
ریزگردها اصفهان را تهدید می کند 
نیایش 
دکتر چمران
 قبل از
 شهادت

 در نشست هم اندیشی و تعامل کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان
دریافتي اصفهان از منابع اعتباري

3 در رده آخر قرار دارد 
کی روش

4 از تیم ملی می رود 3
برگزاری همایش »نقش نوجوانان

 در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی«
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تنور داغ تورهای مسافرتی
 در تابستان 

تابستان فصل سفر است و به طور سنتی و بدون در نظر 
گرفتن مخارج خانواده ه��ای ایرانی این فصل را مترادف 
با س��فر می دانند.امسال نیز مانند چند س��ال اخیر نرخ 

تورهای تابستانی سر به فلک می زند.
این در مورد تورهای داخلی هم صدق می کند چرا که در 

فصل قبلی گردشگری یعنی نوروز و ماه های.. 

تولید ریل ملي در 
ذوب آهن به راه افتاد

جای خالی فراغت در 
روزگار زنان چهار محالی

اولی��ن جلس��ه پ��روژه  تولی��د ری��ل مل��ي ذوب آهن 
اصفهان با حضور کارشناس��ان ش��رکت »کاتنر«آلمان 
و هم��كاران ح��وزه ه��اي برنام��ه ری��زي و توس��عه و  
 به��ره ب��رداري در دفت��ر ذوب آه��ن در ته��ران برگزار 
گردی��د .مهندس مه��دي نصر مدیر ارش��د مهندس��ي 
کارخانه در این خصوص گفت : در طي جلس��ات فني در 
کارخانه اصفهان با تیم کارشناس��ان آلمان��ي ، جانمایي 
 تجهی��زات کارگاه ریل ن��ورد 650  نهایي ش��د و گراف 

زمان بندي...

در حالی که زمان، فعالیت و فضا س��ه عام��ل کلیدی در 
گذراندن اوقات فراغت است، زنان چهارمحال و بختیاری با 
توجه به شرایط زندگی و محرومیت های منطقه در مقایسه 
با دیگر گروه های سنی وضعیت نامساعدی در خصوص 
گذران اوقات فراغ��ت دارند.اوقات فراغ��ت دلپذیر ترین 
اوقات انسان است که ساعتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام  ..
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بهره برداری از امداد هوایی 
از ابتدای ماه آینده

وزیر بهداش��ت با بیان اینك��ه باید تصدی گ��ری دولت در امر بهداش��ت 
کاهش پی��دا کن��د، گف��ت: هی��ات امناه��ا مبن��ای کار خ��ود را خرید 
 خدمت ق��رار دهن��د، به ط��وری ک��ه وزارتخانه بع��د از گذش��ت مدتی 
کوچک شود.سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در اجالس روسای 

دانشگاه های علوم پزشكی سراسر کشور با بیان....
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم

استاندار اعالم کرد 

شرایط جدید پذیرش 
بدون آزمون دکتری

3

3
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تجهیز آزمایشگاه فرآورده های نفتی اصفهان 
در دستور کار مدیریت استان

     استاندار اصفهان با اشاره به نبود آزمایشگاه ویژه فرآورده های نفتی در استان اصفهان برای صادرات 
تولیدات پایین دستی فرآورده های نفتی، تاکید کرد: تجهیز و تقویت این آزمایشگاه با همكاری اداره 
کل استاندارد در دستور کار استان قرار می گیرد.رسول زرگرپور به رتبه دوم اصفهان از تسهیالت 
صندوق توسعه ملی اشاره کرد و اظهار داشت: ۸0 درصد منابع این صندوق را ارزی و ۲0 درصد آن 
ریالی است و به گفته مسووالن این صندوق هیچ محدودیتی برای جذب اعتبارات استان ها وجود 

ندارد. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت 
علوم ش��رایط جدید پذی��رش ب��دون آزمون 
دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری 

دانشگاه ها را اعالم کرد.
گف��ت:  براهی��م  ا ن��وه  دکترعبدالرحی��م 
95 درص��د مراح��ل تصوی��ب آیی��ن نام��ه 
 دکت��ری ط��ی ش��ده اس��ت. آخرین جلس��ه

 با حضور وزیر و اعضای شورا برگزار و نتیجه آن 

اعالم خواهد شد و تالش می شود تا آیین نامه 
جدید در سال جاری اجرایی شود.

وی در م��ورد ش��رایط جدی��د آیین نام��ه 
دکت��ری توضی��ح داد: کس��ب مع��دل 17 در 
مقط��ع کارشناس��ی ارش��د و مع��دل 16 در 
مقط��ع کارشناس��ی، فاصل��ه یک س��ال بین 
 زم��ان ف��ارغ التحصیل��ی مقطع کارشناس��ی

 ارشد و دکتری، ..
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ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج 

در جدول (
WWW.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس

مراجعه فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

فراخوان 1
پروژه کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کار گاه 9302226شناسایی

93/4/1193/4/21اکسیژن

93/4/293/4/16خرید سه ردیف رولیک9207826مناقصه2

93/4/793/4/22خرید 20600 دست لباس کار دو تکه 9300679مناقصه   3

9300916R1مناقصه 4
اجرای عملیات ترشویی ، خشکشویی لباس کار دو تکه 
کار گاهی ، کاپشن ستادی ، دوخت و دوز جزئی پرسنل 

ذوب آهن  اصفهان 
93/4/15 تا 93/4/5

ساعت 11

5

مناقصه خرید 
مواد غذایی 

 مورد نیاز
 ذوب آهن 

9302229R1

9302230R1

9302231R1

9302232R1

9302233R1

9302235R1

1- خرید غالت ، ادویه ، چاشنیجات ، سس و ...
2- خرید گوشت قرمز 

...3- خرید میوه ها ، انواع سبزی ، قند و آشامیدنی و 
4- خرید لبنیات 

5- خرید ظروف یکبار مصرف و مواد شوینده 
6- خرید گوشت سفید ماهی و مرغ و ...

93/4/16تا 93/4/4
ساعت 11

فراخوان 6
93/4/7------تامین کنندگان فلورین 9209081R115-60شناسایی

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوبت دوم
 با اطمینان بسازید 

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

3
3



اخبار کوتاهيادداشت

 تبديل شهرستان کاشان به استان
 در دستور کار دولت نیست

نماینده مردم شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: در حال حاضر تبدیل شهرس��تان کاشان 
به استان، در دس��تور کار دولت نبوده و مس��ووالن و شخصیت های 

شهرستان می توانند در این زمینه تاش کنند.
عباس��علی منص��وری در نشس��ت خب��ری خ��ود ب��ا خبرن��گاران 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: اجرای پروژه های 
مهم کاشان مانند ذخیره سازی گاز، منطقه ویژه اقتصادی، فرودگاه و 
رادیو کاشان به عنوان زمینه ساز بیان فرهنگ و تفکرات مردم، بخشی 

از برنامه های پیش بینی شده برای توسعه این منطقه است.
 وی افزود: ب��دون ش��ک مقول��ه بح��ران آب در منطقه کاش��ان و

 آران و بیدگل مبحث مهمی اس��ت که در راس��تای آن نیز اقداماتی 
انج��ام ش��ده و برنامه ری��زی و اجرای��ی می ش��ود.نماینده م��ردم 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بیان کرد: توسعه گردشگری 
کاشان و ایجاد آرامش در منطقه به عنوان یکی از عوامل توسعه گام 

دیگری در پیشبرد اهداف این شهرستان است.
وی تصریح کرد: در حوزه شهرس��تان آران و بی��دگل نیز خروج این 
منطقه از بن بس��ت با پروژه ملی جاده گرمس��ار، رونق گردشگری، 
صنعت و ژئوتوریسم از مقوله های دیگری اس��ت که به آن پرداخته 

می شود.

مشکل مسکن کالن شهرهای کشور 
با طرح مسکن مهر برطرف نمی شود

عضو فراکس��یون مدیریت ش��هری مجلس ش��ورای اسامی گفت: 
مشکل مس��کن کان  ش��هرهای کش��ور با اجرای طرح مسکن مهر 
برطرف نمی ش��ود، بلکه باید احیای بافت فرس��وده را در دستور کار 

شهرداری ها قرار داد.
حمیدرضا فوالدگ��ر در گردهمایی معاونان و مدی��ران برنامه ریزی 
شهرداری های کان شهرهای کشور اظهار کرد: مسکن مهر طرحی 
اس��ت که می تواند تنها مشکل مسکن ش��هرهای کوچک و زیر 20 
 هزار جمعیت را حل کند و اجرای آن در کان  ش��هرها مش��کلی را

 حل و فصل نمی کند.
وی با بیان اینکه در راستای رفع مشکل مسکن در کان شهرها باید 
احیای بافت های فرسوده در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد، افزود: 
در برنامه های مختلف توسعه طرح ها و لوایح مختلفی از سوی دولت و 
مجلس شکل قانونی گرفته اما وقتی اجرایی نمی شود، فایده ای ندارد.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
متاسفانه در بسیاری از کان شهرها شاهد توسعه شهری بدون هدف 
و برنامه ریزی هستیم، به مواد مختلف قوانین شهری و ناقص اجرایی 
کردن یا عدم اجرای کامل آن در سطح ش��هر اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر سال چهارم از برنامه پنجم توسعه کشور را  در حال سپری 
شدن است و 1.5 س��ال دیگر از پایان این برنامه باقی مانده اما هنوز 

بسیاری از مواد قانونی برنامه اجرایی نشده است.

همکاری ايران و آمريکا در مقابله با 
داعش هرگز اتفاق نمی افتد

رییس س��تادکل نیروهای مس��لح با بیان اینکه نیازی به فرستادن 
نیروی نظامی از س��وی ایران به عراق نیس��ت گفت:  هرگز همکاری 

ایران و آمریکا در مقابله با داعش اتفاق نمی افتد.
سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح در 
پاسخ به این پرسش که  آیا امکان همکاری نظامی ایران با آمریکا برای 
رویارویی با گروهک تروریستی داعش وجود دارد؟ گفت: همکاری 

ایران و آمریکا هرگز اتفاق نمی افتد و اصًا معنایی ندارد.
وی افزود: داع��ش تخم دوزرده ای اس��ت ک��ه خان��م کلینتون در 
منطقه کاش��ته و آمریکایی ها با جمع آوری کشورهایی تحت عنوان 
دوس��تان س��وریه و تزریق پول و زمینه س��ازی ب��رای جمع آوری 
 جوانان بی اطاع مس��لمان ک��ه انگیزه جهادی دارند ای��ن فضا را به

 وجود آورده است.
رییس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه داعش طرح اسرائیل و 
آمریکا برای ایجاد حاشیه امن برای صهیونیست ها در برابر نیروهای 
مقاومت در منطقه اس��ت، گفت: حرکت اخیر داعش عکس العملی 
به پیروزی اسد در انتخابات و برگزاری انتخابات سالم در عراق بوده 
و آنچه که انجام ش��ده یک عملیات نظامی شجاعانه از سوی داعش 
نیست، بلکه یک سازش از قبل انجام ش��ده بود که استان نینوا را به 

داعش تحویل دادند.

بايد زمینه های الزم برای ايجاد 
کشاورزی مدرن بروز کند

رییس جمه��ور گفت: باید زمینه ه��ای الزم برای ایجاد کش��اورزی 
مدرن ظهور و ب��روز کند و ض��رورت دارد همه مس��ووالن دولتی و 
 غیر دولت��ی و نظام بانکی ب��ا برنامه ریزی مناس��ب در این خصوص

 گام بردارند.
حجت االس��ام حس��ن روحانی رییس جمه��ور در دیدار عش��ایر و 
روستاییان استان لرستان با اشاره به اینکه عشایر و روستاییان نقش 
ویژه ای در امر تولید و صادرات داش��ته اند، اظه��ار امیدواری کرد با 
کمک دولت، زندگی عشایر و روستاییان به عنوان بخش مولد کشور 

بیش از پیش دچار تحول شود.
وی، ض��رورت تحول در بخش کش��اورزی کش��ور را خاطر نش��ان 
ک��رد و افزود: بای��د زمینه های الزم ب��رای ایجاد کش��اورزی مدرن 
 ظه��ور و ب��روز کن��د و ض��رورت دارد هم��ه مس��ووالن دولت��ی و 
 غیر دولت��ی و نظام بانکی ب��ا برنامه ریزی مناس��ب در این خصوص 

گام بردارند.
حجت االسام روحانی اظهار داش��ت: مهاجرت روستاییان و تخلیه 
روستاها خبر خوشی برای کشور نیست، زیرا این امر به معنی تعطیلی 
بخشی از تولید کشور و تبدیل نیروهای مولد به کارگران ساده است.

وی با اشاره به زندگی عشایر و مزیت های استان در حوزه کشاورزی 
و دامپروری، گفت: امروز دامپروری س��نتی از یکس��و برای عش��ایر 
از نظر اقتصادی پاس��خگو نیست و از س��وی دیگر نیازهای کشور را 
تأمین نمی کند لذا یکی از اهداف ما در این سفر راه اندازی واحدهای 

دامپروری مدرن در سطح استان است.
رییس جمهور با اشاره به ورود بنیاد مستضعفان و جانبازان و بخش 
دولتی برای اح��داث واحدهای نمونه دامپروری چند هزار رأس��ی، 
افزود: در کنار احداث این واحدها، صنای��ع جانبی هم ایجاد خواهد 
شد که می تواند عاوه بر نیازهای اس��تان و کشور به صادرات کشور 

اضافه شود.
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 نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در کرمان گفت: مقام معظم رهبری کف و سقف 2
اختیارات دولت در مذاکرات هسته ای را مشخص کرده ا ند و در جزییات این مذاکرات وارد نمی شوند.

 سعید جلیلی اظهار کرد: در مسیر مذاکرات هسته ای نیز حد و حدودی برای تیم مذاکره کننده مشخص 
شده است.
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وزرا ابايی از
 پاسخگويی ندارند

مذاکرات در مسیر 
برد-برد حرکت می کند

 مع��اون پارلمانی رییس جمه��ور با اش��اره به مذاک��رات هس��ته ای ایران و 
 1+5 گفت: نس��خه نهایی توافق هس��ته ای، ب��ه تأیید مقام معظ��م رهبری

 خواهد رسید.
حجت االسام والمسلمین مجید انصاری درباره س��وال نمایندگان از وزرای 
دولت یازدهم نیز اظهار کرد: بخشی از سواالت نمایندگان، سیاسی است؛ بویژه 

سواالتی که از طرف گروه و افراد خاص و با موضوعات تکراری انجام می شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس متجاوز از 600 سوال از وزرا مطرح کرده اند که 
البته تعداد انگشت شماری از آنها به صحن مجلس آمده است. عمده سواالت 
هم از دغدغه های نمایندگان بوده است.معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه 
داد: دو عامل در افزایش سواالت و حجم غیرمتعارف آنها نسبت به ادوار گذشته 

وجود دارد. 

نماینده چین گفت: فضای این دور از مذاکرات به خصوص بین طرف ها خوب و 
صادقانه است و در مسیر برد -برد حرکت می کند 

وانگ چون، نماینده 1+5 در وین در جمع خبرنگاران گفت:  فضای این دور از 
مذاکرات به خصوص بین طرف ها  خوب و صادقانه است .

وی با اشاره به اینکه در طول مذاکرات درباره فوتبال صحبت کردیم، بیان کرد: 
مسیر مذاکرات همچون بازی فوتبال یک روند برد و باخت نیست که یک طرف 

به دنبال برد باشد. مذاکرات در مسیر برد  - برد حرکت می کند.
نماینده چین درباره آغاز نگارش متن توافق گفت: فرآیند نگارش متن توافق آغاز 
شده است. این فرآیند از دوره های گذشته نیز آغاز شده بود.نماینده چین در 
پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد تا  20 جوالی به نتیجه دست پیدا 

کنیم ، تصریح کرد: سعی همه طرف ها برای رسیدن به توافق است .

معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح با اش��اره به جنایت های 
گروهک تروریستی داعش در عراق گفت: دغدغه ای نداریم که 
این ناامنی ها بخواهد متوجه مرزهای ما شود و ما را تهدید کند.

سردار علی ش��ادمانی معاون س��تاد کل نیروهای مسلح در 
خصوص حوادث این روزهای عراق و می��زان احتمال برای 
ایجاد ناامنی توسط تروریس��تهای داعش در مرزهای ایران، 
گفت: بی شک در هر اقدامی که دشمن ما و در راس آنها آمریکا 
انجام می دهد، به دنبال ناامنی در مرزها و کشور ماست، منتها 
آمادگی ما تعیین کننده است و ما، چه در جنگهایی که قبا در 
داخل و مرزها به ما تحمیل شد و چه جنگهایی که به دوستان 
ما در فلسطین و لبنان تحمیل کردند، نشان دادیم که ملتی 
منسجم و هوشیار، با رهبری مقتدر و توانمند هستیم.وی با 
بیان اینکه اگر این توانایی ما به دالیل مختلف کاهش یابد و 
یا دچار غفلت ش��ویم، این تهدیدات می تواند کارساز شوند، 
تصریح کرد: کشور و نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل به سر 
برده و وظایف خود را به خوبی می دانند پس دغدغه ای نداریم 
که ناامنی ها بخواهد متوجه مرزهای ما شود و ما را تهدید کند. 
البته ما آمادگی را در دستور همیشگی خود داریم.معاون ستاد 
کل نیروهای مس��لح در خصوص آینده گروهک تروریستی 
داعش و سرنوش��ت آنها در عراق گفت: این بستگی به همت 

مردم عراق دارد. آنها باید اختاف را کنار بگذارند .

 معاون اول رییس جمهور از برخورد آگاهانه مقامات جمهوری 
آذربایجان در مقابل بدخواهان روابط دوس��تانه دو کشور و 
خنثی س��ازی توطئه های آنها قدردانی ک��ردو گفت: ایران 
در سیاس��ت خارجی خود اهمی��ت خاصی ب��رای روابط با 
همسایگان قایل است و در این میان، جمهوری آذربایجان 
جایگاه ویژه ای دارد.اسحاق جهانگیری ظهر در دیدار »علی 
عباس اف« وزیر ارتباطات و فن آوری های پیشرفته جمهوری 
آذربایجان، با اشاره به اش��تراکات فراوان فرهنگی، تاریخی 
و مذهبی میان دو کش��ور اظهارداش��ت: این اشتراکات راه 
را برای گسترش روابط دوس��تانه و برادرانه دو کشور هموار 
نموده است.معاون اول رییس جمهور افزود: ایران در سیاست 
خارجی خود اهمیت خاصی برای روابط با همسایگان قایل 
است و در این میان، جمهوری آذربایجان جایگاه ویژه ای دارد.

وی همچنین از برخورد آگاهانه مقامات جمهوری آذربایجان 
در مقابل بدخواهان روابط دوستانه دو کشور و خنثی سازی 
توطئه های آنها قدردانی کرد.معاون اول رییس جمهور گفت: 
حجم پایین مبادالت تجاری در شان روابط دوستانه و برادرانه 
دو کشور نیست و ضروری اس��ت که در این زمینه گام های 
اساسی برداشته شود.وی به سفر بسیار سودمند الهام علیف 
رئیس جمهور آذربایجان به ایران و توافقات خوبی که در این 

سفر صورت گرفت، اشاره کرد.

با تصوی��ب نماین��دگان در صورتی که بین مال��کان مجاور 
در مورد مس��احت، حدود و حقوق اماک مندرج در س��ند 
اختاف باشد و این مالکان به صورت رسمی مصالحه نماینده 
درخواست آنها در نظام جامع کاداستر ثبت می شود.در جلسه 
مجلس شورای اسامی و در ادامه بررسی طرح جامع حدنگار 
)طرح کاداستر( کشور نمایندگان در بررسی ماده ای از این 
طرح که ارجاع ش��ده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
بود کلیه دس��تگاه ها را مکلف کردند که تمام مس��تندات و 
اطاعات توصیفی اماک متعلق به خود یا تحت اداره خود از 
 جمله مشخصات ثبتی، کاربری، مشخصات نام بهره بردار و

 نقش��ه ها با مختصات جغرافیایی اماک مذکور را حداکثر 
ظرف یک سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده 
و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور قرار دهند.همچنین نمایندگان مجلس 
در بررسی ماده دیگری از این طرح مصوب کردند که هرگاه 
بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق اماک 
مندرج در س��ند اختاف باش��د در صورتی که با یکدیگر به 
صورت رسمی مصالحه نمایند می توانند درخواست خود را به 
اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم نمایند.اداره مذکور پس 
از تنظیم صورت مجلس اصاحی مکلف به ثبت اصاحات در 

نظام جامع کاداستر و صدور اسناد جدید است.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در جلسه مجلس به 
مسووالن و مقامات کشوری تذکرات شفاهی دادند.

در مجلس شورای اس��امی عزیزی فارسانی نماینده مردم 
اردل و فارسان در تذکر شفاهی به وزیر ورزش و جوانان گفت: 
شما گفته اید که از فضای ورزشی باید برای شادابی جوانان 
استفاده شود، اما به جای سیر در رویا و گفتاردرمانی، تکانی 

به خود بدهید و کاری بکنید.
وی افزود: در شهرستان ها هیچ فضای مناسب ورزشی وجود 
ندارد و در چهار شهرس��تان حوزه انتخاب��ی بنده فقط یک 

استخر برای استفاده جوانان هست.
فتاحی نماینده مردم ارومیه در تذکر شفاهی گفت: از روسای 
س��ه قوه تقاضا داریم که برای رفع مش��کل گرانی و احیای 
دریاچه ارومیه اقدام کنند.وی افزود: از رییس جمهور استدعا 
دارم درباره رفع مش��کل معلمان حق التدریسی و شرکتی 
و مش��کل هزینه درمانی جانبازان بازنشسته که اخیرا دچار 
مشکل شده اند و جهاد کش��اورزی، صندوق بازنشستگی و 

بنیاد شهید مساله را پیگیری نمی کنند، اقدام نماید.
داود محمدی، نماینده مردم قزوین و آبیک به وزیر نیرو درباره 
علت عدم اعطای حقابه قزوین در حالی که سد طالقان مملو از 
آب است و نیز به وزیر کشور درباره متوقف کردن تقسیمات 

کشوری تذکر داد.

همسایگی مصوبات امنیت مرزها  خانه ملت 

 نگران ناامنی در مرز 
با عراق نیستیم

قدردانی از ايران در حل 
مناقشه قره باغ

 حد نگاری و صدور
 اسناد جديد 

درخواست نمايندگان  برای 
رفع مشکل گرانی
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عضو شورای زکات کش��ور  با انتقاد از عملکرد مسووالن 
پیرامون احی��ای واجبات دینی در جامع��ه گفت: باید در 
خودمان بازنگری کنیم که چرا 22 واجب فراموش شده در 
جامعه داریم و من در نامه ای، این واجبات را خدمت مقام 

معظم رهبری ارسال کردم.
حجت االس��ام محس��ن قرائتی در همایش زکات که در 
اردوگاه شیخ بهایی کمیته امداد اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: دلیل اینکه زکات در آیه 60 سوره توبه صدقات گفته 
شده این اس��ت که صدقات از صدق می آید و صدق یعنی 
راستی و زکات نشان از راستی ایمان فرد دارد و کسانی که 
نماز می خوانند و زکات نمی دهند صداقت در ایمان ندارند.

وی تصریح کرد: برخی می گویند چرا باید نظام اقتصادی به 
گونه ای باشد که نیاز به پرداخت زکات و امثال این باشد و 
نظام اقتصادی را طوری طراحی کنید که کسی نتواند زیاد 
پولدار شود در پاسخ باید گفت این کار شدنی نیست چرا 
که هر شخصی استعدادی دارد و نمی توان به کسی گفت 
که پولدار نشود و این گونه نیست که هر که پولدار شد، از 
راه دزدی به اینجا رسیده است.عضو شورای زکات کشور با 
اشاره به آیه 60 سوره توبه پیرامون زکات خاطرنشان کرد: 
اگر این آیه را مش��ابه قانون تقسیم در ریاضی در بیاوریم، 
مقسوم آن صدقات، مقسوم علیه فقرا و مساکین و عاملین 
علیها بوده و خارج قسمت این است که زمانی که از پولدار 

به فقیر بدهیم، تعادل برقرار می شود.وی بیان کرد: قرآن 
برای اخاص 2 چیز گفته ال اسئلکم یعنی برای گرفتن مزد 
مبلغی را با شما قرارداد نمی بندم و به اصطاح طی نمی کنم 
و ال نرید منکم یعنی اراده من پول گرفتن نیست اما نگفته 
ال ناخذ منکم یعنی اگر پول دادید، نمی گیرم برخی اوقات 
ما معانی را اشتباه می فهمیم و عاملین باید تشویق شوند 
چرا که برای فعالیتی که انجام دادند وقت گذاشتند.قرائتی 
به تشریح جزئیات آیه 60 سوره توبه پرداخت و گفت: در 
مولفه قلوبهم نش��ان می دهد که باید رافت داشته باشیم، 
غارمین به معنی ورشکس��تگان بوده که باید دین آنها را 
ادا کنیم و به حرکتش��ان در آوریم، در راه خدا، مدرسه و 
مسجد و پل و درمانگاه بسازیم و در راه مانده و ابن السبیل 
را یاری کنیم تا به محل زندگی بازگردد.وی اظهار کرد: اگر 
به همین آیه عمل کنیم سیمای حکوت اسامی را تشکیل 
دادیم و اگر در حکومتی تشویق، تعادل و محبوبیت داشت 
و نی��روی وا مانده را آزاد کرد و آبروی آب��رو داری را حفظ 
کرد، این حکوت اسامی بوده و در آن فرمول خارج قسمت 
تشکیل حکومت اسامی بوده و اگر همه نکات رعایت شود، 
با ضرب مقس��وم علیه در خارج قس��مت مقسوم تشکیل 
می ش��ود یعنی اگر به مس��اکین زکات دهیم، جامعه به 
تعادل می رسد و اینها نیز برای حکومت پول آور می شوند.

عضو ش��ورای زکات کش��ور با انتقاد از عملکرد مسووالن 

پیرامون تحق��ق واجبات دینی در جامع��ه، تصریح کرد: 
بنده 22 واجب فراموش ش��ده را نوش��تم و خدمت مقام 
معظم رهبری تقدیم کردم و باید فکر کنیم چند روحانی 
مسوول زکات در کشور داریم و چرا به یک واجب می رسیم 
و از واجب دیگیر عقب می مانیم.وی با اشاره به نقش آیات 
قرآن در زمینه های مختلف، بیان کرد: این خیلی بد است 
که بعد از 34 سال یادمان افتاده واجبی مانند زکات هست 
که باید مورد توجه قرار دهیم و جالب است بدانید 2 هزار 
و 700 نکته حقوقی از تفس��یر نور خ��ارج کردند و به نام 
س��یمای حقوق در قرآن تدریس می ش��ود و بین 500 تا 
600 آیه سیاس��ی در قرآن داریم و اکنون 130 کتاب در 
در زمینه آیات قرآن برای 130 رش��ته مختلف نیاز داریم 
و روحانیان باید در این زمینه ش��روع به نوشتن کنند که 

خیلی عقب هستیم.
 اولويت پرداخت زکات بايد برای فقرا باشد

ام��ام جمع��ه اصفه��ان گف��ت: اولوی��ت پرداخ��ت 
 زکات بای��د ب��ا نیازمن��دان و فق��را و س��پس ب��ا

 مساکین باشد.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد ظهر در همایش 
زکات استان اصفهان با اشاره به اینکه مساله زکات یک 
مساله مهجور و غریب است، اظهار کرد: زکات در مقابل 
خمس اهمیت و آیات بیشتری در قرآن دارد و در واقع  
زکات جزء ارکان اسام است.امام جمعه اصفهان تاکید 
کرد: ابتدا فقرا و سپس مساکین در اولویت هستند و این 
به دلیل این است که فقیر محجوب و عفیف است و کمتر 
مطالبه کمک می کند اما مسکین مطالبه خود را طلب 
می  کند.وی تصریح کرد: به عاملین زکات می گویم فقرا 
را در اولویت س��ایر موارد همچون ساخت مسجد قرار 
دهید، چرا ک��ه توصیه خداوند اس��ت و زکات همه جا 
همراه نماز است و این نشان از اهمیت بحث زکات دارد.

آیت اهلل طباطبایی نژاد با اش��اره به اینکه فقط در یکی 
از آیات قرآن زکات پیش از نماز آمده اس��ت که منظور 
زکات فطره اس��ت اما در س��ایر م��وارد زکات در کنار 
نماز آمده اس��ت و این نش��ان از اهمی��ت زکات دارد.

وی با تاکید ب��ه اینکه ابتدا زکات را به فقرا و س��پس به 
مس��اکین و در مراحل بعدی به ساخت مسکن و موارد 
مش��ابه باید اختصاص  دارد، گفت: البته باید فقیر هم 
شناسایی ش��ود و فقیر آن کسی است که در طول سال 
 پولی ب��رای گذراندن ام��ورات زندگی خ��ود و خانواده 

خود ندارد.

در همايش زکات مطرح شد 

22 واجب فراموش شده در جامعه 
دبیر نخستین همایش "نقش نوجوانان 
در پیش��برد اه��داف انقاب اس��امی" 
گف��ت: همایش "نق��ش نوجوان��ان در 
پیشبرد اهداف انقاب اسامی" با حضور 
مس��ووالن ب��رای بررس��ی دغدغه های 
نوجوانان برگزار می شود.اشکان حاجی 
اظهار کرد: این همای��ش با عنوان نقش 
نوجوان��ان در پیش��برد اه��داف انقاب 
اسامی برگزار می شود و قصد دارد در آن 
به بررسی دغدغه های نوجوانان بپردازد.

وی بیان ک��رد: ای��ن همای��ش روز 16 
تیرماه در تهران برگزار شده و مکان این 
همایش نیز به زودی اعام می شود.جوان 
ترین مدیر رسانه ای کشور تصریح کرد: 
بنده به عنوان دبیر همای��ش از یک ماه 
پیش پیگیر این مس��اله هس��تم و قصد 
دارم در ای��ن همای��ش از نماین��دگان 
3 ق��وه دعوت کن��م  ت��ا اقدام��ات قوه 
مربوط��ه در زمینه نوجوانان را تش��ریح 
کرده و برنامه های آتی آن ق��وه را برای 
قش��ر نوجوان مطرح کنند.وی افزود: تا 
کنون حضور ش��هین دخت موالوردی، 
عب��اس مقتدای��ی، قاس��م جعف��ری، 
ش��جاعی کیاس��ری، مدیران ش��بکه 2 
سیما، مس��ووالن دبیرخانه فیلم کودک 
و نوج��وان در اصفه��ان در این همایش 
قطعی شده است.حاجی عبداللهی تصریح 
کرد: با معاون س��اماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، معاون اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اس��امی استان تهران، 
مدیر کانون پ��رورش فک��ری کودک و 
نوجوان و دبیر جشنواره فیلم های 100 
ثانیه ای مکاتباتی صورت گرفته و در آن 
درخواست ش��ده که نظرات کارشناسی 
خ��ود را در اختیار بنده ق��رار دهند.وی 
افزود: در این همای��ش، نهادها و ادارات 
دولتی بس��یاری ما را  از لحاظ محتوایی 
یاری کرده که اس��امی آنان را در آینده 
در اختیار رس��انه ها ق��رار می دهمدبیر 
نخس��تین همایش "نقش نوجوانان در 

پیش��برد اهداف انقاب اسامی" درباره 
برنامه های این همایش بیان کرد: در این 
همایش موالوردی، معاون رییس جمهور 
درباره  برنامه های دول��ت و آن معاونت 
پیرامون نوجوانان، توضیحاتی ارایه کرده 
و عب��اس مقتدایی عضو هیات رییس��ه 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
در این همایش درب��اره ویژگی های یک 
نوجوان از دیدگاه اسام صحبت می کند.

وی خاطرنشان کرد: قاسم جعفری رییس 
فراکسیون کودک و نوجوان مجلس نیز 
در این مراس��م توضیحاتی را در رابطه با 
برنامه ها و اقدامات انجام ش��ده در رابطه 
با  این فراکس��یون  در مجلس ش��ورای 
اسامی ارایه کرده و سید رمضان شجاعی 
کیاسری، نماینده مجلس و عضو هیات 
نظارت بر س��ازمان صدا و س��یما نیز در 
رابطه با موضوع نوجوان و وظایف رسانه 
ملی در راس��تای این قش��ر توضیحاتی 
را ارایه می کند و یکی از مدیران ش��بکه 
2 س��یما نیز در این همایش از اقدامات 
انجام شده در رابطه با این قشر در شبکه 
دو توضیحات��ی را ارای��ه می کند.حاجی 
عبداللهی خاطرنش��ان ک��رد: در پایان 
این مراس��م از تقدی��ری از فعاالن حوزه 
نوجوان، هنرمندان نوجوان و نویسندگان 
نوجوان برگزار ش��ده و اعضای دبیرخانه 
و روس��ای کمیته های این همایش نیز 
در ابتدای هفته آینده مش��خص و اعام 
می شود.وی بیان کرد: برخی از روحانیان 
معزز نیز به این همایش پیامی تصویری 
یا مکتوب ارس��ال ک��رده و در همایش 
پخش می ش��ود.دبیر نخستین همایش 
"نقش نوجوانان در پیشبرد اهداف انقاب 
اسامی" خاطرنش��ان کرد: این همایش 
در اصل متعلق به نوجوانان بوده و توسط 
نوجوانان برگزار می شود و این از برکات 
جمهوری اسامی ایران بوده که نوجوانان 
می توانند با مسووالن و زحمت کشان در 
ارتباط باشند و این همایش می تواند به 
صورت یک الگو در س��طح جهان مطرح 
شده و الگوی نوجوانان و مسووالن دیگر 

کشورها قرار گیرد.

رهبری در جزییات مذاکرات هسته ای وارد نمی شوند

با بررسی دغدغه های نوجوانان 16 تیر صورت می گیرد

برگزاری همايش »نقش نوجوانان
 در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی«



یادداشت

نیایش دکتر چمران قبل از شهادت
  از دکت��ر مصطف��ی چمران، دس��ت نوش��ته های بس��یاری ش��امل

 نیایش های او با خداوند به یادگار مانده است. آنچه در ادامه می خوانید 
آخرین نیایش های شهید مصطفی چمران پیش از شهادتش است.

بس��م اهلل الرحمن الرحیممن اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به 
اندازه  درد  ورنجی که در راه خدا تحمل کرده اس��ت پاداش می دهد و 
ارزش هر انسانی به اندازه  درد  و رنجی است که در این راه تحمل کرده 
است و می بینیم که مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار 
بال و رنج ودرد ش��ده اند، علی بزرگ را بنگرید که خدای  درد  است که 
گویی بند بند وجودش با  درد  و رنج جوش خورده اس��ت، حس��ین را 
نظاره کنید که در دریایی از  درد  و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در عالم 
دیده نشده اس��ت و زینب کبری را ببینید که با  درد  و رنج انس گرفته 
است.درد، دل آدمی را بیدار می کند، روح را صفا می دهد، غرور وخود 
خواهی را نابود می کند. نخوت و فراموش��ی را از بین می برد، انسان را 
متوجه وجود خود می کند. انس��ان گاه گاهی خود را فراموش می کند، 
فراموش می کند که ب��دن دارد، بدن��ی ضعیف وناتوان ک��ه در مقابل 
عالم و زمان کوچک، ناچیز و آسیب پذیر اس��ت، فراموش می کند که 
همیشگی نیست و چند صباحی بیشتر نمی پاید، فراموش می کند که 
جسم مادی او نمی تواند با روح او هم پرواز شود، لذا این انسان احساس 
ابدیت ومطلقیت وغرور وقدرت می کند، سرمست پیروزی واوج آمال 
و آرزوهای دور ودراز خود، بی خبر از حقیقت تلخ وواقعیت های عینی 
وجود ، به پیش می تازد واز هیچ ظلم وستم رو گردان نمی شود. اما درد، 
آدمی را به خود می آورد، حقیقت وجود او را به آدمی می فهماند، ضعف 
و زوال وذلت خود را درک می کند و دست از غرور کبریایی برمی دارد 
 و معنی خودخواهی، مصلحت طلب��ی و غرور را می فهمد و آن را توجه

 نمی کند .خدایا تورا ش��کر می کنم که با فقر آش��نایم ک��ردی تا رنج 
گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم. خدایا هدایتم 
کن زیرا می دانم که گمراهی چه بالی خطرناکی اس��ت.خدایا هدایتم 

کن که ظلم نکنم زیرا می دانم ظلم چه گناه نابخشودنی است .
خدایا ارش��ادم کن که بی انصافی نکنم زیرا کس��ی ک��ه انصاف ندارد، 
 ش��رف ندارد.خدایا راهنمای��م باش تا حق کس��ی را ضای��ع نکنم که 
بی احترامی به یک انس��ان همانا کیفر خدای بزرگ اس��ت .خدایا مرا 
از بالی غرور وخودخواهی نجات ده تا حقای��ق وجود را ببینم وجمال 
زیبای تورا مش��اهده کن��م . خدایا پس��تی دنیا وناپای��داری روزگار را 
همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق وبرق عالم خاکی مرا از یاد 
 تو دور نکند. خدایا من کوچکم، ضعیفم، ناچی��زم، پر کاهی در مقابل 
طوفان ها هس��تم. به من دیده عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم 
وعظمت وجالل تورا به راس��تی بفهمم وبه درستی تس��بیح کنم .ای 
حیات با ت��و وداع می کنم با هم��ه زیباییهایت، با هم��ه مظاهر جالل 
وجبروت، با همه کوه ها و آس��مان ها و دریاها و صحراها، با همه وجود 
وداع می کنم. با قلبی سوزان وغم آلود به سوی خدای خود می روم واز 
همه چیز  چشم  می پوش��م. ای پاهای من، می دانم شما چابکید، می 
دانم که در همه مسابقه ها گوی س��بقت از رقیبان ربوده اید، می دانم 
فداکاری��د، می دانم که به فرمان من به س��وی ش��هادت صاعقه وار به 
حرکت درمی آیید، اما من آرزویی بزرگ ت��ر دارم ، من می خواهم که 
ش��ما به بلندی طبع بلندم، به حرکت در آیید، به قدرت اراده آهنینم 
محکم باش��ید، به س��رعت تصمیمات و طرح هایم س��ریع باشید.این 
پیکر کوچک ولی س��نگین آرزوها، نقش��ه ها، امیدها و مس��وولیت ها 
را به س��رعت به هر نقطه دلخواه برس��انید. در این لحظ��ات آخرعمر 
آبروی مرا حفظ کنید. شما س��ال های دراز به من خدمت کرده اید، از 
ش��ما می خواهم که این آخرین لحظه را به بهترین وجه ادا کنید. ای 
پاهای من سریع وتوانا باشید، ای دس��ت های من قوی ودقیق باشید، 
ای  چشمان من تیزبین وهوش��یار باش��ید، ای قلب من، این لحظات 
آخری��ن را تحمل ک��ن، ای نفس، مرا ضعی��ف وذلیل مگ��ذار، تا چند 
لحظه بیشتر با قدرت واراده صبور وتوانا باش به شما قول می دهم که 
پس از چند لحظه همه شما در اس��تراحتی عمیق وابدی آرامش خود 
را برای همیش��ه بیابید وتالفی این عمر خس��ته کننده واین لحظات 
 سنگین وس��خت را دریافت کنید. من ، چند لحظه بعد به شما آرامش

 می دهم 
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ایران معاون کنفرانس مبارزه با تجارت سالح شد
جمهوری اس��المی ایران به عنوان معاون پنجمین نشس��ت دو س��االنه اجرای برنامه اقدام برای 

پیشگیری و مبارزه با تجارت غیرقانونی سالح های کوچک و سبک انتخاب شد.
این نشست تخصصی از 26 خرداد ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است.

3

تابستان فصل سفر اس��ت و به طور سنتی 
 و ب��دون در نظ��ر گرفت��ن مخ��ارج

 

خانواده های ایرانی این فصل را مترادف با س��فر می دانند.
امسال نیز مانند چند س��ال اخیر نرخ تورهای تابستانی سر 

به فلک می زند.
این در مورد تورهای داخلی هم ص��دق می کند چرا که در 
فصل قبلی گردشگری یعنی نوروز و ماه های بعدی مقاصد 
داخلی چون کیش و ش��یراز و اصفهان قیمت های نجومی 
خود را تا حدودی حفظ کرده و بس��یاری ب��رای یک تور دو 
سه روزه در شهرهایی چون ش��یراز و اصفهان رقمی باالی 
600 هزار تومان را در هت��ل های خوب و 4 س��تاره به باال 

پرداخت کرده اند.
این در حالی اس��ت که هتل های سه س��تاره یا موسوم به 
سه س��تاره در برخی از شهرها نظیر مش��هد بسیار از لحاظ 
خدمات ضعیف عمل کرده و عمال در حد یک مس��افرخانه 

عمل می کنند.
در فصل تابستان نیز مقاصد داخلی مثل شیراز و مشهد بین 
300 هزار تا 700 هزار تومان با توجه به ستاره های هتل 
محل اقامت متغیر اس��ت در مورد کیش با توجه به شروع 

فصل گرما قیمت ها اندکی کاهش یافته البته همان طور 
که ذکر شد اندکی.در آگهی های مطبوعاتی قیمت ها 

بین 300 تا 500 هزار برای هتل های 3 تا پنج ستاره 
درج شده است اما با یک تماس متوجه می شوید 
این قیمتها برای دو شب اقامت است و برای لذت 
بردن از کیش باید ال اقل سه شب اقامت داشته 
باش��ید که در آن صورت قیمت ها از 400 تا 

700 هزار و بیشتر به شما ارایه می شود.
در مورد تورهای یک ی��ا دو روزه مقاصد داخلی 

مثل سرعین ، نمک آبرود شهرهای ساحلی و جنگلی 
شمال به دلیل نبود هزینه هواپیما قیمت ها منطقی تر و به 
صرفه تر است برای این گونه سفرها بسته به مقصد و روزهای 

اقامت باید نفری بین 150 تا300 هزار تومان هزینه کنید.
در این میان مقاص��د خارجی نزدیک مانن��د دبی و ترکیه 
همیشه جذابیت داش��ته اند. در حال حاضر و با شروع فصل 
تابس��تان با از رونق افتادن دبی به علت گرما بازار مقاصدی 

چون شهرهای ساحلی ترکیه داغ است.
البته این به معنای سقوط قیمت ها در مقصدی چون دبی 
نیست چرا که برای سه ش��ب اقامت در دبی برای یک هتل 

س��ه س��تاره با خدمات متوسط 
باید نفری 900 تا یک میلیون 
تومان پرداخ��ت کنید . این 
رقم در م��ورد هتل های 5 
س��تاره 

چون جمیرا بیچ به 2 میلیون 
تومان می رسد.

ترکیه و تایلند با صرفه ترین ها
در این فصل همچنان ترکیه و تایلند با صرفه ترین تورهای 
تفریحی خارج از کشور محسوب  می شوند در مورد تایلند 
تورهای ترکیبی بانکوک و یک شهر ساحلی یا جزیره از دو 
میلیون و سیصد شروع شده و بسته به ستاره های هتل تا 3 

ن  تومان ب��اال می میلیو
رود این 
توره��ا 
شبه   7
هستند.

در مورد 
کی��ه  تر

ض��ع  و
برای دوس��تداران 
معماری و فرهنگ 

ز بهت��ر  ا

دوس��تداران تفریحات ساحلی 
است چرا که با یک میلیون تا یک 
توان س��ه میلیون و پانصد هزار تومان می 

روز در استانبول اقامت کرد اما برای یک هفته اقامت در آنتالیا 
all قیمت ها از یک میلیون و ششصد در هتلهای پنج ستاره

به صورت لحظه آخری تاچهار میلی��ون و پانصد در لوکس 
ترین هتل ها به صورت uall متغیراست.

در مقاصد دیگر ساحلی ترکیه نیز قیمت ها اگر گران تر نباشد 

ارزان تر نیس��ت و برای یک هفته اقام��ت در آالنیا و یا کوش 
آداسی قیمت ها از دو میلیون و سیصد تا چهار میلیون  وپانصد 

در نوسان است.
مورد عجیب اوکراین

کشور اوکراین با داشتن دو شهر دیدنی کیف و اودسا همواره 
از مقاصد رویایی اروپایی محس��وب می ش��ده اس��ت اما در 
ش��رایط بحرانی این روزهای اوکراین این کش��ور گویا هنوز 
 از س��ود گردش��گری چشم نپوش��یده اس��ت همچنان که

 آژانس های مسافرتی کشورمان که می گویند در آنجا خبری 
نیست و این سفر بسیار به صرفه و خاطره انگیز خواهد بود. 
برای اقامت 6 ش��به در کیف تنها در یک هتل 4 ستاره 
بای��د 650 دالر بدهید و اگر تور ترکیبی باش��د و س��ه 
شب هم بخواهید بندر زیبای اودسا را ببینید بایدبین 
1030 دالر تا 1200 دالر هزینه کنید که با احتس��اب 
دالر 3200 تومانی آزاد بین دو میلیون تا سه میلیون 
و هش��تصد و پنجاه در نوسان است ضمن اینکه باید 
مدارکی در حد تمکن مالی بیش از 10 میلیون حساب 

بانکی داشته باشید.
از مالزی تا روسیه 2 تا 4 میلیون

 در موردروس��یه نی��ز وض��ع همی��ن گون��ه و البت��ه کم��ی 
 گران تر اس��ت تورهای ترکیبی مسکو و س��نت پترزبورگ از 
س��ه میلیون و پانصد میلیون آغاز می ش��ود و ت��ا 4 میلیون 
 و پانص��د امتدادم��ی یاب��د ضمن آنکه گردش��گران ش��هر

 سنت پترزبورگ به دلیل فصل تابستان می توانند شاهد پدیده 
شب های روشن در این شهر رویایی باش��ند که البته معلوم 

نیست با این هزینه ها لذت بخش باشد یا نه.
در مورد شهر های س��احلی اروپا مانند بلغارستان ، قبرس و 
رومانی قیمت ها مابین یک میلیون و نهص��د تا دو میلیون و 
نهصد تومان در نوسان اس��ت الرناکا ارزان ترین و بلغارستان 
گران ترین است.مالزی و سنگاپور و یا مالزی با یکی از جزایر 
توریستی اش هم قیمت ها از دو میلیون و هفتصد آغاز می 
شود و بس��ته به نوع هتل تا س��ه میلیون و پانصد ادامه 

می یابد.
در مورد ارمنستان و گرجستان و سواحل 
باتوم��ی که چند س��الی اس��ت به 
مقاصد تابس��تانی افزوده شده 
اس��ت قیمت ها از 700 هزار 
تومان تا1200 متغیر است در 
مورد سفرهای زمینی قیمت 
ها به ح��دود 300 هزار 
ن  م��ا  تو

می رسد.

برای سفرهای تابستانی سر کیسه را چه قدر باید شل کرد؟

تنور داغ تورهای مسافرتی در تابستان 

یادداشت

مناسبت های ملی فرصتی مغتنم 
برای آشنایی بیشتر نسل جوان 

مع��اون فرمان��دار فالورج��ان اظه��ار داش��ت: مس��ووالن 
در مناس��بت ه��ای مل��ی ط��ول س��ال بای��د بس��تر را ب��رای 
 آش��نایی بیش��تر نس��ل ج��وان ب��ا ای��ن گون��ه رویداده��ا فراهم

 نمایند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، عباس 
آقایی معاون فرمان��دار فالورجان در جلس��ه هماهنگی برنامه های 
بزرگداشت سالروز هفت تیر با اشاره به واقعه این روز و شهادت آیت 
ا... دکتر بهشتی و 72 تن از یاران ایشان، تصریح کرد: دشمنان نظام 
با طراحی این توطئه  جانسوز در هفتم تیر سال 1360 به دنبال ایجاد 
گسست بین مردم و عقب نشینی حضرت امام خمینی )ره( از اهداف 
و برنامه هایشان بودند که با واکنش سریع و به موقع مردم در سراسر 

کشور مواجه شدند.
آقای��ی اضاف��ه نم��ود: ام��روزه علیرغ��م تم��ام مس��ایل موجود و 
گس��ترش جنگ نرم دش��من، به برکت الطاف اله��ی و ائمه اطهار 
)ع(، نظامی الهی در کش��ورمان حاکم اس��ت که به عن��وان الگویی 
 برای تمام انس��ان های آزاده  و دیگر کش��ورهای جهان محس��وب

 می شود.

اعتبار 270 میلیونی برای جهیزیه 
پشت نوبتی های بهزیستی

ریی��س س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از تخصی��ص 270 میلی��ون 
 توم��ان برای تأمی��ن جهیزی��ه مددجویان پش��ت نوبتی س��ازمان

 خبر داد.
همای��ون هاش��می در س��نندج در این ب��اره گف��ت: 100 میلیون 
به س��من ها و بخ��ش غیردولت��ی، 500 میلی��ون تومان ب��ه اضافه 
20 درص��د کمکهای آت��ی به مجتم��ع مددجویان مری��وان، 120 
میلیون توم��ان کمک هزین��ه دانش آم��وزان معل��ول و همچنین 
خری��د دس��تگاه بینایی س��نجی و در نهای��ت تأمین 11 دس��تگاه 
 خودرو برای مراکز بهزیس��تی اس��تان و شهرس��تان نی��ز پرداخت

 خواهد شد.
وی در خص��وص مش��کالت مس��کن ب��ا اع��الم اینکه بهزیس��تی 
یک��ی از س��ازمان ه��ای فع��ال در عرصه مس��کن اس��ت، تصریح 
ک��رد: ه��ر ماه��ه 3000 مس��کن مخص��وص مددجوی��ی تأمین 
می ش��ود که ای��ن رقم ب��ه 36 ه��زار واح��د آم��اده بهره ب��رداری 
 در س��ال می رس��د که با هم��کاری خیرین می ت��وان ای��ن رقم را

 افزایش داد.
هاش��می ب��ا بی��ان اینک��ه 9 درص��د بیم��اران ح��وزه اجتماعی 
ب��ه تخت ه��ای بیمارس��تانی نیازمن��د هس��تند، اف��زود: 91 
 درصد جمعی��ت نی��ز ب��ه برنامه ه��ای پیش��گیری و آگاه س��ازی

 نیازمند هستند.

شرایط جدید پذیرش بدون آزمون 
دکتری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ش��رایط جدید 
پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری 

دانشگاه ها را اعالم کرد.
 دکترعبدالرحی��م ن��وه ابراهی��م گف��ت: 95 درص��د مراح��ل 
 تصوی��ب آیین نام��ه دکت��ری طی ش��ده اس��ت. آخرین جلس��ه

 با حضور وزی��ر و اعضای ش��ورا برگ��زار و نتیجه آن اع��الم خواهد 
 ش��د و ت��الش می ش��ود ت��ا آیی��ن نام��ه جدی��د در س��ال جاری

 اجرایی شود.
وی در مورد شرایط جدید آیین نامه دکتری توضیح داد: کسب معدل 
17 در مقطع کارشناس��ی ارش��د و معدل 16 در مقطع کارشناسی، 
فاصله یک سال بین زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری، کسب امتیاز 70 از 100 در جدول، کسب حداقل 10 امتیاز 
در بخش پژوهش و دارا بودن مدرک زبان از جمله آیلس و تافل و... 
مورد جدیدی است که به تازگی اضافه ش��ده و از شرایط آیین نامه 

دکتری است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در خاتمه تاکید 
کرد: آیین نامه جدید مشمول فارغ التحصیل امسال می شود و کسانی 
که سال گذشته فارغ التحصیل شده باشند نمی توانند از این آیین نامه 

استفاده کنند.

مردم اصفهان، توجه چنداني به وقف 
در امور قرآني نداشته اند

مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه 
قرآن در جامعه اس��المي م��ا مظلوم و مهج��ور واقع ش��ده، گفت: 
در اس��تان موقوفات فراواني ب��راي روضه خواني امام حس��ین )ع( 
موجود اس��ت ول��ي عملکرد وق��ف در ام��ور قرآني بس��یار ضعیف 
 اس��ت و م��ردم اصفه��ان توجه چندان��ي به وق��ف در ام��ور قرآني

 نداشته اند.
حجت االس��الم و المس��لمین رضا صادق��ي در همای��ش تجلیل از 
برگزیدگان طرح ملي حفظ قرآن کریم استان اصفهان ابراز داشت: 
 خداوند در قرآن کریم فرموده اگر آیات ای��ن کتاب را بر کوهي نازل

 مي کردیم، آن کوه از خود خش��وع نش��ان م��ي داد و از خوف خدا 
شکافته مي شد. 

بهره برداری از امداد هوایی از ابتدای 
ماه آینده

وزیر بهداش��ت با بیان اینکه باید تصدی گری دولت در امر بهداشت 
کاهش پی��دا کند، گفت: هی��ات امناه��ا مبنای کار خ��ود را خرید 
 خدمت ق��رار دهند، به طوری ک��ه وزارتخانه بعد از گذش��ت مدتی 

کوچک شود.
 س��ید حس��ن قاض��ی زاده هاش��می وزی��ر بهداش��ت در اجالس

 روس��ای دانش��گاه های عل��وم پزش��کی سراس��ر کش��ور ب��ا بیان 
اینک��ه مس��ووالن و م��ردم از اج��رای مرحل��ه اول ط��رح تح��ول 
نظ��ام س��المت رضای��ت دارن��د، گف��ت: در ابت��دای اج��رای 
 ای��ن ط��رح هس��تیم و ب��ا اصالح��ات، ط��رح ب��ه بل��وغ خواه��د

 رسید.
وزیر بهداش��ت همچنی��ن از راه ان��دازی ام��داد هوای��ی از ابتدای 
م��اه آین��ده خب��ر داد و گف��ت: بس��ته مرب��وط ب��ه بیماری های 
 صعب الع��الج ب��ه خاطر مش��کالت مال��ی با اندک��ی تأخی��ر اجرا

 می شود.

اخبار کوتاه

مناجات 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کش��ور گف��ت: برگزاری اجالس و جش��نواره 
بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس، فرصت مناس��بی برای 

تقویت دیپلماسی مهارت در کشور است.
کورش پرند در نشستی با مسعود حسین میرزایی دبیر اجالس 
و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی اظهار کرد: برگزاری 
اجالس و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگ��ی نا ملموس، 
فرصت مناس��بی برای تقویت دیپلماس��ی مهارت جمهوری 

اسالمی ایران است.
وی به اهمیت اس��تفاده از دیپلماس��ی مهارت اش��اره کرد و 
ادامه داد: م��ا معتقدیم که اس��تفاده از دیپلماس��ی مهارت و 
آموزش های فنی و حرفه ای در یک بس��تر مناس��ب می تواند 
به پیش��برد دیپلماس��ی عمومی، فرهنگی، اقتصادی و سایر 

موارد کمک کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور دیپلماسی مهارت را یک ابزار قدرت نرم 
دانست و تصریح کرد: دیپلماس��ی عمومی می تواند به تقویت 

آموزش فنی و حرفه ای و دیپلماسی مهارت منجر شود.

وی صنایع دس��تی، میراث فرهنگی و گردشگری را در حوزه 
دیپلماس��ی مهارت بس��یار قابل توجه ارزیابی ک��رد و افزود: 
برگزاری اج��الس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی 
نا ملموس، فرصت بس��یار مناسبی اس��ت تا مشاغل قدیمی و 
حرفه های ارزشمند فراموش شده به صورت مجدد احیاء شود.

پرند تاکید کرد: متأس��فانه در س��ال های اخیر به مش��اغل و 
حرفه های قدیمی کم توجهی ش��ده و نظام استاد و شاگردی 
که بستر مناس��بی برای انتقال بین نس��لی این حرفه ها بوده 
به دست فراموشی س��پرده شده اس��ت که این رخداد بزرگ 
فرهنگی می تواند در احیا این سنت ها  نقش قابل توجهی ایفا 
کند و حتی برخی مهارت ها و حرفه  ها را در سطح بین المللی 

معرفی کند.
وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود آم��وزش مهارت 
آش��پزی و پخت غذا های س��نتی اس��المی، ایرانی را دارای 
استاندار های خاص دانست و اضافه کرد: برپایی این اجالس و 
جشنواره فرصت مغتنمی است تا غذا های استان های مختلف 
کشور ایران که با سالیق و فرهنگ های گوناگون طبخ شده به 

دنیا معرفی شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور با اشاره به برگزاری اجالس بین المللی 
زنان گفت: گروهی از زنان کار آفرین و صاحب مهارت که توسط 
سازمان فنی و حرفه ای شناسایی ش��ده اند به بخش اجالس 
بین الملل��ی زنان در اج��الس و جش��نواره بین المللی میراث 

فرهنگی نا ملموس معرفی می شوند.
 وی حض��ور زن��ان ایران��ی در ای��ن جش��نواره و عرصه های 
بین المللی را نش��انه رش��د و توس��عه یافتگی دانست و اظهار 
کرد: اجالس بین المللی زنان، چه��ره واقعی بانوان  کار آفرین 
 و صاحب مه��ارت در جمهوری اس��المی ای��ران را به جهان

 معرفی می کند.

مسوول تربیت بدنی س��پاه صاحب الزمان)عج( گفت: استان 
اصفهان به عنوان اولین اس��تان در کشور ش��ورای راهبردی 
ورزش را تشکیل داده است تا فعالیت های ورزشی در نیروهای 

مسلح به صورت کاماًل تخصصی اجرا شود.
سرهنگ علی قاس��می در اولین همایش هم اندیشی مدیران 
تربیت بدنی یگان های نظامی و انتظامی استان اصفهان اظهار 
داشت: این همایش به منظور اس��تفاده از نقطه نظرات همه 
یگان های وابس��ته به نیروهای مس��لح برگزار شده است که 
هدف اصلی ما خارج شدن مدیریت ورزش یگان های نظامی و 
انتظامی از روش سنتی است. چرا که انجام برنامه ها به روش 
سنتی قبل یک دور تسلسل اس��ت و اگر قرار باشد در کمیته 
تربیت بدنی نیروهای مس��لح گام هایی بلند برداش��ته شود 

می بایست تعامل با نهادهای وابسته بیشتر گردد. 
وی افزود: به دنبال هم افزایی در فعالیت های ورزشی نیروهای 
مسلح در سطح استان اصفهان هس��تیم. برای شروع نیاز به 
ساختارسازی داریم که این س��اختار از امروز شکل می گیرد. 
اس��تان اصفهان به عنوان اولین اس��تان در کش��ور شورای 

راهبردی ورزش را تشکیل داده است تا فعالیت های ورزشی در 
نیروهای مسلح به صورت کاماًل تخصصی اجرا شود. 

قاس��می در ادامه گفت: به دنبال این هس��تیم تا هیات های 
ورزش یگان ه��ای نظامی و انتظام��ی را راه ان��دازی کنیم و 
فعالیت خود را در بخش های همگان��ی، قهرمانی و حرفه ای 

سازمان ببخشیم. 
مس��وول تربیت بدنی س��پاه صاحب الزمان)عج( ادامه داد: 
امروز ساختار تربیت بدنی نیروهای مسلح دقیق، پویا و دارای 
تشکیالتی منظم است. بیش از 9۸ درصد از خانواده نیروهای 
مسلح به صورت مس��تمر به ورزش می پردازند و این نشان از 
عزت، انسجام، اقتدار و آمادگی رزمی یگان های نظامی دارد. 

وی با اشاره به ایجاد بانک اطالعاتی در تربیت بدنی نیروهای 
مسلح اس��تان اصفهان گفت: طبق آمار 350 نفر از کارکنان 
مدیران شاغل هستند و هدف ما استفاده از ظرفیت مدیریتی 

این قشر است. 
قاس��می با تأکید براینکه وفاق و همدلی در اجرای برنامه ها 
باعث شده کمترین وقت و هزینه صرف شود تصریح کرد: این 
صرفه جویی یک ظرفیت خوب برای پیشرفت ورزش در استان 
اصفهان است. مدیرعامل باشگاه مقاومت اصفهان با بیان اینکه 
تالش ما برای تأثیرگ��ذاری در حوزه ورزش اصفهان اس��ت 
خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح روزانه به 20 هزار نفر از 
عموم شهروندان خدمات رسانی ورزشی می کند و با کمترین 
قیمت باش��گاههای پ��اس، مقاومت، فجر سپاس��ی و نیروی 
زمینی نخبگان خود را به تیم های ملی رش��ته های مختلف 
تزریق کرده اند. وی بیان کرد: در ورزش اس��تان اصفهان در 
سطح مدیریتی روح قانونمندی، جوانمردی، حق طلبی، ظلم 
ستیزی کم رنگ شده است و ما به عنوان بازوان اجرایی حوزه 
مدیریت ورزش اس��تان آمادگی داریم توانمندی های خود را 

به بدنه ورزش تزریق کنیم. 

با برگزاری جشنواره میراث فرهنگی نا ملموس

دیپلماسی مهارت تقویت می شود 
همایش هم اندیشی مدیران تربیت بدنی یگان های نظامی و انتظامی استان 

تشکیل شورای راهبردی فعالیت ورزشی را تخصصی می کند
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اخبار کوتاهيادداشت

 عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی
 در دستور کار شهرداران کالن 

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات ش��هرداری اصفهان 
گفت: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در دس��تور کار ش��هرداران 
کالن شهرهای کشور از برنامه های ما بوده و در نشست های مختلف 

شهرداران کالن شهرهای کشور مورد توجه است.
ابوالقاسم گلستان نژاد در گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی 
شهرداری های کالن شهرهای ایران در اصفهان اظهار کرد: شهردار 
اصفهان، دبیر کمیته های تخصصی گردهمایی معاونان شهرداری در 
سطح کشور شد.وی بیان کرد: دبیر خانه کالن شهرها سال ها پیش 
از هشت کالن شهر، تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم، تبریز، کرج و 

اهواز برای بررسی مشکالت مشترک این شهرها تشکیل شد.
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات ش��هرداری اصفهان 
تصریح کرد: س��ال ها پس از آن به دلیل اش��تراکات مسایل شهرها، 
ارومیه، اراک، کرمان، رش��ت، زاه��دان، همدان و کرمانش��اه نیز به 
اجالس دعوت ش��دند.وی افزود: زیر مجموعه نشس��ت شهرداران 
کالن شهرها، کمیسیون حوزه های معاونت ها تشکیل شد که یکی از 

کمیسیون ها، کمیسیون برنامه ریزی است.

قیمت مواد غذايی در ماه رمضان 
تغییر نمی کند

رییس اتحادیه بنک��داران موادغذای��ی تاکید کرد: پیش��نهاد ما به 
س��ازمان حمایت از مصرف کنن��دگان این بود ک��ه قیمت کاالهای 

اساسی در ماه مبارک رمضان افزایشی نداشته باشد.
قاس��م علی حس��نی_ رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی_اظهار 
 کرد: با توجه به رکود بازار و فراوانی مواد غذایی در انبارها به اعتقاد ما 
هر گونه افزایش قیم��ت مواد غذای��ی داخلی و ی��ا خارجی توجیه 
اقتصادی ندارد و منتظر اعالم سازمان حمایت از مصرف کنندگان در 
این زمینه هستیم.وی افزود: البته تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش 
قیمت ها را با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، تورم موجود 
و گرانی عواملی دیگر داده بودند ولی ما معتقدیم اگر قرار است تغییر 

قیمتی داشته باشیم به بعد از ماه رمضان موکول شود.
وی افزود: بر اس��اس پیش��نهاد اتحادیه بنکداران افزایش  قیمت ها 
احتماال از نیمه دوم امسال و از 30 شهریورماه به بعد انجام می شود.

به گفته رییس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی، لزوم��ی به افزایش 
قیمت مواد غذایی وج��ود ندارد چون معتقدی��م در صورت افزایش 
نیافتن قیمت ها تا پایان نیمه اول س��ال جاری هی��چ تولید کننده و 
وارد کننده ای متضرر نمی شود.حس��نی پیش از این نیز با اش��اره به 
آغاز فعالیت کمیته ای متش��کل از بنکداران سراسر کشور به منظور 
س��اماندهی بازار برای ایام ماه مبارک رمضان گفته بود: این کمیته 
اقدامات و برنامه های الزم را در جهت ساماندهی بازار انجام می دهد 

تا تنش و افزایش قیمتی در ایام رمضان نداشته باشیم.

قیمت سیمان افزايش يافت
دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان از افزایش قیمت 

سیمان از 31 خرداد ماه خبر داد.
عبدالرضا ش��یخان افزود: براس��اس توافق انجام ش��ده بین انجمن 
 س��یمان و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت قیمت هر تن س��یمان

 غیر پوزوالنی ویژه تنی 16 هزار تومان و سیمان پوزوالنی ویژه تنی 
13 هزار تومان افزایش یافته است.

وی با اش��اره به این که این افزایش قیمت مربوط به سیمان فله بوده 
است گفت: در مورد س��یمان پاکتی قیمت پاکت و بسته بندی هیچ 
تغییری نسبت به قیمت های سال 92 نداشته و تنها قیمت سیمان 

داخل آن افزایش یافته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این سوال 
که درصد افزایش قیمت س��یمان با توجه به افزایش رخ داده چقدر 
است گفت: میزان درصد افزایش قیمت سیمان را محاسبه نکردیم 
اما در همان حدود 14 تا 22 درصد پیش��نهاد ش��ده در اواخر سال 

قبل است.

کاالهای خارجی در نقش جهان  
بیشتر از تولیدات داخلی است

رییس اتحادیه صنف صنایع دس��تی اصفهان گفت: عرضه کاالهای 
خارج��ی در میدان ام��ام)ره( اصفهان بیش��تر از تولی��دات داخلی 
صنایع دستی است.»س��یدعباس شیردل« در جلس��ه کمیسیون 
گردش��گری اصفهان افزود: این مس��اله ناش��ی از صدور مجوز اتاق 
اصناف برای س��ایر مش��اغل اس��ت. وی با انتقاد از تغیی��ر کاربری 
میدان امام )ره( از فروش��گاه صنایع دس��تی به س��ایر مشاغل غیر 
مرتبط گفت: اکنون بیش از 80 مغازه در این میدان به گز فروش��ی، 
صرافی، دمپایی فروش��ی و بانک اختصاص یافته است.به گفته وی 
 با وجود پیگیری فع��االن صنایع دس��تی در این زمین��ه نتیجه ای 

حاصل نشده است. 
ش��یردل اظهار ک��رد: برخ��ی از راهنمای��ان توره��ای خارجی که 
ب��ه اصفه��ان م��ی آین��د نی��ز تقاض��ای کمیس��یون 50 درصدی 
 از فروش��ندگان صنای��ع دس��تی دارن��د ک��ه بای��د ب��ا آن برخورد

 جدی شود.

خودروسازان و شورای رقابت درباره 
قیمت به توافق رسیدند

در جدیدتری��ن جلس��ه خودروس��ازان و ش��ورای رقاب��ت 
 دو طرف به تواف��ق نهای��ی در زمینه  قیم��ت خودروه��ای داخلی

 دست یافتند.
براس��اس جدید ترین اخبار به دس��ت آمده در این جلسه اعالم شد 
که قیمت های تعیین ش��ده از سوی ش��ورای رقابت بدون احتساب 
هزینه هایی چون بیمه، ش��ماره گذاری، مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینه ها به قیمت های نهایی اضافه 

خواهد شد.
همچنین ش��ورای رقابت هزینه مربوط به اس��تاندارد های اجباری 
چون یورو 4 و کیسه هوا را نیز محاسبه و به قیمت های اعالمی اضافه 

خواهد کرد.
 در این جلسه توافق ش��د که شورای رقابت هر س��ه ماه یک بار نرخ 
تورم بخشی صنعت خودرو را محاس��به و قیمت فروش خودروها را 

براساس نرخ تورم به روز کند.
براین اس��اس قیمت نهایی خودروه��ا ظرف چن��د روز آینده اعالم 

خواهد شد.

4
صدور برچسب مصرف انرژی برای ماکروفر و ماشین ظرفشویی

یک مقام مسوول در وزارت نیرو با تشریح سیاست های جدید صدور برچس��ب انرژی برای وسایل برقی خانگی با 
 تاکید بر اینکه برای خرید لوازم برقی خانگی به برچسب انرژی آن توجه کنید، اعالم کرد: به زودی برای ماکروفر و 

ماشین ظرف شویي هم برچسب انرژی صادر می شود.
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اولین جلس��ه پ��روژه )جلس��ه kick of meetig ( تولید ریل 
مل��ي ذوب آه��ن اصفه��ان ب��ا حض��ور کارشناس��ان ش��رکت 
kuttner آلم��ان و هم��کاران ح��وزه ه��اي برنام��ه ری��زي 
 و توس��عه و  بهره ب��رداري در دفت��ر ذوب آهن در ته��ران برگزار 

گردید .
مهندس مه��دي نصر مدیر ارش��د مهندس��ي کارخان��ه در این 
خصوص گفت : در طي جلس��ات فني در کارخانه اصفهان با تیم 
کارشناس��ان آلماني ، جانمای��ي )layout( تجهی��زات کارگاه 

ریل ن��ورد 650  نهایي ش��د و گ��راف زمان بندي پ��روژه  جهت 
 تولی��د ریل مل��ي در حداقل زمان ممک��ن م��ورد بازبیني دقیق 

قرار گرفت .
وي اف��زود : همچنین در این جلس��ات فعالیت هاي مهندس��ي 
پروژه و  اقدامات اصالحي در خط تولید نورد س��نگین ش��رکت 
)ن��ورد 650( جه��ت تولی��د ریل ب��ر اس��اس اس��تانداردهاي 
معتب��ر بی��ن الملل��ي  م��ورد بررس��ي و ارزیاب��ي ق��رار گرفت 
 تا در راس��تاي بومي س��ازي و اهداف اقتصاد مقاومت��ي نیز گام

 برداشته شود .
مدیر ارش��د مهندس��ي ذوب آه��ن اصفه��ان تصریح ک��رد : در 
این مذاکرات فش��رده فني  ک��ه از 18 تا 26 خرداد م��اه به طول 
 انجامید ، مقرر شد  با تسریع در انتخاب  پیمانکاران داخلي پروژه 
و بالطبع افزایش سرعت پیشرفت پروژه ، تولید ریل در حداقل زمان 

ممکن صورت گیرد .
 وي ابراز امیدواري نمود که بر اس��اس برنامه زمانبندي فش��رده 
و انس��جام و تعه��د و تخصص  پرس��نل س��ختکوش ذوب آهن 
 اصفهان ، در نیمه دوم س��ال 94 ،  تولید ریل مل��ي در ذوب آهن 

محقق شود .

مدیر عامل فروش اس��نوا با بیان اینکه برند اس��نوا امسال به اوج 
شکوفایی می رس��د، گفت: تحقیقات گس��ترده، تبلیغات مؤثر، 
 تکریم مشتریان، خدمات همه جانبه، کیفیت باال، قیمت مناسب،

 برنامه ریزی دقیق، همکاری و مشارکت همه جانبه کارکنان همه 
و همه در پیشرفت و شکوفایی برند نقش اساسی ایفا می کنند.

 به گ��زارش روابط عمومی گ��روه صنعتی انتخاب س��ید علیرضا 
صالحیان با اش��اره به پیش��رفت چش��مگیر خطوط تولید گروه 
صنعتی انتخاب در مدت اخیر، اظهار داش��ت: با توجه به اهمیت 

تولید به روز، به��ره وری و افزایش کیفی��ت در محصوالت گروه 
صنعتی انتخاب، از آخرین تکنولوژی ها اس��تفاده کرده ایم و در 
طراحی و اجرای فرایند های جدید نیز پیش��گاه بوده ایم تا به این 
 وسیله با توان حداکثری برای پیشبرد اهداف و تأکید بر تولید ملی،

 فعالیت کنیم.
وی ادام��ه داد: توج��ه ب��ه تکنولوژی بوم��ی در گ��روه صنعتی 
انتخ��اب از اهمیت ش��ایانی برخ��وردار اس��ت، تولی��د یخچال 
فری��زر س��اید ب��ای س��اید در حال��ی ک��ه کش��ورهای اندکی 
 از تکنول��وژی س��اخت آن برخوردارن��د، مثال خوبی محس��وب 
می ش��ود، به ویژه س��اخت درب های این یخچال نیاز به دانشی 
دارد که در اختیار کشورهای انگشت ش��ماری مانند ایران است، 
عالوه بر آن مجموعه سعی بر این دارد روز به روز به سمت استفاده 
از تکنولوژی ب��ه روز و بومی پیش ببرد.مدیرعامل فروش اس��نوا 
همچنین در خصوص س��بد محص��والت تولی��دی تصریح کرد: 
همواره تالش شده که با افزایش تنوع محصوالت و بهبود کیفیت، 
سبد کاالیی کامل تری برای مشتریان داشته باشیم، چرا که نظرات 
و رضایت مشتریان اهمیت زیادی دارد و برای مثال مرکز ارتباط 
با مشتریان گروه صنعتی انتخاب )کال سنتر( نیز به همین منظور 
فعالیت می کن��د و در امر ارایه  بهترین خدم��ات و جلب رضایت 

مخاطبان توانسته پیشتاز باشد.

مدير عامل فروش اسنوا

شکوفايی برند » اسنوا« امسال
در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی؛

تولید ريل ملي در ذوب آهن به راه افتاد

برگزار ی همايش ملی 
تخصصی مشاغل خانگی

بهره برداری  سامانه 
هوشمند آب وفاضالب

 برای نخس��تین ب��ار در کش��ور با حض��ور مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی
 آب و فاضالب کشور سامانه هوشمند و جامع مدیریت اطالعات تاسیسات 

آب و فاضالب در اصفهان بهربرداری شد.
این سامانه برای نخستین بار در کشور برای مدیریت تاسیسات آب و فاضالب 
در زیر ساخت GIS به منظور تجمیع اطالعات برداشت شده از شبکه ، نظیر 

فشار، دبی و پارامترهای کیفی و کمی طراحی و راه اندازی شده است . 
تعداد مشترکان زیر پوش��ش این طرح در فاز نخست3۷0 هزار نفر در شهر 
اصفهان و در فاز دوم یک میلیون مش��ترک آبفای شهری کل استان است. 
برای این پروژه که طراحی آن چهار ماه طول کش��یده، پن��ج میلیارد ریال 

هزینه شده است و فاز دوم آن نیز تا تیر ماه آینده به بهره برداری می رسد.

رییس کمیس��یون توس��عه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی 
اصفهان از برگزاری نخستین همایش ملی تخصصی مشاغل خانگی در آبان 
امس��ال در اصفهان خبر داد.»زهرا اخوان نس��ب« گفت: هدف از برگزاری 

این همایش بررسی فرصت ها و چالش های مشاغل خانگی در ایران است.
وی افزود: دید پایینی در کشور به مشاغل خانگی وجود دارد و این در حالی 
است که بخشی از توان اقتصادی کشورها مربوط به درآمد حاصل از مشاغل 
خانگی است.وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته 60 درصد درآمد، 
مربوط به مشاغل خانگی و در کشورهای در حال توسعه این میزان بین 20 تا 
40 درصد است. اخوان نسب گفت: ویژگی مشاغل خانگی این است که بین 

اعضای خانواده هم گرایی و همکاری گروهی ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت ذخیره س��ازی گاز طبیعی کشور گفت: برای 
نخس��تین بار در دنیا گران س��نجی روی نمک در پروژه کاشان 
از سوی این شرکت انجام می شود.مس��عود سامی وند در بازدید 
خبرنگاران شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل از شرکت 
ذخیره سازی گاز کشور اظهار کرد: در این پروژه برای نخستین 
بار تکنولوژی ذخیره س��ازی گاز در گنبد نمکی ب��ه ایران آمده 
و ش��ویش نمک برای ذخیره سازی، آزمایش��ات ژئوشیمیایی و 
ژئو سنگ در کش��ور انجام می ش��ود.وی افزود: پس از کشف و 
شناسایی گنبد نمکی در ابعاد 10 در 5 در 4 در عمق 450 متری 
زیر زمین برای اجرای این پروژه عظیم ملی در کاش��ان از 8 ماه 
قبل عملیات فیزیکی مانند بررسی و تایید سنگ در کشورهایی 

مانند لهس��تان و بالروس و اخذ مجوزات زیست محیطی انجام 
شد.مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی کشور بیان کرد: 
اجرای این طرح اس��تراتژیک کشور به دلیل انجام شویش نمک 
نیازمند 10 متر آب به ازای شویش یک متر نمک بود که به دلیل 
بحران آب در منطقه کاشان فاضالب این شهرستان با 5 میلیارد 
تومان خریداری شد و از س��ال 1391 پیمانکار ایرانی، آلمانی و 
روسی با تقسیم کار فعالیت خود را آغاز کردند.وی تصریح کرد: 
در این پروژه ملی حدود 5 هزار نقطه مغناطیس سنجی، 6 هزار 

نقطه برای عملیات لرزه ای غیر انفجاری مشخص و در 13 هزار 
نقطه عملیات لرزه نگاری س��ه بعدی انج��ام و 260 هزار متر در 
چاهک ها حفاری انفجاری انجام شد.سامی وند گفت: در نهایت 
نخستین عملیات حفاری در این پروژه منحصر به فرد که شامل 
مجموعه ای از اقدامات نوین در کشور است آغاز می شود و برای 
اجرای این پروژه برای اولین بار در ایران دستگاه خزش نمک که 
مشابه خارجی آن نیز وجود داشت ساخته ش��د.وی بیان کرد: 
این پروژه حدود هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری در منطقه 

کاش��ان بوده که به طور مستقیم تاسیس��ات پاالیش، تزریق و 
غیر مس��تقیم موارد فراوان دیگری را ایجاد می کند.مدیرعامل 
شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی کشور تالش، همت وهمکاری 
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل را در اجرای 
این پروژه را س��تود و گفت: ادامه این پ��روژه کالن ملی نیازمند 
ادامه همکاری های شایسته مسووالن و مردم این منطقه است.

مدیرعامل شرکت ذخیره س��ازی گاز طبیعی کشور گفت: ایران 
اسالمی رتبه 5 دنیا درذخیره گاز طبیعی را به خود اختصاص داده 
و میزان ذخیره سازی گاز در کشور ما به نسبت کشورهای دیگر، 
قابل توجه است مسعود سامی وند اظهار کرد: ذخیره سازی گاز 
طبیعی درایران از سال 138۷ مطرح شده و کشور در آن زمان از 

میان 36 کشور ذخیره کننده گاز رتبه 3۷ را دارا بود.

مديرعامل ذخیره سازی گاز کشور در کاشان:

گران سنجی روی نمک برای نخستین بار در دنیا 

 نماینده تشکل های زیس��ت محیطی اس��تان اصفهان گفت: 
نخستین منشا داخلی ریزگردها تاالب مش��هور ایران و جهان 
 )ت��االب گاوخونی( اس��ت که تم��ام جریان های س��طحی آن

 از بین رفته و به الیه ای از نمک تبدیل شده است.
محمد کوشافر در نشست هم اندیش��ی و تعامل کمیته آب اتاق 
بازرگانی اصفهان با مدیران رسانه های جمعی، شهر اصفهان را 
دارای تمدنی هفت هزار ساله دانست که خاک بسیار حاصلخیزی 
دارد و گفت: با تغییرات به وجود آمده در اقلیم اصفهان، منطقه 
شرق اصفهان از بین رفت که این تخریب با احداث سد زاینده رود 

مصادف شده است.
وی افزود: در شرق اصفهان مردم کش��اورزی داشتند اما با افت 
آب های زیرزمینی به دامپروری روی آوردند و اجرای بیش از حد 
دام ها پوشش گیاهی را از بین برد و این منطقه را به بیابان تبدیل 
کرد.نماینده تشکل های زیست محیطی استان اصفهان تصریح 
کرد: اگر این رون��د ادامه یابد، تغییرات مش��ابه را در اکولوژیک 
اصفهان نیز خواهیم داشت با توجه به اینکه زاینده رود در حال 

حاضر خشک و این خشکی منطقه اصفهان را تهدید می کند.
وی پیامدهای خشکی زاینده رود را بسیار دانست و گفت: یکی 
از این پیامدها، ریزگردهاس��ت که در هوای اصفهان و بسیاری 
از اس��تان های دیگر ش��اهد آن هستیم که منش��ا آن داخلی و 

خارجی است.

وی با بیان اینکه این تاالب در زمان حیات خود زیس��ت پاالیی 
داشته است، خاطرنش��ان کرد: آالینده های زاینده رود به تاالب 
گاوخونی وارد می شده اس��ت و گونه های گیاهی و جانوری این 
آالینده ها را از بین می ببرد ام��ا در حال حاضر این آالینده ها در 
تاالب باقی مانده است.نماینده تشکل های زیست محیطی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه کش��اورزی عالوه بر تهیه غذا و معاش 
وظیفه حفاظت از خاک را نیز دارد، عنوان کرد: اگر کشت انجام 
نشود به دلیل ترکیب شیمیایی خاک های شرق زمین با سرعت 
تخریب می شود و فرسایش بادی به وجود می آید و ذرات حاوی 

آالینده ها با نمک های تاالب به اصفهان وارد می شود.
وی ادامه داد: ریزگردها در استان اصفهان دارای 2 منشا نمک ها و 
آالینده های همراه آن و خاک با آالینده های همراه آن است که در 
چند سال اخیر پراکندگی غبار با منشا داخلی در اصفهان بسیار 

بیشتر شده و اصفهان را تهدید می کند.
خش�کی زاين�ده رود بح�ران ريزگ�رد را به وجود 

می آورد
عضو کمیته آب کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: اگر این رودخانه خش��ک ش��ود تاالب 
گاوخونی نیز از بین می رود که به دنبال آن زمین های کشاورزی 

شور شده و بحران جدید ریزگرد را به وجود می آورد.
سیداحمد خاتون آبادی در این نشست با بیان اینکه زاینده رود 

محور توس��عه پایدار اس��ت، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش 
اعظمی از تولیدات اصفهان مصرف ملی دارد، زاینده رود نه تنها 
برای اصفهان بلکه برای ایران محور توسعه پایدار تلقی می شود.

وی افزود: آب در زاین��ده رود آب های س��طحی و زیرزمینی را 
تغذیه می کند و زمانی که زاینده رود نباش��د، س��فره های آب 
زیرزمینی آبگیری نمی کنند و پس از مدتی فورانشست زمین 
صورت می گیرد و به دنب��ال آن ابنیه تاریخی، خانه های مردم و 
مدارس ترک می خورد و دچار فرونشست می شود. عضو کمیته 
آب کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان 
تصریح کرد: اگر کانال های زیر س��طحی بس��ته شوند آب های 
جاری شده به صورت روان آب در می آید، در زمین نفوذ نمی کند.

وی با بیان اینکه زاینده رود کویر 
مرکزی ایران را به دو قس��مت 
تقس��یم کرده و متاس��فانه با 
خشک شدن آن این دو قسمت 
در شمال و جنوب دوباره به هم 
می پیوندند، خاطرنشان کرد: 
خداوند متعال مشیت خود را بر 
این قرار داده که این رودخانه از 
کوهرنگ شروع شده و تا تاالب 
گاوخونی تداوم پیدا کند و در 
منطقه کوی��ری مرک��ز ایران 
تمدنی به وجود آید.وی افزود: 
اما اگر این رودخانه خشک شود 
ت��االب گاوخونی نی��ز با توجه 
به اینکه حیات آن وابس��ته به 
رودخانه اس��ت از بین می رود 
و ش��مال و جنوب کویر فالت 
مرکزی ایران به هم می پیوندد 
و نمک های انباش��ته تاالب تا 

تهران نیز حرکت می کند که به دنبال آن زمین های کشاورزی 
ش��ور می ش��ود و بحران جدید ریزگ��رد را به وج��ود می آورد.

خاتون آبادی توسعه شهر اصفهان را وابسته به چهار محدودیت 
دانس��ت و گفت: هر گونه بارگذاری در حوض��ه زاینده رود و در 
اصفهان بای��د در درون این چهار محدوده که ش��امل زیس��ت 
محیطی، اکولوژیک، اقلیمی و جمعیتی است، باشد.وی تصریح 
کرد: با کمال تاسف تاکنون هر برنامه توسعه ای که انجام گرفته، 
فاقد توجیه زیست محیطی بوده و بر شانه محدودیت های زیست 
محیطی س��نگینی کرده و محدودیت هایی اکولوژیک، اقلیمی 
و جمعیتی اصفهان در آن دیده نش��ده است.عضو هیات مدیره 
جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست پیام سبز تاکید 
کرد: کوره های آجرپزی که در اطراف اصفهان وجود دارد با وجود 
اش��تغال زایی خوبی که ایجاد می کند خاک اصفهان را از بین 
می برد و مس��ووالنی که مجوز احداث این کوره های آجرپزی را 

صادر کرده اند باید خسارات مربوط به آن را بپردازند.

 در نشست هم انديشی و تعامل کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد

ریزگردها اصفهان را تهدید می کند 
دريافتي اصفهان از منابع 

اعتباري در رده آخر قرار دارد 
اس��تاندار اصفهان از افول اس��تان اصفه��ان از رتبه تراز 
 اولي ده��ه 60 ابراز تأس��ف ک��رد و گفت: حجم وس��یع 
سرمایه گذاري ها در اس��تان باعث شده که میزان درآمد 
واریزي استان به خزانه در حد اداره 11 استان کشور باشد 
و این در حالي است که دریافتي اصفهان از منابع اعتباري 

در رده آخر قرار دارد.
رس��ول زرگرپور در گردهمای��ي معاونی��ن برنامه ریزي، 
مدی��ران کل برنامه ری��زي و بودجه و مس��وولین آمایش 
اس��تانداري هاي سراسر کشور ابراز داش��ت: اصفهاني ها 
با پوس��ت و گوش��ت خود اهمی��ت تهیه و تدوین س��ند 
 آمایش س��رزمین را درک کرده اند.وي با اشاره به منابع و

 ظرفیت هاي بي ش��مار اس��تان اصفه��ان و در کنار آن 
کمبودها، محدودیت ها و مش��کالت، دلیل بس��یاري از 
این مسایل را نبود سند آمایش سرزمین دانست. استاندار 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان صنعتي ترین استان کشور،  
داراي زمین ه��اي مس��تعد در بخش کش��اورزي،  مراکز 
دانشگاهي و آموزشي معتبر،  آثار هنري و صنایع دستي، 
مستعد در زمینه گردشگري و ... است، گفت: وجود سند 
آمایش سرزمین به توسعه پیشرفت ها و حرکت مستمر 
در این مسیر کمک خواهد کرد. وي با اشاره به مشکالت 
استان خصوصاً مسایل مربوط به کمبود آب و آلودگي هوا، 
  بیان داشت: متأسفانه عدم مدیریت یکپارچه حوضه آبریز

 زاینده رود و برداش��ت هاي غی��ر مجاز در باالدس��ت و 
بارگذاری خارج از تحمل و خشکسالی باعث بروز بحران 
آب شده که در صورت وجود سند آمایش سرزمین کشوري 
در این زمینه،  امکان جلوگیري از بروز این مشکل خواهد 
داشت. زرگرپور از افول اس��تان اصفهان از رتبه تراز اولي 
 دهه 60 ابراز تأس��ف ک��رد و تصریح کرد: حجم وس��یع

 سرمایه گذاري ها در اس��تان باعث شده که میزان درآمد 
واریزي استان به خزانه در حد اداره 11 استان کشور باشد 
و این در حالي است که دریافتي اصفهان از منابع اعتباري 
در رده آخر قرار دارد. اس��تاندار اصفهان ابراز داشت: این 
موارد در قالب یک سند باالدستي وجود نداشته و این بدان 
معناست که هیچ توازني بین انس��ان، فعالیت و سرزمین 
نبوده است. درصورت وجود س��ند آمایش سرزمین، 80 
درصد مشکالت کاهش مي یافت وي تأکید کرد: در صورت 
وجود سند آمایش سرزمین در برش استاني و کشوري و 
برنامه ریزي درست در استان،  80 درصد مشکالت امروز 
 از جمله خش��کی زاینده رود را ش��اهد نبودیم. زرگرپور
  ب��زرگ ترین و مه��م ترین مش��کل برش هاي اس��تاني
 سند آمایش سرزمین را نبود سند باالدستي عنوان کرد .

ريزگردها در استان 
دارای 2 منشا نمک ها 

و آالينده های 
همراه آن و خاک با 
آالينده های همراه 

آن است که در چند 
سال اخیر پراکندگی 
غبار با منشا داخلی 

در اصفهان بسیار 
بیشتر شده و 

اصفهان را تهديد 
می کند



یادداشت

اسماعیل جباری از انیمیشن سازان فعال انجمن سینمای جوان الهیجان به تازگی کار ساخت انیمیشن 
کوتاه »جام جهانی با یوزپلنگ ایرانی« را به پایان رساند. انیمیشن کوتاه چهار دقیقه ای »جام جهانی با 

یوزپلنگ ایرانی« که به مناسبت برگزاری جام جهانی 2014 برزیل ساخته شده است.
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پویا نمایی »جام جهانی با یوزپلنگ ایرانی« هم ساخته شد
هفتیادداشت

داستان های متفاوت ایران و جهان 
روی قلمزنی های حسین صفار

نمایشگاهی از آثار قلمزنی روی مس و برنج حسین صفار در نگارخانه 
نگاه نو اصفهان برپاس��ت.این هنرمن��د با بیان این مطل��ب افزود: آثار 
قلمزنی ام در این نمایش��گاه به سبک س��یاه قلم و همه در قالب تابلو 
ارایه ش��ده اند. حس��ین صفار درباره موضوع این تابلوها گفت: تابلوها 
هر کدام موضوع خاصی دارند و داس��تان هایی مث��ل آرش کمانگیر، 
حضرت موس��ی و آثاری برگرفته از طرح های اس��تاد فرش��چیان در 
 آنها کار شده است. او درباره علت توجه به این داستان ها در تابلوهای

 قلم زنی اش افزود: اکثر آثار قلم زنی موجود که ما در جاهای مختلف می 
بینیم بر محور داستان های بزمی هستند اما من سعی کردم با انتخاب 
این مضامین، ارتباط را فراگیرتر کرده و باعث ش��وم از طریق این هنر 

و بیان این داستان ها تعامل و آشنایی با فرهنگ ما بیشتر انجام شود. 
شایان ذکر اس��ت؛ نمایش��گاه قلم زنی روی مس و برنج حسین صفار 
جمعه ۳0 خرداد ماه گش��ایش می ش��ود و عالقه من��دان می توانند 
 هر روز تا 4 تیر ماه از س��اعت 1۷ تا 20 برای تماش��ای آن به نگارخانه 
نگاه نو واقع در خیابان آبشار سوم، خیابان مسرور، کوچه باغ ارم مراجعه 

نمایند. 

 درخشش هنر جوان ایرانی
 در جهان

پرویز کالنتری با اش��اره به موفقیت های هنرمندان ج��وان ایرانی در 
جش��نواره های بین المللی گفت: هنر ایران علیرغم تمام ممنوعیت ها 
می تواند جهانی ش��ود.این هنرمن��د اظهار کرد: من به عنوان کس��ی 
که 8۳ سال زندگی کرده ام، همیش��ه دغدغه ذهنی ام مقایسه دوران 
جوانی خودم با جوانان هنرمند امروزی اس��ت. خوش��بختانه من این 
شانس را داش��تم که با این گروه س��نی در ارتباط باش��م و ببینم چه 
کارهایی می کنند و چقدر موفق هس��تند. االن دس��ت هر جوان یک 
لپ تاپ هس��ت که با آن دنیا را رصد می کند و همگام ب��ا اتفاقات روز 
پیش می رود.او افزود: با وجود تمام ترمزهای روانی و ممنوعیت هایی 
که وجود دارند جوان��ان هنرمند ما کارهایش��ان را به جش��نواره ها و 
مسابقه های معتبر دنیا می فرستند و جایزه ها را درو می کنند. کارهای 
 گرافیک��ی هنرمندان جوان ما امروز توس��ط ناش��ران ب��زرگ آمریکا

 منتشر می شوند

تولید گبه های هنرمندانه با استفاده 
از نقش های قشقایی در شهرضا

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرضا گفت: ش��ادی تاکی، 
هنرمند شهرضایی از امتزاج یافته ها و داش��ته های خود از طرح های 
س��نتی و تجربیات و مطالعاتش در حوزه گرافیک، گبه هایی را فراهم 
آورده و کاری مش��ترک با زنان عشایری اس��ت.رجب فرهمندیان در 
س��مینار نشانه شناس��ی عناصر زنانه در گبه های قش��قایی با حضور 
شادی تاکی هنرمند این رشته اظهار کرد: گبه گونه ای از فرش دست 
 باف و از نوع قال��ی بوده که اندازه آن مختلف و ب��ه طور معمول از قالی

 کوچکتر است.

»فوتب��ال م��درن« عن��وان مجموعه 
انیمیش��نی اس��ت که در ایام برگزاری 
مس��ابقات جام جهانی فوتب��ال 2014 
برزیل به صورت میان برنامه های کوتاه 

از شبکه پویا پخش می شود.
عل��ی درخش��ی کارگ��ردان »فوتبال 
مدرن« درباره ی این میان برنامه گفت: 
این مجموعه که با ص��دای محمدرضا 
صولتی گزارش می شود، در هر قسمت 
چهار اپیزود 15 ثانیه ای دارد که همگی 

از یک موضوع خاص تبعیت می کنند.
وی با اشاره به آغاز تولید این انیمیشن 
و انگیزه  ساخت آن بیان کرد: مجموعه 
انیمیش��ن »فوتبال مدرن« بر اس��اس 
کارتون اس��تریپ هایی که س��ال های 
گذش��ته برای مجله طن��ز و کاریکاتور 
کار کرده بودم، شکل گرفته است، در آن 
سری از کارتون ها که »مدرسه فوتبال« 
نام داشت، به موضوعات فوتبالی از زاویه 
طنز می پرداختیم که خوش��بختانه آن 
روزها مخاطب خوبی هم پیدا کرده بود.

درخشی ادامه داد: بر اساس همان طرح 
بود که رضا علی اکبریان که کارگردانی 
انیمیش��ن »فوتبال مدرن« را برعهده 
دارد، پیش��نهاد ک��رد ک��ه مجموع��ه 
انیمیشنی با همان س��بک و سیاق کار 

کنیم.
 فوتبال مدرن

وی با اش��اره به مدت زمان کوتاهی که 

از طرح اولیه س��اخت این انیمیشن تا 
آغاز بازی های جام جهانی فوتبال وجود 
داشت عنوان کرد: پس از تصویب طرح 
تمام تالش ما این بود که انیمیش��ن به 
بازی ه��ای جام جهانی برس��د، پس با 
برنامه ریزی و آماده سازی برنامه سازان 
این انیمیشن تولید ش��د و حاصل این 
تالش انیمیش��نی اس��ت که در طول 
روز در چند نوبت از ش��بکه پویا پخش 

می شود.
وی همچنین تصریح کرد: کار در قالب 
اپیزودهای کوتاه 1۳ ت��ا 15 ثانیه ای به 
تعداد بیش از 100 اپیزود آماده ش��ده 
است و هدف از تولید آن سرگرمی و شاد 
کردن مخاطب در فض��ای جام جهانی 

است.
مجموع��ه  »فوتب��ال م��درن« ب��ه 
تهیه کنندگ��ی مرک��ز پویانمایی صبا 
در ش��رکت »حرکت کلی��دی« برای 
مخاطب عام و به مناس��بت جام جهانی 
2014 تولید شده است.علی درخشی 
همچنین نویسندگی این کار را برعهده 
داشته و سمیه کارشکی، نغمه یاوری، 
خسرو طوفان انیماتورهای این انیمیشن 
هستند. موسیقی این اثر کاری از هوتن 
پورزکی است.»فوتبال مدرن« در قالب 
20 قسمت یک دقیقه ای با تکنیک دو 
بعدی هرروز در فواصل برنامه های شبکه 

پویا پخش می شود.

سریال های رمضانی تلویزیون به صورت قطعی نام برده 
ش��دند و از میان گزینه های روی میز مدیران سیما، 
»مدینه« و »هفت سنگ« مجموعه هایی بودند که در 
نهایت انتخاب شدند.تلویزیون، امسال به دلیل تقارن 
ماه رمضان با جام جهانی 2014، ب��ا هدف بهتر دیده 
شدن سریال های مناسبتی با کمترین تعداد سریال به 
استقبال رمضان می رود به طوری که فقط شبکه های 

یک و سه سیما سهمی را به خود اختصاص داده اند.
از می��ان پنج س��ریال کاندید ش��ده ب��رای پخش در 
باکس ش��بانه تلویزیون در ماه رمض��ان قرعه  پخش 
به ن��ام »مدینه« و »هفت س��نگ« افت��اد و هر کدام 
 به ترتیب از ش��بکه یک و س��ه س��یما ب��ه روی آنتن

 می روند.
س��ریال »مدینه« ب��ا ب��ازی پریوش نظری��ه، مهدی 
سلطانی، مهرداد ضیایی، آتیال پسیانی، رضا رویگری، 
شبنم مقدمی، مهرداد صدیقیان و ... ۳1 فروردین 9۳ 
به کارگردانی س��یروس مقدم و تهیه کنندگی زینب 

تقوایی کلید خورد.

این س��ریال در حال حاضر نیز مراح��ل تولید خود را 
طی می کند و تا پایان ماه رمضان نیز به س��اخت خود 

ادامه می دهد.
 دومی��ن س��ریال رمضان��ی تلویزی��ون ب��ا عن��وان 
»هفت س��نگ« نیز به کارگردانی علیرضا بذرافشان 
و تهیه کنندگ��ی مجی��د موالیی در ۳0 قس��مت 45 

دقیقه ای تهیه می شود.
این سریال مراحل تولید خود را به پایان برده و گزینه 

قطعی پخش از شبکه سه سیماست.
مه��دی س��لطانی، بهن��ام تش��کر، اله��ام پاوه نژاد، 
س��عید پورحس��ینی، ش��بنم مقدمی، فرناز رهنما و 
 عزت اهلل مه��رآوران بازیگ��ران اصلی ای��ن مجموعه 

هستند.
مهدی سلطانی و شبنم مقدمی بازیگرانی هستند که 
در این دو سریال ایفای نقش کردند و بازی آنها امسال 

از دو شبکه تلویزیونی به روی آنتن می رود.
شبکه دو سیما س��ریال »فاخته« را در گروه کودک و 
نوجوان خود می س��ازد و تصمیم بر پخش این سریال 

قبل از افطار دارد.
ای��ن س��ریال هن��وز مراح��ل تولی��د خ��ود را ط��ی 
 می کن��د و ت��ا نیمه ه��ای رمض��ان نیز س��اخت آن

 ادامه دارد.
»فاخته« که پیش از این با عنوان »مثل من، مثل تو« 
معرفی شده بود را محمود معظمی کارگردانی، داوود 
قچاق تهیه می کند و ثریا قاسمی، فرخ نعمتی، رحیم 

نوروزی، جلیل فرجاد و ... در آن ایفای نقش کرده اند.
شبکه تهران نیز مانند هر سال »ش��اید برای شما هم 
اتفاق بیفتد« را در نظر گرفته اس��ت تا در ماه رمضان 

پخش کند.
به گزارش ایس��نا، پیش از این در نشس��ت 11 خرداد 
مدیر ش��بکه س��ه در تش��ریح برنامه های تابس��تانی 
تلویزیون، از کاه��ش تعداد س��ریال های ماه رمضان 
9۳ خبر داده ب��ود و علت کاهش تعداد س��ریال های 
ماه رمضانی را نیز بهتر دیده ش��دن این مجموعه ها و 
رسیدن مردم به عبادات در ماه مبارک رمضان عنوان 

کرده بود.
»شمعدونی«، »دردس��رهای عظیم« و »جاده قدیم« 
دیگر گزینه هایی بودند که برای پخش در رمضان 9۳ 

انتخاب نشدند.

پخش انیمیشن های فوتبالی
 در ایام جام جهانی

کدام سریال ها برای رمضان انتخاب شدند؟

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

فقدان سند مالكيت
هويت  كه  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  زهراموسوي  سيده  خانم  اينكه  به  نظر 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت پالك 1973 / 3 شده 
كه سندمذكورذيل ثبت 9811  درصفحه 326 دفتر 103 بنام محمدعلي هادي الم سند 
صادرگرديده وبموجب سند 28025 – 23 / 9 / 51 ميزان 5 / 1 دانگ به نرگس خاتون 
باقرپور صداق شده وبموجب سند36705 – 8 / 6 / 61 دفتردوشهرضاميزان 5 / 4 دانگ 
به پروين طاهري انتقال وبموجب سند95047 – 7 / 8 / 66 دفترسه شهرضاميزان 5 / 4 
دانگ به حسين عرفان انتقال وبموجب سند 85906 – 6 / 7 / 71 دفتريك شهرضاتمامت 
5 / 4 دانگ به سيده بانوموسوي نسبت به ده حبه وسيدنجيب اله موسوي نسبت به 20 
حبه ودو – سوم حبه وسيده خاتون موسوي نسبت به ده حبه ويك – سوم حبه وسيده 
كبري موسوي به ده حبه ويك – سوم حبه وسيده زهراموسوي نسبت به دوحبه ودو- 
سوم حبه انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است 
كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود 
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه دراجراي ماده 120آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت 
اعتراض  اين آگهي  انتشار  از  بايست ظرف مدت ده روز پس  باشد مي  نزد خود مي 
خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل سند 
مالكيت ياسندمعامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
گرددصورت  ارائه  معامله  يا سند  مالكيت  .واگرسند  نمود  تسليم خواهد  متقاضي  وبه 
جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد   مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه خانم گلنازموسوي باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت پالك 1973 / 3 شده كه سندمذكورذيل 
صادرگرديده  باقرپورسند  خاتون  نرگس  بنام   104 دفتر   103 9811  درصفحه  ثبت 
وبموجب سند 13507 – 7 / 7 / 54 دفتر دوشهرضا به يعقوب كريمي انتقال وبموجب 
سند36705 – 8 / 6 / 61 دفتردوشهرضابه پروين طاهري انتقال وبموجب سند95047 
 /  6  – انتقال وبموجب سند 85906  به حسين عرفان  دفترسه شهرضا   66 /  8 / 7  –
به هفت حبه ودو- سوم حبه  نسبت  به سيده زهراموسوي  دفتريك شهرضا   71 /  7
وگلنازموسوي نسبت به ده حبه ويك – سوم حبه انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست 
صدورسندمالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
كرده كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي 
نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز 
انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت  پس از 
ثبت سند  اداره  نگردد  تسليم  ياسندمعامله  مالكيت  اصل سند  نرسدويا  اعتراض  مقرر 
مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .واگرسند مالكيت 
يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد    

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ رای 
23540 كالسه پرونده  196/93 شماره دادنامه : 93/3/8/492  مرجع رسيدگی : شعبه 
باغ  : اص چهار  : طاهره محققيان نشانی  اختالف اصفهان خواهان  سوم شورای حل 
خواجو . كوی وصال شيرازی بن بست بهار پ 12 خوانده مهدی بياتی نشانی مجهول 
المكان خواسته : تقاضای صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از 
تاريخ 87/7 لغايت 84/11/2 و نيز تعيين نفقه طبق نظر كارشناس به انضمام خسارات 

دادرسی  گردشكار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح زير مبادرت بصدور رای می نمايد : رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان 
از  نفقه  به خواسته مطالبه  بياتی  به طرفيت خوانده آقای مهدی  خانم طاهره محققيان 
تاريخ 87/7 الی 84/11/2 و فق نظر كارشناسی به انضمام دادرسی با برررسی مدارك 
ابرازی و صورتجلسه تنظيمی مورخ 93/2/1 واينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی ) نشر 
آگهی ( در جلسه حاضر نشده و دفاع موثری  بعمل نياورده و باعنايت به اينكه خواهان 
مورخ 84/10/11 طالق گرفته خواسته خود را كاهش داده و مطالبه نفقه از تاريخ 79/4/1 
الی 81/12/30 نموده لذا دعوی مطروحه را وارد و به استناد مواد 1107-1206-1106-
1111 ق م و 515 و 519 ق آ د م وفق نظر كار شناس منبوسط در پرونده خوانده را 
بابت نفقه از تاريخ 79/4/1 الی 81/12/4 به مبلغ دو ميليون  و دويست و هفتاد و چهار 
هزار و يكصد تومان  و مبلغ پنج هزار و پانصد تومان هزينه دادرسی و مبلغ دوازده 
هزار تومان هزينه نشر آگهی و هفتاد هزار تومان هزينه كار شناسی در حق خواهان 
محكوم می نمايد رای صادره غيابی و بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه 
3 پس ازآن  بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد م 

الف 6000 قاضی شورای حل اختالف سوم حوزه قضائی

حصر وراثت

شرح  به   288 شماره  شناسنامه  دارای  جوزدانی   زاده  حسين  زهرا  .23600خاانم 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  اين  از  1450/93ح/10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس حسين زاده جوزدانی  بشناسنامه 734 
در تاريخ 93/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به شرح ذيل:1- محمد رضا حسين زاده ش ش 1892 فرزند 2- عليرضا 
حسين زاده جوزدانی ش ش 817  فرزند3-صديقه  حسين زاده جوزدانی ش ش 44705 
فرزند4- زهرا حسين زاده جوزدانی ش ش 288 فرزند5- مريم  حسين زاده جوزدانی 
ش ش 4309 فرزند اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 5975 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

تغييرات  
الحسنه حضرت  قرض  در صندوق  تغييرات  آگهی   103/93/1231/66 شماره   23576
امير المومنيين علی ) ع ( زرين شهر شماره ثبت 59 و به شناسه ملی 14003089441 
به موجب نامه شماره 47363 مورخ 93/02/27 اداره مجوز های  بانكی بانك مركزی 
جمهوری اسالمی ايران منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 92/8/8 و 
هيات مديره مورخ 92/8/20 تغييرات زير در صندوق فوق اعمال گرديده كه جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمی كشور و يكی از جرايد كثير االنتشار محلی آگهی می شود 
.: 1- تراز و بيالن سال 1391 تصويب شد 2- آقايان مصطفی مهديان – فرزند حسن 
محمود توانگر-   – كد ملی 1170430953- كد پستی 8471843463   – متولد 1329   –
فرزند محمد علی – متولد 1338 – كد ملی 1170473891- كد پستی 8471854351 – 
محمود بهار وند – فرزند غالمرضا – متولد 1330 – كد ملی 1170434851- كد پستی 
8471973783 – محمد مهدی طغ   يانی – فرزند رمضانعلی – متولد 1349 – كد ملی 
1170546080 كد پستی 8471764867- محمد رضا توانگر – فرزند محمد علی – متولد 
به عنوان اعضای اصلی و  كد ملی 1170459587- كد پستی 8471996331   –  1335
نعمت اله تيفران و مهرداد مهديان به سمت اعضا علی البدل هيات مديره برای مدت دو 
سال انتخاب گرديدند 3- آقايان حسن كريميان – فرزند محمد – متولد 1342- كد پستی 
3622984458- كد پستی 8471746166 به سمت بازرس اصلی و كيومرث حقيقت جو 
– فرزند نصر اله – متولد 1346 – كد ملی 1170520261 – كد پستی 8494133351 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت يكسال انتخاب گرديدند . 3- آقايان  محمود توانگربه 
سمت رئيس و محمد مهدی طغيانی به سمت نائب رئيس و مصطفی مهديان به سمت 
مدير عامل و محمود بهار وند به سمت خزانه دار و محمد رضا توانگر به سمت عضو 

اصلی هيات مديره برای  مدت دو سال انتخاب گرديدند و مقرر شد كليه اسناد مالی 
و تعغهد آور و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اشخاص ذيل و با مهر صندوق معتبر 
ميباشد . رئيس هيات مديره – نائب رئيس هيات مديره – مدير عامل و خزانه دار . پور 

مقدم رئيس ثبت لنجان 

حصر وراثت

23598 خانم فاطمه شيروانچی ذينفع با وكالت صادق شفيعی و ايمان عسكری دارای 
شعبه  اين  از  1424/93ح/10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   707 شماره  شناسنامه 
اصغر  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
شيروانچی   بشناسنامه 57580 در تاريخ 90/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
قندی ش ش  بتول  ذيل:1-  به شرح  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته 
23942 مادر اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 5997 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

شرح  به   1139 شماره  شناسنامه  دارای  گورتانی  مستاجران  مجيد  آقای   23597
دادخواست به كالسۀ 1420/93ح/10 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان رضا مستاجران كورتانی    بشناسنامه 723 در تاريخ 
92/11/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
حسين   -2 فرزند   38 ش  ش  گورتانی  مستاجران  ابراهيم   -1 ذيل:1-  شرح  به  است 
فرزند3-  مجيد مستاجران گورتانی ش ش 1139  مستاجران گورتانی ش ش 1583 
فرزند4- حبيب اله مستاجران گورتانی ش ش 24 فرزند 5-محمد جواد  مستاجران ش 
ش 56 فرزند6-بی بی جان  مستاجران گورتانی ش ش 61 فرزند7- فاطمه مستاجران 
ش ش 818 همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 5996 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   41523 شماره  شناسنامه  دارای  صفوی  بهرام  آقای   23596
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  اين  از   10/1413/93 كالسۀ 
 92/12/1 تاريخ  در   668 بشناسنامه  صفوی     مصطفی  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذيل:1- بهرام صفوی ش ش 41523 فرزند 2-فروغ  صفوی ش ش 1757 فرزند 
3- زهرا صفوی ش ش 1075 فرزند 4- زهره صفوی ش ش 51188 فرزند 5- فريبا 
انجام  با  اينك  همسر    39 ش  ش  صاد  باقر  عزت   -6 فرزند   55462 ش  ش  صفوی 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5995 رئيس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   91691 شماره  شناسنامه  دارای  اميريان   حسين  آقای   23595
نموده و چنين  اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  از  به كالسۀ 10/1399/93 
توضيح داده كه شادروان غالمعلی اميريان     بشناسنامه 44 در تاريخ 92/8/29 اقامتگاه 
شرح  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذيل:1- حسين اميريان ش ش 91691 فرزند 2- حميده اميريان ش ش 12327 فرزند3-
اينك با  سعيده  اميريان ش ش 468 فرزند4-  فرزانه اميريان ش ش 1004 همسر   
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر 

كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5994 رئيس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23594 خانم شهين كاكائی   دارای شناسنامه شماره 1935 به شرح دادخواست به كالسۀ 
اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  از   10/1386/93
خود  دائمی  اقامتگاه   92/8/25 تاريخ  در   593 بشناسنامه  اسمانی  چم  اله  احسان  شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- شهين كاكائی 
تشريفات  انجام  با  اينك  فرزند      8825 آسمانی ش ش  چم  علی   -2 همسر   1935 ش ش 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5593 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23593 آقای مرتضی شاكری قهجاورستانی    دارای شناسنامه شماره 48 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 10/1385/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان آقاجان شاكری قهجاورستانی بشناسنامه 351 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حين  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 73/8/23 
 -2 فرزند   1 ش  ش  قهجاورستانی  شاكری  مصطفی  ذيل:1-  شرح  به  است  منحصر 
مرتضی شاكری قهجاورستانی ش ش 48 فرزند3- محمد علی شاكری قهجاورستانی 
ش ش 1657 فرزند4- احترام شاكری قهجاورستانی ش ش 32 فرزند5-بهجت  شاكری 
انجام  با  اينك  فرزند   28 ش  ش  شاكری  طاهره   فرزند6-   8 ش  ش  قهجاورستانی 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5992 رئيس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23592 آقای اكبر جعفر پيشه دارای شناسنامه شماره 4869 به شرح دادخواست به كالسۀ 
اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  از   10/1383/93
شادروان ناصر جعفر پيشه  بشناسنامه 380 در تاريخ 93/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- رسول جعفر پيشه 
ش ش 1493 فرزند 2-  اكبرجعفر پيشه ش ش 4869 فرزند3- زهراجعفر پيشه ش ش 1158 
فرزند4-0  زهره جعفر پيشه ش ش 432 فرزند5- عصمت آغا فدكی  ش ش 611 همسراينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5991 رئيس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23591 آقای اشرف پور علی عالف دارای شناسنامه شماره 42893 به شرح دادخواست به 
كالسۀ 10/1380/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 92/12/24  كه شادروان همايون وحيدی   بشناسنامه 2785 در 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- محمد اسماعيل 
وحيدی ش ش 51670 فرزند 2-مينا  وحيدی ش ش 3184 فرزند3- ندا  وحيدی ش ش 137 
فرزند4- نگار وحيدی ش ش 1270497091 فرزند5- اشرف پور علی عالف ش ش 42893 
همسر  اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5990 رئيس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

مصاف احتمالی سپاهان با آرسنال 
تیم فوتبال س��پاهان در اردوی 
ترکیه دو یا سه دیدار تدارکاتی 

برگزار خواهد کرد.
اردوی آماده سازی تیم فوتبال 
سپاهان در ترکیه روز ۱۶ تیرماه 
در کمپ گیزیلچه حمام در ۱۰۰ 
کیلومتری آنکارا آغاز می ش��ود. 
سپاهان طی این اردوی ۱۲ روزه 
دو یا س��ه دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد و احتماالً اولین دیدار 
تدارکاتی این تیم روز بیستم تیرماه برابر تیم آرسنال توالی روسیه 

است که به تازگی به لیگ برتر روسیه راه پیدا کرده است.
زردپوش��ان اصفهانی همچنین روز ۲۲ تیرماه برابر کایزری اس��پور 
ترکیه که تیم پنجم لیگ این کشور به حساب می آید دیدار می کنند 
و احتماالً یک دیدار تدارکاتی دیگر هم در دس��تور کار سپاهانی ها 

قرار خواهد داشت.

نيجریه را بيش از اندازه براي ما 
بزرگ کرده بودند

مربي سابق تیم ذوب آهن اصفهان 
گفت: بازیکنان تیم ملي در دیدار 
مقاب��ل نیجریه تح��ت تاثیر جو 
قبل از بازی بودند و خودمان به 
کذب نیجری��ه را ب��زرگ جلوه 

دادیم.
حسن حاج رسولی ها با اشاره به 
بازي روز دوشنبه پیش تیم ملي 
ایران مقابل نیجریه و کسب امتیاز از این بازي اظهار داشت: تیم ملی 
ایران در این بازی مقابل نیجریه در خط دفاعی بس��یار خوب ظاهر 
شد و این می تواند موضوع نگران کننده ای برای حریفان ایران باشد.

مربي س��ابق تیم ذوب آهن اصفهان افزود: تی��م ملی در حمالت نیز 
خطرناک تر ظاهر شد و ایران می توانست با بازی رو به جلو خطرات 
بیشتری را روی دروازه نیجریه ایجاد کند و با گل زنی بازی را به نفع 
خود به پایان برساند.وی درباره پست دروازه بانی که بیشترین ابهام را 
براي این مسابقه داشت نیز گفت: نیجریه موقعیت چندان خطرناکی 
به دست نیاورد و نمی توان درباره عمل کرد حقیقی اظهار نظر کرد به 

این دلیل که واکنش خاصی از این دروازه بان ندیدیم.
حاج رسولی ها درباره تعویض های سرمربی تیم ملی گفت: سرمربی 
تیم مل��ی تعویض های خوب��ی را انج��ام داد ولی با توج��ه به زمان 
تعویض ها نمی توان گفت که این تعویض ها تاکتیکی بوده اند و فقط 

تعویض بازیکن بوده است.
وی درباره ۲ بازی دیگر ایران خاطرنشان کرد: باتوجه به بازی بوسنی 
و آرژانتین مربی ایران آشنایی کلی با این دو تیم در جام جهانی پیدا 
کرد و می تواند همچون بازی با نیجری��ه با دوندگی باال و دفاع خوب 
و حمالت بهتر از این دو بازی نیز نتیج��ه الزم را بگیرند و به مرحله 

بعد صعود کنند.

خدیرا در فهرست خرید 
منچستریونایتد

باش��گاه منچس��تریونایتد برای 
ج��ذب س��امی خدی��را اع��الم 
آمادگی ک��رده و ای��ن در حالی 
است که س��رمربی رئال مادرید 
برای هم��کاری با ای��ن بازیکن 

آلمانی هیچ عالقه ای ندارد.
به گ��زارش ال کونفدنس��یال، 
لوئیز فن خال س��رمربی جدید 
منچس��تریونایتد به دنب��ال ج��ذب بازیکنان جدید ب��رای این تیم 
انگلیسی است و به همین خاطر نام هافبک آلمانی رئال مادرید را در 
فهرست خریدهای تابستانی اش قرار داده است.از سوی دیگر آنچلوتی 
دیگر عالقه ای ب��ه همکاری با خدیرا ندارد و به این می اندیش��د که 
با انتقال ای��ن بازیکن به تیمی جدید بتواند با پ��ول انتقال او بازیکن 
جدید و با کیفیت بهتر جذب کند.به نوش��ته رس��انه های انگلیسی 
منچس��تریونایتد برای جذب خدیرا ۲۰ میلیون یورو هزینه خواهد 
کرد و این در حالی است که نام این بازیکن در فهرست خرید آرسنال 

و چلسی هم دیده می شود.

 برزیل وبرنامه های ویژه برای
 عالقه مندان به فوتبال ایران 

س��فیر ایران در برزی��ل گفت:
برنامه ه��ای وی��ژه ای را برای  

ه��واداران و عالق��ه من��دان به 
فوتبال ایران در میزبانی تیم ملی 
کش��ورمان در نظ��ر گرفته ایم.

محمد علی قانع زاده سفیر ایران 
در برزیل در م��ورد امکاناتی که 
برای هواداران ایرانی فراهم شده 
است، گفت: برای هر بازی بیش از 5 هزار ایرانی خواهیم داشت. ما در 
سه شهر بازی های ایران، پست موقت کنسولی ایجاد کرده ایم، در هر 
سه شهر تلفن های سیار مخصوص آن شهرها تهیه شده که سه روز 

قبل از بازی ها و دو روز بعد از بازی ها تلفن ها فعال خواهند بود. 
سفیر افزود: در مجموع تدابیری اتخاذ شده که در تمام شهرهایی که 
ایران بازی دارد و در صورت صعود ایران به دور بعدی در ش��هرهایی 
که ایران بازی خواهد داش��ت س��فارت حضور پر رنگ داشته باشد 
 و بتواند ب��ه هموطنان ب��ه صورت ۲4 س��اعته کمک کند. لیس��ت

 تلفن های اضطراری را در سایت سفارت منعکس کردیم. هشدارهای 
الزم در مورد مس��ایل امنیتی در برزیل هم به مراجعین داده شده و 
همه این نکات در وب سایت سفارت منتشر شده است.قانع زاده در 
پاسخ به اینکه آیا توافقات ورزش��ی بین ایران و برزیل صورت گرفته 
گفت: یادداشت تفاهمی بین برزیل و ایران به امضا رسیده، قرار بود 
یادداشت تفاهم جدیدی بین ایران و برزیل در سفر وزیر ورزش این 
کشور به ایران امضا ش��ود که به دلیل مش��غله کاری وزیر این سفر 
محقق نش��ده اما در برنامه های آتی در دستور کار قرار گرفته است.

قانع زاده در پایان مورد حضور مقامات دولتی برای حمایت از برزیل 
گف��ت: در این مقطع فعال قرار نیس��ت مقام ایرانی در س��طح باال به 

برزیل سفر کند.

شوخی با آندو؛ بازی بوسنی را 
از دست می دهی؟

تیموریان می گوید جل��وی آرژانتین هم همین ش��کلی 
بازی می کند.

آندو در مقابل نیجریه کارت زرد گرفت و همه پیش بینی 
می کنند در بازی آرژانتین هم ی��ک کارت دیگر بگیرد تا 
مقابل بوسنی غایب باشد. وقتی با خنده این موضوع را با 
آندو مطرح می کنیم، او هم لبخندی می زند و با لحنی که 
نه جدی است و نه شوخی می گوید: »چون بازی نیجریه 
اخطار گرفتم این حرف را می زنید؟ بعدم چیزی که از االن 
معلوم نیست. ببین، توقع نداری که در زمین دست و پایم را 
ببندم. ما به زمین می رویم بجنگیم.« »بله، اصال این طوری 
نیست که چون اخطار گرفته ام احتیاط کنم. از این خبرها 
نیست. جلوی آرژانتین هم همین طوری بازی می کنم.« 
آندو تلویحا می گوید نبودش در بازی با بوسنی خیلی هم 
مهم نیست: »تیم ملی ما یک دست است و همه پر انگیزه. 

پس نبود من اینقدرها هم مهم نیست.«
مگر می ش��ود ح��رف از ب��ازی آرژانتین ش��ود و نامی از 
س��تاره های آنان به میان نیاید. مس��ی، آگرو، دی ماریا 
 و خیل��ی س��تاره دیگر. آن��دو زیاد ب��ه این اس��امی فکر

 نمی کند: »آرژانتین بهترین بازیکنان را در اختیار دارد. 
مربی خوبی ه��م دارد. در زمین هر اتفاقی ممکن اس��ت 
رخ بدهد. ما در این ب��ازی برای اع��اده حیثیت به زمین 
می رویم. به خاطر اینکه تیم هس��تیم و ب��ه جام جهانی 
آمده ایم. من معتقدم ای��ران در بین 3۲ تیم جام جهانی، 
 پرلیاق��ت ترین تیم اس��ت. باید در این مس��ابقات حاضر 

می شدیم.«
اما چرا؟ یعنی تیم های دیگر لیاقت ش��ان کمتر از ایران 
است؟ آندو سریعا پاسخ می دهد: »ببین ما خیلی سختی 
کش��یدیم. ایران زیادتراز تیم های دیگر مش��کل داشت؛ 
مش��کالت مالی، امکانات ک��م، لغو اردوه��ای متعدد و... 
دیگر باید چه اتفاق بدی برای تیم مل��ی ایران می افتاد؟ 
کارلوس کی روش با هیچی تیم ملی را به جام جهانی برد. 
هرکسی در ایران واقع بین باشد، باید این حرف ها را باور 

داشته باشد.«
این حرف های تیموری��ان به نوعی حمای��ت از کارلوس 
کی روش برای تمدید قرارداد اس��ت. آن��دو اما می گوید: 
 »این موضوع به م��ن ربطی ن��دارد. فدراس��یون باید در
 باره اش تصمیم بگیرد.« اما نظر ش��خصی آندو چیست؟

 »کی روش خیلی به فوتبال ما کمک کرده. به من باش��د 
دوست دارم بماند.

زاویه

6
پاداش برای برد آرژانتین

علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال  در خصوص پاداش دیدار با آرژانتین اعالم کرد:در 
صورتی که تیم ملی بتواند برابر آرژانتین به تساوی برسد، ۶ هزار دالر به بازیکنان پاداش 

خواهیم داد و در صورت کسب پیروزی نیز پاداش ۱۰ هزار دالری پرداخت می شود.

س��رمربی تیم فوتبال ایران اعالم کرد که مذاکراتش با مسووالن 
فدراس��یون فوتبال ایران به نتیجه نرسیده است و او پس از پایان 
جام جهانی از تی��م ایران جدا می شود.فدراس��یون فوتبال ایران 
قرارداد »کارلوس کی روش« را تمدید نکرده است و در نتیجه، او 
پس از جام جهانی برزیل، دیگر سرمربی تیم فوتبال ایران نخواهد 
بود. کی روش درباره احتمال ماندن در ایران به خبرنگاران گفت: 
مسووالن فدراسیون فوتبال ایران به من پیشنهاد داده اند که در 
این تیم بمان��م اما دولت حمایت کافی را از ای��ن موضوع نکرده و 
این مساله کامال مش��خص اس��ت. وی افزود: دوره حضور من در 
تیم ملی ایران به پایان رسیده اس��ت و به دلیل شرایط مالی نمی 
توانم دیگر با این تیم همکاری داش��ته باشم، ضمن اینکه من هم 

ک��ه تصمیم به جدایی گرفته ام.کارلوس کی روش 
این روزها به همراه تیم ملی فوتبال ایران در 
برزیل به سر می برد و قرار است در دومین 
دیدار خود در این مسابقات به مصاف تیم 
ملی فوتبال آرژانتین ب��رود در مصاحبه با 
یک نش��ریه پرتغالی تاکید کرد در پایان 
مسابقات جام جهانی از فوتبال ایران جدا 
خواهد شد. کی روش در ش��رایطی این 
خبر را اعالم کرده اس��ت که قبل از این 

قابل پی��ش بینی بود ک��ه وی بعد از جام 
جهانی از ایران خواهد رفت. از تیم ملی فوتبال 

آفریقای جنوبی به عنوان مقصد بعدی کی روش نام 
برده می شود.

ک��ی روش در ای��ن م��ورد عنوان 
کرد که هر چند مس��ووالن 

فدراسیون فوتبال ایران 
پیشنهاداتی را به او 
ارایه ک��رده اند اما 
با توجه به اینکه 

حمایت��ی از 
ی  س��و

مسووالن صورت نمی گیرد ترجیح داده است بعد از جام جهانی به 
همکاری اش با فدراسیون فوتبال ایران پایان دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با روزنامه پوبلیکو پرتغالی 
ضمن اعالم این خبر گفت: همین حاال از یک تیم در برزیل و یک 
پیشنهاد از انگلیس دارم. به نظر می رسد که حمایت های دولتی 

ل از تیم ملی  تبا ایران به اندازه کافی نبود فو
و ب��ه نظر می رس��د 
ش��رایط مال��ی که 
بتواند تیم را برای 
ادامه کار حفظ 
کن��د وج��ود 

ندارد.
وی در پاس��خ ب��ه 
این پرس��ش که آیا با 
مربیان مطرحی چون 
فرگوسن و مورینیو و 
کاپلو مش��ورت کرده 
بودید گفت: به خاطر 
رابط��ه نزدی��ک و 
بسیار خوبی که با 
این مربی��ان دارم 
با آنها ب��رای حضور 
در تیم مل��ی فوتبال 
ای��ران مش��ورت کردم. 
ضمن اینکه با میلوتینوویچ 
که با تجربه کار با تیم های 
کوچ��ک را داش��ت ه��م 

مشورت کردم.
حاض��ر نیس��تیم ب��ازی با 
آرژانتین را با چیزی عوض کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت : هیچ 
گونه آسیب دیدگی و مصدومیتی 
در بین بازیکن��ان تیم ملی 
ایران وج��ود ندارد و حاضر 
نیس��تیم بازی با آرژانتین 

را با چیزی عوض کنیم.
کارلوس کی روش افزود: 
منتظر بودم ک��ه آخرین 

آزمایش��ات و بررس��ی های پزش��کی روی بازیکنان انجام شود و 
بعد از جلسه  می توانم با خرس��ندی اعالم کنم که مشکلی بعد از 
 بازی دش��وار نیجریه نداریم .خیلی خوشحالم که تمام پزشکان و
 فیزیوت��راپ ها اعالم کردند ش��رایط م��ا ایده ال و خوب اس��ت.

 این اثبات می کند ک��ه کار م��ا در دو اردوی گذش��ته برای تیم 
مفید بوده است.

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران بااش��اره به اینکه درس��ه س��ال 
حض��ورش درای��ران ش��رایط 
فوتبال و رسانه ای این کشوررا 
به خوبی شناخته است، یادآور 
شد: می دانس��تم که دیر یازود 
یک سری ش��ایعات مطرح می 
ش��ود به همه هواداران و مردم 
تاکید می کنم که این صحبت 
 ه��ا تاثی��ری در کار تی��م ملی

 نخواهد داشت.
ک��ی روش در ب��اره مصاحب��ه 
منتش��ره از او در خصوص قطع 
مذاکرات��ش با ای��ران و رفتن از 
این کش��ور گفت: این مصاحبه 
ای بودک��ه خیل��ی وقت پیش 
انج��ام ش��ده اس��ت وهم��ان 
 صحبت هایی اس��ت ک��ه قبال 
جدی��دی  ام.چی��ز  زده 

نیس��ت.وی اظه��ار داش��ت: خیل��ی وق��ت پی��ش این مس��اله 
را مطرح کرده بودم .خواس��ته قلب��ی من کار در ای��ران بود ولی 
وقت��ی فدراس��یون و وزارت ورزش موافق این مس��اله نیس��تند 
کاری از دس��ت من بر نمی آید.ک��ی روش درب��اره تاکید رییس 
جمهوری ایران بر ماندن ایش��ان در ای��ران گفت:افتخاری برای 
من اس��ت که بدانم باالترین مقام اجرایی ای��ران یکی ازهواداران 
 م��ن اس��ت و باع��ث افتخار اس��ت ک��ه هی��چ وق��ت فراموش

نمی کنم.
وی در عین حال بار دیگر تکرار کرد ک��ه در اتریش هم این موارد 
را تک��رار کرده ب��وده والبت��ه االن دیگرزمان مناس��بی برای این 
صحبت ها نیس��ت و باید به آرژانتین فکر کرد.بای��د تمرکز الزم 
را برای بازی داشته باش��یم و آن هم بازی با آرژانتین. سعی مان 
 را می کنیم و لی به دام انداختن آن پس��ر کوچولو مس��ی خیلی

 سخت است 

کارلوس ،  سرمربی آفریقای جنوبی می شود 

مهار آن پسر کوچولو مسی سخت است 

کی روش از تیم ملی می رود 
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 کاسياس دلزده
 از جام

 غوغای هواداران
 برای آرژانتين

سنگربان تیم ملی اسپانیا گفت: این نسل از بازیکنان فوتبال اسپانیا سزاوار 
چنین پایانی نیست. 

ایکرکاس��یاس، کاپیتان تیم ملی فوتبال اس��پانیا پس از حذف تیم ملی 
کشورش از جام جهانی اظهار داشت: وقتی در ۲ بازی نخست یک تورنمنت 
در کسب پیروزی ناکام می مانید، توضیح در مورد اینکه چه اتفاقی رخ داده 
واقعا سخت است.وی با بیان اینکه از مردم کشورم عذرخواهی می کنم، 
افزود: ما بازیکنان اولین کسانی هستیم که از این اتفاق ضربه می خوریم. 
به آینده فکر می کنیم و باید تورنمنت را با پیروزی برابر استرالیا به اتمام 
برسانیم.کاپیتان تیم ملی اسپانیا، گفت: در یک جام جهانی از این اتفاقات 
رخ می دهد. زمانی است که شانس یار شما نیست و اوضاع بر خالف میلتان 
پیش می رود. بهتر است نسبت به آینده تیم خوشبین باشیم.  کاسیاس 
خاطرنشان کرد: حذف از جام جهانی ضربه سنگینی است اما چاره ای جز 

پذیرش آن نداریم.

تعداد فوق العاده زیاد طرف��داران آرژانتین در بازی با ای��ران - به گزارش 
س��ایت »OLE« آرژانتی��ن در دیدار امش��ب ای��ن تیم مقاب��ل ایران که 
در اس��تادیوم ۶۲ هزار نف��ری مینی��رو در بلوهوریزونته برگ��زار خواهد 
ش��د، بیش از 4۰ ه��زار نف��ر از تماش��اگران آرژانتینی خواهند ب��ود و در 
 حدود ۲۰ هزار نف��ر دیگر را ایرانی ها و برزیلی های طرفدار ایران تش��کیل

 خواهند داد.
به گزارش این سایت تاکنون دیدار تیم های آرژانتین و بوسنی با 74738 
تماشاگر، پرتماشاگرترین دیدار جام جهانی ۲۰۱4 بوده است و این در حالی 
است که دیدار برزیل میزبان با کرواسی در روز افتتاحیه ۶۲۱۰3 تماشاگر 
داش��ته اس��ت. بنابر این گزارش بیش از 4۰ هزار نفر از تماشاگران دیدار 
آرژانتین و بوس��نی، آرژانتینی بودند که در دیدار با ایران نیز در استادیوم 
حضور خواهند داشت و به این ترتیب در دیدار با ایران طرفداران آرژانتین 

دوبرابر طرفداران ایران خواهند بود.

مهدی رحمتی به پيکان پيوست!
دروازه بان وکاپیتان فصل گذشته استقالل با قراردادی یک 
سال رس��ماً به تیم تازه لیگ برتری شده پیکان پیوست تا 

عجیب ترین انتقال فصل نقل و انتقاالت رقم بخورد. 

برنامه برای شکست اسپانيا

خورخه سمپائولی سرمربی شیلی بعد از کسب پیروزی دو بر صفر 
مقابل اسپانیا و حذف مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها گفت: از تالش 

و عملکرد بازیکنانم داخل زمین کامال خوشحال و راضی هستم. 

رونالدو هم جام جهانی را از دست داد 

منابع مختلف خبر دادند که کریس رونالدو ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال بعد 
از تش��دید مصدومیت زانو در جریان تمرینات، ادامه بازی های جام جهانی 

را از دست داد.

چه اتفاقی برای اولين کاپ جام جهانی افتاد؟

سرنوشت تلخ ژول ریمه، اولين کاپ جام جهانی
جامی که این روزها همه در آرزوی کس��ب آن هستند، اولین 
کاپ این مس��ابقات نب��وده و از نظر ظاهری نیز کاماًل ش��کلی 

متفاوت دارد.
به گ��زارش ایمن��ا ژول ریم��ه )Jules Rimet( فرانس��وی، 
شخصیتی ورزشی و جهانی بود که در فاصله سال های ۱۹۱۹ 
تا ۱۹4۶ ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را بر عهده داشته و 
از ۱۹۲۱ تا ۱۹54 به عنوان س��ومین رییس فیفا انجام وظیفه 
می کرده است. در واقع ریمه شخصیت اصلی و مبتکر برگزاری 
 مس��ابقات جام جهانی به عنوان ی��ک تورنمنت بی��ن المللی

 به شمار می رود. 
ساخت اولین کاپ مسابقات جام جهانی مربوط به سال ۱۹3۰ 
اس��ت که آن را اصالتاً ویکت��وری )Victory( می نامیدند. اما 
در س��ال ۱۹4۶ فیفا تصمیم گرفت که در راس��تای ادای دین 
به این شخصیت برجس��ته ورزش��ی نام این جام را تغییر داده 
 Jules Rimet( ”و از این پ��س آن را به نام “ جام ژول ریم��ه

Trophy( بخواند. 
هر چن��د تمام��ی دوره های برگ��زاری این مس��ابقات معموالً 
با لحظاتی تلخ و ش��یرین هم��راه بوده، اما ج��ام ژول ریمه در 
کنار تجربه تمامی این لحظات پر ش��ور و هیجان سرنوش��تی 

ناخوشایند و تلخ را تجربه کرد. 

سرنوشت نامعلوم 

در طول جنگ جهان��ی دوم، این ج��ام درون یک 
جعب��ه در زیر تخت��ی در منزل ریی��س آن زمان 
 Ottorino( فیفا یعن��ی دکتر اتورینو باراس��ی
Barassi( مخفی ش��ده بود تا از افت��ادن آن به 

چنگ نازی های آلمان جلوگیری شود. 
اما این تنه��ا بخش عجی��ب ماج��رای این جام 

نیس��ت؛ چرا که در طول برگزاری یک نمایش��گاه 
عمومی در لندن و درس��ت س��ه ماه پی��ش از آغاز 

 مس��ابقات جام جهان��ی ۱۹۶۶ انگلس��تان این جام 
ربوده شد. 

هر چند که سارق در نهایت دستگیر شد؛ اما مکان اختفای 
جام تا یک هفته بعد از گم شدن همچنان نامعلوم بود. 

ت��ا آنک��ه س��گی ب��ه ن��ام پیکل��ز )Pickles( ک��ه هم��راه 
صاحبش ب��رای پی��اده روی به گ��ردش رفته بود، موفق ش��د 
 آن را پنه��ان ش��ده در می��ان یک روزنام��ه و مخف��ی در زیر

 یک بوته، بیابد. 
صاح��ب پی��کل، دیوی��د کوربت ج��ام را ب��ه یک ایس��تگاه 
پلیس تحویل داد و س��گ س��یاه و س��فیدش نیز ب��ه صورتی 

 غی��ر منتظ��ره ب��ه قهرمان��ی دوست داش��تنی تبدیل
 شد.

 درس��ت در همین زمان ب��ود که با پیدا ش��دن جام، 
انجم��ن فوتبال انگلس��تان ب��ا خیالی آس��وده برای 

برگزاری مسابقات مهیا شد. 
آیی��ن نام��ه پیش��ین فیفا 
تصریح کرده هر کش��وری 
که س��ه مرتب��ه موف��ق به 
کس��ب عن��وان قهرمان��ی 
جام جهانی ش��ود می تواند 
به ص��ورت دایمی ج��ام را در 
ن��زد خ��ود نگه��داری کند در 
نتیجه در س��ال ۱۹7۰ و در حالی 
که تیم ملی فوتبال برزیل س��ومین 
پیروزی خود در این مسابقات را جشن 
 گرفته بود، جام نیز منزلگاه نهایی خود را

 شناخت. 

دزدیده شدن مجدد 
با این تغییر و تح��ول فیفا ی��ک کاپ جدید را 
برای مس��ابفات جهان��ی ۱۹74 تهیه کرد و 
جام ژول ریم��ه قدیمی نیز در ش��هر ریو 
و در ق��رارگاه کنفدراس��یون فوتب��ال 
برزی��ل ب��ه مع��رض دید گذاش��ته 
ش��د. اما گویی س��ایه  بدشانس��ی 
همچن��ان در تعقی��ب آن ب��ود 

چ��را ک��ه در س��ال ۱۹83 ج��ام دیگ��ر ب��ار دزدیده ش��د و 
 متأس��فانه این بار دیگر پیکلی در کار نبود ت��ا مخفیگاه آن را 

کشف کند. 
تا به امروز سرنوش��ت نهایی این جام همچون رازی سر به مهر 

باقی مانده است.
هر چند نظریات متعددی در این زمین��ه وجود دارد به طوری 
که گروهی بر ای��ن باورند جام به دلیل آنک��ه از جنس طال بود 

ذوب شده است. 
ش��ایان ذکر اس��ت تاکنون ۱۹ جام جهانی برگزار شده اس��ت 
و تنه��ا 8 کش��ور موفق ب��ه فت��ح این مس��ابقات ش��دند که 
 کش��ور برزی��ل ب��ا 5 قهرمان��ی، پرافتخارتری��ن تی��م ای��ن

 رقابت هاست.
 همچنی��ن برزیلی ه��ا تنها تیم در دنیا هس��تند ک��ه در تمام 
۱۹ دوره رقابت ه��ا حضور داش��تند. ایتالیا با چه��ار قهرمانی، 
دومین تیم پرافتخار دنیاست و آلمان با 3 قهرمانی، اوروگوئه و 
آرژانتین با ۲ قهرمانی و کشورهای انگلستان، فرانسه و اسپانیا 
 ۶ کش��ور دیگری هس��تند که تجربه کس��ب عنوان قهرمانی

 را دارند.
در مس��ابقه فینال اولین جام در۱۹3۰ اروگوئه با نتیجه ۲-4 
از صد آرژانتین گذش��ت و اولی��ن فاتح جام جهانی ش��د. این 
 مسابقه در مونته ویدئو انجام شد و ۹3 هزار نفر شاهد برگزاری

 آن بودند.

 

افتخاری برای 
من است که بدانم 

باالترین مقام 
اجرایی ایران 

یکی ازهواداران 
من است و باعث 
افتخار است که 

 هيچ وقت فراموش
نمی کنم
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 مدیرکل دیوان محاسبات 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد

در مراس��می با حضور معاون حقوق��ی مجلس و تفری��غ بودجه دیوان 
محاسبات کش��ور و جمعی از مسووالن اس��تانی مدیر کل جدید دیوان 
محاسبات این اس��تان منصوب شد.سیامک س��لیمانی در این مراسم با 
بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید با تعامل دوسویه با دیوان 
محاسبات از بروز تخلفات جلوگیری کنند اظهار کرد: مدیران در دیوان 
محاسبات باید چالش ها را در استان بررسی کنند و راهکارهای الزم را برای 
حل و برون رفت از این چالش ها اریه  دهند.معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری چهارمحال وبختیاری با اشاره به اصل 54و 55قانون 
اساسی نظارت مجلس بر اجرا بودجه گفت: بر این اساس  برنامه اجرا بودجه 
 به دیوان محاسبات واگذار شده اس��ت و این دیوان موظف به حفاظت از

 بیت المال است.وی با اش��اره به اینکه در دولت های گذشته اجازه ورود 
دیوان محاسبات به فعالیت ها داده نمی شده است افزود: زمانی که مشکلی 
پیش می آمد دیوان محاسبات به بررسی مشکل می پرداخت و با انجام این 

بررسی ها مشکالت  به خوبی رفع نمی شد.
س��لیمانی با بیان اینکه پیش��گیری تکلیف اولیه و از وظایف اصلی این 
دیوان اس��ت تصریح کرد: اولویت کاری دیوان محاس��بات پیش��گیری 
 از تخلفات اس��ت و دیوان محاس��بات رس��یدگی به بودج��ه و فعالیت

 دس��تگاه های اجرایی را به پایان کار واگذار نکند.در این مراس��م یداهلل 
حبیبی با حکم رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان مدیرکل دیوان 
محاسبات استان چهارمحال وبختیاری معرفی  و از زحمات مسوول قبلی 

احمد پری پور تقدیر شد.

 اجرای طرح های سوادآموزی
 در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آم��وزش و پرورش چهارمحال و بختی��اری از اجرای طرح های 
سوادآموزی در این استان خبر داد.علیرضا کریمی اظهار کرد: در استان 
چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی های الزم برای طرح سواد آموزی صورت 
گرفته است و اولیای دانش آموزان و افراد گروههای سنی 10 تا 20 سال 
در اولویت برنامه کاری ما قرار دارند.وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در س��ال جاری باید بیش از 13 هزار بی سواد را در سراسر 

استان جذب کالس های سوادآموزی کنیم.

 بهره برداری از فاز اول تصفیه خانه 
آب شرب سامان

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب ش��هری چهارمحال و بختیاری 
گفت: ب��ا توجه به خشکس��الی های متوالی و کمبود آب در شهرس��تان 
س��امان، فاز اول تصفیه خانه آب ش��رب این شهرس��تان ت��ا اوایل ماه 
مبارک رمض��ان به بهره ب��رداری می رس��د.فرج  اهلل گودرزیان با اش��اره 
به خشکس��الی های متوالی و کمبود آب در شهرس��تان س��امان اظهار 
کرد: فاز اول تصفیه خانه آب ش��رب این شهرس��تان تا اوایل ماه مبارک 
رمضان به بهره برداری می رسد. وی افزود: شرکت آب و فاضالب شهری 
چهارمحال و بختیاری برای اولین بار از رودخانه زاینده رود برای تأمین 
آب شرب شهرستان سامان استفاده می کند. معاون مهندسی و توسعه 
 آب و فاضالب ش��هری چهارمحال و بختی��اری خاطرنش��ان کرد: این 

تصفیه خانه آب شرب با دبی 120 لیتر در ثانیه طراحی شده است. 

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ش��هرکرد از ارایه  500 عنوان درس 
عمومي، پایه، اساس��ي و تخصصي در ترم تابس��تان براي دانش��جویان مقاطع و 

رشته هاي مختلف تحصیلي خبر داد.
7

معاون سیاسی و امنیتی استاندار:

 نخستین بانوی بخشدار 
در استان منصوب شد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
از انتصاب نخستین بانوی بخشدار در این استان خبر داد.

خدابخ��ش م��رادی  در آیی��ن معارف��ه س��امیه اعالیی 
بروجنی به عنوان بخش��دار مرکزی شهرس��تان بروجن 
اظهار کرد: در این اس��تان زن��ان شایس��ته و توانمندی 
در عرصه ه��ای مختلف علم��ی، سیاس��ی و اجتماعی و 
 فرهنگی وج��ود دارد که ب��ه فراخور نیاز اس��تان به کار

 گرفته می شوند.
وی از انتصاب نخس��تین بانوی بخش��دار در شهرستان 
بروجن خبر داد و افزود: بخشدارمرکزی شهرستان بروجن 
از کارکنان وزارت کش��ور در اس��تان، دارای تحصیالت 
کارشناسی ارشد مدیریت اس��ت و پیش از این به عنوان 
کارش��ناس در مدیریت بحران اس��تانداری و فرمانداری 
شهرستان فارسان فعالیت داشته است.معاون سیاسی و 
امنیتی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در 
دولت تدبیر و امید تالش می شود تا از ظرفیت های بانوان 
در پست های اجرایی اس��تان استفاده ش��ود گفت: هم 
اکنون نیز چند تن از بانوان در پست های اجرایی استان 

مشغول انجام وظیفه به مردم شریف استان هستند.
وی ادامه داد: دولت امروز در کشور رویکرد اعتدال گرایی 
و عدالت محوری را در هم��ه زمینه ها برگزیده که ثمرات 
آن را در آینده کش��ور مش��اهده خواهی��م کرد.مرادی 
با بی��ان اینکه ام��روز زنان ای��ران می توانند در س��طوح 
مختلف زندگی ش��خصی و اجتماعی کش��ور را در مسیر 
رس��یدن به پیش��رفت کمک کنن��د خاطر نش��ان کرد: 
نیاز ام��روز جامعه ما این اس��ت که بتواند از پتانس��یل و 
 ظرافت های مدیریت زنان در عرصه های مدیریتی کشور

 استفاده کند.

کارخانه کاشی سازی گندمان 
به بهره برداری رسید

کارخانه کاشی سازی گندمان از توابع شهرستان بروجن 
به بهره برداری رس��ید.کارخانه کاشی س��ازی گندمان 
از توابع شهرس��تان بروجن با حضور مس��ووالن استانی 
و شهرس��تانی به بهره برداری رس��ید.مدیر کل صنعت، 
معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در مراسم 
افتتاح این پروژه تولیدی، اظهار داشت: اشتغال مستقیم 
این واحد تولیدی 250 نفر اس��ت که در سه فاز فعالیت 

می کند.

در حالی که زمان، فعالیت و فضا سه عامل کلیدی در گذراندن 
اوقات فراغت اس��ت، زنان چهارمحال و بختی��اری با توجه به 
ش��رایط زندگی و محرومیت های منطقه در مقایس��ه با دیگر 
گروه های سنی وضعیت نامساعدی در خصوص گذران اوقات 
فراغت دارند.اوقات فراغت دلپذیر ترین اوقات انسان است که 
س��اعتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام  صرف آن چیزی می کند 

که خود می خواهد.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های محروم کشور به 
شمار می رود که دارای جامعه روستایی باالیی است و بسیاری از 
روستاهای این استان فاقد امکانات هستند و مردم در محرومیت 

زندگی می کنند.
بیشتر زنان روستایی و عشایری این استان پایاپای مردان و حتی 
بیشتر از آنها در حال کار و فعالیت هستند، فعالیت آنها از جمع 

آوری هیزم گرفته تا نگهداری دام در خانه های روستایی و....
وقت زنان برای فعالیت های اوقات فراغت محدود 

است
یکی از استاد های دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری در 
گفتگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: امروزه زندگی افراد 

به یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده نیاز دارد.
مهرداد صادقی تصریح کرد: اس��تاندارد اوق��ات فراغت در این 
استان 90 روز در سال اس��ت و میانگین فراغت روزانه به شش 

ساعت می رسد.وی با اش��اره به اینکه زمان، فعالیت و فضا سه 
عامل کلیدی در گذراندن اوقات فراغت است، اذعان داشت: زنان 
در هر سه مورد یاد شده وضعیت نامساعدی برای فراغت دارند.

صادقی ادامه داد: وقت زنان برای فعالی��ت های اوقات فراغت 
محدود است، فضا های فیزیکی و اجتماعی که زنان می توانند 
در آنجا به فعالیت های فراغتی بپردازند محدود و در واقع همین 
گزینه ها اوقات فراغت آنها را دچار مشکل کرده است.وی با بیان 
اینکه نخستین مس��وولیت زنان این استان و دیگر استان های 
دیگر س��اماندهی امور خانه و انجام کار های خانه است، عنوان 
کرد: مسوولیت های خانگی به گونه ای است که تنظیم وقت و 
مش��خص کردن مرز کار و اوقات فراغت را دشوار می سازد و از 
این رو باعث تکه تکه شدن زمان اوقات فراغت می شود.دختران 
بهتر می توانن��د برای فراغت خ��ود برنامه ریزی کننداس��تاد 
دانشگاه گفت: دخترانی که هنوز تش��کیل زندگی نداده اند از 
زمان بیش��تری برخوردارند و بهتر می توانند برای فراغت خود 
برنامه ریزی کنند.صادقی اظهار داش��ت: مه��م ترین عامل در 
نحوه گذراندن اوقات فراغت شرایط اقتصادی، فردی و خانوادگی 
است.وی یکی از مسایل مهم در چگونگی گذران اوقات فراغت را 
نداشتن آزادی در انتخابات برنامه های تفریحی دانست و یادآور 
شد: این امر بیشتر ناشی از نظارت خانواده و جامعه است.صادقی 
تصریح کرد: معاشرت های خانوادگی می تواند بخش بزرگی از 

گذران اوقات فراغت را به خود اختصاص دهد.
وی با بی��ان اینکه خانواده نق��ش و مقام مهم��ی در چگونگی 
 و نحوه گ��ذران اوق��ات فراغت اف��راد دارند، اذعان داش��ت: با 
فعالیت هایی همچون ورزش، مس��ایل مذهبی، س��یر و سفر، 
فعالیت ه��ای هنری، خوان��دن روزنامه، کت��اب، مجله، دیدن 
تلویزیون، گوش دادن موس��یقی و ... از جمله مواردی است که 

فرد می تواند در گذران اوقات 
فراغت خود از آنها استفاده کند.

این کارش��ناس اوقات فراغت 
اظهار داش��ت: اگر خان��واده با 
افزایش آگاهی، باال بردن سطح 
 اقتدار خ��ود از طری��ق ایفای

 نقش ه��ای والدینی و کاهش 
فاصله میان نس��لی و مدیریت 
رابط��ه ه��ای خانوادگ��ی از 
نظ��ر زمانی و مکان��ی عاملیت 
 بیش��تر بیابد باید ب��رای آن در

 تاثیر گ��ذاری عمومی س��هم 
بیشتری قایل شد.

صادقی تصریح ک��رد: خانواده 
می توان��د در اجتماعی ماندن 
فرد کمک ش��ایانی را داش��ته 

باش��د و این امر در ش��رکت کردن فرزندان و حتی والدین در 
برنامه های مختلف اوقات فراغت تحقق خواهد یافت.

توجه ب�ه اوقات فراغ�ت دانش آم�وزان از اهمیت 
باالیی برخوردار است

صادق��ی اذعان داش��ت: دانش آموزان��ی که قرار اس��ت فصل 
تعطیالت خ��ود را آغ��از کنند بای��د برنامه ری��زی جامعی در 
خصوص اوقات فراغت خود داشته باشند و نحوه تدوین برنامه 
 برای س��پری کردن درس��ت این زمان خود نیاز به مدیریت و

 برنامه ریزی جامعی دارد.صادقی عن��وان کرد: مدیریت زمان 
شاخص اصلی و برنامه ریزی برای اوقات فراغت است.این استاد 
دانشگاه خواندن کتاب را یکی از مهم ترین مساله در گذراندن 
اوقات فراغت برای جوانان دانست و یادآور شد: متاسفانه در این 
اس��تان فرهنگ کتاب خوانی آن طور که باید صورت نگرفته و 
الزم است در این خصوص فرهنگسازی بیشتری صورت گیرد.

صادقی تاکید کرد: الزم است فرهنگ مطالعه را در این استان 
افزایش داد.

معاشرت خانوادگی بخش بزرگی از گذران اوقات فراغت

جای خالی فراغت در روزگار زنان چهار محالی

ارايه 500 درس در ترم تابستان براي دانشجويان 

 استاندارد اوقات 
فراغت در این 
استان 90 روز 

در سال است و 
میانگین فراغت 

روزانه به شش 
ساعت می رسد
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حصر وراثت

شناسنامه  دارای  دوست   هنر  محمود  وكالت  با  عطار  موحديان  جعفر  آقای   23590
درخواست  اين شعبه  از   10/1359/93 به كالسۀ  دادخواست  به شرح   28904 شماره 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحومه ) بتول بانك (    
بشناسنامه 835 در تاريخ 93/3/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل: 1- جعفر موحديان عطار ش ش 28904 
فرزند 2- عليرضا موحديان عطار ش ش 27045 فرزند   3- مريم موحديان عطار ش 
ش 1393 فرزند   4-زهرا  موحديان عطار ش ش 28905 فرزند   5- مرضيه موحديان 
عطار ش ش 33514 فرزند   6- شهال موحديان عطار ش ش 33515 فرزند   7- نسرين 
موحديان عطار ش ش 51839 فرزند اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
از  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی  تا هر كسی  نمايد  نوبت مرتبه آگهی می  را در يك 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف 5989 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   45221 شماره  شناسنامه  دارای  جوزدانی    علينقيان  حسين  آقای   23589
دادخواست به كالسۀ 10/1405/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان مسعود علينقيان بشناسنامه 1271221403 در تاريخ 
91/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
علينقيان  مادر 2- حسين  دليگانی ش ش 1724  ذيل: 1- زهرا رضوی  به شرح  است 
جوزدانی ش ش 45221 پدر  اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 5988 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23588 آقای عصمت دری كفرانی    دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست 
و چنين  نموده  وراثت  گواهی حصر  اين شعبه درخواست  از  به كالسۀ 10/1395/93 
تاريخ  در   483 بشناسنامه  اشكاوندی  حسينی  آقا  احمد  شادروان  كه  داده  توضيح 
93/1/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
آرزو  فرزند 2-  اشكاوندی ش ش 18312  آقا حسينی  اصغر  ذيل: 1-  به شرح  است 
ش  ش  اشكاوندی  حسينی  زهراآقا  فرزند3-   7427 ش  ش  اشكاوندی  حسينی  آقا 
آقا حسينی اشكاوندی ش ش 684 فرزند5- عصمت  1272052036 فرزند4- مرضيه 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اينك  دری كفرانی ش ش 483 همسر  
از  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی  تا هر كسی  نمايد  نوبت مرتبه آگهی می  را در يك 
دارد  تقديم  به شورا  ماه  تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك  از  باشد  او  نزد  متوفی 
اختالف حل  شورای  دهم  شعبه  رئيس   5987 الف  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی   واال 

 اصفهان

حصر وراثت

دارای  عسكری    وايمان  شفيعی  صادق  وكالت  با  شيروانچی  فاطمه  خانم   23587
شعبه  اين  از   10/1427/93 كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   707 شماره  شناسنامه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بتول قندی 
بشناسنامه 23942 در تاريخ 92/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل: 1- نفيسه شيروانچی ش ش 9910 فرزند 
2- منصوره شيروانچی ش ش 3641 فرزند3-فاطمه شيروانچی ش ش 707 فرزند4-
زهره شيروانچی ش ش 57579 فرزند5-زهراشيروانچی ش ش 30166 فرزند  اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5986 رئيس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
23586 خانم فاطمه محمد تقی صراف كاشانی   دارای شناسنامه شماره 528 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 10/1394/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان حسن وطنی بشناسنامه 1045 در تاريخ 92/11/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذيل: 1-فاطمه محمد تقی صراف كاشانی ش ش 528 مادر   اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5985 رئيس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
شرح  به   997 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی    شيخ  محمدعلی  23585آقای 
دادخواست به كالسۀ 10/1428/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاريخ  در   59 بشناسنامه  دستجردی  اسداله شيخ  كه شادروان  داده  توضيح  چنين  و 
93/1/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به شرح ذيل: 1-احترام ناظر دستجردی ش ش 16245 همسر 2-  فاطمه ناظری 
دستجردی ش ش 13403 مادر3 -نسرين شيخ  دستجردی ش ش 2252 فرزند - 4 
- ناهيد شيخ دستجردی ش ش 1631 فرزند5- مسعود شيخ دستجردی ش ش 9255 
فرزند6-محمد علی شيخ دستجردی ش ش 997 فرزند  اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5984 رئيس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت 

23584 آقای حيدر اميری   دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به كالسۀ 
10/1443/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 92/7/26  در  بشناسنامه 1034  بيگم سواری  كه شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل: 1-رعنا - 
گلزار - خير علی - غالمعلی همگی اميری داشكسنی فرزندان ش ش 14-1535-6-16 ، 
2- گلبهار - طلعت - ساری - ماشااله - حيدر  همگی اميری فرزندان ش ش 30-841-

1340-5-1   اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 5983 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

23583 آقای حيدر اميری   دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به كالسۀ 
10/1442/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
اقامتگاه دائمی  كه شادروان قنبر اميری داشكسنی بشناسنامه 15 در تاريخ 86/9/28 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل: 1-بيگم 

اميری  همگی  غالمعلی   - علی  خير   - گلزار   - رعنا   -2 همسر   1034 ش  ش  سواری 
ماشاله   - گلبهار - طلعت - ساری   -3 ، فرزندان ش ش 14-1535-6-16  داشكسنی 
- حيدر  همگی اميری فرزندان ش ش 841-30-1340-5-1   اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5982 رئيس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23582 خانم فريبا جانميان ذينفع با وكالت حسن مهرابی   دارای شناسنامه شماره 229 
گواهی حصر  درخواست  اين شعبه  از  1268/93ح/10  به كالسۀ  دادخواست  به شرح 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه جانميان  بشناسنامه 6234 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حين  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 77/3/19 
منحصر است به شرح ذيل:1-  اردشير روحی نجف آبادی ش ش 24 فرزند اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5981 رئيس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23581 آقای عليرضا روحانی    دارای شناسنامه شماره 63391 به شرح دادخواست 
و چنين  نموده  وراثت  گواهی حصر  اين شعبه درخواست  از  به كالسۀ 10/1423/93 
 92/10/13 تاريخ  در   29640 بشناسنامه  روحانی   رحيم  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذيل:1-  عليرضا روحانی ش ش 63391 فرزند2- محسن روحانی ش ش 1436 
فرزند3- فتاح روحانی ش ش 1949 فرزند4- مريم روحانی ش ش 321 فرزند اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5980 رئيس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

شرح  به   20 شماره  شناسنامه  دارای  سرخی     نفرده  سلطان  ماه  خانم   23580
دادخواست به كالسۀ 10/1431/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ياريجان نفرده سرخی  بشناسنامه 20 در تاريخ 92/11/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح 
ذيل:1-  ماه سلطان نفرده سرخی ش ش 20 فرزند 2- نصرت نفرده سرخی ش ش 28960 
مقدماتی  انجام تشريفات  با  اينك  قاراخانی ده سرخی ش ش 954همسر   فرزند 3- جواهر 
يا  و  دارد  اعتراضی  كسی  هر  تا  نمايد  می  آگهی  مرتبه  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5979 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 258  كنگازی  كنگازيان  زهرا  خانم   23579
كالسۀ 10/1421/93 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حسين اسماعيل زاده   بشناسنامه 2462 در تاريخ 93/2/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- سجاد اسماعيل 
زاده ش ش 1275566431 فرزند 2- محمد جواد اسماعيل زاده 1275566448 فرزند 3- بيگم 
موذنی ش ش 222 مادر 4- زهرا كنگازيان كنگازی ش ش 258 همسر   اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5978 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   1601 شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  رضا  آقای   23578
اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  از   10/1448/93
اقامتگاه دائمی خود بدرود  اله زمانی   بشناسنامه 14 در تاريخ 92/7/1  شادروان عزيز 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- حسين زمانی 
ش ش 1298 فرزند   2- رضا زمانی ش ش 1601 فرزند   3- ندا زمانی ش ش 1469 
فرزند   4-  فاطمه ارحام صدر ش ش 448 همسر    اينك با انجام تشريفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5977 رئيس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   3267 شماره  شناسنامه  دارای  فرد   بابائی  نازنين  خانم   23577
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شعبه  اين  از   10/1457/93 كالسۀ 
دائمی  اقامتگاه  تاريخ 92/7/28  در  بشناسنامه 6585  فرد    بابائی  مهدی  كه شادروان  داده 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- اسداله 
بابائی فرد ش ش 3087 پدر2- نازنين بابائی فرد ش ش 3267 همسر  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5976 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
تاريخ 92/11/3 حوزه 46 شورای  به موجب رای شماره 1740   1024-93 : 23599 كالسه 
حل اختالف اصفهان قطعيت يافته است كه محكوم عليه رحيم دليخون  بنشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ هفذده ميليون و چهارصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هفتصد و سه هزار ريال بابت قبوض برق پرداختی و دويست هزار ريال  بابت هزينه دادرسی 
و تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست ) 92/8/15 ( لغايت اجرای در حق محكوم له و هزينه 
اجرای نيم عشر در حق اجرای احكام مدنی در محكوم له اكبر رئيسی شيخ محمودی . ماده 
34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد . شورای حل اختالف شعبه 

46 حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت رسيدگی 

.23605.در خصوص پرونده كالسه 92-2088 خواهان بانك مهر اقتصاد  دادخواستی مبنی 
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  مزروعی   مظاهر   – محمدی  اكبر  طرفيت  به  مطالبه   بر 
المكان بودن  برای مورخ 93/5/20 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
جنب ساختمان  روبه روی مدرسه نيلی پور –  اول ارباب –  شعبه واقع در خيابان سجاد – 

صبا – پالك 57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6095 مدير دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره يك  شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ  وقت رسيدگی
دادخواستی  شهابی  سعيد  خواهان   11 93-448ش  كالسه  پرونده  خصوص  در   .23606.

روز  برای  وقت رسيدگی  است  نموده  تقديم  اسماعيل سبزواری  به طرفيت  مطالبه  بر  مبنی 
بودن  المكان  به مجهول  با توجه  تعيين گرديده است  يكشنبه  مورخ 93/5/5 ساعت 10/30 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد  آئين  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع 
اتخاذ  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   11 شعبه  دفتر  مدير   6094 الف  م  شود    می 

 اصفهان 
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سرباز ميهن

خانواده ای را دیدم که برای تماشای سریال خارجی ...  در تکاپو است 
و ثانیه شماری می کند !

و پدری را که برای بُرد تیم ورزشی محبوبش نقل وشیرینی و روزه نذر 
کرده که شاید در جدول رده بندی یک پله صعود کند!

و آن دختری که عکس هنر پیش��ه محبوبش را معطرکرده و همچو 
 شیش��ه الی پنبه در کیف��ش محف��وظ وهمچنان ُمص��ر در حفظ

 و حراست از آن !
پس��رکی که وقتی میهمانی به خانه ش��ان وارد می شد سرش را در 
فضای سرد مجازی به زیر انداخته بود، و اصال به هوش نبود که سالم 

یعنی چه ؟ ! میهمان کیست؟ حرمتش چست ؟
آری می بینی و می اندیشی و نمی یابی پاسخی برای آن چراهایی که 

رنگ باخته اند- کجاست؟ 
 نسل امروز ما نسلی است که استعمار پیر از دیر باز برای تک تک آنها 
قسم خورده تیشه به ریشه زند و عزم راسخ نموده که با انواع جنگهای 
س��ایبری و تبلیغاتی و فرقه گرایی و... تحت استعمار خود درآورد. و 

حریم را بردارد و حرمتها را به یغما برد.
چگونه می توانیم گ��ره زنیم حال امروز خود را با دیروز با نس��لی که 

حماسه آفرید ، حماسه ای به  نام 8 سال دفاع مقدس !
حال ای رزمنده - ای س��رباز دیروز چه پاسخی می توان بیابی  برای 

چرایی هایت!
و راستی این سوال ها که - چرا برای بچه های جنگ،که شب تاصبح 
 و صبح تا ش��ب در دل کمین حت��ی چند روز محاصره می ش��دند.

  بچه هایی که بس��تر گرم و نرمشان چاله ای پش��ت تخته سنگی یا 
بوته ای  بود و رو اندازشان اگر سرما نباشد و باران نبارد مشکلی نیست 
و اگر سرما باشد و باران ببارد،چاره ای نیست. آب، تنها قمقمه همراه 

و غذا هرچه کرم خدا باشد.
تنها مهم نمردن بود و کم و کیف غذا اصال اهمیت نداشت.فقط اینکه 

مبادا با کوچکترین حرکت اضافه - گلوله داغ  پذیرای شان باشد. 
بچه هایی که با وجدان خودشان عهد کرده بودند هر طوری شده از 
خاک پاک ایران دفاع کنند. شبانه در دل تاریکی و ظلمات،کیلومتر 
 ها س��ینه خیز، بدون س��رو صدا، میدان پر از مین را می شکافتند و

 می رفتند و به دشمن نشان می دادند که اینجا ایران است و هرکس 
بخواهد به ای��ن مرزو بوم تجاوز کن��د با مردانی روبرو می ش��ود،که 
هراسی از هیچ چیز ندارند. عراقی و یا هر ملیتی دیگر - هر دشمنی 

در هر هیبتی که باشد.
آری: 

فرماندهان جنگ ایران اغلب کم سن وس��ال بودند.همت چند سال 
داشت ؟جهان آرا ؟خرازی چند بهار از عمرش می گذشت ؟

شیرازی ؟ باکریها و باقری ها ؟احمد کاظمی چی؟ و...
ولی آنقدر درایت ,هوش و پختگی داشتند و حرفه ای عمل می کردند 

که جهان حیران... و صدام  ناتوان بود.
آری : 

 این دش��من کثیف، وقتی خود را در مقابل نیروه��ای ایرانی ناتوان 
می دید, به س��الح نا متعارف ش��یمیایی روی می اورد. سالحی که 
آزمایش��گاه غربیها برعلیه رزمندگان ایران , به وحش��ی ترین حاکم 
زمان صدام هدیه می داد و او هم دریغ نمی کرد. برایش منطقه جنگی 
وغیر جنگی. نظامی وغیر نظامی، شهر و روستا، بزرگ و کوچک بچه 
شیر خوار و غیر فرقی نداشت. در هر شرایط از این هدیه ودست آورد 

غرب استفاده می کرد...
و 

جنگ تمام شد.
آنان که رفتند و شهید شدند. مرگ س��رخ را معنا کردندکه از الطاف 

خدا بود.
 وآنان که زنده بودند باز گش��تند- باز گشتی خاموش آری باز گشتی

 درد آور یکی، یکی،گوشه بیمارستانها یا ُکنج خانه شان، بی سرو صدا، 
حتی بدون زدن دور افتخار در حیاط خانه شان – برخی  پس از تحمل 

سالها درد و سختی پرکشیدند و رفتند.
اطرافیان اغلب می گویند او آسوده شد آرام گرفت ولی مادری داغ دار، 

که هرگز جوان رعنای خود را از یاد نخواهد برد.
خانواده ای بی سرپرست و کودکی یتیم و با سواالتی که بعد ها خواهد 

پرسید جنگ یعنی چه... ؟ شهید کیست...؟ شیمیایی چیست...؟ 
 او را اطرافیان با عجل��ه در دل خاک دفن می کنن��د در قطعه غیراز

 نام آوران - دیگر صدای نفس های سنگینش را، صدای آخ و وایش را 
کسی نمی شنود- عکسش را بر سینه دیوار فرسوده ای می چسبانند 
که اعالم کنند او دیگر نیست - صدای رسانه ای در نمی آید. مجری 
 یا خبرن��گاری دم نمی زند. عکاس��ی عکس نمی گی��رد وکاتبی هم

 نمی نگارد.
فقط اگر کس��ی حوصله داش��ت و فرصتی بود و میلی دارد، برایش 

طلب آمرزش کند. 
 همین کافی اس��ت، به همین س��اد گی و آنان که هن��وز مانده اند و

 نوبت شان نش��ده تنها آرزویش��ان  امیدی برای رفتن  امیدی برای 
نجات و امید برای شفاعت موالیشان ابا عبداله حسین )ع( است.

تقدیم به آنان که: 
شباب شور شيدائی بودند  زیر ُگنبد مينایی

مقدمه کتاب سرباز نهم
نوشته : محسن احمدی مهر

سر گذشت 

بررسی های چند ساله محققان چند دانشگاه ایتالیا درباره بقایای 
تعدادی از قبرس��تان های منطقه تاریخی »لکسور« مصر نشان 
می دهد، مصریان باس��تان نیز همانند مایاها به پایان دنیا اعتقاد 

داشته و این امر تا حدودی برای آنها رخ داده است.
به گ��زارش الیو س��اینس، مایاه��ا در جنوب مکزیک و ش��مال 
آمریکای مرکزی از جمله تمدن های بسیار پیشرفته دنیای کهن 
بوده و دس��تاوردهای آنها در هنر، معم��اری، ریاضیات و به ویژه 

نجوم بسیار چشمگیر بوده است.
براساس اعتقادات مایاها که ریش��ه در تقویم آنها داشت، جهان 
در سال 2012 میالدی نابود می شد. تقویم مایاها از سال 3114 
پیش از میالد آغاز می ش��ود و براس��اس آن، هر 394 سال یک 
باکتون محسوب می ش��ود. عدد 13 در بین مایاها یک عدد مهم 
بوده و باکتون س��یزدهم در 21 دسامبر 2012 پایان یافت که بر 

این اساس پیش بینی ش��ده بود که جهان در این تاریخ به پایان 
می رسد.

حاال محققان با بررسی آثار کشف شده در منطقه تاریخی لکسور 

که شهر تاریخی »تبس«، پایتخت سابق تمدن مصر باستان 
در آن قرار دارد به این نتیجه رسیده اند که حدود 2700 سال 
قبل نیز در مصر باس��تان اعتقاداتی به پای��ان جهان در قرن 
هفتم پیش از میالد وجود داشته که این امر تا حدود زیادی 
با وقوع یک بیماری مرگبار که ب��ه مرگ هزاران تن انجامید،  

روی داده است.
این بیماری مرگب��ار که به احتمال ف��راوان طاعون بوده و از 
قرن ها قبل از ش��یوع به عنوان یک بال و پای��ان جهان وقوع 
آن پیش بینی شده بود، مرگ بخش قابل توجهی از ساکنان 
سرزمین های مصر باس��تان در مصر و شمال سودان فعلی را 

در پی داشته است.
قرار است نتایج کامل تحقیقات محققان ایتالیایی در ماه های آتی 

در یکی از مجالت معتبر علمی منتشر شود.

آیا نوشیدن آب به تنهایی برای تحمل گرمای هوا کافی است؟
فصل تابستان فرا رس��یده و گرما با گام های داغ و سنگین خود 
شهرها را فرا گرفته است. گاهی هوا چنان گرم می شود که عرق از 
سر و رویمان جاری می شود، خستگی و بی حوصلگی بر ما غلبه 

می کند و تشنگی سراپای وجودمان را می گیرد.
در ای��ن صورت اس��ت ک��ه م��دام از خ��ود می پرس��یم چگونه 
می ش��ود با این گرما مقابله کرد؟ آیا نوش��یدن آب ب��ه تنهایی 
برای تحمل گرمای هوا کافی اس��ت؟ نقش تغذی��ه در مقابله با 
دهیدراته ش��دن بدن )از دس��ت دادن آب بدن( چیست؟ همه  
 این سوال ها پاس��خ دارد. برای مقابله با گرما و عطش تابستان با

 ما باشید.
تعریق

تعریق یا هم��ان عرق کردن پدی��ده  کاماًل طبیعی بدن انس��ان 
محسوب می شود و برخالف باور عموم بخشی از سیستم خنک 
کننده  بدن است که باعث می ش��ود بدن در دمای مناسبی قرار 
گیرد. اما باید بدانید که همین عرق کار بس��یار مهم دیگری نیز 
انجام می دهد که خیلی از ما حتی فکرش را هم نمی کنیم: دفع 

سموم بدن؛ پس عرق کردن آنقدرها هم بد نیست.
اما زمانی که عرق می کنیم بدن آب و امالح معدنی خود را نیز از 
دست می دهد و الزم است که تمام این عناصر جایگزین شوند. در 
واقع الزم است که در فصل گرما خوب بخورید و خوب بنوشید تا 
بدنتان دهیدراته نشود یعنی اینکه آب خود را از دست ندهد. زیرا 

از دست رفتن آب بدن آسیب رسان خواهد بود.
چه بخوریم؟

می��زان س��دیم و پتاس��یم ب��دن ما بای��د متع��ادل باش��د. اما 
متأس��فانه به دلیل اینکه در ط��ول روز مواد غذایی سرش��ار از 
س��دیم )نمک( بیش��تری مصرف می کنی��م این موازن��ه به هم 
می ریزد. پتاس��یم به خصوص اگ��ر اهل ورزش باش��ید وظیفه  

 احی��ای ان��رژی را ب��ر عه��ده دارد و خس��تگی را از ج��ان بدر
 می کند.

این عنصر مهم در موز، زردآلو، طالبی و بیشتر میوه و سبزیجات 
به میزان قابل توجهی وجود دارد. توصی��ه می کنیم برای حفظ 
تعادل پتاسیم و سدیم بدنتان در هر وعده  غذایی سبزیجات تازه 
و خشک، سیب زمینی، میوه های تازه و خشک میل کنید. قطعاً 
گزینه های زیادی برای انتخاب دارید. از مصرف س��وپ که باعث 
تأمین مایعات بدن می شود غافل نشوید. حواستان باشد مصرف 

مواد غذایی شور مثل چیپس، سوسیس و کالباس، ماهی دودی 
و غیره را محدودتر کنید.

ميزان پروتئين
هر چه م��واد غذای��ی سرش��ار از پروتئی��ن بیش��تری مصرف 
کنید بیش��تر احس��اس گرما خواهید ک��رد. متخصصان توصیه 
می کنند ک��ه مصرف روزان��ه یک گ��رم پروتئین ب��ه ازای یک 
کیلوگ��رم وزن بدن مص��رف کننده کافی اس��ت. یعن��ی اینکه 
اگر ش��ما یک خانم 60 کیلوگرمی هس��تید روزان��ه به 60 گرم 
پروتئین نیاز داری��د. این می��زان با مصرف 100 گرم گوش��ت 
 قرم��ز، ماهی ی��ا گوش��ت مرغ و س��ه محص��ول لبن��ی تأمین

 می شود.
آب، آب، آب

اولین س��الح مبارزه با گرما آب اس��ت. در فصل گرما آب زیادی 
بنوش��ید. همیش��ه یک بطری آب دم دستتان باش��د و به طور 
مرتب آب بنوش��ید. منتظر نمانی��د که تش��نگی هالکتان کند 
و بعد به س��راغ آب بروید. البت��ه میزان آب مصرف��ی به فعالیت 
فیزیکی شما بس��تگی دارد اما بدانید که نوش��یدن حداقل یک 
لیتر آب یعن��ی معادل 8 لیوان الزم اس��ت. بعد ی��ا قبل غذا آب 
بنوش��ید. می توانید آب خالص بنوش��ید و یا اینکه مقداری آب 
 لیموت��رش و یا چند پ��ر نعنا ب��ه آن اضافه کرده و تش��نگی تان

 را برطرف سازید.
اگر طرف��دار آب های گازدار هس��تید س��عی کنی��د از انواع کم 
س��دیم آن اس��تفاده کنید. اگر خیل��ی آب به اصط��الح خالی 
دوس��ت ندارید ی��ا این ک��ه می خواهی��د عالوه ب��ر رفع عطش 
برنزه ه��م ش��وید توصی��ه می کنی��م از آب می��وه سرش��ار از 
کاروتنوئیده��ا و ویتامین ه��ا اس��تفاده کنید مث��ل آب هویج. 
 این م��واد مغذی ش��ما را از آس��یب های نور خورش��ید درامان

 می دارند.

ا

کشف شواهدی از پایان دنيا در مصر

تدابير الزم برای تابستان را بدانيد

نوشیدن قهوه  کافئین دار، 
میزان مرگ و میر ناش��ي 
از سرطان مرگبار دهان و 
حلق را کاه��ش مي دهد.

نتایج یک تحقیق توس��ط 
انجم��ن س��رطان آمریکا 
با بررس��ي اث��رات مصرف 
قه��وه کافئی��ن دار، قهوه 
بدون کافئی��ن و چای در 
افراد مبتال به س��رطان کش��نده دهان و حلق طي یک دوره 
26 ساله نش��ان داد، نسبت به کس��اني که قهوه نمي نوشند، 
مصرف بی��ش از 4 فنجان قهوه کافئی��ن دار در روز با کاهش 
50 درصدی مرگ و میر حاصل از این س��رطان همراه است.

نتایج حاصل از این گزارش با مشاهدات بیشتر مي افزاید که 
احتمال نس��بي وقوع این خطر به طور وابسته به دوز مصرف 
قهوه با نوشیدن هر فنجان در روز کاهش یافته و این ارتباط 
 مستقل از جنس، وضعیت استعمال دخانیات و مصرف الکل

 بوده است.

نامریی ش��دن و نامریی 
کردن اجسام را تنها در 
داس��تان ها و فیلم های 
علمی - تخیلی ش��اهد 
ب��وده ای��م ام��ا اکنون 
محقق��ان آلمان��ی این 
رویای عجیب و تخیلی را 
در فضای آزمایشگاهی 

محقق کرده اند.
این تیم تحقیقاتی آلمانی موفق به حذف و از بین بردن سایه 
اجس��ام در فضای آزمایشگاهی ش��ده اند. آنها فضای اطراف 
یک آکواریوم را با ورقه های بس��یار نازک و باریکی از پلکسی 
گالس جایگزین کردند. پلکسی گالس، نوعی پالستیک است 
که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد. نور منعکس 
ش��ده از این فضا همانند ن��ور چراغ های ماش��ین در فضای 
مه آلود به نظر می رس��د. یک س��یلندر فلزی سفید رنگ در 
 داخل آکواریوم قرار می گیرد تا س��ایه این سیلندر در تصویر

نمایان شود. 

پانونو با غلتیدن و پرتاب 
ش��دن چندین عکس 
هم زمان و ب��ا کیفیت 
می اندازد. این دوربین 
بس��یار مق��اوم و قوی 
اس��ت و هیچ ضربه ای 
باعث شکستن و خراب 
ش��دن آن نمی ش��ود.

س��اده  فش��اری  ب��ا 
ب��ر روی دگم��ه دوربین عکاس��ی م��ی توان ی��ک عکس 
گرفت. ام��ا  ش��رکتی آلمانی ب��ا طراحی منحص��ر به فرد 
 این دوربی��ن متفاوت به ش��ما این ام��کان را م��ی دهد تا 
عکس های گوناگونی با کیفیتی عالی بیاندازید. این دوربین 
دیجیتالی شبیه به یک توپ است که با به هوا پرتاب کردن 
 یا غلتاندن��ش روی زمین م��ی توان عکس ه��ای زیبایی با 
چشم اندازی وسیع انداخت.توپی پالستیکی و شفاف در برابر 
ضربه ها قوی و مقاوم است. این دوربین دارای 36 حس گر و 
کانون ثابت و با قدرت تفکیک پذیری و 72 مگاپیکسل است.

این نوشيدنی، دشمن 
سرطان های دهان است

 گامی در راستای 
نامریی شدن

 ابتکاری نو برای 
عکاسی

آنغ��وزه از گیاهان داروی��ی مهم تیره چتری��ان با خواص 
فراوان است.

گیاه تولید کننده آنغوزه به نام های فارسی خوراکما و کورن 
کما، بوته ای بزرگ، علفی و چند ساله است که ارتفاع آن 
گاهی به 5/2 متر می رسد. ساقه آن نسبتاً محکم و ضخیم 

با سطحی خشن است.
گل های این گیاه زردرنگ هس��تند و به صورت گل آذین 

چتری در انتهای ساقه قرار می گیرند.
 تاریخچه

رزین آنغوزه به عن��وان خلط آور، ضدنفخ، ضد اسپاس��م 
روده ای و به صورت شیاف برای بهبود قولنج و همچنین 
سوسپانسیون آن برای فراری دادن س��گ، گربه و دیگر 
حیوانات وحش��ی مورد توجه بوده اس��ت. مصرف آنغوزه 
خصوصا در میان آمریکایی های آفریقایی ادامه دارد. آنغوزه 
برای درمان سرطان شکم، میخچه، پینه، ادرارآور، مسکن 
و محرک به کار می رفته است. در درمان های عامیانه برای 
قطع قاعدگی، آسم، تشنج، خروس��ک، جنون و سرطان 
اس��تفاده می ش��ود. با این حال، اصلی ترین کاربرد آن به 

صورت رایحه در عطریات می باشد.
این گیاه با طعمی قوی تر از پیاز یا سیر به شکل گم رزین 
یا محلول همچنان در دس��ترس اس��ت. در داروخانه ها 
و فروشگاه های مواد غذایی س��الم و محلی نیز به عنوان 
نگهدارنده یا ادویه به فروش می رسد. گاهی به میزان کم 
در برخی از شکالت ها، نوشابه ها، چاشنی ها و سس ها به 

کار می رود.
 ترکيبات مهم

آنغوزه حاوی تعدادی ترپن و مواد محلول در چربی است 
که هنوز به طور کامل شناسایی نشده اند. همچنین حاوی 
20 درصد اس��انس، 65 درصد رزین و ح��دود 25 درصد 

صمغ می باشد.
رزین آنغوزه به عن��وان خلط آور، ضدنفخ، ضد اسپاس��م 
روده ای و به صورت شیاف برای بهبود قولنج و همچنین 
سوسپانسیون آن برای فراری دادن س��گ، گربه و دیگر 

حیوانات وحشی مورد توجه بوده است.
داروشناختی و اثرات مهم

تاکنون مطالعات کلینیکی برای مش��خص ش��دن اثرات 
درمانی آن صورت نگرفته است؛ اما استفاده از عصاره الکلی 
)تنتور( باریجه سمیت سلولی علیه لنفومای سلول های 

سرطانی و لنفوسیت های انسانی را نشان داده است.
 موارد منع مصرف

زنان باردار، زنان شیرده و کودکان
 مهم ترین اثرات گزارش شده

حساس��یت زا، ض��د درد، ض��د چس��بندگی پالکت ها، 
ضدعفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد تومور، تقویت کننده 
قوای جنس��ی، ضد نفخ، مح��رک CNS، هضم کننده، 
ادرارآور، ش��یرافزا، خلط آور، قارچ ک��ش، کاهش دهنده 
پرفش��اری خون، مس��هل، موتاژنیک، محرک تنفسی، 
مسکن، تقویت کننده معده، محرک، تقویت کننده رحم 

و کرم کش.
نکات قابل توجه

1- آنغ��وزه از گون��ه های دیگ��ری به دس��ت می آید که 
مهم ترین آن ها فروالفوئتیدا و فروال آلیاسئا هستند.

2- بوی بسیار تند آنغوزه که شبیه سیر می باشد، مربوط به 
ترکیبات گوگرددار آن است.

3- برای به دس��ت آوردن آنغوزه گیاه از فصل بهار به بعد 
قسمت پایین ساقه )نزدیک به سطح زمین( و یا اصطالحاً 
یقه گیاه را برش های عمودی یا افقی می دهند تا اولئوگم 
رزین )آنغوزه( به صورت شیرابه به بیرون تراوش کند. این 
ماده در مجاورت هوا سفت می شود که پس از سفت شدن 
آن را جمع آوری می کنند و دوباره گی��اه را تیغ می زنند 
یا محل قبلی را برش دیگ��ری می دهند تا دوباره اولئوگم 
رزین ترشح کند. این عمل چندین بار و گاهی تا دو ماه از 
فصل بهار صورت می گیرد. آنغوزه خارج شده به دو صورت 
اشکی )گرد و کروی با اندازه های مختلف( و توده ای و به 
رنگ های زرد تا قهوه ای تیره است که هرچه روشن تر باشد 
مرغوب تر و گران تر اس��ت. همچنین، نوع اش��کی آنغوزه 
مرغوب تر و گران تر می باشد. آنغوزه مزه ای گس و تقریباً 
تند و سوزاننده دارد و دارای بوی نامطبوع شبیه ترکیبات 

گوگرددار است.
4- گرچه آنغوزه استفاده محدودی )آن هم در طب سنتی 
ایران( داشته، ولی یکی از اقالم مهم صادراتی فرآورده های 
گیاهی ایران است که خریداران آن را با روش های پیچیده 
تجزیه می کنند و ده ها ماده ارزش��مند از قبیل اسانس، 
رزین و صمغ قابل مصرف در صنایع دارویی، بهداش��تی، 
آرایشی و صنعتی از آن به دست می آورند. با توجه به اینکه 
تهیه آنغوزه پر زحمت و طوالنی مدت است، قیمت نسبتاً 

گرانی دارد.
5- نام عمومی آنغوزه در جه��ان و در تجارت آزافتیداگم 
است که در کتب قدیمی منشأ جغرافیایی آن ایران ذکر 
شده و در گذش��ته بزرگ ترین تأمین کننده آن در جهان 
بوده است. گیاه تولید کننده آنغوزه در بعضی قسمت های 
افغانس��تان نیز وج��ود دارد؛ ولی وس��عت آن در ایران از 

کشورهای دیگر به مراتب بیشتر است.
 خواص آنغوزه به طور خالصه

1. برای کش��تن کرم ه��ای داخل باغچه هن��گام آبیاری 
مقداری آنغوزه را در پارچه ای گذاشته و داخل آب جلوی 

شیلنگ بگذارید.
2. محرک نیروی جنسی است.

3. ادرارآور و ضد سوزش ادرار است.
4. برطرف کننده بلغم است.

5. هضم کننده غذا است.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
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 حمام کودکان
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