ برای خود س��اخت. 
 مالیاتی ک��ه ب��ه این خان��ه تعل��ق م��ی گرف��ت 1 میلیون

 دالر بود.
 سال 199۵ بود که گیتس ثروتمندترین فرد جهان شد. 

او هر سال در بین ثروتمندترین هاست.
در سال 1997 مایکروسافت 1۵۰ میلیون دالر روی اپل 
سرمایه گذاری کرد. این سرمایه گذاری اپل را از مرگ حتمی 

نجات داد.
 پای گیتس در س��ال 1998 به خاط��ر انحصاگرایی در 

زمینه نرم افزار به دادگاه باز شد.
  حول و حوش س��ال 2۰۰2 او به یک تی��م گلف یعنی 

آگوستا نشنال پیوست.
 در س��ال 2۰۰4 او به هیئ��ت مدیره برکش��ایر هاتاوای 
پیوست. این شرکت س��رمایه گذاری، متعلق به دوست اقای 

گیتس یعنی وارن بافت معروف است.
در سال 2۰۰8 از کارهای اجرایی فاصله گرفت و به یک 

مدیر نظارتی تبدیل شد.
 در دهه 2۰۰۰ بنی��اد خیریه خان��واده گیتس اقدامات 
خوبی مثل ریش��ه کنی فلج اطفال، تالش برای کاهش موارد 
ابتال به ماالریا، مبارزه با ایدز و کارهای بسیار دیگری را انجام 
داد. همین اقدامات باعث محبوییت بیش��تر آقای گیتس در 

میان مردم شده است.

سرگذشت مشاهیر

 کاریکاتور 

حذف یارانه ثروتمندان!
 در حاشیه حذف یارانه 

خانوارهای با درآمد باالی 2.5 
میلیون تومان.
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