
مدیریت بحران در شهرداری اصفهان راه اندازی شود
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نایب رییس ش��وراری ش��هر اصفهان گفت: از آنجایی که شهردار اصفهان 
وظیفه مدیریت بحران ش��هری با جمعیت بیش از دومیلی��ون و نیمی را 
بر عهده دارد ضروری اس��ت که مدیریت بحران در شهرداری اصفهان راه 

اندازی شود.
 احمد ش��ریعتی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان ضمن تس��لیت ش��هادت حضرت فاطمه )س( و قدردانی از مردم 
اصفهان به دلیل برگزاری مراسم عزاداری این مناسبت اظهار داشت: تعهد 
مردم اصفهان نسبت به برگزاری آیین های مذهبی و انقالبی افتخار آفرین 

است.
وی با اشاره به برگزاری نمایش��گاه یار مهربان در اصفهان به همت سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: امیدواریم اجرای این طرح در 
سال های آینده نیز تداوام یابد تا در جهت مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی 

گام های خوبی را برداریم.
نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با اش��اره به مراجعه برخی 
شهروندان در خصوص دریافت پروانه س��اختمان در روزهای پایانی سال 
و ناقص ماندن پرونده آنها در سال جاری و موکول شدن آن به سال آینده 

ابراز داشت: بررسی این پرونده ها در سال آینده با توجه به افزایش برخی از 
قیمت ها شهروندان را دچار مشکل می کند و ضروری است که مدت یک الی 
 دو ماهه در سال آینده بدون لحاظ تعرفه های جدید این پرونده ها رسیدگی

 شود.
وی با بیان اینکه راه اندازی مدیریت بحران در شهرداری اصفهان ضروری 
است، افزود: از آنجایی که در حال حاضر شهردار اصفهان وظیفه مدیریت 
بحران ش��هر اصفهان با جمعیت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را بر 
عهده دارد ضروری است که برای پیشگیری ناشی از بحران های احتمالی 

این واحد هر چه زودتر در شهرداری اصفهان راه اندازی شود.
ش��ریعتی با اش��اره به مصوبه ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان کمک به 
دانش آموزان بی بضاعت که اخیرا در شورای اسالمی شهر اصفهان بررسی و 
به تصویب رسیده است، اظهار داشت: در این مصوبه اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان به دلیل رسیدگی بهتر به دانش آموزان بی بضاعت به شهردار 
اختیار دادند که مبلغ کمک به شهرداری را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش 
دهد و در این راستا از شهردار می خواهیم مبلغ تخصیص یافته را به خوبی 

بین دانش آموزان تقسیم کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ش��بکه 
اجتماعی دانش آموزی تحت عنوان »ش��اد« سال 
۹۴ افتت��اح می ش��ود، گف��ت: مراح��ل مطالعات، 
برنامه نویسی نرم افزاری و شناسایی نیرو   انجام شده 

و این شبکه در  سال ۹۴ افتتاح می شود.
حمیدرضا کفاش با بیان اینکه به مناس��بت سالروز 
تاسیس نهاد امور تربیتی در سراسر کشور از معلمان 
امور تربیتی تجلیل به عمل آمده است، اظهار داشت: 
بنده به عنوان خدمتگزار جامعه امور تربیتی کشور 
در جمع خانواده های معظم ش��هدا و معلمان امور 

تربیتی در شهرستان کرج حاضر شدم.
وی با بیان اینکه مربیان امور تربیتی در گذش��ته و حال اقدامات زیادی را 
در زمینه فرهنگ و تربیت در مدارس کشور انجام داده اند، خاطرنشان کرد: 
امروز با توجه به تغییر جامعه و ذائقه دانش آموزان نیازمند یک جهش بزرگ 

در امور تربیتی و فرهنگی هستیم.
مع��اون فرهنگ��ی و تربیت��ی وزیر آم��وزش و پ��رورش ب��ا بی��ان اینکه 
معلم��ان ام��ور تربیت��ی بای��د ح��وزه فعالی��ت خ��ود را گس��ترش 
دهن��د، بی��ان ک��رد: معلم��ان ام��ور تربیت��ی بای��د از ظرفی��ت هم��ه 
فرهنگی��ان و فض��ای بی��رون از آم��وزش و پ��رورش اس��تفاده کنن��د تا 
 یک جری��ان بزرگ تربیت اس��المی را در س��طح مدارس کش��ور ش��اهد

 باشیم.
کفاش با بیان اینکه از فعالیت های گذش��ته مربیان ام��ور تربیتی رضایت 
داریم، گفت: باید تالش ه��ای مربیان امور تربیتی افزای��ش یابد تا بتوانیم 

نیازهای امروز جامعه دانش آموزی را پاسخ دهیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دانش آم��وز ت��راز جمه��وری اس��المی ای��ران 
در س��ند تح��ول بنیادی��ن معرف��ی ش��ده اس��ت، گف��ت: امیدواری��م 
پ��س از ۱۲ س��ال ت��الش هم��ه عوام��ل جامع��ه ب��زرگ آم��وزش و 
پ��رورش دانش آم��وز ت��راز جمه��وری اس��المی را پ��رورش دهی��م 
 تا آم��اده ورود به س��ایر مراح��ل زندگی ش��ود و بتواند پله ه��ای ترقی را 

طی کند.
معاون فرهنگ��ی و تربیتی وزیر آم��وزش و پرورش با 
بیان اینکه مهم ترین نقش را معلم��ان امور تربیتی به 
عنوان س��نگرداران خط مقدم توس��عه فرهنگ دینی 
برای مقابله با جنگ نرم دارند، اظهار داش��ت: معلمان 
تربیتی در کنار سایر عوامل آموزش و پرورش با انجام 
 برنامه های دینی و مذهبی درصدد توس��عه فرهنگی

 هستند.
کف��اش ب��ا بی��ان اینک��ه معلم��ان ام��ور تربیت��ی 
از بهتری��ن اقش��ار فرهنگیان هس��تند، خاطرنش��ان 
کرد: توصی��ه می کنم ک��ه در این ش��رایط جدی��د مربیان ام��ور تربیتی 
معلوم��ات خودش��ان را ب��ه روز کنن��د و در زمینه فضای مجازی س��عی 
 کنند اگ��ر از دانش آم��وزان پیش��ی نمی گیرن��د، حداق��ل از آن ها عقب

 نمانند.
وی با بیان اینکه معلمان امور تربیتی باید ارتباط خود را با اقش��ار تربیتی 
در داخل و خارج از آموزش و پرورش افزایش دهند، بیان کرد: همه عوامل 
تربیتی در وزارت آموزش و پرورش باید بس��یج فرهنگ��ی را برای مقابله با 

تهاجم فرهنگی ایجاد کنند.
معاون فرهنگی و تربیتی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه 
تمهیدات ویژه ای را برای فعالیت مثبت در فضای مجازی اندیشیده  است، 
گفت: تقویت ش��بکه ملی مدارس ایران»رش��د«،  جزء برنامه های وزارت 

آموزش و پرورش است.
کفاش با بیان اینکه ش��بکه اجتماعی دانش آموزی تحت عنوان»ش��اد« 
سال آینده افتتاح می شود، اظهار داش��ت: مراحل مطالعات، برنامه نویسی 
نرم افزاری و شناسایی نیروی آن انجام شده که در فصل اول سال ۹۴ افتتاح 

می شود.
وی افزود: س��رمایه ش��بکه »ش��اد« دانش آموزان نخبه کش��ور خواهند 
 بود که در رش��ته های مختلف مقام به دس��ت می آورند و وارد این ش��بکه

 می شوند.

راه ورود پول های كثيف به  
قدرت بسته شود

  راه  برای پيروزی پمينا 
هموار بود !

صندلی های اتاق بازرگانی ، 
صندلی مجلس نيست
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فوالدمباركه اصفهان ، شركت بهره ور در صنايع معدني كشوراعالم شد

آخرين كارگاه گالبتون سازی جهان 
تعطیل شد

شازده كوچولو، به روی صحنه 
می رود

 قیمت يک كیلو چغاله بادام
 برابر با 10 كیلو مرغ!

راه های مقابله با هنگ كردن 
۲0 هزار پرنده به تاالب های بروجن كوچ كردندگوشی
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در سومين همایش جایزه بهره وري
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شادی و امید برای اقتصاد، مهمتر از 
نفت است

محس��ن رنانی،  عض��و هیات علم��ی دانش��گاه اصفهان 
در نشس��ت ائتالف اجتماع��ی، امید و نش��اط اجتماعی 
گفت: دهه 8۰ میالدی زمانی که پادش��اه کش��ور بوتان 
درگذش��ت، از ولیعهد او پرسیدند کش��ور شما کشوری 
فقیر اس��ت با چه ابزاری می خواهی��د آن را اداره کنید؟ 
وی ادامه داد: ولیعهد در پاس��خ به پرسش یادشده اظهار 
داش��ت علیرغم فقر ما ملتی ش��اد و امیدوار هس��تیم و 
 ای��ن بزرگترین س��رمایه اجتماعی هر دولتی محس��وب 
می شود. به گفته رنانی، در دهه های 7۰ و 8۰ میالدی، 
اقتصاددانان پی بردند که س��رمایه اجتماعی چه میزان 

برای توسعه نقش کلیدی دارد. 
وی با اشاره به برخی ویژگی های سنتی...
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بازار نوروزی؛ زیر ذره بين تعزیرات
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: طرح نظارتی 
ویژه نوروز در راستای حفظ، تعادل و تنظیم بازار و خدمات سفر 

استان اصفهان از ۱6 اسفند ماه آغاز به کار می کند.
غالمرضا صالحی، م��دت اجرای طرح نظارت��ی ویژه نوروز در 
راستای حفظ، تعادل و تنظیم بازار و خدمات سفر را حدود یک 
ماه عنوان کرد و افزود: این طرح در دو مرحله ۱6 تا ۲۹  اسفند 

و اول تا ۱۵ فروردین ماه اجرایی خواهد شد.
وی هدف از برگزاری طرح نظارتی ویژه نوروز در راستای حفظ، 

تعادل و تنظیم بازار و خدمات سفر را حفظ تعادل ....

راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزی»شاد«

سنا
س : ای

عک

 فوالدمباركه اصفهان ، شركت بهره ور در صنایع معدني
 كشور اعالم شد

در س��ومین همایش جایزه بهره وري معادن و صنایع معدني ای��ران در  تهران 
که با حضور دکتر محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهوري و رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي ، ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنایع معدني ایران و مدیران بنگاه های صنعتی و معدنی کشور برگزار شد، دکتر 
بهرام سبحانی ، لوح تقدیر شرکت بهره ور را به نام فوالد مبارکه اصفهان از معاون 

ریاست جمهوري دریافت  کرد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار فوالدمبارک��ه ، مع��اون ریی��س جمه��وری 
 و رییس س��ازمان مدیریت و برنام��ه ریزی در ای��ن همایش با اش��اره به ابالغ 
پیش نویس سیاست های کلی برنامه شش��م توسعه اظهار داشت: پیش نویس 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه هفته گذشته از سوی رهبر معظم انقالب 
به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ابالغ ش��د  که هدف گذاری بهره وری سه 

درصدی در صدر سیاست های آن خودنمایی می کند.
وی اظهار داشت: هدف سه درصدی دس��تیابی به بهره وری برای سومین سال 

پیش بینی شده و انتظار می رود به آن دست یابیم.
دراین ابالغیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی  آمده است که شروع هر برنامه توسعه 

باید توس��ط مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، به عنوان نگاه مش��ورتی پس از کار 
کارشناسی به پیشنهاد جمع و تایید رهبر 
معظم انقالب به دس��تگاه ه��ای اجرایی 

ارجاع شود.
ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه 
 ری��زی کش��ور اف��زود: هم��راه ب��ا
 برنامه های چهارم و پنجم توسعه ، در این 
دوره سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور 
 کار قرار دارد و نشانگر این است که موضوع
 به��ره وری و دس��تیابی ب��ه رش��د 
 متناس��ب، ب��ه منظ��ور تحق��ق ه��دف 
چشم انداز ۱۴۰۴یعنی رسیدن به جایگاه 
نخست علم و فناوری در منطقه درحالی 
که یک کش��ور توس��عه یافته هس��تیم، 

اهمیت به سزایی دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان ساخت: براساس بودجه 

سال ۱3۹۴ و با وجود کاهش منابع نفتی و درآمدی، بیش از ۹۴۰۰ میلیارد تومان 
پژوهش و تحقیق پیش بینی اعتبار 
شده که این رقم رش��د 3۴ درصدی 
نسبت به ۱3۹3 را نشان می دهد. وی 
گفت: نفت هم��واره در تامین بودجه 
نقش بی همتا داشته است؛  اما اکنون 
در بودجه ۱3۹۴ این امر کاهش یافته 
و بخش معدن و صنای��ع معدنی می 
تواند مورد توجه وی��ژه قرار بگیرد. به 
گفته نوبخت، براساس سیاست اقتصاد 
مقاومتی، بخش معدن از ظرفیت الزم 
برای توسعه کش��ور برخوردار است و 
برای جلب توجه به ای��ن بخش باید 
سرمایه گذاری الزم صورت بگیرد. بنا 
براین گزارش، دکتر کرباسیان معاون 
وزیر صنعت، معدن تجارت و ریاست 
هیات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران نیز که در این 
همایش به عنوان متولي اصلي حضور داشت، ضمن تقدیر از شرکت هاي پیشگام 
در ارتقاء به��ره وري از جمله فوالد مبارکه اصفهان، حضور معاون اول ریاس��ت 
جمهوري دراین مراسم را باتوجه به تراکم امور اجرایي دولت در هفته هاي پایاني 
سال، نشانگر اهمیت موضوع بهره وري در صنایع معدني و معادن و اهتمام ویژه 

دولت محترم تدبیر و امید در این خصوص ارزیابي کرد.
وی گفت: ایمیدرو برای افزایش بهره وری و سهم موثر در رشد اقتصادی کشور 
تالش می کند؛ به طوریکه طی سال های اخیر ایمیدرو با فعالیت های خود در 
حوزه معدن وصنایع معدنی نقش دوم را در رشد ناخالص ملی را پیدا کرده است 
و هم اکنون بخش معدن و صنایع معدنی در رش��د ناخالص داخلی  دارای رشد 
6 درصدی است که از این میزان یک درصد به بخش معدن و۵ درصد به بخش 
صنایع معدنی تعلق دارد.رییس سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی 
ایران گفت: طی سال های ۹۱ و ۹۲ میزان صادرات فوالد زیر ۲۰۰هزارتن بوده که 
این میزان صادرات در۱۱ماهه سال ۹3 به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن رسیده است.

وی افزود : در دنیا تولید فوالد به ازاء هر یک نفر 6۵۰ کیلو و در ایران این میزان 
بالغ بر 3۰۰ کیلو گرم است



يادداشت

 دور جديد اخراج ايرانی ها 
از ابوظبی و دبی

دور جدی��د »اخ��راج ایرانی��ان« مقی��م ام��ارات متح��ده 
عرب��ی مخصوص��ا در ابوظب��ی کلید خورده اس��ت. بیش��تر 
هموطنان اخراج  ش��ده از س��وى پلی��س ابوظبی ب��ه اداره 
»جوازات« فراخوان ش��ده و به آن  ها اعالم ش��ده اس��ت که 
 اقام��ت آن  ها لغ��و و هرچ��ه زود ت��ر باید خ��اک ام��ارات را

 ترک کنند.
 در برخی موارد نی��ز هنگام مراجعه هموطن��ان براى تمدید 
 اقام��ت، مراتب ع��دم تمدید و ل��زوم خروج آن  ه��ا، اعالمپ

 شده است.
 اخراج  ش��دگان از اصن��اف مختل��ف ازجمله کارگ��ر، بقال، 
صاحب س��وپرمارکت و...هس��تند که بعض��اً با خان��واده در 
امارات زندگی می  کنند. مهلت داده  ش��ده براى خروج از این 
 کشور بس��یار اندک و در برخی موارد س��ه  روزه تا یک هفته

 است.
 به  دلی��ل م��دت اندک، ض��رر و زی��ان قاب��ل توج��ه  اى به 
هموطنان وارد می  ش��ود و مجبورن��د اداره ام��وال و دارایی 
خود را به آش��نایان واگذار و این کش��ور را ترک کنند. برخی 
از هموطن��ان از برخ��ورد توهی��ن  آمی��ز مأم��وران اماراتی 
 و تهدی��د ب��ه زندانی ک��ردن، ب��ه نمایندگی ایران ش��کایت 

کرده  اند.
 برخی از هموطنان ابراز می دارند ک��ه تاکنون کوچک ترین 
تخلفی در ام��ارات نداش��ته  اند و اخراج آن  ها ب��دون دلیل و 
صرفاً به  خاطر ایرانی  بودن آن  ها صورت می  گیرد. برخی نیز 
 تخلف  هایی مرتکب ش��ده  اند که قباًل منتهی به حکم اخراج

 نمی  شد.

نقشه جديد خاورمیانه توسط 
شیعیان افغانستان

مراسم تشییع پیکر پاک شهید علیرضا توسلی، فرمانده نظامی 
نیروهاى افغانس��تانی که چند وقتی است با حضور داوطلبانه 
خود در سوریه تحت عنوان »مدافعان حرم« در برابر جریانات 
 تروریستی و تکفیرى مبارزه می کنند، در مشهد مقدس برگزار

 شد.
 حسن رحیم پور ازغدى در سخنانی کوتاه با اشاره به تشییع 
باش��کوه ش��هداى تیپ فاطمی��ون گفت: »به مح��ض اینکه 
خبر شهادت ش��هید توس��لی و برگزارى مراس��م تشییع را 
 ش��نیدم، خودم را ب��راى حضور در این مراس��م به مش��هد 

رساندم «. 
وى درب��اره ش��یعیان افغ��ان و نق��ش آن ه��ا در هندس��ه 
گفتمان��ی انقالب اس��المی گفت: »ش��یعیان افغانس��تان با 
ش��یعیان لبنان، ع��راق، ای��ران و دیگر کش��ور ها ب��ه دلیل 
ویژگی ه��اى خاصی ک��ه دارا هس��تند متفاوت اند و نقش��ه 
 جدی��د خاورمیان��ه را ای��ن ش��یعیان تش��کیل خواهن��د

 داد «.

رتبه ۱۳۷ ايران از نظر شکاف 
جنسیتی

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با بیان اینکه در حوزه 
شکاف جنسیتی که ساالنه توسط س��ازمان آمار جهانی ارائه 
می شود، ایران در س��ال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۲ کشور متأسفانه 
رتبه ۱۳۷ را داراس��ت، افزود: باید با برنامه ریزى صحیح، نرخ 

مشارکت اجتماعی و اقتصادى زنان در جامعه را باال ببریم.

کناره گیری شمس لنگرودی از جايزه 
شعر فجر

شمس لنگرودى که نامزد نهمین جشنواره شعر فجر شده از 
این جایزه کناره گیرى کرد. این ش��اعر پیشکسوت در متنی 
نوشته است: »با سالم و احترام،   و با خوشحالی از اینکه شعرم 
مورد قبول سالیق متفاوت واقع شده   و با اظهار تشکر از حسن 
ظن داوران محترم ، تقاضا دارم نامم را از شایستگان دریافت 

جایزه شعر حذف کنند. با سپاس ، شمس لنگرودى«.
 ش��مس لنگرودى ب��ا مجموع��ه ش��عر »آوازهاى فرش��ته 
 بی ب��ال« به عن��وان نام��زد جش��نواره ش��عر فج��ر معرفی 

شده است.
دیگ��ر نامزده��اى ای��ن جش��نواره به این ش��رح هس��تند: 
»باغ در حص��ار مصائ��ب«، س��روده علیرض��ا رجبعلی زاده 
کاش��انی، »تیترهاى درش��ت س��یاهترند«، مجموعه ش��عر 
علیرض��ا عباس��ی، »روى ج��اده ابریش��م ش��عر«، س��روده 
محم��د قهرمان، »ش��جره نامه یک ج��ن« س��روده علیرضا 
بدیع، »ض��د«، س��روده فاضل نظ��رى. داوران بخش ش��عر 
در نهمین جش��نواره ش��عر فجر، دکت��ر محمدرض��ا روزبه، 
 دکت��ر محمدرضا تقی دخ��ت و مصطفی محدثی خراس��انی

 هستند.

اسامی کشته شد  گان ُکرد در بنیاد 
شهید ثبت می شود

ی��ک منبع موث��ق در اس��تان کردس��تان گف��ت: جمهورى 
اس��المی ای��ران در ت��الش ب��راى ثب��ت اس��امی کردهاى 
ایرانی در بنیاد ش��هید کش��ور اس��ت که در کردستان عراق 
 در مب��ارزه ب��ا تروریس��ت ه��اى تکفی��رى داعش کش��ته

 شده اند.
 این منبع که خواس��ت نامش فاش نش��ود، افزود: بس��یارى 
از کرده��اى ایرانی که قبال مع��ارض و اکن��ون منتقد دولت 
جمهورى اس��المی ای��ران بودن��د، در راس��تاى مب��ارزه با 
تروریس��ت هاى تکفیرى به جبهه هاى جنگ با تروریست ها 
 در اقلیم کردس��تان عراق رفتند و در این راه ج��ان خود را از

دس��ت دادند. این مقام افزود: در راستاى قدردانی از مبارزات 
این افراد در تالش هستیم تا با جمع آورى اسامی، آن ها را در 

لیست شهداى مبارزه با تروریست هاى تکفیرى قرار دهیم.
 براس��اس ای��ن گ��زارش اف��راد مذکور ب��ه عنوان ش��هید 
در بنی��اد ش��هید جمه��ورى اس��المی ای��ران ثبت ش��ده 
 و از مزای��اى خانواده ه��اى ش��هدا برخ��وردار خواهن��د 

شد.

نایب ریی��س کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: همه نمایندگان مردم در 
مجلس ش��وراي اس��المي از حضور وزیر کش��ور در صحن 
مجلس براي توضیح و ارائه سند در رابطه با چرخه پول سیاه 

در سیاست کشور استقبال مي کنند.
وزیر کش��ور براى چندمین بار طی هفته ه��اى اخیر تاکید 
کرد که باید راه ورود پول هاى کثیف به قدرت بس��ته شود. 
عبدالرضا رحمانی فضلی ب��ا تاکید بر اینک��ه راه ورود پول 
کثیف به قدرت باید بس��ته ش��ود، اعالم آمادگ��ی کرد در 
یک جلسه یک  س��اعته در صحن غیرعلنی مجلس، فرآیند 
 پول هاى کثی��ف را در اقتصاد ب��راى نماین��دگان توضیح
 دهد. وى از نمایندگان مجلس خواسته در مبارزه با پول هاى 
کثیف با وزارت کشور هم صدا ش��وند. رحمانی فضلی گفته: 
»به کس��انی که در قدرت هس��تند، درباره پول هاى کثیف 
هشدار دادیم که اگر دقت نکنیم، امکان دارد پول هاى کثیف 
در حوزه سیاس��ت و قدرت ورود پیدا کند. در همین رابطه 
با منصور حقیقت پ��ور نماینده و نایب رییس کمیس��یون 
امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي 

گفتگو کردیم.
وزير کشور به نمايندگان توضیح دهد

 وي در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه واکنش نماین��دگان به
 صحبت هاي وزیر کشور پیرامون پول هاي کثیف در عرصه 
سیاست چیس��ت، گفت: همه نمایندگان مردم در مجلس 
شوراي اسالمي از حضور وزیر کشور در صحن مجلس براي 
توضیح و ارائه سند در رابطه با چرخه پول سیاه در سیاست 
کشور اس��تقبال مي کنند.حقیقت پور افزود: صحبت هاي 
وزیر کشور باید به دقت مورد بررس��ي قرار گیرد؛ زیرا ما در 
مقابل افکار عمومي مردم مسوولیت سنگیني داریم و نباید 

اعتماد آنها را از بین ببریم.
ريشه فساد اقتصادي بايد خشکانده شود

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي با 
اشاره به برخي فضاسازي هاي ایجاد شده پیرامون فسادهاي 
اقتصادي در کشور گفت: من معتقدم ریشه فساد اقتصادي 
 باید در کشور خش��کانده ش��ود و مردم باید شاهد برخورد 
بي قید و ش��رط مقامات قضایي با همه مفسدان اقتصادي 

باشند.
مذاکرات در مرحله بسیار حساس است

این نماینده مجلس همچنین به مذاکرات ایران و ۵+۱ اشاره 
کرد و افزود: مذاکرات ایران و غرب به مرحله حساسي نزدیک 
شده است و همه ما منتظر رس��یدن به یک توافق خوب در 

این زمینه هستیم و زیر بار توافق یک سویه که به نفع مصالح 
کشور و مردم نباشد نخواهیم رفت.حقیقت پور تصریح کرد: 
اگر آمریکا خواهان رس��یدن به توافق با ایران اس��ت نباید 

مصالح کشور خود را فداي اسراییل و عربستان کند.
اظهارات نتانیاهو از سر ناتواني سیاسي است

 س��خنراني نتانیاه��و در کنگ��ره آمری��کا ماهی��ت رژیم 
صهیونیس��تي را براي همه م��ردم جهان بیش از گذش��ته 

آشکار کرد.
وي با بیان این مطلب  اف��زود: نارضایتي اوباما از س��خنان 
نتانیاهو مي تواند نش��ان دهنده سیاس��ت ه��اي چندگانه 
در دیپلماس��ي این کشور باش��د. ایران مواضعش در مقابل 
رژیم صهیونیستي مشخص اس��ت و براي ما تفاوتي ندارد 
که آمریکا و اسراییل در چه سطحي از رابطه دیپلماتیک با 
یکدیگر قرار دارند.نماینده مردم اردبیل در مجلس همچنین 
اظهار داشت: نخست وزیر اسراییل یک دیوانه سیاسي است 
که نباید اظهاراتش جدي گرفته شود. رژیم صهیونیستي به 
خوبي مي داند که اولین اشتباهش در حمله نظامي به ایران 
به آخرین اشتباه آنها تبدیل مي شود و براي همیشه از صحنه 

روزگار محو مي شوند.
اسرايیل صاحب صدها کالهك هسته اي است

نایب ریی��س کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المیبه جنایات رژیم صهیونیستي در 
غزه نیز اشاره و خاطر نشان کرد: چگونه رژیمي که آن طور 
وحشیانه کودکان را س��الخي کرد،  مي تواند از حقوق بشر 
حرف بزند و ادعا کند که ایران قصد دستیابي به سالح هسته 
اي را دارد؟ اس��راییل چه جوابي براي وجود صدها کالهک 
هسته اي خود دارد؟ چرا جامعه جهاني در مقابل این رژیم 
جنایتکار موضع قاطعانه نمي گیرند؟ پاسخ به همه این سوال 

ها مي تواند ماهیت اسرائیل را نمایان کند.
توافق خوب با غرب اثبات حقانیت ايران است

 وي اف��زود: ایران همواره حس��ن نی��ت خود را ب��ه جهان 
نشان داده اس��ت و همین مذاکرات نیز نشان دهنده صلح 
طلبي ایران است. تمام اس��ناد و مدارک غربي ها نیز به این 
مساله اذعان دارد. توافق هسته اي خوب پیروزي براي مردم 
ایران است که بار دیگر حقانیت خود را به جهان نشان دهند.

همه دولتمردان آمریکا و نمایندگان کنگره با سخنان نتانیاهو موافق 
نیس��تند.امام جمعه اصفهان با بیان این مطلب گفت: جان آمریکا به 
اسراییل گره خورده اس��ت؛ اما همه دولتمردان آمریکا و نمایندگان 

کنگره با سخنان سخیف نتانیاهو علیه ایران موافق نیستند.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در خطبه هاى نم��از عبادى  � 
سیاسی جمعه اظهار کرد: در آیات قرآن حدود ۲۳ مرتبه واژه اسراف 

تکرار و در احادیث مختلفی  این واژه مذمت شده است.
وى بیان کرد: اسراف به حدى در آیات و روایات مذمت شده است که 
حتی از آن به عنوان صفت و اخالق فرعونی یاد شده است. اسراف به 

معناى عبور از حدود معمول در هر کارى است.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: یکی از صفات عبدالرحمان بر طبق قرآن کریم، اس��راف 
در انفاق است. هزینه هر مالی بر طبق آیات شریفه در غیر راه خدا و علیه دین خدا هر چند 

اندک باشد اسراف است.
وى افزود: اسراف حرام است و این حرام نیز به کم یا زیاد بودن هزینه مصرف  شده مرتبط 

نیست.
عضو مجلس خب��رگان رهبرى ادامه داد: در روایتی از پیامبر اکرم)ص( مش��هور اس��ت؛ 
چنانچه قیامت به پا شود و در دست فردى نهالی براى کاشته شدن باشد، فرد موظف است 
درخت را بکارد، که این حدیث حاکی از اوج سفارش و تأکید اسالم بر امر درختکارى است.

وى همچنین با بیان روایتی دیگر از امام صادق علیه السالم گفت: قطع درختی که ثمر و 
میوه داشته باشد عذاب خداوند را به همراه دارد.

امام جمع��ه اصفهان در ادامه،  اش��اره اى به رون��د مذاکرات 
هس��ته اى ایران و گروه ۱+۵، داش��ت و افزود: غرب می داند 
اگر با ایران به توافق نرسد، سرعت پیشرفت ایران در فناورى 

هسته اى، بیش از پیش خواهد شد.
وى یادآور ش��د: امروزه غ��رب و نمایندگان گ��روه ۱+۵ در 
بن بس��ت و دو راهی قرار گرفته اند، ت��وپ در میدان غربیان 

قرار دارد.
امام جمعه اصفهان در تشریح رخدادهاى اخیر نظامی علیه 
داعش توسط ایران گفت: امروز ائتالف دروغین تشکیل  شده 
ى ضدداعش، در ظاهر اظهار دش��منی می کند ولی در خفا از هرگونه کمک هاى مالی و 

پشتیبانی دریغ نمی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى خاطر نشان کرد: به حول و قوه الهی، مردم دنیا و نسل جوان 

جهان روز به روز با دورویی و دروغگویی آمریکاییان و غربیان آشنا می شوند.
وى با اشاره به مصادیق متعددى از شکست سیاس��ت هاى آمریکا در منطقه خاورمیانه، 
چون پیروزى سوریه، عراق، لبنان، یمن و بحرین عنوان کرد: به خوبی روشن است که کمر 

هم پیمانان آمریکا در منطقه شکسته شده است.
طباطبایی نژاد اظهار کرد: طبق وعده خداوند در قرآن، کس��انی که دست به دست یهود 
بدهند، از یهودیان محسوب شده و دشمنان اسالم هستند؛ به کورى چشم دشمنان و به 
همت مردم شیعه و سنی عراق، داعش روز به روز تضعیف ش��ده و دست خود را به خون 

حامیانش آغشته می کند.

نایب رییس کمیس��یون ویژه حمایت از 
تولید ملی گف��ت: وزارت صنعت وظایف 
خود را در خصوص مبازره با قاچاق انجام 
نداده و در صورتی ک��ه نعمت زاده تغییر 

نکند استیضاحش می کنیم.
نای��ب  براهیم��ی،  پورا محمدرض��ا   
ریی��س کمیس��یون وی��ژه حمای��ت 
از تولی��د مل��ی در گفتگو با »نس��یم« با 
اش��اره به تجمع اعتراض آمی��ز در برابر 
وزارت صنع��ت اظه��ار ک��رد: ب��ا توجه 
اتفاق��ات رخ داده مس��اله اس��تیضاح 
آقاى نعم��ت زاده مطرح اس��ت و تعداد 
 زیادى از نمایندگان پیگیر این مس��اله 

هستند.
وى اف��زود: وضعی��ت وزارت صنع��ت، 
معدن و تج��ارت به جه��ت مدیریتی و 
اقدامات��ی که باید انج��ام دهد، وضعیت 
مطلوب��ی نیس��ت و  آقاى وزی��ر هم دو 
کارته  اس��ت. وى ادامه داد: آقاى نعمت 
زاده در لب��ه اس��تیضاح ق��رار دارد و 
احتمال دارد در قالب س��وال س��وم و یا 
 ط��رح اس��تیضاح از وزارت صنعت کنار 

گذاشته شوند.
نایب رییس کمیس��یون وی��ژه حمایت 
از تولی��د مل��ی با انتق��اد از مش��کالت 
بخش تولید به نس��یم بیان کرد: وزارت 
صنعت باید برنامه عملیات��ی خود را در 

حوزه تولید انج��ام دهد و ش��کل کار را 
 به نحوى مدیریت کن��د که از تولید ملی

 حمایت شود.
پورابراهیم��ی ب��ا انتق��اد از حجم باالى 
قاچاق در کشور خاطرنش��ان کرد: یکی 
از راه هاى مه��م حمای��ت از تولید ملی 
مبارزه با قاچاق کاال در کش��ور است که 
اخیرا رهب��ر معظم انقالب در نشس��تی 
که با مجموعه مهندسین کشور داشتند 
روى این مساله تاکید کردند و حتی بیان 
ایش��ان این بود که عدد و رقم ها درباره 

قاچاق نگران کننده است.
وى اف��زود: ۲۰ میلی��ارد دالر س��االنه 
ارزش کااله��اى واردات��ی در کش��ور 
اس��ت؛ بنابراین با توجه به این وضعیت 
و ش��رایط به نظ��ر می رس��د یک��ی از 
کارهایی ک��ه وزارت صنع��ت در حوزه 
حمایت از تولید باید انج��ام دهد، بحث 
مبارزه با قاچاق اس��ت، اما قانون مبارزه 
 با قاچ��اق در حال حاضر ب��ه خوبی اجرا

 نمی شود.
نایب رییس کمیس��یون وی��ژه حمایت 
از تولی��د مل��ی ادام��ه داد: از ۷ اس��فند 
9۲ که ای��ن قانون ابالغ ش��ده و االن که 
بیش از یک س��ال از آن می گذرد دولت 
 موظف بوده اس��ت ک��ه ظرف س��ه ماه 

آیین نامه هاى اجرایی ان را بنویسد.

وزیر امورخارجه کشورمان در پاسخ به این 
سوال که احتمال موفقیت و امضاى توافق 
جامع چند درصد است؟ گفت: من احتمال 
موفقیت را بیش از احتمال شکس��ت می 
دانم. محمدجواد ظریف در پاس��خ به این 
س��وال که آخرین گزارش ها که چندین 
روزنامه آمریکایی هم روى آن مانور دادند 
 حکایت ازآن دارد که طرفین در مذاکرات

 هس��ته اى روى عدد ش��ش هزار و ۵۰۰ 
س��انتریفیوژ با یکدیگر به توافق رس��یده 
اند، ش��ما این موضوع را تایید می کنید؟ 
افزود: این توافق مجموع��ه اى از قطعات 
است و تا این قطعات کنار هم چیده نشود 
هیچ تصویر واقعی وج��ود ندارد.وى ادامه 
داد: به همین دلیل هم در توافق ژنو گفته 
ش��د تا زمانی ک��ه روى همه چی��ز توافق 
نش��ود روى هیچ چیز توافق نش��ده است.

وزیر امورخارجه گفت: بحث غنی س��ازى 
مجموعه اى از اقدامات مختلف است که در 
مقاطع گوناگون شکل می گیرد؛ هیچ یک 
از قطعات این مجموع��ه نمی تواند تعیین 
کننده شکل کلی مجموعه باشد ؛ بنابراین 
تا ش��کل کل��ی ترس��یم نش��ود و توافقی 
 صورت نگیرد که هنوز شکل نگرفته، شما 
نمی توانید راجع به هیچ یک از جزییاتش 
س��خن بگویید یا در خصوص آن قسمت 

جزیی اظهارنظر کنید.

ظریف همچنین در بخ��ش دیگرى از این 
گفت و گو در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه آیا قرار است توافق نهایی به صورت 
یک معاهده بین المللی ثبت ش��ود که در 
آینده طرف غربی نتوان��د وعده هاى خود 
 را زیرپا بگذارد؟ اظهارداش��ت: برداش��تن

 تحریم هاى ش��وراى امنی��ت پیچیدگی 
ندارد و تنها به اراده سیاسی وابسته است.

وى ادامه داد: پیچیدگی حقوقی هم وجود 
ندارد. پیچیدگ��ی حقوقی در تحریم هاى 
گذشته هم توسط دولت هاى غربی ایجاد 
شده است؛ یعنی مثال در مورد تحریم هاى 
عراق، آمریکایی ها تصمیمی را گرفتند که 
حقوقی نبود؛  اما براساس آن عمل کردند.

رییس دس��تگاه دیپلماس��ی گف��ت: این 
توافقی اس��ت که در ی��ک قطعنامه فصل 
هفتم��ی منش��ورملل متحد م��ورد تایید 
قرار می گی��رد و در نتیجه ب��ه یک توافق 
بین المللی و الزام آور براى همه دولت ها 
تبدیل می شود. ظریف در پاسخ به سوال 
دیگر مبنی بر اینکه قرار است تا آخر مارس 
حتم��ا مذاکرات ب��ه نتیجه برس��د؛ یعنی 
توافق کامل حاصل می ش��ود یا شکست 
مذاک��رات؟ اف��زود: خیر، چنی��ن چیزى 
نیس��ت. گفت و گوها ادامه دارد و تا زمانی 
که برسر همه جزییات توافق نشده احتمال 

شکست مذاکرات وجود دارد.

نايب ريیس کمیسیون امنیت ملي  خطاب به  مجلس :

امام جمعه اصفهان:

نمايندگان گروه ۱+۵ در بن بست قرار گرفته اند

 عدد و رقم ها درباره قاچاق نگران کننده استنرسیدن به تفاهم، پايان دنیا نیست

راه ورود پول های كثيف به  قدرت بسته شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس:

غني سازي اورانیوم در فردو، 
اصفهان و نطنز ادامه مي يابد

آمریکا به دنبال تعطیلي س��ایت هسته اي فردو است.
نماینده مردم ش��هرضا در مجلس ش��وراى اسالمی با 
بیان این مطلب گفت: جمهورى اسالمی ایران براساس 
نیاز خود تصمیم می گیرد در چه مکانی، چند دستگاه 

و تاسیسات نصب کند.
 بر اساس آمایش سرزمینی که در کشور تعریف شده 
باید در سه نقطه غنی سازى صورت گیرد که عبارتند 

از فردو، اصفهان و نطنز.
 عوض حیدرپ��ور درب��اره برخی اظهارنظ��ر غربی ها 
مبنی بر عدم اس��تفاده از فردو به عنوان یک س��ایت 
غنی س��ازى اورانیوم گفت: تعطیلی فردو از ابتدا جزء 
خواس��ته هاى آمریکایی ها ب��وده،  ول��ی جمهورى 
 اس��المی ایران دلیل��ی بر تمکی��ن به خواس��ته آنها
 نمی بیند و اصرار دارد که حتما در فردو غنی س��ازى 
انجام گیرد و کماکان بر این خواسته پافشارى می کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شوراى اسالمی افزود: 
جمهورى اسالمی ایران براساس نیاز خود تصمیم می 
گیرد در چه مکانی، چند دس��تگاه و تاسیسات نصب 
کند.  وى با بیان اینکه ته��ران به صورت جدى در این 
خص��وص برنامه ریزى م��ی کند، ادامه داد: این س��ه 
س��ایت، قابل مانیتورینگ و تحت نظر دوربین آژانس 

بین المللی انرژى اتمی است.
حیدرپور توضیح داد: اینکه جمهورى اس��المی ایران 
تصمیم بگیرد غنی س��ازى خود را محدود و در سایت 
هاى کمترى متمرکز کند، در حوزه اختیارات شوراى 
عالی امنیت ملی اس��ت و باید به تنفی��ذ مقام معظم 
رهبرى برسد. این نماینده مجلس با اشاره به مذاکرات 
ایران با ۱+۵ گفت: جرح و تعدی��ل جزء آداب مذاکره 
اس��ت. مذاکره به این معناس��ت که اگ��ر هر دوطرف 
خواس��ته هایی دارند، جرح و تعدیل کنند تا به توافق 
برسند و علی القاعده به تیم مذاکره کننده کشور اجازه 
داده ش��ده به گونه اى که حقوق هس��ته اى و کرامت 
جمهورى اسالمی ایران حفظ ش��ود، این کار را انجام 
دهد.وى درباره احتمال تواف��ق نهایی توضیح داد: آن 
چیزى که از افواه برمی آید و به کمیسیون امنیت ملی 
و نمایندگان گزارش ش��ده حاکی از این است که هر 
دو طرف ب��ه صورت جدى مصمم هس��تند اختالفات 
را به حداقل ممکن تقلیل دهند تا به یک توافق جامع 

دست پیدا کنند.

معاون روحانی برای اجالس 
»مقام زن« عازم نیويورک شد

معاون رییس جمهورى در ام��ور زنان و خانواده براى 
ش��رکت در پنجاه و نهمین اجالس کمیسیون مقام 
زن )پکن+۲۰( راهی نیویورک ش��د. هیات ایرانی به 
ریاست موالوردى در ۴ روز نخست این اجالس حضور 

خواهد داشت.
 ش��هین دخت موالوردى، مع��اون رییس جمهورى 
در ام��ور زن��ان و خانواده ب��راى ش��رکت در پنجاه و 
نهمین اجالس کمیسیون مقام زن )پکن+۲۰( راهی 

نیویورک شد.
این اجالس ۱۰ روزه از ۱8 اسفند آغاز می شود و هیات 
ایرانی به ریاست شهین دخت موالوردى معاون رییس 
جمهورى در ۴ روز نخس��ت اجالس حض��ور خواهد 
داش��ت.با توجه به اینکه اجالس کمیسیون مقام زن 
در بیس��تمین س��الگرد اجالس پکن برگزار می شود 
به نام پکن+۲۰ نامگذارى شده است. در این اجالس 
دستاوردها و چالش هاى کشورهاى مختلف بر اساس 
۱۲ محور نگران کنن��ده حوزه زنان مطرح ش��ده در 
اجالس پکن بررسی می شود. باستانی، معاون بررسی 
هاى راهب��ردى معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهور، دکتر فالحتی مدیرکل دفتر امور بین المللی 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهورى، مهندس 
جلودارزاده مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور زنان و خانواده، فرهمندپور مش��اور وزیرکش��ور 
در امور زنان و خانواده، تندگویان مش��اور وزیر نفت 
در امور زنان و خان��واده و کرکه آبادى مدیرکل بانوان 
 استاندارى سمنان، موالوردى را در این سفر همراهی

 می کنند. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
سخنران مراسم افتتاحیه اجالس کمیسیون مقام زن 
است و اعضاى هیات دولتی ایران در دو پنل تخصصی 
»برابرى جنس��یتی مرج��ع ملی زن��ان« و »مکانیزم 
هاى نهادین براى پیش��رفت زنان« ش��رکت خواهند 
کرد. همچنین هی��ات دولتی ایرانی در حاش��یه این 
اجالس، پنلی تخصصی را با عن��وان »زنان ایران ۲۰ 
سال پس از پکن« را در مقر سازمان ملل در نیویورک 
برگزار خواهد کرد که اعضاى هیات ایرانی در این پنل 
سخنرانی هایی را درباره وضعیت آموزش، بهداشت و 
سالمت، زنان در قدرت تصمیم گیرى، توانمند سازى 
اقتصادى زنان و مشارکت اقتصادى آنها و به طور کلی 
دستاوردهاى ۲۰ سال گذشته در همه عرصه ها، انجام 

خواهند داد.

شنیده ها

2
هالكت ۱۵۰ داعشی در شرق »الکرامه«

آزادى کامل منطقه البغدادى و هالکت ۱۵۰ داعشی در شرق الکرامه از جمله خبرهاى 
امنیتی عراق به شمار می رود.نیروهاى امنیتی عراق توانستند منطقه البغدادى را به 
طور کامل از تروریست هاى داعش پاکسازى کنند.نیروهاى ارتش عراق کنترل راه 
آلوس بغدادى را به دست گرفته اند و در اطراف منطقه البغدادى مستقر شده اند.                                                          
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گشتی در اخبار تكميل احداث مجتمع ايستگاهي قطار شهري تا پايان سال آينده

به منظور جلوگيری از تخلفات احتمالی ؛

مدير منطقه ۵ شهرداري اصفهان از پيشرفت ۵۰ درصدي عمليات اجرايي مجتمع 
ايستگاهي قطار ش��هري خبر داد.حميد عصارزادگان گفت: با توجه به اينكه اين 
مجتمع روزانه با ترافيك بااليي روبروست، در حال اجراست، خاكبرداري پروژه تنها 

در شب امكان پذير است  كه سرعت اجراي پروژه را كند مي باشد.
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انرژی خورشیدی به کمک 
فضای سبز می آيد

شهردار اصفهان با بيان اينكه در برنامه 14۰۰ بايد۵/12 مگاوات 
از انرژی های نو اس��تفاده كنيم ادامه داد: تمام سطح پارک های 
اصفهان به انرژی های خورش��يدی مجهز می شود. سيد مرتضی 
سقائيان نژاد در حاشيه مراسم روز درختكاری اظهار كرد: مراسم 
اين روز تنها اين پيام را دارد كه ما برای دستيابی به زندگی سالم 
بايد از طبيعت و محيط زيست سالمی برخوردار باشيم. شهردار 
اصفهان ب��ا بيان اينك��ه در برنامه 14۰۰ باي��د ۵/12  مگاوات از 
انرژی های نو اس��تفاده كنيم، ادامه داد: تمام س��طح پارک های 

اصفهان به انرژی های خورشيدی مجهز می شود.
وی با بيان اينكه طبيعت سالم نيز بايد رشد طبيعی خود را داشته 
باشدادامه داد: آب، هوا و درختان برای ادامه حيات سالم ضرورت 
دارد؛ اما متاس��فانه امروز مباحث آلودگی هوا و خاک، نبود آب و 
خشكسالی های حاكم بر جامعه روز به روز اهميت درخت را برای 
ما بيشتر كرده است. ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اينكه در دين 
اسالم نگاه به آب، درخت، طبيعت و نگاه به سبزه ثواب و اهميت 
بسياری دارد، تصريح كرد: اين اهميت و ثواب برای اين است كه 
درخت، طبيعت و آب برای ادامه زندگی انس��ان ها ضرورت دارد 
اما متاسفانه به دليل دخل و تصرف های نا همگون و نا مناسب در 

طبيعت سبب ايجاد آالينده های جوی شده ايم.
وی با اشاره به اينكه نابود كردن گياهان و درختان سبب نابودی 
زندگی انسان ها می شود، ادامه داد: درختان مايه حيات، سالمتی 

و ادامه يافتن يك شهر سالم هستند.
س��قائيان نژاد با بيان اينكه در حال حاضر س��رانه فضای سبز در 
اصفهان 26/۵ متر مربع اس��ت، تاكيد كرد: قرار بود كه در برنامه 
پنجم توسعه اين سرانه را به 3۰ متر مربع افزايش بدهيم؛ اما به 
دليل وجود خشكسالی های حاكم بر اصفهان اين موضوع محقق 

نشده است.
وی با تاكيد بر اينكه هر سال حدود 3۰ هزار نفر به جمعيت شهر 
اصفهان اضافه می شود، افزود: برای حفظ اين سرانه نيز در سال 
جاری بايد 6۰ هكتار فضای سبز در سطح شهر ايجاد می كرديم.

ش��هردار اصفهان به اهميت اكسيژن در راس��تای حفظ فضای 
سبز اشاره كرد و گفت: افرادی كه نسبت به كاشت درخت اقدام 
می كنند و يا افرادی كه دارای باغ هستند، برای حفظ اين عرصه 
اگر نياز به كود يا حرص داشته باشد، شهرداری اين اقدامات را به 

صورت رايگان انجام می دهد.
وی با اش��اره به اينكه ما بايد نوع نگاه خود را ب��ه طبيعت تغيير 
بدهيم اظهار كرد: نوع اس��تفاده از انرژی های موجود بايد تغيير 
كند و در حال حاضر به س��مت و س��وی اس��تفاده از انرژی های 

خورشيدی و استفاده از انرژی ناشی از زباله می رويم.
وی با تاكيد بر اينكه در حال حاضر فضای س��بز ش��هر اصفهان 
حدود ۵۰ ميليون متر مكعب آب نياز دارد، تصريح كرد: نقش و 
كمك مردم در راس��تای حفظ فضای سبز موجود در سطح شهر 

ضرورت دارد.

صنعت فرش، وابستگی  به نفت را 
جبران می کند 

نماينده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
متأس��فانه هر از چندگاهی متولي صنعت فرش در كشور تغيير 
می كند و به دليل نبود يك متولي مش��خص، موانعی بر سر راه 

شكوفايی اين صنعت ايجاد شده است. 
ناصر موس��وی الرگاني كه خود از بافندگان فعال فرش دستباف 
 اس��ت، در حاش��يه بازدي��د از اس��توديوی برنام��ه تلويزيونی 
»تار و پود«، با اش��اره به مهم ترين مشكالت صنعت فرش اظهار 
داش��ت: در دولت های قبلي و فعلي، به وع��ده هايي كه در مورد 
جوايز صادراتي به صادركنندگان داده ش��دعمل نش��ده است. 
همچنين ب��ا وجود آن كه فرش ايرانی بيش��تر جنب��ه تزييني و 
صادراتي دارد، هم اكنون زمينه صادرات آن فراهم نيست و همين 
امر باعث كاهش توليد فرش شده است. از اين رو دولت بايد زمينه 
را برای صادرات ف��رش فراهم كند تا با افزايش توليد، احس��اس 

امنيت بيشتری برای بافندگان فراهم شود.
تشکیل فراکسیون فرش مجلس در جهت حمايت از فرش 

دستباف ايراني
رييس فراكسيون فرش مجلس، با اش��اره به تشكيل فراكسيون 
فرش در مجلس گفت: اين فراكس��يون تش��كيل ش��ده است تا 
نمايندگان، حامي فرش دستباف باشند. هم اكنون هم اتحاديه 
فرش ايران پيشنهادهايی را برای بودجه سال 94 ارايه داده است تا 
با پيگيری نمايندگان عضو اين فراكسيون و تصويب آن ها، صنعت 
فرش رونق بيشتری يافته و زمينه اشتغال بيشتری فراهم شود. 

موسوی الرگاني با اش��اره به اين كه فرش از صنايع دستي جدا 
شده است، گفت: با توجه به اين كه صنايع دستي دارای سازماني 
زير نظر رياست جمهوری است، از پشتوانه محكم تری برخوردار 
است. اما تاكنون حمايتي كه شايسته فرش دستباف بوده، از آن 

صورت نگرفته است. 
خودتحريمي ها باعث نابودی صنعت فرش مي شود

وی تصريح كرد: فرش دس��تباف ايران زماني در دنيا حرف اول 
 را م��ي زد و البته هن��وز هم اگر خ��ود تحريمي ها ك��ه گاهي از

 تحريم های خارجي اثر سوء بيش��تری دارد برطرف شود، فرش 
دستباف مي تواند در مجموعه صادرات غيرنفتي، ارزآوری خوبي 

را برای كشور به همراه داشته باشد. 
وی با اشاره به لزوم قطع وابس��تگی اقتصاد كشور به نفت، اذعان 
داش��ت: در صورت حمايت از صنعت فرش، اين حوزه از اقتصاد 

مي تواند رتبه دوم ارزآوری را برای كشور به همراه داشته باشد. 
موس��وی الرگاني ادامه داد: در حال حاضر تس��هيالتي كه برای 
صنعت فرش در نظر گرفته مي ش��ود، يا پرداخت نمي ش��ود، يا 
قيد و بندهايي برای آن در نظر گرفته مي ش��ود ك��ه در نهايت 
بافنده نمي تواند از آن اس��تفاده كند. از طرفي تعيين قيد و بند 
برای صادركنندگان از طريق متوليان صادرات كشور، يكي ديگر 
از موارد خود تحريمي ها است. رييس فراكسيون فرش مجلس 
تأكيد كرد: يكي از راهكارها برای رس��يدن ب��ه اقتصاد مقاومتي 
موردنظر مقام معظم رهبری، حمايت از توليد و سرمايه مادی و 
معنوی ايراني و هنر هنرمندان فرش دستباف است كه مي تواند 

از وابستگي های منفی كشور بكاهد. 
موسوی الرگاني برنامه تلويزيوني تار و پود را يكي از برنامه های 
حامي فرش دستباف ايراني دانس��ت و گفت: به نظر من در اين 
برنامه گام بلندی در ارتباط ب��ا معرفي و حمايت از صنعت فرش 

برداشته شده است كه در كشور بي نظير است.  

با صدور اطالعیه اي از سوي سازمان 
وظیفه عمومي ناجا؛

تمديد مهلت ثبت نام طرح 
جريمه مشموالن غايب

  س��ازمان وظيفه عمومي نيروي انتظام��ي با صدور 
اطالعيه اي از تمديد مهلت ثبت ن��ام طرح جريمه و 

تعيين تكليف مشموالن غايب خبرداد.
اين سازمان طي اطالعيه اي در خصوص تمديد مهلت 
زمان ثبت نام طرح جريمه و تعيين تكليف مشموالن 
غايب اعالم كرد به دليل استقبال و مراجعه مشموالن 
غايب از طرح و ازدح��ام در دفاتر خدمات الكترونيك 
انتظامي )پليس+1۰ (، زمان ثبت نام درخواست هاي 
مش��موالن غايبي كه بيش از ۸ س��ال غيبت دارند و 
تاكنون نيز تعيين تكليف خدمتي نش��ده اند را تا 29 

اسفند ماه سال جاري تمديد كرد.
سازمان وظيفه عمومي ناجا تاكيد كرد: سربازان فراري 
كه از آخرين تاريخ فرار از يگان خدمتي آنها، بيش از 

۸ سال سپري شده در شمول طرح قرار مي گيرند.
همچنين اين اطالعيه مي افزايد: مش��موالني كه از 
معافيت تحصيلي برخوردار بوده اند و به هر دليلي از 
ادامه تحصيل باز مانده اند، به ش��رط اينكه از آخرين 
مقطع تحصيلي كه فارغ التحصيل شده اند بيش از ۸ 
سال سپري شده باشد مي توانند از طرح مذكور بهره 

مند گردند.
 ش��ايان ذكر اس��ت مش��موالن غايب واجد ش��رايط

 مي بايست ظرف مدت تعيين شده، به يكي از دفاتر 
خدمات الكترونيك انتظامي )پليس +1۰( مراجعه و 
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام  كنند؛ درغير اين 
صورت فرض بر آن خواهد بود كه فرد غايب مي خواهد 

برابر مقررات به خدمت اعزام شود.
مدارک مورد نياز براي ثبت درخواست در اين زمينه 
عبارتند از اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي مشمول، 
اصل و كپ��ي آخرين مدرک تحصيل��ي و اصل و كپي 
شناس��نامه همس��ر و فرزندان خود، درصورت اينكه 
متاهل بوده و داراي فرزند مي باش��ند مي بايست به 
هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي 
براي ثبت درخواس��ت اين مدارک را به همراه داشته 

و ارائه كنند.
قابل ذكر اس��ت مش��موالن غايب در صورت نياز به 
اطالعات بيش��ترمي توانند به پايگاه اطالع رس��اني 
www.vazifeh.police. اين سازمان به نش��اني

ir مراجعه و در جريان اخبار مربوط به تعيين تكليف 
مشموالن غايب قرار گيرند.

بازار نوروزی؛ زير ذره بين تعزيرات

مدير كل تعزيرات حكومتی اس��تان اصفه��ان گفت: طرح 
نظارتی ويژه نوروز در راس��تای حفظ، تعادل و تنظيم بازار 
و خدمات سفر استان اصفهان از 16 اس��فند ماه آغاز به كار 

می كند.
غالمرضا صالحی، مدت اجرای ط��رح نظارتی ويژه نوروز در 
راستای حفظ، تعادل و تنظيم بازار و خدمات سفر را حدود 
يك ماه عنوان كرد و افزود: اين طرح در دو مرحله 16 تا 29  

اسفند و اول تا 1۵ فروردين ماه اجرايی خواهد شد.
وی هدف از برگزاری طرح نظارتی ويژه نوروز در راس��تای 
حفظ، تعادل و تنظيم بازار و خدمات س��فر را حفظ تعادل 
عرضه و تقاض��ا و جلوگيری از تخلفات احتمالی دانس��ت و 
ابراز داشت: اين طرح با حداكثر توان عملياتی دستگاه های 
نظارتی و با حضور قوی و بازدارنده در عرصه داد و ستد برای 
برخورد قانونی با عوامل اخالل در نظم بازار اجرايی می شود.

مديركل تعزيرات حكومتی استان اصفهان با اشاره به فعاليت 
۵ شعبه س��يار در ش��هر اصفهان در راس��تای اجرای طرح 
نظارتی ويژه نوروز در راستای حفظ، تعادل و تنظيم بازار و 
خدمات سفر در شهر اصفهان افزود: همچنين در شهرستان 
های استان نيز اين فعاليت ها توسط اداره تعزيرات حكومتی 

دنبال می شود.
وی با بيان اينكه محورهای رسيدگی در اجرای طرح نظارتی 
ويژه نوروز در راستای حفظ، تعادل و تنظيم بازار و خدمات 
سفر ش��امل گروه كاال و خدمات شامل صنفی و غير صنفی 
اس��ت، ادامه داد: نظارت بر محصوالت بهداشتی، درمانی و 
دارويی، گروه قاچاق كاال و ارز، قاچاق كاالی در سطح عرضه و 

عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی صورت می گيرد.
صالحی با بيان اينكه در بخش كاال و خدمات در اجرای طرح 
نظارتی ويژه نوروز در راستای حفظ، تعادل و تنظيم بازار و 
خدمات سفر كاالهای پرتقاضای فعلی بازار در دستور كار قرار 
دارد، افزود: در اين راستا كاالهايی همچون مرغ، تخم مرغ، 
گوشت برنج، قند، روغن، شكر، ش��يرينی، آجيل، تنقالت، 
مواد پروتئينی، ميوه و تره بار، البس��ه، كيف و كفش، شير و 
فرآورده های لبنی، سوخت، آژانس های مسافرتی، حمل و 
نقل درون شهری و برون ش��هری و بين شهری و تمام اقالم 
دارويی و مواد خوردنی و آشاميدنی مورد بررسی در اين طرح 

تعيين شده است.
وی در خصوص اماكن مورد ه��دف در اجرای طرح نظارتی 
ويژه نوروز در راستای حفظ، تعادل و تنظيم بازار و خدمات 
سفر نيز گفت: ش��ركت های مس��افرتی هوايی، پايانه های 
مسافربری، فرودگاه ها، ايستگاه های راه آهن، مراكز اسكان 
مس��افران نوروزی، اقامتگاه های گردش��گری، زائر سراها، 
فروشگاه های زنجيرهای، نمايشگاه های بهاره، توليدی ها، 
سردخانه ها و تمام واحدهای توريس��تی و خدماتی اماكن 

مورد هدف اجرای اين طرح هستند.
کاهش تخلفات اس�تان اصفه�ان در بخش تعزيرات 

حکومتی 
مديركل تعزيرات حكومتی استان اصفهان با اشاره به تشكيل 
34 هزار و 99۵ مورد پرون��ده از فروردين تا پايان بهمن ماه 
سال جاری بيان داشت: همچنين در اين بازه زمانی 3۵ هزار 

و 2۵4 مورد پرونده رسيدگی و مختومه شده است.

وی ادامه داد: در س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته با كاهش 1۵ درصدی تخلفات ارجاع داده شده به 

تعزيرات حكومتی استان اصفهان مواجه بوده ايم.
صالحی هزينه كل تخلفات صورت گرفته در بخش تعزيرات 
حكومتی اس��تان اصفهان را 4۰۵ ميليارد و 764 ميليون و 
4۰۵ هزار رايل اعالم كرد و افزود: در اين راس��تا بايد توجه 
داشته باشيم كه عدم درج قيمت بر روی محصوالت، گران 
فروشی و عدم رعايت دستورالعمل های بهداشتی به ترتيب 
ب��ا 23/ 22 و 11 درصد بيش��ترين نوع تخلف��ات را به خود 

اختصاص داده اند.
وی با اش��اره به برخی از پرونده های مهم بررس��ی شده در 
تعزيرات حكومتی اس��تان اصفهان از ابتدای س��ال جاری 
تا پايان بهمن ماه ابراز داش��ت: در اين بازه زمانی كشف ۸۰ 
تن برنج آلوده از يكی از قاچاقچيان استان اصفهان با اعمال 
جريمه 196 ميليون تومانی از مهمترين پروندهها مطروحه 

بوده است.
يک میلیارد و 155 میلیون تومانی قاچاقچی گازويیل
مديركل تعزيرات حكومتی استان اصفهان در ادامه با اشاره 
به محكوميت يك ميليارد و 1۵۵ ميليون تومانی قاچاقچی 
گازوييل در اس��تان اصفهان افزود: اين جريمه برای قاچاق 
637 هزار و 491 ليتر گازوييل صادرش��د كه در نهايت اين 

ميزان گازوييل به شبكه توزيع برگشت داده شد.
وی در ادامه با اش��اره به پرونده عرضه خارج از ش��بكه يك 
ميليون ليتر گازوييل در تعزيرات حكومتی نطنز اشاره كرد 
و ابراز داشت: متهم اين پرونده نيز به پرداخت 2۰۰ ميليون 

تومان جريمه نقدی محكوم شد.
صالحی با اشاره به محكوميت ميلياردی قاچاقچی پوشاک 
در استان اصفهان نيز بيان داشت: ارزش پوشاک كشف شده 
يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است كه تحت پوشش 

حمل برنج كشف و ضبط شده است.
وی كشف بزرگترين محموله قاچاق تلفن همراه كشور را  از 
ديگر دستاوردهای تعزيرات حكومتی استان اصفهان دانست 
و عنوان كرد: اين محموله ش��امل 17 هزار و ۵2۰ عدد انواع 
گوشی تلفن همراه بوده اس��ت كه به همراه 14 هزار بسته 
تنباكو كشف و ضبط شده است. مديركل تعزيرات حكومتی 
استان اصفهان در ادامه با اشاره به تعطيلی چندين مغازه ميوه 
فروشی و گز و شيرينی فروشی در سطح شهر اصفهان به دليل 
گران فروشی طی چند روز اخير اشاره كرد و ابراز داشت: در 
اين راستا از تمام شهروندان تقاضا داريم، در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف پيامكی را به شماره 3۰۰۰96۵1 اعالم كنند.

                    اس�ماعیل ربیع زاده :پيش��داوری نگرش��ی 
منفی و خصمانه نس��بت به گروهی مشخص ، براساس 
تعميم های ناش��ی از اطالعات ناروا يا نادرس��ت است. 
مثاًل ش��خصی كه نسبت به سياهپوس��تان گرايش دارد 
و احس��اس می كند كه به اس��تثناء يكی دو مورد ، همه 
سياهپوس��تان مانند هم هس��تند و خصوصياتی كه به 
سياهپوستان نس��بت می دهد ، يا كاماًل نادرست و غير 
دقي��ق اند  و ي��ا در نهاي��ت ، مبتنی بر اندك��ی حقيقت 
هس��تند كه با حرارت به تمامی آنان ، نس��بت داده می 
ش��وند . قالب فك��ری ، به معن��ای اس��ناد خصوصيات 
يكس��ان به هم��ه افراد ي��ك گروه اس��ت . ب��دون آنكه 
 تفاوت های واقعی ميان اعض��ای آن گروه در نظر گرفته
  ش��وند . هنگامی كه فرد در جامعه ای متعصب پرورش

 می يابد ، اغلب ، پيش��داوری را بدون نقد و بررسی می 
 پذيرد. هرگاه فرد درباره ديگران باورهايی داشته باشد ، 
 پيش گويی خودكام بخ��ش اين اطمين��ان را به وجود 
می آورد كه فرد واقعيت اجتماعی را همسو با انتظاراتش 

خلق كند . 
در مورد جنس��يت گرايی دقيق و اجتماعی شدن نقش 

جنس��يتی دونكته وجود دارد؛  اول اينكه با وجودی كه 
ممكن است تفاوت هايی ميان رفتار مردان و زنان وجود 
داشته باش��د ، بس��ياری از اين تفاوت ها را می توان در 
تفاوت موقعي��ت هايی كه آنان خ��ود را در آنها يافته اند  
رديابی ك��رد؛ بدين معنا ك��ه  زنان ممكن اس��ت به اين 
دليل ابتدا متقاعد ش��دنی تر به نظر برسند كه بر حسب 
قواعدبازی مردان مورد ارزيابی قرار گيرند ؛ اما هنگامی 
كه مردان بر حس��ب قواعد زنان ارزيابی می شوند ، آنان 

نيز متقاعد شدنی تر به نظر می آيند.
افزون ب��رآن هنگاميكه زن��ان و مردان به طور يكس��ان 
رفتار می كنن��د ، اغلب طبق معياره��ای متفاوت مورد 
داوری قرار می گيرند؛ مثاًل وقتی كه زنی موفق می شود 
، موفقيت او به بخت و اقبال نس��بت داده می ش��ود ، در 
حاليكه موفقيت يك مرد به توانايی وی منتسب می شود.

 نكته دوم مربوط به اين تش��خيص اس��ت كه همه افراد 
قربانی نقش های قالب فكری گون��ه محدود كننده اند . 
ساده انديشی است اگر افراد از اين واقعيت بديهی غافل 
باش��ند كه برخی از نقش ها محدود كنن��ده تر و ناتوان 

كننده تر از بقيه هستند . 

فلوشيپ و فوق تخصص الپراسكوپی، 
از انج��ام عم��ل جراحی ت��وده غده 
فوق كلي��وی به روش الپراس��كوپی 
 در بيمارس��تان ميالد كاش��ان خبر

 داد.
محمد عيدی در گفتگو با خبرنگاران 
اظهار داش��ت: بيمار مرد ۵۵ ساله ای 
است كه با فشار غير قابل كنترل تحت 
دارويی ب��وده ولی به دلي��ل مقاومت 
دارويی تحت بررسی قرار گرفته است.

ب��ه گفت��ه وی، ب��ا مش��خصات ارائه 
ش��ده از بيمار، تش��خيص پزش��ك 
 توم��ور غ��ده ف��وق كلي��وی ب��وده

 است.
اي��ن فلوش��يپ و ف��وق تخص��ص 
الپراس��كوپی در ادامه اذعان داشت: 
اين توم��ور " فئوكروموس��يتوم" نام 
دارد كه تومور با آزادسازی تركيبات 
 خ��اص در خ��ون باعث ب��روز عالئم

 می شود.

عيدی تاكيد كرد: اين تومور معموال به 
روش جراحی باز درمان می شود ولی 
در اين مركز بيمارستانی با همكاری 
تي��م جراحی های اندوس��كوپيك به 
روش الپراسكوپی اين جراحی انجام 

شد.
وی، ضمن اشاره به اينكه خوشبختانه 
وضعيت بيمار مس��اعد و خوب است، 
افزود: با تشخيص پزشك معالج بيمار 
بعد از 24 ساعت اجازه مرخص شدن 

از بيمارستان را دارد./

 يك فعال اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی بايد 
در راستای توسعه فعاليت های بخش خصوصی در سطح 
اس��تان گام بردارد و در اين راستا طی سال های گذشته 

درست عمل نكرده است.
رض��ا ب��رادران اصفهان��ی  ب��ا اب��راز نگران��ی از اين كه 
نبايد ب��ا دادن وعده های ب��زرگ و غير ممك��ن افرادی 
را  نس��بت ب��ه ات��اق بازرگان��ی بدبي��ن كني��م، اظهار 
داش��ت: چرا توقع از اتاق اصفه��ان را تا اين ان��دازه باال 
می بريد و در اين راس��تا بايد توجه داش��ته باش��يم كه 
صحبت برخ��ی از كانديداه��ای اعضای ات��اق بازرگانی 
 اصفه��ان اص��ال تح��ت اختي��ارات ات��اق بازرگان��ی 
نيس��ت.اين عضو فعال ات��اق بازرگانی اصفه��ان افزود : 
بازرگانان، صنعتگران و فعاالن اقتصاد بايد اين قدر سواد 
داشته باش��ند كه بدانند اختيار اتاق در خصوص مسايل 
مشورتی است و اين صحيح نيست كه ما توقع را اين قدر 

باال ببريم كه در آخر نتوانيم از پس انجام آن بر بياييم.
وی ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه وقت��ی ك��ه م��ی گوين��د 
ب��ا فس��اد مقابل��ه خواهن��د ك��رد تنه��ا كاری ك��ه 
 ات��اق مي��ت وان��د انج��ام ده��د اي��ن اس��ت ك��ه

 پي��ش ق��دم ش��ود و ب��ا اف��رادی ك��ه در درون ات��اق 
مرتكب فس��اد می ش��وند، برخ��ورد كني��م، افزود:اتاق 
باي��د كاری كن��د ت��ا اف��رادی ك��ه ب��ه ط��ور صحيح 
فعالي��ت داش��ته ان��د م��ورد حماي��ت ق��رار بگيرند و 
 همچني��ن س��دی در برابر ران��ت خ��واری و رانت بازی
 باش��د.برادران اصفهانی ب��ا بيان اينك��ه پارلمان بخش 
خصوصی با مجلس شورای اسالمی فرق می كند اذعان 
داشت: اين صندلی كه ما بر روی آن می نشينم صندلی 
نمايندگی مجلس نيست كه برای كشور تصميم بگيرد و 
در اين زمينه بايد به خاطر داشته باشيم كه ما می توانيم 

تصميم گير باشيم نه تصميم ساز.
وی اس��تفاده از ظرفيت ه��ای قانونی ب��رای فعاليت در 
اتاق بازرگانی را ضروری دانس��ت و ابراز داشت:  در اين 
راستا بايد توجه داشته باشيم كه در حال حاضر در اتاق 
بازرگانی اصفهان دچار روزمرگی شده ايم و اتوماسيون 
اتاق به جای اين كه طی اين چند سال روند امور را تسريع 
كند، سرعت قبلی آن را هم كاهش داد و به جای اين كه 
به اقتص��اد كالن مملكت بپردازيم به ط��ور مثال به حل 

مشكالت كاالی چينی پرداختيم.

جنسیت گرايی در پیش داوری قابل است

پیشداوری، نگرشی منفی و خصمانه است

در بیمارستان میالد کاشان صورت گرفت

انجام عمل جراحی توده غده فوق کلیوی 
به روش الپراسکوپی

رضا برادران اصفهانی:

صندلی های اتاق بازرگانی ، صندلی مجلس نیست
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اطالعيه

شرکت آب منطقه ای اصفهان

قابل توجه مجاورين تاالب گاوخونی
به اس�تناد تبصره يک ماده دو قان�ون توزيع عادالنه آب مصوب 61/12/26 مجلس ش�ورای 
اسالمی و به استناد ماده س�ه آيین نامه مربوط به حريم و بستر رودخانه ها، انهار، مسیل ها، 
مرداب ها و برکه های طبیعی و شبکه های آبرس�انی و آبیاری و زهکشی به اطالع می رساند 
میزان بستر و حريم سراسری تاالب گاوخونی تعیین گرديده است. لذا الزم است برای کسب 
اطالع از حدود بستر و حريم تعیین شده و رعايت آن در اسرع وقت به شرکت آب منطقه  ای 
اصفهان واقع در آبش�ار اول مراجعه نموده و در صورت اعتراض ظرف حداکثر مدت يک ماه 
از تاريخ اين اطالعیه، اعتراض خود را جهت رسیدگی به اين شرکت تسلیم و رسید دريافت 

نمايند.
بديهی است پس از پايان مهلت اعالم شده، رسیدگی به اعتراضات واصله مقدور نبوده و نظر 

شرکت که در حکم نظر وزارت نیرو محسوب می گردد، قطعی خواهد بود.
مالف:35134



يادداشت

اسداهلل عسگراوالدی

اسداهلل عس��گراوالدی در س��ال 1312 در تهران به دنیا آمد. 
وی پس از گرفتن دیپلم، در رش��ته ادبیات وارد دانشگاه شد. 
خودش در مورد اولین تجارتش می گوید: »اولین تجارتم را با 
خرید یک کیسه کنجد به قیمت 53 تومان از بازار تهران شروع 
کردم و آن کیس��ه کنجد را به نانوایی سر محل به قیمت 70 
تومان فروختم و این اولین سود من در تجارت بود. این مربوط 

به سال 1327 است.«
عسگراوالدی، تا س��ال 1334 کارمند یک شرکت صادراتی 
بود ام��ا از آنجا ک��ه به ص��ادرات و تجارت عالقه داش��ت، در 
س��ن 22 س��الگی، برای عضویت در اتاق بازرگانی اقدام کرد 
ولی او باید حداقل 24 س��ال می داش��ت تا موفق به عضویت 
در آنج��ا می ش��د. بنابرای��ن در آزمونی ک��ه ب��رای ورود به 
 ات��اق بازرگان��ی از وی گرفته ش��د؛ پذیرفته ش��ده و به آنجا

 راه یافت.
 او در سن 24 سالگی توانس��ت حجره ای را در بازار به صورت 
اقساط خریداری کند و با خرید و فروش خشکبار وارد دنیای 

تجارت شد.
 خود وی دراین باره می گوید:    »زیره س��بز را بس��یار دوست 
داشتم. چون هم س��رمایه کمی می خواس��ت و هم قیمتش 
ارزان بود. از کار در داخل خوشم نمی آمد می خواستم صادرات 
داشته باش��م. کار را در س��ال 1336 از صفر با صادرات زیره 
شروع کردم و قسطی، پنج تن زیره خریدم. اولین مشتری ام 
در صادرات س��نگاپور بود. با تم��ام دنیا از طری��ق اتاق های 
بازرگانی ش��ان مکاتبه کردم و دنبال خریدار گش��تم. اولین 
معامالتم با نیویورک سال 1330 شروع شد. نیویورک از دیرباز 
تاکنون بورس زیره بوده و هس��ت. کوشش کردم و سفرهایم 
شروع شد و روزی رسید که دیکته کننده قیمت زیره در جهان 

و ایران شدم. 
دوش��نبه ای نبود ک��ه ب��ازار ادویه نیوی��ورک ک��ه زیره هم 
زیرمجموعه آن اس��ت باز نشود و نرخ ش��رکت من، »شرکت 
حس��اس« که االن 54 ساله ش��ده؛ روی میز نرود و معامالت 

شروع بشود؛ اما سال های واقعاً سختی بود.«  
  عسگراوالدی از سال 47 صادرات پسته و کشمش را نیز شروع 
می کند و به عقیده خودش به دلیل خوش حسابی، می تواند به 

صورت نسیه این خرید و فروش را آغاز کند. 
وی در س��ال 43 اولین انبار خود در خیاب��ان تختی تهران را 
خریداری کرده و سپس کارخانه زیره حس��اس را در مشهد 

تأسیس می کند که همچنان پابرجاست.

 قیمت يک کیلو چغاله بادام
 برابر با 10 کیلو مرغ!

چغاله  بادامی که در سال های گذشته چند روز مانده به عید به 
صورت نوبر و با قیمت های باال ب��ه بازار می آمد، این بار حدود 
دو هفته زودتر به بازار آمده که نش��ان می دهد تغییر شرایط 
اقلیمی، فصل بهار را جلوتر انداخته است. امسال چغاله بادام 
نه تنها زودتر  از س��ال های قبل به بازار آم��د، بلکه قیمت آن 
نیز نجومی تر شده اس��ت؛ به گونه ای که هر س��یر )75 گرم( 
چغاله ب��ادام 6000 تا 7000 تومان فروخته می ش��ود؛ یعنی 
کیلویی 80 هزار تومان که تقریبا با بهای 10 کیلوگرم گوشت 

مرغ و سه کیلوگرم گوشت قرمز برابر است.
عنای��ت اهلل بیابان��ی، نای��ب ریی��س خان��ه کش��اورز در 
ای��ن زمین��ه گف��ت: امس��ال ب��ه دلی��ل به��ار زودرس 
چغاله ب��ادام زودت��ر از س��ال های گذش��ته ب��ه ب��ازار آمده 
 که البت��ه قیم��ت آن در ش��رایط ن��ورس نی��ز غیرمنطقی

 است.
 وی افزود: مطمئنا قیمت چغاله بادام تا 10 روز دیگر شکسته 
می شود و قیمت منطقی برای بازار نورس آن حدود 20 هزار 
تومان و قیمت منطقی برای بازار در شرایط عادی بین 10 تا 
15 هزار تومان است. نایب رییس خانه کشاورز گفت: چغاله 
بادام محصولی نیس��ت که هم��ه آن را مصرف کنن��د، بلکه 
تقاضای آن عمدتا از سوی قشری خاص است؛ بنابراین نوسان 
در قیمت آن چندان آس��یبی به بازار محصوالت کش��اورزی 

نمی زند.

 دستفروشان هم 
کارت خوان دار شدند

این روزها بازارهای خرید و فروش کاال و البسه بسیار داغ است 
و در دو هفته پایانی سال فروشندگان کاالها تالش می کنند 
با ابداع روش های مختلف و جلب مشتریان اجناس خود را به 

فروش برسانند و سود کسب کنند. 
این در حالی است که فروشندگان خیابانی و دستفروشان هم 
این روزها بازار داغی برای خود تدارک دیده اند و با اس��تفاده 
از جدیدترین سیس��تم های پرداخت بانک��ی و الکترونیکی 
 سعی می کنند که مشتریان را از مغازه ها و فروشگاه ها که با 
قیمت های باال کاالها را به مردم می فروش��ند به سمت خود 
جذب کنند و همان کااله��ا را با قیمت های مناس��ب تر در 

اختیار مردم قرار دهند. 
 بر این اس��اس دستفروش��ان هم خ��ود را مجهز به دس��تگاه 
کارت خوان کرده اند و در کنار اجناسی که در کنار خیابان ها 
می فروشند، با نصب نوشته ها و پالکاردهایی اعالم می کنند 

که »کارت خوان« داریم.
  این سیس��تم به ج��ز دس��تگاه ه��ای کارت خ��وان داخل

 فروشگاه ها و مغازه ها و همچنین خانگی است و می تواند به 
عنوان نسل جدید کارت خوان ها مطرح شود که کاربردهای 
زیادی هم برای بازاریاب ها و افرادی که چنین مشاغلی دارند، 

داشته باشد.

اوپک در تصاحب کارشناسان ايرانی
با افزای��ش تعداد کارشناس��ان ایرانی در دبیرخانه اوپ��ک، ایران در 
حالی رکوردار بیش��ترین کارشناس در اوپک اس��ت که پیش بینی 
می شود پس از 50 س��ال کرسی دبیرکلی این س��ازمان هم به یک 

ایرانی سپرده شود.
ایران به عنوان یکی از کشورهای موسس اوپک هم اکنون بیشترین 
تعداد کارش��ناس و متخصص را در بین 12 کش��ور عض��و اوپک در 

دبیرخانه این سازمان بزرگ نفتی جهان دارد.
بر این اساس پس از آنکه حجت اهلل غنیمی فرد،  مدیر اسبق امور بین 
الملل شرکت ملی نفت ایران یکی از مس��وولیت های کلیدی اوپک 
را از حدود 5 سال قبل در این س��ازمان بر عهده گرفت، حاال در کنار 
غنیمی فرد، شش کارشناس و متخصص ایرانی هم در سازمان اوپک 

مشغول به کار هستند.
وزارت نفت هم امروز با انتش��ار گزارش��ی، اعالم کرده است: تعداد 
کارکنان و کارشناس��ان ایران��ی حاضر در دبیرخان��ه اوپک به 7 نفر 
رسید تا جمهوری اسالمی ایران هم اکنون بیشترین کارشناس را در 

دبیرخانه اوپک داشته باشد.
هم زمان با افزایش تعداد کارشناس��ان ایرانی در اوپک، ایران از سه 
سال قبل تاکنون غالمحس��ن نوذری، وزیر اسبق نفت و مدیر عامل 
اس��بق ش��رکت ملی نفت ایران را به عن��وان کاندی��دای خود برای 
تصاحب کرسی دبیرکلی س��ازمان اوپک به دبیرخانه این مجموعه 

معرفی کرده است.
تاکنون دوره سه ساله دوم عبداهلل سالم البدری، چندین نوبت تمدید 
شده است؛ اما با توجه به مشکالت پیش روی انتخاب دبیرکل جدید، 
اعضای اوپک در نشس��ت اخیر این س��ازمان تصمیم گرفته بودند، 

دبیرکل کنونی را برای یک دوره یکساله دیگر تمدید کنند.
سه کشور ایران، عربس��تان و عراق نامزدهای خود را برای دبیرکلی 
این س��ازمان معرفی کرده اند که درصورت انتخ��اب برای یک دوره 
سه ساله دبیرکل این سازمان می ش��وند. جمهوری اسالمی ایران، 
غالمحس��ین نوذری، وزیر نفت پیش��ین را به عنوان نامزد س��مت 
دبیرکلی اوپک به دبیرخانه این سازمان معرفی کرده است.عربستان 
سعودی ماجد منیف، نماینده هیات عامل این کشور در اوپک و عراق،  
سمیر الغضبان، مشاور ارشد نخست وزیر در امور انرژی را به عنوان 
نامزدهای خود برای سمت دبیر کلی اوپک معرفی کرده اند. هر یک 
از این نامزدها برای انتخاب به عنوان دبیرکل جدید اوپک به اجماع 
کامل اعضا نیاز دارند و همین موض��وع تا حدودی تصمیم گیری در 
این باره را دشوار کرده است. دبیرخانه اوپک براساس اساسنامه و زیر 
نظر هیات عامل، مسوول امور اجرایی اوپک است. در رأس دبیرخانه 
دبیرکل قرار دارد که به عنوان نماینده مجاز قانونی و رییس اجرایی 
دبیرخانه طبق دستورالعمل های هیات عامل، امور سازمان را اداره 
می کند.سقف تولید سازمان کش��ورهای صادر کننده نفت )اوپک( 
برای بار دیگر در س��طح روزانه 30 میلیون بشکه تثبیت شد؛ ضمن 
آنکه با عدم اجماع بر روی انتخاب دبیرکل جدید اوپک، عبداهلل سالم 

البدری برای یکسال آینده دبیرکل اوپک ماند.

4
برنامه حرکت قطارهای مسافر بری اصفهان اعالم شد

از تاریخ 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین سال ۹4، در مجموع 100 رام قطار به طور رفت 
و برگشت از اصفهان به مقصد مشهد، بندرعباس و کاشان نسبت به جابجایی مسافران اقدام 
می کنند. براساس این گزارش 24 هزار و 500 نفر مسافر ورودی و 22 هزار و 500 نفر مسافر 

خروجی خواهند بودند.

محس��ن رنانی،  عضو هی��ات علمی دانش��گاه اصفهان 
در نشس��ت ائتالف اجتماعی، امید و نش��اط اجتماعی 
گفت: دهه 80 میالدی زمانی که پادش��اه کش��ور بوتان 
درگذش��ت، از ولیعهد او پرسیدند کش��ور شما کشوری 
فقیر اس��ت با چه ابزاری می خواهید آن را اداره کنید؟ 
وی ادامه داد: ولیعهد در پاسخ به پرسش یادشده اظهار 
داش��ت علیرغم فقر ما ملتی ش��اد و امیدوار هس��تیم و 
 این بزرگترین س��رمایه اجتماعی هر دولتی محس��وب 
می شود. به گفته رنانی، در دهه های 70 و 80 میالدی، 
اقتصاددانان پی بردند که س��رمایه اجتماعی چه میزان 

برای توسعه نقش کلیدی دارد. 
وی با اشاره به برخی ویژگی های سنتی در ایران گفت: 
ملتی که دارای سرود اس��ت، ثروتمند است؛  زیرا ابزاری 
برای بیان ش��ادی ها و امی��د های یک مل��ت دارد. این 
اقتصاددان اظهار داشت: ملتی که صبح زود برای کار از 
خانه بیرون می آید، ورزش عمومی در مکان های عمومی 
می کند، خوش��بخت تر از سایر مللی اس��ت که اینها را 
ندارد. شادی می تواند بسیاری از کارها را برای ارتقا رفاه 
فراهم آورد. وی با مقایسه دو کشور ایران و ترکیه، گفت: 
دو کشور همس��ایه هس��تیم و تقریبا جمعیت دو کشور 
مساوی است؛ اما شادی در ترکیه نمود بیشتری نسبت 
 به ایران دارد. وی معتقد است: ملتی که شادی ندارد باید 
هزینه های جانبی را که به دنبال بی رفتاری بر آنها وارد 

می ش��ود، جبران کند. وقتی ش��ادی نداری غمگین و 
افسرده هستی. جامعه غمگین باید هزینه های بیماری، 
تصادفات رانندگی و غیره را که از س��وی افراد غمگین و 
سرخورده ایجاد می شود، بپردازد. به گفته وی، در جامعه 
غمزده و افسرده افراد به رانندگی توجهی نمی کنند و به 
طور دائم در معرض آسیب های جانی و یا مالی قرار دارند. 
 به طور دائم در خیابان ها خط کش��ی م��ی کنیم، چراغ

 می گذاریم، نیروی انس��انی برای کاره��ای راهنمایی و 
رانندگی اس��تخدام کنیم؛ اما در نهایت باز هم به نتیجه 
دلخواه نمی رس��یم. وی دربار شرایط ش��هر اصفهان در 
این خصوص نیز گفت: در حالی که ساالنه چهار میلیارد 
تومان در این شهر صرف خط کشی خیابان ها می شود 
می توان این هزینه را برای س��اخت و بازسازی مدارس 
هزینه کرد. رنانی ادامه داد: خط کشی می کنیم نتیجه 
نمی گیری��م و باز برای نص��ب چراغ، اس��تخدام پلیس 
 و نرده کش��ی خیاب��ان ها هزین��ه می کنیم ک��ه باز هم

 نتیجه ای حاصل نمی شود. وی درباره باال بودن قیمت 
کاال در ایران، گفت: تولید کاال گران اس��ت ؛ زیرا هزینه 
همکاری و تعامالت در ایران گران اس��ت. به گفته وی، 
شاد نبودن در هر اجتماعی می تواند باعث برخوردهای 
فیزیکی و تنش ش��ود ک��ه در نهایت بای��د هزینه های 
قاضی، دادگاه، زندان و بیمارستان و مخارج متعدد دیگر 
را به همه اینها اضاف��ه کرد. وی با خاط��ره ای از یکی از 

اساتید کشور ژاپن که به ش��هر اصفهان آمده بود، گفت: 
این اس��تاد پس از مدت بس��یار کوتاهی اع��الم کرد که 
می خواهد برگردد وقتی علت را از او جویا ش��دم، گفت 

شما ملتی عبوس هستید 
 و م��ردم ب��ه ط��ور عام 
خیابان ه��ای ت��ان را با 
لباس های تی��ره ای که 
بر تن م��ی کنند، فضای 
 عموم��ی را غمگی��ن تر

 می کنند. رنان��ی ادامه 
 داد: متاس��فانه م��ا ب��ه 
چهره ه��ای افس��رده و 
عبوس و رنگ های تیره 
عادت ک��رده ای��م، ما به 
ب��وق زدن در خیابان ها 
عادت کرده ایم در حالی 
که وقتی من به ژاپن رفته 
بودم ط��ی 6 ماه ش��اید 
فقط پنج بار صدای بوق 
شنیدم؛ زیرا آنها معتقدند 

 ب��وق زدن فقط ب��رای زمانی اس��ت که احس��اس خطر
 می کنیم. وی اظهار داشت: ش��ادی وقتی در جامعه ای 
وجود داش��ته باشد آس��تانه ها باال می رود و افراد دیرتر 
 خش��مگین می ش��وند. رنان��ی در خصوص ط��ول عمر 
شرکت ها نیز گفت: کشورهایی موفق می شوند که طول 
عمر ش��رکت های آنها بیش از عمر صاحبان شرکت ها 
باشد.  به طور مثال شرکت هوندا س��ابقه ای 100 ساله 
دارد در حالیکه رییس آن 20 س��ال پیش فوت کرد، در 
ایران آیا ش��رکتی داریم که دارای عمر طوالنی باش��د؟ 
وی تصریح کرد: صبر جامعه ما کم اس��ت خیلی سریع 
تصمیم می گیریم. به حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی رای می دهیم و روز بعد تلفن های همراه خود را 
درمی آوریم و با عباراتی دولت را زیرسوال می بریم. وی 
برگزاری جشنواره ها و سرودها را شاخص شادی جامعه 
دانست و گفت: همچنین جامعه ای که ورزش را به شکل 
عمومی انجام می دهد ملتی ش��اد اس��ت. ملتی که شاد 

است ورزش عمومی را در برنامه های خود دارد. 
وی اظهار داشت: زمانی درآمد دولت خوب بود، استادیوم 
می س��اخت و برنامه های مفرح در آن اجرا می کرد و به 

عبارتی از سوی دولت شاد نگه داشته می شدیم.

عضو هیات علمی دانشگاه  اصفهان:

شادی و امید برای اقتصاد، مهمتر از نفت است
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 سرمايه داران

68 درصد از صادرات 
ايران به پنج کشور

سال آينده ۳8 هزار 
نفر استخدام  می  شوند

طی 11 ماهه س��ال ۹3، 5 کش��ور عمده خریدار کاالهای صادراتی ایران 
به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانس��تان و هند بوده اند. بر 
اساس این گزارش کشور چین به وزن 26 هزار و 722 تن به ارزش 8540 
میلیون دالر ، کشور عراق 14 هزار و 70۹ تن به ارزش 5738 میلیون دالر، 
امارات متحده عربی به وزن 54۹1 تن به ارزش 3507 میلیون دالر، کشور 
افغانستان 2۹27 تن به ارزش 2185 میلیون دالر و کشور هند به وزن 434۹ 
تن به ارزش 2184 میلیون دالر بوده است. این پنج کشور درمجموع حدود 
75/2درصد از وزن و67/88 درصد از ارزش صادرات کش��ورمان را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین طی 11 ماهه سال 13۹2 رتبه های یک تا پنج 
کشورهایی که ایران به آن ها صادرات داشته است به ترتیب متعلق به چین، 

عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعالم 
اینکه براساس برنامه ریزهای صورت گرفته و با تامین بودجه مورد نیاز، 
بیش از 38 هزارنفر از جوانان کشور به استخدام دولت در خواهند آمد، 
گفت: البته سیاست دولت در استخدام، کم کردن حجم دولت است. 
سخنگوی دولت ادامه داد: افرادی که در گذشته برای استخدام امتحان 
و آزمون داده بودند؛ اما بودجه الزم برای به کارگیری آنان تامین نشده 
بود، در بودجه سال آینده تامین اعتبار ش��ده و ادارات و استانداری ها 
می توانند از اکنون تشریفات الزم برای استخدام را انجام دهند. وی با 
بیان اینکه تورم در کشور هنوز باال است و فقط از رشد منفی اقتصاد تا 
حدودی کاسته شده اس��ت، افزود: دولت توانسته نسبت به سال های 

گذشته تورم را کنترل و از رشد منفی آن بکاهد. 

رییس اتحادیه پیراهن دوزان گفت: بهترین راه برای 
جلوگیری از متضرر ش��دن تولیدکنن��دگان داخلی 
تعیین مالیات های سنگین برای واردکنندگان است. 
جواد درودیان، در خصوص افزایش واردات پوشاک به 
کشور اظهار داشت: افراد سودجو در هر پست و مقامی 
به دنبال منافع شخصی خود هستند که این موضوع 
ضربه سختی بر تولیدات داخل زده است. وی ادامه داد: 
هر چند مسووالن بلندپایه کش��ور همواره بر اهمیت 
تولیدات داخل تاکید دارند؛  اما متاسفانه گوش شنوایی 
وجود ندارد.  وی با بیان اینکه میزان تولیدات داخل تا 
80 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت گف��ت: با واردات 
 پوشاک از کشورهای همسایه و برگزاری شوهای لباس

 ترکیه ای در حوزه دوخت کت و شلوار و پیراهن های 
مردانه و زنانه با کاهش تولید مواجه شده ایم. 

وی گف��ت: در صورتی ک��ه دول��ت از تولیدکنندگان 
حمایت کند با ارائه تس��هیالت به تولیدکنندگان آنها 

می توانند ماشین های نساجی پیشرفته را وارد کنند.
 درودی��ان گف��ت: به ج��رات می ت��وان گف��ت ما از 
تولیدکنندگان پوش��اک ایتالیایی و ترکیه ای چیزی 
کم نداریم و تنها موضوع عقب افتادگی ما در خصوص 

تکنولوژی روز و ماشین آالت است. 

معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی گفت : پیش نویس سیاس��ت های کلی 
برنامه ششم توسعه هفته گذشته از سوی رهبر معظم 
انقالب به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ابالغ شد. 
محمد باقر نوبخت اظهار داش��ت: هدف سه درصدی 
دس��تیابی به بهره وری برای سومین سال پیش بینی 

شده و انتظار می رود به آن دست یابیم. 
وی یادآورش��د:در این ابالغیه طبق اصل 110 قانون 
اساسی آمده است،  شروع هر برنامه توسعه باید توسط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نگاه مشورتی 
پس از کار کارشناس��ی به پیشنهاد جمع و تایید رهبر 
معظم انقالب به دس��تگاه های اجرایی ارجاع ش��ود . 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: 
همراه با برنامه ه��ای چهارم و پنجم توس��عه ، در این 
دوره سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد 
و نشانگر این اس��ت که موضوع بهره وری و دستیابی 
به رش��د متناس��ب به منظور تحقق هدف چشم انداز 
1404یعنی رس��یدن به جایگاه نخست علم و فناوری 
در منطقه، درحالی که یک کشور توسعه یافته هستیم، 

اهمیت به سزایی دارد.

س��ید حمید کالنتری، معاون تعاون وزی��ر کار با 
اش��اره به اینکه دولت در بودجه س��ال ۹4 ، 550 
میلیارد تومان اعتبار به منظور تقویت، توس��عه و 
توانمندس��ازی بخش تعاون در نظر گرفته اس��ت 
گفت: سه ردیف برای حمایت از تعاونی ها در نظر 
گرفته شده اس��ت. وی ادامه داد: یک ردیف از این 
حمایت که برای توسعه بخش تعاون است،  از محل 
بانک توسعه تعاون حدود 48 میلیارد است. دیگری 
مربوط ب��ه توانمند س��ازی تعاونی ه��ا حدود ۹6 
میلیارد تومان اس��ت و اعتبار ردیف سوم هم 3۹6 
میلیارد تومان اس��ت. در مجموع این میزان 550 
میلیارد تومان است. کالنتری ادامه داد: امسال در 
تالش��یم که این بودجه به بخش تعاون تخصیص 
یابد و امیدواریم منبع تامین اعتباری که در بودجه 
۹4 پیش بینی ش��ده از س��وی مجلس به ش��کلی 
تامین شود که تضمین تحقق این اعتبار را باال ببرد 
و قطعی شود. معاون تعاون وزیر کار گفت: بر اساس 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید 30 
درصد درآمدهای ناشی از واگذاری ها به تعاونی ها 
اختصاص یابد؛ اما متأس��فانه رون��د واگذاری ها به 

بخش تعاون کند بوده است.

از ابتدای س��ال آبی جاری حج��م آب ورودي به مخازن 
سدهای کش��ور به ۹ میلیارد و 4۹0 میلیون مترمکعب 
رسیده که این میزان در مدت مش��ابه سال آبی گذشته 
11 میلیارد و 330 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
ورود آب به سدهای بزرگ کشور از ابتدای مهرماه امسال 
تاکنون 16 درصد کاهش یافته است. بر این اساس، حجم 
آب موجود در مخازن س��دهای کش��ور هم  اکنون با دو 
درصد کاهش در مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته، 
حدود 20 میلی��ارد و 170 میلی��ون مترمکعب به ثبت 
رسیده که این میزان در زمان مشابه سال گذشته، معادل 
20 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. با 
توجه به کاهش آورد رودخانه ها و افت مخزن سدها در ماه  
های اخیر، با تنظیم حجم آب خروجی و مدیریت برداشت 
از سدهای کش��ور، این حجم از ابتداي س��ال آبي جاري 
تاکنون، ۹ میلیارد و 710 میلیون مترمکعب گزارش شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 0/4 درصد 
کاهش داشته است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
۹ میلیارد و 750 میلیون مترمکعب گزارش ش��ده بود. 
ظرفیت کلی مخازن سدهاي کشور در زمان کنوني 48.8 
میلیارد مترمکعب بوده که بر این اساس، درصد پُر بودن 
این مخازن، در زمان حاضر 41 درصد گزارش شده است.

الزام افزايش مالیات برای 
واردکنندگان پوشاک

پیش نويس سیاست های 
کلی برنامه  ششم 

تصويب اعتبار ۵۵0 
میلیارد تومانی توسعه 

 افت میلیاردی ورود
            آب به سدها

ملتی که شادی 
 ندارد بايد 

هزينه های جانبی 
را که به دنبال بی 

رفتاری بر آنها وارد 
می شود، جبران 

کند
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فيلم نيوز در توضيح اين عکس نوشت:  عزيزاله هنرآموز بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون دقايقي پيش 

دار فاني را وداع گفت.
دليل فوت اين هنرمند پيشکسوت مشکل ريوي و قلبي اعالم شده است. از جمله كارهاي او مي توان 
به فيلم هاي بوي پيراهن يوسف، سفر به چزابه، عينك دودي و سريال هاي مختارنامه، معصوميت از 

دست رفته، خانه اي در تاريکي، روزگار قريب و… اشاره كرد.
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هفتیادداشتبازیگر فیلم های ماندگار و تاریخی درگذشت

از 16 تا 21 اسفند برپاست؛

آثار نقاشی روی پارچه در کتابخانه 
مرکزی

نمايشگاهی از آثار صنايع دستی »س��ميرا علی عسگری« در 
كتابخانه مركزی اصفهان برگزار می شود.

اين هنرمند ضمن اعالم اين خبر گفت: در اين نمايشگاه آثار 
مختلفی از طراحی و نقاشی بر روی پارچه در معرض تماشای 

عالقمندان قرار گرفته است.
علی عسگری افزود: اين آثار ش��امل انواع كيف، كفش، شال و 

ديگر لباس ها می باشد.
وی خاطرنشان كرد: همچنين آثاری از نقاشی بر روی قطعات 

سنگ و وسايل تزئينی در اين نمايشگاه موجود است.
عالقمندان می توانند جهت بازديد از اين نمايش��گاه از ۱۶ تا 
۲۱ اسفند ماه در ساعات ۹ صبح تا ۱ و ۴ بعد از ظهر تا ۸ به ۳ 

كتابخانه مركزی واقع در خيابان باغ گلدسته مراجعه  كنند.

شازده کوچولو، به روی صحنه می رود
نمايش دانش آموزی»شازده كوچولو«  اسفندماه در تاالر هنر 

اصفهان به روی صحنه می رود.
 به گ��زارش زاين��ده رود به نق��ل از ايمن��ا، كارگ��ردان تئاتر

 »شازده كوچولو« بيان كرد: اولين اجرای تئاتر شازده كوچولو 
با ۱۰ بازيگر دانش آموز در رنج س��نی ۹ تا ۱۱ به سرپرس��تی 

شفق كاظمی در جشنواره فرهنگی هنری محالت است.
مهناز عشقی بيان كرد: پيام اصلی داستان كنار گذاشتن تکبر، 
غرور، خودپسندی و خودبينی است كه بازيگر در نقش طوطی 
اين صفات را دارد كه به شدت از شرايط و فضايی موجود در آن 
ناراضی است و رفتار نامناسبی را با همسايه ها و اطرافيان دارد 
و در طول داس��تان با اتفاقاتی كه پيش می آيد متوجه اشتباه 

رفتار خود می شود.
وی افزود: در اين كار تمام سعی كرديم كه ميزان خالقيت باال 
باشد و حتی از ايده و نظرات خود دانش آموزان استفاده شود و 

با توجه به استعدادهايی كه داشتند نقش به آنها محول شود.
كارگردان تئاتر »شازده كوچولو« اظهاركرد: حدود ۲ ماه است 
كه روی اين اجرای نمايش و ديالوگ ها كار می كنيم و تمرين 
بدن و بيان به دانش آموزان داريم؛ به طوری كه بازيگر بتواند با 

بدن، حالت صورت حس را منتقل كند.
 وی با اشاره به اينکه ش��خصيت هايی كه دانش آموزان بازی

 می كنند به ش��دت برای آنها درونی و قابل درک شده است، 
اف��زود: در اين نمايش يکی از ش��خصيت ها با لهجه ش��مالی 
صحبت می كند كه برای باال بردن جذابيت از اين كار استفاده 

كرده ايم.
 وی همچنين با اش��اره به اينک��ه نماي��ش در ۳۰ دقيقه اجرا 
می شود، بيان كرد: اين نمايش، بس��يار شاد و موزيکال است 
به طوری كه موسيقی هم شخصيت پردازی دارد و با حاالت و 
بدن بازيگران بسيار يکسان و هماهنگ شده است و من معتقد 

هستم موزيك در انتقال پيام و حس بسيار تاثير گذار است.

فوالدگر در روزهای آخر عمر خود 
گفت؛ ك��دام جوان��ی می آيد پای 
دستگاه بايس��تد و اين كار را انجام 
دهد.اس��تاد عباس��علی فوالدگر، 
هنرمند گالبتون س��از اصفهانی به 
خاک سپرده شد تا آخرين كارگاه 
گالبتون سازی جهان تعطيل شود.

وی چندی پيش در گفت وگويی 
در حالی كه داش��ت ن��خ گالبتون 
توليد می كرد درباره روش ساخت 
اين نخ گفت: گالبتون نخی اس��ت 
كه پ��س از ۲۲ مرحله كار روی آن 
توليد می شود، پس از ساخته شدن 
هم در توليد پارچه ه��ای زربافت 

استفاده می شود.
تجرب�ه 50 س�اله در هنر 
گالبتون و میراثی که حفظ نمی 

شود! 
 فوالدگر با وجود اينکه ۲۰ س��ال 
كارمند سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگری استان و چندين سال 
نيز كارمند اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان بود؛ اما در هنر 

گالبتون نيز ۵۰ سال فعاليت كرد.
به گفته اين هنرمند پس��رش ۸۰ 
درصد اي��ن هنر را آموخ��ت اما به 
خاطر استخدام نشدن در سازمان 
ميراث فرهنگ��ی، جذب آموزش و 
پرورش شد. »پس��رم را به سازمان 
ميراث فرهنگی آوردم و ۸۰ درصد 
اين هنر را به او ياد دادم.گفتم تا من 
هم از در باغ باال نرفته ام كسی باشد 
تا اين هنر را ادامه دهد. سازمان سه 
س��ال برای استخدم پس��رم امروز 
و فردا كرد تا او كه فوق ليس��انس 
تربيت بدنی داش��ت باالخره رفت 
و جذب آم��وزش و پرورش ش��د، 
حاال س��ر ماه حقوقش را می گيرد.

خالصه هنرهايی مثل هنر گالبتون 
دارد از بين م��ی رود، اميدوارم كه 

مس��ووالن، ن��ه آن رده بااليی ها، 
بلکه همين پايينی ه��ا دنبالش را 
بگيرند و كمی هزين��ه كنند تا به 
قول قديمی ها نگذاريم چراغ هنر 
گالبتون هم خاموش شود.« اين ها 
گفته های آخرين دارن��ده كارگاه 
گالبتون سازی دنيا در روزهای آخر 

عمرش بود.
شرایطی را فراهم کرده ایم 

تا هنر گالبتون زنده بماند
مع��اون صنايع دس��تی س��ازمان 
مي��راث فرهنگ��ی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان نيز در پاس��خ به 
اين پرسش كه چرا سازمان ميراث 
فرهنگی استان ش��رايطی را ايجاد 
نکرد كه پيش از درگذشت استاد 
فوالدگر كه آخري��ن بازمانده هنر 
گالبتون بود كه همه فوت و فن اين 
هنر را می دانست اين شرايط دشوار 
برای هنر گالبتون ايجاد نش��ود گفت: 
متاس��فانه در بين برخی از هنرمندان 
سنتی اين روحيه وجود ندارد كه هنر 
و تجارب خود را آن طور كه بايد و شايد 
به ديگران انتقال دهند. دهقانی افزود: 
پسر استاد آمد تا اين هنر را از پدر خود 
بياموزد اما جذب آموزش و پرورش شد 
و حاال هم كارمند رسمی آنجاست. اين 
گونه نبوده كه م��ا نخواهيم اين هنر را 
حفظ كنيم چنانک��ه رويکرد ما درباره 
رش��ته ای چون زری بافی ك��ه زمانی 
ش��رايط نامناسبی داش��ت و در حال 
منسوخ شدن بود توجه و توسعه به آن 
بود چنانکه در حال حاضر در اصفهان، 
تهران، شهرضا و كاشان افرادی در اين 
هنر مش��غول فعاليت هستند.به گفته 
وی، اآلن هم نمی ش��ود گفت كه اين 
رشته تعطيل شده است.  هر چند كه 
جای استاد فوالدگر خالی است اما ما 
بس��ترهايی را فراهم كرده ايم كه اين 

هنر زنده بماند.

اس��تاد دانش��گاه اصفه��ان در مراس��م اختتامي��ه طرح 
گردش��گری در جس��تجوی گن��ج پنه��ان عن��وان 
ك��رد: ش��ناخت ش��خصيت های مدف��ون در تخ��ت 
 ف��والد باع��ث ارتق��ای ارادت انس��ان ب��ه اي��ن ب��زرگان

 می شود.
در اين مراسم كه ۱۲۰۰ نفر از دانش آموزان پسر در مقطع 
دبيرستان حضور داش��تند، دكتر علی كرباسی زاده درباره 
جايگاه واالی تخت فوالد عنوان كرد: قبرستان تخت فوالد 
به عنوان يکی از مهم ترين و ارزشمندترين قبرستان های 
جهان اسالم است كه تعداد بسياری از علما و فضال و عرفا را 

در خود جای داده است. 
عض��و هي��ات علم��ی گ��روه فلس��فه دانش��گاه اصفهان 
خاطرنشان كرد: شناختن ش��خصيت های مدفون در اين 
مکان تاريخی باعث ارتقای ارادت انس��ان ب��ه اين بزرگان 
 ش��ده و موجب تاثيرپذيری از منش و س��بك زندگی آنها

 می شود. 
وی ابراز اميدواری كرد كه حضور مکرر نوجوانان و جوانان 
در اين مکان موجب انس آنان با اين فضال و بزرگان شده و 

ادامه دهنده راه آنان باشند.
همچني��ن برپاي��ی نمايش��گاهی ب��ا غرفه ه��ای متعدد 
 درب��اره تخ��ت ف��والد بخ��ش ديگ��ر اي��ن مراس��م 

بود.
دانش آموزان با حض��ور در غرف��ه » تاريخچه تخت فوالد 
«از قدمت و پيش��ينه اي��ن م��کان در دوران های مختلف 
تاريخ��ی همچ��ون صفوي��ه، زندي��ه و افش��اريه و دوران 
قاجاري��ه و پ��س از آن آش��نا  ش��دند و تصاوي��ری را كه 
 از معم��اری بناها و بقعه ه��ای آن برجای مانده مش��اهده 

كردند.
در غرفه ای ديگر كه »علما و مش��اهير « تخ��ت فوالد نام 
داش��ت، درباره تعدادی از علمای مدف��ون در تخت فوالد 
اطالعات مختصری در قالب داستان ها و روايت هايی كوتاه 

ارائه شده بود.
غرفه های » تصاوير س��ه بعدی از تخت فوالد«  و » تکيه ها 
و بقعه های تخت ف��والد« نيز ه��ر يك به ارائ��ه تصاوير و 
 اطالعاتی درب��اره س��بك معم��اری و هنر در اي��ن بناها

 می پرداختند.
اما برپايی غرفه » فضای مجازی س��واد رسانه ای« همراه با 
ارائه تصاويری درباره اهميت و جايگاه رسانه های مختلف 
در شيوه و سبك زندگی افراد، و غرفه سير تحوالت انقالب 
اس��المی با معرفی خانه انق��الب و والي��ت از بخش های 
متنوع اين نمايش��گاه ب��ود. همچنين غرفه »پرس��مان« 
كه كتاب هاي��ی مرتبط با تخت ف��والد را جهت خريداری 

 دان��ش آم��وزان ارائه م��ی داد در اي��ن نمايش��گاه حضور
 داشت.

بخش پايانی نمايش��گاه نيز به مسير طوالنی ختم می شد 
كه ضمن برپايی نمايش��گاهی تصوي��ری از فعاليت های 
بس��يج دانش آموزان در جش��نواره های مختلف علمی و 
هنری، بازديدكنندگان را تا باغ طوب��ی همراهی می كرد. 
و در آنجا با در اختيار گذاش��تن امکانات ورزش��ی و بازی 
 های مختلف، اوقات مفرحی را ب��رای دانش آموزان فراهم 

می كرد.
ام��ا دانش آم��وزان پس 
س��خنرانی،  پاي��ان  از 
 هم��راه ب��ا گروه بس��يج

 دانش آموزی و چند تن 
از مسووالن بسيج استان 
كه در اين مراسم حضور 
يافت��ه بودند ب��ه بازديد 
از م��زار بابارك��ن الدين 
پرداختند و به اطالعاتی 
ك��ه راهنمای گ��روه در 
ميان ش��ور و غوغايی كه 
در اي��ن مکان برپا ش��ده 
ب��ود درب��اره اي��ن عارف 
 بزرگ ارائه می كرد گوش 

سپردند.
يکی از دانش آموزان كه 
پي��ش از اي��ن چندباری 

به زي��ارت بقعه بابارك��ن الدين آمده بود پس از ش��نيدن 
صحبت های راهنما گفت: تا به ح��ال اين اطالعات درباره 
 باباركن الدين را نش��نيده بودم و اين اطالعات را درباره او

 نمی دانستم.
همچنين يکی از مس��ووالن كادر آموزش��ی مدرس��ه ای 
ك��ه دان��ش آم��وزان خ��ود را در بازدي��د از تخ��ت فوالد 
همراه��ی می ك��رد درب��اره برگ��زاری اي��ن ط��رح 
گردش��گری عنوان كرد: اين ط��رح برای اولين بار اس��ت 
كه با هم��کاری مجموع��ه فرهنگی تخت فوالد و بس��يج 
دانش آم��وزی برگزار ش��ده و قطع��ا می توان��د تاثيرات 
 مثبتی بر نگ��رش نوجوانان نس��بت به اين مکان داش��ته

 باشد.
وی افزود: اميدواريم اين همکاری ها و اقدامات برای برپايی 

چنين برنامه های ادامه داشته باشد.

در مراسم اختتامیه طرح گردشگری در جستجوی گنج پنهان عنوان شد:

تخت فوالد، ارزشمندترین قبرستان تاریخی اسالم است
با مرگ استاد عباسعلی فوالدگر؛

آخرین کارگاه گالبتون سازی جهان 
تعطیل شد
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شناختن 
شخصیت های 
مدفون در این 
مکان تاریخی 

موجب تاثیرپذیری 
از منش و سبک 

 زندگی آنها
 می شود
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مفاد آرا 	
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  11/376شماره:103/93/2519/58-1393/11/22آگهی 
فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13

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

را	به	مرجع	قضایی	تقدیم	نمایند.
1-رأی	شماره	6496	هیأت:	آقای	قاسم	رمضانی	بیدگلی	فرزند	علی	شماره	شناسنامه	
)بالمناصفه(	 	31 شناسنامه	 شماره	 فرزند	حسن	 بیدگلی	 نوحیان	 سلطان	 خانم	 و	 	110
از	 مجزا	 فرعی	 	132 پالک	 شماره	 مترمربع	 	247/72 مساحت	 به	 یکبابخانه	 ششدانگ	
شماره	2	فرعی	از	پالک	112	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.

شماره	 قاسم	 فرزند	 بیدگلی	 رمضانی	 اصغر	 علی	 آقای	 هیأت:	 	6498 شماره	 2-رأی	
	133 پالک	 شماره	 مترمربع	 	101/10 مساحت	 به	 یکبابخانه	 ششدانگ	 	348 شناسنامه	
فرعی	مجزا	از	شماره	2	فرعی	از	پالک	112	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	

آران	و	بیدگل.
3-رأی	شماره	7886	هیأت:	آقای	مهدی	رمضانی	بیدگلی	فرزند	قاسم	شماره	شناسنامه	
9625		ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	102/26	مترمربع	شماره	پالک	155	فرعی	مجزا	
از	شماره	2	فرعی	از	پالک	112	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
اله	شماره	 4-رأی	شماره	10766	هیأت:	آقای	علی	محمد	زارعی	بیدگلی	فرزند	قدرت	
	8365 شناسنامه	 شماره	 محمد	 فرزند	 بیدگلی	 رضائی	 کبری	 خانم	 و	 	379 شناسنامه	
)بالمناصفه(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	123/65	مترمربع	شماره	پالک	12	فرعی	
مجزا	از	شماره	3و4و8	فرعی	از	پالک	173	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	

آران	و	بیدگل.
5-رأی	شماره	5984	هیأت:	آقای	حسین	رحیمی	نسب	فرزند	رحیم	شماره	شناسنامه	
1758	و	خانم	ایران	رمضان	زاده	بیدگلی	فرزند	محمد	شماره	شناسنامه	106	)به	ترتیب	
نسبت	به	4	دانگ	و	2	دانگ	مشاع(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	595/17	مترمربع	
شماره	پالک	65	فرعی	مجزا	از	شماره	4	فرعی	از	پالک	235	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	

3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
شماره	 ابوالقاسم	 فرزند	 بیدگلی	 صباغی	 عباس	 آقای	 هیأت:	 	10651 شماره	 6-رأی	
شناسنامه	65	و	خانم	فاطمه	اسماعیلی	بیدگلی	فرزند	عباس	شماره	شناسنامه	183	)به	
ترتیب	نسبت	به	1/5	دانگ	و	4/5	دانگ	مشاع(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	289/18	
مترمربع	شماره	پالک	42	فرعی	مجزا	از	شماره	2	فرعی	از	پالک	252	اصلی	واقع	در	

اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
7-رأی	شماره	10787	هیأت:	آقای	حسین	پوروطن	فرزند	محمد	شماره	شناسنامه	167	
و	خانم	فهیمه	پنجی	بیدگلی	فرزند	رضا	شماره	شناسنامه	1179	)بالمناصفه(،	ششدانگ	
یکبابخانه	به	مساحت	81/50	مترمربع	شماره	پالک	43	فرعی	مجزا	از	شماره	2	فرعی	از	
پالک	252	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل	خریداری	عادی	مع	

الواسطه	از	محمدتقی	فروتنی	بیدگلی	و	کبری	گلشن	آرانی)مالکین	رسمی(.
اصغر	شماره	 علی	 فرزند	 بیدگلی	 کریمیان	 فاطمه	 خانم	 هیأت:	 	10788 8-رأی	شماره	
مترمربع	شماره	پالک	 به	مساحت	141	 یکبابخانه	 شناسنامه	6190024041	ششدانگ	
از	پالک	302	اصلی	واقع	در	 از	مشاعات	 از	شماره	4	فرعی	و	قسمتی	 8	فرعی	مجزا	
مؤخر	 مقنی	 ابوالفضل	 از	 عادی	 خریداری	 بیدگل	 و	 آران	 ثبتی	 حوزه	 	3 بخش	 اماکن	

بیدگلی)مالک	رسمی(.
9-رأی	شماره	10762	هیأت:	آقای	علیرضا	چتری	بیدگلی	فرزند	احمد	شماره	شناسنامه	
)بالمناصفه(،	 191	و	خانم	زهرا	عباسیان	بیدگلی	فرزند	عبداله	شماره	شناسنامه	214	
ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	149/96	مترمربع	شماره	پالک	12	فرعی	مجزا	از	شماره	
1و11	فرعی	و	قسمتی	از	مشاعات	از	پالک	436	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	

ثبتی	آران	و	بیدگل.

شماره	 رضا	 فرزند	 گی	 داروغه	 ابوالفضل	 آقای	 هیأت:	 	10753 شماره	 رأی	 	-10
شناسنامه	338	و	خانم	زینب	خدمتکار	آرانی	فرزند	حسین	شماره	شناسنامه	10319	
)بالمناصفه(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	157	مترمربع	شماره	پالک	1519	فرعی	
مجزا	از	شماره	235	فرعی	از	پالک	2640	اصلی	واقع	در	آران	دشت	بخش	3	حوزه	ثبتی	

آران	و	بیدگل	خریداری	عادی	مع	الواسطه	از	عباس	اوقانی)مالک	رسمی(.	
11-رأی	شماره	2051	هیأت:	آقای	علی	شبانی	آرانی	فرزند	حسن	شماره	شناسنامه	
	1250140171 شناسنامه	 شماره	 علیرضا	 فرزند	 آرانی	 ندائی	 زینب	 خانم	 و	 	1081
)بالمناصفه(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	113/76	مترمربع	شماره	پالک	972	فرعی	
ثبتی	 از	پالک	2645	اصلی	واقع	در	وشاد	بخش	3	حوزه	 از	شماره	340	فرعی	 مجزا	

آران	و	بیدگل.
بدیهی	است	در	صورت	انقضای	مدت	مذکور	وعدم	وصول	اعتراض،	طبق	مقررات	سند	

مالکیت	صادر	خواهد	شد.
تاریخ	انتشار	نوبت	اول:	93/12/2

تاریخ	انتشار	نوبت	دوم:	93/12/17
عباس	عباس	زادگان	رییس	اداره	ثبت	اسناد	وامالک	آران	وبیدگل	

																																		 مفاد آرا
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  11/377شماره:103/93/2519/58-1393/11/22آگهی 
فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13

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

خود	را	به	مرجع	قضایی	تقدیم	نمایند.
ماشااله	 فرزند	 بیدگلی	 زاده	 حسین	 حسین	 آقای	 هیأت:	 	10650 شماره	 1-رأی	
پالک	 شماره	 مترمربع	 	123 مساحت	 به	 یکبابخانه	 ششدانگ	 	172 شناسنامه	 شماره	
ثبتی	 حوزه	 	3 بخش	 بیدگل	 آباد	 معین	 در	 واقع	 اصلی	 	3 پالک	 از	 مجزا	 فرعی	 	2754	

آران	و	بیدگل.
عزیزاله	 فرزند	 قهی	 نوروزی	 معصومه	 آقای	 هیأت:	 	10649 شماره	 2-رأی	
پالک	 شماره	 مترمربع	 	59 مساحت	 به	 یکبابخانه	 ششدانگ	 	2 شناسنامه	 شماره	
ثبتی	 حوزه	 	3 بخش	 بیدگل	 آباد	 معین	 در	 واقع	 اصلی	 	3 پالک	 از	 مجزا	 فرعی	 	2755	

آران	و	بیدگل.
3-رأی	شماره	9842	هیأت:	آقای	ماشااله	حسن	فینی	زاده	بیدگلی	فرزند	حسین	شماره	
شناسنامه	59	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	191/60	مترمربع	شماره	پالک	781	فرعی	
مجزا	از	شماره	107	فرعی	از	پالک	6	اصلی	واقع	در	حسین	آباد	بیدگل	بخش	3	حوزه	

ثبتی	آران	و	بیدگل.
4-رأی	شماره	10456	هیأت:	آقای	عذرا	طالبی	بیدگلی	فرزند	عباس	شماره	شناسنامه	
مجزا	 فرعی	 	25 پالک	 شماره	 مترمربع	 	167/50 مساحت	 به	 یکبابخانه	 191	ششدانگ	
از	شماره	7و8	فرعی	و	قسمتی	از	مشاعات	از	پالک	125	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	
از	وراث	محمد	طالبی)مالک	 الواسطه	 3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل	خریداری	عادی	مع	

رسمی(.
5-رأی	شماره	10054	هیأت:	آقای	عباس	رضائی	بیدگلی	فرزند	محمد	شماره	شناسنامه	
65	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	127	مترمربع	شماره	پالک	12	فرعی	مجزا	از	شماره	
6و7و9	فرعی	و	قسمتی	از	مشاعات	از	پالک	173	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	

ثبتی	آران	و	بیدگل.
6-رأی	شماره	10789	هیأت:	آقای	ابوالفضل	چتری	بیدگلی	فرزند	حسن	شماره	شناسنامه	
217	و	خانم	آرزو	پیش	دست	فرزند	محمدحسین	شماره	شناسنامه	937	)بالمناصفه(
ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	128/68	مترمربع	شماره	پالک	10	فرعی	مجزا	از	شماره	
	2	فرعی	و	قسمتی	از	مشاعات	از	پالک	199	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	

آران	و	بیدگل.

7-رأی	شماره	10791	هیأت:	آقای	جواد	دادگر	آرانی	فرزند	ابراهیم	شماره	شناسنامه	
59	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	222/75	مترمربع	شماره	پالک	82	فرعی	مجزا	از	
شماره	17	فرعی	از	پالک	2257	اصلی	واقع	در	اماکن	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
8-رأی	شماره	10653	هیأت:	آقای	علی	جعفرزاده	آرانی	فرزند	حسین	شماره	شناسنامه	
)بالمناصفه(	 	21 شناسنامه	 شماره	 حسین	 فرزند	 آرانی	 نوذرزاده	 زهرا	 خانم	 و	 	436
از	 مجزا	 فرعی	 	1515 پالک	 شماره	 مترمربع	 	83/75 مساحت	 به	 یکبابخانه	 ششدانگ	
آران	 ثبتی	 آران	دشت	بخش	3	حوزه	 در	 واقع	 اصلی	 از	پالک	2640	 فرعی	 	4 شماره	

و	بیدگل.	
قلی	شماره	شناسنامه	 فرزند	 عبدالحسین	شعاعی	 آقای	 هیأت:	 9-رأی	شماره	10658	
38	و	محمد	برادران	فرزند	تیمورخان	شماره	شناسنامه	40254	و	حسین	احمدیان	فرد	
به	مساحت	 یکبابخانه	 )بالسویه(،	ششدانگ	 آقا	شماره	شناسنامه	47	 فرزند	علی	 فینی	
از	پالک	 فرعی	 از	شماره	43و44	 فرعی	مجزا	 مترمربع	شماره	پالک	5113	 	3413/25
2840	اصلی	واقع	در	ریگستان	دیمکار	آران	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل	خریداری	

عادی	مع	الواسطه	از	محمد	و	محمد	مهدی	فخار)مالکین	رسمی(.
فرزند	محمد	شماره	 تفرشی	 هیأت:	خانم	زهره	حسین	خانی	 10-رأی	شماره	10657	
شناسنامه	224	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	76	مترمربع	شماره	پالک	5114	فرعی	
مجزا	از	شماره	191	فرعی	از	پالک	2840	اصلی	واقع	در	ریگستان	دیمکار	آران	بخش	

3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
شماره	 سیدمرتضی	 فرزند	 شیروانی	 علی	 سید	 آقای	 هیأت:	 	10661 شماره	 11-رأی	
	5115 پالک	 شماره	 مترمربع	 	191/25 مساحت	 به	 یکبابخانه	 ششدانگ	 	58 شناسنامه	
فرعی	مجزا	از	شماره	85	فرعی	از	پالک	2840	اصلی	واقع	در	ریگستان	دیمکار	آران	

بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
12-رأی	شماره	10771	هیأت:	آقای	ماشااله	نوحیان	فرزند	قنبرعلی	شماره	شناسنامه	
8757	و	خانم	مرضیه	چتری	بیدگلی	فرزند	احمد	شماره	شناسنامه	434	)بالمناصفه(،	
فرعی	 مترمربع	شماره	پالک	5120	و	2756	 به	مساحت	106/45	 یکبابخانه	 ششدانگ	
مجزا	از	شماره	464	فرعی	از	پالکهای	2840	و	3	اصلی	واقع	در	ریگستان	دیمکار	آران	

و	معین	آباد	بیدگل	بخش	3	حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
13-رأی	شماره	10796	هیأت:	آقای	محمد	حیدری	آرانی	فرزند	حیدر	شماره	شناسنامه	
46	و	خانم	کبری	عموزاده	آرانی	فرزند	حیدر	علی	شماره	شناسنامه	40	)به	ترتیب	نسبت	
به	4	دانگ	و	2دانگ(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	207/15	مترمربع	شماره	پالک	8	
بیدگل	بخش	3	 از	پالک	2872	اصلی	واقع	در	آران	و	 از	شماره	5	فرعی	 فرعی	مجزا	

حوزه	ثبتی	آران	و	بیدگل.
فرزند	شکراله	شماره	 آبادی	 آقای	جواد	خداداد	نوش	 14-رأی	شماره	10641	هیأت:	
شناسنامه	629	و	خانم	سمیه	موحدیان	فرزند	علی	محمد	شماره	شناسنامه	156	)به	ترتیب	
نسبت	به	4دانگ	و	2	دانگ	مشاع(،	ششدانگ	یکبابخانه	به	مساحت	170/90	مترمربع	شماره	
	پالک	475	فرعی	مجزا	از	پالک	43	اصلی	واقع	در	غیاث	آباد	نوش	آباد	بخش	4	حوزه	ثبتی	

آران	و	بیدگل.
بدیهی	است	در	صورت	انقضای	مدت	مذکور	وعدم	وصول	اعتراض،	طبق	مقررات	سند	

مالکیت	صادر	خواهد	شد.
تاریخ	انتشار	نوبت	اول:	93/12/2

تاریخ	انتشار	نوبت	دوم:	93/12/17
عباس	عباس	زادگان	رییس	اداره	ثبت	اسناد	و	امالک	آران	و	بیدگل	

احضار متهم 
12/258	آگهی	احضار	متهم	آقای	ناصر	محمدی	بدینوسیله	به	جنابعالی	ابالغ	می	گردد	
اداره	برق	لنجان	شکایتی	علیه	شما	بنا	بر	اخالل	در	نظم	عمومی	مطرح	نموده	که	پس	از	
ارجاع	در	شعبه	چهارم	دادیاری	دادسرای	عمومی	و	انقالب	لنجان	به	کالسه	930459	
المکان	 مجهول	 لحاظ	 به	 درخواست	شاکی	 و	 اعالن	 به	 بنا	 است	 تحت	رسیدگی	 و	 ثبت	
بودن	شما	به	استناد	ماده	115	قانون	آیین	دادرسی	در	امور	کیفری	مراتب	یک	نوبت	
در	یکی	از	جراید	کثیراالنتشار	آگهی	می	گردد	تا	جهت	رسیدگی	به	اتهام	وارده	و	دفاع	
از	آن	ظرف	مهلت	یک	ماه	از	تاریخ	نشر	آگهی	در	این	شعبه	حاضر	شوید	ضمن	اعالن	
آدرس	جدید	خود	از	موضوع	شکایت	به	طور	کامل	مطلع	شوید	در	صورت	عدم	حضور	
به	موقع	اقدام	قانونی	به	عمل	خواهد	آمد.م	الف:960	شعبه	چهارم	دادسرای	عمومی	و	

انقالب	شهرستان	لنجان	

فقدان سند مالكيت
وفرم	 گواهي	حصروراثت	 باارائه	 فرزندسیدابراهیم	 اسحاقي	 مهین	 ورثه	 اینکه	 به	 نظر	
رسمًاگواهي	 شهود	 هویت	 که	 محلي	 استشهادیه	 برگ	 دو	 باارائه	 مربوطه	 مالیاتي	 	19
اندکه	 مالکیت	364037	بشماره	پالک	37	اصلي	گردیده	 مفقود	شدن	سند	 شده	مدعي	
صفاهاني	 بهجت	 بنام	 آب	 دفتر26	 	236 صفحه	 	298 ثبت	 ذیل	 مذکور	 سندمالکیت	
عمروآبادي	ثبت	شده	که	نامبرده	بموجب	سند	131300	– 5	/	7	/	77	دفتر	3	شهرضابه	
یداله	طاهریان	انتقال	قطعي	نمودندسپس	نامبرده	بموجب	سند	133468	– 12	/	12	/	77	
دفتر3	شهرضابه	مهین	اسحاقي	اصداق	نمودندکه	اینک	ورثه	مهین	اسحاقي	درخواست	
ثبت	 قانون	 اصالحي	 نامه	 120آئین	 ماده	 دراجراي	 که	 است	 نموده	 المثني	 سندمالکیت	
مراتب	یک	نوبت	آگهي	مي	شود	که	هر	کس	نسبت	به	ملک	مورد	آگهي	معامله	اي	کرده	
که	در	فوق	به	آن	اشاره	اي	نشده	ویا	مدعي	وجود	سند	مالکیت	نزد	خود	مي	باشد	مي	
بایست	ظرف	مدت	ده	روز	پس	از	انتشار	این	آگهي	اعتراض	خودرابامدارک	مثبت	تسلیم	
نماید	واگر	ظرف	مهلت	مقرر	اعتراض	نرسدویا	اصل	سند	مالکیت	یاسندمعامله	تسلیم	
نگردد	اداره	ثبت	سند	مالکیت	المثني	را	طبق	مقررات	صادر	وبه	متقاضي	تسلیم	خواهد	
نمود	.واگرسند	مالکیت	یا	سند	معامله	ارائه	گرددصورت	جلسه	مبني	بر	وجود	آن	نزد	
معترض	در	دو	نسخه	تنظیم	ویک	نسخه	آن	به	متقاضي	المثني	واصل	سند	به	ارائه	دهنده	

مسترد	خواهدشد.	میر	محمدي	-	رئیس	ثبت	اسناد	وامالک	شهرضا
تحدیدحدوداختصاصی		

چون	تحدید	حدود	ششدانگ	آب	و	امالک	دادنجان	پالک	شماره	57	-	اصلي	واقع	در	
مزرعه	دادنجان	بخش	یک	ثبتي	شهرضا	که	طبق	پرونده	ثبتی	بنام	آقاي	فضل	اله	امیري	
نیامده	 عمل	 به	 ثبت	 متقاضی	 عدم	حضور	 علت	 به	 است	 ثبت	 درجریان	 عباس	 فرزند	
نامبرده	 تقاضای	 طبق	 بر	 و	 ثبت	 قانون	 	15 ماده	 از	 اخیر	 قسمت	 دستور	 به	 بنا	 اینک	
تحدید	حدود	ملک	مرقوم	در	روزهاي	1394/1/30و94/1/31و94/2/1	ساعت	9	صبح	
در	محل	شروع	و	بعمل	خواهد	آمد0	لذا	به	موجب	این	آگهی	بکلیه	مالکین	و	مجاورین	
اخطار	می	گردد	که	در	روز	و	ساعت	مقرر	در	محل	حضور	یابند0	اعتراضات	مجاورین	
و	صاحبان	امالک	مطابق	ماده	20	قانون	ثبت	ازتاریخ	تنظیم	صورتمجلس	تحدیدی	تا	
پرونده	 تکلیف	 تعیین	 قانون	 واحده	 ماده	 	2 تبصره	 و	طبق	 پذیرفته	خواهد	شد	 30	روز	
اعتراض	 تسلیم	 ازتاریخ	 یکماه	 مدت	 ظرف	 بایست	 می	 ثبت،معترض	 معترضی	 های	
به	 و	 اخذ	 قضایی	 ذیصالح	 مرجع	 از	 را	 دادخواست	 تقدیم	 گواهی	 اداره	 این	 خودرابه	
این	اداره	ارائه	نماید	ضمنًا	چنانچه	روز	تحدید	مواجه	با	تعطیلی	پیش	بینی	نشده	گردد	
		1393/12/17 انتشار:	 شد0تاریخ	 خواهد	 انجام	 تعطیل	 از	 بعد	 روز	 در	 حدود	 	تحدید	

سیدمهدی	میرمحمدی	-	رئیس	ثبت	اسنادوامالک	شهرضا	
احضار متهم

12/260	شماره	ابالغیه:	9310100354208390	شماره	پرونده:	9309980358301002	
شماره	بایگانی	شعبه:	931288	محاکم	کیفری	دادگستری	شهرستان	اصفهان	به	موجب	
اتهام	 به	 کرمی	 مرضیه	 برای	 	9309980358301002 کالسه	 پرونده	 در	 کیفرخواست	
صدور	چک	بالمحل	تقاضای	کیفر	نموده	که	رسیدگی	به	موضوع	به	این	شعبه	ارجاع	و	
وقت	رسیدگی	برای	مورخه	1394/02/21	ساعت10:00	تعیین	گردیده	است.	با	عنایت	به	
مجهول	المکان		بودن	وعدم	دسترسی	به	متهم	و	در	اجرای	مقررات	مواد	115و180	قانون	
آیین	دادرسی	دادگاههای	عمومی	و	انقالب	در	امور	کیفری	مراتب	یک	نوبت	منتشر	تا	
متهم	جهت	دفاع	از	اتهام	انتسابی	در	وقت	مقرر	در	دادگاه	حاضر	گردد	بدیهی	است	در	
صورت	عدم	حضور	مطابق	مقررات	رسیدگی	غیابی	به	عمل	خواهد	آمد.	م	الف:34495	

شعبه	116	دادگاه	عمومی	جزایی	شهرستان	اصفهان	
احضار

بر	 مبنی	 شریعتی	 امید	 آقای	 علیه	 شکایتی	 شریعتی	 عباسعلی	 آقای	 چون	 	12/261
دادگاه	 این	 	 	931540 کالسه	 به	 آن	 پرونده	 که	 نموده	 مطرح	 چاقو	 با	 تهدید	  – توهین	
ثبت	وقت	رسیدگی	برای	روز	دوشنبه	94/2/14	ساعت	9صبح	تعیین	شده	نظر	به	اینکه	
مراتب	 کیفری	 دادرسی	 آئین	 قانون	 	180 ماده	 حسب	 لذا	 میباشد	 مجهول	المکان		 متهم	
یک	نوبت	در	یکی	از	روزنامه	های	کثیراالنتشار	محلی	طبع	و	نشر	می	شود	و	از	متهم	
دعوت	می	گردد	جهت	رسیدگی	در	وقت	مقرر	حاضر	شود	و	در	صورت	عدم	حضور	
نمود.م	الف:34498	 خواهد	 اتخاذ	 مقتضی	 تصمیم	 دادگاه	 و	 تلقی	 شده	 ابالغ	 	احضاریه	

شعبه	119	دادگاه	عمومی	جزایی	اصفهان	



اخبار کوتاهیادداشت
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شکست سبزپوشان در آمل

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک والیبال 
شکست خورد.دور رفت مرحله نیمه  نهایی لیگ دسته یک والیبال روز گذشته  با برگزاری 
دو دیدار در آمل و اردکان برگزار شد. در آمل و در سالن پر از تماشاگر پیامبر اعظم )ص( 
این شهر، ذوب آهن اصفهان مهمان کاله جوان بود که با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا 

صعود این تیم به مرحله نهایی و کسب سهمیه لیگ برتر به اما و اگر کشیده شود.
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قلعه نویی اعتراض کند، 
اعاده حیثیت  می کنیم

لوانته، ایبار را دست خالی 
بدرقه کرد

وکیل مدافع نکونام  گفت: اگر به هر دلیلی قلعه نویی بخواهد به حکم 
دادگاه اعتراض کند از حق اعاده حیثیت استفاده خواهیم کرد.

رضا حسن زاده ضمن تایید تبرئه ش��دن جواد نکونام از شکایت امیر 
قلعه نویی درباره اینکه قلعه نویی می تواند ب��ه حکم دادگاه اعتراض 
کند، بیان داشت: بله، اما آقایان دیگر دنبال این ماجرا نباشند، چراکه 
این قبیل مسائل باعث می شود نکونام هم از حق اعاده حیثیت خود 

استفاده کند.
وی ادامه داد: در دادگاه نکونام توانس��ت  از مواردی که قلعه نویی از 
مصاحبه موکلم انتخاب کرده بود  و ش��کایت داش��ت، حرف هایش 
راثابت کند؛ اما اطالعی ندارم قلعه نویی به این حکم اعتراض کرده یا 
نه. بهتر است دوستان این ماجرا را ادامه ندهند. االن هم با وجود اینکه 
حق شکایت برای نکونام وجود دارد، اما موکلم اهل شکایت نیست و 

حتی این موضوع را پیگیری نکرده است.

لوانته در دی��داری خانگی ب��ر ایبار غلبه ک��رد و به مکان ش��انزدهم جدول 
 رده بندی اللیگای اس��پانیا صعود کرد.بیست و شش��مین هفته از مسابقات 
فوتبال اللیگای اس��پانیا جمعه ش��ب با برگزاری دیداری بین دو تیم لوانته 
و ایبار آغاز ش��د. لوانته که میزبان این بازی بود موفق ش��د ایب��ار را با نتیجه 
 2 بر یک شکس��ت داده و به اوضاع خ��ود در جدول رده بندی سروس��امان 

بخشد. 
ایبار در این دیدار ابتدا با گل دقیقه 55 توسط سول برخون پرس از میزبانش 
پیش افتاد؛ ام��ا در ادامه لوانته با گل های دقای��ق 65 و 67 دیوید بارل و کالو 
اوچه نتیجه را به سود خود تغییر داد.براس��اس این گزارش، لوانته با پیروزی 
مقابل ایبار 25 امتیازی شد و به مکان شانزدهم جدول 20 تیمی اللیگا صعود 
کرد. ایبار هم با قبول این شکس��ت 27 امتیازی باقی ماند و تغییری در رده 

سیزدهمی اش به وجود نیامد.

س��رمربی تیم ملوان گفت: وقتی تیمی در یک مسابقه 
گل نخورد این نشان از شخصیت باالی آن تیم دارد.

وی در نشست خبری پس از پایان بازی تیمش مقابل 
سپاهان ضمن تس��لیت ایام ش��هادت حضرت فاطمه 
اظهار داش��ت: بازی خیل��ی خوبی بود. م��دت ها بود 
که من حتی در فصل های گذش��ته هم ب��ازی به این 
 زیبایی ندیده بودم. این مسابقه در حد استانداردهای

 بین المللی بود. هر دو تیم توپ را اندکی زود از دست 
می دادند ولی بازی سرشار از نشاط، هیجان و تاکتیک 
بود. فرکی و تیمش را به خوبی می شناختم، هر چه ما 
تاکتیک عوض می کردیم آنها ضد تاکتیکش را به کار 

می بردند و بالعکس.
وی بیان داش��ت: آرای��ش دو تیم در این مس��ابقه در 
زمین تغییر ک��رد. وقت��ی تیمی در یک مس��ابقه گل 
نخورد این نشان از شخصیت باالی آن تیم دارد. ممکن 
است در یک مس��ابقه بین المللی یک تیم بازی را 7 بر 
5 ببرد یعنی تفاضل دو گل داش��ته باشد؛ اما یک تیم 
مس��ابقه را یک بر صفر ببرد. اینکه این تیم توانس��ته 
با ارائه تاکتیک دروازه خود را بس��ته نگه دارد نش��ان 
می دهد که ش��خصیت باالتری نس��بت به تیمی دارد 
که گل های بیش��تری زده اما موفق نشده دروازه خود 
را بسته نگه دارد. به هر شکل ما س��ه امتیاز مسابقه را 
کسب کردیم. تیم ملوان نهایت استفاده را از تعطیالت 
50 روزه و تعطیالت دو هفته اخی��ر برد و ما حتی یک 
روز را هم از دس��ت ندادیم. خدا را شاکرم که ملوان به 
جایگاهی رسید که در همین لیگ از آن به عنوان یک 
تیم باش��خصیت و بااعتبار یاد می ش��ود. این مس��اله 
حاصل تالش دس��ته جمعی همه نفرات است. از شما 
ارباب جراید در کنار ما به همراه اعضای هیات مدیره، 
بازیکنان و هواداران تش��کر می کنم ک��ه در راس آنها 
باید از محج��وب یاد کرد.  م��ن ارادت خاصی به مردم 
گیالن دارم؛ اما یکی از دالیلی که س��بب شد به ملوان 
بیایم حض��ور رفیق بیس��ت و چند س��اله ام محجوب 

 بود. این یکی از تفاوت های تیمی چون ملوان با س��ایر
 تیم های قعرنش��ین جدول بود. تیم ه��ای پرطرفدار 
با اعضای محبوب در راس آنها تیم هایی هس��تند که 

مربیان دوست دارند در آنها حضور داشته باشند.
س��رمربی تیم ملوان گفت: ضمن تش��کر از هواداران 
 تیم بای��د گف��ت در روزهایی که هیچ ک��س فکرش را
 نمی کرد ملوان امیدی برای بقا داشته باشد هواداران 

ما را رها نکردند.
وی ادامه داد:طرفداران م��ا یاس و ناامیدی را به تالش 
 تبدیل کردن��د. وقتی امید باش��د همه چیز درس��ت
 می شود. مطمئن باش��ید که تیم ما راه رستگاری را با 
حمایت هواداران خودش رفته اس��ت. دست تک تک 
آنها را می بوس��م. ش��اید در جایی که هیچ کس امید 
نداش��ت این هواداران بودند که به داد ما رسیدند. این 
تفاوتی اس��ت که در برخی تیم های ما در قعر جدول 
 با ملوان وجود دارد. ش��ما می توانید وضعیت خیلی از
 تیم های ته جدول را ببینید و با ملوان مقایسه کنید. ما 
در روزهای سخت هواداران را در کنار خودمان دیدیم. 
ملوان و موفقی��ت هایش متعلق به همه ما اس��ت. این 
از آن تعارف های ش��اه عبدالعظیمی نیس��ت. این یک 
حقیقت است. واهلل که این حقیقیتی است که من یک 

درصد این موفقیت را به عهده دارم.

مدیرعامل ذوب آهن گفت: »هنوز اتفاق خاصی نیفتاده 
است و این فقط گوشه ای از استحقاق ذوب آهن است.«

سعید آذری در رابطه با نتایج خوب ذوب آهن که با برتری 
مقابل س��ایپا ادامه یافت، اظهار داشت: »این نتایج اخیر 
قطعا حاصل یک تفکر راهبردی است. مدیران کارخانه 
به ویژه صدرمحمدی خیلی به ما کمک کردند. همچنین 
دانش گل محمدی و داش��تن کادرفنی خ��وب و صبر و 
تحمل شان باعث ش��د تا به این روزهای خوب برسیم. با 
حمایت هواداران و تالش در باش��گاه در نهایت دست به 

دست هم دادیم تا به نتایج خوب اخیر رسیدیم.«
وی ادامه داد: »البته هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و این 
فقط گوشه ای از استحقاق ذوب آهن است. هنوز در اول 
این راه س��خت قرار داریم و باید بیشتر تالش کنیم. یک 
برنامه راهبردی داریم که برای اینک��ه ذوب آهن به اوج 
برسد، هنوز 2 س��ال دیگر زمان می خواهیم. دل مان را 
به این نتایج خوش نمی کنیم و در 2 سال آینده هم جام 
حذفی را می خواهیم و هم لیگ برت��ر را . البته اگر همه 
چیز خوب پیش برود، 2 س��ال دیگر می توانیم قهرمان 

آسیا شویم.«
مدیرعامل ذوب آهن درباره اینک��ه گل محمدی اعالم 
کرده آذری ب��رای تمدید قرارداد با م��ن صحبت نکرده 
است تصریح کرد: »از اول هم گفتم که تا آخر سال و بعد 

از بازی با پیکان درباره تمدید با یحیی صحبت می کنم. 
پیشنهادم از ابتدا با گل محمدی این بود که پروژه را  کوتاه 
مدت نگاه  نکند. حق با یحیی است و با او صحبت نکردم 

اما فعال تمرکزمان روی بازی بعدی است.«
آذری در واکنش به شایعاتی مبنی بر حضور گل محمدی 
در پرسپولیس برای س��ال آینده گفت: »قاعدتا در ایران 
این چیزها هست و نگران نیستیم. خود گل محمدی قطعا 
 پرس��پولیس و ذوب آهن مقایس��ه را می کند و خودش
 می فهمد که کدام بهتر هس��تند. به هر حال او سال ها 
آنجا بازی ک��رده و گزینش به عهده خ��ود گل محمدی 
است. البته به نظرم آنقدر باهوش هست که تفاوت ها را 

احساس کند.«
وی در واکن��ش به صحبت های جاللی ک��ه اعالم کرده 
70 دقیق��ه در پایتخت فرهنگ ای��ران فحش خوردیم، 
 تصری��ح ک��رد: »اولین بار هس��ت ک��ه یک مرب��ی این 
 صحبت ها را در اصفه��ان و  در مقاب��ل ذوب آهن بیان
 می کن��د.  اوال اینکه پش��ت نیمکت س��ایپا متعلق به 
خودش��ان اس��ت و  به ما ارتباطی ندارد. از تمام مربیانی 
 که آمدن��د و در اصفهان ب��ازی کردند بپرس��ید که در 
بازی های ذوب آهن صحبت بدی علیه آنها شد؟ خودم در 
ورزشگاه بودم و چیزی نشنیدم؛  اما با این حال به خاطر 
آن تماشاگرنماهایی که پشت نیمکت شاید بوده باشند، 

عذرخواهی کردم.« 
آذری در پایان گفت: »به هر حال توجیه هم خلق ش��ده 
اس��ت. برای جاللی ارزش و احترام قائل هس��تم اما این 
صحبت ها اصال برای توجیه باخت درست نیست.  بارها در 
کرج باختیم و دست جاللی را فشار دادیم و گفتیم که حق 
حریف برتری بوده است. روزی که ذوب آهن یک فوتبال 
استثنایی را به نمایش گذاشته است، از جاللی بعید است 
این فرافکنی را انجام دهد. اینکه چون تماشاگران فحش 

دادند تمرکزشان به هم خورد، توجیه خوبی نیست.

فیروز کریمی: 

گل نخوردن نشان شخصیت ماست
آذری؛

گل محمدی می داند از بین پرسپولیس و ذوب آهن کدام را 
انتخاب کند

ازس��ال ه��ای دور 
صحب��ت  هم��واره 
بس��کتبال اصفه��ان 
ه��ای  وپیش��رفت 
رو به رش��د این ورزش دانش��گاهی وپرجاذبه 
درس��رزمین کهن نصف جهان، نقل مجالس 
ومحافل ورزش��ی کش��ور بوده وج��وان های 
مس��تعد ونیرومند ای��ن خطه پهن��اور که به 
مهد بسکتبال ایران  شهرت یافته ازپتانسیل 
بسیارخوبی دراین رشته ورزشی برخورداربوده 
اند که از دیربازدرتیم های ملی مینی بسکتبال، 

نونهاالن، نوجوانان، جوانان، امید وبزرگساالن 
عضویت داشته اند و با تیم های ملی کشورمان 
در کسب پیروزی وافتخارآفرینی های با ارزش 
عرصه های بین المللی، آسیایی وجهانی، نقش 

بسیارارزشمند وبه سزایی را دارا بودند.
البته فراموش نکنیم که ازهمین سرزمین کهن 
وتاریخی بازیکنان بزرگ ونامداری برخاس��ته 
ودر تیم های ملی منش��اء خدمات ارزنده ای 
بوده اند؛ نظیر دکترمهدی نمازی زاده، جالل 
امجد، مرحوم رضا اسماعیلی ومحسن صادق 
زاده)رییس حال حاضرهیات بسکتبال استان 

اصفهان( که نام شان درتاریخ زرین بسکتبال 
اصفهان ثبت است.

در وباره��ا  باره��ا  خاط��ر  همی��ن   ب��ه 
نوش��تارهای مان با اش��اره به تاریخ درخشان 
و موفقی��ت ه��ای  چش��مگیراین جوان��ان 
برومند دیارزاینده رود، پیش��رفت وتوس��عه 
روزافزون بس��کتبال اصفهان را یادآورشدیم 
 وازمس��ووالن امرب��ه وی��ژه مدیرعام��الن
  باش��گاه های س��رمایه دارخواس��تیم به این
 جوان های خ��وش قدوقامتی ک��ه ازتکنیک 
باالی��ی برخوردارند توج��ه کنند وب��ا ارزش 

قائل ش��دن ب��ه آن ه��ا نگذارند ای��ن ورزش 
پرطرفدارشهرش��ان دچارازه��م پاش��یدگی 
واضمحالل ش��ود.اما ان��گار فوتبال��ی که این 
روزه��ا گیرای��ی ف��وق الع��اده ای پیداکرده 
 و سایررش��ته ه��ای ورزش��ی را زی��ر نفوذ و
تحت الش��عاع خودقرارداده برای مس��ووالن 
 باش��گاه ها با ارزش تر از بس��کتبال و س��ایر 

رشته های ورزشی است .
 گفتاره��ا ونوش��تارهای دلس��وزانه رس��انه 
های ورزش��ی کمترین ارزش��ی ن��دارد وآن 
ها را نادیده م��ی انگارند و حاضر نیس��تند به 
اهمیت حضور ورزش بسکتبالی که مخاطبین 
فراوان��ی دارد و دراصفه��ان از ه��وا داران بی 

شماری  برخوردارمی باشد بیاندیشند!
دریک چنی��ن ح��ال وهوایی که متاس��فانه 
دامنگی��رورزش های غی��ر فوتبالی ش��ده، تا 
 جمع��ی از جوان ه��ای توانمن��د وملی پوش 
رش��ته هایی مثل والیبال،هندبال وبسکتبال، 
درسایه بی مهری مسووالن باشگاه های بزرگی 
مانند ذوب آهن، فوالد سپاهان وفوالد ماهان 
از روی اجبار بار سفربس��ته وترک دیارکنند و 
به سایر استان های کشورمهاجرت نمایندکه 
به یقین ازاین بابت رش��ته ه��ای غیر فوتبالی 
اصفهان به سختی لطمه خورده وآسیب دیده 
اند و که بس��کتبال هم از این  امر مس��تثنی 
 نبوده است.اما علیرغم تمامی این نامالیمات و

ضرب��ه هایی که ب��ر پیکربس��کتبال اصفهان 
وارد شد، دلس��وزان واقعی بسکتبال،ازجمله 
محس��ن ص��ادق زاده)ریی��س و منوچه��ر 
ش��هامت نژاد دبیرهیات بس��کتبال اس��تان( 
باکم��ال صداق��ت وپش��تکاراز حرک��ت باز 
نماندن��د و درکنارکاره��ای پای��ه وزیربنایی 
که دراولویت امورهیات ق��راردارد، به رایزنی 
 برای یافتن اسپانس��رپرداختند و ب��ا تعامل و

هم اندیشی با مدیران شرکت غذایی پمینای 
اصفه��ان، تیمی متش��کل ازجوان��ان بی ادعا 
اما باانگی��زه نظیرعلی باه��ران، محمدامجد، 
رامین هنرمند،پژمان س��اکنیان، س��ید امیر 

فاخرافتخ��اری فرهادصبوری،س��یناحاجی 
زاده،قهرمان عمری، وارطان پتروسیان درکنار 
با تجرب��ه ترهایی مانن��د ایمان زن��دی، کرم 
احمدیان)کاپیتان( وی��ک بازیکن خارجی به 
نام هربرت توره، پای برعرصه مس��ابقات لیگ 
برترنهادند تا چراغ بسکتبال اصفهان خاموش 
نشود و از تالش برای رسیدن به موقعیت های 

ملی بازنمانند. 
البت��ه ای��ن حقیق��ت را ه��م  بپذیری��م که 
حضورپمین��ا درپ��ی رویدادهایی ک��ه باعث 
ش��دتا دوتیم خوب ومطرح بس��کتبال ذوب 
آهن وفوالد ماهان س��پاهان از گردونه رقابت 
های لیگ برتر بازبمانند، ی��ک اتفاق میمون 
وخجس��ته ای بودکه جا دارد ازهم��ت واال و 
تحس��ین برانگیز بانیان تش��کیل این تیم به 
ویژه مسووالن ش��رکت پمینا، آن هم دربرهه 
 وزمانی که بس��کتبال اصفهان دربرزخ به سر

می برد، تقدیر به عمل آید.
ب��ه ه��ر تقدی��ر تی��م بس��کتبال پمین��ای 
 اصفهان، با مدیریت ورهبری خوب محس��ن
 ص��ادق زاده، مرب��ی فک��ور و دوراندی��ش 
 خ��ود، درعرص��ه رقاب��ت ه��ای لی��گ 
حرفه ای حض��ور پیداکرد و با دو ب��رد از پنج 
ب��ازی، درهفت��ه شش��م مس��ابقات میزبان 
تیم ثامن مش��هد مق��دس بود که درس��الن 
 ب��اران مجموع��ه ورزش��ی آبف��ای اصفهان
 برگزارش��د. دراین بازی زیبا وپرافت وخیزکه 
درابتدا بابرتری تیم ثامن مش��هد همراه بود، 
بازیکنان تیم پمینا با برتری مطل��ق و با ارائه 
یک ب��ازی منطق��ی وانس��جام درکاردفاعی 
و کارگروهی خ��وب تیمی، حاک��م برمیدان 
 بازی بودن��د ودر نهایت ب��ا ب��ازی متفاوت و
 پرتاب ه��ای س��ه امتی��ازی ایم��ان زندی و
اندیش��ه های تابناک وروش��نفکرانه محسن 
ص��ادق زاده مرب��ی بادان��ش خود،فات��ح این 
دیدارخانگی شدند وبا نتیجه) 87 بر78 ( تیم 
ثامن مش��هد را از پیش رو برداشتند تا با یک 

بازی کمتردر رده پنجم جدول قراربگیرند. 

دربازی با ثامن  مشهد  مقدس:

  راه  برای پیروزی پمینا هموار بود !

فرخ شهر، میزبان مسابقات تیمی 
زورخانه ای

فرخ شهر اس��تان چهارمحال و بختیاری،  میزبان یکی از رقابت 
ه��ای هفته یازدهم مس��ابقات تیم��ی زورخانه ای و مرش��دی 

قهرمانی بزرگساالن کشور بود .
 در ای��ن مس��ابقات تی��م بزرگس��االن ورزش ه��ای پهلوانی و 
زورخانه ای چهار محال و بختیاری به لیگ یک کشور راه یافت .

نماینده فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در فرخ شهر  
گفت : این تیم با کسب 124 امتیاز جواز صعود به لیگ یک کشور 

را کسب کرد .
ملکی با اشاره به اینکه مسابقات این هفته در کرمان ، کرمانشاه 
و چهارمح��ال بختی��اری برگزار ش��د گفت : در این مس��ابقات 
چهارمحال و بختیاری با تیم ه��ای کیش و کرمان در یک گروه 

قرار گرفته بود .
 وی افزود : تیم ها در مرحله نخس��ت هر کدام جداگانه مسابقه
  می دهن��د و امتی��از آن��ان در فدراس��یون ب��ا هم مقایس��ه و

 دسته بندی می شوند .
ملکی با بیان اینکه 20 مهارت و حرکت در این رقابت ها ارزیابی 
و امتیازدهی می شود گفت : ورود به گود زورخانه ، میل گیری 
، کباده کشی ، چرخ ، پاگیری ، دعا و حدیث خوانی از مهمترین 

این حرکات و مهارت ها است .
تیم های ورزش های باستانی سراسر کشور بر اساس امتیازهای 
کسب شده به 2 گروه 10 و یک گروه 12 تیمی تقسیم می شوند 
و می توانند به ترتی��ب در لیگ های برتر ، لی��گ یک و لیگ دو 

کشور سال آینده رقابت کنند .
هادی پور، رییس هیات ورزش های باستانی و زورخانه ای چهار 
محال و بختیاری  نیز گفت: تیم پیشکسوتان این استان نتوانست 
در وقت قانونی تمام حرکات ورزش های باس��تانی را به نمایش 

بگذارد و بدون امتیاز از دور رقابت ها حذف شد.
مسابقات رتبه بندی تیم های ورزش های زورخانه ای همزمان 
با سراسر کشور در دو گروه بزرگساالن و پیشکسوتان به میزبانی 

فرخ شهر برگزار شد .

جنجال در پایان دیدار الشحانیه
 و ام صالل؛

حمله گلر قطری به بازیکن ایرانی در شب درخشش ایرانی ها
در پایان دیدار تیم های الشحانیه و ام صالل، دروازه بان الشحانیه 

به سمت بازیکن ایرانی این تیم هجوم برد.
هفته بیستم لیگ س��تارگان قطر با انجام سه دیدار آغاز شد که 
در یکی از دیدارهای حساس الشحانیه دست به کار بزرگی زد و 
توانست در خانه ام صالل با نتیجه چهار بر سه به پیروزی رسد و 

سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.
در این دیدار که دربی ایرانی های حاضر قطر بود این شجاعی و 

پوالدی بودند که برابر تیم پژمان منتظری به پیروزی رسیدند.
در این دیدار ام صالل با نتیجه سه بر یک از الشحانیه پیش افتاد 
اما درخشش بازیکنان ایرانی الشحانیه باعث شد تا بازی در نهایت 

با نتیجه چهار بر سه به سود این تیم به پایان رسد.
مسعود شجاعی ستاره ایرانی الشحانیه در حالیکه بازی با نتیجه 
س��ه بر یک به س��ود ام صالل بود اختالف را به حداقل رساند تا 
امیدها در این تیم زنده شود. این بار نوبت به مهرداد پوالدی دیگر 
بازیکن ایرانی الشحانیه رس��ید تا برای تیمش گلزنی کند. او دو 
دقیقه بعد از گل شجاعی توانست گل تساوی را برای الشحانیه 
به ثمر رساند؛  اما این پایان کار نبود و الشحانیه در دقیقه 8۳ بار 
دیگر توسط پوالدی به گل رسید تا سه امتیاز حساس این دیدار 

را به دست آورد.
داور در دقیقه 8۳ به س��ود الش��حانیه پنالتی گرفت. مس��عود 
شجاعی پش��ت این ضربه قرار گرفت؛ اما نتوانست آن را به گل 
تبدیل کند. البته داور بازی این پنالتی را به خاطر آنها دروازبان 
ام صالل زیاد جلو آمده بود لغو کرد تا این بار پوالدی پشت ضربه 
قرار گیرد و آن را به گل تبدیل کند تا الش��حانیه در نهایت این 
بازی را با نتیجه چهار بر سه به س��ود خود به پایان رساند و سه 

امتیاز حساس را به دست آورد.
در پایان این دیدار دروازه بان تیم الشحانیه به سمت علی جوکار 
یکی از ۳ بازیکن ایرانی این تیم هجوم برد تا با وی درگیر ش��ود 
که با وساطت داور و سایر بازیکنان این درگیری خاتمه پیدا کرد.

قبل از سوت داور یک ضربه خطا برای ام صالل در پشت محوطه 
جریمه الشحانیه گرفته شد که این توپ با اختالف زیادی به اوت 
رفت، با این حال گلر الش��حانیه اعتقاد داش��ت که این موقعیت 
روی خطای بی مورد جوکار به دس��ت آمده است.الش��حانیه با 
این پیروزی 18 امتیازی شد و در همان رده دوازدهم باقی ماند 
این در حالی اس��ت که ام صالل در رده هفتم جدول رده بندی 

قرار دارد.

از رییس جمهور ایران خواستم بانوان 
را به ورزشگاه راه بدهند

در آس��تانه معرفی میزبان جام ملت های 201۹ آس��یا که یکی 
از کش��ورهای ایران و امارات خواهد بود، س��پ بالت��ر ، رییس 
فدراس��یون جهانی فوتبال )فیفا( خواهان حضور بانوان ایرانی 

در ورزشگاه ها شد.
س��پ بالتر از ایران خواس��ت ب��ه ممنوعیت حض��ور بانوان در 
اس��تادیوم ها پایان دهد و ادامه این وضعی��ت را غیرقابل قبول 

دانست.
بالتر گفت: در نوامبر 201۳ هنگام��ي که در ایران بودم، نه تنها 
با شور و ش��وق ملتي بزرگ در فوتبال روبه رو شدم، بلکه شاهد 
قانون منع حضور زنان در اس��تادیوم ها ب��ودم و همان زمان این 
موضوع را با حس��ن روحاني، رییس جمهور ایران مطرح کردم 
و این تصور پیش آمد که این ش��رایط غیرقابل تحمل به زودي 

تغییر خواهد کرد.
با این حال هیچ اتفاقي رخ ن��داد و این ممنوعیت در قبال بانوان 
همچنان اعمال مي ش��ود. این در حالي اس��ت که حضور بانوان 
براي فوتبال و همچنین فوتبال ای��ران پررونق خواهد بود و این 

ممنوعیت نمي تواند ادامه داشته باشد.
از این رو از مقام��ات ایراني مي خواهم در ای��ن مورد تجدید نظر 

کنند و دِر استادیوم ها به روي بانوان باز شود.
 این صحبت هاي بالتر در حالي مطرح ش��ده که گفته مي شود 
میزبان جام ملت هاي 201۹ آسیا تا 48 س��اعت آینده معرفي 
خواهد ش��د.از یک طرف آنهایي که نگاه بدبینانه اي به موضوع 
دارند، مي گویند بالتر این حرف ها را زده تا اقدام کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا را که مي خواهد میزباني 201۹ جام ملت ها را به 
امارات بدهد، توجیه کند؛  اما آنهایي ک��ه خوش بینانه به ماجرا 
نگاه مي کنند، مي گویند ش��اید AFC مي خواهد میزباني دوره 
بعدي ج��ام ملت ها را به ای��ران بدهد که بالتر درب��اره ضرورت 
 پایان ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه هاي کشورمان حرف

 مي زند!
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اخبار کوتاه یادداشت کاشت	3	هزار	اصله	نهال	در	چهارمحال	و	بختياري		
3 هزار اصله نهال به مناس��بت روز درختکاری با حضور مردم و مس��ووالن در ش��هرهای مختلف 
چهارمحال و بختیاری کاش��ته شد. مدیر کل منابع طبیعی این اس��تان گفت : تا پایان هفته منابع 
طبیعی و درختکاری 300هزار اصل نهال س��ازگار با ش��رایط استان کاش��ته می شود.عبداللهی 
 افزود : این درختان از انواع غیر مثمر ش��امل اقاقیا ، نارون ، س��رو نقره ای و کاج تهران است که در

 شهرستان های 9 گانه کاشته می شوند.

7

نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری گفت: مردم 
باید همچنان با حساس��یت مذاکرات هس��ته ای را رصد و 

دنبال کنند.
حجت االس��ام محمدعلی نکون��ام در خطبه ه��ای نماز 
جمعه این هفته که در مصای بزرگ این شهر برگزار شد 
اظهار کرد: در تفسیر سوره توبه خدا برائت و بیزاری خود و 
 پیامبرش را از معاهده ای که با مشرکان بسته می شود اعام

 می کند.
 وی تصریح کرد: در این معنا چند نکته اساس��ی و کلیدی 
وجو دارد و یکی از آن ها این اس��ت که اصوال عهد و پیمان 
و توافق نامه با مش��رکان و کفار و بیگان��گان باید همراه با 
پایبندی آن ها به پیمان باش��د و این افراد به عهد و پیمان 
خود وفادار باشند چون در غیر این  صورت خدا از این عهد 

و پیمان بیزار خواهد بود.
نکونام با اشاره به اینکه مومنان باید به این باور برسند که 
یک حامی غیبی دارند بیان داش��ت: این نیز یکی از موارد 
مهمی است که در معنای سوره توبه و به ویژه آیه دوم این 

سوره نهفته است.
نماینده ولی فقی��ه افزود: نبای��د عده و نفرات دش��من را 
با تعداد و تجهی��زات خود مقایس��ه کنید و بدانید ش��ما 
مومنان حمایت جدی از س��وی خدا می ش��وید و نش��ان 
 دادن هرگونه ضعفی در این راه نش��انه عدم شناخت خدا

 است.

وی سنت و س��یره پروردگار را تحقیر ش��رک و کفر بیان 
کرد و ادام��ه داد: خدا هرگ��ز عزت و بزرگی به مش��رکان 
نمی دهد و موم��ن واقعی نباید فریب ج��والن چهار روزه 
مش��رکان را بخورند و بدانند این عزت و بزرگی نیس��ت و 
 برنامه خدا این است که کفار دچار عذاب دنیوی و اخروی

 شوند.
نکونام با اش��اره به س��خن امام  باقر )ع( گف��ت: اهل تقوا 
همه تاش خ��ود را می کند تا از دس��تورات ولی امر خود 
اطاعت کنند و همواره در این فکر هس��تندکه دستورات 
 ولی امرخ��ود را چ��ه ولی فقیه و چ��ه ولی معص��وم انجام 

دهند.
این مسوول با اشاره به حضور دو ش��هید گمنام در استان 
و همچنین یادواره 137 ش��هید فرهنگی استان و 4900 
ش��هید فرهنگی کش��ور در هفته ای که گذشت در استان 
افزود: باید به مردم استان برای حضور پرشور و باشکوه در 

این مراسم تبریک گفت.
نکونام تاکید کرد: این باور که شهیدان نمرده و زنده هستند 
در قلب های مردم استان نقش بسته و از این رو است که این 

شهیدان جایگاه واالیی  در قلب های مردم دارند.
نماینده ولی فقیه برگزاری هرچه بیش��تر این گونه مراسم 
ها را الزامی دانس��ت و ادامه داد: باید این گونه مراس��م ها 
جایگزین کنس��رت هایی شوند که س��وغات غرب بوده و 

قلب ها  را می میرانند.

وی به 14 اس��فند روز احسان و نیکوکاری اش��اره و بیان 
داش��ت: مردم اس��تان مردمی هس��تند که به احس��ان و 
نیکوکاری توجه ویژه ای دارند و خدا رو شکردر این زمینه 

نمره های خوبی کسب کرده اند.
نکونام ده��ه فاطمی��ه دوم را چهارم فروردین دانس��ت و 

از م��ردم خواس��ت ضمن 
برگ��زاری مراس��م ن��وروز 
و دی��د و بازدیده��ای عید 
مواظب باش��ند شادی ها بر 
حزن این ای��ام غلبه نکند و 
 منجر به فراموشی فاطمیه

 شود.
این مس��وول، 15 اسفند را 
روز درخت��کاری معرفی و 
خاطر نشان کرد: باید توجه 
داشته باشیم درخت یکی از 
ضرورت های طبیعت سالم 
اس��ت و عاوه بر آن کاشت 
درخت صدقه جاریه اس��ت 
و باع��ث ماندگاری انس��ان 

می شود.
اس��فند   20 ب��ه  وی 

روز راهی��ان ن��ور اش��اره و اف��زود: ای��ن نام گ��ذاری 
بس��یار زیبا و به جاس��ت چون راهیان نور تاثی��ر زیادی 
 در زن��ده ش��دن دل، فک��ر جه��ادی و فک��ر اعتق��ادی 

دارد.
وی حساس��یت مردم به مذاکرات را الزامی دانست و ادامه 
داد: بحث اعتم��اد به دولت م��ردان بحثی کام��ا جدا از 
حساسیت مردم در این زمینه است و مردم باید با هوشیاری 
مذاکرات را رصد کرده و به این موضوع حساس��یت داشته 

باشند.
نکون��ام دو فاکتور عظی��م والیت مداری م��ردم و حضور 
رهب��ری آگاه را دلیل کس��ب موقعیت کنون��ی ایران در 
جهان عنوان و تاکی��د کرد: بدانیم ب��ا هدایت های رهبر و 
حمایت های مردم انقاب راه خ��ود را خواهد رفت این از 
اعتراف هایی که دشمن می کند به وضوح قابل رویت است.

این مسوول وعده های دش��من را سرخرمن معرفی کرد و 
ادامه داد: باید به فرموده رهبر تحریم ها به یکباره برداشته 
ش��ود و ملت ایران با کس��ی که هیچ اراده ای از خود ندارد 

مذاکره نخواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مردم	همچنان	با	حساسيت	مذاکرات	هسته	ای	را	دنبال	کنند
امام جمعه بروجن:

مبارزه با قاچاق کاال در اولویت 
کارمسووالن قرار داده شود

حجت االسام غامعلی حسین نژادیان در خطبه  
نماز جمع��ه، از مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و چوب در 
این شهرس��تان خب��ر داد و اظهارداش��ت: یکی از 
مهم ترین راهکار مب��ارزه با مافی��ای قاچاق دارو و 
پوشاک جلوگیری از ورود و خروج داروهای تقلبی 
و غیرتقلبی به کشور و استان ها است که مسووالن 

باید به این مساله توجه کنند.
وی با اش��اره به اینکه امروز روز درختکاری است، 
افزود: مسووالن باید از منابع طبیعی محافظت کنند 

از قاچاق چوب جلوگیری شود.
ام��ام جمع��ه بروجن، ب��ا بی��ان اینک��ه همچنان 
 از ناحی��ه ی اقتص��ادی و فرهنگ��ی کش��ورمان

 آسیب پذیراس��ت، خاطرنش��ان کرد: مسووالن با 
کاهش به اتکاء اقتصادی کشورهای اروپایی و اقدام 
جدی به منظور اص��اح اقدام��ات فرهنگی، مانع 
از وارد آوردن خس��ارت دش��من از این دو ناحیه ی 
حس��اس ش��وند.نژادیان با بیان اینک��ه هم اکنون 
زمین خ��واری یک��ی از معض��ات ب��زرگ در این 
شهرستان اس��ت بیان کرد: در حال حاضر افرادی 
اقدام ب��ه زمین خواری در این مناط��ق کرده اند که 

وضعیت بسیار نگران کننده است.
وی با اش��اره به اینکه برخورد با زمین خواران باید 
قاطع و محکم باش��د افزود: نبای��د بگذاریم عده ای 
سودجو آبروی شهرس��تان را به راحتی ببرند و در 
این می��ان باید جل��وی افرادی ک��ه کار غیرقانونی 
انج��ام می دهند و با گ��ردن کلفتی جل��و می روند 
قاطع و محکم بایستیم و در این راستا دستگاه های 
مربوطه، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز احکام 
صادره را با قاطعیت اجرا کنند تا مناطق را از دست 
زمین خواران نجات داده و این دستگاه ها نیز اسامی 
زمین خواران را اعام و اطاع رسانی کنند و برخورد 

با این افراد را در اولویت کاری خود قرار دهند.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 چهارمحال و بختیاری:

پروژه های آبخیزداری بهره برداری 
می شود

خس��رو عبداللهی از بهره برداری پروژه آبخی��زداری حوزه قلعه تک 
در استان خبر داد و اظهار داش��ت: بند خاکی قلعه تک که در 1387 
کلنگ زنی آن انجام شده بود با اعتباری بیش از 8 میلیارد ریال در در 

سال 91 به پایان رسیده و هم اکنون قابل بهره برداری است.
وی اف��زود: این حوزه با وس��عت 30692 هکتار ک��ه نتایج حاصل از 
اجرای این طرح شامل 72 میلیون مترمکعب آب، 800 میلیون متر 
مکعب کنترل سیل، 600 هزارتن کنترل رسوبات و 170 هزار هکتار 
افزایش خاک بین 1 تا 5 ت��ن در هکتار اعام ک��رد. مدیر کل منابع 
 طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، آبخیزداری را مدیریت و 
به��ره ب��رداری هماهن��گ و یکپارچ��ه و قانون من��د از مناب��ع 
طبیع��ی، کش��اورزی و انس��انی عن��وان و بی��ان ک��رد: مناب��ع 
 اصل��ی زمی��ن آب و خ��اک اس��ت ک��ه بای��د از آنه��ا حفاظ��ت

 شود.
 عبدالهی کنترل س��یاب درفصل بارش توسط بندهای سنگی، اخذ 
رس��وبات و جلوگیری از ورود رس��وبات به مخزن بند خاکی، انتقال 
آب توس��ط کانال بتنی به داخل مخزن، ذخیره آب برای اس��تفاده 
کش��اورزی، تغدیه آب س��فره های زیرزمین��ی، چاه ه��ا و قنات ها، 
پیشگیری از خسارات وارد شده به اراضی کشاورزی و تأسیس چاه ها 
و قنات موجود در اثر سیل، توسعه فعالیت های کشاورزی اشتغال زایی 
و ایجاد فضای گردش��گری را از جمله نتایج حاص��ل از اجرای پروژه 
آبخیزداری قلعه تک عنوان کرد و گفت: افتتاح این طرح سبب توسعه 

آبخیزداری استان می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: برای هر هکتار عملیات آبخیزداری حدود 10 
میلیون ریال مورد نیاز است که اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بس��یار اندک اس��ت و در صورت 
افزایش اعتبار می توان گا م های موثری در حوزه آبخیزداری اس��تان 

برداشته شود.
رییس محیط زیست بروجن:

۲۰ هزار پرنده به تاالب های بروجن 
کوچ کردند

رییس حفاظت محیط زیس��ت بروج��ن از کوچ 20 ه��زار پرنده به 
تاالب های بین المللی این شهرستان خبر داد.

مرتضی منصوری اظهار داش��ت: در حال حاضر  بیش��تر پرندگان به 
تاالب های بین المللی چغاخور و گندمان مهاجر می کنند.

 وی  با اش��اره ب��ه اینکه ک��وچ پرن��دگان ب��ه تاالب ها ت��ا نیمه دوم 
اردیبهشت  ماه سال آینده ادامه داردافزود: کوچ پرندگان به تاالب ها 

جلوه  زیبایی به تاالب های این استان می بخشد.
رییس حفاظت محیط زیس��ت بروجن، بیان کرد: ای��ن پرندگان از 
خانواده ه��ای فامینگو، غاز خاکس��تری، خروس  کولی و اردک های 

سرسبز هستند که مدتی از سال را در این تاالب ها سپری می کنند.
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 اعتماد به 
دولت مردان 

بحثی کامال جدا 
از حساسیت 

مردم است و مردم 
باید با هوشیاری 
مذاکرات را رصد 

کرده و به این 
موضوع حساسیت 

داشته باشند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی 
12/262	شماره	ابالغیه:	9310100351006661	شماره	پرونده:	9309980351001078	
طرفیت	 به	 دادخواستی	 علیرضا	سوفسطائی	 931226	خواهان	 بایگانی	شعبه:	 شماره	
خوانده	حمید	نیک	اقبالیان	به	خواسته	دستور	موقت	و	الزام	به	فک	پالک	خودرو	تقدیم	
دادگاه	 به	شعبه	10	 نموده	که	جهت	رسیدگی	 دادگاههای	عمومی	شهرستان	اصفهان	
عمومی)حقوقی(	شهرستان	اصفهان	واقع	در	اصفهان	خ	چهارباغ	باال	خ	شهید	نیکبخت	
ساختمان	دادگستری	کل	استان	اصفهان	طبقه	2	اتاق	شماره	223	ارجاع	و	به	کالسه	
9309980351001078	ثبت	گردیده	که	وقت	رسیدگی	آن	1394/03/10	و	ساعت	10:30	
تعیین	شده	است	به	علت	مجهول	المکان	بودن	خوانده	و	درخواست	خواهان	و	به	تجویز	
دستور	 و	 مدنی	 امور	 در	 انقالب	 و	 عمومی	 دادگاههای	 دادرسی	 آئین	 قانون	 	73 ماده	
دادگاه	مراتب	یک	نوبت	در	یکی	ازجراید	کثیراالنتشار	آگهی	می	شود	تا	خوانده	پس	از	
نشر	آگهی	و	اطالع	از	مفاد	آن	به	دادگاه	مراجعه	و	ضمن	اعالم	نشانی	کامل	خود	نسخه	
دوم	دادخواست	و	ضمائم	را	دریافت	و	در	وقت	مقرر	فوق	جهت	رسیدگی	حاضر	گردد.

م	الف:34507	شعبه	دهم	دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	اصفهان	
ابالغ وقت رسيدگی	

12/263	شماره	ابالغیه:	9310100350210308	شماره	پرونده:	9309980350200964	
طرفیت	 به	 دادخواستی	 منصوری	 عبدالرضا	 خواهان	 	931122 بایگانی	شعبه:	 شماره	
خوانده	حشمت	اله	قاسمی	به	خواسته	مطالبه	وجه	چک	و	مطالبه	خسارت	تاخیر	تادیه	
تقدیم	دادگاههای	عمومی	شهرستان	اصفهان	نموده	که	جهت	رسیدگی	به	شعبه	2	دادگاه	
عمومی)حقوقی(	شهرستان	اصفهان	واقع	در	اصفهان	خ	چهارباغ	باال	خ	شهید	نیکبخت	
ساختمان	دادگستری	کل	استان	اصفهان	طبقه	3	اتاق	شماره	304	ارجاع	و	به	کالسه	
9309980350200964	ثبت	گردیده	که	وقت	رسیدگی	آن	1394/02/23	و	ساعت	08:30	
تعیین	شده	است	به	علت	مجهول	المکان	بودن	خوانده	و	درخواست	خواهان	و	به	تجویز	
دستور	 و	 مدنی	 امور	 در	 انقالب	 و	 عمومی	 دادگاههای	 دادرسی	 آئین	 قانون	 	73 ماده	
دادگاه	مراتب	یک	نوبت	در	یکی	ازجراید	کثیراالنتشار	آگهی	می	شود	تا	خوانده	پس	از	
نشر	آگهی	و	اطالع	از	مفاد	آن	به	دادگاه	مراجعه	و	ضمن	اعالم	نشانی	کامل	خود	نسخه	
دوم	دادخواست	و	ضمائم	را	دریافت	و	در	وقت	مقرر	فوق	جهت	رسیدگی	حاضر	گردد.

م	الف:34515	شعبه	دوم	دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	اصفهان	
ابالغ وقت رسيدگی	

12/264	شماره	ابالغیه:	9310100350210306	شماره	پرونده:	9309980350200960	
طرفیت	 به	 دادخواستی	 سلمانی	 محمدرضا	 خواهان	 	931118 شعبه:	 بایگانی	 شماره	
خواندگان	مهدی	بیات	و	مهدی	حبیبی	به	خواسته	مطالبه	خسارت	تاخیر	تادیه	و	مطالبه	
به	 رسیدگی	 جهت	 که	 نموده	 اصفهان	 عمومی	شهرستان	 دادگاههای	 تقدیم	 چک	 وجه	
باال	 شعبه	2	دادگاه	عمومی)حقوقی(	شهرستان	اصفهان	واقع	در	اصفهان	خ	چهارباغ	
	304 شماره	 اتاق	 	3 طبقه	 اصفهان	 استان	 کل	 دادگستری	 ساختمان	 نیکبخت	 شهید	 خ	
و	 	1394/02/23 آن	 رسیدگی	 وقت	 که	 گردیده	 ثبت	 931118ح2	 کالسه	 به	 و	 ارجاع	
درخواست	 و	 بودن	خواندگان	 علت	مجهول	المکان	 به	 است	 تعیین	شده	 	08:00 ساعت	
خواهان	و	به	تجویز	ماده	73	قانون	آئین	دادرسی	دادگاههای	عمومی	و	انقالب	در	امور	
مدنی	و	دستور	دادگاه	مراتب	یک	نوبت	در	یکی	ازجراید	کثیراالنتشار	آگهی	می	شود	
تا	خواندگان	پس	از	نشر	آگهی	و	اطالع	از	مفاد	آن	به	دادگاه	مراجعه	و	ضمن	اعالم	
نشانی	کامل	خود	نسخه	دوم	دادخواست	و	ضمائم	را	دریافت	و	در	وقت	مقرر	فوق	
جهت	رسیدگی	حاضر	گردد.م	الف:34517	شعبه	دوم	دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

12/265	شماره	ابالغیه:	9310100353004983	شماره	پرونده:	9309980359300208	
شماره	بایگانی	شعبه:	931271	شاکی	آقای	صادق	مهدوی	فرزند	حمید	شکایتی	بر	علیه	
داوود	کریمیان	دائر	بر	سرقت	تقدیم	دادگاههای	عمومی	شهرستان	اصفهان	نموده	که	
جهت	رسیدگی	به	شعبه	104	جزایی	ارجاع	و	به	کالسه	931271ک104	ثبت	گردیده	که	
وقت	رسیدگی	آن	94/04/10	ساعت	11	تعیین	شده	است	به	علت	مجهول	المکان	بودن	
متشاکی	و	به	تجویز	ماده	180	ق.آ.د.ک	و	دستور	دادگاه	مراتب	یک	نوبت	در	یکی	از	
از	مفاد	آن	 از	نشر	آگهی	و	اطالع	 تا	متشاکی	پس	 جراید	کثیراالنتشار	آگهی	می	شود	
به	دادگاه	مراجعه	و	در	وقت	مقرر	فوق	جهت	رسیدگی	حاضر	گردد.در	صورت	عدم	
اتخاذ	 مقتضی	 تصمیم	 دادگاه	 مقررات	 وفق	 و	 تلقی	 ابالغ	شده	 وقت	رسیدگی	 حضور	

خواهد	نمود.م	الف:34731	شعبه	104	دادگاه	عمومی	جزایی	شهرستان	اصفهان	

	ابالغ وقت رسيدگی
میرمعصومی	 جواد	 سید	 خواهان	 	1844/93 کالسه	 پرونده	 خصوص	 در	 	12/266
دادخواستی	مبنی	بر	مطالبه	به	طرفیت	جواد	کیانی	هرچگانی	تقدیم	نموده	است	وقت	
رسیدگی	برای	روز	سه	شنبه	مورخ	94/2/8	ساعت	8/30	تعیین	گردیده	است	با	توجه	
آئین	 قانون	 	73 ماده	 برابر	 خواهان	 تقاضای	 حسب	 خوانده	 بودن	 مجهول	المکان	 به	
دادرسی	مدنی	مراتب	در	جراید	منتشر	تا	خوانده	قبل	از	وقت	رسیدگی	به	این	شعبه	
واقع	در	اصفهان	ابتدای	خیابان	آتشگاه	مجتمع	شماره	2	شورای	حل	اختالف	مراجعه	و	
نسخه	ثانی	دادخواست	و	ضمائم	را	اخذ	نمایید.	در	صورت	عدم	حضور	وقت	رسیدگی	
ابالغ	شده	تلقی	و	تصمیم	مقتضی	اتخاذ	می	شود.م	الف:34751	شعبه	11	حقوقی	مجتمع	

شماره	2	شورای	حل	اختالف	اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

رفتار	 خوش	 محسن	 خواهان	 2100/93ش11	 کالسه	 پرونده	 خصوص	 در	 	12/267
دادخواستی	مبنی	بر	مطالبه	به	طرفیت	علی	قندی	تقدیم	نموده	است	وقت	رسیدگی	برای	
روز	دوشنبه	مورخ	94/2/7	ساعت	8/30	تعیین	گردیده	است	با	توجه	به	مجهول	المکان	
بودن	خوانده	حسب	تقاضای	خواهان	برابر	ماده	73	قانون	آئین	دادرسی	مدنی	مراتب	
در	جراید	منتشر	تا	خوانده	قبل	از	وقت	رسیدگی	به	این	شعبه	واقع	در	اصفهان	ابتدای	
خیابان	آتشگاه	مجتمع	شماره	2	شورای	حل	اختالف	مراجعه	و	نسخه	ثانی	دادخواست	
و	 تلقی	 شده	 ابالغ	 رسیدگی	 وقت	 حضور	 عدم	 در	صورت	 نمایید.	 اخذ	 را	 ضمائم	 و	
تصمیم	مقتضی	اتخاذ	می	شود.م	الف:34753	شعبه	11	حقوقی	مجتمع	شماره	2	شورای	

حل	اختالف	اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی	 خسروی	 احمد	 خواهان	 	2117/93 کالسه	 پرونده	 در	خصوص	 	12/268
مبنی	بر	مطالبه	به	طرفیت	محمدعلی	فدائی	اردستانی	تقدیم	نموده	است	وقت	رسیدگی	
برای	مورخه	94/2/6	ساعت	11/30	تعیین	گردیده	است	با	توجه	به	مجهول	المکان	بودن	
خوانده	حسب	تقاضای	خواهان	مراتب	در	جراید	منتشر	تا	خوانده	قبل	از	وقت	رسیدگی	
جنب	 روبروی	مدرسه	نیلی		پور–  اول	ارباب	–  به	این	شعبه	واقع	در	خیابان	سجاد	– 
ساختمان	صبا	– پالک57	کدپستی	8165756441	شورای	حل	اختالف	اصفهان	مراجعه	
و	نسخه	ثانی	دادخواست	و	ضمائم	را	اخذ	نماید.در	صورت	عدم	حضور	وقت	رسیدگی	
ابالغ	شده	تلقی	و	تصمیم	مقتضی	اتخاذ	می	شود.	م	الف:34782	شعبه	32	حقوقی	مجتمع	

شماره	یک	شورای	حل	اختالف	شهرستان	اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

با	 ا...	حسینی	زاده	 12/269	در	خصوص	پرونده	کالسه	1233/93	خواهان	سید	روح	
	وکالت	محسن	بنی	هاشمی	دادخواستی	مبنی	بر	مطالبه	وجه	چک	به	طرفیت	مهدی	فالح
	تقدیم	نموده	است	وقت	رسیدگی	برای	روز	چهارشنبه	مورخ	94/2/23	ساعت	9/45	صبح
تقاضای	خواهان	 خوانده	حسب	 بودن	 مجهول	المکان	 به	 توجه	 با	 است	 گردیده	 تعیین	
برابر	ماده	73	قانون	آئین	دادرسی	مدنی	مراتب	در	جراید	منتشر	تا	خوانده	قبل	از	وقت	
رسیدگی	به	این	شعبه	واقع	در	اصفهان	ابتدای	خیابان	آتشگاه	مجتمع	شماره	2	شورای	
حل	اختالف	مراجعه	و	نسخه	ثانی	دادخواست	و	ضمائم	را	اخذ	نمایید.	در	صورت	عدم	
حضور	وقت	رسیدگی	ابالغ	شده	تلقی	و	تصمیم	مقتضی	اتخاذ	می	شود.م	الف:34798	

شعبه	12	حقوقی	مجتمع	شماره	2	شورای	حل	اختالف	اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

زاده	 حسینی	 ا...	 روح	 سید	 خواهان	 	1232/93 کالسه	 پرونده	 خصوص	 در	 	12/270
طرفیت	 به	 چک	 وجه	 مطاله	 بر	 مبنی	 دادخواستی	 هاشمی	 بنی	 محسن	 سید	 وکالت	 با	
یدا...	تقدیم	نموده	است	وقت	رسیدگی	برای	روز	چهارشنبه	مورخ	 مهدی	فالح	فرزند	
94/2/23	ساعت	9/30صبح	تعیین	گردیده	است	با	توجه	به	مجهول	المکان	بودن	خوانده	
جراید	 در	 مراتب	 مدنی	 دادرسی	 آئین	 قانون	 	73 ماده	 برابر	 خواهان	 تقاضای	 حسب	
ابتدای	خیابان	 این	شعبه	واقع	در	اصفهان	 منتشر	تا	خوانده	قبل	از	وقت	رسیدگی	به	
و	 دادخواست	 ثانی	 نسخه	 و	 مراجعه	 اختالف	 حل	 شورای	 	2 شماره	 مجتمع	 آتشگاه	
ضمائم	را	اخذ	نمایید.	در	صورت	عدم	حضور	وقت	رسیدگی	ابالغ	شده	تلقی	و	تصمیم	
2	شورای	حل	 مجتمع	شماره	 حقوقی	 	12 می	شود.م	الف:34799	شعبه	 اتخاذ	 	مقتضی	

اختالف	اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
با	 ا...	حسینی	زاده	 12/271	در	خصوص	پرونده	کالسه	1234/93	خواهان	سید	روح	
وکالت	آقای	سید	محسن	بنی	هاشمی	دادخواستی	مبنی	بر	مطالبه	چک	به	طرفیت	مهدی	
فالح	فرزند	یدا...	تقدیم	نموده	است	وقت	رسیدگی	برای	روز	چهارشنبه	مورخ	94/2/23	
ساعت	10	تعیین	گردیده	است	با	توجه	به	مجهول	المکان	بودن	خوانده	حسب	تقاضای	
خواهان	برابر	ماده	73	قانون	آئین	دادرسی	مدنی	مراتب	در	جراید	منتشر	تا	خوانده	قبل	
از	وقت	رسیدگی	به	این	شعبه	واقع	در	اصفهان	ابتدای	خیابان	آتشگاه	مجتمع	شماره	
2	شورای	حل	اختالف	مراجعه	و	نسخه	ثانی	دادخواست	و	ضمائم	را	اخذ	نمایید.	در	
صورت	عدم	حضور	وقت	رسیدگی	ابالغ	شده	تلقی	و	تصمیم	مقتضی	اتخاذ	می	شود.

م	الف:34800	شعبه	12	حقوقی	مجتمع	شماره	2	شورای	حل	اختالف	اصفهان
اجرایيه

	12/272	شماره	پرونده:	139304002121000064/2	شماره	بایگانی	پرونده:	9301681/1
	: کالسه ییه	 ا جر ا 	 بالغ ا آگهی	 	139305102003004988 	 : بالغیه ا 	 ره شما
139304002121000064/2	بدینوسیله	به	گلی	جان	ایسپره	فرزند	خانلر	به	شناسنامه	
	شماره	6	به	نشانی	اصفهان	– خیابان	کهندژ	– خیابان	نبوی	منش	– کوچه	108	– ایمان	20	
اصفهان	 نشانی	 به	 	64546 به	شناسنامه	شماره	 بلوطی	 فرزند	 منش	 کیوان	 و	حسین	
بدهکاران	 تعاونی	 شرکت	 ایمان22	 کوچه	  – منش	 نبوی	 خیابان	  – کهندژ	 خیابان	  –
پرونده	کالسه	139304002121000064/2	که	برابر	گزارش	اداره	پست	نشاط	اصفهان	
-605590082-89/12 شماره	 قرارداد	 برابر	 که	 می	گردد	 ابالغ	 اید	 نگردیده	 شناخته	
91/01/09	بین	شما	و	بانک	کشاورزی	خمینی	شهر	مبلغ	37198042	ریال	بابت	اصل	
و	خسارت	تاخیر	تا	تاریخ	93/08/25	و	از	آن	به	بعد	روزانه	مبلغ	10314	ریال	بدهکار	
می	باشید	که	بر	اثر	عدم	پرداخت	وجه	بستانکار	درخواست	صدور	اجراییه	نموده	پس	
از	تشریفات	قانونی	اجراییه	صادر	و	به	کالسه	فوق	در	این	اجرا	مطرح	می	باشد	لذا	طبق	
ماده	18	آیین	نامه	اجرایی	مفاد	اسناد	رسمی	به	شما	ابالغ	می	گردد	از	تاریخ	انتشار	این	
آگهی	که	تاریخ	ابالغ	اجراییه	محسوب	است	فقط	یک	نوبت	در	روزنامه	زاینده	رود	چاپ	
اصفهان	درج	و	منتشر	می	گردد	ظرف	مدت	ده	روز	نسبت	به	پرداخت	بدهی	خود	اقدام	
و	در	غیر	این	صورت	بدون	انتشار	آگهی	دیگری	عملیات	اجرایی	طبق	مقررات	علیه	شما	

تعقیب	خواهد	شد.م	الف:34805	رئیس	اداره	اجرای	اسناد	رسمی	اصفهان	
اجرایيه 

12/273	شماره	اجراییه:	9310420351500411	شماره	پرونده:	9309980351500394	
شماره	بایگانی	شعبه:	930401	بموجب	درخواست	اجراي	حکم	مربوطه	به	شماره	و	
عقدائی	 شعبانی	 جواد	 علیه	 محکوم	 	9309970351500923 مربوطه	 دادنامه	 شماره	
فرزند	غالمرضا	به	نشانی	مجهول	المکان	محکوم	است	به	1-	پرداخت	هفتصد	و	بیست	
تا	 تاریخ	سررسید	92/9	 از	 تادیه	 تاخیر	 خسارت	  – بابت	اصل	خواسته	 میلیون	ریال	
زمان	وصول	که	بر	مبنای	تغییر	شاخص	اعالمی	بانک	مرکزی	محاسبه	خواهد	گردید	و	
کلیه	خسارت	دادرسی	از	جمله	بیست	و	یک	میلیون	و	هشتصد	و	هشت	هزار	ریال	بابت	
اله	به	نشانی	 له	علیرضا	شریفیان	جزی	فرزند	حفیظ	 هزینه	دادرسی	در	حق	محکوم	
عشر	 نیم	 پرداخت	 	-2 آزاد.	 تعمیرگاه	  – مشیرالدوله	 خ	  – جدید	 شاهپور	  – اصفهان	
دولتی.	رای	صادره	غیابی	است.	محکوم	علیه	مکلف	است	ازتاریخ	ابالغ	اجرائیه:1-	پس	
از	ابالغ	اجرائیه	ظرف	ده	روز	مفاد	آنرا	به	موقع	اجرا	گذارد.2-ترتیبی	برای	پرداخت	
محکوم	به	بدهد.3-	مالی	معرفی	کند	که	اجرا	حکم	و	استیفا	محکوم	به	از	آن	میسر	باشد	
و	در	صورتی	که	خود	را	قادر	به	اجرای	مفاد	اجرائیه	نداند	باید	ظرف	مهلت	ده	روز	
صورت	جمیع	دارایی	خود	را	به	قسمت	اجرا	تسلیم	کند.	اگر	مالی	ندارد	صریحا	اعالم	
نماید	هر	گاه	ظرف	سه	سال	بعد	از	انقضاء	مهلت	مذکور	معلوم	شود	که	قادر	به	اجرای	
حکم	و	پرداخت	محکوم	به	بوده	اید	لیکن	برای	فرار	در	پرداخت	اموال	خود	را	معرفی	
نکنید	یا	صورت	خالف	واقع	از	دارایی	خود	بدهید	بنحوی	که	اجرای	تمام	یا	قسمتی	از	
مفاد	اجرائیه	متعسر	باشد	به	مجازات	حبس	از	61	روز	تا	6	ماه	محکوم	خواهید	شد.4-
عالوه	بر	موارد	باال	که	قسمتی	از	ماده	34	اجرای	احکام	مدنی	میباشد	به	قانون	اجرای	
احکام	مدنی	و	قانون	آئین	دادرسی	مدنی	مصوب	79/1/21	و	همچنین	مفاد	قانون	نحوه	
اجرای	محکومیتهای	مالی	مصوب	10آبان	1377	توجه	نمائید.م	الف:33477	شعبه	15	

دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	اصفهان	
اجرایيه 

12/274	شماره	اجراییه:	9310420351500403	شماره	پرونده:	9309980351500112	
شماره	بایگانی	شعبه:	930115	بموجب	درخواست	اجراي	حکم	مربوطه	به	شماره	و	
شماره	دادنامه	مربوطه	9309970351500985	محکوم	علیهم	1-	نصرت	بکرانی	فرزند	

	غالمحسین	به	نشانی	اصفهان	– خیابان	هشت	بهشت	غربی	– کوچه	ویس	و	رامین-	پالک20،
فرزند	 کبیریان	 3-	شهرزاد	 مجهول	المکان،	 نشانی	 به	 یار	 علی	 فرزند	 کرمی	 خلیل	 	-2
جمشید	به	نشانی	اصفهان	– خیابان	بزرگمهر	– کوی	درب	قهوه	ای	– پالک20	محکوم	
اند	به	1-	متضامنًا	به	پرداخت	62/400/000	ریال	بابت	اصل	خواسته	– خسارت	تاخیر	
اعالمی	 شاخص	 تغییر	 مبنای	 بر	 که	 وصول	 زمان	 تا	 	91/2 تاریخ	سررسید	 از	 تادیه	
نشر	 هزینه	 جمله	 از	 دادرسی	 خسارت	 کلیه	 و	 گردید	 خواهد	 محاسبه	 مرکزی	 بانک	
آگهی	دو	میلیون	و	دویست	و	چهل	و	شش	هزار	و	چهارصد	ریال	بابت	حق	الوکاله	و	
دو	میلیون	و	دویست	و	سیزده	هزار	ریال	بابت	هزینه	دادرسی	در	حق	محکوم	له	بانک	
مهر	اقتصاد	– حمید	نوری	به	نشانی	اصفهان	– خیابان	توحید	– جنب	تاالر	فرشچیان	
– سرپرستی	بانک	مهر	اقتصاد.	2-	پرداخت	نیم	عشر	دولتی.	رای	صادره	غیابی	است.	
محکوم	علیه	مکلف	است	ازتاریخ	ابالغ	اجرائیه:1-	پس	از	ابالغ	اجرائیه	ظرف	ده	روز	
مفاد	آنرا	به	موقع	اجرا	گذارد.2-ترتیبی	برای	پرداخت	محکوم	به	بدهد.3-	مالی	معرفی	
کند	که	اجرا	حکم	و	استیفا	محکوم	به	از	آن	میسر	باشد	و	در	صورتی	که	خود	را	قادر	
به	اجرای	مفاد	اجرائیه	نداند	باید	ظرف	مهلت	ده	روز	صورت	جمیع	دارایی	خود	را	به	
قسمت	اجرا	تسلیم	کند.	اگر	مالی	ندارد	صریحا	اعالم	نماید	هر	گاه	ظرف	سه	سال	بعد	
از	انقضاء	مهلت	مذکور	معلوم	شود	که	قادر	به	اجرای	حکم	و	پرداخت	محکوم	به	بوده	
اید	لیکن	برای	فرار	در	پرداخت	اموال	خود	را	معرفی	نکنید	یا	صورت	خالف	واقع	از	
دارایی	خود	بدهید	بنحوی	که	اجرای	تمام	یا	قسمتی	از	مفاد	اجرائیه	متعسر	باشد	به	
مجازات	حبس	از	61	روز	تا	6	ماه	محکوم	خواهید	شد.4-عالوه	بر	موارد	باال	که	قسمتی	
آئین	 قانون	 و	 مدنی	 احکام	 اجرای	 قانون	 به	 میباشد	 مدنی	 احکام	 اجرای	 	34 ماده	 از	
محکومیت	های	 اجرای	 نحوه	 قانون	 مفاد	 همچنین	 و	 	79/1/21 مصوب	 مدنی	 دادرسی	
مالی	مصوب	10آبان	1377	توجه	نمائید.م	الف:33478	شعبه	15	دادگاه	عمومی	حقوقی	

شهرستان	اصفهان	
 ابالغ رای 

12/275	شماره	دادنامه:	9309970351501603	شماره	پرونده:	9309980351500802	
امین	 اعتباری	عسکریه-	سید	 مالی	 بایگانی	شعبه:	930828	خواهان:	موسسه	 شماره	
جوادی	با	وکالت	آقای	یاسر	شیروانی	زاده	آرانی	به	نشانی	اصفهان	– خ	شیخ	صدوق	
ط4	 عسکریه-	 اعتباری	 مالی	 موسسه	 ساختمان	  – مفید	 راه	 سه	 روبروی	  – شمالی	
خواندگان:	1-	آقای	مصطفی	آقاداوود	به	نشانی	اصفهان	– سه	راه	سیمین	– ک.امام	
آقای	حسین	 	-3 زهرا	غریب	نسی	 2-	خانم	 درب	حیاط	سبز	رنگ	  – اول	 پ6-	ط	  –
تیموری	4-	آقای	عادل	چرومی	5-	آقای	نادر	ریحانی	همگی	به	نشانی	مجهول	المکان	
را	 دادرسی	 ختم	 پرونده	 محتویات	 به	 عنایت	 با	 دادگاه:	 تصمیم	 وجه	 مطالبه	 خواسته:	
اعالم	و	با	استعانت	از	خداوند	متعال	مبادرت	به	انشا	رای	می	نماید.	رای	دادگاه:	آقای	
یاسر	شیروانی	زاده	به	وکالت	از	موسسه	مالی	و	اعتباری	عسگریه	به	طرفیت	خانمها	و	
آقایان	1-	نادر	ریحانی	فرزند	علی	محمد	2-	عادل	چرومی	فرزند	بارونی	3-	مصطفی	
آقا	داود	فرزند	علی	رضا	4-	زهرا	غریب	نسی	فرزند	قربانعلی	5-	حسین	تیموری	فرزند	
و	 پرداخت	سیصد	 به	 به	خواسته	محکومیت	تضامنی	خواندگان	 دادخواستی	 مرتضی	
چهل	میلیون	ریال	بابت	اخذ	تسهیالت	از	موسسه	خواهان	خوانده	ردیف	سوم	)آقای	
تسهیالت	 اخذ	 نموده	ضمانت	 اعالم	 و	 رسیدگی	شرکت	 جلسه	 در	 داود(	 آقا	 مصطفی	
دادرسی	 انضمام	خسارات	 به	 ندارد	 اقساط	وام	 پرداخت	 از	 اطالعی	 نموده	است	و	 را	
قانونی	 ابالغ	 علی	رغم	 است	سایر	خواندگان	 نموده	 تقدیم	 قرارداد	 وفق	 تادیه	 تاخیر	 و	
	اخطاریه	در	جلسه	رسیدگی	شرکت	نکرده	و	ایرادی	نسبت	به	مستندات	تقدیم	ننموده	اند
مواد198و515و519و522قانون	 به	 مستنداً	 ثابت	 خواسته	 فوق	 مراتب	 به	 عنایت	 با	
آیین	دادرسی	دادگاههای	عمومی	و	انقالب	در	امور	مدنی	مواد10و230قانون	مدنی	و	
قانون	عملیات	بانکی	بدون	ربا	و	403	قانون	تجارت	خواندگان	را	متضامنًا	به	پرداخت	
سیصد	و	چهل	میلیون	ریال	بابت	اصل	خواسته	– خسارت	تاخیر	تادیه	از	تاریخ	تقدیم	
ازای	هر	روز	 )به	 قرارداد	منعقده	 بر	مبنای	 تا	زمان	وصول	که	 	)93/7/6( دادخواست	
نشر	 هزینه	 جمله	 از	 دادرسی	 کلیه	خسارت	 و	 گردید	 خواهد	 محاسبه	 ریال(	 	240606
آگهی،	نه	میلیون	و	سیصد	و	شصت	هزار	ریال	بابت	حق	الوکاله	و	ده	میلیون	و	ششصد	
رای	 می	نماید	 محکوم	 در	حق	خواهان	 دادرسی	 هزینه	 بابت	 ریال	 هزار	 پنج	 و	 و	سی	
صادره	نسبت	به	محکومیت	خواندگان	به	جز	خوانده	ردیف	سوم	آقای	مصطفی	داود	
غیابی	ظرف	بیست	روز	پس	از	تاریخ	ابالغ	قابل	واخواهی	در	همین	دادگاه	و	سپس	ظرف	
بیست	روز	پس	از	انقضا	مهلت	واخواهی	و	نسبت	به	خوانده	ردیف	سوم	ظرف	مهلت	
بیست	روز	پس	از	تاریخ	ابالغ	قابل	اعتراض	در	دادگاه	محترم	تجدیدنظر	استان	اصفهان	
می	باشد.م	الف:33480	راجی	رئیس	شعبه15دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	اصفهان	
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پيامبر خدا صلى  اهلل  عليه  و  آله :
فراوان وض��و بگیر ت��ا خداوند عم��ر تو را زی��اد گردان��د و اگر 
توانستی شب و روز با طهارت باشی این کار را بکن؛ زیرا اگر در 

حال طهارت بمیرى، شهید خواهی بود. 
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نتایج یک مطالعه نشان می دهد خطر 
ابتال به بیم��اری قلبی در اف��رادی که 
رژی��م غذای��ی مدیتران��ه ای دارند 47 
درصد کمتر از افرادی است که این رژیم 
غذایی را رعایت نمی کنند. در حقیقت 

اثر محافظت��ی رژیم غذای��ی مدیترانه 
ای در برابر مش��کالت قلب��ی، از ورزش 
بیشتر است. این اولین مطالعه ای است 
که خطر ابتال ب��ه بیماری قلب��ی را در 
یک دوره 10 ساله در جمعیت عمومی 
 بررسی کرده است. این مطالعه تمامی

 گروه های سنی را در بر گرفته و تنها به 
بررسی افراد میانسال نپرداخته است و 
نش��ان می دهد که رعایت رژیم غذایی 
مدیتران��ه ای برای همه گون��ه افراد در 
تمامی گروه های س��نی مفید اس��ت. 
رژیم غذایی مدیترانه ای بر مصرف میوه 
و س��بزیجات تازه، غالت س��بوس دار، 
 لوبیا، آجیل، ماهی و روغن زیتون تاکید 

دارد.

مطالعات بیش از ی��ک دهه محققان مرکز 
پزشکی دانش��گاه وندربیلت آمریکا نشان 
می دهد که کاهش عملکرد قلب، خطر بروز 
بیماری آلزایمر را دو برابر افزایش می دهد. 
قلب س��الم بدن را در برابر بیماری آلزایمر 
محافظت می کند و تحقیقات نش��ان می 
دهد ک��ه تضعیف عملکرد قل��ب، احتمال 
بروز اختالل زوال عقل را افزایش می دهد. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت ک��ه عالوه بر 
بیماری های قلبی، س��کته مغزی، فش��ار 
خون و کلسترول باال نیز با افزایش احتمال 

آلزایمر مرتبط است.
 این تحقیقات نش��ان می دهد که سالمت 
عروق خونی به مرور زمان تحت تاثیر قرار 
می گیرد و این تغیی��رات در عملکرد مغز 

موثر است.
 اختالالت ژنتیکی و س��ابقه خانوادگی در 
بیماری ه��ای قلبی دخیل هس��تند؛ ولی 
ش��یوه س��الم زندگی، رژیم غذایی سالم و 
ورزش در ه��ر دوران از زندگ��ی می تواند 

باعث بهبود عملکرد قلب شود.

شیرین ابوالقاس��می، مدیرطرح حفاظت از تنوع زیستی 
زاگ��رس مرکزی گفت: بعد از هفت س��ال س��ردرگمی، 
طرح حفاظت از تنوع زیس��تی زاگرس مرکزی اکنون به 
برنامه ریزی علم��ی در زمینه اجرایی ک��ردن این طرح 

رسیده است.
وی اظهار ک��رد: پراکنش منطقه زاگرس در 11 اس��تان 
کش��ور اس��ت که 32 میلیون هکتار از خاک کشور را به 
خود اختصاص داده است و جنگل های زاگرس وسعتی 
حدود 6 میلیون هکتار دارد که بیش از دو هزار 400 گونه 
گیاهی و جانوری در ان وجود دارد، متوسط بارش در آن 
حدود 800 میلیمتر در سال اس��ت و بیش از 50 درصد 
آب کش��ور را تامین می کند. وی تاکید کرد: این منطقه 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که اگر مراقب آن 
نباشیم آن را از دست خواهیم داد. ابوالقاسمی گفت: طرح 
حفاظت از تنوع زیس��تی زاگرس به ص��ورت پایلوت در 
حدود 400 هزار هکتار در 4 استان اصفهان، چهارمحال 
و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و فارس در حال اجرا 

 اس��ت.وی تاکید کرد: برخی فعالیت های انسانی مانند 
جاده سازی، برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی و بریدن 
درخت ها حیات این منطقه را تهدید می کند.مدیر طرح 
حفاظت از تنوع زیس��تی زاگرس مرکزی گفت:ناآگاهی 
جوامع محلی مشکلی است که در این منطقه با آن مواجه 
هس��تیم . در این طرح خط قرمزهایی برای کریدورهای 

حس��اس منطقه تعیین شده اس��ت؛ اما مردم آن را نمی 
شناسند و از خط قرمز عبور می کنند که در این صورت 
هم به خود و هم به محیط زیست آسیب می زنند. ناحیه 
رویشی زاگرس شامل سلسه جبال زاگرس، وسیع ترین 
و اصلی ترین رویش��گاه گونه های مختلف بلوط در ایران 
بوده و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه ای 
برخوردار است. جنگل های بلوط منطقه زاگرس از منتهی 
الیه شمال غربی ایران )اس��تان آذربایجان غربی( آغاز و 
سپس غرب )استان های ایالم و لرستان( و جنوب غرب 
ایران )استان های کهکیلویه و بویراحمد و فارس( را طی 
 می کند. در بین 11 استان واقع در ناحیه رویشی زاگرس،

 استان های فارس، لرستان و خوزستان مقام های اول تا 
سوم را از نظر وسعت رویشگاه های جنگلی و درختی دارا 
هستند. جنگل های زاگرس با گستردگی در 11 استان 
کشور با 6 میلیون هکتار مساحت، 40 درصد جنگل های 
ایران را تشکیل می دهند که حدود 70 درصد تیپ گونه 

های جنگلی زاگرس را بلوط ها شامل می شوند.

رژیم غذایى مدیترانه ای
 مشکالت قلبى را کم مى کند

 افزایش  دو برابری بروز آلزایمر با 
کاهش عملکرد قلب

مدیرطرح حفاظت از تنوع زیستى زاگرس مرکزی:

نيمى از جنگل های زاگرس از بين مى رود

غذایى کامل برای تقویت 
ذهن و بدن

گرده گل دانه های ریزی است که در قسمت انتهایی 
پرچم گل قرار دارد و تنها عامل برای بارور کردن گیاه 
است. زنبور عس��ل برای تامین نیازهای پروتئینی و 
ویتامینی خود و نوزادان، آن را به صورت س��اچمه، 
روی پاهای عقب، درون کیسه ای مخصوص، ذخیره 
و به درون کندو می برد. در مناطقی که گرده گل به 
وفور یافت می ش��ود، پرورش دهندگان با نصب تله 
گرده گیر جلوی راه پرواز زنبور، آن را جمع و خشک 
می کنند. گرده گل حاوی تمام انواع ریزمغذی های 
ضروری برای سالمت بدن است و تقریبا 40 درصد 
از آن را پروتئی��ن تش��کیل می دهد که تم��ام این 
پروتئین ها قابل اس��تفاده و مفید هس��تند.یکی از 
مهم ترین و بارزترین خواص گرده گل تقویت سیستم 
ایمنی بدن است. گرده گل به دلیل دارا بودن ویتامین 
ب کمپلک��س، ویتامین ه��ای دیگر، م��واد معدنی، 
پروتئین ها و مهم تر از آن آنتی اکس��یدان های مفید 
با مولکول های رادیکال  آزاد که به س��لول ها آسیب 

می رسانند، مبارزه می کند.
برخی دیگر از خواص این محصول:

 کاه�ش اس�ترس: این م��اده خوراکی ب��ه دلیل 
ترکیبات خاص و س��ودمند موج��ود در آن به حفظ 
تعادل و تنظیم احساسات فرد کمک می کند و توان 

مقابله با استرس های روزانه را افزایش می دهد.
 افزایش قوا و استحکام بدن: گرده گل همچنین 
انرژی، قدرت و ت��وان جس��می را افزایش می دهد. 
ورزشکاران معتقدند که مصرف گرده گل به سرعت 
و چابکی آنان می افزای��د و انرژی کافی را برای انجام 

تمرینات ورزشی در اختیار آنان قرار می دهد.
 تاثيرات ضد پيری: این ماده نه تنها برای استحکام 
بدن فرد تاثیر مثبت دارد؛ بلکه زیبایی پوست، مو و 
ظاهر بدن را بهبود می دهد. گ��رده گل همچنین به 
تقویت حافظه، تمرکز و توانایی ذهن کمک می کند 
که از ای��ن جهت برای س��المندان خوردنی مفیدی 

است.
 تاثير گ�رده گل بر آل�رژی: گ��رده گل از عالئم 
آلرژی ها یا تب یونجه در افراد مبتال به این بیماری ها 
می کاهد. همچنین توصیه می شود برای بهره مندی 
بیش��تر از فوائد گرده گل از نوع محلی آن اس��تفاده 
شود و افراد مبتال به آلرژی شش هفته پیش از شروع 
فصل آلرژی، مصرف آن را آغاز کنند. قابل توجه آنکه 
افرادی که به گ��رده و بوی گل ها حساس��یت دارند 
و دچار تنگی نفس و آسم می ش��وند بهتر است این 
فرآورده را با نظر پزش��ک متخص��ص مصرف کنند.

بیماران حساس به گرده گل در صورت خوردن عسل 
و یا شان عسل )عسل با موم( به خاطر داشتن گرده 
گل در آن ها، تدریجا درجه حساسیت شان کاهش 
یافته و بهبود می یابند. البته این افراد همان طوری 

که قبال ذکر شد باید تحت نظر پزشک باشند.
 کنترل کنن�ده وزن: فایده مهم دیگ��ر گرده گل 
تاثیر آن در کنترل وزن اس��ت. این ماده خوراکی با 
تاثیرگ��ذاری بر غده هیپوتاالم��وس در کنترل وزن 
نقش مهمی ایفا می کند و به تحریک متابولیس��م به 

تنظیم، متعادل سازی و کنترل وزن کمک می کند.
مصارف دارویى گرده

محققین ب��رای تعیین اثرات داروی��ی گرده بر روی 
بعضی از بیماری ها آزمایش های انجام داده اند. وجود 
هورمون های تحریک کننده جنس��ی در گرده ثابت 
شده است و به عنوان یک تقویت کننده عمومی برای 
درمان بعضی از بیماری ها در تعدادی از کلینیک ها 
و بیمارستان های اروپا و آسیای شرقی مورد استفاده 
قرار گرفته است. گرده در درمان بیماری های عصبی 
موثر اس��ت، افرادی که به مدت ی��ک هفته از گرده 
اس��تفاده کرده اند، کمتر عصبی ش��ده و به زندگی 
خوش��بین تر و فعال تر ش��ده اند؛ ب��ه طوری که این 
اشخاص عالقه زیادی به کار داشته و حالت افسردگی 

در آن ها بهبود یافته است.
_پزش��کان گرده را در درم��ان عالئ��م دیابت موثر 
تشخیص داده اند و همچنین در تحقیقات خود به این 
نتیجه رسیده اند که گرده دارای آنتی بیوتیک هایی 
مانند پنی سیلین اس��ت و قادر به جلوگیری از رشد 

برخی میکرو ارگانیسم ها می باشد.
به طور کل��ی در مناب��ع و مقاالت داخل��ی و خارجی 

موجود، گرده در موارد زیر موثر می باشد:
-به عنوان یک محرک وسيع الطيف در بهبود 

وضعيت عمومى بدن
- کاهش فشار خون

-جلوگيری از پيری زودرس
- درمان ورم روده بزرگ و معده

-کاهش تب
- درمان بيماری های عصبى
- درمان سندرم افسردگى

- تنظي�م فعالي�ت متابوليس�مى )گ�رده گل 
اختالالت در کارایى اعمال بدن را تنظيم نموده 

و متابوليسم های ناقص را متعادل مى سازد.(
- موثر در نرم کردن پوست

- گرده گل به ط�ور کل�ى در کمبودهای مواد 
 معدن�ى، تاخير در رش�د و ش�ير دادن تجویز

 مى شود.

افزایش استفاده از گوشی های هوشمند طی سال های اخیر 
موجب شده اس��ت در موارد متعدد کاربران با مشکل هنگ 
کردن گوش��ی مواجه ش��وند. پایین آمدن سرعت گوشی و 
هنگ کردن های متعدد از جمله مشکالتی است که بسیاری 
از صاحبان گوش��ی های هوش��مند با آن درگیرند؛ اما شاید 
با رعایت نکات��ی کوچک بتوان تا حد زیادی این مش��کل را 

برطرف کرد.
 بنا بر اظهارات کارشناسان، در اکثر مواقع یکی از مهم ترین 
دالیلی که باعث کند شدن یا هنگ کردن گوشی یا تبلت ها 
می شود اس��تفاده بیش از حد از حافظه داخلی آنهاست. در 
حال حاضر با توجه به نرم افزارها و بازی های متعدد موجود 
در بازار، بسیاری از کاربران نس��بت به نصب حجم باالیی از 
آن ها بر روی گوشی خود اقدام می کنند که این مساله خود 
موجب کاهش سرعت گوش��ی خواهد شد. بر همین اساس 
الزم است تا جایی که امکان دارد از نصب بازی و نرم افزارهای 
بال استفاده پرهیز شود. عالوه بر این در موارد متعدد می توان 
با انتقال این اطالعات بر روی حافظه خارجی )رم یا مموری 
کارت( که برای انتقال اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد 

بخشی از این مشکل را برطرف کرد. 
همچنین نرم افزارهای متعددی نیز وجود دارند که با  استفاده 
از آنها قادر خواهید بود اطالعات اضافه که بر روی سیس��تم 
شما نصب ش��ده را حذف کرده و با این کار به سبک تر شدن 

گوشی و کاهش فضای اشغال شده در حافظه بپردازید. 
به طور کلی هنگامی که شما برنامه ای را بر روی سیستم عامل 
اندروید نصب می کنید، به طور پیش ف��رض حافظه داخلی 
دستگاه برای ذخیره س��ازی انتخاب می شود به همین دلیل 
احتمال این وجود دارد که هنگام نصب برنامه های جدید با 
مشکل فضای ذخیره سازی مواجه شوید، اما با انتقال بخشی 
از داده ها بر روی مموری کارت این مشکل تاحد قابل توجهی 

قابل کنترل خواهد بود. 
خرید محصول جعلی و تقلبی یا به قول معروف مشابه و طرح، 
آلوده شدن گوشی به ویروس و بدافزار به دلیل عدم استفاده از 
یک نرم افزار ضد ویروس خوب و معتبر و اصلی و نصب بیش 
از یک نرم افزار آنتی ویروس بر روی گوشی از دیگر عواملی 
هس��تند که می توانند باعث ایجاد چنین مش��کالتی برای 

گوشی های موبایل و تبلت ها شوند.
 بنا بر اظه��ارات کارشناس��ان، گاه نیز افراد گوش��ی هایی 
باسرعت CPU پایین خریداری کرده و اطالعات فراوان بر 
روی آن می ریزند که همین مساله باعث پایین آمدن سرعت 
گوشی و هنگ کردن آن می شود. به همین دلیل الزم است 
افراد زمانی که یک گوش��ی را  می خرند دقت داشته باشند 
که س��رعت CPU آن از چه قرار اس��ت و چه قدر حجم آن 
گوش��ی برای فعالیت آن ها کفایت می کند. البته در برخی 
 موارد خرید گوش��ی های تقلبی و یا برندهای نامناسب هم 
می تواند به این مش��کالت دامن بزند؛ اما در موارد بسیاری 
هنگ کردن گوشی های تلفن همراه به بحث نحوه استفاده 

از آن ها بازمی گردد. نکته دیگر آنکه اگر به عنوان مثال یک 
گوش��ی دو گیگ حافظه دارد نباید بیش از 1/5 گیگ آن پر 
ش��ود؛  چرا که در غیر این صورت س��رعت گوشی به شدت 
کاهش پیدا می کند و بر همین اساس برای باز شدن برنامه ها 
زمان زیادی صرف شده و فرد مجبور می شود اطالعات خود 
را پاک کرده و یا نسبت به فلش کردن گوشی اقدام کند. نکته 
دیگر آنکه هرگاه هنگ کردن های گوشی بیش از حد متعارف 
شده و امکان استفاده مناسب از گوش��ی و برنامه های آن را 
ندهد الزم اس��ت نسبت به ریس��ت کردن آن اقدام شود که 
دراین خصوص سه راهکار وجود دارد؛ در مرحله اول شما می 
توانید گوشی خود را به طور معمولی ریست کنید؛ اما  اگر با 
این اقدام مشکل شما برطرف نشد، در مرحله دوم می توانید 
گوشی خود را به طور کلی ریست کرده و تنظیمات آن را به 
حالت کارخانه درآورید. البته الزم است قبل از این مرحله از 
تمام اطالعات الزم یک کپی تهی��ه کنید چراکه با این اقدام 

تمام اطالعات گوشی شما از بین می رود. 
عالوه بر این ش��ما می توانید با فلش کردن گوش��ی نیز این 
مش��کالت را برطرف کنید؛ اما الزم است به طور کلی سعی 
کنید هر چند وقت یک بار حافظه خارجی یا گوشی خود را با 

نرم افزارهای ویروس یاب، ویروس کشی کنید. 
برای این کار نیاز به هزینه ندارید و الزم نیست حتما دیگران 
این کار را انج��ام دهند؛ بلکه تنها کافی اس��ت یکی از آنتی 
ویروس های قوی را دانلود و نصب کرده و سپس گوشی خود 

را به سیستم متصل کرده و ویروس یابی را انجام دهید. 
نکته دیگر آنکه تا جایی که می توانید سعی کنید نرم افزارهای 
فیلترشکن رایگان را بر روی گوشی خود نصب نکنید؛ چراکه 
این نرم افزارها عالوه بر مش��کالت امنیتی، مش��کالت نرم 

افزاری نیز برای گوشی ایجاد می کنند.

راه های مقابله با هنگ کردن گوشى
روش های اصولى برای پرورش 

یک کودک خالق
خالقیت به کودک کمک می کند تا آسان تر مشکالت را حل 
و با ذهن بازتری از چالش ها عبور کند. به همین منظور، بسیار 
مهم است میزان خالقیت های فرزند خود را افزایش دهید تا 
در آینده زندگی راحت تر و موفق تری داشته باشد. برای این 
منظور ما 8 راهکار مناس��ب را برای تان یادآوری کرده ایم تا 
به کمک آنها خالقیت و ابت��کار را در ذهن فرزند خود پرورش 

دهید.
1.    کتاب

یکی از ضروری ترین کارها برای رشد فکر و هوش و خالقیت 
 کودک، کتاب اس��ت. ش��ما با خواندن کتاب برای فرزند خود

 می توانید تخی��ل و تصویرپردازی های ذهن��ی او را پرورش 
دهید. برای این منظور بهتر اس��ت کتاب هایی انتخاب کنید 
 که بزرگ هس��تند و تصاویر رنگی بس��یاری در خ��ود دارند.

 نوشته های کتاب برای کودکان دو تا سه ساله اهمیتی ندارد و 
همه حواس آنها به تصاویر کتاب است.

 هنگام خواندن کتاب یک طرح کلی در ذهن خود برای موضوع 
داس��تان در نظر بگیرید و با صداهای متفاوت برای شخصیت 

های مختلف، داستان را برای فرزند خود بخوانید.
2.    داستان گویى

برای جلب توجه بیشتر کودکان داستان های خود را برای او 
تعریف کنید. از ش��خصیت های واقعی در اطراف او  و فضای 
خانه خود برای تصویرسازی و ش��خصیت های داستان بهره 
بگیرید. هرچه فضا و شخصیت ها آشناتر باشند، کودک توجه 
بیشتری به داس��تان نش��ان خواهد داد. به این ترتیب، ذهن 
کودک س��عی می کند داستان را تصویرس��ازی کند و به این 
بازی و س��رگرمی خوب، هم  زمان خالقیت ذهنی فرزند را نیز 

پرورش می دهید.
3.    موسيقى

وسایل موس��یقی از جمله اس��باب بازی هایی هستند که در 
 افزایش خالقیت در ذه��ن کودکان نقش بس��یار مهمی ایفا

 می کنند. هنگامی که کودک با س��ازهای اسباب بازی خود 
صدا تولید می کند، آواز می خواند و شاد است. در واقع در حال 
بروز استعدادهای ذاتی خود است. شما با تحسین و تشویق او 

می توانید این ابتکارات را در ذهن او پرورش دهید.
4.    وسایل الکترونيک ممنوع!

برای اینکه ذهن کودک باز باش��د و بتواند خیال پردازی کند، 
باید تا حد امکان اس��تفاده از وس��ایل الکترونی��ک را کاهش 
دهید. شاید وقتی موبایل خود را دس��ت او می دهید، سرگم 
باشد و دیگر سروصدا و ش��یطنت نکند؛ اما با این کار موجب 
 کاهش خالقیت ذهنی فرزندتان می شود. تماشای تلویزیون و

 برنامه های تلویزیونی وقت او را پر می کنند و اجازه نمی دهند 
فرزند دلبندتان خیال پردازی کند. 

باره��ا و باره��ا ای��ن مس��اله را ی��ادآور ش��ده ای��م ک��ه 
ک��ودکان زی��ر دو س��ال نباید پ��ای تلویزی��ون بنش��ینند. 
ک��ودک بای��د حداکث��ر 30 دقیق��ه اج��ازه تماش��ای 
 تلویزی��ون را داش��ته باش��د. بی��ش از ای��ن، ق��وه تخی��ل و

 خالقیت های او کمرنگ می شود.
5.    فضاسازی

نمایش و ایفای نقش های مختلف به کودک کمک می کند تا 
خود را جای شخصیت های مختلف قرار دهد. برای موفقیت 
در این مسیر باید قدرت خالقه و قوه تخیل قوی داشته باشد. 
برای این منظور شما باید به تخیل او کمک و برایش امکانات 
و فضای مناس��ب را تهیه کنید. به طور مثال، اگر دوست دارد 
نقش معلم را ایفا کند، برایش مثال عین��ک و خودکار و دفتر 
تهیه کنید تا نقش��ش را بازی کند. الزم نیس��ت وسایل گران 
خریداری کنید، با ساده ترین وس��ایل موجود نیز می توان به 

رشد قوه تخیل کودک کمک کرد.
6.    قبول عادت های عجيب کودک

 ب��رای برخ��ی والدین قبول ک��ردن و کن��ار آمدن ب��ا برخی
 عادت های عجیب کودک بسیار دش��وار به نظر می رسد. به 
طور مثال، دخترک شما دوست دارد برای بازی در کوچه دامن 

کوتاه خود را بپوشد.
 این از نظر شما به هیچ عنوان درست و قابل قبول نیست؛  اما 
این را بدانید که کودک این وسواس را درک نمی کند. بنابراین 
پیش از اینکه ب��ا فرزند خود وارد بحث بش��وید که هر مکانی 
لباس مخصوص خ��ود را دارد، به این فکر کنید آیا اش��کالی 
پیش می آید مثال با دامن چی��ن دارش به کوچه برود؟ اگر نه. 
خب، اجازه دهید هر آنچه راحت است و دوست دارد را بپوشد.

  7.    قبول دوستان تخيلى فرزندان
 در مراحل رش��د کودک بس��یار طبیع��ی و نرمال اس��ت که 
دوس��تان ه��ای خیال��ی داش��ته باش��د. ای��ن دوس��تان از 
ق��وه تخی��ل بس��یار ق��وی در ک��ودکان نش��ان دارد. ای��ن 
کودکان اص��وال رفت��ار اجتماعی بهت��ر و ه��راس اجتماعی 
کمتری دارن��د. در همین راس��تا، م��ی توانی��د هنگامی که 
فرزند ش��ما در ح��ال ب��ازی با دوس��تان خیالی خود اس��ت 
در جم��ع آنها حضور داش��ته باش��ید و ت��ا زمانی ک��ه رفتار 
 ب��د ی��ا اش��تباهی از فرزند س��ر ن��زده اس��ت، او را همراهی

 کنید.
8.    تعيين محدودیت های نسبى

اینکه برای بازی و س��رگرمی های کودک محدودیت تعیین 
کنید، بد نیس��ت. به طور مثال، اگر کودک دوست دارد نقش 
دزد دریایی را بازی کند و اطراف خانه بگردد، اش��کالی ندارد 
اما باید بداند مثال هنگام ش��ام باید به دنی��ای واقعی بازگردد 
و س��رمیز بنش��یند و غذایش را میل کند. باید بداند در کنار 
تخیل، دنیای واقعی نیز هست که باید همیشه در ذهن خود 

داشته باشد.

زیر یک سقف

دریچه
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