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قرار دادن نفت در خدمت 
توسعه، رهایی از اقتصاد نفتی

نفت ایرانی و پرسپولیس 
آسیایی

اعالن قرمز 135 ایرانی

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rدست رد شهرداری و شورای شهر به سینه حسنات

 اوباما پاسخ دهن کجی نتانیاهو
 را داده است

 گشت بازرسی نوروزی اصناف
 از ۱۵ اسفند آغاز می شود

 راه اندازی پایگاه قهرمانی بیلیارد
 تا پایان امسال

مجوز ۱02 دفتر خدمات 
توقیف ۵ هزار پالک خودروی دودزا !مسافرت هوایی تعلیق شد
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حسنات پنجم پشتوانه مالی نداشت
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عده ای چوب الی چرخ اقدامات 
دولت می گذارند

 اسللتاندار اصفهان گفللت: اجرای طرح نظام سللامت از 
اهداف بزرگ دولت بود كه به وقوع پیوست ولی متاسفانه 
عده ای چوب الی چرخ اقدامات دولت می گذارند كه بی 

انصافی است.
به گزارش خبرگزاری زاینده رود به نقل از اداره كل روابط 
عمومی استانداری اصفهان، رسللول زرگرپور در شورای 
اداری شهرستان شهرضا با اشاره به سفر پر خیر و بركت 
رئیس جمهور و كاروان تدبیر و امید به اسللتان اصفهان، 
گفت: این سفر در طول ۱۳ سفر گذشته به لحاظ استقبال 

یكی از باشكوهترین و بی نظیر ترین سفرها بوده است.
وی اضافه كرد: همه ی اقشار و گروه ها در مراسم استقبال 

حضور داشتند و این مراسم در تاریخ...
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 رفتار صحیح با کودکان
 بی ادب را بدانید

 تلویزیون را مدام خاموش و روشللن مي كند و در برابر 
اعتراض هاي پدرش مي گویللد: »كار خوبي مي كنم و 
به دیگران هم ربطي نداره.« مشغول خوردن بیسكویت 
اسللت و از این طرف خانه به آن طللرف خانه مي دود و 
تكه هاي بیسللكویت را روي فرش مي ریللزد و در برابر 
عصبانیت مادرش، مي خندد و داد مللي زند: »اگر مي 
توني من رو بگیر وگرنه همه اش رو له مي كنم و مي ریزم 

روي فرش.« و … احتماال تا به حال شما...

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :

جریمه ورود به محدوده زوج و فرد از ۱۵ فروردین ماه 



يادداشت

روايت حامیان احمدی نژاد از رد 
صالحیت علی مصباح و آقاتهرانی

مسعود شفیعی کیا از روحانیون حامی احمدی نژاد در بخشی 
از انتقادات خود از رفت��ار جبهه پای��داری و محوریت یافتن 
احتمالی آن در جریان اصولگرایی نوش��ته: اگرچ��ه در ابتدا 
برخورد جزمی ایشان صدای دیگر مدعیان اصولگرایی را هم 
درآورد و متهم به انحراف می شدند، پس از انتخابات ۹۲ چه 
اتفاقی افتاده اس��ت که این حزب نوپا و جناب مصباح یزدی، 
حداقل در ظاهر به عنوان محور »جبه��ه متحداصولگرایی« 

معرفی شده اند؟! 
این در صورتی اس��ت که در انتخابات خبرگان گذش��ته اکثر 
ش��اگردان جناب مصباح مثل فرزندش��ان و یا شیخ مرتضی 
آقاتهرانی بنا بر آنچه عدم قبولی در امتحان فقه و اصول گفته 

شد رد صالحیت شدند! 

روشی بديع برای برکناری يک 
فرماندار

جمعی از مردم تکاب که مدعی هس��تند فرماندار این ش��هر 
به خانواده ش��هدا بی احترامی کرده اس��ت، ب��رای پیگیری 
درخواس��ت برکناری وی جلوی فرمانداری این شهرس��تان 
خیمه زده اند. آنان خواس��ته خود را ب��رای برکناری فرماندار 
تکاب و برخورد قضایی با وی دانسته و گفته اند به تجمع خود 

تا برکناری وی ادامه می دهند. 

 اعالم میزان هزينه برنامه
 هسته ای ايران

نشس��ت »بررس��ی پیش��نهادهای جدید برای ح��ل پرونده 
هسته ای ایران« عصر سه شنبه توسط سایت دیپلماسی ایرانی 
در ساختمان روزنامه اطالعات با حضور محمد سعیدی معاون 
اسبق سازمان انرژی اتمی، س��ید صادق خرازی سفیر اسبق 
ایران در فرانسه و رئیس س��ایت دیپلماسی ایرانی و نیز ناصر 

هادیان، کار شناس مسائل بین الملل برگزار شد. 
محمد س��عیدی معاون اس��بق س��ازمان انرژی اتمی در این 
نشس��ت گفته: م��ا در برابر بد قول��ی  چینی ها بر س��ر برنامه 
هسته ایمان ۶۲ میلیون دالر غرامت گرفتیم که در ساخت یو 
سی اف اصفهان استفاده شد. در حقیقت یو سی اف اصفهان 
بدون هیچ هزینه ای برای ایران ساخته شد و آمار و ارقام اعالم 
شده متأسفانه ناش��ی از عدم اطالع دقیق ارائه دهندگان این 

آمار است. 
وی هزینه برنامه هسته ای را که ایران دنبال کرد، کمتر از دو 

میلیارد دالر خواند و آمارهای دیگر را غیر حقیقی دانست. 

حاج بابايی: فقط مانده فانی 
مدرسه فروشی را هم گردن ما 

بیندازد
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر س��ابق آموزش و پرورش اظهار 
داش��ته: در روزه��ای اخیر ش��اهد مصاحبه ه��ای گوناگون 
مسئوالن محترم آموزش و پرورش در رابطه با کسری بودجه و 
نوازش های تربیتی مدیران قبلی همراه با آمارهای غیر واقعی 
هستیم که البته اندکی طبیعی است، ولیکن بی انصافی و فرار 
از مس��ئولیت را در تاریخ ثبت می  کند؛ ضم��ن آرزوی توفیق 

برای دولت محترم، ریشه این بن بست را آمار غلط می دانم. 
وی ادامه داده: وقتی آقای وزیر رشد ۵ درصدی بودجه مصوب 
سال ۹۳ به عملکرد سال ۹۲ آموزش و پرورش را ۲۶ درصد و 
رشد منفی بودجه در الیحه س��ال ۹۴ نسبت به عملکرد قابل 
پیش بینی ۹۳ را دارای ۲۱ درصد رش��د اع��الم می کند )کل 
بودجه ۹۳ معادل ۲۱۴۰۰ میلیارد تومان با ۴۰۰۰ کس��ری 
می ش��ود ۲۵۴۰۰ میلیارد تومان و بودجه در الیحه ۲۳۵۰۰ 
میلیارد تومان اس��ت که ۱۹۰۰میلیارد تومان منفی اس��ت( 
باید بداند که در    نهایت چاره ای جز انداختن کسری به گردن 

مدیران قبل ندارد! 

 زيباکالم: آماده اعتراض اجتماعی
 به شورای نگهبان باشید! 

زیباکالم در جلسه پرس��ش و پاسخ با دانش��جویان دانشگاه 
کردس��تان گفته: به نظر می رس��د اق��دام آق��ای روحانی در 
خصوص مطالب��ات مدنی صرفا این ش��ده ک��ه می گوید من 

فراموش نکرده ام و جز این اقدام دیگری انجام نداده است. 
زیباکالم در ادامه گری��زی به انتخابات س��ال آینده مجلس 
شورای اسالمی زده و گفته: چون می دانیم که شورای نگهبان 
نامزده��ای اصالح طلب را ردصالحیت می کن��د، باید از حاال 
به فکر باشیم و نسبت به این عمل ش��ورای نگهبان اعتراض 
اجتماعی بکنیم. زیباکالم همچنین افزود: به رغم اختالفاتی 
که میان خود اصالح طلبان وجود دارد و این یک امر طبیعی 
است که جریانات مختلفی به نام اصالحات و اصالح طلبی در 
جامعه وجود دارد، باید برای اجتناب از اختالف در بسیاری از 

حوزه ها به لیست واحد برسیم. 

عالء الدين بروجردی: رفع تحريم ها 
در يک شب ممکن نخواهد بود

عالء الدین بروجردی، رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
موضع کنونی آمریکا در مذاکرات هسته ای را »عاقالنه تر« از 

گذشته و نزدیک تر به »واقعیت« توصیف کرد. 
آقای بروجردی گفته، تاکنون توافق نهایی حاصل نش��ده  اما 
می توان گفت، آمریکایی ها »واقع بین تر« ش��ده اند و ادبیات 
آن ها نسبت به گذشته »عاقالنه تر« و »منطقی تر« شده است. 
وی اف��زود: روزه��ای »مهمی« جه��ت اتخ��اذ تصمیم های 
 »خوب« پیش روست و مذاکرات در آستانه توافق نهایی قرار 

دارد. 
بروجردی گفته: بسیاری از »گره های فنی« در مذاکرات حل 
شده و رفع تحریم ها در یک شب ممکن نخواهد بود و ممکن 
اس��ت، چند ماه به طول انجامد، ولی بای��د تصمیم برای آن 

یک باره اتخاذ شود. 

س��ردار رضوانی به دستگیری "عبدالس��تار ریگی" توسط 
پاکستان اشاره کرد و افزود: این فرد تحت اعالن قرمز قرار 
داشته و ما مستندات دستگیری آن را از سال 88 از طریق 
اینترپل اعالم کردیم، مدارک الزم برای استرداد این فرد را 

به پاکستان نیز ارسال کردیم. 
نام برده پس��ر عموی ریگ��ی و عضو گروهک تروریس��تی 
اس��ت. همچنین فرد منافق دیگری که در کش��ور آلبانی 
 فعالیت تروریس��تی داش��ت، با پیگیری اینترپل دستگیر

 شد.
۲۴8 ایرانی تحت تعقیب مراج��ع قضایی اینترپل بودندبه 
گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران؛ سردار مسعود 
رضوانی رئیس پلی��س بین الملل ناجا در نشس��ت خبری 
که صبح امروز در س��تاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار 
ش��د، اظهار کرد: پلیس اینترپل از دو بخش دیپلماس��ی و 
تحقیقات بین الملل جنایی تشکیل ش��ده است و در سال 
ارتباطات زیادی با بخش های انتظامی کشورهای مختلف 
دارد و در راس��تای تفاهم نام��ه و توافق نامه هایی پیگیری 
 و اس��ترداد مجرمان همچنین انتقال محکوم��ان را انجام

 می دهد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ اینترپل ایران با بیش از ۱۶ 
کشور ارتباط دیپلماسی پلیسی برقرار کرد، افزود: تقویت 
زیر ساخت پلیسی کشورهای اسالمی از اهداف ما به شمار 
می رود و در این راس��تا آموزش هایی نیز برای کشورهایی 
همچون الجزایر برگزار کردیم و تالش می کنیم بر اس��اس 

راهبرد ناجا تاثیرگذار و موثر باشیم.
سردار مس��عود رضوانی با بیان اینکه ارتباط با کشورهای 
همس��ایه از اولویت های پلیس اینترپل ایران است، گفت: 
تعام��ل تجربی��ات و اطالعات در راس��تای دس��تگیری و 
شناسایی مجرمان و برخورد با جرایم سازمان یافته بسیار 

موثر است.
رئیس پلیس بین المل��ل ناجا، اف��زود: اینترپل همچنین 
پروژه هایی نیز در موضوع حیات وحش، تجارت غیر قانونی 
پس��ماند های الکترونیکی، دارو نیز داشته است و اینترپل 
در موضوعات مختل��ف برنامه ریزی انج��ام داد و فروردین 
 ماه سال آینده دفتر مرکزی اینترپل در سنگاپور راه اندازی 

می شود.
وی در تعری��ف اعالن قرمز گفت: ف��ردی که تحت تعقیب 
بین المللی از طرف مقامات قضایی کش��ورها باشد، اعالن 
قرمز در مورد آن انجام می شود و سازمان ملل سال گذشته 
۱۳ هزار اعالن صادر کرد که ح��دود 8 هزار مورد آن قرمز 

بوده است.
س��ردار رضوانی با اش��اره به تحت تعقیب بودن ۲۴8 تبعه 
ایران��ی از طریق اینترپل، گف��ت: ۱۳۵ نف��ر از ایرانیان نیز 
تحت اعالن قرمز در س��ال ۲۰۱۴ بودند ک��ه 8۱ نفر آن ها 
شناسایی و ۵۳ نفر در سایر کشورها دستگیر، همچنین ۱۴ 

نفر مصالحه کردند.
رئیس پلیس بین الملل ناجا با اشاره به دستگیری دو قاتل 
افغانی و استرداد آنان به افغانستان گفت: چهار قاتل دیگر 
افغان نیز دس��تگیر و منتظر اس��ناد و مدارک الزم جهت 

استرداد آنان هستیم.
س��ردار رضوانی افزود: ما به عنوان ضابط قضایی در سطح 
بین الملل عمل می کنیم و هیچ حاش��یه امنی نیز به هیچ 
 مجرمی نمی دهیم. در سایر کشورها نیز همین سیاست را 

داریم.
وی با اش��اره به مصالحه مجرمی که به دلیل کالهبرداری 
و اختالس یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دالری از یک ش��رکت 
نیمه خصوصی به اس��پانیا فرار کرده بود، گف��ت: این فرد 
پس از اینک��ه متوجه ش��د تحت تعقی��ب اینترپ��ل قرار 
 دارد، مصاحل��ه و پول را ب��ه جمهوری اس��المی ایران باز

گرداند.
وی در م��ورد انتق��ال محکومین و پیگیری ه��ای اینترپل 
در این رابطه بیان داش��ت: ۱۱ نفر ایرانی خارج از کش��ور 
در زن��دان بودن��د و پیگیری ه��ای اینترپ��ل ب��ه کش��ور 
 بازگردان��ده و ادامه  محکومیت خود را به کش��ور س��پری

 می کنند.
رئیس پلیس اینترپل در مورد قتل دانشجوی ایرانی توسط 
همس��رش در آمریکا گفت: پلیس بین الملل در این رابطه 
پیگیری هایی انج��ام می دهد و البته خود فرد ش��اکی و یا 
خانواده آن باید اقدامات الزم را جهت اعالم به پلیس انجام 
دهند. همچنین ناگفته نماند معاضدت قضایی اتباع ایرانی 
عمدتا در دفاتر س��فارت  خانه ها و نمایندگی های رس��می 

انجام می شود.
وی با اش��اره به جرایم اینترنتی عنوان داشت: از سال ۹۰، 
۲۰ پرونده کالهبرداری اینترنتی از اتبالع ایرانی توس��ط 
هکرهای خارجی انجام ش��د که عمدتا توسط پلیس فتا به 
 ما اعالم و بیش��تر این هکرها از چین، هنگ کنگ و آفریقا

 بودند.
س��ردار رضوانی با تاکید بر افزایش آگاهی مردم در جهت 
جلوگی��ری از اقدامات هکره��ا در فضای مج��ازی اظهار 
کرد: جبران خس��ارت فرد زیان دی��ده در چنین مواردی 

مش��کل اس��ت و بس��یاری از ای��ن پرونده ها تا ب��ه نتیجه 
رسیدند، مشکالت زیادی را به همراه دارند، چرا که برخی 
 از این موارد م��ورد مقبولی��ت قضایی برخی از کش��ورها

 نیست.
رئی��س پلی��س اینترپ��ل در م��ورد ه��ک برخ��ی از 
س��ایت های دولتی کش��ور گفت: م��واردی را ک��ه پلیس 
 فتا آی پ��ی هکرها را ب��ه ما اع��الم ک��رده، آن را پیگیری

 کرده ایم.
س��ردار رضوانی در مورد پرونده خاوری افزود: بر اس��اس 
آخرین پیگیری م��ا، پلیس کان��ادا اعالم کرده اس��ت که 
پرونده خاوری باید از طریق دیپلماس��ی به دست ما برسد 
و ما آن را برای آن ها فرس��تادیم و پ��س از آن کانادا مجدد 
اعالم ک��رد پیگی��ری باید از مقام��ات قضایی این کش��ور 
انجام ش��ود. ما همچن��ان پیگیر این پرونده هس��تیم و در 
مورد اینکه دادگس��تری کانادا خاوری را احظ��ار کرده یا 
نه، اطالعی ندارم ول��ی پرونده اش به دادگس��تری رفته و 
 نتیجه ی آن باید از طریق وزارت دادگستری کانادا پیگیری 

شود.
وی در مورد پرونده مهرگان امیر خس��روی نیز گفت: این 
فرد تحت اعالن قرمز قرار دارد. ما بارها به کش��ورها اعالم 
کرده ایم که وقتی مجرمی در یک کشور آزاد باشد، آسیبش 
به آن ها نیز می رس��د و این مورد را نیز به کش��ور استرالیا 
 اعالم کردیم که فردی آنجا مجرم اس��ت و باید دس��تگیر

 شود.
 متاس��فانه مقامات اس��ترالیا توجه نکردند و این مس��ئله 

برایش��ان دردسر س��از شد، 
تا ح��دی که نخس��ت وزیر 
اس��ترالیا اعالم ک��رد اینکه 
مجرم کشور دیگر در کشور 
ما آزاد باش��د خطاس��ت و 
نباید اج��ازه دهی��م متهم 
سایر کش��ورها در استرالیا 

پناه یابند.
رضوان��ی در م��ورد قاچاق 
انسان اضافه کرد:  سیستمی 
در اینترپل وج��ود دارد که 
از گذرنامه های افراد هنگام 
س��فر اس��تعالم می گیرد و 
گاهی گذرنام��ه  افراد جعلی 
نیست ولی وقتی وارد کشور 
دیگری می ش��وند، توس��ط 

پلیس آن ها دس��تگیر می ش��وند، چرا که گذرنامه  فردی 
مجرم را برای استفاده در اختیار آن قرار داده اند، به طوری 
که تعدادی از ایرانیان از شرق آس��یا، آمریکا به این مسئله 
گرفتار شدند و مردم باید آگاه باشند و فریب باند های قاچاق 

را نخورند.
وی با اش��اره به اینکه بانک اطالعات خودرو های س��رقتی 
در اینترپل وجود دارد،گفت: هموطن��ان در صورت خرید 
خودروه��ای دس��ت دوم خارجی، حتما اس��تعالم خود را 
 از اینترپل و پلیس راهور بگیرند تا برایش��ان دردس��ر ساز

 نشود.
رئیس پلیس اینترپل در ادامه به دس��تگیری عبدالس��تار 
ریگی توسط پاکس��تان اش��اره کرد و افزود: این فرد تحت 
اع��الن قرمز قرار داش��ته و ما مس��تندات دس��تگیری آن 
را از س��ال 88 از طری��ق اینترپ��ل اعالم کردی��م، مدارک 
 الزم برای اس��ترداد ای��ن فرد را به پاکس��تان نیز ارس��ال 

کردیم. 
نام برده پسر عموی ریگی و عضو گروهک تروریستی است. 
همچنین فرد منافق دیگری که در کش��ور آلبانی فعالیت 

تروریستی داشت، با پیگیری اینترپل دستگیر شد.
وی در پایان به بازداش��ت بی��ش از ۳ ه��زار و ۱۳۵ ایرانی 
در کش��ورهای مختل��ف اش��اره ک��رد و گف��ت: قوانی��ن 
کش��ورهای مختل��ف متف��اوت اس��ت و هموطن��ان باید 
 آگاه ب��وده و ب��ه هش��دارهای پلی��س هنگام س��فر توجه

 کنند.

رئیس پلیس بین الملل ناجا:

اعالن قرمز 135 ایرانی

در جلسه هیئت دولت به رياست 
روحانی

۵۰ میلیارد ريال اعتبار برای 
ساماندهی رودخانه زاينده رود 

اختصاص يافت
در جلسه امروز هیئت دولت ۵۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای س��اماندهی رودخانه زاین��ده رود اختصاص 

یافت.
 به گزارش ازینده رود  به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاس��ت جمهوری، جلس��ه هیئ��ت دول��ت روز 
چهارشنبه به ریاست حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور برگزار شد و مهمترین مسائل جاری 
در کشور از س��وی اعضای دولت مورد تبادل نظر 

قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، اس��تاندار سیستان و بلوچستان 
گزارش��ی در خصوص »وضعیت اس��تان و آخرین 
اقدامات انجام شده در زمینه طرح های مصوب سفر 

رئیس جمهوری« به هیئت وزیران ارائه داد.
در ادامه، تعدادی از پیش��نهادهای دس��تگاه های 
اجرایی پس از بحث و بررس��ی ب��ه تصویب هیئت 

وزیران رسید.
با تصویب دولت، مبلغ ۱۵۰ میلی��ارد ریال اعتبار 
به طور جداگان��ه به ترتی��ب ب��رای تکمیل طرح 
آبرس��انی ش��هر میانه به منظور رفع بحران اب در 
این شهرس��تان و نیز تکمیل طرح ساختمان سد 
پیغام چای به منظور تأمین آب ش��رب شهر کلیبر 
و روستاهای اطراف، در اختیار وزارت نیرو)شرکت 
س��هامی آب منطق��ه ای آذربایجان ش��رقی( قرار 

گرفت.
هیئت وزیران مبلغ ۵۰ میلی��ارد ریال اعتبار برای 
س��اماندهی رودخانه زاینده رود به منظور افزایش 
راندمان انتقال آب و جلوگیری از هدر رفت آن در 

اختیار استانداری اصفهان قرار داد.
اختصاص مبل��غ ۵۲۰ میلیارد ری��ال اعتبار برای 
انجام اقدامات پیش��گیرانه و مقابله ب��ا بحران کم 
آبی در اس��تان کرمان، مبل��غ ۳۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار ب��رای تکمیل »طرح س��اختمان گلورد« به 
منظور کنترل س��یالب های مخ��رب حوضه آبریز 
رودخانه ن��کا، مبل��غ ۵۰۰ میلیارد ری��ال به بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی برای اج��رای طرح های 
ساماندهی و بهسازی و بازسازی روستاهای مرزی 
پنج استان کرمانشاه، ایالم، کردستان، آذربایجان 
غربی و خوزستان خسارت دیده از جنگ تحمیلی 
به منظور مقابله ب��ا حوادث و س��وانح پیش بینی 
نش��ده و مبلغ ۲۲۴ میلی��ارد و ۹۵۰ میلیون ریال 
برای بازسازی بخش های خس��ارت دیده ناشی از 
سیل، طوفان و زلزله در شهرستان دشتستان استان 

بوشهر از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود.
دولت با اختصاص مبل��غ ۶۳7 میلیارد ریال اعتبار 
برای تکمیل بازس��ازی بخش های خسارت دیده 
ناشی از سیل، زلزله و جبران خسارات ناشی از رانش 
زمین و برف اخیر در استان چهارمحال بختیاری و 
مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
از محل منابع داخلی بانک ها برای جبران خسارت 
وارده به واحدهای تولیدی آس��یب دیده با سود و 
کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۱۰ س��اله به این 

استان موافقت کرد.
اصالح تصوی��ب نامه موض��وع پرداخت ۲۵ درصد 
درآمد حاصل از آب ش��رب ش��هری و صنعتی به 
حساب خزانه بابت سهم سازمان هدفمندی یارانه 
 ها نی��ز از دیگر مصوبات جلس��ه روز چهارش��نبه

 بود.

شنیده ها 

2
رهبر انقالب در جشن نیکوکاری مشارکت کردند

در آستانه روز احسان و نیکوکاری، رهبر معظم انقالب مبلغ پانصد میلیون ریال جهت کمک به افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و خانواده های نیازمند اختصاص دادند.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه روز احسان و نیکوکاری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی مبلغ پانصد میلیون ریال به خانواده های نیازمند اختصاص دادند.
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نماينده قزوين :
فشارهای بیرونی تأثیری بر انتخاب هیئت رئیسه مجلس 

خبرگان نخواهد داشت
مذاکرات هسته ای به مرحله 
سرنوشت سازی رسیده است

س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن گف��ت چی��ن 
 خواس��تار تواف��ق جامع در مس��اله هس��ته ای ایران

 است.
 مذاکرات هسته ای به مرحله سرنوشت سازی رسیده 
اس��ت به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه )امروز( 
گفت مذاکرات هسته ای ایران و گروه موسوم به ۵+۱ 
به مرحله سرنوشت سازی رس��یده است.خبرگزاری 
شینهوآ امروز نوش��ت، چین از همه شرکت کنندگان 
در مذاکرات هسته ای ایران خواست به دنبال فرصتی 
برای حصول توافق منصفانه، متوازن و پایاپای باشند.

خانم »هوآ چونینگ« سخنگوی وزارت امور خارجه 
چی��ن ای��ن اظه��ارات را در کنفرانس خب��ری و در 
پاسخ به سوالی درباره اختالفات اس��راییل و آمریکا 
در مس��اله هس��ته ای ایران بیان ک��رد. وی ادامه داد 
»مذاکرات اخی��ر پیرامون توافق هس��ته ای ایران به 
مرحله سرنوشت س��ازی وارد شده اس��ت. ایران و ۶ 
کشور ]کش��ورهای ۱+۵[ عالقه سیاسی بسیاری را 
برای حصول هرچه سریع تر توافق نشان دادند.«خانم 
هوآ چونینگ افزود »چین به ایفای نقش س��ازنده تا 
پایان ]مذاکرات[ ادامه می دهد.«س��خنگوی وزارت 
خارجه چین ادامه داد، به نتیجه رس��اندن مذاکرات 
و مساله هس��ته ای ایران به طور مناسب، برای حفظ 
 مکانیس��م ان پی تی و صلح و ثب��ات خاورمیانه مهم

 است. 

فشارهای بیرونی تأثیری بر انتخاب 
هیئت رئیس��ه مجل��س خبرگان 
نخواهد داشت/در اجالسیه خبرگان 
مسائل روز کشور را به دقت بررسی 

می کنیم
عضو خبرگان رهبری با بیان این که 
فشارهای بیرونی تاثیری در انتخاب 
ریی��س مجلس خب��رگان نخواهد 
داشت، گفت: در روز اجالسیه وقتی 
آقایان کاندید شدند،به طور طبیعی 

اعضای مجلس خب��رگان آزادانه ، مس��تقل و با رای خود 
رییس مجلس را انتخاب خواهند کرد.

حجت االس��الم و المس��لمین علی اس��المی با اشاره به 
برگ��زاری هفدهمین اجالس��یه خب��رگان رهب��ری در  
روزهای۱۹ و ۲۰  اس��فند ماه، اظهار داشت: علمای بالد 
تحت عنوان اعضای مجلس خبرگان وقتی اجالسیه دارند 

برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار می دهند.
 وی ادامه داد: بررسی مشکالت جهان اسالم  و مشکالت 
داخل کشور  همواره در سخنرانی اعضای خبرگان وجود 
داشته و گاهی در خدمت مقام معظم رهبری هم برخی از 

این مشکالت را  بیان می کنند.
 اسالمی با بیان این که مسائل داخلی کشور یکی از دغدغه 
های مراجع ، مومنان و به خصوص مق��ام معظم رهبری 
است، تصریح کرد: همواره مس��ائل داخلی کشور به طور 
معمول در صحبت ها و تذکرات اعض��ای خبرگان وجود 

داشته است.
 وی افزود: اعضای خبرگان  مس��ائلی 
که باید مورد بررس��ی مجدد و بیشتر 
ق��رار بگی��رد را بی��ان م��ی کنند و 

تصمیماتی می گیرند.
 اس��المی با بیان ای��ن ک��ه نباید به 
س��ادگی از کنار مسائل داخلی کشور 
عبور کرد، ابراز داش��ت: مقام معظم 
رهبری بارها بر روی چند مسئله اصلی 
تاکید داشتند و تذکرات الزم را دادند 
اما خیلی کم به دغدغه ها و تذکرات ایش��ان  توجه شده 

است.
 وی ادامه داد: به عن��وان مثال در بحث  مبارزه با فس��اد 
اقتصادی،  چندین سال اس��ت مقام معظم رهبری ابالغ 
و اعالم کردند اما ما همچنان ش��اهد هستیم ، یک سری 
از مس��ئوالن طفره می روند و یک سری از مسئوالن اصال 

انگیزه ای برای مبارزه با فساد ندارند.
 عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مسائل فرهنگی ، 
اقتصادی و  معیشت مردم در کنار سایر مسائل روز کشور 
همواره از دغدغه ه��ای اعضای خب��رگان رهبری بوده و 

همواره مورد بحث قرار گرفته است.
 وی برگزاری انتخابات هیئت رییس��ه مجلس خبرگان را 
از مهمترین برنامه های اجالسیه اخیر عنوان کرد و گفت: 
در هر صورت اعضای مجلس خبرگان بر اس��اس مقررات 

انتخابات رییس مجلس را در پیش روی دارند.

 اوباما پاسخ دهن کجی نتانیاهو
 را داده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات اخیر اوباما درباره 
برنامه هسته ای ایران را دارای کارکرد داخلی و پاسخ به اقدامات 
نتانیاهو و رفتارهای جمهوری خواهان خواند و تصریح کرد: برای 
تأمین نیازهایمان از کس��ی اجازه نمی گیریم احمد بخشایش 
اردس��تانی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در واکنش به س��خنان اوباما مبنی بر 
اینکه ایران برای رس��یدن به توافق جامع هسته ای باید برنامه 
هسته ای خود را دست کم ۱۰ س��ال متوقف کند، گفت: اوباما 
گرفتار مباحث داخلی کشور خود شده، زیرا قرار است نتانیاهو 
بدون دعوت اوباما و به دعوت جمهوری خواهان در کنگره حضور 
پیدا کند. ضمن اینکه اقدام نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
دهن کجی به اوباماست، تا موضع جمهوری خواهان را تقویت 
کند و می کوشد مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد و مانع از توافق 
نهایی شود. وی افزود: اوباما چون طراح توافق هسته ای با ایران 
است و بیش��تر از تهران به این توافق نیاز دارد، پاسخ اقدامات 
نتانیاهو و دخالت های وی و افراطی گری های جمهوری خواهان 
آمریکایی را می دهد.بخش��ایش اردستانی اظهار داشت: اوباما 
پیشنهاد ۱۰ و ۱۵ ساله راس��تی آزمایی برنامه هسته ای ایران 
را ارائه کرده ولی ظاهراً ایران برنامه راستی آزمایی ۱۰ ساله را 
پذیرفته، ولی آمریکایی ها می کوشند این میزان را به ۱۵ سال 
برسانند.نماینده مردم اردس��تان در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: برداشت اوباما از توافق هسته ای با ایران این 
است که از رسیدن تهران به ساخت بمب هسته ای جلوگیری 
کند و این امر را پیروزی بزرگی ب��رای خود جلوه می دهد.وی 
گفت:  مقام معظم رهبری فتوا داده اند که حرکت در مسیر تولید، 
انباشت و به کارگیری سالح هسته ای حرام است، اما گویا غرب 

این موضوع را باور ندارد.

ما به عنوان ضابط 
قضايی در سطح 
بین الملل عمل 
می کنیم و هیچ 

حاشیه امنی نیز 
به هیچ مجرمی 

نمی دهیم
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گشتی در اخبار کاشی های یادمان شهدا در شهر 

آغاز اجرای طرح های نوروزی پلیس از 25 اسفند؛

بیش از 60 درصد از تصادفات درون شهری که منجر به فوت نیز می شوند مربوط به موتورسواران است

محمدرضا نيلفروشان با بيان اين مطلب گفت: اصفهان در کنار همه زيبايي 
هايش، شهدای بسياری را در زمان انقالب و جنگ تحميلي تقديم کرده و 
در مجموع با ۲۷۶ شهيد زن و ۲۳ هزار و ۱۹۹ شهيد مرد، از جايگاه ويژه ای 

در کشور برخوردار است. 
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کشف اشياي دوره ساساني از 
قاچاقچيان عتيقه 

با تالش ماموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان سميرم استان 
اصفهان اعضاي باند سه نفره قاچاق عتيقه دستگير و در بازرسي از 

آنها اشيايي متعلق به دوره ساسانيان توقيف شد. 
به گ��زارش پايگاه خبري پلي��س، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
سميرم  اظهار داش��ت: در پي تماس تلفني با مرکز فوريت هاي 
پليس��ي ۱۱0 مبني بر انجام حفاري هاي غير مج��از در يكي از 
روستاهاي اين شهرستان بالفاصله ماموران به همراه عوامل اداره 

ميراث فرهنگي به محل اعزام شدند.
سرهنگ "محمد هادي صادقي" با بيان اينكه منطقه وسيعي از 
يك تپه کوچك و اطراف آن در اين روستا حفاري شده بود گفت: 
با اقدامات ويژه پليسي يك دستگاه بيل مكانيكي و يك دستگاه 
خودروي پيكان توقيف و سه نفر از اعضاي يك باند قاچاق عتيقه 

دستگير شدند.
اين مقام مسئول عنوان داش��ت: متهمان که همگي غير بومي و 
اهل استان هاي همجوار هس��تند با اعتراف صريح به فعاليت در 
زمينه قاچاق اشياي عتيقه و زيرخاکي همراه پرونده جهت سير 

مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان سميرم به کش��ف يك عدد چراغ 
پيسوز سفالي و يك تكه از يك عدد کوزه س��فالي در بازرسي از 
متهمان دستگير شده اش��اره کرد و گفت: برابر اعالم کارشناس 
اداره ميراث فرهنگي اش��ياي کش��ف ش��ده متعلق ب��ه دوران 

ساسانيان و اوايل اسالم است.

۷۰ درصد مرغ مازاد توليدی در 
شهرضا به استان های همجوار ارسال 

می شود
مدير  جهاد کشاورزی شهرضا گفت: اين شهرستان دارای بيش از 
۱۳0 واحد فعال مرغداری است که عالوه برتامين نياز شهرستان 
بيش از ۷0 درصد توليد مازاد بر مصرف شهرستان را به  استان های 

همجوار ارسال می کند.
 عبدالرضا تاکی با بيان اينكه توليد گوشت سفيد مرغ در شهرضا 
به اندازه کافی وجود دارد، اظهار داشت: شهرضا يكی از قطب های 
مهم توليد گوشت سفيد در جنوب شهر اصفهان به شمار می  رود و 

در اين زمينه فعاليت های بسياری صورت گرفته است.
وی افزود: شهرس��تان ش��هرضا دارای بيش از ۱۳0 واحد فعال 
مرغداری بوده که عالوه برتامين نياز شهرستان بيش از ۷0 درصد 
توليد مازاد بر مصرف شهرستان را به شهرستان ها و استان های 
همجوار ارس��ال می کند.مدير اداره جهاد کش��اورزی شهرضا با 
بيان اينكه در يك مقطع زمانی به دليل افزايش توليد قيمت مرغ 
کاهش پيدا کرد، گفت: روزانه به صورت ميانگين ۳5 تن مرغ در 
شهرضا کشتار می شود که از اين ميزان 5 تن نياز شهرستان است 

و بقيه به استان و شهرهای همجوار ارسال می شود.

زرگرپور:

عده ای چوب الی چرخ 
اقدامات دولت می گذارند

 اس��تاندار اصفهان گفت: اجرای طرح نظام س��المت 
از اهداف ب��زرگ دولت بود که به وقوع پيوس��ت ولی 
متاسفانه عده ای چوب الی چرخ اقدامات دولت می 

گذارند که بی انصافی است.
به گزارش خبرگزاری زاين��ده رود به نقل از اداره کل 
روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، رسول زرگرپور 
در شورای اداری شهرستان ش��هرضا با اشاره به سفر 
پر خير و برکت رئيس جمه��ور و کاروان تدبير و اميد 
به استان اصفهان، گفت: اين س��فر در طول ۱۳ سفر 
گذشته به لحاظ اس��تقبال يكی از باشكوهترين و بی 

نظير ترين سفرها بوده است.
وی اضافه کرد: همه ی اقش��ار و گروه ها در مراس��م 
استقبال حضور داشتند و اين مراسم در تاريخ استان 
ماندگار خواهد ش��د چرا که در س��طح جهانی نمود 
داشت و نشانگر حمايت مردم از اقدامات يكسال و نيم 
گذشته بوده است.اس��تاندار اصفهان به ويژگی های 
شهرستان شهرضا اشاره کرد و اظهار داشت: مديريت 
اس��تان به اين شهرس��تان اميد فراوانی دارد چرا که 
تمدن و دانش در اين شهرستان تجلی پيدا کرده است.

وی با بيان اينكه انتظار می رود در اين شهرستان همه 
چيز در حد ايده آل باش��د، اظهار داش��ت: اميدواريم 
روزی شهرضا به جايگاه و شأن واقعی خود دست يابد.

زرگرپور در ادامه به ويژگی های بارز استان اشاره کرد 
و يادآور شد: اصفهان با دارا بودن ۱0 درصد واحدهای 
صنعتی بزرگ کش��ور صنعتی ترين استان است که 
حدود ۱0 درصد از واحدهای صنعتی استان تعطيل و 
50 درصد نيز بين ۲5 تا ۷5 درصد فعال هستند و ۴0 
درصد نيز کامال فعال هس��تند و نرخ رشد بيكاری در 

استان از ميانگين کشوری باالتر است.
وی افزود: صنعت استان با دو مشكل مهم نبود سرمايه 
در گردش و تس��هيالت جه��ت تكمي��ل واحدهای 
توليدی مواجه است که در سفر رياست جمهوری به 
استان مقرر ش��د اعتباری در اين خصوص اختصاص 
يابد و با تشكيل کميته ای استانی به رياست استاندار، 
اين موضوعات بررسی شود.مدير ارشد استان با بيان 
اينكه مردمی بودن از مشخصات اصلی دولت تدبير و 
اميد است، اظهار داش��ت: اجرای طرح نظام سالمت 
از اهداف ب��زرگ دولت بود که به وقوع پيوس��ت ولی 
متاسفانه عده ای چوب الی چرخ اقدامات دولت می 

گذارند که بی انصافی است.

جریمه ورود به محدوده زوج و فرد

رئيس پليس راهور استان اصفهان گفت: 
اعمال قانون در طرح زوج و فرد اصفهان 
از ۱5 فروردين ماه سال آينده آغاز خواهد 
شد.س��رهنگ حس��ين غالمی در نشس��تی با خبرنگاران که به 
مناس��بت اعالم برنامه های پليس راهور اس��تان اصفهان در ايام 
نوروز برگزار شد با اش��اره به اجرای طرح نوروزی پليس راهور از 
۲5 اسفند تا ۱5 فروردين ماه سال ۹۴ اظهار داشت: در اجرای ايم 
طرح ۳00 دس��تگاه خودروی پليس به همراه  800 نفر نيرو بكار 

گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به راه اندازی ايستگاه هايی در ورودی های شهر اصفهان 
برای راهنمايی مسافران بيان داش��ت: همچنين برای رفاه حال 
مس��افران وس��ايل نقليه عمومی را برای جابجايی گردشگران از 

ورودی شهر تا محل اسكان در نظر گرفته ايم.
رئيس پليس راهور استان اصفهان با اش��اره به استقرار نيروهای 
پليس راهور در نقاط حادثه خيز شهر اصفهان افزود: اين نيروها 
بيشتر در خيابان آتشگاه، خيابان امام خمينی )ره( و خيابان جی 

مستقر خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به کاهش ۲ درصدی تلفات تصادفات درون 
شهری در استان اصفهان ابراز داشت: در سال جاری در تصادفات 
درون شهری ۳۶5 کشته گزارش شده است که بيش از 50 درصد 

آنها نيز در شهر اصفهان بوده است.
سرهنگ غالمی با تاکيد بر اينكه پس از اصفهان شهرهای کاشان، 
نجف آباد و خمينی شهر بيشترين تلفات تصادفات درون شهری را 
به خود اختصاص داده اند، گفت: در اين راستا بايد ياد آور شدم که 
بيش از ۶0 درصد از تصادفات درون شهری که منجر به فوت نيز 

می شوند مربوط به موتورسواران است.
وی در رابطه با وقوع حوادث جرحی در طی ۱۱ ماه گذش��ته نيز 
گفت: در تصادفات جرحی نيز ۶۲ درصد موتورسواران و ۱۹ درصد 

عابران پياده دخيل هستند .
توقيف 21 هزار موتورسيکلت در سال جاری

رئيس پليس راهور استان اصفهان با اش��اره به اينكه هر تصادف 
زائيده يك تخلف رانندگی است، گفت: طی ۱۱ ماه گذشته تنها 
۲۱ هزار موتورسيكلت را توقيف و بيش از ده هزار خودرو را به علت 
تخلفات حادثه ساز و همچنين حدود ۲ ميليون دستگاه را اعمال 
قانون کرديم .وی آاليندگی های موجود در هوای شهر اصفهان را 
يكی از معضالت بزرگ شهر اصفهان دانس��ت و اظهار داشت: در 
اين راس��تا با اجرای طرح زوج و فرد و نصب دوربين های کنترلی 
در اين محدوده س��عی در کاهش تردد در هسته مرکزی شهر را 
داشته باشيم.س��رهنگ غالمی همچنين به اجرای طرح برخورد 
با خودروهای دودزا در سطح ش��هر اصفهان طی ۱۱ ماه گذشته 
اشاره کرد و ابراز داشت: دراين بازه زمانی با 5 هزار دستگاه خودرو 

برخورد و پالک آنها تا تعمير نهايی خودرو اخذ شد.
انس�ان باعث ۷۰ درصد از تصادفات درون ش�هری 

استان اصفهان
وی با بيان اينكه انسان باعث ۷0 درصد از تصادفات درون شهری 
استان اصفهان بوده اس��ت، گفت: همچنين امسال ۱00 مورد از 
س��ازمان هايی که باعث وقوع تصادف بودند را به مراجع قضايی 
معرفی کرديم .رئيس پليس راهور استان اصفهان در رابطه با ايجاد 
ناهنجاری های اجتماعی توسط برخی از رانندگان ياد آور شد: با ۴ 
هزار خودروی ايجاد کننده آلودگی صوتی، ۳00 خوردوی حمل 

کننده حيوانات و ۳ هزار خودرو با شيشه های دودی در سال جاری 
برخورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به توقيف ۳8۱ گواهينامه رانندگان متخلف در 
سطح استان اصفهان ابراز داشت: همچنين خودروهايی که باالی 
يك ميليون تومان خالفی داشتند برخورد و در اين زمينه ۳ هزار 

و ۲00 خودرو توقيف شده است.
پالک گذاری ۷۷ هزار و 835 خودرو در سال جاری

س��رهنگ غالمی در رابطه با کنترل سرويس های مدارس اذعان 
داشت: بيش از ۳ هزارو 500 دستگاه که تخلف داشتند را توقيف 
و برخورد کرديم البته به نسبت سال های گذشته کاهش تخلفات 

را داشته ايم.
وی در ادامه با اش��اره به پالک گذاری ۷۷ هزار و 8۳5 خودرو در 
سال جاری ابراز داشت: همچنين در اين بازه زمانی ۴8 هزار و ۴00 

دستگاه نيز از رده خارج شدند.
فعاليت 33 ايستگاه سالمت در نوروز

س��رهنگ رضا رضايی، رئيس پليس راه فرمانده انتظامی استان 
اصفهان نيز در ادامه اين نشس��ت گفت: تلفات جاده ای اس��تان 
اصفهان در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته هيچ کاهشی را نداشته 
است.وی با اش��اره به اجرای طرح ويژه نوروزی پليس راه استان 
اصفهان اظهار داشت: اين طرح از ۲5 اسفند در جاده های استان 

آغاز و تا ۱۶ فروردين ماه ادامه خواهد داشت.
س��رهنگ رضايی با اشاره به اس��تقرار ۳۳ ايس��تگاه سالمت در 
جاده های پرتردد استان اصفهان در سفرهای نوروزی افزود: اين 
طرح در سال گذش��ته با ۲0 ايستگاه اجرا ش��د که نتيجه آن نيز 

کاهش ۲0 درصدی تلفات جاده ای استان بود.
وی  خواب آلودگی، سرعت غير مجاز، سبقت غير مجاز و انحراف 
به چپ را پيشتاز تصادفات جاده ای استان اصفهان دانست و ابراز 
داشت: در اين راستا برای جلوگيری از ايجاد بسترهای تصادفات 
جاده ای با انجام فعاليت های پژوهشی اقداماتی را در دستور کار 

قرار داده ايم.
آموزش 5 هزار نفر از راننده های پايانه های مسافربری 

برای نوروز
وی با بي��ان اينكه آموزش بي��ش از 5 ه��زار رانن��ده پايانه های 
مس��افربری اس��تان اصفهان در مباحث جلوگيری از تصادفات 
جاده ای در دستور کار بوده است، ادامه داد: در اين راستا با توجه 
به آموزش های چهره به چهره صورت گرفته هيچ يك از رانندگانی 
که فاقد کارت های گذران دوره آموزشی نيروی انتظامی را نداشته 

باشند مجوز رانندگی نخواهند داشت.

مدير  دفتر اصفهان مؤسس��ه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان از برگزاری 
نخستين  جشنواره استانی پروژه های دانش آموزی اصفهان خبر داد

به گ��زارش خبرنگار زاين��ده رود، س��يدعلی حكمت من��ش در ]جمع 
خبرنگاران با اشاره به راه اندازی مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان در 
اصفهان از سال 8۱ اظهار داشت: در حال حاضر 50 هزار نفر از خدمات اين 

موسسه استفاده می کنند و عضو خانواده تبيان اصفهان هستند.
وی با بيان اينكه توليد نرم افزارهای علوم اسالمی و بازی های رايانه ای و 
نرم افزار مذهبی، ادبی و هنری در دس��تور کار مؤسسه تبيان قرار دارد، 
افزود: در اين راستا بيش از 80 عنوان نرم افزار توليد و منتشر شده است.

 مدير مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان دفتر اصفهان با بيان اينكه 
جامعه هدف فعاليت های مؤسسه تبيان جوانان هستند، ادامه داد: در اين 
راستا بخشی در سايت تبيان راه اندازی شده است که موضوعات مختلف 

را به دانش آموزان در سنين مختلف آموزش می دهد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اولين جشنواره پروژه های دانش آموزی 
استان اصفهان که به همت مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان برگزار 
می شود، اظهار داش��ت: اين جش��نواره برای اولين بار به صورت استانی 
برگزار می شود که اس��تان اصفهان به دليل ظرفيت های بااليی که دارد 

برای اجرای اين طرح انتخاب شده است.
حكمت اندي��ش با بيان اينك��ه اين جش��نواره ۱۴ و ۱5 اس��فند ماه در 
دانشكده مهاجر اصفهان برگزار خواهد ش��د، ادامه داد: تمام آثار ارسال 
 ش��ده به دبيرخانه اين جش��نواره در قال��ب کارهای پروهی پژوهش��ی

 بوده است.
وی با بيان اينكه دانش آموزان در تمام گروه های س��نی در اين جشنواره 
حضور می يابند، افزود: ۱۲5 تيم در ۱0 رشته تعريف شده و از ۲8 مدرسه 
استان اصفهان در اين جشنواره شرکت کرده و آثار آنها در دو روز جشنواره 

داوری خواهد شد.
مدير مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان دفتر اصفهان با بيان اينكه 
در اين جشنواره به جای معرفی رتبه های اول تا سوم   برترين ها معرفی 
خواهند شد ، افزود: کار پژوهشی هدف اصلی برگزاری اين جشنواره است 
و در نظر داريم اين موضوع را در تمام تيم های شرکت کننده تقويت کنيم.
وی ادامه داد: شرکت کنندگان در اين جشنواره با توجه به امتيازاتی که 
به آنها داده می شود می توانند امتيازات خود را در نتايج کنكور سراسری 

لحاظ کنند.
حكمت اندي��ش با اش��اره ب��ه راه ان��دازی س��فيران تبيان در اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: اين طرح حدود ۶ س��ال اس��ت ک��ه راه اندازی ش��ده 
 اس��ت و آموزش و پرورش نيز در اي��ن زمينه همكاری خوبی را داش��ته

 است

مديرعامل س��ازمان پارکها و فضاي سبز ش��هرداري اصفهان با اشاره به 
برگزاري مراس��م نكوداش��ت هفته درختكاري در محالت اظهار داشت: 
همزمان با هفته درختكاري در سطح مناطق ۱5 گانه و در دل محالت ۱0 

غرفه گل و گياه راه اندازي مي شود.
به گزارش��زاينده رود به نقل از اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 

شهرداری اصفهان، احمد سليماني پور با بيان اين مطلب گفت: هر ساله 
در هفته درختكاري نهال رايگان در بين مردم توزيع مي شود که امسال 

نيز توزيع ۷0 هزار اصله درخت در دستور کار قرار دارد. 
وي ادامه داد: شهروندان مي توانند با مراجعه و ثبت نام در سايت سازمان 

پارکها نهال رايگان دريافت نمايند. 
مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اصفهان اضافه کرد: با 
توجه به اينكه هفته درختكاري مصادف با ايام دهه فاطميه است امسال 
جشن نكوداشت درختكاري متناسب با اين ايام در ۱۴ اسفندماه برگزار 

مي شود. 
سليماني پور با اش��اره به برگزاري مراسم نكوداشت هفته درختكاري در 
محالت گفت: در سال جاري براي توسعه جشن درختكاري در دل محالت 
با هماهنگي سازمان فرهنگي تفريحي،غرفه هاي گل و گياه در محالت 

راه اندازي مي شود. 
وي افزود: بر اين اساس ۱0 غرفه به مساحت 80 الي ۱00 متر در سطح 
مناطق ۱5 گانه راه اندازي مي ش��ود که ش��امل غرفه فروش، آموزش و 
مشاوره، نقاشي و نمايشگاه کودکان جهت آش��نايي آنها با فضاي سبز و 

نمايشگاه جنبي است.

مدير  دفتر اصفهان مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان

برگزاری نخستين جشنواره استانی پروژه های دانش آموزی اصفهان 

همزمان با هفته درختکاري در مناطق 15 گانه صورت مي گيرد؛

راه اندازي غرفه هاي گل و گياه در دل محالت شهر اصفهان
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يادداشت

مانند نوابع ثروتمند باشید!
راهبردهای زیر شما را تشویق به تفکر موثر در رسیدن به راه 
حل مشکالت می کنند. "این استراتژیها به سبک های تفکر 
نوابغ و دانشمندان خالق در علم، هنر و صنعت در طول تاریخ 

متداول است".
1. با دیدی متفاوت به مشکالت موجود در زمینه های مختلف 

بنگرید
لئوناردو داوینچی معتقد بود که به دست آوردن دانش مربوط 
یک مس��ئله، با آموختن راه های مختلف بازسازی آن مسئله 

آغاز خواهد شد. 
2. تجسم کنید

انیش��تین راه حل ها را تجس��م می کرد و اعتقاد داش��ت که 
کلمات و اعداد، نقش عمده ای در روند تفکر وی ندارند.

3. تولید کنید!
یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیا در یک مطالعه روی چندین 
دانشمندان در طول تاریخ، متوجه ش��د که مورد توجه ترین 
دانشمندان نه تنها کارهای بزرگی انجام داده اند، بلکه کارهای 

"بد" بزرگی نیز انجام داده اند! 
4. ترکیبات جدید بسازید.

ایده ها، تصاویر و افکار را به صورت های مختلف بارها و بارها 
ترکیب کنید، بدون توجه به این که چه قدر عجیب یا نامتداول 

باشند.
 5. بین چیزهای مختلف، حتی آن هایی که به هم بی ربط به 

نظر می رسند، ارتباط برقرار کنید.
داوینچی به زور رابطه ای بین صدای یک زنگ و سنگی که با 
آب برخورد می کند، برقرار کرد. این کار او را قادر س��اخت تا 

بفهمد صوت به صورت امواج حرکت می کند. 
6. به تضادها بیندیشید.

نیلز بور فیزیکدان معتقد بود که اگر شما چیزهای متضاد را با 
هم نگه دارید، به افکار خود شک می کنید و ذهن شما به یک 

سطح جدید می رسد. 
7. به تشابه ها بیندیشید.

ارسطو استعاره را نشانه ای از نبوغ می دانست و اعتقاد داشت 
که فردی که قادر به درک شباهت هایی بین دو حوزه جدا از 
هم و اتصال آنها به هم را داشته باش��د، یک فرد با استعداد و 

ویژه است.
8. خودتان را برای هر شانسی آماده کنید.

هر موقع که برای انجام کاری تالش کنیم و با شکست مواجه 
شویم، به س��راغ انجام کاری دیگر می رویم که در واقع اصل 
اساسی برای خالقیت است. شکست تنها وقتی می تواند مولد 
و مفید باش��د که ما بر روی آن به عنوان عاملی منفی تمرکز 

نکنیم. 
9. صبر داشته باشید.

پل س��زان )1839 -- 1906( یکی از بزرگترین نقاشان قرن 
نوزدهم در طول عمر خود تنها چند نمایش��گاه برگزار کرده 
بود، ولی تاثیر و نفوذ او بر هنرمندان ب��زرگ بعدی به عنوان 
مبتکر با شکل و فرم بود. نبوغ او، با این حال، تا اواخر زندگیش 

آشکار نشد. 

سازمان هواپیمايی کشوری: 

مجوز 102 دفتر خدمات مسافرت 
هوايی تعلیق شد

سازمان هواپیمایی کش��وری اعالم کرد: براساس بازرسیهای 
صورت گرفته ، طی 11 ماهه س��ال جاری تعداد 102 مجوز 
دفتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شده است. بازرسی های 
به عمل آمده از 350 دفتر خدمات مس��افرت هوایی در مدت 
یاد شده ، توسط بازرس��ان کمیته فنی این سازمان تعداد 57 
فقره مجوز لغو و 102 مجوز به دلی��ل رعایت نکردن قوانین ، 
مقررات و ع��دم تطبیق با آئین نامه دفاتر خدمات مس��افرت 

هوایی تعلیق شده است.
 س��ازمان مزبور در این گزارش افزوده اس��ت ، دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی که مجوز فروش بلیت هواپیما از این سازمان 
دریافت کرده اند، ضروری اس��ت به منظور جلوگیری از بروز 
مش��کالت و رس��یدگی به تخلفات احتمالی، مج��وز خود را 
در معرض دید مش��تریان قرار دهند. براس��اس این گزارش، 
بازرس��ان س��ازمان هواپیمایی کشوری به ش��کل مشترک 
با س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری از 12 اس��فند ماه 
جاری در قالب تیم های بازرس��ی از دفاتر خدمات مسافرت 
 هوایی به صورت محس��وس و نامحس��وس بازرسی به عمل 

می آورند.
 ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران

 اعالم کرد:

مسايل صنعتگران در سال ۹۴ 
همچنان با جديت پیگیری می شود

   رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت ایران گفت: در س��ال 
94، مشکالت بخش خصوصی را همچنان با جدیت پیگیری 
می کنیم.سیدعبدالوهاب س��هل آبادی در نخستین اجالس 
فعاالن اقتصادی غرب اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: برای 
بهبود وضعیت صنعت در س��ال آینده اقدام��ات زیادی باید 
صورت گیرد. وی بیان داشت: از دولت می خواهیم که امکاناتی 
 مانند تحصیالت رایگان و دارو و درمان را برای کارگران فراهم 
کند. رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت ای��ران به امضای 
قراردادی می��ان خانه صنع��ت و معدن و س��ازمان ایمیدرو 
اش��اره کرد و افزود: این قرارداد که از مهمترین قراردادهای 
میان تش��کل ها و دولت اس��ت، برای رش��د بخ��ش صنعت 
و صنای��ع معدن��ی امض��ا ش��د. وی تاکی��د ک��رد: پیگیری 
ها و جلس��اتی ب��رای اعطای تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان 
اصفهانی با مش��ورت خانه انجام ش��ده است. س��هل آبادی 
با اش��اره به اهمی��ت شهرس��تان نجف آب��اد ب��رای اقتصاد 
اس��تان به دلیل وجود تع��داد زی��اد واحد تولی��دی، گفت: 
شهرس��تان ها باید در اتاق بازرگانی حضور داش��ته باش��ند 
 تا انج��ام ام��ور تولیدکنن��دگان و تج��ار راحت ت��ر صورت

 گیرد.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان:

سرمايه گذاری خارجی، کلید توسعه 
کشورهاست

برادران اصفهانی عضو اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه 
نمی توان انتظار داشت توسعه اقتصادی بدون احراز جایگاهی 
مناس��ب در روابط اقتص��ادی بین المللی و ب��دون حضور در 
بازارهای منطقه ای و جهانی امکان پذیر باشد، افزود: ما باید 
در تدوین راهبرد توس��عه اقتصادی جایگاه اقتصاد کش��ور را 
در اقتصاد جهانی به دقت شناس��ایی کنیم و در مسیری گام 
برداریم که مکملی برای کشورهای پیشرفته صنعتی و رقیبی 
سرسخت برای کش��ورهای در حال توسعه باش��یم که این با 
توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه 
جهانی امکان پذیر نیست. به اعتقاد این فعال اقتصادی امروزه 
سرمایه گذاری خارجی، به کلید توسعه کشورها تبدیل شده 
و رقابت کشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه 
های مختلف، بر کسی پوشیده نیست. برادران اصفهانی افزود: 
ش��ناخت انواع س��رمایه گذاری و تحلیل حقوقی آن، یکی از 
رویکردهای پایه و بنیادین برای نیل به هدف بهره برداری بهتر 
از این روند است. وی اضافه کرد: اصوالً سرمایه گذاری در دو 
دسته کلی سرمایه گذاری عمومی و سرمایه گذاری خصوصی 
تقسیم می ش��ود. این عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به 
اینکه برخی ط��رح های اقتصادی عمده ک��ه نقش مهمی در 
حیات اقتصادی یک کشور دارد، توس��ط دولت ها انجام می 
گیرد، ادام��ه داد: س��رمایه خصوصی نیز منبع��ی مهم برای 
سرمایه گذاری خارجی محس��وب می شود که در کشورهای 
صنعتی، این سرمایه بخش خصوصی است که بخش مهمی از 
س��رمایه گذاری صورت گرفته در خارج از کشور را شامل می 
شود. وی با اشاره به اینکه در کش��ورهای در حال توسعه نیاز 
فراوان به حجم باالی سرمایه گذاری بخش زمانی کوتاه تری 
نسبت به س��رمایه گذاری عمومی، وارد بخش اقتصادی یک 
کشور می ش��ود، گفت: در س��رمایه گذاری که توسط بخش 
خصوصی انجام می ش��ود، هدف اصلی سرمایه گذار تحصیل 
سود و منفعت اس��ت. برادران اصفهانی ادامه داد: در حقیقت 
همین معیار کسب سود توسط سرمایه گذار است که سرمایه 
گذاری خصوصی خارجی را از سایر موارد تامین مالی خارجی 
جدا می کند. وی گفت: توسعه اقتصادی مساله بسیار پیچیده 
ای است اما متاسفانه در کشور ما به مساله بسیار ساده تبدیل 
شده است. عضو اتاق بازرگانی اصفهان علت توسعه نیافتگی 
را دخالت دولت در ام��ور اقتصادی دانس��ت و گفت: با توجه 
به اینکه راه حل مش��کل خصوصی س��ازی را همراه سرمایه 
گذاری خارجی می دانیم بدیهی اس��ت با چنین نگرش ساده 
 به مساله ای به این پیچیدگی، نمی توان به توسعه اقتصادی

 دست یافت. 

۴
دولت موظف به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه 94 کل کشور، با بندهای )ز( و )ح( تبصره 21 ماده واحده این الیحه موافقت کردند. در 
بند )ز( آمده است؛ دولت موظف است یارانه خانوار های پردرآمد را حذف کند. آیین نامه اجرایی 
این تبصره ظرف 3 ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های 

امور اقتصادی و دارایی، تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی تنها و آخرین شانس کشور 
را قرار دادن نفت در خدمت توسعه عنوان کرد و افزود: نفت 
یک موهبت الهی اس��ت که باید صرف توسعه، گسترش 
تولید، کارآفرینی و خالقیت در بخش های مدرن و پیشتاز 
ش��ود. بهنام ملکی افزود: دولت باید نفت را وارد صندوق 
توسعه ملی کند تا نفت از بودجه جدا و حداقل سالی 10 
درصد از وابستگی بودجه به نفت کاسته شود اما به نظر می 
رسد که این وابستگی به نفت در دولت های مختلف رشد 

داشته است.
 وی افزود: این موضوع زمانی امکان پذیر اس��ت که نظام 
بخش عمومی و دولت، این حجم بزرگ تصدی گری را کم 
کند و فضا را در اختیار بخش خصوصی مولد و کارآفرین 
قرار دهد. این اس��تاد دانش��گاه تاکید کرد: اگر بخواهیم 
نفت را در خدمت توسعه قرار دهیم، دولت باید تمام توان 
خود را در جهت حمایت از نوآوران، مخترعان، مبتکران و 
تولیدکنندگان فکر بکار گیرد. ملکی تاکید کرد: چنانچه 
دنبال نفت فروشی، خام فروشی، کلوخه معدن فروشی، 
فروش صنایع س��نتی و امثال اینها باش��یم ک��ه در قرن 
بیست و یکم مرسوم نیست، در واقع تولیدات سنتی و غیر 
مغزافزاری را تشویق و ترویج کرده ایم و اینگونه نمی توان 

کشور را اداره کرد.
وی افزود: برای اینکه ساختار اقتصادی کشور متحول شود، 
هزینه های غیرتوسعه ای و مصرفی باید تبدیل به هزینه 

های توسعه ای و صادراتی آن هم در زمینه تولیدات دانش 
بنیان شود. این اقتصاددان افزود: اگر این اتفاق بیفتد، یک 
برون رفت خوب برای رهایی از وابس��تگی به درآمد نفتی 
پیدا خواهیم کرد و می توانیم نفت را در خدمت توسعه قرار 
دهیم در غیر این صورت نفت در جهت های غیرتوسعه ای 

نقش آفرینی خواهد کرد.
 وی افزود: چنانچه نفت را وارد بودج��ه، بخش مصرف و 
مواردی از این قبیل کنیم، طبیعی است که به نسل های 
آتی بدهکار و اقتصاد کش��ور را نفت زده کرده ایم و از این 
رهگذر در اقتصاد نفتی، فساد، رانت و خیلی اتفاقات دیگر 
رخ می دهد که زیبنده کش��وری که نیم میلیون ش��هید 

داده، نیست.
 ملکی، بخش عمده ای از مسایل کش��ور را ناشی از رانت 
و پول نفت دانس��ت و افزود: هنگامی که پ��ول نفت وارد 
ساختارهای اقتصادی شود، رانت اتفاق می افتد و اینجاست 
که دولت، مجلس و س��ایر نهادهای ق��درت باید کارنامه 
مثبتی از خود ارای��ه دهند. وی افزود: ب��رای حل معضل 
وابستگی به نفت و غلبه بر مش��کالت الگوی توسعه نفت 
محور، برنامه توس��عه اقتصاد سیاسی ایران می بایست به 
نحوی باشد که از ش��کل گیری و پویا شدن مکانیزم های 
اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی توس��عه رانت 
 محور و گسترش ساختار اقتصاد سیاسی رانتی جلوگیری 

کند. 

مدیر سایت اقتصاددان گفت: بحث رهایی از اقتصاد نفتی 
به یک اراده سیاسی در کشور بس��تگی دارد و اگر چنین 
اراده ای وجود داشته باش��د، حتما جدایی از نفت امکان 
پذیر خواهد بود اما ای��ن جدایی به معن��ی دور انداختن 
 نفت نیست بلکه به معنی رهایی از وابستگی شکننده به

 نفت است. 
وی افزود: اداره کش��ور با پول نفت و خام فروشی، معدن 
فروشی درست نیست چرا که دولتمردان باید به آیندگان 
نیز پاسخگو باشند و به این بیاندیشند که روزی نسل آینده، 
نسل فعلی را تحسین کنند و بگویند که آنها توانستند نفت 
را در خدمت توس��عه و پیشرفت کش��ور قرار دهند نه در 
خدمت مصرف و وابستگی. این کارشناس اقتصادی تصریح 
کرد: هرکس افکار عمومی را به این سمت هدایت کند که 
نمی توان از اقتصاد نفتی رها شد، به مصلحت کشور سخن 
نگفته است؛ البته اداره کشور بدون پول نفت، کاری سخت 
است اما با برخورداری از دولتی خوب، کارآمد، متخصص و 
متعهد می توان نفت را از اقتصاد ایران جدا کرد. وی با بیان 
اینکه هر تصمیمی که در حوزه اقتصاد گرفته می ش��ود، 
باید منافع 80 میلیون نفر را مورد توجه قرار دهد نه فقط 
8 میلیون نفر را، افزود: دولت باید کوچک و هوشمند شود 
منتهی وقتی می گوییم دولت؛ منظ��ور فقط قوه مجریه 
نیس��ت بلکه همه قوا و نهادهای قدرت و هم��ه نهادها و 
ارگانهایی اس��ت که از بودجه عمومی استفاده می کنند، 
باید کوچک و هوشمند شوند و از نیروهای الیق و توانمند 

استفاده کنند. 
الزم به ذکر اس��ت؛ طی یکصد س��ال گذشته نفت نقشی 
تعیین کننده در شکل گیری س��اختار اقتصاد سیاسی و 
سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور ایفا کرده است؛ این 
عملکرد دوگانه بوده است به طوریکه نفت از یکسو سرمایه 
الزم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم کرده و به ایران 
اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود 
را تسریع کند و از س��وی دیگر، با تبدیل کشور به صحنه 
رقابت ه��ای ژئوپلتیک بی��ن المللی، تضعیف اس��تقالل 
سیاسی کشور، وابستگی اقتصاد به مقتضییات کشورهای 
دیگر، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خالقیت، 
ترویج مصرف گرایی، فساد اداری، تشدید موج های تورمی، 
وابستگی کشور به واردات، ایحاد صنایع ناکارآمد، تضعیف 
تولیدات داخلی، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال و تشدید 
نابرابری توزی��ع درآمد، به صورت مانعی در برابر توس��عه 

عمل کرده است.

 بهنام ملکی:

قرار دادن نفت در خدمت توسعه، رهایی از اقتصاد نفتی
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3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – جنب کلینیک فرهنگیان – واحد پشتیبانی طرحها اداره کل نوسازی 

مدارس استان اصفهان )تلفن تماس 32222091-2(
4- تاریخ و مهلت دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 2 روز از انتشار آگهی ازتاریخ 1393/12/13 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1393/12/14 
می باشد.

مهلت برگشت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 93/12/25 می باشد.
زمان بازگشایی پاکات اسناد مناقصه روز سه شنبه مورخ 93/12/26 می باشد.

لذا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط می توانند پس از انتشار آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد مناقصه را تهیه نمايند. اسناد 
و مدارک مناقصه فقط به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر و با قید موضوع مناقصه تحويل خواهد شد.

ضمناً متن اين فراخوان در پايگاه اينترنتی WWW.Nosazimadaresisf.ir و www.iets.mporg.ir قابل رؤيت می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف:3۴6۹6

مبلغ تضمین)ریال(نوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف

1/000/000/000سپرده/ضمانتنامه بانکی100/000 پرهخرید رادیاتور آلومینیومی1

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: خرید رادیاتور به شرح جدول زیر:

  ظرفیت 25 میلیارد دالری ايران در صادارات
 خدمات فنی و مهندسی

حضور فعال 100 بازرس در اصفهان

گشت بازرسی نوروزی اصناف از 
15 اسفند آغاز می شود 

سیدمحمدرضا پاک نژاد رئیس اتاق اصناف اصفهان با تاکید 
بر اهمیت شان شهروندان و هم استانی ها به خصوص در 
ایام نوروز، اظهار داشت: برای حمایت از حقوق مردم در ایام 
نوروز 94، واحدهای بازرس��ی اتاق اصناف در بخش های 
مختلف به خصوص میوه، ارزاق مورد نیاز آنها، برنج، آجیل، 

تنقالت، شیرینی، گز و ... فعال شده اند. 
وی تاکید کرد: گش��ت ویژه واحد بازرس��ی اصناف شهر 
اصفهان برای نوروز 94 از 15 اسفند جاری تا 15 فروردین 
س��ال آینده فعال خواهد ش��د. رئیس ات��اق اصناف مرکز 
اس��تان اصفهان افزود: این گش��ت ها نظ��ارت ویژه ای بر 
واحدهای مختلف صنفی به خصوص میوه فروشی ها، آجیل 
 فروشی ها و پوشاک خواهند داشت و با متخلفان برخورد

 می شود.
 پاک نژاد با اشاره به نظارت مس��قیم گشت های بازرسی 
اصن��اف ب��ر واحده��ای ف��روش پوش��اک، تاکی��د کرد: 
ب��رای جلوگیری از ه��ر گونه گ��ران فروش��ی واحدهای 
 پوش��اک و البس��ه بای��د ب��ه مش��تریان، فاکت��ور ارائ��ه

 دهند. 

۷ اقدام مهم در راستای اشتغال
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر 
که کمیسیون های تخصصی ش��ورای عالی اشتغال در 
حال برگزاری و پیگیری مصوبات قبلی هستند، گفت: 
7 اقدام مهم در راس��تای افزایش اشتغال در دستورکار 
قرار دارد. حس��ن طای��ی، معاون توس��عه کارآفرینی و 
اش��تغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، با اش��اره به 
اینکه کمیسیون های تخصصی ش��ورای عالی اشتغال 
هر هفته تشکیل می شود، اظهار داش��ت: طبق قانون، 
باید شورای عالی اش��تغال دو بار در سال تشکیل شود 
که تاکنون سه نشست آن برگزار شده است. وی افزود: 
در کمیس��یون های تخصصی، مسائل مرتبط با اشتغال 
پیش م��ی رود و در حوزه معاونت توس��عه کارآفرینی و 
دفتر معاونت اول رئیس جمهور، مصوبات قبلی در حال 
پیگیری اس��ت. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه 7 اق��دام مهم از جمل��ه کارورزی، ترویج 
کارآفرینی، ارائه تس��هیالت از طریق وجوه اداره شده، 
کاریابی ها، س��ایت های ش��غلی، س��اماندهی کسب و 
کارهای خانگی و کوچک از طریق بنگاه های پشتیبان 
و ارائه خدمات ش��غلی در حال پییگیری اس��ت، گفت: 
با توجه ب��ه تعامالت صورت گرفته، آث��ار این مجموعه 

اقدامات به زودی نمایان خواهد شد.

رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندس��ی ایران گفت: طبق برآوردها و 
محاس��بات، توانمندی و ظرفیت صادرات 
25 میلی��ارد دالری در این بخش خدمات 
فنی و مهندسی وجود دارد که اگر حمایت 
های الزم از این بخش ص��ورت گیرد، می 
توان طی پنج سال به این هدف دست پیدا 

کرد. محمدرضا انصاری با بیان آنکه بیشترین میزان صادرات 
ایران در این بخش 4 میلیارد و 300 میلیون دالر بوده که 
در سال 90 رقم خورد، افزود: از س��ال 90 با افزایش فشار 
تحریم ها می��زان صادرات خدمات فنی و مهندس��ی روبه 
کاهش حرکت کرد به طوری که از 4 میلیارد و 300 میلیون 
دالر به 2 میلی��ارد و 300 میلیون دالر در س��ال 91 و یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر در س��ال 92 رسید. وی پیش 
بینی کرد در سال جاری نیز حجم صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در حدود یک میلیارد دالر باشد در حالی که اگر 
دولت با حمایت های خود وارد میدان شود، می توان طی 
یک س��ال حجم صادرات در این بخش را به چهار میلیارد 
دالر رساند. به گفته وی، برقراری مجدد جوایز صادراتی و 
حل مشکل ضمانت نامه بانکی دو ابزار حمایتی است که می 

تواند اصلی ترین موانع صادرات 
این بخش را از س��ر راه بردارد.

انصاری افزود: از س��ال 81 که 
جایزه صادراتی مورد تصویب 
قرار گرفت، تا سال 90 که فشار 
تحریم ها بیشتر شد، صادرات 
خدم��ات فنی و مهندس��ی با 
شیب 45 درصدی در هر سال افزایش یافت. در حالی که تا 
پیش از برقراری جایزه صادراتی آهنگ رشد صادرات این 
بخش 12 درصد بود.رییس انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی ایران سپس اظهار داشت: صادرات خدمات 
فنی و مهندسی به غیر از دس��تاوردهای کیفی و کمی که 
دارد، 450 صنع��ت را به دنبال خود فع��ال خواهد کرد به 
همین دلیل اهمیت این بخش در کالم مورد تایید مقامات 
قرار دارد.انصاری با بیان اینکه قط��ع جایزه صادراتی یک 
اشتباه تاریخی در این بخش بود، ادامه داد: از سال 90 به بعد 
با تاثیر قابل توجه تحریم ها و همچنین قطع شدن جایزه 
صادراتی روند کاهشی در صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ایجاد شد به طوری که به نظر می رسد در سال جاری بیش 

از یک میلیارد دالر در این بخش صادرات نخواهیم داشت.

رئیس سنديکای صنعت برق:

خاموشی در تابستان سال آينده قطعی است
علیرضا کالهی رئیس سندیکای 
صنعت برق در پاسخ به این سئوال 
که گفته می ش��ود س��ال آینده 
احتمال قطعی ب��رق وجود دارد و 
اینکه آیا رکود صنعت برق در سال 
آینده به اتمام می رسد،گفت: در 
خصوص رکود صنع��ت برق باید 
بگویم ک��ه رک��ود در صنعت برق 
س��ال آینده نه تنها ادامه می یابد 
بلکه به اعتق��اد بنده رکود صنعت 
برق در س��ال آینده عمیق تر هم خواهد ش��د. وی افزود: عمیق ش��دن رکود 
صنعت برق به دلی��ل کاهش درآمدهای دول��ت و وزارت نیرو اس��ت بنابراین 
چون رکود عمومی در اقتصاد کش��ور ادامه خواهد داش��ت این رکود به بخش 
صنعت برق نیز کش��یده خواهد ش��د. کالهی گفت:قطعا بعد از خاموشی های 
تابستان سال آینده همه بیدار خواهند شد و شروع به کار و دادن ایده خواهند 
کرد و تا رس��یدن به نتیجه زمان زیادی صرف خواهد ش��د.کالهی ادامه داد: 
صادرات، مرگ و زندگی صنعت برق اس��ت پس اگر بخش دولتی شناس��ایی 
فرصت ها را برای توس��عه صادرات کش��ور انجام نمی ده��د، بخش خصوصی 
باید دس��ت به کار ش��ود که در رأس بخش خصوصی، اتاق بازرگانی است که 
 تش��کلی قدرتمند، با نفوذ در مناسبات سیاس��ی و تجاری و با بودجه مناسب

 است.



یادداشت
سینما و تلویزیون < سینمای  جهان - تَلوس تیلور، هنرمند آمریکایی که همراه همسر فرانسوی اش آنت 
تیسون، خالق شخصیت ها و کارتون دوست داش��تنی و خاطره انگیز بارباپاپا بود، حدود ۲هفته پیش در 
پاریس چشم از جهان فروبست و خبر مرگ او دوشنبه این هفته رسانه ای شد.به گزارش همشهري، تیلور 
نخستین بار آلبوم مجموعه شخصیت هاي باربا را سال 1970در فرانسه منتشر کرد که 6سال بعد کارتون 

و مجله آن به بازار آمد. 
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هفتیادداشتدرگذشت خالق خانواده بارباپاپا

بر اثر ایست قلبی

هنرمند و استاد برجسته گالبتون 
ساز اصفهانی درگذشت

    اس��تاد عباس��علی ف��والد گ��ر اس��تاد برجس��ته و 
 هنرمن��د گالبت��ون س��از اصفهان��ی ب��ر اث��ر ایس��ت قلبی 

درگذشت.
به گزارش زاینده رود و به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان، استاد فوالدگر در سال 1۳۳1 

)ه ش( در محله مارنان اصفهان دیده به جهان گشود. 
وی از سن ۸ سالگی نزد پدر خود مرحوم" استاد حسن فوالد 
گر " کار گالبتون س��ازی را آغاز نمود و تا س��ن 1۴ سالگی با 

مراحل زرکشی و گالبتون آشنا شد. 
وی در س��ن 16 س��الگی به تنهایی مبادرت به ساخت ملیله 

)سرمه (، نقده ، یراق و نخ گالبتون کرد. 
اس��تاد در س��ال 1۳۵9به تدریس این رش��ته در هنرستان 
هنرهای زیبا پرداخت و تا سال 1۳6۲در این هنرستان فعالیت 

نمود. 
اس��تاد فوالدگر در سال 1۳7۳ در س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری اس��تان اصفهان فعالیت خود را 
آغاز نمود و تنها کارگاه تهیه و تولید گالبتون در سراسر کشور 
و جهان را در موزه هنرهای زیبای اصفهان پایه گذاری و احیا 

کرد. 
وی همچنین در سال 1۳۸۲ این هنر اصیل ایرانی را به فرزند 

خود آموزش داد. 
استاد در طی این سالها در نمایشگاه های مختلف شرکت کرده 
و با همت واال س��عی در معرفی ، حفظ و اشاعه این هنر اصیل 
داشت، استاد عباسعلی فوالد گر دارای درجه هنری از شورای 

عالی ارزشیابی هنرمندان بود

»عمان« مهمان ویژه نمایشگاه کتاب 
تهران شد

کشور عمان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران به عنوان مهمان ویژه معرفی شد.

 کشور عمان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت.

بر اس��اس این گزارش، امیر مس��عود ش��هرام نیا مدیرعامل 
موسسه نمایشگاه های فرهنگی و محمود آموزگار سخنگوی 
شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران از روز گذشته در سفر به عمان و حضور در مسقط 
با مسئوالن این کشور رایزنی کرده و اعالم کردند که عمان در 

سال 9۴ مهمان ویژه خواهد بود.
پیش از این نام دو کشور تاجیکستان و عمان برای مهمان ویژه 
شدن در نمایشگاه تهران اعالم شده بود و مسئوالن ایرانی در 
انتظار اعالم برنامه های این دو کشور بودند که ظاهرا عمان با 

برنامه تر بوده و این کشور مهمان می شود.

این اولی��ن نقد فیلمی اس��ت که 
بعد از فوت استاد زاون قوکاسیان 
برای رس��انه می نویسم و چطور 
می توانم بدون ذکر نام و یاد معلم 
خوبم این نوش��ته را آغ��از کنم، 
نوش��تن از اس��تاد قوکاسیان کار 
بسیار سختی است این روزها زیاد 
از او می نویس��ند و می گویند...و 
همه ی ما از آن چه بعد از مرگ ها 
نوشته می شوند و گفته می شوند، 
خس��ته ایم،اما چطور می ش��ود 
نگفت ننوش��ت نخواند...“ساکن 
طبقه وس��ط” اولین کارگردانی 
فیلم در کارنامه ش��هاب حسینی 
اس��ت، فیلمی ب��ه تهی��ه کنند 
گی امیرس��مواتی و نویس��ندگی 
محمدهادی کریم��ی که در این 
روزهای آخر س��ال بر پرده اکران 
در سینما قدس شهرمان اصفهان 
نشس��ته و میزبان چشمان عالقه 
مندان به سینما و هنر هفتم شده 

است. 
نویسنده بی پایان 

ش��هاب حس��ینی در ای��ن فیلم 
نقش ی��ک نویس��نده فیلمنامه و 
نمایشنامه را دارد نویسنده ای که 
وضعیت خانوادگی، روحی و مالی 
مناسبی ندارد و در نوشتن پایان 
بندی فیل��م نامه اش ه��م دچار 
مشکل شده است، تهیه کننده از 
او خواسته که پایان بندی گیشه 
پس��ند و تا حد زی��ادی مرتبط با 
مس��ائل جنس��ی و هیجان��ات 
مربوط ب��ه آن را برای قصه ای که 
طراحی کرده است در نظر بگیرد، 
اما نویس��نده ی ف��رو در رفته در 
بحران”س��اکن طبقه ی وس��ط” 
راه حل��ی برای این مش��کل پیدا 
نمی کند چرا که به شدت درگیر 
تضاده��ا و چالش ه��ای درونی و 
روحی خویش و البته بحران های 

خانوادگی اش، اس��ت. همگرایی 
ژانرهای سینمایی 

“س��اکن طبق��ه وس��ط” را ب��ه 
جرات می توان ی��ک اثر و فیلمی 
به خص��وص در س��ینمای ایران 
دانست، نه از این جهت که اولین 
کارگردانی بازیگر موفق، ش��هاب 
حس��ینی اس��ت و نه از آن جهت 
که وی در این فیل��م طبق گفته 
رس��انه ها در س��ی وهشت نقش 
متفاوت ظاهر ش��ده است، البته 
با توجه ب��ه آن چ��ه در این فیلم 
ش��اهدش هس��تیم نم��ی توان 
گفت نقش ه��ای متف��اوت و در 
واقع صحیح تر آن است که بگویم 
شهاب حسینی در این فیلم سی 
و هش��ت گریم متفاوت را تجربه 
می کند، به این دلیل باید “ساکن 
طبقه ی وس��ط” را فیلمی خاص 
دانست که یک اثر تجاری در ژانر 
فیلم های معناگراس��ت و این را 
می توان ی��ک مجموعه متناقض 
دانست. فیلمی که ذهن شخصیت 
اصلی آن درگیر مفاهیم فلسفی و 
معنایی عمیق جهان ش��ناختی 
و عارفانه اس��ت، اما با تمام قواعد 
س��ینمای تجاری تبدیل به اثری 
برای تماش��اچی مخاط��ب عام و 
گیش��ه ش��ده و این را ب��ه ذهن 
متبادر م��ی کند که ش��اید این 
به تقریب داس��تان محمدهادی 
کریمی است وقتی داشته درباره 
سواالت و گرفتاری های فلسفی و 
معنایی اش می نوش��ته و دغدغه 
گیش��ه هم او را رها نم��ی کرده 
اس��ت، در نهایت بای��د گفت که 
این ملغم��ه تا حد زی��ادی موفق 
عمل ک��رده اس��ت و فیلم حرف 
های به اصطالح قلمبه سلمبه اش 
را می زند و مخاطب ع��ام خود را 

نیز از دست نمی دهد. 

س��ید علی نکویی، رئیس شورای 
سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات اصفهان در نشست 
خبری هفته فیلم حس��نات اظه��ار کرد: جش��واره فیلم 
حسنات ۵ سال است که در هفته احسان و نیکوکاری برگزار 
 می شود، که امید اس��ت این تالش ها مورد رضای خدا قرار

 گیرد.
وی افزود: جشنواره امسال را به دلیل عدم تأمین هزینه ها 
نتوانستیم برگزار کنیم و هیچ سازمانی از ما حمایت نکرد که 
بتوانیم این جشنواره را با حداقل هزینه برپا کنم به همین 
جهت امسال به جای جشنواره حسنات، هفته فیلم برگزار 

می شود.
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره حسنات با بان اینکه 
در جشنواره امسال از 6 خیریه برتر تجلیل می شود، ادامه 
داد: خیریه ها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که 
مردمی بودن، حفظ کرامت انسانی و تنوع خدماتی که ارائه 

می دهند، از جمله آنها است.
وی گفت: جشنواره حسنات نمونه عینی و عملی کار این 
خیریه ها را در قالب احسان و نیکوکاری به نمایش می گذارد.
ب�دون زاون قوکاس�یان امکان برگ�زاری این 

جشنواره وجود نداشت
حسین مالیی نیز در این نشست ضمن تسلیت درگذشت 
زاون قوکاسیان به عنوان یار همیشگی جشنواره حسنات 

اظهار داشت: بدون وجود زاون قوکاسیان امکان برگزاری 
این جشنواره وجود نداشت.

 وی افزود: حسنات یک موسسه خصوصی از جنس خیری 
است که جشنواره آ با کمترین امکانات برگزار می شد و از 
نظر کیفی��ت و مهمانانی که در آن حض��ور دارند از جنس 

جشنواره های ممتاز است.
رئیس جشنواره حسنات ادامه داد: این جشنواره سال قبل 
با مشارکت ش��هرداری برگزار شد اما امس��ال نتوانست از 

حمایت آنها بهره مند شود.
وی گفت: امسال با شهرداری مکاتبه داشتیم، و همچنین 
با رئی کمیسیون فرهنگی شورای شهر که از این جشنواره 
حمایت کنند آنها هم پذیرفتند ام��ا در عمل هیچ اتفاقی 

رخ نداد.
مالیی تصریح کرد: و بس��یار متأس��ف هس��تیم که از این 
جش��نواره ا کمترین توقعات مالی و هزینه های اجرایی  و 
همچنین گستردگی موضوعات حمایتی صورت نگرفت، این 
جشنواره می توانست با هزینه ۳00تا ۴00 میلیونی برگزار 

شود، که این هزینه با 10 برابر کیفیت بیشتر ارائه می شد.
وی در پاس��خ به ف��رد مورد نظر ب��رای جایگزین��ی زاون 
قوکاس��یان چه کس��ی خواهد بود گف��ت: با تع��دادی از 
هنرمندان در ته��ران در این خصوص صحبت کرده ایم که 
فرد یا افرادی را جایگزین زاون قوکاسیان بکنیم، اما زاون 
قوکاس��یان قطعا ش��خصیتی منحصر بفرد پر از ایده های 

ناب بود.
بزرگداشت زاون قوکاسیان برگزار می شود

جانش��ین رئیس جش��نواره نیز اظهار داش��ت: جشنواره 
فیلم کوتاه حسنات امس��ال نه در قالب جشنواره بلکه در 
قالب هفته فیلم به مناس��بت هفته احس��ان و نیکوکاری 
 از 16تا 1۸ اس��فندماه در نگارس��تان امام خمینی برگزار 

می شود.
وی افزود: در این سه روز 
س��ه کارگراه تخصصی 
ب��ا موضوع��ات مختلف 
برگزار می ش��ود که روز 
اول ش��کل گیری فیل��م 
با حضور بهن��ام بهزادی، 
روز دوم کارگاه با عنوان 
فیلم کوتاه و حس��نات با 
حضور امراهلل احمدجو و 
روز سوم کارگاه پژوهش 
در سینما با حضور استاد 
محم��ود تهام��ی ن��ژاد 
برگزار می شود.س��عید 
عش��اقی  ادم��ه داد: در 
این جشنواره همچنین 
از 6 خیری��ه برتر تجلیل 
می ش��ودو بزرگداشتی 
نیز برای دبیر هنری چهار 

دوره پیشین جشنواره یعنی زاون قوکاسیان برگزار می شود.
وی گفت: حدود ۳0 نفر از فیلمس��ازان را دعوت کرده ایم 
، هنرمندان زی��ادی عالقمند به حضور در این جش��نواره 
 بودند که ب علت کمب��ود بودجه نتوانس��یم میزبان آنها

 باشیم.
جانش��ین رئیس جش��نواره  ادام��ه داد: ایده ه��ای زاون 
قوکاسیان در جشنواره امسال نیز مورد توجه قرار می گیرد.
6 استان جشنواره حسنات را همراهی می کنند

دبیر اجرایی این جش��نواره نیز در این شس��ت اظهار کرد: 
رس��تگاری، نیک اندیش��ی، حقوق ش��هروندی و زاینده 
 رود موضوعاتی اس��ت ک��ه در ای��ن جش��نواره پیگیری 

می شود.
وی گفت: س��منان، خراس��ان جنوبی، آذربایجان، فارس 
و البرز اس��تان هایی هس��تند که در اک��ران فیلم های این 

جشنواره ما را حمایت می کنند.

حسنات پنجم پشتوانه مالی نداشت

دست رد شهرداری و شورای شهر به سینه حسنات
 نگاهی به فیلم » ساکن طبقه وسط«

 اولین ساخته شهاب حسینی
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گروه 
جامعه

حسنات یک 
موسسه خصوصی 

از جنس خیری 
است که جشنواره آ 
با کمترین امکانات 

برگزار می شد و 
از نظر کیفیت و 
مهمانانی که در 

آن حضور دارند از 
جنس جشنواره های 

ممتاز است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

فقدان سند مالكيت
استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  فرزندغالمحسين  احمديان  شوكت  خانم  اينكه  به  نظر 
دودانگ  مالكيت   سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هويت  كه 
مشاع ازششدانگ پالك 21/1219 واقع دررشكنه بخش يك ثبتي شهرضاگرديده كه سند 
مذكورذيل ثبت 37029 در صفحه 229 دفتر 253 بنام وي ثبت وسند صادرگرديده اينك 
نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120 آئين 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق 
به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .و 
اگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهدشد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه خانم مهديه كاجي همگيني فرزند حسن با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت  دو دانگ 
كه  شده  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  دررشكنه  واقع   21/1219 پالك  ششدانگ  از  مشاع 
سندمذكورذيل ثبت 63291 در صفحه 511 دفتر 386 بنام وي ثبت وسند صادر گرديده 
ماده  اجراي  در  كه  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اينك 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
 كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت 
تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت يا سند معامله 
تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد نمود .و اگر سند مالكيت يا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

ارائه دو برگ استشهاد محلي  با  يداله  فرزند  آقاي حسن كاجي همگيني  اينكه  به  نظر 
كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك 21/1219 واقع در رشكنه بخش يك ثبتي شهرضا گرديده كه 
سند مالكيت 4 دانگ مشاع پالك مذكور ذيل ثبت 37028 درصفحه 226 دفتر 253 بنام 
نامبرده صادر گرديده كه بموجب سند 1828 دفتر145 شهرضا تمامت دو دانگ مشاع 
كاجي همگيني  اينك حسن  است  داده  انتقال  كاجي همگيني  مهديه  مالكيت خودرابه  از 
نامه  120آئين  ماده  دراجراي  كه  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه دراجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق 
بايست  باشد مي  يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي  به آن اشاره اي نشده و 
با مدارك مثبت تسليم  را  اعتراض خود  اين آگهي  انتشار  از  ظرف مدت ده روز پس 
نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد 
نمود .واگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالك شماره 23/2599 واقع در سودآباد بخش 
ابراهيم در  فرزند  پور  آقاي جالل شبان  بنام  ثبتی  پرونده  ثبتي شهرضا كه طبق  يك 
جريان ثبت است به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
1394/1/22 ساعت  روز  در  مرقوم  تحديدحدودملك  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 
بكليه مالكين و  اين آگهی  به موجب  لذا  9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرردرمحل حضور يابند0 اعتراضات 

تنظيم صورتمجلس  ازتاريخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  و صاحبان  مجاورين 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
 گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 تاريخ انتشار:1393/12/14 

سيدمهدی ميرمحمدی - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
ابالغ وقت رسيدگی

12/197 شماره ابالغيه: 9310103623506459 شماره پرونده: 9109983624700309 
بايگانی شعبه: 920278 محمد ارين شكوائيه ای عليه مهدی پاشايی و اشكان  شماره 
خداوردی و شاهين اميری دائر بر تهديد تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )جزايی( دادگستری شهرستان 
اردستان واقع در اردستان ارجاع و به كالسه 9109983624700309 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1394/01/29 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن متهمان و درخواست شاكی و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
روزنامه  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  از نشر آگهی و  تا متهمان پس  زاينده رود آگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:509 شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اردستان
ابالغ رای 

12/198 شماره دادنامه: 9309973623100988 شماره پرونده: 9209983623100627 
نشانی  به  اردستان  شعبه  قوامين  بانك  خواهان:   920807 شعبه:  بايگانی  شماره 
جنب بانك تجارت خواندگان: 1- آقای احمد شريعتی بين  خ امام خمينی –  اردستان – 
سيدآباد  راهی  دو   - راه  پليس  به  نرسيده   – آبعلی  جاده   – تهران  نشانی  به  كالئی 
كدپستی 1653146558، 2- آقای مسلم   – پالك12- شركت صنعتی پارس صنعت   –
ونقل  حمل   3 كيلومتر   – ورامين  جاده   – ری  شهر   – تهران  نشانی  به  منوچهری 
كليه خسارات و هزينه های  انضمام  به  ارجمندی)مجهول المكان( خواسته: مطالبه طلب 
قانونی و خسارت تاخير تاديه گردشكار: دادگاه با رعايت تشريفات قانونی و بررسی 
اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: دعوی بانك قوامين عليه آقايان مسلم 
قرارداد  بابت  ريال  ميليون   360 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شريعتی  احمد  و  منوچهری 
رهنی و خسارات دادرسی و تاخير تاديه وارد است و تصوير مصدق قرارداد استنادی 
داللت بر مديونيت رديف اول به عنوان متعهد اصلی و رديف دوم به عنوان ضامن دارد 
از طرفی خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نشده و دليلی بر 
برائت ذمه خود ارائه نكرده اند لذا مستنداً به مواد 198و515و519و522 و قانون عمليات 
بانكی بدون ربا حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت 360 ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 7/296/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نيز خسارت تاخير تاديه 
و  در حق خواهان صادر  اجرای حكم  لغايت   )92/08/05( دادخواست  تقديم  تاريخ  از 
اعالم می نمايد اين رای غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 
 سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است.م الف:510 

روح اله زمانی رئيس شعبه اول عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسيدگی

12/215 در خصوص پرونده كالسه 1755/93 خواهان مختار عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت علی آتش بار فرزند احمد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 94/1/24 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

ميشود.م الف:33579 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

شيرانی  اورك  افسانه  خواهان  2053/93ش5  كالسه  پرونده  خصوص  در   12/216
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چك به شماره 2501/811566 به مبلغ 12/000/000 
ريال به انضام مطلق خسارت به طرفيت سيد سيامك حجازی تكليمی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 94/1/22 ساعت 11صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:33580 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/217 شماره دادنامه: 9309970350401691 شماره پرونده: 9309980350400590 
به نشانی  فرزند محمد  آقای مهدی رنجكش  بايگانی شعبه: 930625 خواهان:  شماره 
روبروی سوپر سعدی   – وليعصر  كوی   – بهار  ميدان   – آتشگاه  خيابان   – اصفهان 
اول  رباط  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  كرم  فرزند  زاده  كريم  آقای مرتضی  خوانده: 
– خيابان شيخ فائز – كوچه بنكدار – بن بست كتابفروشی خواسته    ها: 1- مطالبه وجه 
رنجكش  مهدی  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  مطالبه خسارت   -2 بابت چك 
به شماره  فقره چك  يك  مطالبه وجه  به خواسته  زاده  كريم  مرتضی  آقای  طرفيت  به 
احتساب  با  و  اصفهان  فردوسی  شعبه  ايران  سپه  بانك  عهده   92/10/30-517490
رونوشت مصدق چك موضوع  به مالحظه  نظر  تاديه  در  تاخير  و  دادرسی  خسارات 
دعوی نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسيدگی مورخه 93/11/25 حضور 
به هم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نياورده است فلذا با 
احراز بقاء دين دعوی خواهان وارد تشخيص مستنداً به مواد 310و314 قانون تجارت 
و 198و515 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده واحده استفساريه تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ 160/000/000 ريال و با احتساب هزينه دادرسی و نيز خسارت تاخير در تاديه بر 
مبنای شاخص بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران كه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان اجرای حكم كه در مرحله اجرايی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان 
محكوم مينمايد اين رای غيابی بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه ميباشد.م الف:33459 استاد شريف رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطاریه ماده101 

12/221 شماره پرونده: 9204014024000065/11 شماره بايگانی پرونده: 9200943/2 
شماره ابالغيه: 139305102004003473 آگهی ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده كالسه: 
خيابان   – اصفهان  آدرس:  به  سپاهان  رود  رنگين  شركت  به  بدينوسيله   9200943
مطهری – جنب هنرستان هنرهای زيبا بدهكار پرونده كه برابر گزارش مامور مربوطه 
بستانكار  تقاضای  طبق  كه  می گردد  ابالغ  نگرديده  واقع  شناسايی  مورد  فوق  نشانی 
به  ثبتی  پالك  ششدانگ  وثيقه  مورد  بختياری  و  چهارمحال  استان  صادرات   بانك 
مورخ   60606 رهنی  سند  موضوع  اصفهان  ثبت  يك  بخش  در  واقع   2572/5 شماره 
رود  رنگين  شركت  به  متعلق  شهركرد   101 شماره  دفترخانه  تنظيمی   1389/7/28
سپاهان كه در مقابل طلب شركت نارگل نگار آريا در رهن قرار گرفته است طبق ارزيابی 
كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 87/000/000/000 ريال ارزيابی گرديده لذا برابر 
ماده 101 آيين نامه اجرايی بدينوسيله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
ارزياب  پيوست كردن قبض سپرده دستمزد  با  را  اعتراض خود  كتبًا  بايد  درج آگهی 
مجدد به مبلغ 20/000/000 ريال به اداره اجرا تسليم داريد در صورتيكه به ترتيب مقرر 
شد.م الف:34446  خواهد  آگهی  قيمت  همان  به  و  قطعی  ارزيابی  نرسيد  اعتراض   فوق 

اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اجرایيه

پرونده:  بايگانی  شماره   9204002003000988 /1 پرونده:  شماره   12 /222
كالسه:  اجراييه  ابالغ  آگهی   139305102003004939 ابالغيه:  شماره   9201674/1
اله  ولی  فرزند  ديزيچه  سليمانی  كمال  آقای  به  بدينوسيله   9204002003000988/1
 – مخابرات  كوی   – خيابان مصلی   – اصفهان  نشانی  به   3001 به شناسنامه شماره 
پست  اداره  گزارش  برابر  كه   9204002003000988/1 كالسه  پرونده  بدهكار  پ133 
-251744 شماره  چك  برابر  كه  می گردد  ابالغ  ايد  نگرديده  شناخته  اصفهان  نشاط 

92/01/19 عهده بانك صادرات شعبه نيكبخت بين شما و بانك قوامين فالورجان مبلغ 
54/800/000 ريال بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
در  فوق  كالسه  به  و  صادر  اجراييه  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده  اجراييه  صدور 
به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرايی  نامه  آيين   18 ماده  طبق  لذا  می باشد  مطرح  اجرا  اين 
است  اجراييه محسوب  ابالغ  تاريخ  كه  آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از  می گردد  ابالغ  شما 
ظرف  می گردد  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك  فقط 
انتشار  اقدام و در غير اين صورت بدون  مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
شد.م الف:34448  خواهد  تعقيب  عليه شما  مقررات  طبق  اجرايی  عمليات  ديگری   آگهی 

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرایيه 
12/223 شماره پرونده: 8904002004000574/1 شماره بايگانی پرونده: 8900831/2 
شماره ابالغيه: 139305102004003481 آگهی ابالغ اجراييه پرونده كالسه: 8900831 
بدينوسيله به آقای محمدرضا حيدری افوسی ساكن اصفهان – خيابان يونارت)گلستان( 
آپارتمان6   – دوم  طبقه   – اول  ورودی   -810 بلوك   – كوثر  شهرك   – كوثر  كوی   –
واقع  شناسايی  مورد  فوق  نشانی  مربوطه  مامور  گزارش  برابر  كه  پرونده  بدهكار 
نگرديده ابالغ می گردد كه برابر سند رهنی شماره 51032 مورخ 1383/5/17 تنظيمی 
در دفترخانه شماره 57 داران اصفهان بستانكار بانك تجارت شعبه داران مبادرت به 
صدور اجراييه كالسه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ 814/350/867 ريال بدهكار می 
باشيد كه خسارت تاخير روزانه به مبلغ 230/137 ريال تا روز پرداخت نيز طبق مفاد 
سند رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
اطالع شما درج و  زاينده رود چاپ اصفهان جهت  در روزنامه  نوبت  يك  فقط  مراتب 
منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراييه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه 
ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد 
بنا به تقاضای بستانكار پس از ارزيابی تمامی مورد وثيقه تمامت شش دانگ يك باب 
خانه پالك 200/217 واقع در بوئين به انضمام تمامت شش دانگ آپارتمان پالك شماره 
14874/4705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از 
تاريخ قطعيت ارزيابی و با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.م الف:34456  

اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ مطالعه و اعتراض احتمالی به نظریه کارشناس

مالپروانه  خاتون  نرجس  خواهان   43/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/224
نموده است  تقديم  آقای ميرحسن كهنگی  به طرفيت  نفقه  بر مطالبه  مبنی  دادخواستی 
گرديده  تعيين  عصر   18 لغايت   15 ساعت  آگهی  از  پس  روز   7 برای  رسيدگی  وقت 
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6
برای بازگشت به ترکیب اصلی پرسپولیس منتظر فرصت هستم

 هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: برای بازگشت به ترکیب پرسپولیس، 
منتظر فرصت هستمپیام صادقیان در خصوص دیدار سرخپوشان مقابل بنیادکار 
که با پیروزی یک بر صفر پرس��پولیس همراه بود، گفت: بازی خوبی انجام دادیم. 
همه با هم یکدل بودیم تا دست پر از ازبکستان بازگردیم که خوشبختانه این اتفاق 

افتاد و توانستیم این جدال حساس را با پیروزی پشت سر بگذاریم
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  اعتراض ها به انتخابات
 ووشو وارد نیست

راه اندازی پایگاه قهرمانی 
بیلیارد تا پایان امسال 

 معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: انتخابات فدراس��یون 
ووشو بدون مشکل برگزار شد و اعتراض هایی که در این مورد مطرح 

شده است مورد قبول نیست.
به گزارش زاینده رود و به نقل از  مهر، نصراهلل سجادی پس از برگزاری 
انتخابات فدراسیون ووشو در جمع خبرنگاران حاضر در سالن مجامع 
آکادمی ملی المپیک ضمن بیان این مطلب در مورد حاش��یه هایی 
 که در این مجمع رخ داد گفت: انتخابات دقیق��ا برابر مقررات انجام 

شد.
 ب��رای درج آگه��ی دو م��اه قب��ل از پای��ان ریاس��ت ای��ن اتف��اق 
رخ داد و در س��ایت فدراس��یون ه��م منتش��ر ش��د. م��ورد 
دوم اینک��ه دبی��ر فدراس��یون بناب��ر آیی��ن نام��ه هم��ان دبی��ر 
 مجم��ع اس��ت و اعت��راض در ای��ن م��ورد ه��م غیرقاب��ل قب��ول

 است.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد چهارمحال و بختیاری گفت: پایگاه قهرمانی 
بولینگ و بیلیارد تا پایان امسال در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.

 جمشید جانثار ظهر امروز در مجمع انتخابی هیئت بولینگ و بیلیارد استان 
از راه اندازی پایگاه قهرمانی بولینگ و بیلیارد در استان خبر داد و اظهارداشت: 

پایگاه قهرمانی بیلیارد تا پایان امسال در استان راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه ورزشکاران فعالی در هیئت بیلیارد استان فعالیت می کنند، 
افزود: با تالش مسئوالن و ورزشکاران باید رتبه های بهتری را در این هیئت 
کسب کرده و هئیت بیلیارد استان در مسابقات سال گذشته با 25 رده صعود 

رتبه 5 کشور را به خود اختصاص داد.
رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد چهارمحال و بختی��اری از برگزاری 11 دوره 
مسابقات کشوری خبر داد و بیان کرد: در این مسابقات هیئت بیلیارد استان 

توانست مقام های خوبی را کسب کند.

    سرمربي تیم فوتس��ال کاش��ي نیلو گفت: بازیکنان 
همت کردن��د و به حق خود رس��یدند، ای��ن افتخاري 
براي فوتسال اصفهان است که نشان مي دهد ظرفیت 

فوتسال این شهر بیشتر از یک تیم است.
احمد باغبانباشي که صعود تیمش به لیگ برتر فوتسال 
باشگاههاي کش��ور قطعي شده اس��ت در این ارتباط  
گفت: تقریباً از ش��ش ماه پیش تمرینات خود را براي 
حضور در این مس��ابقات ش��روع کردیم، ب��ا ترکیبي 
از بازیکنان که هش��تاد درص��د آنها بوم��ي و پرورش 
یافته فوتس��ال اصفهان هس��تند نتایج خوبي کس��ب 
 کردی��م و دیدید که صع��ودي زودهنگام نی��ز به لیگ

 بر داشتیم. 
وي افزود: فصل بدنس��ازي خوبي داشتیم، به جز این، 
بازیکنان را از لحاظ روحي و رواني نیز آماده کرده ایم، 
فقط در چند پست که در اصفهان بازیکن بومي نداشتیم 
اقدام به جذب بازیک��ن از خارج اس��تان کردیم و این 
موفقیت نشانه یک کار گروهي بود که در این مجموعه 

انجام شد. 
باغبانباش��ي ب��ا بی��ان اینک��ه پیش��تکار بازیکن��ان 
این تی��م صع��ود را ب��ه لی��گ برت��ر رق��م زد گفت: 
بازیکن��ان همت کردن��د و به حق خود رس��یدند، این 
افتخاري ب��راي فوتس��ال اصفهان اس��ت که نش��ان 
 مي ده��د ظرفیت فوتس��ال این ش��هر بیش��تر از یک

 تیم است. 
سرمربي تیم فوتسال کاشي نیلو ادامه داد: ما باید نشان 
بدهیم که فوتسال اصفهان کیفیت هایي به مراتب باالتر 
از آنچه که فقط در یک تیم لیگ برتري خالصه مي شود 
دارد، در کنار این باید از هیات فوتبال و مردم اصفهان 

که ما را حمایت کردند نیز تشکر کنم. 
وي با بی��ان اینکه باید از این ظرفیت ها حمایت ش��ود 
تصریح کرد: ما س��ال هاي پیش تیم پُس��ت اصفهان را 
داش��تیم که تیمي بومي بود، فوتس��ال اصفهان نشان 
داده اگر حمایت شود موفق مي شود، اصفهان بازیکنان 

رشد یافته خوبي دارد که باید براي موفقیت آنها بستر 
را فراهم کرد. 

باغبانباش��ي با اش��اره به روحیه نتیجه گرایي در میان 
مدیران فوتسال گفت: اینکه همیشه به دنبال قهرماني 
باشیم خوب نیست، یک تیم باید از پایه درست شود و 
روي آن برنامه ریزي انجام گیرد. یک تیم بعد از رش��د 
اولیه مي تواند براي سال س��وم و چهارم براي قهرماني 
آماده ش��ود ت��ا از ظرفیت ه��اي خود اس��تفاده کرده 
 باش��د و این برنامه قطعا در اصفهان هم جواب خواهد

 داد. 
سرمربي کاش��ي نیلو در پاس��خ به این س��وال که این 
تیم قطعاً نماینده اصفهان در لی��گ آینده خواهد بود 
گفت: هنوز چیزي مشخص نیس��ت. باید بازي ها تمام 
ش��ود تا برنامه ریزي هاي الزم از سوي مسئوالن انجام 
ش��ود. این به آینده برمي گردد. فک��ر نمي کنم چنین 
آینده اي در انتظار کاشي نیلو باش��د. این تیم سهمیه 
خود اصفهان اس��ت و حت��ي اگر به ص��ورت احتمالي 
به مجموعه دیگري فروخته ش��ود ب��از هم در اصفهان 
مي ماند و نام اصفهان را خواهد داشت، ان شاهلل که این 
طور باش��د و این تیم در اصفهان حفظ شود و جوانان 
 این ش��هر بتوانند ظرفیت ه��اي خود را در آن نش��ان

 بدهند.

    

به گ��زارش زاین��ده رود و به نق��ل از ایمن��ا: نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان تا به ام��روز نتایج دور از انتظاری 
گرفته اند یعنی در حالی که صدرنشین لیگ برتر شروع 
ناامیدکننده ای در این رقابت ها داشته، تیم نهِم لیگ ایران 

با دو برد پیاپی در آسیا کوالک کرده است.
پس از باخت های پیاپی پرسپولیس در لیگ برتر و سقوط 
این تیم به نیمه پایینی جدول ای��ن نگرانی برای اهالی 
فوتبال به وج��ود آمد که با ادامه ای��ن روند ناامیدکننده 
نماینده ای��ران در لیگ قهرمانان ه��م نتایج فاجعه باری 
را در این عرصه آس��یایی رقم بزند. اما نه تنها این پیش 
بینی در عمل درس��ت از آب در نیامد که با گذش��ت دو 
هفته از مرحله گروه��ی و صرف نظر از اینکه چه نتایجی 
در دیدار تراکتورسازی و فوالد برابر حریفان رقم بخورد، 
پرسپولیس با کسب حداکثر امتیازات ممکن تا به اینجای 
کار س��ربلندترین نماینده ایران بوده است.این اتفاق در 
حالی افتاده که تا همین 1۰ روز پیش هیچ کس فکرش 
را هم نمی کرد که پرسپولیِس بحران زده در آسیا از این رو 
به آن رو شده و چنین نتایج درخشانی بگیرد. با این حال 
این کاری است که شاگردان حمید درخشان تا به اینجا 
با موفقیت انجام داده اند.در نقطه مقابِل پرسپولیس، نفت 
تهران قرار دارد که با یک باخت خارج از خانه و یک تساوی 
خانگی اصال شروع خوبی در لیگ قهرمانان نداشته است. 

ش��اگردان علیرضا منصوریان که با عب��ور موفقیت آمیز 
از مرحله پلی آف به س��المت به جدول اصلی مسابقات 
رسیدند در حالی چنین آغاز نامیدکننده ای داشته اند که 
به عنوان صدرنش��ین لیگ برتر و فینالیست جام حذفی 
انتظار به مراتب بیش��تری از آنها می رفت. تیم زردپوش 
تهرانی که به خاطر تنه��ا یک گل زده بیش��تر در لیگ 
سیزدهم، مانع از آسیایی شدن س��پاهان شد تا به اینجا 
نتوانسته جای خالی طالیی پوش��ان اصفهانی را در آسیا 

به خوبی پر کند.
البته درباره صدرنش��ین فعلی لیگ برتر ایران یک نکته 
را نباید از نظر دور داش��ت و آن اینکه ای��ن تیم که البته 
تنها به واس��طه اختالف امتیازی ناچیز نسبت به چهار 
تعقیب کننده دیگر صدر جدول را در اختیار دارد، امسال 
تازه اولین حضور خود را در لیگ قهرمانان آس��یا تجربه 
می کند و انتظار چندانی از آن نمی رود. اگر وسترن سیدنی 
استرالیا تنها دو سال پس از تاسیس قهرمان آسیا می شود 
یا ذوب آه��ن در اولین حضور خود در لی��گ قهرمانان تا 
فینال این رقابت ها پیش می رود اینها موارد اس��تثنایی 
است وگرنه حتی طبق اس��تانداردهای آسیایی هم نه از 
نفت و نه از هیچ تیم تازه وارد دیگری انتظار نمی رود تا در 
اولین تجربه حضور در لیگ قهرمانان کوالک کند.با این 
حال و از هر زاویه ای به نتایج این تیم نگاه کنیم، ش��روع 
ضعیف صدرنش��ین لیگ برتر اتفاق جالبی برای فوتبال 
ایران نیست. هرچند اکنون با برگزاری دو مسابقه از مرحله 
گروهی تنها یک س��وم از این مسیر طی ش��ده و معلوم 
نیست که این روند در چهار بازی آتی نیز ادامه داشته باشد 
اما نتایج متضاد پرسپولیس و نفت در آسیا نشان دهنده 
آن است که عملکرد داخلی تیمها لزوما نمی تواند معیار 
قابل اتکایی برای پیش بینی نتایج آنها در رقابت های برون 
مرزی باشد. مشابه این اتفاق در فوتبال اروپا هم می افتد. 
نمونه بارز آن شاید تیم بورسیا دورتموند آلمان باشد که 
امسال علیرغم افت فاحش در بوندسلیگا در لیگ قهرمانان 

کماکان چهره یک تیم مدعی را حفظ کرد.

ظرفیت فوتسال اصفهان بیش از یك تیم است

سهمیه کاشي نیلو باید حفظ شود
به بهانه نتایج معکوس نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان

نفت ایرانی و پرسپولیس آسیایی

س��رمربی تیم فوتبال جوانان معتقد اس��ت 
حاال که زمین های خاکی وج��ود ندارند باید 
زیرساخت ها و امکانات فراهم شود تا بازیکنان 

جوان رشد کنند.
 به گزارش زاینده رود و به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، امیرحسین پیروانی درباره 
اردوهای استعدادیابی برای تیم فوتبال جوانان 
گفت: تاکنون 6 مرحل��ه اردوی تدارکاتی را 
پشت س��ر گذاش��ته ایم و طبق برنامه ای که 
به کمیته فنی ارائه ش��ده، یک مرحله اردوی 
استعدادیابی تا پایان س��ال باقی مانده است. 
حدود 3۰۰ بازیک��ن تاکنون زی��ر نظر کادر 
فنی ارزیابی شده اند و از سال آینده اردوهای 
آماده س��ازی تی��م جوانان جه��ت حضور در 

رقابت های قهرمانی آسیا آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: برای اینکه هیچ بازیکنی از دید 
کادرفنی دور نماند، در شهرستان های مختلف 
حاضر شدیم و بازی های لیگ جوانان استان ها 
را زیر نظر داشته ایم. بازیکنانی که نزدیک به 
تفکرات ما و در قال��ب تاکتیکی مان بودند به 
اردوهای اس��تعدادیابی دعوت شدند و در 8 
جلس��ه تمرینی و یک بازی تدارکاتی حضور 
داشتند تا ما بتوانیم ارزیابی دقیق تری نسبت 

به عملکرد فنی بازیکنان جوان داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال جوانان با اشاره به اردوی 
این تی��م در اواخر اس��فند ماه خاطرنش��ان 
کرد: در اردوی نهایی خ��ود بازیکنان حاضر 
در لیگ ه��ای جوانان اس��تان های اصفهان، 
خوزس��تان و مازندران را زیر نظ��ر خواهیم 
گرفت. حدود 7۰ درصد از شاکله تیم جوانان 
را شناس��ایی کرده ایم و با آغ��از اردوی های 
اصلی از فروردین م��اه 94 تمرینات تاکتیکی 
و تکنیک��ی خ��ود را آغ��از می کنیم.پیروانی 
درباره حض��ور بی��ش از 3۰۰ بازیکن در رده 
س��نی جوانان که به اردوهای اس��تعدادیابی 
دعوت شده اند، گفت: معتقدم از لحاظ وجود 
اس��تعداد در ایران هیچ مش��کلی نداریم. در 
رشته های پایه مانند ژیمناستیک یا شنا باید 
با ذره بین به دنبال بازیکنان مس��تعد بود اما 
در فوتبال این گونه نیس��ت. مشکل ما کشف 
استعدادها نیست بلکه جذب بازیکنان مستعد 
اس��ت. بدون ش��ک حلقه مفق��وده فوتبال، 
پرورش بازیکنان مستعد بوده و اگر امکانات 
سخت افزاری در هر استانی مهیا باشد، بدون 
شک بازیکنان رش��د خوبی خواهند داشت. 
اکنون ما ش��اهد آن هس��تیم که دیگر زمین 

خاکی هم وجود ندارد تا بازیکنان در آن بازی 
کنند. باید مشکالت زیرساخت ها و امکانات 

حل شود تا جوانان رشد کنند.
وی از اجرای طرح اس��تعدادیابی در مناطق 
نُه گان��ه خبر داد و اف��زود: کمیت��ه جوانان با 
برنامه ری��زی بس��یار خوب��ی ک��ه در طرح 
اس��تعدادیابی در مناطق نُه گان��ه دارد، برای 
انتخاب بازیکنان کمک زیادی به ما می کند. 
اگر این طرح به طور کامل اجرا ش��ود، دیگر 
تیم های پایه در س��طح مل��ی درگیر جذب 
استعدایابی بازیکنان نمی ش��وند و راحت تر 
می توانند برنامه ه��ای اردویی خ��ود را اجرا 
کنند.س��رمربی تیم فوتبال جوانان در پاسخ 
به این س��ؤال که چرا از بازیکنانی که در تیم 
نوجوانان بودند و تجربه ملی دارند در اردوهای 
تدارکاتی اس��تفاده نمی کند، اظهار داش��ت: 
بدون شک پایه تیم جوانان متشکل از بازیکنان 
نوجوان است. بازیکنانی که در تیم نوجوانان 
و در رقابت های قهرمانی آسیا در کشور تایلند 
حضور داشتند و با وجود شایستگی باال حذف 
شدند، متولد س��ال 1377 بودند. در صورتی 
که در رنج سنی تیم جوانان از بازیکنان  متولد 

1375 و 1376 استفاده می شود.
پیروانی ادامه داد: بازیکنان جوان باید حداقل 
یک سال بزرگتر باش��ند و حتی 6 ماه تفاوت 
سنی نیز از لحاظ فیزیکی بس��یار تأثیرگذار 
خواهد بود. ما نمی توانستیم به این امر بسنده 
کنیم و تم��ام تمرکز خ��ود را روی بازیکنان 
نوجوان بگذاری��م به همین دلی��ل 7 مرحله 
استعدادیابی از استان های کشور را در دستور 
کار قرار دادیم تا مشکالت خود را حل کنیم، 
ضمن اینکه 4 یا 5 بازیکن ملی پوش نوجوان 
که از لحاظ سنی در شرایط تیم ملی جوانان 
بودند، اکنون ما را در اردوها همراهی می کنند.

وی درباره اینک��ه آیا بازیکنان تی��م جوانان 
امکان بازی یا تمرین کردن در باش��گاه ها را 
دارند یا نه، گفت: طبق اصول قوانین فوتبال 
در دنیا، بازیکنان در خدمت باشگاه های خود 

هستند و به لحاظ تکنیکی، تاکتیکی، آمادگی 
جس��مانی و مهارت های ذهنی در باشگاه ها 
آماده می ش��وند. در نهایت ای��ن بازیکنان در 
مقطع 2 یا 3  روزه در تیم ملی حاضر می شوند 
و برای هماهنگی بیشتر تمرینات گروهی را 

انجام می دهند.
س��رمربی تیم فوتب��ال جوانان یادآور ش��د: 
مهمتری��ن موضوعی ک��ه وج��ود دارد، این 
اس��ت که تا یک ماه و نیم دیگ��ر رقابت های 
لیگ جوانان در اس��تان ها به پایان می رس��د 
و بازیکنان به ط��ور منظم تمری��ن ندارند یا 
به صورت انف��رادی تمرین��ات روزمره خود 
را دنبال می کنند. درصد کم��ی از بازیکنان 
هستند که با تیم های بزرگس��االن خود کار 
می کنند و به همین دلیل م��ا نمی توانیم به 
شرایط جس��مانی این بازیکنان آن هم بعد از 
پایان تعطی��الت نوروزی، اکتفا ک��رده و باید 
برنامه ریزی دقیقی را برای برگزاری تمرینات 
و حضور فعال بازیکنان طراحی کنیم.پیروانی 
با تأکید بر اینکه حضور مربی ارتقای مهارت ها 
و قابلیت های ذهنی در تیم های پایه بس��یار 
تأثیرگذار اس��ت، گفت: در فوتبال مدرن، هر 
تیمی از یک مربی برای ارتق��ای مهارت ها و 
قابلیت های ذهنی اس��تفاده می کند و نیاز به 
حضور آن به طور کامل احساس می شود. در 
واقع حضور این مربی به اندازه حضور سرمربی 
در یک تیم واجب است. بر همین اساس طی 
مذاکراتی که صورت گرفته قرار است از سال 
آینده، مربی ارتق��ای مهار ت ها و قابلیت های 
ذهنی در کنار تیم جوانان باش��د.وی افزود: 
با توجه به اینکه بازیکنان جوان در سن بلوغ 
جس��می، ذهنی، روحی و فیزیکی هستند و 
باید به صورت کنترل ش��ده ب��ا آنها در بحث 
تغذیه، رفتار، آم��وزش تکنیک ها و تاکتیک 
رفتار ک��رد، نیاز مبرمی به حض��ور این مربی 
است و همان طور که گفتم امیدوارم از سال 
آینده ب��ا حضور این مربی، ش��رایط خوبی بر 

بازیکنان تیم حاکم شود.

س��رمربی تی��م فوتب��ال جوان��ان در ادامه 
برنامه های کادر فنی خاطرنش��ان کرد: برای 
آمادگ��ی و حض��وری موف��ق در رقابت های 
قهرمانی آسیا که مهرماه برگزار می شود، در 
اردیبهشت، تیر و شهریورماه 94 درخواست 
حض��ور در تورنمنت آس��یایی ی��ا اروپایی را 
داده ای��م. همچنین پیش بین��ی برگزاری 9 
مرحله اردوی آماده س��ازی تا زمان ش��روع 

رقابت های قهرمانی آسیا را کرده ایم.
پیروانی ادامه داد: حدود 8۰ درصد تیم جوانان 
تجربه بازی بین المللی ندارند. بر همین اساس 
ما نیاز داریم تا بازی ه��ای تدارکاتی خارجی 
را تجربه کنیم در غیر ای��ن صورت تیم دچار 
مشکل می ش��ود. زمانی که برای انجام بازی 
تدارکاتی با قط��ر و دانمارک ب��ه دوحه رفته 
بودیم، بازیکنان واقعاً عملکردش��ان مطلوب 
بود. در این بازی ها مقابل قطر پیروز شدیم و 
مقابل دانمارک شکست خوردیم اما بازیکنان 
تا حدودی تجربه کس��ب کردن��د. البته این 
بازی ها در زمانی اتفاق افتاد که ما تیم کاملی 

را در اختیار نداشتیم.
وی درباره تعامل��ی که باید بی��ن کادر فنی 
تیم های ملی ایجاد شود، گفت: خوشبختانه 
تعامل خوب��ی بین اعضای تیم ه��ای ملی در 
رده های پایه وجود دارد. بدون شک کادر فنی 
تیم ها با استفاده از تفکرات یکدیکر می توانند 
در خصوص سیستم های تیم ملی همخوانی 
داشته باشند و ش��رایط به گونه ای باشد که 
آینده تیم های ملی فوتبال تامین ش��ود. اگر 
تفکرات کادر تیم ها یکی باش��د نوع سیستم 
و تاکتیکی که در هر تیم استفاده می شود به 
یک شکل خواهد بود و س��رمربیان تیم ها در 
هر رده ای می توانند با تمرک��ز و برنامه ریزی 
دقیق ت��ری ب��ه فعالیت ه��ای تاکتیکی تیم 
بپردازند. ضمن اینکه با استفاده از تجربیات 
مربیان می توان با ایده های آنها آشنا شد و از 
تجربیات شان در راستای موفقیت تیم ملی در 

هر رده سنی استفاده کرد.

پیروانی سرمربی تیم فوتبال جوانان:

حاال که زمین خاکی نداریم باید زیرساخت رشد جوانان فراهم شود

پس از رویارویی با سپاهان در شهرآورد اصفهان

محمدباقر صادقی به سایپا رسید
  شماره یک ذوب آهن که سال گذشته بهترین فصل فوتبالی خود 
را در سایپا سپری کرد، احتماال روز جمعه فرصت بازی برابر تیم 

سابقش را پیدا می کند.
، محمدباقر صادقی پس از یک فصل نس��بتاً ناموفق در سپاهان 
در ابتدای لیگ سیزدهم به س��ایپا پیوست تا اولین حضور خود 
در یک تیم غیراصفهانی را تجربه کند. از قضا پیوس��تن به سایپا 
موفق ترین فصل فوتبالی را برای این دروازه ب��ان رقم زد. با این 
حال، دوری از اصفهان تنها یک فصل به درازا انجامید و صادقی 

پس از دو سال به ذوب آهن برگشت. 
در بازگش��ت همه چیز باب می��ل صادقی به نظر می رس��ید. از 
یک طرف دروازه بان مدعی دیگری در این تیم حضور نداش��ت 
و پیراهن شماره یک به او رسید و از طرف دیگر داوود فنایی که 
محمدباقر زیر نظرش در س��ایپا احیا ش��ده بود، به عنوان مربی 

جدید دروازه بانان ذوب آهن همراه با او به اصفهان آمد. 
با این حال، ش��رایط کامال ه��م مطابق با انتظ��ار پیش نرفت و 
صادقی پس از 9 هفته نیمکت نشین ش��د و از بازی با استقالل 
تهران در هفته دهم جای خود را در ترکیب اصلی به محمدرشید 

مظاهری داد.
 عملکرد نس��بتا خوب مظاهری نه تنها مانع از بازگشت صادقی 
به ترکیب شد که این دروازه بان اصفهانی حتی تا نزدیکی درب 
خروج باش��گاه هم رفت تااینکه بعد از منتفی ش��دن جدایی او 
در نیم فصل، یحیی گل محم��دی در تصمیمی دور از انتظار در 
ش��هرآورد اصفهان ش��ماره یک را مجددا در ترکیب ذوب آهن 

قرار داد. 
با درخشش محمدباقر در ش��هرآورد پیش بینی می شود که او 
همچنان انتخاب اول یحیی برای حراس��ت از دروازه ذوب آهن 
باش��د. صادقی که پس از هفته ه��ا نیمکت نش��ینی در بازی با 
سپاهان فرصت بازی و درخشش مقابل تیم سابقش را پیدا کرد 

حاال به احتمال زیاد برابر سایپا هم بازی می کند. 
ناگفته نماند که کاوه رضایي دیگر بازیکن ذوب آهن اس��ت که 

مقابل سایپا، تیم سابقش قرار مي گیرد.
 دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ دسته

 یك والیبال

اولین گام سبزپوشان در راه لیگ برتر
کاله جوان آمل - ذوب آهن اصفهان، جمعه ساعت 16

    تیم والیبال ذوب آهن اصفهان در دور رفت مرحله نیمه نهایی 
لیگ دسته یک به مصاف کاله جوان آمل می رود.

دور رفت مرحل��ه نیمه نهایی لیگ دس��ته ی��ک والیبال مردان 
باشگاه های کشور، روز جمعه 15 اسفندماه آغاز می شود.

تیم ذوب آهن اصفهان که در مرحله یک چهارم نهایی، مقاومت 
فرمانداری مهاباد را حذف کرد و راهی نیمه نهایی شد از ساعت 
16 روز جمع��ه و در زمین کال��ه جوان آمل به مص��اف این تیم 

خواهد رفت.
کاله جوان مرحله گروهی این رقابت ها را با صدرنشینی در گروه 
یک به پایان رساند و در مرحله یک چهارم نهایی نیز، شهرداری 
اراک را در دو دی��دار رف��ت و برگش��ت شکس��ت داد تا حریف 

سبزپوشان اصفهانی شود.
در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ دس��ته یک، پیش��گامان 

شفق اردکان میزبان مناطق نفت خیز جنوب است.
دور برگش��ت مرحله نیمه نهایی این رقابت ها روز چهارش��نبه 
2۰ اس��فندماه برگ��زار می ش��ود و در صورت��ی ک��ه تیم های 
صعودکننده در دو مس��ابقه مش��خص نش��وند، دیدار سوم روز 
یکش��نبه 24 اس��فندماه در ش��هرهای آم��ل و اردکان برگزار 
خواهد ش��د. مرحله نهای��ی نیز روز سه ش��نبه 26 اس��فندماه 
در س��الن فدراس��یون والیبال برگزار خواهد ش��د. ام��ا اگر دو 
تیم فینالیس��ت در پایان همان دو مس��ابقه مش��خص ش��وند، 
 دی��دار فین��ال و رده بندی روز دوش��نبه 25 اس��فندماه برگزار 

می شود.
برنامه دیدارهای دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ دس��ته یک 

والیبال به شرح زیر است:
جمعه 15 اسفندماه 93

 کاله جوان آمل - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16
 پیشگامان شفق اردکان - مناطق نفت خیز جنوب، ساعت 

17

عوقه از لیگ برتر هندبال

میهمانی زردپوشان در ارومیه
همیاری شهرداری ارومیه - سپاهان اصفهان، پنجشنبه ساعت 

16
    تی��م هندبال س��پاهان اصفه��ان در دیداری معوق��ه از هفته 

سیزدهم لیگ برتر میهمان همیاری ارومیه خواهد بود.
پیش از این قرار بود تیم هندبال س��پاهان در هفته س��یزدهم و 
پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر میهمان شهرداری ارومیه باشد 
که این مسابقه با درخواست سپاهانی ها و موافقت فدراسیون به 

تعویق افتاد.
زردپوشان که در این فاصله، بازی عقب افتاده خود برابر منیزیم 
فردوس را برگزار کردند و اتفاقاً با کسب پیروزی از زمین خارج 
شدند، عصر فردا پنجش��نبه در خانه همیاری ارومیه به میدان 
خواهند رفت تا پرونده دیدارهایش��ان در دور رف��ت لیگ برتر 
بسته شود.س��پاهانی ها می توانند با پیروزی در دیدار فردا خود 
را به رده س��وم جدول رده بندی برس��انند. نماین��ده ارومیه در 
 تمام دیدارهای خود در فصل جاری رقابت ها شکس��ت خورده

 است.
برنامه دیدارهای معوقه لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

چهارشنبه 13 اسفندماه
 ثامن الحجج سبزوار - صبای قم

پنجشنبه 14 اسفندماه
 همیاری شهرداری ارومیه - سپاهان اصفهان

جمعه 15 اسفندماه 
 منیزیم فردوس - صنعت مس کرمان

یکشنبه 17 اسفندماه
 نفت و گاز گچساران - ثامن الحجج سبزوار

دوشنبه 18 اسفندماه
منیزیم فردوس - همیاری شهرداری ارومیه
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اخبار کوتاه یادداشت دیدار کارکنان نمایندگی ولی فقیه سپاه قمربنی با آیت اهلل نوری همدانی
مسلمانان باید سعی کنند عزت و افتخار خودشان را حفظ کنند. مدرس حوزه علمیه قم، ظهور فرقه های 
تکفیری و داعش را از حربه های دشمن علیه اسالم دانست و افزود: این فرقه ها به دنبال ایجاد اختالف بین 
مسلمانان و گسترش اسالم هراسی در جهان هستند. آیت اهلل نوری همدانی گفت: اسالم هراسی در اروپا و 
آمریکا با استفاده از وهابیت دنبال شده و دشمنان در تالش هستند اسالم را یک دین خشن معرفی کنند و 

جلوی گسترش انقالب اسالمی را در جهان بگیرند و برای این برنامه خود هزینه می کنند.
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در این ت��ور مطبوعاتی یک روزه ، خبرن��گاران در این تور 
منابع طبیعی با فعالیت منابع طبیعی اس��تان چهارمحال 

و بختیاری در حوزه جنگل، آبخیز داری و... اشنا شدند.
خبرن��گاران ابتدا به مح��ل تولید نهال مناب��ع طبیعی در 

شهرکرد رفتند و از روند توسعه این منطقه بازدید کردند.
خبرنگاران س��پس از پروژه های آبخیز داری مانند پروژه 

آبخیزداری قلعه تک بازدید کردند.
خبرنگاران به جنگل های مش��ایخ این اس��تان نیز رفتند 
و از نزدیک از فعالیت جن��گل کاری و حفاظت جنگل ها 
بازدید کردند.مدیر کل منابع طبیعی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری در حاشیه این سفر در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: حوزه منابع طبیعی حوزه بسیار گسترده ای است.

خسرو عبد الهی گفت: چهارمحال و بختیاری حوضه آبریز 
دو رودخانه بزرگ کشور زاینده رود و کارون است و مناطق 
اصفهان و خوزستان، کرمان و یزد از آب رودخانه های این 
استان استفاده می کنند و بدون این آب ها حیات اجتماعی 

در این استان ها امکان پذیر نبود.
خسرو عبد الهی

وی بیان کرد: اس��تان چهارمحال و بختیاری در توس��عه 
باغات مقام اول بادام کشور را دارد و اشتغال بسیاری زیادی 
در این حوضه ایجاد شده است.وی گفت: بزرگ ترین کوچ 
ایل رو نسبت به جمعیت در استان چهارمحال و بختیاری 
است و بیشترین واحد دام در سطح در کشور اختصاص به 
چهارمحال و بختیاری دارد و از این رو حساسیت حفاظت 

منابع طبیعی در مقابل تخریب بسیار باال است.
عبد الهی گفت: چهارمحال و بختیاری نس��بت به استان 
ه��ای دیگ��ر در مقابل عوام��ل تخریب حساس��یت های 
باالتری دارد.مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: حفاظت منابع طبیعی با وجود عوامل 
تخریبی بسیار زیاد نیازمند کمک همه دوستداران منابع 
طبیعی است و منابع طبیعی میراث آیندگان است و باید 
برای حفاظت آنها تالش کرد.وی بیان ک��رد: در اقدامات 
منابع طبیعی تغییر رویکرد داش��ته ای��م و به عنوان مثال 
تولید نهال را به س��مت گونه های برده ش��ود که که هم 
 پوشش گیاهی را ایجاد کنند و هم زمینه اقتصادی داشته

 باشد.
وی گفت: یکی از مناطق��ی که برای تولید نهال توس��عه 
یافته اس��ت نهالستان چهار تخته ش��هرکرد است که 50 
هکتار وس��عت دارد و س��االنه ظرفیت تولید یک میلیون 

نهال را دارد.
مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: هم اکنون ح��دود 300 هزار نهال آم��اده توزیع بین 

شهرداری ها است.
کشف 50 تن چوب قاچاق در کیار

رئیس منابع طبیعی کیار نیز در این سفر گفت: حفظ منابع 
طبیعی یکی از موارد مهم است که باید همه در این راستا 
تالش کنند.علی حسین امینی افزود: در شهرستان کیار در 
سال 93 سه تن زغال کشف شده است و چوب نیز 50 تن 
کشف شده است.وی بیان کرد: سخت گیری های بسیاری 
در راستای جلگیری از قاچاق چوب و زغال در این منطقه 
می شود و قاچاقچیان چوب به راحتی نمی توانند در این 

منطقه فعالیت کنند.

مدیرکل فنی وحرفه ای چهارمحال وبختیاری از برگزاری 
نخستین کارگاه اتوماسیون و ابزار دقیق در استان خبر داد.

 محمود تقی پور اظهار داش��ت: کارگاه اتوماس��یون و ابزار 
دقیق برای نخس��تین بار در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
ش��هرکرد برگزار ش��د.وی با اش��اره به اینکه دانشجویان 
اس��تقبال خوبی از برگزاری این دوره داشتند، افزود: این 
دوره برای دانش��جویان و دانش آموزان با داشتن اطالعات 
پایه از رش��ته های مهندس��ی برق و مکانیک برگزار شده 
اس��ت.مدیرکل فنی وحرفه ای چهارمح��ال وبختیاری با 

اشاره به جایگاه اتوماس��یون های صنعتی در کارخانجات 
و صنعت کش��ورهای در حال توسعه و پیشرفته بیان کرد: 
در بسیاری از موارد که اپراتورهای انسانی قادر به کنترل و 
تنظیمات دستگاه های صنعتی نیستند که این نقش توسط 
کنترلرهای صنعتی انجام می ش��ود که با اتوماسیون های 
صنعتی مختل��ف کار می کنند و برای مهندس��ان صنایع 
آش��نایی با ط��رز کار کنترلر ه��ا ضروری اس��ت.تقی پور 
خاطرنش��ان کرد: ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک 
سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل می دهند و شامل 

ابزاری مانند انواع کنترلر، نشان دهنده، ترانسمیتر و رکوردر 
هس��تند که این ابزار وظیفه اندازه گیری، انتقال، نمایش، 
ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما ، فش��ار، 
فلوو سطح مایعات  را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق 
بر دوش دارند.وی خاطرنشان کرد در این دوره تالش شده 
کلیه مهارت هایی که با اس��تفاده از تکنولوژی کامپیوتر و 
نرم افزار در اختیار برق صنعتی قرار گرفته است و موجب 
 پیدایش خطوط جدید کنترل ش��ده به کارآم��وزان ارائه

 شود.

ب؟؟؟؟؟؟؟؟؟س؛

کارگاه اتوماسیون و ابزار دقیق برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

تور گردشگری مطبوعاتی منابع طبیعی در استان برگزار شد
سلطانی تاکید کرد:

تعالی صادرات با سیاست های 
تشویقی برندسازی

نماینده مردم بروجن در مجل��س با تاکید بر وی بر 
توسعه برندسازی در صنعت زعفران کشور و تدوین 
برنامه جامع فرآیند تولی��د ارگانیک زعفران،گفت: 
دولت به عنوان نه��اد حاکمیتی و ناظ��ر باید تمام 
نهادهای درگی��ر در این امر را به نح��وی مدیریت 
کند تا در یک برنامه نهایتا 5 س��اله بتواند به کلیه 
راهبردهای پیشنهادی در این خصوص دست یابد.

امیرعب��اس س��لطانی در گف��ت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری خانه، گفت: در حالی که تولید 
و صادرات گسترده زعفران ایرانی صورت می گیرد 
متاسفانه تا کنون هیچ برند قدرتمند و معتبری در 

بازار جهانی از زعفران ایرانی مشاهده نمی شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه وجود ظرفیت ها و توانمندی های باالی 
کش��ور در تولید زعفران می تواند نوید بخش خلق 
برندهای قدرتمندی باش��د، افزود: بر این اس��اس 
می توان برند ایران را که در شرایط فعلی و براساس 
شاخص های پذیرفته شده موجود، جایگاه و چشم 
انداز مناس��بی ندارد، در جغرافیای منطقه و جهان 
ارتقاء دهد.عضو کمیس��یون انرژی مجلس تاکید 
کرد: یک��ی از دغدغه های مهم مجل��س در برنامه 
پنجم،توس��عه اقتصادی ارتقای مقوله برندس��ازی 
در کش��ور یا به عبارت دیگ��ر »تعالی ص��ادرات با 

سیاست های تشویقی برندسازی« است.

ضروت تدوین برنامه عملیاتی 
برندسازی برای زعفران ایران

این عضو کمیسیون انرژی مجلس بر تدوین برنامه 
عملیاتی برندس��ازی محصول زعفران ایران تاکید 
کرد و افزود: آسیب شناسی بازار صادراتی زعفران 
ایران و بیان نقش و وظایف نهادهای سیاست گذار و 

مسئول در این خصوص بسیار ضروری است.
وی تدوین اس��تراتژی برای توسعه صنعت زعفران 
کش��ور را نیز ضروری خواند و گفت: کشور ما با در 
اختیار داش��تن بیش از 70 درصد صادرات زعفران 
دنیا،بازار وسیع و رو به گسترشی را پیش روی خود 
دارد اما اس��تفاده مناس��ب از این فرصت طالیی و 
بی نظیر نیازمند برنامه ریزی های دقیق و داش��تن 

راهبردهای مشخص و تعریف شده است.

حدود6 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زا 
به مددجویان بروجنی پرداخت شد

محمد احمدی نسب اظهار داشت: این تسهیالت به 62 طرح اشتغالزا 
پرداخت شد.

وی، تسهیالت پرداختی در بخش وام کارگش��ایی، کمک به ازدواج 
و کمک های موردی به مددجویان در مدت یاد ش��ده را معادل پنج 

میلیارد و977 میلیون ریال اعالم کرد.
به گفته احمدی نسب، 349 مورد تس��هیالت کارگشایی معادل سه 
میلیارد و638 میلیون ری��ال،54 کمک هزین��ه ازدواج حدود934 
میلیون ریال و رقم کمک های موردی به890 نفر حدود یک میلیارد 

و400 میلیون ریال بوده است.
مدیرکمیته امداد امام خمینی)ره( بروجن ادامه داد: هم اینک300 
دانش آموز، دانش��جو و طلبه زیرپوش��ش خدمات این نهاد هستند 
که امس��ال تاکنون409 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به آنها 

پرداخت شده است.
احمدی نسب افزود: دوهزار و463 خانوار شامل چهارهزار و 618 نفر 

در شهرستان بروجن زیرپوشش خدمات کمیته امداد هستند.
همچنین ، از 13 اسفند به مدت یک هفته، 'هفته احسان و نیکوکاری' 

نامگذاری شده است.

 تندیس شهید شاخص فرهنگی کشور 
در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد

 تندیس شهید خداکرم رجب پور شهید شاخص فرهنگی کشور  در 
فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس شورای اسالمی 

شهر فرخ شهر، فرمانده سپاه قمر بنی هاشم و... رونمایی شد.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری در مراسم 
رونمایی اظهار داش��ت: ش��هید خداکرم رجب پور یکی از ش��هدای 
فرهنگی استان و کشور اس��ت که به عنوان شهید شاخص فرهنگی 

کشور شناخته شده است.
رضا محمد سلیمانی عنوان کرد: یادواره شهید شاخص فرهنگی کشور 
به همراه شهدای فرهنگی دیگر استان به مدت دو شب در این استان 

برگزار می شود.
وی گفت: یاد شهدا وبرگزاری یادواره ها نقش مهمی در تقویت روحیه 

ایثار و فداکاری در جامعه دارد.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر فرخ ش��هر نیز در این مراسم گفت: 
تندیس ش��هید خداکرم رجب پور شهید ش��اخص فرهنگی کشور 
 در میدان س��رداران ش��هید فرخ ش��هر زادگاه آن ش��هید رونمایی

 شده است.
حسین کاوه گفت: تندیس چهار شهید در این میدان نصب می شود.

وی عنوان کرد: تندیس ش��هید خداکرم رجب پور ش��هید شاخص 
فرهنگی کش��ور نصب شده اس��ت و تندیس ش��هدای شهید رجب 
 پور، ش��هید براتپ��ور و ام��ام جمع��ه ش��هید در این می��دان نصب

 می شود.
وی اف��زود: تندی��س ای��ن چه��ار ش��هید در چه��ار گوش��ه 
 می��دان س��رداران ش��هید ف��رخ ش��هر ب��ا ن��ور پ��ردازی نص��ب

می شود.
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مفاد آرا
آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  شماره:93/11/8-103/93/4477/66 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیــف  تعیـین  قانون  اجرایی  نامه 

سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاينده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
انتشار  تاريخ  از  توانند  می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضيان  مالكيت  سند  صدور 
اولين آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015005438 مورخ 93/07/15 شهريار خداوردی ريزی 
فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 177/88 مترمربع مفروزی 
از پالك 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی شكراله قاسمی قلعه قاسمی.
2 - رای شماره 139360302015006961 مورخ 93/09/26 حميد رضا كريمی بهجت 
مترمربع   383/83 مساحت  به  يكبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالك 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی مرتضی كريمی.
بابائی چرمهينی  تيمور   93/09/26 مورخ  رای شماره 139360302015006964   -  3
از  به مساحت 323/36 مترمربع مفروزی  يكبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خريداری  مع  اصفهان  ثبت   10 در نصيرآباد بخش  واقع  اصلی   -379 پالك 

شده از مالك رسمی قاسم علی محمدی.
چرمهينی  مددی  جعفر   93/09/26 مورخ   139360302015006967 شماره  رای   -  4
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 429/75 مترمربع مفروزی 
از پالك 379/1- اصلی واقع در امين آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی رضا امينی چرمهينی.
ريزی  سليميان  فاطمه   93/09/26 مورخ   139360302015006969 شماره  رای   -  5
فرزند علی اكبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  سليميان  رضا   93/09/26 مورخ   139360302015006970 شماره  رای   -  6
فرزند خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
افتخاری فرزند  7 - رای شماره 139360302015006972 مورخ 93/09/26 صغری 
مترمربع   164/27 مساحت  به  يكبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  رحمن 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006973 مورخ 93/09/26 محمد رضا توانگر فرزند 
محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015006974 مورخ 93/09/26  هاجر توانگر ريزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
سليميان  اسماعيل   93/09/26 مورخ   139360302015006981 شماره  رای   -  10
ريزی فرزند حسين نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 100/60 
مترمربع مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.

11 - رای شماره 139360302015006982 مورخ 93/09/26 الهام جانمی ريزی فرزند 
 اسمعيل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
93/09/26 شكراله صميمی سده  - رای شماره 139360302015006983 مورخ   12
فرزند خداكرم نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 129/52 مترمربع پالك 73/78 
واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی 

خانم دری سده.
نقدی  عوضعلی   93/09/28 مورخ   139360302015006991 شماره  رای   -  13
به  ساختمان  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  فتح  فرزند  دورباطی 
مساحت 283/90 مترمربع پالك 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی مرتضی نقدی.
دورباطی  نقدی  رباب   93/09/28 مورخ  رای شماره 139360302015006992   -  14
مساحت  به  ساختمان  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  عبد  فرزند 
 283/90 مترمربع پالك 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی مرتضی نقدی.
15 - رای شماره 139360302015007001 مورخ 93/09/29  اسداله يادگاری ريزی 
فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 116/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 در جعفرآباد زرين شهر بخش  واقع  اصلی   -105 پالك 

خريداری شده از مالك رسمی ابراهيم يادگاری ريزی .
16 - رای شماره 139360302015007007 مورخ 93/09/29 رجبعلی خدادادی چم 
مترمربع   375/74 مساحت  به  يكبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباسعلی  فرزند  گردانی 
پالك 103/113 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از 

مالك رسمی حسينعلی و فاطمه عابدينی چمگردانی.
موسوی  رسول  سيد   93/09/29 مورخ   139360302015007010 رای شماره   -  17
نژاد ريزی فرزند سيد جواد نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 95/18 مترمربع 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  عبداله  اكبر  علی   93/09/29 مورخ  رای شماره 139360302015007014   -  18
ريزی فرزند حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 214/28 
مترمربع مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
19 - رای شماره 139360302015007015 مورخ 93/09/29 زهرا عرفانی پور فرزند 
مترمربع   214/28 مساحت  به  يكبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزی  جواد  محمد   93/09/29 مورخ   139360302015007036 رای شماره   -  20
باباشيخعلی فرزند رجبعلی نسبت به 6 دانگ يكبابخانه به مساحت 316/23 مترمربع 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باباشيخعلی  در  واقع  اصلی   -104/1 پالك  از  مفروزی 

الواسطه خريداری شده از مالك رسمی تقی و حاجتعلی نوروزی.
21 - رای شماره 139360302015007039 مورخ 93/09/29  ربابه نوروزی فرزند 
قدرت اله نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 250/45 مترمربع مفروزی از پالك 
106- اصلی واقع در كمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالك رسمی حسين حاتمی ريزی.
كريمی  رضا  حميد   93/09/29 مورخ   139360302015007040 شماره  رای   -  22
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 113/31 مترمربع 
مفروزی از پالك 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی مرتضی كريمی .
23 - رای شماره 139360302015007042 مورخ 93/09/29  فاطمه ابوالحسنی ريزی 
از  مفروزی  مترمربع   83/57 مساحت  به  يكبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند 
الواسطه خريداری  مع  اصفهان  ثبت   9 در زرين شهر بخش  واقع  اصلی   -107 پالك 

شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.

كريمی  رضا  حميد   93/09/30 مورخ   139360302015007044 شماره  رای   -  24
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 279/45 مترمربع 
مفروزی از پالك 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی مرتضی كريمی.
ريزی  خيراله صفری   93/09/30 مورخ   139360302015007046 رای شماره   -  25
مترمربع   93/22 مساحت  به  ساختمان  يكباب  ششدانگ  به  نسبت  خدارحم  فرزند 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015007452 مورخ 93/10/25 ابوالفضل صادقی فرزند 
علی مراد نسبت به يك و يك پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالك 348- اصلی واقع در كله مسلمان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی محمد صادقی.
كله  صادقی  براتعلی   93/10/25 مورخ   139360302015007453 شماره  رای   -  27
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به يك و يك پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالك 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  و  خانه 
واقع در كله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی 

محمد صادقی.
فرزند  28 - رای شماره 139360302015007454 مورخ 93/10/25 حسين صادقی 
علی مراد نسبت به يك و يك پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالك 348- اصلی واقع در كله مسلمان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی محمد صادقی.
كله  صادقی  مسعود   93/10/25 مورخ   139360302015007455 شماره  رای   -  29
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به يك و يك پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالك 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  و  خانه 
واقع در كله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی 

محمد صادقی.
فرزند  صادقی  حسن   93/10/25 مورخ   139360302015007456 شماره  رای   -  30
علی مراد نسبت به يك و يك پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالك 348- اصلی واقع در كله مسلمان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی محمد صادقی.
31 - رای شماره 139360302015007474 مورخ 93/10/26 خداكرم اميری چرمهينی 
از  به مساحت 374/44 مترمربع مفروزی  يكبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خريداری  مع  اصفهان  ثبت   10 در نصيرآباد بخش  واقع  اصلی   -379 پالك 

شده از مالك رسمی حسين امينی چرمهينی.
سده  اديبی  عليرضا   93/10/28 مورخ   139360302015007487 شماره  رای   -  32
پالك  مترمربع   1127/40 مساحت  به  يكبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نوروز  فرزند 
از  الواسطه خريداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  لنجان  در سده  واقع   73/1370

مالك رسمی نعمت اله اديبی سده.
33 - رای شماره 139360302015007497 مورخ 93/10/29 غالمرضا صفری فرزند 
حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 141/21 مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از 

مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
اديبی  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007498 شماره  رای   -  34
سده فرزند عليرضا نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 222/90 مترمربع پالك 
از  الواسطه خريداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  لنجان  در سده  واقع   73/1370

مالك رسمی نعمت اله اديبی سده.
حسينی  مهدی  سيد   93/10/29 مورخ   139360302015007499 شماره  رای   -  35
فرزند سيد جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.

حسينی  سعيد  سيد   93/10/29 مورخ   139360302015007500 شماره  رای   -  36
فرزند سيد جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحيم   93/10/29 مورخ   139360302015007501 شماره  رای   -  37
ريزی فرزند علی نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 134/71 مترمربع مفروزی 
از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007505 مورخ 93/10/29  نصرت اله خورشيد پور 
فرزند شاه رضا نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 110/85 مترمربع مفروزی 
از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
جعفر ضيائی  محمد    93/10/29 مورخ   139360302015007510 شماره  رای   -  39
مترمربع   58/17 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  به  نسبت  حسين  فرزند  ريزی 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان .
علی  ابن  جمشيد    93/10/29 مورخ   139360302015007513 شماره  رای   -  40
 295/91 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  به  نسبت  بخش  علی  فرزند  چرمهينی 
مترمربع پالك 368/98 واقع در چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالك رسمی عزيزاله امينی چرمهينی.
رحيمی  حسين   93/10/29 مورخ   139360302015007517 شماره  رای   -  41
مترمربع   142/30 مساحت  به  يكبابخانه  دانگ   6 به  نسبت  حسن  فرزند  باباشيخعلی 
اصفهان  ثبت   9 بخش  باباشيخعلی  در  واقع  اصلی   -104/1 پالك  از   مفروزی 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی محمد علی معظم باباشيخعلی.
42 - رای شماره 139360302015007518 مورخ 93/10/29  محمد علی علی صادقی 
ريزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 195/65 مترمربع مفروزی 
از پالك 106- اصلی واقع در كمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی محمد علی نقی ريزی.
سليميان  عبدالرسول   93/10/29 مورخ   139360302015007523 شماره  رای   -  43
مترمربع   230/93 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  به  نسبت  حسين  فرزند  ريزی 
مفروزی از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان .
سيد  مهرالسادات   93/10/29 مورخ   139360302015007527 شماره  رای   -  44
 190/48 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  ريزی  رضوی 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007533 مورخ 93/10/29  عبداله نوروزيان ريزی 
فرزند علی اصغر نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 169/19 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزيان  معصومه   93/10/29 مورخ   139360302015007534 شماره  رای   -  46
مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  براتعلی  فرزند  ريزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی  مترمربع   169/19

اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحيم   93/10/29 مورخ   139360302015007535 شماره  رای   -  47
ريزی فرزند علی نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 151/76 مترمربع مفروزی 
از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
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اس��تفاده از مواد ش��یمیایی ب��رای تمیز 
کردن خانه می تواند س��بب بروز آس��م 
و حساس��یت ش��ود، بنابراین جایگزین 
کردن مواد دیگری غیر از ش��یمیایی می 
تواند عالوه بر تمی��زی از بروز عارضه نیز 

جلوگیری کند. 
محققان آمریکای��ی برخی از پاک کننده 
های طبیعی برای نظاف��ت خانگی را در 
بخش های مختلف به شرح ذیل معرفی 

کرده اند:
شستن س�ينک ظرفش�ویی و 

زدودن بوی نامطبوع آن 
سینک ظرفش��ویی معموال پس از مدتی 
تیره رنگ و ب��وی آن آزاردهنده اس��ت. 
ب��رای رفع این مش��کل پس از شس��تن 
س��ینک، ترکیب آب و آبلیم��و را درون 
س��ینک ریخته تا به آرامی از طریق لوله 
های انتقال پس��اب به چاه خارج شود.در 
روش��ی دیگر کافی است مقداری پوست 
لیمو و پرتقال را به همراه س��رکه سفید 
درون قالب یخ ریخته و آن را درون فریزر 

قرار دهید. 
پس از آنکه قالب های یخ بس��ته شد، یخ 
را بر روی صاف��ی روی خروجی آب قرار 

 دهید و شیر آب را با فشار کم روی آن باز
کنید.

استفاده از خوش�بوکننده های 
طبيعی به جای خوش�بوکننده های 

شيميایی 
یک ظرف کوچک به همراه مقداری آب 
روی گاز ق��رار دهید. به عنوان اس��انس 
 م��ی ت��وان از ترکیب��ات زیر اس��تفاده 

کرد:
-یک برش لیمو ترش با پوست به همراه 
یک قاش��ق غذاخوری رزم��اری و مقدار 

کمی وانیل
-یک برش لیموترش با پوس��ت به همراه 

ریشه زنجبیل
-یک برش پرتقال با پوست به همراه یک 
قاشق چای خوری دارچین و مقدار کمی 

جوز و میخک
-یک برش لیمو ترش با پوست و دو قاشق 

غذاخوری آویشن
 ح��ذف لک��ه ادرار از رختخ��واب 

کودکان
برای پاک کردن لک��ه ادرار از رختخواب 
کودکان کافیس��ت که لک��ه را با محلول 
پراکس��یدهیدروژن، ج��وش ش��یرین و 

صابون بشویید.
پاک کردن رسوب از شيرآالت

ب��رای پاک ک��ردن رس��وب ش��یرآالت 
کافیس��ت ک��ه در کیس��ه پالس��تیکی 
مقداری س��رکه س��فید ریخته و شیر را 
به دق��ت درون کیس��ه قرار دهی��د و در 
آن را محکم ببندید. پس از 12 س��اعت 
 کیسه را بازکنید، تمام رس��وبات از بین

 رفته اند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: 90 در صد از چهارپایان علفخوار 
در نیم قرن گذش��ته از بین رفته اند که 
این نش��اندهنده بحرانی بودن وضعیت 
حیات وح��ش کش��ور اس��ت. محمد 
درویش در مراس��م مزای��ده تابلوهای 
نقاشی که برای نخستین بار به مناسبت 
روز جهانی حیات وحش برگزار ش��د، 
اظهار کرد: س��رعت تخری��ب و از بین 
رفتن حیات وحش در زمین، 100 برابر 
بیشتر از آن میزانی است که اگر انسان 
نبود رخ م��ی داد. وی افزود: در س��ال 
2014 میالدی IUCN ) سازمان بین 
المللی حفاظت از محیط زیست ( ، این 
مساله را هشدار داده بود . درویش گفت: 
براس��اس آماری که دفتر تنوع زیستی 
س��ازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کرده اس��ت، مجموع جمعیت کل ، بز ، 
قوچ ، میش ، مرال ، شوکا و آهو به کمتر 
از 110 هزار راس در کشور رسیده است. 
وی تاکید کرد وضعیت محیط زیست و 
تنوع زیستی در کل جهان نگران کننده 
است و این فقط مختص کشور ما نیست. 
وی گفت: تخریب زیس��تگاه ها یکی از 
دالیل اصلی از بین رفتن حیات وحش 
است که باید با فرهنگ سازی ، چیدمان 
توسعه را تغییر دهیم و به سمت کسب 
و کار سبز پیش برویم تا توان تاب آوری 
طبیعت به آن برگردانده شود. درویش 
گفت: نقش مردم در این میان از اهمیت 
زیادی برخوردار است و در هر قسمتی 
از کش��ور که به اهالی بومی و س��ازمان 

های مردم نهاد اعتماد کردیم وضعیت 
محیط زیس��ت بهبود و درآمد س��رانه 
محلی افزایش یافت که در حوزه تاالب 
هایی مانند ، کانی برازجان ، کمیجان ، 
سرخ چش��مه و گندمان مشهود است. 
وی گف��ت:از 8/7 میلیون تع��داد گونه 
های جانوری که ب��ر روی زمین وجود 
دارد، فقط 1/5 میلیون گونه شناسایی 
شده اند و 70 درصد گونه های بر روی 
زمین هن��وز رهگیری نش��ده اند. وی 
به نقش مخرب گروه های تروریس��تی 
مانند داعش و طالبان در تخریب محیط 
زیست اش��اره کرد و گفت: کشورهای 
تحت تاثی��ر این گروه ها در بی س��ابقه 
ترین وضعیت اکولوژیکی سرزمین شان 
قرار گرفته اند که این مساله باید مورد 
توجه جهانیان قرار گیرد. درویش گفت: 
درآمد حاصل از این مزایده به صندوق 
ملی محیط زیس��ت واریز می ش��ود و 
در راس��تای حفظ حیات وحش هزینه 

خواهد شد.
س��پس روی آن مقداری سرکه سفید 
ریخت��ه و پس از پن��ج دقیق��ه با برس 

مخصوص بشویید.

 معرفی پاک کننده های طبيعی برای 
خانه تکانی پایان سال

  90 درصد چهارپایان علفخوار در 
نيم قرن گذشته از بين رفته اند

بيش از نيمی از بزرگساالن 
در معرض بيماری مزمن 

کليه قرار دارند

مطالعات محققان آمریکایی نشان می دهد که بیش از 
نیمی از بزرگساالن، در معرض ابتال به بیماری مزمن 
کلیه قرار دارند. با توج��ه به افزیش عوامل خطر مانند 
فش��ار خون و دیابت در جهان، به بیم��اری هایی که 
در ارتباط مس��تقیم با این عوامل وج��ود دارند، توجه 
بیشتری می شود که یکی از شایع ترین بیماری های 
مرتبط با این بیمارها، امراض مزمن کلیوی هس��تند. 
بیماری مزمن کلیه به کم خونی، ضعف اس��تخوانی، 
آسیب های عصبی و فشار خون باال منجر می شود. این 
عارضه در مراحل نهایی، به نارسایی کلیه منجر می شود 
و عملکرد کلیه ها به طور کامل متوقف می شود. در این 
مرحله از بیماری، تنها راه درمان دیالیز یا پیوند کلیه 
است. کلیه اندامی لوبیا شکل و تقریبا به اندازه مشت 
بسته انسان است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد. 
عملکرد کلیه به زبان ساده، دفع زباله های بدن است. 
این عضو روزانه حدود 200 لیتر خون تصفیه می کند و 
از آن حدود 2 لیتر آب اضافی و مواد زاید غربال می کند 
که از طریق مجاری ادارای دفع می شود.تنظیم فشار 
خون، تعادل الکترولیتی و تولید سلول های قرمز خون 
به عهده کلیه هاست. چنانچه کلیه ها یک روز وظایف 
خود را به درستی انجام ندهند، عملکرد اکثر ارگان های 
بدن، به ویژه قلب مختل می شود. از آنجا که نارسایی 
کلیه در ابتدا هیچ عالمتی ندارد، الزم اس��ت که تمام 

افراد با رموز آن آشنا شوند. 
شایع ترین عالیم نارسایی کليه 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 خص��وص تغییرات ادرار به پرش��ک مراجعه کنند. 
تشخیص انواع بیماری های کلیوی به کمک آزمایش 
خون و ادرار و س��ونوگرافی انجام می شود. در صورت 
مراجعه زودهنگام به پزشک، بسیاری از بیماری های 
کلیه قابل درمان هستند ولی در صورت بی توجهی به 
نارسایی منجر می شوند. بر اساس گزارش بنیاد ملی 
کلیه آمریکا )NKF(، از هر س��ه آمریکایی باالی 30 
سال، یک نفر در معرض بیماری مزمن کلیه قرار دارد. 
بر اساس پیش بینی این بنیاد، تا سال 2030 میالدی، 
حدود 16.7 درصد از افراد باالی 30 سال، به بیماری 
مزمن کلیه دچار می شوند.در این گزارش آمده است 
که احتمال بروز بیماری مزمن کلیه در گروه سنی 30 
تا 49 سال بیشتر است.در ادامه گزارش آمده است که 
حدود 12.5 درصد از زنان، در معرض س��رطان سینه 
قرار دارند؛ در حالیکه احتمال ب��روز دیابت در زنان و 
مردان حدود 38 درصد اس��ت و همین آمار نشان می 
دهد که احتمال بروز بیماری های کلیوی تا چه اندازه 

زیاد است. 
 چند راه�کار س�اده برای حفظ س�المت

 کليه ها 
-نوش��یدن آب زیاد در طول روز: عملکرد کلیه ها در 
صورت کم آبی بدن مختل می ش��ود. بدن برای تولید 
انرژی و مدیریت تمام ارگان های بدن به 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. نوشیدن یک لیوان آب در هر ساعت توصیه شده 
است. سردرد، فریاد بدن در برابر کم آبی است. پزشکان 
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 ب��روز بیماری های حاد کلیوی 
هستند. قند و فشار خون را به طور روزانه کنترل کنید 
و در ص��ورت افزایش این دو فاکتور حتما به پزش��ک 

مراجعه کنید. کنترل چربی خون الزامیست. 
-عدم مص��رف خود س��رانه دارو: مص��رف دارو بدون 
تجویز پزش��ک یکی از مهمترین دالیل بیماری های 

کلیوی است. 
-کاهش مصرف نمک در غذا 

-اجتناب از مصرف غذاهای آماده و فست فود 
-عدم استفاده از دخانیات و الکل 

-کاهش استرس 
 چه کس�انی در معرض بيماری های کليوی 

قرار دارند 
-افراد باالی 60 سال 

-بیماران دیابتی 
-افراد با فشار خون باال 

-افرادی با پیشینه بیماری های قلبی و سکته مغزی 
-سابقه خانوادگی از بیماری های کلیوی 

-افراد سیگاری 
-افراد چاق

 رییس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق 
سازمان محیط زیست گفت:سیرک های کشور 
موظف هس��تند براس��اس برنامه زمان بندی دو 
ساله حیوانات خود را از سیرک خارج و در اختیار 
باغ های وحش و مراکز نگهداری مجاز قرار دهند.  
امیر حسین داداش��ی افزود: س��ازمان حفاظت 
محیط زیست به منظور حذف حیوانات از برنامه 
سیرک ها، با مسووالن ذیربط رایزنی هایی انجام 
داده که موفقیت آمیز بوده است. وی اظهار کرد:بر 
این اساس تاکنون دو سیرک اصلی کشور، یعنی 
سیرک های عقاب و قهرمانی، نسبت به ارایه تعهد 
رسمی به سازمان اقدام کرده اند و چنانچه مطابق 
با برنامه زمان بندی شده مقررعمل نکنند، مجوز 
آنها باطل خواهد ش��د. داداشی ادامه داد:سیرک 
عقاب برنامه زمان بندی شده برای حذف حیوانات 
از نمایش ها را به سازمان ارایه داده است، مرحله 
اول این برنام��ه واگذاری خرس س��یرک به باغ 

وحش است، درخواست واگذاری این خرس از سوی سیرک 
به سازمان ارایه ش��ده و به زودی پس از معین شدن مکانی 
مناسب نسبت به انتقال این خرس به باغ وحش اقدام خواهد 
ش��د. وی افزود: سیرک ها موظف هس��تند مطابق با برنامه 
زمان بندی ش��ده ای که به س��ازمان ارایه داده اند و توسط 
سازمان، ساماندهی شده است عمل کرده و نسبت به حذف 
تدریجی حیوانات و انتقال آنها ب��ه باغ وحش اقدام کنند در 
غیر اینصورت، مجوز اجرای نمایش در آنها توس��ط سازمان 
لغو خواهد ش��د. داداش��ی تاکید کرد: از تاریخ تعیین شده 
به بعد س��یرک ها مجاز به افزایش تعداد گونه های جانوری 
نیس��تند و در صورت ورود هرگونه حیوان جدید به سیرک، 
مجوز نمایش سیرک لغو خواهد شد. رییس اداره ساماندهی 
و هماهنگی امور مناطق س��ازمان محیط زیس��ت افزود: از 
طرفی با سیرک ها و معرکه گیرانی که بدون مجوز از حیوانات 
در نمایش ها استفاده می کنند به طور جدی برخورد شده و 
حیوانات آنها توقیف می شود و اخیرا دو قالده خرس و یک 
قالده شیر توسط سازمان، ضبط و به مراکز نگهداری منتقل 

شده است. داداشی در رابطه با سمن هایی که خواستار حذف 
ناگهانی حیوانات از سیرک ها هس��تند گفت: 3 ماه پیش از 
این گروه های مردم نهاد دعوت کردیم تا پیشنهاد، طرح و یا 
برنامه های مدون مورد نظر خود برای حذف فوری حیوانات 
از سیرکها را ارایه دهند اما تا به امروز هیچ برنامه ای از سوی 
آنان دریافت نشده است. وی افزود: بنابراین سازمان محیط 
زیس��ت برای پایان دادن به سوء اس��تفاده از حیوانات و در 
پاسخ به درخواست های عالقه مندان حیوانات و از طرفی با 
پیش بینی مشکالت معیشتی که با حذف ناگهانی حیوانات 
از س��یرک ها برای این صنف از جامعه به وجود خواهد آمد 
پس از برگزاری جلسات متعدد و با مشورت کارشناسان این 
فرصت دو س��اله را راه حلی منصفانه برای معضل سیرک ها 
می داند. وی گفت: بر اساس تعهدی که از سیرک ها گرفته 
می شود موظفند در زمان تعیین شده برای تحویل حیوانات 
تمام ن��کات حقوقی آنها را رعایت کنن��د و غیر اینصورت بر 
اس��اس قانون و بندهای تعهدنامه با آنها برخورد می ش��ود. 
داداشی ابراز امیدواری کرد که نام ایران به زودی در فهرست 

کشورهای بدون سیرک حیوانات، ثبت شود.
تاریخچه سيرک در جهان 

رومیان اولین کسانی بودند که واژه سیرک را 
به کار بردند در آن زمان به محوطه وسیعی 
که محل نمایش های مهیجی همچون اسب 
دوانی، اکروبات، مسابقه ارابه رانی و کشتی 
بود سیرک گفته می شد، نوع جدید سیرک از 
سده 1700 میالدی آغاز به کار کرده است و 
در آن از شعبده باز، دلقک، اکروبات باز و همه 
نوع حیوان رام شده و حتی شیر و خرس هم 

استفاده می شد.
 سيرک در ایران

بنیانگ��ذار س��یرک در ایران خلی��ل عقاب 
است. خلیل عقاب در س��ال 1303 در شهر 
شیراز متولد ش��د. وی دوران نوجوانی خود 
را با ورزش باس��تانی آغاز ک��رد و پس از آن 
به انجام نمای��ش های پهلوان��ی پرداخت و 
اولین بنیانگذار عملیات پهلوانی به صورت بلیط فروش��ی و 
همراه با برنامه آکروباتیک، موزیک و عملیات با حیوانات بود. 
کارگردانان سینما از وی دعوت به عمل آوردند که در سینما 
و تلویزیون به اجرای برنامه بپردازد. این هنرمند در شهرها و 
استان های مختلف کشور هنرنمایی خود را در معرض دید 
عموم گذاشت و پس از کس��ب افتخاراتی به دعوت ژاپن در 
س��ال 1349 به آنجا رفت و در تلویزیون فوجی برنامه های 
خود را به نمایش گذاشت و در سال 1350 از طرف سیرک 
فاس��ت به ایرلند دعوت شد و در س��ال 1351 نیز به دعوت 
سیرک جری کاتل به انگلیس و بعد از آن به سیرک آریکنو 
و دریکس تون در کشور ایتالیا رفت. به دنبال آن 20 سال در 
کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای مرکزی برنامه اجرا 
کرد و در نهایت در ایتالیا س��یرکی افتتاح کرد به نام ایران و 
ایتالیا در اروپا رکوردهای زیادی به دست آورد. در سال 1370 
به دعوت ایرانیان، به ایران برگش��ت و از آن سال سیرکی در 
ایران افتتاح کرد و در تمامی اس��تان های کش��ور به اجرای 

برنامه پرداخت.

 ریيس اداره ساماندهی امور مناطق سازمان محيط زیست خبرداد:
فرصت دو ساله به سيرک ها برای حذف حيوانات از نمایش ها

 رفتار صحيح با کودکان بی ادب 
را بدانيد

 تلویزیون را مدام خاموش و روشن مي کند و در برابر اعتراض 
هاي پدرش مي گوید: »کار خوبي مي کن��م و به دیگران هم 
ربطي نداره.« مشغول خوردن بیسکویت است و از این طرف 
خانه به آن طرف خانه مي دود و تکه هاي بیس��کویت را روي 
فرش مي ریزد و در برابر عصبانیت مادرش، مي خندد و داد مي 
زند: »اگر مي توني من رو بگیر وگرنه همه اش رو له مي کنم و 
مي ریزم روي فرش.« و … احتماال تا به حال شما هم با چنین 
بچه هایي رو به رو شده اید، حتي شاید پدر یا مادر چنین بچه 
هایي باشید! به هر حال باید قبول کنید که بچه با ادب، نعمتي 
براي والدین و فامیل هاي وابس��ته اش است! با این حال و اگر 
چنین کودکي دارید، نگران نباش��ید چراکه علیرضا عبدي، 
کارشناس ارشد روان شناس��ي در ادامه این مطلب با توصیه 
هایي به شما مي گوید که چگونه به کودک خود یاد بدهید با 

شما و دیگران رفتاري محترمانه داشته باشد.
 بدون صبر موفق نخواهيد شد

 تالش براي مش��اهده رفتار محترمانه از یک ک��ودک 2 تا 4 
ساله تا حدودي غیر منطقي است به این دلیل که مهارت هاي 
کالمي این کودک در ابتداي راه و در حال رشد است؛ بنابراین 
وقتي که به او مي گویید: »وقت خواب اس��ت«، نمي تواند به 
شما پاس��خ دهد: »قبول اما من از بازي با کامیونم بسیار لذت 
مي برم و دوست دارم فقط 5 دقیقه دیگر هم این کار را ادامه 
دهم« و به جاي آن ش��اید زبانش را بیرون بیاورد و داد بکشد: 
»از تو متنفرم!«. این به این معنا نیس��ت که تربیت او از دست 
رفته است، بلکه به این معني اس��ت که بسیار کوچک است و 
هنوز به آموزش نی��از دارد تا رفتارهاي محترمانه اي داش��ته 
باشد. بنابراین در تربیت کودک بدون صبر موفق نخواهید شد.

 به او آموزش دهید با دقت به شما گوش دهد
 تا به کودک م��ان احترام نگذاری��م، او به ما احت��رام نخواهد 
گذاشت. بیایید از گوش دادن شروع کنیم. شاید مشکل باشد 
صبر کنیم یک کودک 2 س��اله گفته خود را به پایان برساند، 
اما این کار ارزشمند است. در س��طح و اندازه او پایین بیایید، 
در چش��مانش نگاه کنید و بگذارید او بداند به آن چه که مي 
خواهد بگوید عالقه دارید. این بهترین راه براي این است که به 

او آموزش دهید با دقت به شما گوش دهد.
 به او پاسخ هاي مودبانه بياموزید

 از زماني که کودک تان توانست با دیگران ارتباط کالمي برقرار 
کند، باید کلمات »بفرمایید« و »متشکرم« را به او یاد بدهید. 
ب��ه او توضیح دهید زماني که درخواس��ت های��ش را مودبانه 
مطرح مي کند دوست دارید به او کمک کنید. خودتان هم باید 
واژه هایي مانند »بفرمایید« و »متش��کرم« را به طور مکرر به 

فرزندتان بگویید. 
 از واکنش پرخاشگرانه اجتناب کنيد

 اگر کودک تان ش��ما را زد و گفت »تو احمقي« س��عي کنید 
ناراح��ت نش��وید! کودکي که م��ي خواهد جل��ب توجه کند 
ممکن است ناخوش��ایندترین چیزها را بگوید تا واکنش شما 
را برانگی��زد و عصباني تان کند. به جاي عصباني ش��دن با او، 
چهره به چهره شوید و آرام، اما محکم به او بگویید: »ما در این 
خانواده این طور صحبت نمي کنیم.« س��پس به او یاد بدهید 
 چگونه چیزي که مي خواهد را به شیوه اي محترمانه به دست

 بیاورد.
 انتظار نافرماني داشته باشيد

 به یاد داش��ته باش��ید که وقتي کودک تان با خواس��ته شما 
مخالفت مي کند، نم��ي خواهد بي احترامي کن��د بلکه تنها 
نظر متفاوتي با ش��ما دارد. به او بیاموزید که خیلي بهتر است 
احساساتش را محترمانه بروز دهد. براي نمونه به جاي این که 
بگوید »تو مامان بدي هستي، هیچ وقت مرا پارک نمي بري« 

بگوید: »مي شود بعد ازظهر به پارک برویم؟«.
 هم مهربان باشيد هم محکم

بهترین راه براي نش��ان دادن احترام، این اس��ت که در شیوه 
تربیتي ت��ان هم مهربان و ه��م محکم باش��ید. مهربان بودن 
احترام تان را به کودک نش��ان مي دهد و محکم بودن احترام 
تان را به آن چه که باید انجام شود. بنابراین اگر کودک 3 ساله 
تان پایش را در س��وپر مارکت به زمین کوبید که فالن چیز را 
بخرید، باید مهربانانه، اما با تصمیم��ي محکم او را به بیرون از 
مغازه ببرید. صبر کنید تا وقتي که کودک آرام شود، آن موقع 
آرام به او بگویید: »االن آماده اي که دوباره فروشگاه برویم« و 
سپس دوباره با هم به فروشگاه بروید. در نهایت او یاد مي گیرد 

که بد خلقي هایش، تصمیم شما را عوض نخواهد کرد.
 به رفتار محترمانه پاداش دهيد

 تا حد امکان رفتار مودبانه کودک تان را تقویت کنید. تشویق 
باید رفتار خوب را به طور کامل توصیف کند؛ »دختر خوب«، 
»پسر خوب« و »بچه خوب« مناسب نیست. به جاي این جمله 
هاي کلي براي نمونه بگویید: »ممنونم که وقتي اسباب بازي 

ات را مي خواستي از کلمه »لطف کنید« استفاده کردي«.

زیر یک سقف 

دریچه

 دردسرهای
  این روزهای
 خانه تکانی!
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