
بساط زیرمیزی برچیده شده است 
 در مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت 

سایه مربیان تاریخ مصرف گذشته خارجی برفوتبال
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سازمان جهانی کار با انتشار گزارش��ی درباره وضعیت کودکان کار 
اعالم کرد: از مجموع 168 میلیون کودک کار در جهان، 85 میلیون 

نفر در مشاغل خطرناک فعالیت دارند.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت کودکان 

کار و آمارهای موجود در این بخش اعالم کرد: تعداد جهانی ...

 85میلیون کودک در دام 
مشاغل خطرناک

 خداحافظی »عزت« از رسانه ها 
3 با سالم سرافرازانه

 مداح پیشکسوت
5 کنسرت می دهد 2

  شناورهای موشکی سپاه
 در »چند صدمتری« آمریکایی ها 

شب کاری موجب 
پیری زودرس مغز 
می شود

 ناژوان آتش
 نگرفته است  

 آبراهه های دوران صفوی 
 احیا شود 

سقط ناخواسته جنین 
افزایش یافته است

اصفهانی ها نگران سرمایه های 
خود در گیتی پسند نباشند

راه اندازی مجتمع بزرگ 
حوزوی در  بام ایران
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افزایش مزد سال آینده 
بین 90 تا 121 هزار تومان

نرخ ت��ورم در 8 ماه اخیر 11 درص��د کاهش یافته 
اس��ت که می تواند در تعیین حداقل دستمزد 94 
کارگران تأثیر مستقیم داش��ته باشد. اگر شورای 
عالی کار نتواند امتیازات دیگری را به منظور تقویت 
دستمزدها برای سال آینده در نظر بگیرد، با تداوم 
کاهش تورم در ماه های آینده، افزایش مزد س��ال 

آینده بین 90 تا 121 هزار تومان خواهد بود....
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گیوتین فساد دالالن 
بر فوتبال ایران

جاری زاینده رود جریان پرشورزندگی 

س :ایمنا
]عک

مرب��ی فوتب��ال ایران معتقد اس��ت 
حضور اف��راد غیر فوتبالی  مش��کل 
اصلی این رش��ته اس��ت، افرادی که 
پس از ورود برای خود سابقه ای هم 
جمع کرده و حاال ب��ه عنوان قدیمی 

برای آن تصمیم می  گیرند.
اسد عابدینی یکی از مربیان فوتبال 
در رده س��نی پایه  در مورد وضعیت 
فوتبال پایه کشور ضمن بیان مطلب 
فوق اف��زود: فوتبال ای��ران به مانند 
لیوان آب زاللی اس��ت که یک قطره 
جوهر داخل آن چکیده و کل آب را به 
رنگ خود درآورده است. خارج کردن 
این جوه��ر از ای��ن آب زالل خیلی 

دشوار شده اما غیر ممکن نیست.
وی با اش��اره به اینکه کم نیس��تند 
دلس��وزانی که س��ال ها عمر خود را 
در راه اعتالی ورزش میهن عزیزمان 
بدون چشمداش��تی صرف کرده اند، 

ادام��ه داد: م��الک و خ��ط ک��ش 
فوتبالی ه��ا بازی مل��ی و کلمه ای به 
نام رابطه است که باید از آن به عنوان 
مش��کل بزرگتر نام برد. دوستان نه 
همدیگر را  قبول دارند و نه یکدیگر 
را تحم��ل می کنند. از س��وی دیگر 
همه می خواهند نفر اول بوده و حرف 
اول و آخ��ر را بزنند.این کارش��ناس 
فوتبال پایه در ادامه تاکید کرد: اگر 
بپذیریم فوتبال یک صنعت وارداتی 
اس��ت، بهتر بود اول قواعد مربوط به 
آن را یاد می گرفتیم، سپس به سمت 
حرفه ای شدن آن می رفتیم. درحالی 
که از حرفه ای ش��دن آن فقط مبلغ 
قراردادها حرفه ای و ش��ماره پشت 
پیراهن بازیکنان التین شد و درباقی 
مس��ائل کامال آماتور هستیم.وی در 
ادامه صحبت های خود به داش��تن 

6یک عکس...

موسسه خیریه دیابت اصفهان

 آیا می دانید  هر 30 ثانیه  

یک قطع پا بعلت  

دیابت
صورت می گیرد؟
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روابط عمومی دانش�گاه علوم پزشکی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 * عالیم مس��مومیت با منو کس��ید کرب��ن در کودکان تهوع ، اس��تفراغ و اس��هال
 می باشدکه با مقادیر پایین تری از منو کسید کربن بروز می نماید

* در هنگام اس��تفاده از بخاری های نفتی و گازی ، جهت پیش��گیری از مسمومیت 
 با گاز منو کس��ید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کار کرد مناس��ب  دودکش ها

 الزامی است.
* سر د بودن لوله دودکش بخاری ، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی می باشد .

 پیشگیری از مسمومیت ناشی از 
گازها و منوکسید کربن



عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرديادداشت

لزوم تشديد بازدارندگی در مجازات 
اسید پاشی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: قانون 
مجازات اسید پاشی از بازدارندگی الزم برخوردار نیست و اصالح آن 

باید در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار بگیرد.
عوض حیدر پور اظه��ار کرد: کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس 
ش��ورای اس��المی همواره گزارش کامل از عملکرد دستگاه های 
مس��ئول در حوزه های اطالعاتی، امنیتی و انتظامی در خصوص 
پرونده اسید پاش��ی دریافت می کند و مطاب��ق اطالعات موجود 
رس��یدگی به این پرونده در مراحل نهایی قرار دارد.وی افزود: بر 
اساس بررس��ی های انجام گرفته، ارتکاب چهار مورد اسید پاشی 
در اصفهان از سوی یک نفر انجام گرفته و این فرد پس از ارتکاب 
جرم در انظار عمومی حاضر نش��ده است.عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه رسانه های بیگانه 
از فضای ایجادش��ده در س��طح جامعه پس از وقوع اسید پاش��ی 
حداکثر بهره برداری را کرده ان��د، تصریح کرد: در خصوص فردی 
که مرتکب اسید پاشی شده است سه احتمال تحریک وی توسط 
برخی جریان ها، ش��خصیت ضد اجتماعی و بیمار گونه این فرد و 
درنهایت غرض ورزی وجود دارد.وی با اش��اره ب��ه اینکه ارتکاب 
عمل اسید پاشی در سطح بسیاری از کشور های جهان وجود دارد، 
افزود: در بررسی های انجام گرفته تعداد قابل توجهی از رسانه های 
داخلی در خصوص اطالع رس��انی در این زمینه به شکل شایسته 
و ب��ه دوراز بزرگ نمایی عمل کردند، اما عملکرد برخی رس��انه ها 
زمینه گسترش دامنه این امر در س��طح ملی را فراهم کرد.حیدر 
پور با اش��اره به اینکه قانون کنونی در خصوص اعمال مجازات در 
مقابل عمل اسید پاشی مربوط به س��ال 1337 است، تأکید کرد: 
ارتکاب عمل اسید پاشی به عنوان یک امر مخرب و ضداجتماعی 
مطرح است و مقابله با این پدیده مستلزم تدوین قوانین مناسب 
بازدارنده اس��ت.وی اضافه کرد: ایجاد امکانات و زیر ساخت های 
مناسب در نقاط مختلف فضا های شهری از مهم ترین راهکار های 
مقابله با ارتکاب فعالیت های مخرب ضد اجتماعی است و بر اساس 
این موضوع باید نسبت به اختصاص اعتبارات الزم در بودجه بندی 
سال آینده به منظور نصب دوربین های کنترلی با ضریب دقت باال 

اقدام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: مردم اصفهان 
در مقابله با جو س��ازی دش��منان در روز های گذش��ته به شکل 
هوش��مندانه عمل کردند و مجموعه نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به شکل جدی در راستای اتمام این پرونده تالش می کنند.

دولت به تنهايی قادر به تکمیل 
طرح های نیمه تمام خیرساز نیست

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت به تنهایی نمی تواند طرح های نیمه تمام خیر س��از را 
تکمیل کند. عباسعلی منصوری آرانی در حاشیه بازدید از طرح های 
نیمه تمام خیر ساز آران بیدگل افزود: نیاز امروز آموزش وپرورش، 
تش��کیل مجمع خیرین مدرسه س��از در مناطق مختلف کشور 
ازجمله این شهرستان برای تکمیل طرح های نیمه تمام است.وی 
اظهار کرد: شرایط برای خیران مدرسه ساز باید طوری فراهم شود 
که به راحتی بتوانند فعالیت های خیرخواهانه خود را به سرانجام 

برسانند.

 آلمان: توافق نهايی با ايران 
بايد حاصل شود

س��خنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به فرصت زمان کم 
باقی مانده تا ضرب االج��ل 24 نوامبر گفت: ما در مرحله بس��یار 
حساسی قرار داریم و توافق هس��ته ای نهایی با ایران باید حاصل 
شود.، مارتین شافر س��خنگوی وزارت امور خارجه آلمان در یک 
نشست خبری در روز جمعه با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و 
گروه 1+5، اظهار کرد: ما در مرحله بسیار حساسی قرار داریم و در 
صورت دستیابی به توافق هسته ای تا ضرب االجل 24 نوامبر شاهد 

افزایش روابط تجاری و اقتصادی با ایران خواهیم بود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه آلمان افزود: پس از حصول توافق 
اولیه ژنو بخشی از تحریم های غرب علیه ایران لغو شد و ما انتظار 
داریم که دو طرف در این مرحله نیز به یک توافق نهایی دس��ت 
پیدا کنند.شافر یادآور شد: آلمان آماده است تا روابط اقتصادی و 

تجاری اش را با ایران افزایش دهد.
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هیئت پارلمانی ایران هفته آینده به ریاست حسین سبحانی نیا عازم ویتنام می شود.2
.هیئت پارلمانی ایران در این سفر با برخی مقامات ویتنامی ازجمله رئیس مجلس، رئیس گروه 
دوستی-پارلمانی جمهوری اسالمی ویتنام و ایران و تعدادی از مسئوالن این کشور دیدار و درباره 

مسائل دوجانبه گفت وگو می کنند.

»خلیج فارس« مهم ترین آبراه انرژی جهان، درواقع محور 
ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است 
و چیزی در حدود 30 درصد نفت جهان از همین منطقه که 

آن را »مخزن نفت جهان« می نامند تأمین می شود.
پس چندان سخت نیس��ت که بفهمیم دلیل تردد مستمر 
ناوگان دریای��ی آمریکا -از ناوه��ای هواپیماب��ر گرفته تا 

رزم ناوها- چیست.
آمریکایی ها در س��ال های پایان جنگ ایران و عراق، رسماً 
وارد معرکه شدند و در همین خلیج فارس به سکوهای نفتی، 
نفتکش ها، کشتی های تجاری و حتی هواپیمای مسافربری 

ایران حمله کرده و خسارات فراوانی را وارد آوردند.
همان زمان بود که گروهی از رزمندگان نیروی دریایی سپاه 
به فرماندهی »شهید نادر مهدوی« حماسه ای بزرگ خلق 
کردند و در مصاف مستقیم با شیطان بزرگ در خلیج فارس، 
پس از سرنگونی یک فروند بالگرد پیشرفته آن ها، خود نیز 

به شهادت رسیدند.
 برنام��ه تلویزیون��ی »ثری��ا« اخی��ر در قال��ب مس��تندی

 2 قسمتی با عنوان »رودررو با شیطان« به موضوع تاریخی 
رویارویی رزمندگان نیروی دریایی سپاه با ناوگان آمریکا در 
خلیج فارس و نیز توانمندی های امروز این نیرو در مقابله با 
تهدیدات آینده که عمدتاً دریا پایه خواهد بود پرداخته است.

در این گزارش س��عی شده اس��ت  با اس��تفاده از اظهارات 
فرماندهان و کارشناسان حوزه نظامی در این برنامه، مروری 
اجمالی داش��ته باش��یم به برخی توانمندی های شناوری 
و موشکی ندس��ا در آب های جنوب کش��ور. اگرچه این را 
می دانیم که توان رزمی جمهوری اس��المی ایران در حوزه 
دریایی اعم از ارتش و سپاه بسیار بیش از این چیزهاست و 
به قول فرمانده نیروی دریایی سپاه »آمریکایی ها از بسیاری 
توانمندی های ما مطلع نبوده و تنها در روز نبرد است که این 

توان به آن ها نشان داده خواهد شد.«
جدال »زنبورهای سرخ« با »غول های فوالدی«

دریادار علی فدوی در خصوص اهمیت شناورهای تندرو در 
حوزه رزم دریایی می گوید: »شناورهای تندروی زیادی در 
دنیا وجود دارد که رکورددار آن ها یک محصول ایتالیایی با 
سرعت 136 نات )نزدیک به 250 کیلومتر بر ساعت( است 
اما این مهم نیست، مهم شناورهای تندروی نظامی است که 
با سرعت 60 نات، مجهز به انواع تسلیحات ازجمله موشک؛ 

راکت، اژدر، توپ و ... باشد.«
پس از نتایج موفق به دس��ت آمده در عملیات کربالی5 که 
در آن عراق با همه گونه آمادگی اطالعاتی، تس��لیحاتی و 
لجستیکی حضورداشته و ایران دو هفته قبل از آن عملیات 
ناموفق کربالی4 را به دلیل ارس��ال اطالعات ماهواره ای به 
دشمن توس��ط آمریکا پشت سر گذاش��ته بود، کشورهای 
پشتیبان عراق، وارد مرحله جدیدی در حمایت های خود از 

صدام شده و به رویایی مستقیم با ایران اقدام کردند.
بیش��ترین نقش فعال در ای��ن مرحل��ه را آمریکایی ها ایفا 
کردند به طوری که ایجاد مشکالت در مسیرهای صادرات و 
واردات دریایی، حمله به کشتی های ایرانی، ورود به آب های 
سرزمینی ایران، حمله به س��کوهای نفتی، انهدام ناوهای 
جوشن و سبالن و از همه بی ش��رمانه تر، ساقط کردن یک 
فروند هواپیمای مسافربری ایرباس با 290 نفر انسان بی گناه 

از آن جمله اقدامات است.
بعد از عملیات کربالی5 حضور آمریکایی ها بسیار متفاوت تر 
از قبل شد. در اوایل سال 66، تعداد 85 ناو و شناور آمریکایی 
در جنگ با ایران عمل می کرد درحالی که تا پیش ازاین سال 
حدود 10 فروند بود و در این مقطع حس��اس مسئولیت به 
سپاه واگذار شد تا در این منطقه به اقدامات متقابل و دفاع 
دست بزند و ش��کل گیری نیروی دریایی س��پاه با حضور 

آمریکایی ها همزمان شد.
در آن زمان قایق های تندرو که ش��اید معروف ترین آن ها 
قایق های »عاش��ورا« باش��ند، تنها به مین ه��ای دریایی، 
پرتابگرهای راکت 12 تایی 107 میلی متری با حداکثر بُرد 
8.5 کیلومتر و تیربارهای 12.7 میلی متری مجهز بودند و 
راکت انداز آر.پی.چی و یا موشک های دوش پرتاب سطح به 

هوا نیز در آن ها مشاهده می شد.
قايق عاشورا  

البته در آن دوران، برای کاهش خطای شلیک، راکت ها از 
فاصله نزدیک به سمت کشتی های دشمن شلیک می شدند.

از اس��فندماه 65 ت��ا پایان جن��گ ح��دود 100 عملیات 

مقابله به مث��ل اجرا ش��د. در ابتدا ب��ه ازای هر 6 کش��تی 
موردتهاجم ایرانی، یک کش��تی دش��من موردتهاجم قرار 
می گرفت، در سال 66 این نسبت یک به یک شد و در سال 67 
به ازای هر 2 کشتی ایرانی به 3 کشتی دشمن حمله می شد 
و بدین ترتیب استفاده از قایق های تندرو به عنوان دکترین 
عملیاتی بسیار کارآمد،  مؤثر و کم هزینه در نبردهای دریایی 

مطرح و تثبیت گردید.
درواقع قایق های تندرو به قدری موفق بودند که شکل گیری 
نیروی دریایی س��پاه بر اس��اس آن ها صورت گرفت و این 
موفقی��ت همچنین باعث تح��ول در دکتری��ن  حوزه های 

مختلف شد.
هرچند قایق های تندرو در س��ایر نقاط دنیا مورداستفاده 
قرار می گیرد ولی آنچه در ایران اتف��اق افتاده و تولید علم 
محسوب می شود، شناورهای تندرویی است که در شرایط 
مختلف دریا پایداری داش��ته و توانایی حمل و به کارگیری 

انواع سالح  رادارند.
گشت های دريايی سپاه در خلیج فارس  

پس از جن��گ تحمیلی، ت��الش برای به خدم��ت گرفتن 
بهترین شناورهای تندروی دنیا در کنار توسعه بومی آن ها و 
فناوری های کاربردی نظیر سالح، ادوات ناوبری و مسیریابی 
و سامانه های مخابراتی امن آغاز شد و با روندی بی توقف و 

رو به رشد، ادامه یافت.
در زمینه های تس��لیحاتی، به کارگیری پایدار کننده های 
هیدرولیکی و سامانه کنترل آتش، شلیک مؤثرتر راکت 107 
میلی متری را از فاصله دورتر و چند کیلومتری )بیشتر از بُرد 
سامانه هایی مانند فاالنکس( ممکن کرده و نصب توپ های 
23 میلی متری تک لول نیز آتش سنگین تری در مقایسه با 

تیربارهای 12.7 میلی متری ایجاد می نماید.
اما در عصری که در تمام رده ها سالح موشکی یافت می شود، 
موش��ک های کروز کوتاه بُرد و میان بُرد دریایی با عملکرد 
خودکار، نصب شده بر شناورهای تندروی ایرانی، مؤثرترین 
سالح آن ها هستند که این قایق ها را حتی از بُرد توپ های 
کالیبر باالی ناوهای دش��من دورنگه می دارن��د. به عالوه، 
س��طح مقطع کم این قایق ها و س��رعت باالی آن ها ترک 
سریع محل شلیک و عدم فرصت کافی برای پاسخ دشمن 

را ممکن می سازد.
 رده بن�دی ش�ناورهای تن�درو در 3 دس�ته 

»ذوالفقار«، »ذوالجناح« و »تندر«
طراحی و ساخت قایق های تندرو اگرچه شاید کار چندان 
سختی در جهان نباشد و به دفعات شاهد برگزاری مسابقات 
ش��ناورهای تندرو در جهان باش��یم، اما اس��تفاده از این 

ش��ناورها در حوزه رزم دریایی و تجهیز آن ها به تسلیحات 
رزمی نظیر راکت، اژدر، توپ و موشک و البته توان استفاده 
از آن ها، کار آس��انی نیس��ت و باید ای��ران را در این زمینه 
پرچم دار و رک��ورددار بالمنازع در جهان دانس��ت؛ جایی 
 که حت��ی آمریکایی ها هم ب��رای ورود به آن ت��وان الزم را

 ندارند.
سردار مجید زمانی قلعه )مسئول جهاد خودکفایی ندسا( در 
این رابطه می گوید: »این کار در دنیا نشده است ولی ما تعداد 
زیادی شناورهای تندرو ساختیم که بتوانند با سرعت 60 
نات در فورس 3 به دریا بروند. موشک و راکت و اژدر شلیک 

کنند واین شلیک ها به هدف هم بخورد.«
به گفته حسن عباسی )مس��ئول وقت توسعه رزمی ندسا( 
»شناورهای تندروی نیروی دریایی سپاه درگذشته، در 3 
کالس »ذوالجناح«، »ذوالفقار« و »تندر« طرح ریزی شدند 
که »تندر« سطح باالی این کالسه بندی بود، »ذوالجناح« 

سطح میانی و »ذوالفقار« سطح پایین.
این آرایش یک آرایش بومی محس��وب می ش��د که نمونه 
آن در هیچ نیروی دریایی و یا حتی گارد س��احلی در دنیا 
با چنین آرایش، تعریف موتور، ابعاد، آب خور، نوع سالح و 

غیره وجود ندارد.«
اگرچه سرعت قایق های تندرو غیرنظامی گاها حتی تا 136 
نات نیز می رسد، اما این سرعت در حوزه شناورهای رزمی 

تفاوت های بسیاری دارد.
رزماي�ش ش�ناورهای تن�دروی س�پاه در   

خلیج فارس
حمزه پاریاب )خبرنگار و کارشناس حوزه نظامی( می گوید: 
»مرسوم اس��ت که س��رعت قایق های نیرهای مسلح دنیا، 
چیزی در حدود 30 تا 35 نات اس��ت اما س��رعت و مزیت 
س��راج 3 برابر این قایق هاس��ت و توان ایران در این حوزه 
خصوصاً درزمینه»مواد« به اعتراف خ��ود غربی ها در مرز 
تکنولوژی روز دنیا قرار دارد. و مشخصاً شناور سراج را باید در 
اوج این سرعت و مزیت دانست.«جایی که به گفته مسئول 
جهاد خودکفایی ندسا »پشت هر نات سرعت، دنیایی از علم 
و فناوری های پیچیده نهفته است« و به قول فرمانده نیروی 
دریایی »اگرچه همه دانش��گاه های معتبر ای��ران ازجمله 
دانشگاه ش��ریف، علم و صنعت و امیرکبیر حدود 10 سال 
است که در این زمینه کار می کنند، اما هنوز ناشناخته های 

بسیاری این باره وجود دارد.«
ذوالفقار؛ شکارچی بی رقیب دريا  

»ذوالفقار« به عنوان یک شناور گش��ت دریایی و بر اساس 
ایده »تهاجم سریع به کش��تی های دشمن« طراحی شد و 

برای همین از پیشرفته ترین تجهیزات ناوبری و الکترونیکی 
برخوردار است.

شناور تندروی ذوالفقار  
نصب موش��ک های کروز نظیر »کوثر« بر روی نسل قدیم 
ذوالفقار و »نص��ر یک« )با برد 35 کیلومتر( بر روی نس��ل 
جدید آن این شناور را به ش��کارچی بی رقیب دریا تبدیل 
کرده است.این شناور تندرو به عنوان یکی از پرتعدادترین 
نمونه های بعد از س��ال های دفاع مقدس، ب��ا حداقل جرم 
13.75 تن، ط��ول 16.3 مت��ر، عرض 3.75 مت��ر، بردی 
برابر 320 مایل دریایی داش��ته و 3 سرنشین دارد.کار آیی 
مناس��ب، س��رعت باال،  مانور س��ریع و دریانوردی خوب از 
ویژگی های نسل جدید این ش��ناور بوده و بدنه این شناور 
 بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی طراحی و ساخته ش��ده 

است.
 سراج، سريع ترين شناور نظامی در جهان

مدل پابه این شناور بانام »بلید رانر« در اصل به عنوان یک 
قایق تندروی مسابقه ای طراحی شده بود و رکورددار سرعت 
در قایق های کالس وزنی خود و س��ریع ترین آن ها است و 
پس اینکه موردتوجه فرماندهان نظامی سپاه قرارگرفته و از 
فروش رسمی آن به ایران ممانعت به عمل آمد تالش ها برای 
خرید آن از مسیر غیرمعمول آغاز شد.در اوائل سال 1388 
پس از خریداری از یک کش��ور اروپایی، این قایق از طریق 
یک واس��طه در آفریقای جنوبی به کشتی حامل به مقصد 
ایران تحویل داده شد. هرچند نیروهای امنیتی آمریکا دیر 
از این ماجرا مطلع شدند اما بااطالع دادن به نیروی دریایی 
این کشور، موجبات تعقیب این کشتی توسط یک ناو جنگی 

در اقیانوس هند را فراهم کردند.
 این ناو جنگی با حرکت در فاصل��ه نزدیک و حتی تا 500 
متری، قصد ممانعت از ورود این کش��تی به آب های ایران 
را داشت که با عزیمت یگان اسکورت نیروی دریایی سپاه 
و رسیدن به فاصله حدود 65 کیلومتری کشتی، مجبور به 
ترک منطقه شد.اگرچه تا پیش ازاین، بلیدرانر در خارج از 
ایران، تنها در مسابقات قایقرانی شرکت می کرد اما همین 
شناور بی آزار توسط متخصصان صنایع دریایی کشورمان 
به انواع س��امانه های رزم دریایی ازجمله راک��ت اندازه ای 
دریایی 107 میلی متری، رادار جس��تجوی دریایی با بُرد 
حدود 30 کیلومتر و تیربار 12.7 میلی متری مجهز ش��د 
تا تندروترین قایق نظامی جهان بانام سراج1 با سرعتی در 
حدود 70 نات )130 کیلومتر بر ساعت( متولد شود.طراحی 
کابین در این شناور با بدنه فایبرگالس به گونه ای است که 
در سرعت باال و در ش��رایط طوفانی دریا، تغییرات ارتفاعی 
ناش��ی از حرکت بر روی آب تأثیری بر عملکرد سرنشینان 
آن نخواهد داشت.»س��رعت«، »کارآیی« و »قدرت مانور 
باال« از ویژگی های این شناور متناسب با مناطق آب وهوای 

گرمسیری است.
 تُندر، غول 205 تُنی موشک انداز

ش��ناور »تُندر« که در رده بن��دی بین الملل��ی، یک قایق 
موشک انداز )Missle Boat( است که در ایران »ناوچه« 
نامیده می شود، مجهز به 4 پرتابگر موشک کروز ضد کشتی 
ازجمله نور و ق��ادر در صورت بروز جنگ، ناوهای دش��من 
را تا ش��عاع 300 کیلومتری از هر ط��رف موردتهاجم قرار 

خواهد داد.
شناور موشک انداز تُندر  

این شناور موشک انداز، مجهز به 3 موتور 1200 اسب بخاری 
با 2 جایگاه مخفی برای شلیک اژدرهای 533 م.م، توپ 2 
لول 30 میلی متری با نواخت تی��ر 1000 تا 2000 گلوله 
در دقیقه، توپ 2 لول 23 م.م ب��ا نواخت تیر 800 گلوله در 
دقیقه و یک قبضه تیربار 12.7 م.م در هر سمت با بُرد 1600 
متر اس��ت که وجود توپ ها و تیربارها عالوه بر توان مقابله 
با تهدیدات دریایی، قابلیت  درگیری ب��ا تهدیدات هوایی 
 مانن��د بالگردها، موش��ک های کروز و پهپ��اد را هم فراهم

 می کند.
وجود سیس��تم کنترل آتش، دقت هدف گی��ری آن را به 
میزان قابل توجهی باالبرده و رادار جستجوی 30 کیلومتری 
نیز برای اج��رای مؤث��ر عملیات ضد زیرس��طحی، کمک 
 بزرگی برای شکار س��امانه های زیردریایی دشمن خواهد

 کرد.
اگرچه تندر در قیاس با دیگر شناورهای رزمی سپاه مانند 
ذوالفقار و سراج بزرگ تر اس��ت اما طراحی بدنه آن طوری 
است که دشمن در رادار خود، آن را با یک قایق ماهیگیری 
کوچک اشتباه =می گیرد.این غول 205 تنی با  38.6 طول، 
6.8 متر عرض و آب خور 2.7 متری، سرعتی در حدود 65 

کیلومتر بر ساعت دارد.

فدوی: آمريکا را تا خلیج مکزيک دنبال می کنیم
 شناورهای موشکی سپاه در »چند صدمتری« آمریکایی ها 

هیئت پارلمانی ایران 24 آبان عازم ویتنام می شود

جامعه جهانی به سرنوشت پناهندگان 
بی توجه است

     کارش��ناس نمایندگی جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل طی 
سخنانی در مجمع عمومی این سازمان ضمن تشریح سیاست ها و اقداماتی 
که ایران در رابطه با سرنوشت پناهندگان به اجرا درآورده گفت که جامعه 
جهانی تاکنون توجه الزم را به سرنوش��ت این قش��ر از مردم جهان نشان 
نداده است.مصباح انصاری کارشناس نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه )به وقت محلی( کمیته سوم 
مجمع عمومی که به منظور بررسی گزارش اخیر کمیسرعالی پناهندگان 
سازمان ملل برگزار شد، با تشریح اقدامات و سیاست ها جمهوری اسالمی 
ایران در رابطه با وضعیت پناهندگان مقیم ایران، مواضع اصولی ایران در 
قبال موضوع پناهندگی را تش��ریح کرد.وی ادامه داد، اکنون بیش از سه 
دهه است که جمهوری اسالمی ایران میزبانی پناهندگانی را که از مرزهای 
شرقی و غربی کش��ورمان به ایران واردش��ده اند به عهده دارد و هم اکنون 
حدود 97درصد از این پناهندگان در مناطق شهری ایران زندگی می کنند.

وی گفت که تمامی خدمات ارائه شده به پناهندگان افغانی و عراقی مقیم 
ایران در شرایطی صورت گرفته که تحریم های غیرقانونی علیه جمهوری 
اسالمی ادامه داشته و نه تنها زندگی مردم ایران را هدف قرار داده بلکه بر 
نحوه و میزان کمک های بشردوستانه کشورمان به پناهندگان نیز تأثیرگذار 

بوده است.

 نشست اشتون و مديران سیاسی 5+۱ 
در وين برگزار شد

در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و قدرت های جهانی، مدیران سیاسی 
کشورهای گروه 1+5 روز جمعه نشستی را در شهر وین برگزار کردند.، الکساندر 
لوکاشویچ، س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گزارش داد که در این نشست 
هماهنگی کاترین اشتون، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور 
داشت، اما نمایندگان ایران در آن غایب بودند.لوکاشویچ همچنین گفته است 
که مذاکرات اصلی میان ایران و 1+5 روز سه شنبه 20 آبان در مسقط، پایتخت 
عمان برگزار خواهد شد.این گزارش با سخنان سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه 
در مذاکرات اتمی نیز همراه است که تاکید دارد شانس دستیابی به تصمیم در 
گفت وگوهای ایران و 1+5 در حال افزایش است.وی اظهار داشت: همه عالئمی 
که از تهران، واشینگتن و پایتخت های اروپایی دریافت می کنیم، اجازه می دهد 
که تصور کنیم اگر حتی ماجرا به سرانجام کامل نرسد، باز شانس دستیابی به 
تصمیمات عمده در روزهای پیش روی و تا روز سوم آذر در حال افزایش است.

به گفته ریابکوف، روس��یه اطمینان دارد که تمایل سیاسی برای دستیابی به 
توافق هسته ای وجود دارد، اما مسئله این است که آیا چنین تمایلی آن قدر هست 

که بتوان شکاف موجود میان دیدگاه های طرفین را از بین برد یا نه.
در همین ح��ال خبرگزاری اینترفکس نیز ب��ه نقل از مقام��ات اتحادیه اروپا، 
گزارش ها پیرامون برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 در عمان را 

تایید کرده است.

 مشکالت وزارت نیرو با
 انتقال آب حل نمی شود

     نماینده مردم خمینی شهر در مجلس بابیان اینکه طرح انتقال آب به کرمان 
بدون نظرخواهی مجمع نمایندگان اصفهان شکست خورده است و اجرایی 
نخواهد شد، گفت: وزارت نیرو مشکالت حوزه خود را با انتقال آب نمی تواند 
حل کند.محسن صرامی فروشانی بابیان اینکه وزارت نیرو تصمیم گرفته تمام 
مشکالت گذشته و آینده را با سرعت و غیر کارشناسانه حل کند، اظهار داشت: 
وزارت نیرو می خواهند آب را از اصفهان به کرمان انتقال دهند با این استدالل 
که کرمان خشک است. وی بابیان اینکه ما هم قبول داریم که کرمان مشکل 
کم آبی دارد، افزود: اصفهان هم خشک و زراعتش در حال از بین رفتن است 
ازاین رو اگر انتقال آب به کرمان طرح 20 ساله است طرح تونل بهشت آباد هم 
17ساله است. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با تأکید بر اینکه انتقال 
آب به کرمان تنها سبب درگیر شدن مردم چند شهر با یکدیگر می شود، گفت: 
وزارت نیرو باید نظر استاندار اصفهان مجمع نمایندگان استان و کارشناسان 
را به طور شفاف به ما بگوید تا بعد درباره آن بحث کنیم. وی بابیان اینکه بهتر 
است آب صنعت را از پساب تأمین کنیم، گفت: هر تصمیمی بدون نظرخواهی 
مجمع نمایندگان اصفهان شکست خورده است و اجرایی نخواهد شد. صرامی 
فروشانی بابیان اینکه وزارت نیرو درحالی که آب فروشی ممنوع است، تصمیم 
به آب فروشی دارد، افزود: وزارت نیرو مشکالت حوزه خود را باید طور دیگر 

حل کند و با انتقال آب نمی تواند آن را حل کند. 

گروه های تروريستی در پاکستان احساس 
امنیت می کنند

عزت اهلل یوسفیان مال با اش��اره به برخی اقدامات تروریستی در سراوان 
گفت: گروه های تروریستی در پاکستان احساس امنیت می کنند.

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
این مطلب که بر اساس معادالت بین المللی حفظ حدودوثغور مرزهای 
هر کشور با کشورهای هم مرز اس��ت، از بی توجهی و کوتاهی های دولت 

پاکستان برای تأمین امنیت مرزی انتقاد کرد.
نماینده مردم آمل و الریجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به پرواز 
پهبادهای امریکا بر آسمان پاکستان و برخی دیگر از کشورها گفت: بهانه 
این اقدام امریکا ایجاد امنیت و مبارزه با تروریست هاست. درواقع آن ها 
عنوان می کنند تهدید امنیت ملی دلیل پرواز این پهبادهاست و معتقدند 

حفظ امنیت ملی این کشور به آن ها این اجازه را می دهد.
وی بابیان اینکه این پهبادها تاکنون باعث کش��ته ش��دن افراد بی گناه 
و غیرنظامی نیز ش��ده اند، افزود: همین مس��ئله باعث انتقادهای بسیار 
جدی از سوی این کش��ورها و حتی س��ازمان های بین المللی به امریکا 
شده اس��ت، اما این کشور مصر اس��ت که پاکستان و کش��ورهای دیگر 
نظیر افغانس��تان محلی برای استقرار تروریست ها هس��تند و به همین 
 بهانه به پرواز این پهبادها و حتی اقدامات نظامی در این کش��ورها ادامه

 می دهد.
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فرمانده نیروی دريايی سپاه می گويد: آمريکايی ها اگر در خلیج فارس به چپ، راست، جلو و عقب خود نگاه کنند، 
دائمًا ما را در فاصله چند صدمتری خود می بینند.

 ايده به کارگیری قايق های تندرو به همراه تسلیحات سبک و نیمه سنگین، از دل احتیاجات جنگ و از ذهن خالق 
نیروهای بومی و با اتکا به توان فنی موجود بیرون آمد.

هرچند در آن زمان، قايق های تندرو فاقد تجهیزات پیش�رفته ارتباطی، ناوبری و تس�لیحات قابل توجه بودند، 
اما نتیجه مؤثر عملکرد آن ها، باعث حفظ اين رده از شناورها و توس�عه مدل های موجود و تالش برای خريداری، 
طراحی و ساخت نمونه های جديد شد و امروز، ترکیبی از شناورهای تندرو، پهپاد، موشک و ... با گستره متنوعی 

از تجهیزات در حال پاسداری در آب های خلیج همیشه فارس هستند.



یادداشت

جاری شدن زاینده رود از آلودگی هوا 
می کاهد 

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: خط متروی شمال 
اصفهان تا آذر ماه امسال راه اندازی می شود.

عباس حاج رس��ولی ها در جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان با اش��اره به 25 آبان و تشییع پیکر 370 شهید در شهر 
اصفهان اظهار کرد: اصفهان در مقطعی مرکز نورافشانی دنیای 
اسالم بوده و الزم اس��ت تا علما، دانش��مندان و هنرمندان این 
 خطه دسترس��ی به این جایگاه را در افق فعالیت های خود قرار 

دهند.
وی افزود: الزم اس��ت تا ش��ورای هماهنگی و مدیریت استان و 
شهرداری تالش کنند تا 25 آبان را زنده نگه دارند چراکه زمینه 
تمام فعالیت های امروز کشور را مدیون ایثارگری شهدا هستیم.

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان پیرامون باز ش��دن آب 
زاینده رود بیان کرد: باز شدن آب زاینده رود شعور و شعف زیادی 
را در روحیه مردم به وج��ود آورده و بنابراین امیدوار هس��تیم 
که این جریان دائمی باش��د کما اینکه این موضوع در سخنان 
رئیس جمهور هم بوده و اقداماتی مانند تش��کیل شورای آب با 
مصوبات عدم بارگذاری جدید و کنترل مصرف آب انجام ش��ده 

است.
وی با اش��اره به آلودگی هوای اصفهان خاطرنش��ان کرد: یکی 
از دالی��ل آلودگی هوا ری��ز گردهای اطراف ش��هر ب��وده که با 
ج��اری ش��دن آب در رودخانه، رفع می ش��ود و توزی��ع بنزین 
یورو 4 نیز س��بب بهبود هوای ش��هر ش��ده و الزم اس��ت تمام 
 جایگاه ه��ای عرض��ه س��وخت ب��ه بنزی��ن ی��ورو 4 مجه��ز 

شوند.
حاج رس��ولی ها تصریح کرد: تجهیز ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
به 2 هزار اتوبوس در برنامه 5 س��اله اشاره شده و همچنین 40 
کیلومتر خط BRT نیز ازجمله برنامه های مهم برای جلوگیری 

از آلودگی هوا است.
وی گف��ت: توجه ویژه ب��ه معاینه خودروها حت��ی خودروهای 
دولتی و اتوبوس های شرکت واحد و احیای پارک های ساعتی 
کنار خیابان نیز ازجمله مس��ائلی اس��ت که برای رفع آلودگی 
هوا باید لحاظ ش��ود و مش��کالتی در اجرای ط��رح پارک های 
ساعتی وجود داشته اما باید توجه داشت که این تصمیم محلی 
 بوده که باید احیا ش��ود تا مشکالت حل ش��ده و اشتغال ایجاد 

شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان بابیان اینکه راه اندازی متروی 
اصفهان به کاهش آلودگی هوا کمک می کند، گفت: قرار شده تا 
ابتدای آذر، خط نخست مترو در شمال اصفهان راه اندازی شود 
و باید عملیات خط دوم و سوم مترو نیز به زودی آغاز شود و قرار 
شده به نیروی راهور برای کنترل مباحث ترافیکی شهر کمک 
ش��ود که توافق نامه این موضوع انجام شده و امیدواریم به زودی 

در دست اقدام قرار بگیرد.
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۴۷۰هزارکیسهزبالهازاصفهانجمعآوریمیشود
     هزار خانواده در ش��هر اصفهان زندگی می کنند و بدون تردید جمع آوری 470 هزار 
کیسه زباله از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح دشوار اس��ت و شهروندان باید پسماندها را 
در کیسه مناسب قرار دهند و تفکیک پس��ماند در مبدأ را جدی بگیرند تا جمع آوری 

پسماندها از سطح شهر آسان تر شود. 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: 
در مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت با هرگونه 
پرداخت های غیرقانونی برخورد می شود و دریافت 

زیرمیزی از سوی پزشکان ممنوع است.
 غالمرضا اصغری بابیان اینک��ه دو مرحله از طرح 
تحول نظام سالمت در استان به اجرا درآمده است، 
اظهار کرد:انتظار داری��م از هیچ گونه زیرمیزی در 

کلیه مراکز درمانی سطح استان گرفته نشود.
وی بابی��ان اینکه تالش ما این اس��ت ک��ه مردم 
کمترین هزینه برای بخش درمان پرداخت کنند  
تأکید کرد : تقاضای ما از مردم استان این است که 
هیچ گونه وجهی به عنوان زیرمیزی به جز تعرفه های 

دولتی و مصوبه پرداخت نکنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابیان اینکه ادامه طرح 
تحول سالمت در استان کشور یکی از برنامه های 
دولت در بخش بهداش��ت و درمان اس��ت ، تأکید 
کرد: به دلی��ل وجود بعضی از مس��ائل و معضالت 
اجتماعی در مناطق حاشیه ای دولت توجه ویژه ای 

به مناطق دارد.
وی بابیان اینکه تا انتهای س��ال 94 کلیه مناطق 
و ش��هرهای اس��تان ازجمل��ه کالنش��هر اصفهان 
تحت پوشش طرح پزش��ک خانواده قرار می گیرد 
اظهار کرد: جمعیتی بالغ بر 500 ه��زار نفر عالوه 
بر ش��هرهای خمینی ش��هر و اصفهان در حاشیه 
ش��هرهای، فالورجان،ش��هرضا،نجف آباد تح��ت 

پوشش قرارگرفته اند.

استاندار اصفهان گفت: حضور اتباع خارجی از ادیان مختلف و شرکت آن ها در 
عزاداری های حسینی در ایام محرم، از نکات مهم محرم به شمار می رفت که این 
مسئله سبب تبلیغ مذهب تشیع در این ایام شد. رسول زرگرپور اظهار کرد: کمال 
امنیت و آرامش در برگزاری مراسم س��وگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
حضور پرشور مردم استان در این مراسم نش��ان دهنده بلوغ سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی مردم استان اصفهان اس��ت.وی افزود: باز شور محرمی دیگر باشعور 
مردمانی از جنس فرهنگ و تاریخ در هم آمیخت و عزاداری و س��وگواری فرزند 
زهرا )س( در روز دهم محرم الحرام که از آغازین روزهای محرم برای تسلی دل 
شیعیان حضرتش شروع شده بود، باش��کوه هرچه تمام تر و در امنیت و آرامش 
کامل برگزار شد.استاندار اصفهان بیان کرد: اگرچه قرن ها از حادثه کربال گذشته، 

اما واقعه عاشورا هنوز زنده بوده و مردمان آزاده، پیام کربال را شنیده و از ژرفای 
وجود برای تحقق آن می کوشند.وی تصریح کرد: مردم متدین و انقالبی اصفهان 
آگاهانه و بدون هیچ هراسی از تحرکات مذبوحانه عوامل استکبار در بر هم زدن 
آرامش مسلمانان و ایجاد تفرقه بین اهل تش��یع و تسنن فضایی معنوی توأم با 
امنیت در مراسم عزاداری ایجاد کردند.زرگرپور خاطرنشان کرد: دشمنان اسالم 
و نظام جمهوری اس��المی اگر فرصت می یافتند،  یزیدی بودن خود را آش��کار 
می ساختند،  و خرس��ندیم که این ایام بدون هیچ اتفاق و یا حادثه ای در کمال 
آرامش به پایان رسید.وی از مردم به خاطر حضور گسترده و باشکوه در مراسم 
عزاداری قدردانی کرد و گفت: امسال بلوغی چشمگیر در برگزاری این مراسم ها 

مشهود و از غنای الزم برخوردار بود.

وی بابیان اینکه شهرهای درچه،کوشک واصغر آباد 
در حوزه شهرستان خمینی شهر تحت پوشش طرح 
پزشک خانواده درآمده اس��ت، گفت: کلیه مناطق 
حاشیه ای همچون جوی آباد خمینی شهر نیز تحت 

پوشش اجرای پزشک خانواده می گیرد.
دکتر اصغری افزود: ازاین پس گروه سالمت در کلیه 
مناطق موردنیاز مس��تقر می ش��ود و طرح پزشک 
خانواده به صورت فعال محوری با تش��کیل پرونده 

برای خانواده ها در این مناطق تشکیل می شود.
وی افزود: ازاین پ��س تنها خانواده ای ک��ه نیازمند 
به مراح��ل درمانی تخصصی دارن��د به متخصصین 
ارجاع داده می شود کلیه امور درمانی تحت نظر طرح 

پزشک خانواده اجرا خواهد شد.
اصغری بابیان اینکه با اجرای ای��ن طرح غربالگری 
بیماری در خانواده ها انجام می ش��ود، گفت:در این 
طرح حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 
روستایی استان تحت پوشش طرح پزشک خانواده 

استان قرارگرفته اند. 
وی بابیان اینکه در شرایط کنونی مناطق روستایی 
شهرهای کوچک اس��تان در اولویت این طرح قرار 
دارند ، گفت: تالش ما این است تا انتهای سال جاری 
بیش از دو میلیون نفر تحت پوش��ش طرح پزشک 

خانواده قرار بگیرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان بابیان اینکه 
امیدواریم در س��ال آینده بیش از دو میلیون نفر از 
جمعیت شهرهای بزرگ اس��تان تحت پوشش قرار 
گیرند، گفت: طرح پزشک خانواده در مرحله اول در 
شهرهای زیر 20 هزار نفر روستاهای استان به صورت 
کامل اجراشده و اکنون و در مرحله دوم این طرح در 
شهرهای بین 20 تا 50هزار نفر در حال اجراست و 
در مرحله بعدی شهرهای بیش از 50 هزار نفر تحت 

پوشش قرار می گیرد .

در مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت 

تبلیغ تشیع در ایام محرم 
استقبال اتباع خارجی از عزاداری حسینی در استان 

بساطزیرمیزیبرچیدهشدهاست

یادداشت

خداحافظی »عزت« با سالم 
سرافرازانه

رهبر معظ��م انقالب با ص��دور حکمی »محمد س��رافراز« را 
به عنوان رئیس جدید رسانه ملی منصوب کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای طی حکم��ی با تقدیر از تالش های 
خستگی ناپذیر و دلس��وزانه  مهندس عزت اهلل ضرغامی، آقای 
محّمد سرافراز را برای یک دوره  پنج ساله به ریاست سازمان 

صداوسیما جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در این حکم با اشاره به مسئولیت 
تاریخی رس��انه ملی در حفظ و ارتقای اس��تقالل فرهنگی و 
هویت انقالب ایران اسالمی تأکید کردند: سازمان صداوسیما 
با مأموریت خطیر »هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی 
جامع��ه« به مثابه دانش��گاه عمومی، وظیفه گس��ترش دین، 
اخالق، امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی 
در میان آحاد ملّت را بر عهده داشته و به عنوان موتور محرک و 
مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه ای همه جانبه و 
مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک به مدیریت های 
اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاس��ت های کالن 

نظام و تحقق سند چشم انداز کشور را بر دوش دارد.

احیای تاالب گاوخونی به زاینده رود 
بستگی دارد 

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: ت��االب بین الملل��ی گاوخونی س��االنه به 60 

میلیون مترمکعب آب نیاز دارد.
 مهدی انصاری با اش��اره به ضرورت احیای تاالب بین المللی 
گاوخونی اظهار کرد: از س��ال ۱385 با بروز خشکسالی ها در 
اصفهان به مرورزمان آب ورودی به تاالب بین المللی گاوخونی 

کم شده و عرصه این تاالب نیز خشک شده است.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه از چند روز گذش��ته تاکنون آب در 
رودخانه زاینده رود جاری شده است، تصریح کرد: جاری شدن 
آب در تاالب گاوخون��ی نیز به جاری ب��ودن آب در رودخانه 

زاینده رود بستگی دارد.
وی بابی��ان اینکه میزان آبی ک��ه باید وارد ت��االب گاوخونی 
ش��ود، از سوی ش��رکت آب منطقه ای اس��تان مشخص شده 
است، ادامه داد: احیای تاالب بین المللی گاوخونی از بسیاری 
از خس��ارت های ناش��ی از خشکس��الی این تاالب در استان 

جلوگیری می کند.

 راه اندازی رشته تحصیلی بورس 
در مقطع متوسطه

راه اندازی رشته تحصیلی بورس در مقطع متوسطه که چندی 
پیش در شورای عالی آموزش وپرورش به تصویب رسیده بود 
با امضاء تفاهم نامه بین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و معاون متوس��طه آموزش وپرورش به طور رس��می به جمع 

رشته های کار و دانش اضافه شد.
 راه اندازی رشته تحصیلی بورس در مقطع متوسطه که چندی 
پیش در شورای عالی آموزش وپرورش به تصویب رسیده بود 
با امضاء تفاهم نامه بین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و معاون متوس��طه آموزش وپرورش به طور رس��می به جمع 

رشته های کار و دانش اضافه شد.
دان��ش آم��وزان دوره کار و دانش در گرایش ب��ورس و اوراق 
بهادار پس از گذراندن یک دوره دوساله با اخذ مدرک دیپلم 
در سمت متصدی پذیرش سفارش خریدوفروش اوراق جذب 

بازار کار می شوند.
خاطرنشان می شود از ابتدای سال تحصیلی 93-94 در چهار 
اس��تان تهران، اصفهان، البرز، خراس��ان رضوی تعداد ۱23 
دانش آموز دختر و پس��ر در رش��ته بورس ثبت نام و مشغول 

تحصیل شده اند.

 85میلیون کودک در دام 
مشاغل خطرناک

سازمان جهانی کار با انتشار گزارشی درباره وضعیت کودکان 
کار اعالم کرد: از مجموع ۱68 میلیون کودک کار در جهان، 

85 میلیون نفر در مشاغل خطرناک فعالیت دارند.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت 
کودکان کار و آمارهای موجود در این بخش اعالم کرد: تعداد 
جهانی کودکان کار در جهان نسبت به سال 2000 به میزان 

یک سوم کاهش یافته است.
بر پایه این گزارش، تعداد کودکان کار در حال حاضر به ۱68 
میلیون نفر کاهش یافته که این تعداد در سال 2000 به میزان 

246 میلیون نفر بوده است.
درعین حال، هم اکنون بیش از نیمی از کودکان کار به تعداد 
85 میلیون نفر در مش��اغل خطرناک فعالیت دارند که البته 
 این تعداد در س��ال 2000 به میزان ۱7۱ میلی��ون نفر بوده 

است.

شهر پیرایش می شود
     مدیرعامل س��ازمان زیباسازي ش��هرداري اصفهان اظهار 
داش��ت: تجمیع پالک منازل و کد پس��تی یکي از طرح هایی 

است که در راستاي پیرایش شهر پیش بینی شده است .
محمدرضا نیلفروش��ان بابیان این مطلب گفت: برنامه ای در 
س��ال جاري و س��ال 94 براي پیرایش ش��هر اصفهان و رفع 

نازیبایی ها پیش بینی شده است. 
وي افزود: تجمیع پالک منازل و کد پستی یکي از طرح هایی 

است که در راستاي پیرایش شهر پیش بینی شده است . 
مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان بابیان اینکه 
طراحي تجمیع پالک و کد پستی در اندازه ۱5*۱5 انجام شده 
اس��ت، تصریح کرد: در مناطق تاریخ��ي ۱، 3 و 5 تجمیع کد 
پستی و پالک منازل بر روي کاشي و در سایر مناطق به صورت 
فلزي و مزین به " بس��م اهلل الرحمن الرحی��م" بر درب منازل 
نصب می شود. نیلفروشان با اشاره به اینکه قرارداد اجراي این 
طرح با 4 منطقه منعقدشده اس��ت، خاطرنشان کرد: قرارداد 
اجراي این طرح با س��ایر مناطق نیز تا پایان ماه آینده منعقد 

می شود. 

اخبار کوتاه

SMS

رئیس جمعی��ت مامایی اصفهان گفت: بر اس��اس ش��واهد موجود، میزان 
 سقط ناخواسته جنین در میان زنان باردار در سال های اخیر افزایش یافته

 است.
 محبوبه والیان��ی افزود: تحقیق منس��جم یا آم��ار دقیق��ی در این زمینه 
وجود ندارد اما گزارش ها و شواهد موجود نش��ان می دهد که میزان سقط 
خودبه خودی جنین به ویژه در ماه های نخست بارداری افزایش یافته است.

این کارشناس ارشد مامایی ادامه داد: درحالی که مادر مراقبت های دوران 
بارداری را انج��ام می دهد و منتظر رش��د فرزند خود اس��ت ناگهان دچار 
مش��کالتی مانند لکه بینی و خونریزی ش��ده و جنین خودبه خود س��قط 

می شود و هیچ عمد یا خواسته ای مبنی بر سقط جنین وجود ندارد.
والیانی گفت: افزایش اضطراب در میان زنان و مصرف غذاهای فوری )فست 
فود(، تن پروری و کم تحرکی، امواج پارازیت ها و تجهیزات الکترونیکی مانند 
تلفن هم��راه و آلودگی هوا را می توان ازجمله دالیل افزایش س��قط جنین 

عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه برای بررس��ی تأثیر امواج پارازیت ها نیاز به تحقیقات 
بیشتری است ، افزود: امواج تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن همراه نیز منجر 

به تولید اسپرم ها و تخمک های ناکامل می شود.
این ماما توضیح داد: ممکن است زوجی، اسپرم یا تخمک های ناکامل داشته 
باشند و باروری اتفاق بیفتد در این صورت منجر به سقط جنین خواهد شد.

رئیس جمعیت مامایی اصفهان گفت: اگر زنی دچار س��قط جنین شد باید 
با مراجعه به پزشک متخصص تحت آزمایش های خون و نطفه قرار گیرد و 

اگر سقط مکرر داشت ابتدا شوهر او معاینه و پس ازآن سیستم ایمنی بدن یا 
مواردی مانند اختالل خونی زن بررسی می شود.

این کارش��ناس ارش��د مامائی همچنین نگه��داری حیوان��ات خانگی در 
منزل را یک��ی از عوام��ل س��قط جنین دانس��ت و گف��ت: عفونت هایی از 
 طریق این حیوان��ات به ویژه گرب��ه به زن منتق��ل و منجر به س��قط مکرر 

می شود.

وی اف��زود: درمجم��وع تغییر س��بک زندگی 
درزمینه های مختلف منجر به افزایش س��قط 

خودبه خودی جنین شده است.
وی همچنین با اشاره به آمار ساالنه 220 هزار 
س��قط جنین در کش��ور تصریح کرد: بر اساس 
آماره��ای اعالم ش��ده ۱20 هزار م��ورد از آن 

غیرقانونی است.
رئیس جمعیت مامایی اصفه��ان افزود: از این 
۱20 هزار مورد سقط غیرقانونی تعدادی مربوط 
به بارداری های غیرش��رعی و تعدادی مربوط 
به ناخواس��ته بودن ب��ارداری و برخالف میل 

زوج است.
والیانی تصریح کرد: تعیین درصد س��قط های 
خودبه خ��ودی و ناخواس��ته جنی��ن از میان 
همه موارد بسیار مشکل اس��ت چراکه ممکن 
اس��ت زن��ی ب��ه بیمارس��تان مراجع��ه و ادعا 

کند ک��ه ناخواس��ته دچار خونری��زی ش��ده درحالی که در من��زل برای او 
 اتفاقی افتاده ی��ا به طور عم��د جنین خود را در معرض س��قط ق��رار داده

 است.
به گفته این ماما، س��قط های خودبه خودی و ناخواسته در دسته سقط های 

قانونی قرار می گیرد.
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رئیس جمعیت مامایی اصفهان عنوان کرد 

سقط ناخواسته جنین افزایش یافته است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: هیچ آتش سوزی یا آسیب به درختان در منطقه ناژوان 

رخ نداده است.
 احمد سلیمانی پور در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه 
در روز گذش��ته برخی از مردم با برخی از خبرنگاران تماس 
گرفته و اعالم کرده اند که طی روز های گذشته با جاری شدن 
آب در رودخانه زاینده رود برخی از مردم نسبت به آتش زدن 
درختان ناژوان اقدام کرده اند و برای مردم این منطقه ایجاد 
مزاحمت کرده اند، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، اظهار 
کرد: خیر، هیچ آتش سوزی یا آسیب به درختان در منطقه 

ناژوان به وقوع نپیوسته است.
وی اضافه کرد: طی روز های گذش��ته هیچ گزارشی مبنی 
بر آتش سوزی یا حتی آس��یب به درختان ناژوان یا حاشیه 

زاینده رود به ما اعالم نشده است.
 به گزارش ف��ارس مدیرعامل س��ازمان پارک ه��ا و فضای 
س��بز ش��هرداری اصفهان بابیان اینکه هرگونه گزارش��ی 
مبنی بر آتش س��وزی یا حتی آس��یب به درخت��ان ناژوان 
یا حاش��یه زاینده رود را تکذی��ب می کنی��م، تصریح کرد: 
طی روز های گذش��ته ب��ا ج��اری ش��دن آب در رودخانه 
زاینده رود برخی از م��ردم با بردن کنده ه��ای درختان در 
 کنار زاینده رود نس��بت به آت��ش زدن این کنده ه��ا اقدام 

کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه هر آتش سوزی در ناژوان یا در حاشیه 
زاینده رود مرب��وط به کنده های درختان بوده اس��ت، ادامه 
داد: هیچ آتش سوزی در ناژوان و حاشیه زاینده رود مربوط 
به درختان موجود در این منطقه نبوده اس��ت و س��ازمان 
پارک ها و فضای س��بز  ش��هرداری با هرگون��ه تخلفی در 
 راس��تای ورود آس��یب به درختان در سطح ش��هر برخورد

 می کند.

مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: در زیر بلوارهای میانی چهارباغ اصفهان آبراهه هایی 
از دوران صفوی در جوار مسیر مترو وجود دارد که سالم است و در 

صورت صالحدید مسئوالن می توان به راحتی آن ها را احیا کرد.
شهرام امیری اظهار داشت: در منطقه دروازه دولت اصفهان و در 
زیر بلوارهای میانی منطقه چهارباغ  کانال و آبراهه های تاریخی 
از دوران صفوی وجود داشته که اداره میراث فرهنگی اصفهان بر 

حفظ این آثار در کنار عبور مترو مالزمت دارد.
وی بابی��ان اینک��ه می��راث فرهنگی اصفه��ان در ح��ال انجام 
پژوهش هایی اس��ت تا بدون کوچک ترین آس��یب ب��ه این آثار 

تاریخی ایس��تگاه مترو ساخته ش��ود، افزود: بدنه اصلی خیابان 
چهارباغ عباسی از دوران صفویه تاکنون تغییری نداشته و حتی 

بلوار وسط خیابان نیز در آن زمان وجود داشته است.
وی بابیان اینکه در آن زمان در دو طرف چهارباغ باغ های زیادی 
وجود داشته است که اکنون تنها دو باغ بلبل و درویش باقی مانده 
است که به پارک ش��هید رجایی معروف اس��ت، تأکید کرد: در 
دوران صفویه برای انتقال آب به مرکز ش��هر اصفهان کانال آب 
بزرگی از سی وس��ه پل تا دروازه دولت کش��یده ش��ده است که 
 نهرهای فرعی فراوانی نیز داشته که آب را به این باغ ها می رسانده

 است.
امیری با اش��اره به اینکه چهارباغ اصلی از دروازه دولت تا انقالب 
بوده اس��ت این باغ ها بعدها تا چهارباغ باال گس��ترش یافته و باغ 
دانشگاه اصفهان اکنون به جای باغ هزارجریب قرارگرفته است، 
گفت حدود 50 س��ال پیش به منظور محافظ��ت از این کانال و  

نهرهای فرعی این کانال ها با خاک پوشانده شده است.
وی  اضافه کرد: این آبراهه ها س��الم است و در صورت صالحدید 
مس��ئوالن می توان به راحتی آن ه��ا را احیا کرد ک��ه امیدواریم 
 این اتفاق در آین��ده نزدیک با مس��اعدت ارگان ه��ای مختلف

 رخ دهد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

ناژوان آتش نگرفته است  
 مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 

آبراهه های دوران صفوی  احیا شود 

 امواج پارازیت ها 
و تجهیزات 

الکترونیکی 
مانند تلفن همراه 

و آلودگی هوا را 
می توان ازجمله 

دالیل افزایش 
 سقط جنین
 عنوان کرد



اخبار کوتاهيادداشت

 آخرين وضعیت آزادسازی
 سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی س��ازی آخرین وضعیت آزادسازی 
سهام عدالت را تش��ریح کرد و گفت: اگر اقدامات الزم صورت 
بگیرد، ممکن اس��ت امس��ال آزادسازی س��هام عدالت کلید 

بخورد.
میر اشرف عبداهلل پوری حسینی، به آخرین وضعیت پرونده 
سهام عدالت اشاره کرد و گفت:در حال حاضر بررسی های الزم 
در خصوص نحوه آزادسازی سهام عدالت و ابهامات موجود در 
این پرونده صورت گرفته و پیش نویس الیحه به دولت تقدیم 

شده است اما هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
وی در پاسخ به این س��ؤال که مردم می توانند امیدوار باشند 
س��هام عدالت امس��ال آزاد می ش��ود؟ گفت:اصاًل نباید این 
امیدواری به وجود بیاید، زیرا هنوز زمان 10 س��اله پرداخت 
اقساط تمام نش��ده و سود سهام پرداخت نش��ده است.اما اگر 
الیحه توس��ط دولت تصویب ش��ده و توس��ط مجلس نیز به 
تصویب برس��د و آنچه پیش بینی ش��ده اتفاق بی افتد، امکان 

آزادسازی فراهم می شود.

 گوجه فرنگی تا 25 روز ديگر 
ارزان می شود

رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان از افزایش قیمت بیش از 
دو برابری قیمت گوجه فرنگی و انگور خبر داد و گفت: به دلیل 
کاهش عرضه، قیمت گوجه فرنگ��ی افزایش یافته و تا 25 روز 

دیگر ارزان تر از قیمت فعلی آن می شود.
حسین مهاجران ، درباره  افزایش قیمت گوجه فرنگی و انگور 
گفت: در آبان  هرسال گوجه فرنگی های شهری تمام می شود 

و تا رسیدن گوجه های دزفول قیمت گوجه افزایش می یابد.
وی افزود: همه س��اله بعد از اتمام گوجه فرنگی های ش��هری، 
قیمت ای��ن محصول به م��دت دو هفته افزای��ش می یابد که 
امسال کمی بیشتر از هرسال شاهد افزایش قیمت آن هستیم.

مهاجران گفت: گوجه فرنگی که هر کیلوگرم آن 1200 تومان 
فروخته می ش��د از امروز به 3000 تومان افزایش یافته است. 
انگور نیز از کیلویی 1500 تومان در میدان ها میوه و تره بار به 

3000 هزار تومان افزایش قیمت یافته است.
رئی��س اتحادی��ه می��وه و سبزی فروش��ان ادام��ه داد: 
گوجه فرنگی ه��ای دزفول از حدود دو هفته آین��ده وارد بازار 
می ش��وند و حدود 10 روز پس ازآن گوجه های بندر عباس و 
پس ازآن به ترتیب از چابهار و بوشهر وارد می شوند؛ بنابراین 
می توان گفت قیمت گوجه فرنگی در 25 روز آینده ارزان تر از 
قیمت فعلی آن است.وی گفت: پرتقال شمال 2000 تا 3000 
تومان، پرتقال جنوب )کوهس��تان( 3000 تا 4000 تومان، 
پرتقال رسمی 1200 تا 1300 تومان، هویج 1500 تومان و 

خیار 2000 تا 2500 تومان به فروش می رود.
ریی��س اتحادیه میوه و سبزی فروش��ان افزود: ه��ر کیلوگرم 
س��یب زمینی 1200 تا 1400 تومان، م��وز 3500 تا 4000 
تومان، پیاز 800 ت��ا 1200 تومان و س��یب زمینی 1200 تا 

1400 تومان فروخته می شود.

تازه های جلسه شورای 
سیاست گذاری خودرو

جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو اواخر هفته 
گذشته )پنجشنبه( به ریاس��ت وزیر صنعت، معدن و تجارت 

برگزار شد.
در این جلس��ه محمدرضا نعم��ت زاده مجدداً از مس��ئوالن 
ش��رکت های مونتاژ کنن��ده خودروه��ای چین��ی در ایران 
 )مدی��ران خ��ودرو و کرم��ان موتور( خواس��ت ت��ا در جهت 
 داخلی سازی خودروهای چینی در حال مونتاژ در ایران اقدام 
کنند.در این زمینه مسئوالن مدیران خودرو اظهار کردند که 
به دلیل پایین بودن تیراژ خودروهای چینی در حال تولید در 
ایران، داخلی س��ازی قطعات این خودروها به صرفه نیست و 
قطعه سازان نیز تمایلی به تولید قطعات این خودروها ندارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاس��خ ب��ه این اظهارات 
اعالم کرد که اصوالً دلیلی برای تولید خ��ودرو با تیراژ پایین 
و درنتیج��ه هزینه تمام ش��ده باال در کش��ور وج��ود ندارد و 
مس��ئوالن ش��رکت های مونتاژ کننده خودروهای چینی در 
ایران باید تدابیری بی اندیش��ند تا بتوانند به داخلی س��ازی 
قطعات این خودروها بپردازند زیرا هم اکنون اکثریت قطعات 
خودروه��ای چین��ی به صورت فول س��ی کی دی از کش��ور 
چی��ن وارد و تنه��ا در ایران مونت��اژ می ش��وند.همچنین در 
این جلس��ه چگونگی برگزاری دومین همای��ش بین المللی 
صنع��ت خ��ودرو در تاریخ ده��م آذرماه امس��ال بررس��ی و 
نعمت زاده از برگزارکنندگان این همایش خواس��ت در جهت 
 افزایش س��طح کیفی میهمان��ان حاض��ر در همایش تالش

 کنند.

 طرح جامع صنعت زنبورداری
 در دستور کار

مدیرکل دفتر امور طیورو زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: صنعت زنبورداری ب��ا 73 هزار و 533 نف��ر بهره بردار 
و 6 میلی��ون و 600 ه��زار کلن��ی زنبورعس��ل یک��ی از زیر 
 بخش ه��ای مهم صنع��ت دامپ��روری در بخش کش��اورزی

 است.
رضا ترکاش��وند افزود : میزان تولید عس��ل س��االنه کش��ور 
 74 ه��زار و 570 ت��ن ب��ا میانگی��ن تولی��د 11.5 کیلوگرم

 است.
ترکاش��وند اضافه کرد : صنعت زنبورداری برای رس��یدن به 
جایگاه شایسته خود باید طرح جامع، نقش��ه راه و یا طرحی 
راهبردی داش��ته باش��د که این طرح گویا و ترس��یم کننده 
 حرکت آن در آینده در مصاف با چالش های درونی و بیرونی

 است .
ترکاش��وند گفت : صنعت زنبورداری با مهم ترین کارکرد آن 
یعنی گرده افش��انی یک فعالیت فرا بخش��ی است از عملیات 
گرده افشانی محصوالت کشاورزی افزایش می یابد و بازارپسند 
می شود، جنگل ها و مراتع تنوع زیستی و ژنتیکی شان افزایش 
می یابد، محیط زیست غنی و پربار می شود و فرسایش خاک 

را کاهش می دهد.

4
شماره گذاری وانت پیکان از سر گرفته شد

عبداهلل بابایی، معاون فروش ایران خودرو دراین باره گفت: باوجوداینکه تولید وانت پیکان تنها تا پایان 
سال جاری انجام خواهد شد و این موضوع قباًل مصوب شده است، پلیس شماره گذاری این خودرو را 
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نرخ تورم در 8 ماه اخیر 11 درصد کاهش یافته اس��ت که 
می تواند در تعیی��ن حداقل دس��تمزد 94 کارگران تأثیر 
مستقیم داشته باشد. اگر شورای عالی کار نتواند امتیازات 
دیگری را به منظور تقویت دستمزدها برای سال آینده در 
نظر بگیرد، با تداوم کاهش تورم در ماه های آینده، افزایش 

مزد سال آینده بین 90 تا 121 هزار تومان خواهد بود.
با قرار گرفتن در ماه هش��تم س��ال و طرح برخی مباحث 
درباره تعیین حداقل دس��تمزد س��ال آین��ده میلیون ها 
کارگر و مش��مول قانون کار، س��تادهای بررسی وضعیت 
معیش��ت خان��وار کارگ��ری تش��کیل و پیش��نهادهایی 
 برای طرح در ش��ورای عال��ی کار نیز در دس��ت تهیه قرار 

دارد.
نمایندگان کارگران می گویند ب��ه زودی و دریکی دو ماه 
آینده مباحث رس��می خود را با نمایندگان کارفرمایان و 
دولت درباره دستمزد سال 94 مش��موالن قانون کار آغاز 
خواهند کرد. آن ها امیدوارند ب��ا توجه به وعده های دولت 
تدبیر و امید درباره لزوم تأمین معیشت کارگران، برنامه های 
حمایتی مناسبی از س��وی دولت در این خصوص تدوین 
شود.تاکنون دولت تدبیر و امید یک حداقل دستمزد برای 
کارگران تصویب و ابالغ کرده اس��ت و ب��ه زودی مباحث 
جدیدی در ای��ن زمینه مطرح خواهد ش��د. در طول یک 
سال گذشته مباحث جدیدی درباره نحوه افزایش سالیانه 

دستمزدهای کارگران مطرح شده است.
طرح مباحث جديد درباره دستمزدها

وزارت کار دول��ت تدبیر و امید س��ال گذش��ته در اولین 
دور فعالیت خود بحث تعیین حداقل دس��تمزد کارگران 

طبق یک مدل جدید که هم تورم سالیانه را پوشش دهد 
و هم تأمین کننده معیش��ت باش��د را مطرح کرده است؛ 
موضوعی که سالیان متمادی مطرح بوده و تاکنون راهکار 
روشنی برای آن پیدا نشده اس��ت.تاکنون و تقریباً از زمان 
تصویب قانون کار در سال 68، دستمزدها بر مبنای روش 
چانه زنی نماین��دگان کارگ��ران و کارفرمایان و همچنین 
حضور تقریباً مداخله گرانه دولت ها پیگیری ش��ده است؛ 
اما این ب��ار وزارت کار دول��ت تدبیر و امید مدعی اس��ت 
می خواهد روش��ی را پیگیری کند که هم برای کارگران و 
هم کارفرمایان راضی کننده باشد.در این زمینه وزارت کار 
اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی مزد و بهره وری نیز کرده 
و این کارگروه تاکنون مباحثی را درزمینه وضعیت هزینه ها 
و دستمزدهای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی 
ازجمله ساختمان، صنعت دارو، خودرو و مواد غذایی دنبال 
کرده اس��ت.اگر برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده 
کارگران، روش جدیدی به س��رانجام نرسد و کارها مانند 
سال های گذش��ته بر اس��اس چانه زنی دنبال شود دوباره 
مباحث مربوط به نرخ تورم اعالمی مراجع رسمی و ماده 41 

قانون کار مطرح خواهد شد.
آيا افزايش دستمزد دوباره طبق تورم است؟

افزایش نرخ تورم در س��ال های گذش��ته به وی��ژه پس از 
اجرای عجوالنه فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت های 
سابق باعث ش��ده بود تا نرخ تورم به باالترین میزان خود 
برسد؛ ازاین رو نمایندگان کارگران معتقد بودند بر اساس 
ماده 41 قانون کار، باید حداقل دس��تمزد ب��ه میزان نرخ 
تورم پایان س��ال و با توجه به تأمین معیشت تعیین شود 

 که البته دررس��یدن به این خواس��ته خود تقریب��اً ناکام 
بوده اند.

با توجه به اعالم های مک��رر دولت در ماه های گذش��ته و 
ارائه نرخ های کاهشی تورم در س��ال جاری، حال اگر این 
روال دوباره پیگیری شود شاید این بار کارفرمایان به جای 
کارگران باش��ند که برعکس همیش��ه ب��ر تعیین حداقل 
دستمزد سال 94 بر مبنای نرخ تورم به دلیل کاهشی بودن 

آن اصرار کنند!
کارگران معتقدند هرچند رون��د افزایش قیمت ها در بازار 
ُکند ش��ده و دیگر از تالطم های ناگهانی در بازارها خبری 
نیست، اما هنوز چیزی بر قدرت خرید آن ها افزوده نشده 
و در صورت اس��تناد صرف به نرخ ت��ورم و تعیین افزایش 
دس��تمزد پایین در س��ال 94؛ قدرت خرید آن ها یک بار 
دیگر دستخوش کاهش خواهد ش��د و دولت باید به عمل 
به بند دوم م��اده 41 قانون کار درباره تعیین دس��تمزدی 
تأمین کننده معیش��ت نیز توجه ویژه داش��ته باشد.طبق 
اع��الم مرکز آمار ای��ران نرخ ت��ورم در فرودین ماه س��ال 
جاری به میزان 30.2 درص��د بوده ک��ه در پایان مهرماه 
به 19.1 درصد کاهش یافته اس��ت. بنابرای��ن طبق ماده 
41 قانون کار، افزایش دس��تمزد س��ال آین��ده کارگران 
نمی توان��د فاصل��ه چندانی ب��ا پایین ترین ن��رخ تورم که 
 احتماالً تا ماه های آینده کاهشی تر نیز خواهد شد داشته

 باشد.
این یعنی اینکه دستمزد مشموالن قانون کار در سال آینده 
باید بین 15 تا نهایتاً 20 درصد نسبت به سال جاری افزایش 
داشته باشد که رقمی بین 91 تا 121 هزار تومان خواهد شد 
و با این وضعیت شاید حداکثر از 609 هزار تومان به 730 

هزار تومان برسد.
شرايط تعیین مزد 94 ويژه است

دبیر کل کان��ون عالی انجمن های صنف��ی کارگران ایران 
 اظهار داش��ت: اقتصاد کش��ور بیمار اس��ت و باید درمان

 شود. 
اگر مباحث را در شرایط فعلی دنبال کنیم، احتماالً افزایش 
دستمزدها در سال آینده مناسب نخواهد بود و طبق تورم 

فعلی در حد 20 درصد می شود.
غالمرضا عباس��ی بابی��ان اینک��ه از طری��ق هماهنگی با 
نمایندگان کارگران در استان ها به دنبال تهیه مستندات 
و آمارهای جدیدی از وضعیت معیش��ت کارگران هستیم 
گفت: در 9 منطقه از کشور ستادهای تعیین دستمزد 94 

کارگران را تشکیل دادیم.

سناريوهای جديد برای تعیین مزد کارگران

افزایش مزد سال آینده بین 90 تا 121 هزار تومان 
مدير امور برق نواحی شهرستان 

اصفهان خبر داد

تزريق 14 مگاوات انرژی برق 
به شبکه های امور نواحی 

مدیر امور برق نواحی شهرس��تان اصفهان گفت: از 
ابتدای سال تاکنون 113 ترانس در مدار قرار گرفته 
و 14 مگاوات ان��رژی برق به ش��بکه های محدوده 
امور نواحی تزریق شده است.حمیدرضا سلطانی با 
اشاره به اینکه اقدامات بسیار گسترده ای در زمینه  
بازسازی و بهینه سازی ش��بکه های فرسوده انجام 
شده است، اظهار کرد: بر همین اساس در این امور 
افزایش قابلیت اطمینان ش��بکه های برق، افزایش 
قدرت مانور و ظرفیت س��ازی های جدید در دستور 
کار این مدیریت ق��رار گرفته اس��ت.وی اعتبارات 
پروژه های این امور را 10 میلیارد تومان عنوان کرد 
و افزود: ای��ن مقدار کار اجرایی ب��ا 5 میلیارد تومان 
پایان یافته و تحویل و تحول ش��ده است.وی ادامه 
داد: از جمله پروژه های در حال احداث در این امور را 
می توان احداث پنج کیلومتر شبکه فشار متوسط دو 
مداره در شهرک صنعتی جی با ظرفیت 10 مگاوات 
در حال احداث دانست.سلطانی با بیان اینکه نصب 
چهار دستگاه ترانس��فورماتور جدید در روستاهای 
گورت، هفت شویه و سنجوانمره نیز صورت گرفته 
است، اضافه کرد: در زمینه بازسازی شبکه ها تعویض 
360 پایه فش��ار متوسط و فش��ار ضعیف در بخش 
جرقویه انجام ش��ده اس��ت.وی در ادام��ه از تعمیر 
6 دس��تگاه رکلوزر ب��ر روی فیدرهای کش��اورزی، 
تعمیر یکی از پل های اتوبوس��تر در روستای رامشه 
و حارس آباد خبر داد و گفت: تعمیرات پیش��گیرانه 
 فیدرهای بحرانی، تعمیر 150 دس��تگاه س��رویس

 پس��ت  زمینی و هوای��ی، تعوی��ض مقره های خط 
کوهس��تانی مارش��نان، جابه جایی 12 دس��تگاه 
ترانسفورماتور در محدوده امور صورت گرفته است.

مدیر امور برق نواحی شهرستان اصفهان همچنین 
افزایش قابلیت اطمینان ش��بکه و ظرفیت س��ازی 
جدید، نصب پست سیار 63 کیلوولت جاده نایین، 
نصب 81 مجموعه کت اوت فیوزی را از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در این امور بیان ک��رد.وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود از آغاز به کار اتوماسیون 
ش��بکه در مدیریت نواح��ی با نصب پنج دس��تگاه 
سکسیونر موتوردار با قابلیت مونیتورینگ )کنترل از 
راه دور( به صورت بهنگام در منطقه صنعتی سگزی 

خبر داد.
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قیمت ها در بازار طالی جهانی ترکید

منتظر افزايش قیمت سکه باشید
در آخرین س��اعات معامالت طال در بازار جهانی، بهای این فلز 
گران بها برخالف تمامی پیش بینی ها 37 دالر افزایش پیدا کرد.

در شرایطي که تصور می ش��د با توجه به وضعیت افول رشد 
اقتصادي در چین و کاهش رشد اقتصادي امریکا، قیمت طال 
با ش��یب مالیمي روند صعودي را پیش گیرد ولي در آخرین 
س��اعات معامالت بازار لندن بهاي طال 37 دالر افزایش پیدا 

کرد.
تحلیلگران ب��ازار اعتقاددارند، تضعیف ناگهان��ي ارزش دالر 
دلیل اصلي رشد قیمت طال بوده اس��ت. به باور این دسته از 
فعاالن بازار با توجه به گزارش های تازه ای که در مورد وضعیت 
اقتصادي آمریکا منتشرش��ده، احتمال افزایش دوباره قیمت 
طال بازهم وجود دارد. تحوالت سیاس��ي این کشور و پیروزي 
جمهوري خواهان در انتخابات کنگره نیز در رش��د قیمت طال 
مؤثر بوده است.اما رشد 37 دالري بهاي طال در شرایطي صورت 
پذیرفته اس��ت که تمام��ي تحلیل های بین الملل��ی از کاهش 
قیمت خبر می داد. تحلیلگران موسسه بلومبرگ هفته گذشته 
پیش بینی کرده بودند که قیمت طال به مرز کمتر از 1000 دالر 
براي هر اونس نیز می رسد. بااین وجود جهش ناگهاني قیمت طال 
تقریباً تمامي فعاالن بازار را س��ردرگم کرده است. حتي برخي 
س��ایت های بین المللی مانند کیتکو براي تفسیر وضعیت بازار 
طال از اصطالح معروف »دوران سیاه« نام برده بودند. 31 نوامبر 
که قیمت طال به صورت ناگهاني کاهش یافته بود نیز در بازارهاي 
بین المللی به نام »جمعه سیاه« ش��هرت یافته بود. مدتي بعد 
کارشناسان اعالم کردند:»  طال در مقابل افزایش حجم معامالت 
بازارهای سهام دیگر سرمایه امنی نیست.«براین اساس حرکت 
روزانه طال نیز همگي فعاالن بازار را به این تحلیل نزدیک تر کرده 
بود که نمی توان امیدي به روند قیمت گذاری ها در بازار جهاني 
داشت. از س��ویی با اعالم توقف سیاس��ت های حمایتی بانک 

مرکزی آمریکا از بازارها و رشد نسبی اقتصاد آمریکا طالی 
زرد دیگر اقبال گذش��ته را ندارد. به خص��وص اینکه برخی 
کارشناسان پیش بینی کرد که در ماه های آینده رشد تورم و 
افزایش اشتغال در آمریکا روند پرسرعت تری به خود بگیرد.

اعالم خبرهای جدید دربارۀ وضعیت اقتصادی آمریکا نه تنها 
طال را به ورطۀ سقوط کشاند بلکه ارزش دالر را به باالترین 
میزان در طول دو سال اخیر در مقابل یورو و باالترین میزان از 
سال 2008 در مقابل ین ژاپن رساند. افزایش ارزش دالر در 
مقابل ین ژاپن با اعالم سیاست های انعطافی و محرک های 

پولی بانک مرکزی ژاپن بیشتر هم شد.
در حال حاضر رون��د تحلیل ها در مورد آینده ب��ازار طال تغییر 
کرده اس��ت. برخي فعاالن بازار ب��ا توجه به تح��والت داخلي 
امریکا امیدوار ش��ده اند که فلز زردرنگ به روزهای اوج بازگردد 
و بازارهاي سهام از رونق بیفتند. از سوي دیگر بررسی ها نشان 
می دهد که مشابه چنین اتفاقات کوتاه مدتی به کمک سرمایه 
گردانان بازارهاي جهاني باره��ا رخ داده بود.یکي از تحلیلگران 
بلومبرگ نی��ز در صفحه تویتر خ��ود در این بار نوش��ته بود:» 
مدت ها قبل هم سرمایه گذاران بازار طال از این بازی ها درآورده 
بودند.« او در این تویت خود اش��اره به رفتارهایي داش��ت که 
تالش می کنند، به بازار مس��یري تازه دهند ولي دوام چنداني 
ندارند. حتي برخي تحلیلگ��ران بدبین بازار ه��م اعتقاددارند 
که رش��د قیمت طال تنها یک روز مانده ب��ه تعطیلي بازارهاي 
جهاني اقدامي ه��دف دار از س��وي س��رمایه گذارانی بوده که 
به صورت ناگهاني اقدام به خرید این فل��ز گران بها کرده اند. به 
نوشته تحلیلگر کیتکو »پیش بیني دقیق در مورد بازار طال این 
اس��ت که هیچ پیش بینی نکنید.« گفته های او نشان می دهد 
 که بازار در ش��رایط کنوني محل��ي امن براي س��رمایه گذاری

 نیست.

سه میلیارد ريال صرفه جويی 
در فوالد حاصل شد

با بومی س��ازی س��امانه انتق��ال قدرت حرک��ت طولی 
 جرثقیله��ای 19و20 ن��ورد گ��رم ف��والد مبارک��ه، در 
سال جاری س��ه میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی در 

این شرکت حاصل شد.
 کارشناس واحد بازرسی جرثقیل ها و اسکلت فلزی این 
ش��رکت گفت: در پی این اقدام مبتکرانه، سامانه انتقال 

قدرت حرکت طولی جرثقیل های یاد شده اصالح شد.
عباس برات��ی ادامه داد: این س��امانه ب��دون هیچ گونه 
مشکلی با بهترین عملکرد مورد بهره برداری قرار گرفت 
و مصرف قطعات یدک��ی و توقفات اضطراری و تعمیرات 

جرثقیل ها نیز کاهش یافت.
فوالد مبارکه اصفهان در زمینه تولید ورق های فوالدی 

فعالیت می کند. 
بی��ش از 50 درص��د از ورق ف��والدی مورد نیاز کش��ور 
برای اس��تفاده در صنایع خودروس��ازی و قطعه سازی، 
فلزی سبک، فلزی س��نگین و لوله های انتقال سیاالت، 
صنای��ع بس��ته بن��دی و ل��وازم خانگ��ی و الکتریک��ی 
 و لول��ه و پروفای��ل در ش��رکت ف��والد مبارک��ه تامین

 می شود. 

محدوديت تردد در محور 
شهرضا- بهارستان    

 اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان ط��ی
 اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به عملیات راهسازی در 
محور شهرضا- اصفهان محدوده شهر بهارستان تردد در 
این محور با محدودیت رعایت جوانب احتیاط و توجه به 

عالئم منصوبه برقرار است.
با توجه به عملیات راهسازی )روکش آسفالت( در محور 
ش��هرضا- اصفهان محدوده ش��هر بهارس��تان از تاریخ 
93/8/19 تا تاری��خ 93/9/15 تردد بین س��اعات 8 الی 
17 در این محور با محدودی��ت رعایت جوانب احتیاط و 
توجه به عالئم منصوبه برقرار است. بنابراین به رانندگانی 
که قصد تردد در این مس��یر را دارند توصیه می شود: با 
رعایت احتیاط کامل، س��رعت مطمئنه و توجه کامل به 
 عالئم کارگاهی و راهنمائی و رانندگی از این مسیر تردد

 کنند.

مشکل خريد و فروش سیم کارت 
همراه اول حل شد

طی هفته های اخیر به دلیل بازس��ازی ش��بکه اپراتور اول و انجام 
عملیات فنی دسترسی دفاتر ارتباطی به شبکه این شرکت مختل 

شده بود که این مشکل برطرف شده است.
 قطع ش��بکه همراه اول طی این مدت موجب شده بود کاربران در 
مراجعه به دفاتر ارتباطی نتوانند هی��چ یک از اقدامات دلخواه خود 

را به انجام برسانند.
از سوی دیگر این وضعیت شرایطی به وجود آورده بود که به واسطه 
آن فعاالن بازار و دفاتر خدماتی همراه اول امکان فروش سیم کارت 
جدید را نیز نداش��تند چرا که برای فروش س��یم کارت الزم است 
اطالعات فرد در سند وارد و به شبکه همراه اول منتقل شود که به 

دنبال مشکل پیش آمده عمال این امکان میسر نبود.
اما بن��ا بر اع��الم فع��االن ب��ازار و ب��ا تائی��د هم��راه اول ازدیروز 
 این مش��کل برطرف ش��ده و اوض��اع ب��ه حالت عادی برگش��ت

 است.

200 کیلومتر از شبکه فاضالب 
شاهین شهر فرسوده است

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اصفهان گفت: از 330 کیلومتر 
شبکه فاضالب شاهین شهر حدود 200 کیلومتر آن فرسوده است 
که از این رقم حدود 95 کیلومتر آن نیاز مبرم به اصالح و بازسازی 

دارد.
 هاش��م امین��ی اف��زود: اگر اص��الح و بازس��ازی ش��بکه فاضالب

 شاهین ش��هر در اس��رع وقت صورت نگیرد هرلحظه امکان وقوع 
حادثه ای ناگوار ناشی از فرسودگی شبکه فاضالب در شاهین شهر 
وجود دارد.وی به وقوع حوادث متعدد ش��بکه فاضالب در شاهین 
 شهر اش��اره کرد و گفت: یکی از دالیل فرس��ودگی شبکه فاضالب
  شاهین شهر قدمت بیش از 40 س��اله این شبکه است و این امر در

سال های اخیر وقوع حوادث متعدد شبکه فاضالب را در شاهین شهر 
رقم زد.امینی خاطرنشان کرد: عملیات بازسازی و اصالح حدود 95 
کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب شاهین شهر نیاز به بیش از 700 

میلیارد ریال اعتبار دارد. 

حاجی دلیگانی:

اصفهانی ها نگران سرمايه های 
خود در گیتی پسند نباشند

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس بابیان اینکه مشکالت 
بانکی گروه صنعتی گیتی پسند برطرف شد، گفت: دولت 
حاضر به اعطای دوباره تسهیالت بانکی)سرمایه در گردش( 
به این شرکت است و اصفهانی ها نگران سرمایه های خود در 

گیتی پسند نباشند.
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی در شاهین ش��هر پیرامون 
مس��ائل و مش��کالت اخیر گروه صنعتی گیتی پس��ند، 
اظهار کرد: مس��ائل و مش��کالت اخیر این گروه صنعتی 
هیچ گونه ربطی به تحریم های خارجی نداشته، بلکه ریشه 
 این تحریم ها داخل��ی و آن هم در ابتدا به نوع اس��تانی باز

می گردد.
وی بابیان اینکه مسئوالن وقت استان اصفهان این گروه 
صنعتی فعال، پویا و به نوعی مادر را به شکل بی رحمانه ای 
مورد تحریم ق��رار داده اند و هرگونه ارائ��ه خدمات بانکی 
به آن را مس��دود کرده اند، افزود: پی��رو همین تصمیمی 
که آن زمان در اس��تان گرفته ش��ده بود، وزارت اقتصاد و 
دارایی و بانک مرک��زی نیز روی این امر صحه گذاش��ته 
و هرگونه انج��ام معامالت و خدمات بانک��ی ازجمله ارائه 
وام، خریدوفروش س��هام و عرضه اوراق مشارکت را طی 
 نامه ای ب��رای گروه صنعت��ی گیتی پس��ند ممنوع اعالم 

می کنند.
عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس 
شورای اس��المی با اش��اره به پیگیری های اخیری که در 
مجلس برای رفع مس��ائل و مش��کالت این گروه صنعتی 
صورت گرفته است، ادامه داد: خوشبختانه در این جلسه 
نیز تصمیم بر آن شد که برای بار دیگر دولت به این گروه 
صنعتی اعتماد کند و به زودی تسهیالت بانکی را در قالب 
اقساط بلندمدت به این شرکت پرداخت نماید تا چرخ های 
 توس��عه صنعت اس��تان اصفهان پیش از پی��ش فعال تر

 شود
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و بر خ��وار اظهار کرد: 
س��رمایه گذاران به هیچ عنوان نگران س��رمایه های خود 
در این گروه صنعتی نباش��ند چراکه ما به عنوان نماینده 
 آن ها در مجلس شورای اسالمی پیگیر مسائل و مشکالت

 هستیم.



یادداشت

آلبوم تازه سید حسام  الدین س��راج با عنوان »مسیحا« به تازگی منتش��ر و روانه بازار 
موسیقی شده اس��ت. آلبوم »مس��یحا« در دو سی دی به آهنگس��ازی و تنظیم بهرام 
خانی ضبط شده است. این اثر، جنبه روایی دارد و در آن از اشعار شاعرانی چون حافظ 

استفاده شده است.  

5
هفتیادداشتمسیحا به بازار موسیقی رسید

 مراسم سوگواری» تاب فراق « 
برگزار می شود

 ویژه برنامه ای با عنوان » تاب فراق « از سوی فرهنگسرای آیه، 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار 
می ش��ود.مدیر این فرهنگس��را گفت: ۲۰ آبان م��اه مقارن با 
هفتمین روز از شهادت سید و ساالر شهیدان، امام حسین )ع( 

است و این برنامه به همین مناسبت برگزار می گردد. 
نرگس هادی��ان اف��زود: ای��ن ویژه برنامه ش��امل بخش های 
مختلفی همچون قرائت دسته جمعی زیارت عاشورا، سخنرانی 
حجت االسالم توکلی پیرامون مباحث عاشورایی و پرده خوانی 
است. گفتنی اس��ت؛ ویژه برنامه » تاب فراق« روز ۲۰ آذرماه 
از س��اعت ۱۵ تا ۱۷ در مس��جد امام علی )ع( واقع در خیابان 

آتشگاه برگزار خواهد شد. 

» موم رنگ « در کتابخانه مرکزی 
     نمایشگاهی از مجموعه  آثار نقاش��ی در سبک موم رنگ در 

کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.
مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: بخشی از آثار موجود در 
این نمایشگاه با تکنیک » موم رنگ «و در سبک های مختلف 
انتزاعی و کهکشان طراحی شده اند. عظیم زاده افزود: تکنیک 
موم رنگ در نقاش��ی یک تکنیک یونانی اس��ت و برای اولین 
بار به ص��ورت ابداعی در این آث��ار به نمای��ش درآمده اند. این 
هنرمند خاطرنشان ساخت: همچنین آثار نقاشی  هنرجویان 
من، بخش دیگری از این نمایش��گاه را به خود اختصاص داده 
اس��ت. این آثار با تکنیک های مختلف پاستل، رنگ و روغن و 
گواش، در قالب ۶۰ اثر و در ابعاد متنوع در معرض تماش��ای 
عالقه مندان قرارگرفته اند. عالقه مندان می توانند جهت بازدید 
از این نمایش��گاه، از ۱۷ لغایت ۲۲ آبان ماه، به گالری شماره 
۲ کتابخان��ه مرکزی اصفه��ان، واقع در خیابان باغ گلدس��ته 

مراجعه نمایند. 

باید شیک ساز شویم!
 پرویز ش��یخ طادی گفت: با وضعیت فعلی بودجه سینما، باید 
به سمت ارزان نویسی و فیلمنامه های زیر یک میلیارد تومان 
برویم.این کارگردان درباره فعالیت های این روزهایش در حوزه 
سینما بیان کرد: هیچ کار خاصی انجام نمی دهم چراکه فعاًل 

وضعیت بودجه دولت چندان مناسب نیست.
وی ادامه داد: گذش��ت آن زمان��ی که می ش��د فیلمی مانند 
»روزهای زندگی« را با 4۰۰ میلیون تومان س��اخت. ساخت 
چنین فیلمی همین االن حدود یک میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان خرج برمی دارد و حداقل اآلن جایی را نمی شناس��م که 
بتواند به دلیل وضعیت نامناسب بودجه چنین هزینه ای کند. 
شیخ طادی درعین حال بابیان اینکه فیلمنامه هایی آماده کار 
دارد، عنوان کرد: وضعیت به نحوی است که نمی توان به سمت 
ساخت فیلم هایی بیش از یک میلیارد تومان رفت چون بودجه 
آن تأمین نمی ش��ود. فکر می کنم باید به سمت ارزان نویسی 

برویم و فیلم هایمان کمی شیک تر باشد.

مداح و خواننده موسیقی پاپ 
کش��ورمان اواس��ط ماه آینده 
اولین کنس��رت موسیقی خود 
را در مرک��ز همایش های برج 

میالد برگزار می کند.
غالمعل��ی کویت��ی پ��ور طی 
روزه��ای ۱3 و ۱4 آذرم��اه 
امس��ال اولین کنسرت رسمی 
خ��ود را ب��ا عن��وان »ن��وای 
عاش��قی« با همکاری موسسه 
فرهنگی هنری حافظ و مرکز 
همایش های برج میالد برگزار 

می کند.
این کنسرت که به نوعی اولین 
کنسرت موس��یقی کویتی پور 
در مقام خواننده است در قالب 
ارکستر و در ش��کلی حماسی 
اجرا می ش��ود. ای��ن در حالی 
است که وی تاکنون اجراهای 
متع��ددی را در برنامه ه��ای 
مختلف در چارچوب داشته که 
اجرای در پنجمین جش��نواره 
موس��یقی مقاوم��ت در بخش 

دفاع مقدس ازجمله اجراهای 
زنده این مداح و خواننده است.

 این خواننده که از وی تاکنون 
۱ و  آلبوم ه��ای »غریبان��ه 
۲« و »خاموش« ب��ا مضامین 
عاش��ورایی و حماس��ی روانه 
بازار موس��یقی ش��ده به زودی 
تازه تری��ن آلب��وم خ��ود را نیز 
ارائ��ه خواهد که طب��ق گفته 
خودش، این بار از حال و هوایی 
 حماس��ی اجتماعی برخوردار

 است.
کویتی پور ۵۷ س��اله که عمده 
فعالیت های موسیقایی اش طی 
سال های گذشته به ویژه دوران 
دفاع مقدس در حوزه خوانش 
قطع��ات حماس��ی و مذهبی 
بوده اس��ت عالوه ب��ر خواندن 
تعداد زی��ادی نوحه و اش��عار 
مذهب��ی و حماس��ی ازجمله 
خوانندگانی است که در تولید 
و انتشار آثاری به قصد عزاداری 
محرم فعالیت کرده اس��ت که 
البته آلب��وم »غریبان��ه ۲« او 
که ب��دون اج��ازه وی در بازار 
موسیقی منتشرشده بود مدتی 
بع��د از فروش��گاه های عرضه 
 آثار موس��یقایی جم��ع آوری

 شد.

مرتض��ی پاش��ایی خوانن��ده 
محبوب موس��یقی پاپ ایران 
روز جمع��ه با وخام��ت وضع 
جسمانی اش به بخش آی سی 
یو بیمارستانی در تهران منتقل 

شد.
این خواننده جوان موس��یقی 
ایران در ادامه مبارزه با بیماری 
س��خت، از چن��د روز پیش در 
بیمارستان بس��تری شد و در 
وب س��ایت خ��ود همزم��ان با 

ش��ب های ده��ه اول محرم و 
عزاداری حس��ینی، خطاب به 
هوادارانش نوش��ته بود: سالم 
برای ادامه درمانم یه چند روزی 

بیمارستانم. 
هرسال تو این ش��ب ها جایی 
ب��ودم که دل��م می خواس��ت. 
امس��ال قس��مت نش��د. شما 
ک��ه م��ی ری��ن ب��ه ی��اد منم 
 باش��ین. دوس��تتون دارم ت��ا

 ابد.

فیلم سینمایی »پاداش« به کارگردانی کمال تبریزی، 
بانام اصلی خ��ود یعن��ی »از رئیس جمه��ور پاداش 

نگیرید« در سینماهای کشور اکران می شود.
فیلم سینمایی »پاداش« به کارگردانی کمال تبریزی 
در سال ۱38۷ ساخته شد. در این فیلم سینمایی که 
توس��ط رضا مقصودی نوشته ش��ده و مهدی کریمی 
تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد، بازیگرانی چون آتیال 
پسیانی، احمد آقالو، حسن معجونی، بهمن زرین پور، 

عباس آجانی تالش و رضا بهبودی بازی می کنند.

این فیلم س��ینمایی ک��ه در دوران جواد ش��مقدری 
ساخته ش��ده و درخواس��ت پروانه نمایش داده بود، 
به بهان��ه اینکه خط قرمزهای اعتقادی و سیاس��ی را 
رعایت نکرده پروانه نمایش دریافت نکرد. سیدمحمد 
حسینی وزیر وقت ارش��اد در سال ۱388 و یک سال 
بعد از ساخت این فیلم سینمایی رسماً اعالم کرد که 

»پاداش« توقیف شده است.
»پاداش« ماجرای یکی از مدیران مهم دولتی است که 
به س��فر حج می رود و درحالی که انتظار دارد در آنجا 

مانند یک شخصیت سیاسی با وی برخورد شود اما با 
او مانند یک فرد معمولی برخورد می شود و همین امر 

باعث اتفاقات طنز می شود.
بعد از گذشت ۶ سال از س��اخت »پاداش«، این فیلم 
سینمایی در دولت تدبیر و امید و در دوران مدیریت 
حج��ت اهلل ایوبی رئیس س��ازمان س��ینمایی، پروانه 
نمایش دریافت کرد و پخش این فیلم به دفتر پخش 
فیلم سازان با مدیریت حبیب اسماعیلی واگذار شد و 
این دفتر در حال آماده ک��ردن »پاداش« برای اکران 

در ۶ ماه دوم سال است.
پیش بینی می ش�ود »پاداش« بعد از پایان 

محرم و صفر اکران شود.
اما کم��ال تبریزی ک��ه این روزها س��اخت مجموعه 
شبکه نمایش خانگی »ابله« را در دست دارد، گفت: 
»پ��اداش« در ابتدا بان��ام »از رئیس جمه��ور پاداش 
نگیری��د« پروانه س��اخت دریاف��ت کرد و بع��د بانام 
»پاداش« ش��ناخته شد. خوش��بختانه مجوز نمایش 
این فیلم صادرش��ده و امیدوارم هرچه س��ریع تر این 

فیلم را اکران کنیم.
وی تأکید ک��رد: »پاداش« بانام اصلی خ��ود بانام »از 
رئیس جمهور پاداش نگیرید« در س��ینماهای کشور 

اکران می شود.

اکش��ن  فیل��م  دنبال��ه  در  اس��تیتم  جیس��ن 
»مکانی��ک« ب��ا جس��یکا آلب��ا، تام��ی ل��ی جونز و 
 میش��له یوه هم��راه می شود.»رس��تاخیز مکانیک« 
ک��ه   )Mechanic : Resurrection (
 دنباله ای ب��ر  فیل��م اکش��ن پرف��روش »مکانیک«

)The Mechanic( س��ال ۲۰۱۱ با بازی جیس��ن 
استیتم است با پیوس��تن تعدادی از بازیگران مطرح 
هالی��وود وارد مرحله تولید ش��د. به نوش��ته هالیوود 
ریپورتر، فیلم برداری »رس��تاخیز مکانیک« از هفته 
گذشته در بانکوک تایلند آغاز شده است و جسیکا آلبا 
)بازیگر »شهر گناه«، »چشم« و »چهار شگفت انگیز«( 
، تامی لی جون��ز )»جایی برای پیرمردها نیس��ت«، 
»مردان س��یاه پوش«، »فراری«(  و میشله یوه )»ببر 
خیزان، اژدهای پنهان« و »فردا هرگز نمی میرد«( در 

این فیلم بازی می کنند.
کارگردان فیلم قبلی »مکانیک«، س��ایمون وس��ت 
در این پروژه حضور ندارد و »رس��تاخیز مکانیک«  را 
دنیس گنزل آلمانی کارگردانی می کند.  قهرمان این 
داستان آرتور بیشاب )جیسن استیتم( ، که خود یک 
آدمکش حرفه ای است، در تالش است تا فهرستی از 
خطرناک تری��ن آدم کش های روی زمی��ن را برای به 
قتل رس��اندن تهیه کند. آوی لرنر، ویلیام ش��ارتوف، 
دیوید وینکلر و فران��ک دمارتینی تهیه کنندگان این 

فیلم هستند.
تامی لی جونز به زودی با فیلم وس��ترن »هومزمن« 
The Homesman( ک��ه خ��ود نویس��نده و  (
کارگردان آن است به روی پرده خواهد آمد. جسیکا 
آلبا اخیراً در فیلم »ش��هر گناه: بانوی محترمی برای 

کشتن« روی پرده حضور داشته است و بازی در فیلم  
کمدی اکش��ن »به ندرت مرگبار« همراه با س��اموئل 
ال. جکس��ن و کمدی مس��تقل »دختران رایت« را 
در برنام��ه دارد. میش��ل ی��وه این روزه��ا در تدارک 
 بازی در دنبال��ه فیلم  »ببر خی��زان، اژدهای پنهان«

 است.
»رستاخیز مکانیک«  قرار اس��ت در تاریخ ۲۲ ژانویه 

۲۰۱۶ )۲ بهمن 94( به روی پرده برود.

آخرین خبر از اکران فیلم توقیفی کمال تبریزی 

جونز، آلبا و یوه »مکانیک« می شوند

از رئیس جمهور پاداش نگیرید« اکران می شود  «
مداح پیشکسوت کنسرت می دهد 

مرتضی پاشایی به ICU منتقل شد
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مفاد آرا
7/531 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
نماید.  می  به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  نکند،اداره  ارائه  را  عمومی محل 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
عامری  ایرج  آقای   –  93/06/11 مورخ   139360302021000670 شماره  رای   -1
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0040370186 ملی  بشماره  محمود  فرزند  رحمت آبادی 
برروی قسمتی از مزرعه ماریکو 142 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 576 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از حسنعلی عامری.
2- رای شماره 139360302021000671 مورخ 93/06/11 – آقای علی کوچکی فرزند 
حسن بشماره ملی 1189016451 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
 246/32 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   17 باال  مزدآباد 

مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از یوسف رئیسی.
عامری  فاطمه  خانم   –  93/06/11 مورخ   139360302021000672 شماره  رای   -3  
ویالئی  یکبابخانه  ششدانگ   1189024497 ملی  بشماره  رضا  فرزند  آبادی  رحمت 
مشاع(  حبه  هفتم  وسه  حبه  پانزده  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثنای  )به  متصله  ومحوطه 
ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   142 ماریکو  مزرعه  از  قسمتی  برروی  احداثی 
اصفهان به مساحت 1798/80 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از حسنعلی عامری 

و سهم االرث از رضا عامری رحمت آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/18

ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
مفاد آرا

7/460 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
نماید.  می  به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  عمومی محل 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000700 مورخ 93/07/08 – آقای مهدی جوکار کهنگی 
فرزند حجت اله بشماره ملی 1189906066 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 230/06 متر مربع خریداری رسمی از خانم مژگان قاسمی.
2- رای شماره 139360302021000701 مورخ 93/07/08 – آقای محمدحسن الیاسی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1180036344 ملی  بشماره  جواد  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک شماره 2106 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
اکبری  حسن  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   211/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17

جعفرآبادی.
آقای علیرضا عابدینی   3- رای شماره 139360302021000702 مورخ 93/07/08 – 
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189580802 ملی  بشماره  اکبر  علی  فرزند  زواره  اکار 
برروی قسمتی از پالک شماره 1194 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
عبدالرضا  از  متر مربع خریداری رسمی  به مساحت 138/82  ثبت اصفهان  بخش 17 

باقرنیا.
4- رای شماره 139360302021000703 مورخ 93/07/08 – خانم معصومه صالحی 
شهرابی فرزند ابوالقاسم بشماره ملی 1188951254 تمامت یک حبه وسیزده چهاردهم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه مهرآبادو پالک شماره 36 اصلی دهستان سفلی 
بخش 17 ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ مزرعه مرقوم برابر با 200000  متر مربع 

می باشد خریداری عادی مع الواسطه از علی عامری شهرابی.
5- رای شماره 139360302021000704 مورخ 93/07/08 – آقای جواد زارعی فرزند 
جعفر بشماره ملی 1189425416 ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی)به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی هشت حبه وبیست وهشت صدم حبه(احداثی برروی قسمتی از مزرعه حسین 
آباد 26 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 102177/50 متر 

مربع خریداری رسمی از مالکین.
خدابخش  اعظمه  خانم   –  93/07/08 مورخ   139360302021000705 شماره  رای   -6
فرزند حسین بشماره ملی 1189109352 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 172/10 متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه از فالمرز عامری فرد نصراندی.
7- رای شماره 139360302021000727 مورخ 93/07/15 – خانم ملوک مرادی زاده 
زواره فرزند علی بشماره ملی 1189485982 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
تبدیل شده واقع در زواره 16 اصلی  به پالک 5377  از پالک شماره 1911 فرعی که 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 301/92 متر مربع خریداری عادی 

از احمدرضا سمائی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/03                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/08/18                                                                                                                           

م الف:332 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره   
مزایده 

حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه   – 7/449 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی 
با  امین آبادی  خدایاری  زهرا  له  37/93/ج15  اجرایی  کالسه  خصوص  در  ای  مزایده 
وکالت زهرا سعادت علیه محمود و رضا و غالم و احمد و بتول و اشرف و بیگم آغا و 
خانم آغا همگی شفیعی مبنی بر دستور فروش یک باب منزل مسکونی در روز دوشنبه 
 – این اجرا دادگستری کل استان اصفهان  تاریخ 93/9/3 ساعت 8/30 صبح در محل 
طبقه3- اتاق 345 جهت فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به نشانی: خیابان جی 
پالک48 که اکنون در تصرف محکوم  کوی شهید چاوش زاده –  ایستگاه روغنی –   –
علیه و مستاجر می باشد و با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
مذکور مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
 باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی: موضوع ارزیابی یکباب خانه واقع در اصفهان 
– خیابان جی - نرسیده به سه راه مسجدعلی - کوچه شهید حسین چاووشی - پالک48 
اینجانب کارشناس منتخب در دفتر شعبه محترم حاضر و  کدپستی 8156165814   –
پرونده مربوطه را مطالعه و از مفاد قرار صادره اطالع حاصل و سپس از محل مورد 
تقاضای ارزیابی به آدرس مذکور حاضر و پس از معرفی و بازدید و معاینه از محل 
چگونگی را به استحضار عالی می رساند: خانه مورد معرفی به علت قدمت زیاد اعیانی 
و  آن  موقعیت  و  محل  به  توجه  با  آن  عرصه  ارزش  لذا  و  باشد  می  ارزش  فاقد  آن 
اشتراکات آب و برق و گاز و مساحت آن و کلیه عوامل موثر دخیل در ارزیابی به نظر 
 اینجانب با مساحت حدوداً 270 مترمربع به مبلغ دو میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال

 19060 م الف:  گردد.  می  اعالم  و  برآورد  تومان  میلیون  هفت  و  نود  و   )دویست 
مدیر اجرای احکام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان 

تغییرات 
شهرک  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی   93/6/31-103/93/1933/337 شماره:   8/343
صنعتی اوره به شماره ثبت 456 و شناسه ملی 10260094763 به استناد صورت جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/05/27 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت نامبرده به 
عمل آمده که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیراالنتشار 
تبصره  13 و  ماده   48 بر  مشتمل  جدید شرکت  اساسنامه  می گردد:  آگهی   زاینده رود 
کفیل  قبلی گردید.م الف:145 مجتبی شادمان  اساسنامه  به تصویب رسید و جایگزیان 

ثبت اسناد و امالک نطنز 
مزایده 

8/348 شماره آگهی: 139303902004000169 شماره پرونده: 139304002004000133 
پالک  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  کالسه:9300543  اجرایی  پرونده  مزایده   آگهی 
در  واقع  مترمربع   396/92 مساحت  به   3/212 پالک  از  شده  مجزی   3/2500 شماره 
بخش چهارده ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان خیام – کوی نارنجستان که 
چاپی  های  با شماره  امالک  962و952  دفاتر  305و278  در صفحه  آن  مالکیت  اسناد 
به طول 16/35  با حدود: شمااًل پی است  273831و067665 ثبت و صادر شده است 
 متر به کوچه احداثی 5 متری شرقًا پی به پی به طول 24/03 متر به پالک 2501 فرعی 
غربًا  فرعی  1744و1807  پالکهای  به  متر   16/35 طول  به  دیوار  به  دیوار   جنوبًا 
طبق  که  ندارد  ارتفاقی  حقوق  و  فرعی   2499 پالک  به  متر   24/28 طول  به  پی  به  پی 
و  مترمربع   369/92 عرصه  مساحت  به  سند  طبق  فوق  پالک  رسمی  کارشناس   نظر 
احداثی  اعیانی  دارای  و   9/3/19101/64/0 نوسازی  کد  به  ساختمانی  پروانه  دارای 
شامل  که  درآمده  اجرا  به  مسکونی(  طبقه  هفت  و  همکف   – )زیرزمین  طبقه   9 در 
و  است(  غربی  و  شرقی  واحد  دو  دارای  طبقه  )هر  می باشد  آپارتمان  واحد   14 
واحد   14 در  که  است  ذکر  به  )الزم  است  مترمربع   150 آپارتمان حدود  هر  مساحت 
آپارتمان فوق الذکر آیتم های نصب کابینت و کمد – دربهای چوبی – دوپوش ها- نصب 
شیرآالت و فن کوئل ها – نقاشی – نصب کلید و پریز و تابلوی برق – سفیدکاری انجام 
نشده است( وضعیت پارکینگ: اجرای سنگ بدنه انجام شده و پشت بام تا حد ایزوگام 
انجام  سازی  حیاط  درصد   90 و  شده  انجام  ورودی  البی  درصد   90 و  شده   انجام 
 شده و 95 درصد دستگاه پله انجام شده و 85 درصد برق و آب و گاز انجام شده و 
بالسویه  مفرد  سوادی  صدیق  خانم  و  تابان  شایان  آقای  ملکی  است  شده  کامل   نما 
که طبق سند رهنی شماره 158134 مورخ 1390/07/24 دفترخانه شماره 15 اصفهان 
 و سند تمدید نامه شماره 161544 مورخ 1391/8/27 دفترخانه شماره 15 اصفهان و 
در  اصفهان  دفترخانه شماره 15  متمم رهن شماره 161545 مورخ 1391/8/27  سند 
رهن بانک سرمایه شعبه اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا مورخ 1394/1/15 
 1602/339 شماره  نامه  )طبق  می باشد  تبعی  خطرات  و  سوزی  آتش  بیمه   دارای 
اجرای  اداره  در   1393/9/8 مورخ  الی 12 روز شنبه   9 از ساعت   )1393/7/16 مورخ 
خیابان  اول  چهارراه   – شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد 
ریال شروع  پایه 72/379/500/000  مبلغ  از  مزایده  گذارده می شود.  مزایده  به  الهور 
می شود. فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  کس  هر  به   و 
حق  از  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  بدهی های  پرداخت  است  ذکر  به   الزم 
 انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
اینکه رقم  نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
از  آنکه پس  است. ضمن  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  قطعی 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا  مزایده مسترد   برنده 
چاپ اصفهان مورخ 1393/08/18 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده 
درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:21249 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تاسیس شرکت 

سپید  پالستیک سازی  تاسیس شرکت  آگهی  93/4450/33/و-93/8/7  شماره:   8/349
اطلس یاران با مسئولیت محدود خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه و مفاد 

سپید  سازی  پالستیک  شرکت  مدیره  هیات  و  موسس  عمومی  مجمع  جلسه  صورت 
 اطلس یاران با مسئولیت محدود به شناسه ملی 14004498085 که با شماره 877 در 
حیث  از   1393/08/07 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   1393/08/06 تاریخ 
نیز روزنامه  اطالع عموم در روزنامه رسمی و  برای  تکمیل شده  ثبت  امضاهای ذیل 
 زاینده رود به شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره

به تصویب رسید. 2- موضوع شرکت:  و  امضاء  نامه شرکت  اظهارنامه و شرکت   و 
با این مقدمه که ثبت موضوعات زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
بادی(  )تزریق  مختلف  پالستیکی  مصنوعات  و  قطعات  کلیه  توزیع  و  تهیه  و  تولید   –"
همراه  مختلف  کارهای  جهت  نایلکس  و  کشاورزی  نایلون  انواع  و  سفارشات   طبق 
اخذ  از  پس   – شرکت  موضوع  با  مربوط  امور  کلیه  و  متفاوت  های  اندازه  با 
نامحدود. به مدت  تاریخ ثبت  از  از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت:   مجوزهای الزم 

کدپستی   – پنجم  نبش خیابان   – شهرک صنعتی   – اردستان  4- مرکز اصلی شرکت: 
در  و  پرداخت  تماما  که  نقدی  ریال  میلیون  پنج  شرکت:  سرمایه   -5  .8381798151
اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. 6- موسسین شرکت: آقایان احمد محمودی 
صادق  فرزند  امینی  اصغر  علی  و   5649383561 کدملی  با  حسین  فرزند   اسفندارانی 
رئیس  به سمت  امینی  اصغر  علی  مدیران شرکت:  اولین   -7 کدملی 5649881529.  با 
مدت  برای  شرکت  مدیرعامل  سمت  به  اسفندارانی  محمودی  احمد  و  مدیره   هیات 
و  مالی  اسناد  و  بهادار  اوراق  کلیه  امضاء:  دارندگان حق   -8 انتخاب شدند.  نامحدود 
تعهدات شرکت و نیز اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.م الف:375 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
تغییرات 

اکتشاف  کیان  فاطر  شرکت  تغییرات  آگهی  93/4444/33/و-93/8/6  شماره:   8/351
مورخه  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  استناد  به  خاص  سهامی 
اکتشاف  کیان  فاطر  شرکت   1393/07/24 مورخه  اداره  این  به  واصله   1393/04/30
سهامی خاص به شماره ثبت 791 و شناسه ملی 10980219157 تصمیماتی اتخاذ و 
تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است: 1- آقای داود ذاکری فرزند مصطفی 
با کدملی 1189460750 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا انصاریان مهابادی فرزند 
علی اکبر با کدملی 1189585588 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال 
انتخاب شدند. 2- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. 
3- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.م الف:374 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/15-523 دادنامه:  شماره   356/93 پرونده:  کالسه   8/352
داراب  فرزند  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22 شعبه 
پخش جوراب   – جنب سرای ستوده   – قلندرها  باغ  بازار   – نشانی: اصفهان-خ حکیم 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  محمد  فرزند  سجادیه  شیخ  حسین  خوانده:   آسیا 
 90/10/1-262799 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   23/000/000 مبلغ   مطالبه 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  صادرات  بانک 
به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای 
 شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سجادیه  شیخ  حسن  طرفیت  به  قهی  قرهی  ابراهیم 
بانک  عهده  به   90/10/1-262799 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  سه  و 
 صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول   الحظه 
و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  جلسه شورا حاضر  در 
به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به   تکذیبی 
مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   198و519و522 
ریال  میلیون  و سه  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت   قانون 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و شصت و پنج هزار ریال به عنوان خسارت 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  آگهی  نشر  هزینه  و   دادرسی 
حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت   چک 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان 
حل  شورای  حقوقی   22 شعبه  بود.م الف:19711  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی   قابل 

اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

مدافع ذوب آهن :

مزد زحمت مان را برابر ملوان 
گرفتیم

مدافع تیم ذوب آهن اصفهان گفت: بازی 
تیم ما مقابل ذوب آهن بازی خوبی بود و 
با وجود ش��رایط ب��د زمین مس��ابقه، 
توانستیم بهتر از ملوان بازی کرده و مزد 

زحمات خود را بگیریم.
پویا سیف پناهی پیرامون پیروزی تیم 
ذوب آهن اصفهان برابر ملوان بندر انزلی 
اظهار کرد: این ب��ازی، بازی خوبی بود و با وجود ش��رایط بدی که 
زمین مس��ابقه داش��ت، توانس��تیم بهتر از ملوان ب��ازی کنیم و با 
 تالش همه بازیکن��ان، مزد زحمت مان را کس��ب کنی��م و پیروز

 شویم.
وی بیان کرد: فکر نمی کنم پنالتی گرفته شده علیه تیم ما درست 
باش��د، اما پس از خ��وردن گل روی ضرب��ه پنالتی تیم م��ا باز هم 
بهت��ر از تیم ملوان ب��ازی کرد و ش��رایط بهتری نس��بت به ملوان 
داشت؛ در بین 2 نیمه، گل محمدی نکاتی را به ما گوشزد کرد که 
 توانستیم با بهره گیری از آن بهتر بازی کرده و تیم ملوان را شکست

 دهیم.س��یف پناهی پیرامون مصاف  آینده تیم ذوب آهن اصفهان 
برابر پدیده مش��هد، گف��ت: پدیده تیم خوب��ی بوده ام��ا با توجه 
 به اینکه ما در خان��ه خودمان ب��ازی می کنیم و به دنبال کس��ب 
3 امتیاز بازی هس��تیم به همین دلیل فرق��ی نمی کند چه تیمی 
برابر ما صف آرایی می کند؛ما به دنبال این هستیم که با استفاده از 
 شرایط میزبانی پیروز میدان شویم و جایگاه بهتری در لیگ کسب

 کنیم.

اولین شکست خانگی سپاهان
تیم هندبال س��پاهان درحالی در هفته 
چهارم لیگ برتر مغلوب میهمان خود 
شد که نماینده فدراس��یون به بازیکن 
خارجی زردپوشان اجازه حضور در این 

مسابقه را نداد.
در چارچ��وب هفته چه��ارم لیگ برتر 
هندبال باشگاه های کشور، سپاهان عصر 
جمعه در سالن شهید سجادی اصفهان میزبان گهر زمین تهران بود.

س��پاهانی ها که بعد از دو پیروزی متوالی، در هفته سوم لیگ برتر 
مغلوب ثامن الحجج مش��هد ش��ده بودند در این مس��ابقه درصدد 
 جبران این شکست بودند و نیمه نخس��ت را به سود خود به پایان

 بردند.
اما این پایان کار نبود و شاگردان مسعود ظهرابی در تیم تهرانی در 
نیمه دوم از فرصت های خود بهتر استفاده کردند و در پایان با نتیجه 

3۰ بر 2۷ پیروز شدند.

 کی روش صادقیان را مفت
 هم نمی خواست!

بسیاری از مربیان ایرانی نسبت به حمایت 
مردم از ک��ی روش انتق��اد دارند نکته 
اینجاست که تفاوت دستیار فرگوسن با 
آن ها در برخی نقاط بسیار کوچک است 
مثل اینکه ب��ه هیچ وج��ه بی نظمی و 
حاش��یه را تحم��ل نمی کن��د و حتی 
بازیکنی را که حاش��یه دارد دعوت هم 
نمی کند.تفاوت یکی مثل کی روش با برخی مربیان داخلی در برخی 
ریزه کاری هاست که او انجام می دهد اما مربیان ایرانی از کنار آن 
مسائل می گذرند و به خیال نتیجه گیری آن می کنند که با اصول 
منافات دارد. به عنوان مثال برخی مربیان داخلی بازیکنی را که از 
 نظر فنی خوبست را به تصور نتیجه گیری علی رغم حاشیه هایش نگه 
می دارند اما کی روش می داند که برای موفقیت باید نظم داشت نه 

بازیکن تکنیکی!
کی روش رحمتی و جباری و عقیلی را از تیم ملی کنار گذاش��ت و 
پادرمیانی یک کشور را هم نپذیرفت اما در لیگ، کرار در آستانه مهم 
ترین دیدارهای فصل مرخصی می خواه��د و آن را با اوقات تلخی 
می گیرد و از او بدتر پیام صادقیان اس��ت که بی حرمتی می کند و 

کسی هم با او کاری ندارد!
نکته مهم اما اینجاست که کی روش یکی مثل صادقیان را حتی به 
تیم ملی دعوت هم نمی کند در حالی که همه می دانند که او بازیکن 
 بسیار خوبی اس��ت اما از نظر اخالقی چندان رفتار درستی ندارد و

 کی روش انگار حتی زودتر از همه این مهم را دید و خودش را درگیر 
حاشیه های صادقیان نکرد.

کی روش بی��ش و پیش از دیگ��ران صادقیان را ش��ناخت و حتی 
 مفت و مجانی هم او را نخواس��ت اما باش��گاه پرسپولیس هم پول
  می دهد و هم ناز می کشد و هم آنقدر بازی اش می دهد تا آقا آماده

 شود!

پاداش 100هزاردالری درانتظارمربی 
تیم ملی عراق

فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که در 
صورت پیروزی در جام ملت های آسیا، 
به حکیم شاکر س��رمربی تیم ملی این 
کشور پاداش 1۰۰ هزار دالری پرداخت 

خواهد کرد.
فدراس��یون فوتبال عراق همچنین به 
سرمربی تیم ملی این کشور اطالع داده 
که درصورت کس��ب عنوان قهرمانی جام کشورهای خلیج فارس 

مبلغ 5۰ هزار دالر پاداش دریافت خواهد کرد.
دراین رقابت ها که ازپنجش��نبه 22آبان ماه درشهرجده عربستان 
آغاز می شود تیم ملی عراق با تیم های امارات،عمان وکویت همگروه 
است .همچنین تیم ملی عراق در مسابقات جام ملت های 2۰15 
آسیا دراسترالیا در گروه D باتیم های ژاپن ، اردن وفلسطین همگروه 
است این فدراسیون از حکیم شاکر خواسته هرچه سریعتر لیست 23 
نفره اعزامی به رقابت های جام خلیج فارس را از بین 34 بازیکنی که 

قبال انتخاب کرده بود مشخص کند.
تی��م مل��ی ع��راق ی��ک ب��ار در س��ال 2۰۰۷ باشکس��ت 
 عربس��تان موفق به کس��ب عنوان قهرمان��ی جام ملتهای آس��یا

 شد.

6
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مربی فوتبال ایران معتقد اس��ت حضور افراد غیر فوتبالی  
مشکل اصلی این رشته است، افرادی که پس از ورود برای 
خود سابقه ای هم جمع کرده و حاال به عنوان قدیمی برای 

آن تصمیم می  گیرند.
اسد عابدینی یکی از مربیان فوتبال در رده سنی پایه  در 
مورد وضعیت فوتبال پایه کش��ور ضمن بیان مطلب فوق 
افزود: فوتبال ایران به مانند لیوان آب زاللی است که یک 
قطره جوه��ر داخل آن چکی��ده و کل آب را به رنگ خود 
درآورده اس��ت. خارج کردن این جوه��ر از این آب زالل 

خیلی دشوار شده اما غیر ممکن نیست.
وی با اش��اره به اینکه کم نیستند دلس��وزانی که سال ها 
عمر خود را در راه اعتالی ورزش میه��ن عزیزمان بدون 
چشمداشتی صرف کرده اند، ادامه داد: مالک و خط کش 
فوتبالی ها بازی ملی و کلمه ای به نام رابطه است که باید از 
آن به عنوان مشکل بزرگتر نام برد. دوستان نه همدیگر را  
قبول دارند و نه یکدیگر را تحمل می کنند. از سوی دیگر 

همه می خواهند نفر اول بوده و حرف اول و آخر را بزنند.
این کارشناس فوتبال پایه در ادامه تاکید کرد: اگر بپذیریم 
فوتبال یک صنعت وارداتی اس��ت، بهتر ب��ود اول قواعد 
مربوط به آن را یاد می گرفتیم، س��پس به سمت حرفه ای 
شدن آن می رفتیم. درحالی که از حرفه ای شدن آن فقط 
مبلغ قراردادها حرفه ای و شماره پشت پیراهن بازیکنان 

التین شد و درباقی مسائل کامال آماتور هستیم.
وی در ادام��ه صحبت های خود به داش��تن یک عکس با 

ش��ورت ورزش��ی به عنوان مهمترین ش��اخصه یک آدم 
فوتبالی اشاره و اظهار کرد: متاس��فانه تجربه و علم کافی 
برای کار کردن نیاز نیس��ت، این یعنی هی��چ چیز جای 
خودش نیس��ت، یک فرد چه در سطح ملی چه باشگاهی 
خیلی زود و بدون تجربه الزم مربی می شود و خیلی زود 
پس از اینکه تجربه کافی کسب شد، حکم به اخراج همان 
مربی می دهیم. این اتفاق ب��رای دفعات متوالی رخ داده و 

هنوز هم تکرار می شود.
عابدینی ادامه داد: هیچ گاه از ضرره��ای این تصمیمات 
اش��تباه درس نگرفتیم، در چنین ش��رایطی  هم درحق 
همان ف��رد ظلم ک��رده و هم خواس��ته یا ناخواس��ته به 
کش��ور خیانت می کنیم. درحال��ی که مربی ش��دن آن 
فرد در آن مقطع اش��تباه اس��ت چرا که نه از روی عقل و 
منط��ق بلکه از روی احس��اس تصمیم گی��ری می کنیم. 
اش��تباه بزرگتر را زمانی مرتکب می ش��ویم که درس��ت 
زمانی که آن مربی مختصر تجربه کس��ب کرده، ناگهان 
با تصمیمی عجوالنه و غیرمنطقی و ب��دون دلیل علمی، 
 مربی ب��دون تجربه دیروز و با تجربه امروز کنار گذاش��ته

 می شود.
وی به حضور مربیان خارجی در فوتبال ایران اش��اره کرد 
و گفت: معلوم نیس��ت دلیل حضور مربیان تاریخ مصرف 
گذشته درجه چندم خارجی در فوتبال مان چیست؟ چه 
کسانی از حضور این مربیان منتفع می ش��وند؟ چرا باید 
برای حفظ موقعیت خودمان با فرار رو به جلو سرمایه های 

مملکت را هدر دهیم و به هیچ عنوان ب��ه تجدید نظر در 
این رویه غلط فکر هم نمی کنیم. چرا باید به آس��انی و با 
کمترین به��ا چوب حراج به س��رمایه های خود که همان 

اسطوره هایمان هستند، می زنیم.
عابدینی از آم��وزش حرفه ای بازیکنان درتمام س��طوح، 
امکان��ات نرم اف��زاری و س��خت افزاری عل��ی الخصوص 

ه��ا،  زیرس��اخت 
عل��وم  اسپانس��رینگ، 
پزشکی ورزشی، بهره  وری 
از عل��وم روز فوتب��ال، 
آموزش��ی  کالس ه��ای 
مربیگ��ری و توجیه��ی و 
دان��ش افزایی ب��ه عنوان 
کمبودهای فوتبال ایران 
ی��اد کرد ک��ه به ش��دت 
نیازمند برنامه ریزی و به 

روزشدن است.
وی س��رمایه گذاری روی 
رده س��نی پایه را بهترین 
راه نجات فوتبال دانس��ت 
و افزود: بای��د هزینه های 
رده س��نی بزرگس��االن 

تعدیل ش��ده برای رده های س��نی 8 تا 12 سال سرمایه 
گذاری کنی��م. از نظرات خ��وب پیشکس��وتان بهره برد 
تا با یک برنامه 1۰ س��اله و  کاری آکادمی��ک و هدفمند 
فوتبال ایران را ساخت. مانند کاری که آلمان سال 2۰۰8 
 آغاز کرد و ثم��ره آن را ب��ا قهرمانی س��ال 2۰14 جهان 

دید.
این کارش��ناس فوتب��ال پایه  ادام��ه داد: ع��الوه بر وفور 
استعداد در کش��ور، طراحی و برنامه ریزی برای پرورش 
این اس��تعدادها که ثروت خدادادی هس��تند، آنقدر کم 
هزینه، ساده و پیش پا افتاده است که حد ندارد و شاید به 
خاطر سادگی زیاد آن به فکر کسی خطور نمی کند. البته 
شاید هم به اذهان می رسد اما قرار همین است که هست 
و گرنه چطورممکن اس��ت صعود به المپیک 45 سال به 

طول بیانجامد.
عابدین��ی در پایان با اش��اره به اینکه دس��ت دالالن باید 
از فوتیال ای��ران بریده ش��ود، گفت: هرچند م��ا زمان را 
خیلی از دست داده ایم اما این هشدار را جدی بگیریم که 
تداوم غفلت بسیاری از این استعدادها را به ورطه نابودی 

می کشاند

سایه مربیان تاریخ مصرف گذشته خارجی برفوتبال

گيوتينفساددالالنبرفوتبالایران

احتمال بازگشت مانچینی 
به اینترمیالن

 بردگان کره ای 
در ورزشگاه های قطری

روبرتو مانچینی قصد دارد س��ال آین��ده به مربیگری برگ��ردد و از رد 
کردن پیشنهاد بازگشت به اینتر سرباز زد. س��رمربی ایتالیایی پس از 
ترک گاالتاسرای در ژوئن، اکنون هدایت هیچ تیمی را بر عهده ندارد و 
صحبت هایی در خصوص بازگشت سرمربی 49 ساله به اینتر به گوش 
می رسد.ش��اگردان والتر ماتزاری در رده نهم رقابت  های سری آ ایتالیا 
قرار دارند.مانچینی در این خصوص اظهار داشت: مطمئنا فصل آینده 
به مربیگری باز می گردم، ش��اید هم همین امس��ال برگردم. تجربه ای 
خارق العاده در اینتر داشتم و افتخارات بسیاری با این تیم کسب کردم. 
من نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. از حاال تا تابستان هر اتفاقی ممکن 

است رخ بدهد اما اینتر در حال حاضر مربی خوبی دارد.
مانچینی در اینتر سه قهرمانی در سری آ به دست آورد و جام های دیگری 
نیز با این تیم کسب کرد.وی ادامه داد:تکرار می کنم که اینتر تیم خوبی 

دارد و با پیروزی فاصله زیادی ندارند. 

مسئوالن برگزار کننده مسابقات جام جهانی 2۰22 قطر از کارگران مهاجر 
کره ش��مالی برای آماده ش��دن به منظور میزبانی رقابت های جام جهانی 
2۰22 استفاده می کنند.شهر جدیدی که قرار اس��ت میزبان رقابت های 
جام جهانی 2۰22 قطر ش��ود، بنا بر گزارش گاردین توس��ط نیروهای کار 
مهاجران کره شمالی ساخته شده و این نوعی از برده داری مدرن را در دولت 
قطر نشان می دهد.در این گزارش ها ادعا شده است که کارگران کره شمالی 
که در سایت ساختمانی لوسیل س��یتی کار می کنند، کمتر از 1۰ درصد 
دستمزد خود را دریافت کرده اند و بیشتر درآمد آن ها به مقامات دولتی و 
مقامات حزب کارگر پرداخت می شود. به جای اینکه این دستمزد مستقیما 
به کارگران پرداخت شود، شرکت های دولتی که مسئولیت این ساخت و 
سازها را بر عهده دارند، این کارگران را استخدام می کنند و دستمزدشان را 
به دولت می پردازند.به کارگران گفته شده که این پول برای خانواده هایشان 

فرستاده می شود اما کارگران ازاین بابت مطمئن نیستند.

قوچان نژاد نامزد کسب جایزه شد
روزنامه »تایتان اس��پورتس« چین ک��ه چهار میلیون تی��راژ دارد، 
 فهرست نامزدهای بازیکن برتر آسیا در س��ال 2۰14 را اعالم کرده 

است. 
در این فهرست 15 نفره نام رضا قوچان نژاد ملی پوش فوتبال ایران و 

مهاجم تیم الکویت نیز دیده می شود.

مارتینو: رای من مسی است
هر چند لیونل مس��ی در مقایسه با کریس��تیانو رونالدو ستاره پرتغالی 
رئال مادرید شانس کمتری برای کس��ب توپ طالی سال 2۰14 دارد 
با این حال خراردو مارتینو سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین همچنان 
 معتقد است که مسی بیش��ترین شایس��تگی را برای کسب توپ طال

 دارد.

هیدینک: استعفا می دهم
سرمربی تیم ملی فوتبال هلند زمان خداحافظی خود از این تیم 
را تعیین کرد. او تاکید کرد که اگر تیم��ش در دیدار برابر لتونی 
به پیروزی نرس��د از تیم مل��ی خداحافظی خواه��د کرد.باتمام 
 سابقه درخشان گاس هیدینک در روسیه و ترکیه -او درهدایت

 الله های نارنجی ضعیف ظاهرشده است.

برترین های هفته چهاردهم لیگ خلیج فارس

جای خالی مدیر ورزشی 
درتنیس

 رئیس پیش��ین فدراس��یون تنی��س اعتق��اد دارد در
 سال های گذشته توجهی به کار پایه ای در این رشته 

نشده است.
عباس خزایی پیشکسوت و رئیس س��ابق فدراسیون 
تنیس با اش��اره به ویژگی های مورد نیاز برای رئیس 
این فدراس��یون اظهار کرد: رئیس فدراسیون تنیس 
باید دارای س��ابقه اجرایی قابل قبولی باشد. تنیس را 
بشناسد و آشنا به مدیریت ورزشی باشد.عملکرد قابل 
قبولی در رابطه با محیط انس��انی، قهرمانان، داوران و 
مربیان  داشته باشد و با مدیریت اجرایی دارای ارتباط 

قوی باشد.
وی اف��زود: کارکردن در رش��ته ای مثل تنیس خیلی 
سخت اس��ت. در س��ال های گذش��ته کمتر به بخش 
پایه این رش��ته توجه شده است و فدراس��یون نیاز به 
یک برنامه بلندمدت دارد. مثل کاری که یزدانی خرم 
در والیبال انج��ام داد و در حالی که روزی آرزوی رتبه 
چهارم در این رش��ته را داشتیم حاال قهرمان بالمنازع 
آسیا هستیم و در جهان نیز درخشش خوبی داشته ایم.

خزایی با بی��ان اینکه هم مس��ائل مال��ی و هم نقص 
مدیریتی در عدم پیش��رفت تنیس دخیل بوده است 
تصریح کرد: الزم اس��ت تا ی��ک گ��روه و تیم همدل 
در کنار هم برای پیش��رفت این رش��ته ت��الش کنند. 
امکانات و اب��زار ه��م در ای��ن زمینه تعیی��ن کننده 
 اس��ت. همچنین در حوزه اس��تان ها نی��ز خوب کار

  نکرده ای��م.کار خیل��ی س��ختی داریم اما به ش��کل 
گلخانه ای م��ی توانیم به صورت آکادم��ی از امکانات 
 موجود استفاده کنیم و به رده سنی پایه اهمیت زیادی

 بدهیم.
پیشکس��وت تنیس ادامه داد: با شناس��ایی هر س��اله 
 نیروه��ای مس��تعد تنیس م��ی توانی��م حداقل روی

 3۰ نفر س��رمایه گذاری کنیم. تیمی که در این مورد 
در کنار هم قرار می گیرند در آینده تنیس تاثیر زیادی 
خواهند داش��ت.در می��ان کاندیداهای فدراس��یون 
تنیس برخی گزینه ه��ا از جنس تنیس نیس��تند اما 
این دلیل نمی ش��ود ه مدیران خوبی نباشند. یزدانی 
خرم هم در والیب��ال از جنس این رش��ته نبود ولی با 
خواسته ی قلبی و با تمام وجود برای موفقیت والیبال 
تالش کرد و نتیجه هم گرفت.رئیس سابق فدراسیون 
تنیس با بیان اینکه مجامع انتخابی دارای مش��کالت 
زیادی اس��ت خاطرنش��ان کرد: فرصت زی��ادی را در 
تنیس از دست داده ایم و حاال باید فقط آرزو کنیم که 
 بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون تنیس انتخاب

 شود.

ذوب آهن بهترین تیم هفت��ه چهاردهم رقابت ه��ای لیگ برتر 
لقب گرفت. هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر باش��گاه های 
فوتبال ایران جمعه شب با برگزاری 5 دیدار و تداوم صدرنشینی 
تراکتورسازی تبریز و س��قوط استقالل به مکان پنجم جدول به 

پایان رسید.
نتایج، اتفاقات و ترین  های هفته چهاردهم رقابت های لیگ 

برتر به شرح زیر است:
سپاهان یک - نفت مسجد سلیمان صفر

راه آهن صفر - پیکان صفر
پرسپولیس 2 - گسترش فوالد 2

پدیده صفر - فوالد صفر
ملوان یک - ذوب آهن 3

استقالل خوزستان 2 - سایپا صفر
صبای قم یک - نفت تهران 2
تراکتورسازی 2 - استقالل 2

برترین های هفته چهاردهم لیگ برتر:
تعداد گل  های هفته سیزدهم: 18 گل

میانگین گل در هر مسابقه: 2،2 گل
پرگل ترین دیدار: 3 دیدار با 4 گل

کم گل ترین دیدار: 2 دیدار بدون گل
بهترین تیم هفته: ذوب آهن

در هفته چهاردهم رقابت های لی��گ برتر تیم فوتبال ذوب آهن 
در خانه ملوان به یک برد ارزش��مند و برد پرگل رسید تا عنوان 
بهترین تیم هفته این بار به تیم اصفهانی اختصاص پیدا کند. در 

هفته جاری استقالل خوزس��تان و نفت تهران نیز از خوب  های 
هفته بودند.

ناکام هفته: دوباره جاللی و کرار
در هفته ماقبل دربی، استقالل یکی از ستارگان خود را در دیدار 
با تراکتورسازی به دلیل سه کارته شدن برای دیدار با پرسپولیس 
از دست داد. جاسم کرار بازیکن عراقی استقالل در دیدار این تیم 
در تبریز با یک اعتراض بی مورد به داور مسابقه از فغانی کارت زرد 
گرفت تا دربی ۷9 را از دست بدهد. همچنین تیم مجید جاللی 

این بار در اهواز مقابل اس��تقالل خوزستان شکست خورد تا این 
مربی همچنان از ناکامان هفته های اخیر باشد.

بهترین بازیکن هفته: ایمان مبعلی
هافبک نفت تهران در دیدار تیمش مقابل صب��ای قم، در خانه 
حریف یک تنه کار را درآورد تا بازیکن پا به سن گذاشته نفت در 
سال های آخر فوتبالش نشان دهد همچنان توانایی درخشش در 
میادین فوتبالی را داراست. مبعلی در دیدار با صبا هرکاری دلش 
خواس��ت کرد و در نهایت هم گل پیروزی بخش تیمش را روی 

یک ضربه کاشته زیبا به ثمر رس��اند تا به عنوان بهترین بازیکن 
هفته معرفی شود.

بهترین مربی هفته: عبداهلل ویسی
در هفته چهاردهم لیگ برتر اس��تقالل خوزستان در ادامه روند 
نتایج خوب خود در خانه سایپا را با تفکرات هجومی خوش فکر و 
جوانش شکست داد تا عبداهلل ویسی به عنوان مربی هفته انتخاب 
شود، هرچند که ذوب اهن هم با یحیی گل محمدی در انزلی به 

نتیجه خوبی دست پیدا کرد.
پرتماشاگرترین مسابقه:

تراکتورسازی - استقالل با 65 هزار تماشاگر
بازی هفته:

تراکتورسازی - استقالل
اتفاقات هفته:

بدون شک مهم ترین اتفاق هفته سه کارته شدن جاسم کرار بود 
که با سخت گیری فغانی، این امر محقق شد تا استقالل برای دربی 
۷9 از وجود بهترین بازیکنش محروم ش��ود. البته در دیدارهای 
گذشته استقالل که فغانی داوری آن را برعهده داشته است، این 
داور از این دست تصمیمات شائبه برانگیز زیادی علیه آبی پوشان 

داشته که همواره با اعتراض استقاللی ها همراه بوده است.
گلزنان لیگ برتر تا هفته چهاردهم:

1۰ گل: لوسیانو ادینهو )تراکتورسازی(
۷ گل: سروش رفیعی )فوالد(

6 گل: سجاد شهباززاده )استقالل( محسن دلیر )تراکتورسازی(
5 گل: مهدی شریفی )سپاهان( ایوب کالنتری )صبای قم(

از حرفه ای شدن 
فوتبال فقط مبلغ 

قراردادها حرفه ای 
و شماره پشت 

پیراهن بازیکنان 
التین شد و درباقی 
مسائل کامال آماتور 

هستیم
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یادداشت

آبگیری 90 درصدی تاالب گندمان 
چهارمحال و بختیاری

تاالب بین المللی گندمان از ش��هریورماه به علت خشکسالی 
خشک ش��ده بود که بارندگی های اخی��ر 90 درصد تاالب را 
آبگیری کرد. شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری وسعت تاالب بین المللی گندمان را هزار 
هکتار اعالم کرد و افزود : این تاالب آب چاه های کش��اورزی 
هشت روستای پایین دست را تأمین می کند. وی به کوچ 16 
هزار پرنده مهاجر به تاالب گندمان اش��اره ک��رد و افزود:این 
پرندگان ش��امل انواع اردک، غاز،کش��یم، چنگ��ر، بوتیمار، 
لک لک، خروس کول��ی، عقاب دریایی، کاکایی و پرس��توی 
دریایی است.احمدی گفت:این پرندگان تا اوایل بهاردر تاالب 
گندمان زمستان گذرانی می کنند.تاالب گندمان از 10 تاالب 
برتر ایران در دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی لندن 
ثبت شده است، این تاالب در بخش گندمان بروجن در فاصله 

75 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

پایان مرمت شش امامزاده  استان 
شش امامزاده در چهارمحال و بختیاری مرمت و بهسازی شد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
مرمت بارگاه امامزادگان حمزه عل��ی، جعفر پیران، حلیمه و 
حکیمه خاتون، ابراهیم و شاه اکبر که از اواخر پارسال آغازشده 

بود به پایان رسید.
حجت االس��الم محس��ن غالمیان افزود: این امامزادگان در 
شهرستان های بروجن، لردگان، ش��هرکرد، کوهرنگ و اردل 
قرار دارند.وی افزود: برای مرمت و بهس��ازی این امامزادگان 
افزون بر 40 میلیارد ریال هزینه ش��ده است.97 امامزاده در 

استان چهارمحال و بختیاری است.

نصب سازه فلزي برج هاي دوقلو 
یك سال طول می کشد 

مدیر پروژه برج هاي دوقلوی ش��هرکرد گفت: مرحله ساخت 
و نصب س��تون هاي اسکلت فلزي س��ازه برج هاي دوقلو طي 
یک س��ال به طول خواهد انجامید.علي ربیعي در مورد روند 
پیش��رفت مراحل مختلف پروژه برج هاي دوقلوی شهرکرد، 
اف��زود: از اولین مرحله اجرایي ش��دن تا زم��ان بهره برداري 
نهایي پروژه منهاي فصول سرما که انجام عملیات اجرایي را 
با محدودیت مواجه می کند، طبق برنامه زمان بندي سه سال 
کاري خواهد بود. نماینده شهرداري شهرکرد افزود: تاکنون 
مراحل خاک برداری و پایدارسازي که مساحتي بیش از 136 
هزار مترمکعب ش��امل هفت هزار مترمکعب سطح دیواره ها 
و هفت هزار مترمکعب پایدارس��ازي به روش ه��اي نیلینگ 
و ش��ات کریت انجام شده اس��ت.ربیعي خاطرنشان کرد: کل 
عملیات بتن ریزي و فونداسیون کف نیز تمام شده که 7 هزار 
 مترمکعب بتن و 650 هزار تن آرموتور در این مرحله استفاده

 شده است.

اخبار کوتاه یادداشت كشف 700 دستگاه سيستم هشدار دهنده خودرو در استان
فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري از کشف 700 دستگاه انواع سیستم هشدار 
دهنده خودرو به ارزش 7میلیارد و 500 میلیون ریال در محور لردگان- یاسوج خبرداد.

 س��رهنگ نورعلي یاري اظهارکرد: مأم��وران اداره مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز پلیس 
آگاهي استان حین کنترل محور لردگان- یاس��وج به یک دستگاه کامیون ولوو حامل 
سیستم هاي هشدار دهنده خودرو مظنون شده و آن را برای بررسي بیشتر متوقف کردند.
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حوزه های علمیه باید پاسخگوی نیازهای امروز 
و زمینه ساز برای پاسخگویی به نیازهای آینده 

باشند.
حجت االسالم نکونام با تأکید بر اینکه حوزه های 
علمیه در حال حاضر بای��د در دو عرصه فعال و 
پیش گام باش��ند، برطرف کردن و پاسخگویی 
به نیازهای ام��روز و زمینه س��ازی برای تأمین 
و پاس��خگویی نیازه��ای آین��ده را دو عرص��ه 
بس��یار مهم برای کار و فعالیت عنوان کرد.وی 
پاس��خگویی و رفع نیازهای آینده را مس��تلزم 
برنامه ریزی و بسترس��ازی مناس��ب دانست و 
تصریح ک��رد: باید یک س��ری برنامه ریزی ها و 
زیرس��اخت ها به عنوان چش��م انداز بلندمدت 
حوزه های علمیه  باهدف برطرف کردن نیازهای 

آینده مدنظر قرار بگیرد ک��ه تحقق آن تنها در 
س��ایه برنامه ریزی و مدیری��ت صحیح محقق 

خواهد شد.
پش�تیبانی از حوزه های علمیه تازه 

تأسیس اجتناب ناپذیر است
حجت االسالم نکونام در تشریح وضعیت موجود 
حوزه های علمیه استان چهارمحال و بختیاری، 
بر لزوم توجه و پشتیبانی ویژه مرکز از حوزه های 
اس��تان تأکید کرد و گف��ت: حوزه های علمیه 
اس��تان چهارمحال و بختیاری برخالف دیگر 
حوزه ه��ای علمی��ه دیرین و کهن��ی همچون 
اس��تان های اصفهان و ش��یراز تازه تأس��یس 
هس��تند و ضرورت توجه و پش��تیبانی از آن ها 

اجتناب ناپذیر است.

وی حوزه های علمیه استان را نیازمند یک نگاه 
ویژه، س��ازوکار جدید و امکانات و پش��تیبانی 
قابل توجه دانست و خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به تازه تأس��یس ب��ودن حوزه ه��ای علمیه در 
چهارمح��ال و بختی��اری بای��د ی��ک ن��گاه و 
 پشتیبانی ویژه و خاصی نسبت به آن ها صورت

 بگیرد
.نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به مشکالت، 
کاستی ها و کمبودهای فراوان حوزه های علمیه 
اس��تان، مطالبات و درخواس��ت های مدیران 
م��دارس حوزه های علمی��ه اس��تان را فراوان 
دانس��ت و خواس��تار یک نگاه وی��ژه برای حل 
مشکالت و کاستی های آنان متناسب با نیازها و 

مطالباتشان شد.

اوی بابی��ان اینک��ه متأس��فانه امکان��ات و 
ظرفیت های موجود حوزه ها پاسخگوی نیازها 
و مطالبات مدیران و طالب نیست تصریح کرد: 
به طورقطع مدیران م��دارس علمیه آینده ای را 
برای حوزه های خودش��ان تعریف می کنند که 
باید درخواست ها و مطالبات آن ها نیز متناسب با 
نیازشان برطرف شود تا بتوان به آن هدف گذاری 
مطلوب دست پیدا کنیم اما متأسفانه در حال 

حاضر امکانات محدود و مطالبات فراوان است.
چش�م انداز حوزه های علمیه استان 

ترسیم شود
رئیس اس��تانی حوزه های علمی��ه چهارمحال 
و بختی��اری با تأکید بر اینکه چش��م اندازها در 
حوزه های علمیه باید به خوبی ترسیم و جدی 
گرفته ش��ود ، توجه به ظرفیت و پتانسیل های 
تمام مناط��ق را مهم تری��ن اصل در ترس��یم 
چشم اندازها دانست و گفت: چرا باید از ظرفیت 
عظیم و بالق��وه آموزش��ی و خدماتی همچون 
چهارمحال و بختیاری که می تواند در کش��ور 
تأثیرگذار باشد غافل باشیم؟ باید ظرفیت های 
 درونی ای��ن اس��تان ج��دی و ب��ه کار گرفته

 شود.
وی اس��تان چهارمحال و بختیاری را نیازمند 
احداث یک مجتم��ع بزرگ حوزوی دانس��ت 
و از برنامه ریزی ه��ا ، بسترس��ازی و مهیاکردن 
امکانت و رفع موانع ب��رای احداث این مجتمع 
بس��یار ارزش��مند خبر دادو تصریح کرد: بنده 
از هم��ان روزه��ای اول حض��ورم در اس��تان 
راه اندازی این چنین مجتمع را مدنظر و ضروری 
می دانستم چراکه احداث این مجتمع هم یک 
ضرورت و ظرفیت عطیم برای استان است و هم 
اینکه پاسخگویی نیازهای درون استانی و حتی 

کالن کشوری خواهد بود.
وی با انتقاد از فضای محدود حوزه علمیه مرکز 
استان، این فضا را در شأن مرکز استان ندانست و 
افزود: این استان نیازمند مجتمع بزرگ حوزوی 
اس��ت و به یقین یکی از مهم ترین راه های رشد 
فکری و فرهنگی استان درگرو احداث مجتمع 
بزرگ حوزوی اس��ت.رئیس استانی حوزه های 
علمیه چهارمحال و بختیاری بابیان این که این 
مجتمع بزرگ حوزوی ش��امل هم��ه امکانات 
است، گفت: اگر مسئوالن کمک کنند، با احداث 
این مجتمع بزرگ حوزوی می توان آماده حضور 
طالب سراسر کشور و حتی با توجه به شرایط 

مطلوب آب و هوایی آماده پذیرش طالب خارج 
از کشور نیز بود و این خود عامل مهم رشد فکری 

استان است.
حجت االس��الم نکون��ام بابیان اینک��ه احداث 
این چنین مجموعه ای از ات��الف وقت و هزینه 
طالب مقیم استان جلوگیری خواهد کرد افزود: 
درحالی که حاضر طالب دیگر مناطق کش��ور 
برای حضور در اس��تان و برگ��زاری کالس ها ، 
اردوها و وظای��ف تبلیغی خود با مش��کالت و 
کمبودهای فراوانی مواجه هستند که با احداث 
این مجتمع بس��یاری از این مش��کالت مرتفع 

خواهد شد.
وی وج��ود ی��ک مجتم��ع کام��ل و مجهز در 
راستای پاس��خگویی به نیاز طالب را در جذب 
و حض��ور آن��ان در اس��تان بس��یار تأثیرگذار 
دانس��ت و گفت: با احداث این مجتمع طالب 
در طول سال می توانند در استان حضورداشته 
باش��ند و پاس��خگویی نیازهای آنان باشد و از 
 اتالف و وق��ت هزینه های آن��ان نیز جلوگیری 

کند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تعطیلی 
4 ماه حوزه های علمیه قم در تابستان به دلیل 
گرما و مس��ائل خاص آن منطقه ، تصریح کرد:  
احداث مجتمعی ب��ا تمام امکانات آموزش��ی، 
تفریح��ی و رفاهی نه تنها نیازه��ا و مطالبات را 
مرتفع خواهد کرد بلکه زمین��ه را برای حضور 
در اس��تان فراه��م و از اتالف وق��ت طالب نیز 

جلوگیری خواهد کرد.
واگ�ذاری100 هکتار زمین ب�رای احداث 

مجتمع حوزوی
وی بابیان اینکه فراهم س��ازی تمام امکانات و 
تجهیزات آموزش��ی، تفریحی و رفاهی در این 
مجتم��ع موردتوجه ویژه قرارگرفته اس��ت ، از 
واگذاری100 هکتار زمین برای احداث مجتمع 

حوزوی در استان خبر داد.
حجت االسالم نکونام خاطرنشان کرد: برخی ها 
پس از شنیدن واگذاری 100 هکتار زمین برای 
ساخت مجتمع حوزوی آن را بزرگ جلوه دادند 
درحالی که این می��زان در مقابل با هزاران هزار 
هکتار زمینی که به دانش��گاه ها برای س��اخت 
 یک دانش��کده واگذار می کنند قابل مقایس��ه

 نیست .
مصوبه اس��تانی احداث این مجتمع حوزوی به 

تصویب رسیده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خبر داد:

راه اندازی مجتمع بزرگ حوزوی در  بام ایران 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری از راه اندازی مجتمع بزرگ حوزوی در اس�تان خبر داد و گف�ت: 100 هکتار زمین برای احداث 
مجتمع حوزوی در استان واگذارشده است.

حجت االسالم نکونام در سی ودومین نشست شورای عالی حوزه های علمیه استان با معاون امور شهرستان های شورای عالی حوزه های 
علمیه کشور، تعامل و ارتباط مس�تمر و مداوم مدیران عالی حوزه علمیه با حوزه های علمیه سراسر کشور را موجب رشد و ارتقاء کمی و 
کیفی حوزه های علمیه دانست.وی بابیان اینکه چشم انداز حوزه های علمیه در سطح کالن کشور و استان ها باید متناسب با نیازهای آینده 

جهان اسالم باشد، بر لزوم مهیا بودن حوزه های علمیه برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات و عدم برخورد انفعالی با مسائل تأکید کرد.

باید یك سری 
برنامه ریزی ها 
و زیرساخت ها 

به عنوان 
چشم انداز 
بلندمدت 

حوزه های علمیه  
باهدف برطرف 
کردن نیازهای 

 آینده مدنظر 
قرار بگیرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
8/353 خانم خدیجه حسینی دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3831/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن قربانعلی کر بشناسنامه 1164 در تاریخ 93/7/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک مادر: 1- خدیجه 
حسینی ش.ش 50 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:19481 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   67 شماره  شناسنامه  دارای  شفیعی  شادی  خانم   8/354
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3829/93ح10   کالسۀ 
 89/5/16 تاریخ  در  بشناسنامه 320  نجومی  فاطمه  بی  بی  که شادروان  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
شفیعی  شادی   -2 )فرزند(   1412 ش.ش  برنجگانی  شفیعی  شهنام  ذیل:1-  افراد   به 
ش.ش 67 )فرزند( 3- کریم شفیعی برنجگانی ش.ش 132 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19484 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/355 خانم فاطمه پناهی آذر دارای شناسنامه شماره 1358 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  2870/93ح10   کالسۀ 
توضیح داده که شادروان بی بی قربانی آقبالغی بشناسنامه 188 در تاریخ 86/2/25 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
آذر  پناهی  فاطمه   -2 )فرزند(   1149 ش.ش  حسن آبادی  رهنما  علیرضا  ذیل:1-  افراد 
اینک  )فرزند(.   1175 ش.ش  حسن آبادی  رهنما  شهربانو   -3 )فرزند(   1358 ش.ش 
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی 
م الف:19485  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/356 آقای خدارحم موسوی فرد دارای شناسنامه شماره 17405 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3823/93ح10  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سهیال سلیمان نژاد بشناسنامه 6 در تاریخ 92/6/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
سیامک موسوی فرد ش.ش 1474 )فرزند( 2- نیما موسوی فرد ش.ش 5543 )فرزند( 
اقدس علی حسینی ش.ش 478  )همسر( 4-  فرد ش.ش 17405  3- خدارحم موسوی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  )مادر(. 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19486 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   66 دارای شناسنامه شماره  اخوان خرازی  علی  آقای   8/357
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3813/93ح10   کالسۀ 
توضیح داده که شادروان محمد اخوان خرازی بشناسنامه 1127 در تاریخ 92/7/26 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ش.ش  خرازی  اخوان  ملیحه   -2 )برادر(   66 ش.ش  خرازی  اخوان  علی  ذیل:1-  افراد 
1341 )خواهر( 3- زهره اولیائی اصفهانی ش.ش 648 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19488 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت
نیلی پور دارای شناسنامه شماره 1249 به شرح دادخواست  8/358 آقای حمیدرضا 
به کالسۀ 3776/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/5/11 تاریخ  در   8103 بشناسنامه  بهائی  شیخ  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- حمیدرضا نیلی پور ش.ش 1249 )فرزند( 2- سید مجیدرضا نیلی پور ش.ش 
پور نیلی  پروانه   -4 )فرزند(   47756 پور ش.ش  نیلی  دخت  پروین   -3 )فرزند(   2577 
ش.ش 152 )فرزند( 5- پریوش نیلی پور ش.ش 49982 )فرزند( 6- پریچهر نیلی پور 
 ش.ش 399 )فرزند( 7- سیده پرتو نیلی پور ش.ش 1281 )فرزند( 8- سید مهدی نیلی پور
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   2410 ش.ش 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:19490 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   2 شماره  شناسنامه  دارای  اسفه  کاظمی  مرضیه  خانم   8/359
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3789/93ح10  کالسۀ  به 
 89/9/23 تاریخ  در   22 بشناسنامه  کاظمی  اقدس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
اسفه  کاظمی  پرویز  )فرزند( 2-  اسفه ش.ش 2145  کاظمی  عباسعلی  ذیل:1-  افراد   به 
 ش.ش 105 )فرزند( 3- بهرام کاظمی اسفه ش.ش 25 )فرزند( 4- علی اصغر کاظمی اسفه

)فرزند(   68 ش.ش  اسفه  کاظمی  محمدحسین   -5 )فرزند(   1124  ش.ش 
6- مهدی کاظمی اسفه ش.ش 1107 )فرزند( 7- مرضیه کاظمی اسفه ش.ش 2 )فرزند(. 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19492 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/360 آقای غالمرضا ندیم دارای شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسۀ 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از  3422/93ح10  
اقامتگاه   93/1/31 تاریخ  در   12763 بشناسنامه  ندیم  عبدالمحمود  شادروان  که  داده 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:

1- غالمرضا ندیم ش.ش 27 )برادر( 2- صغری بیگم ندیم ش.ش 82 )خواهر( 3- عفت 
ندیم ش.ش 15 )خواهر( 4- اشرف ندیم ش.ش 11 )خواهر( 5- خانم سلطان ندیم ش.ش 
 97 )خواهر( 6- حاج خانم ندیم ش.ش 20 )خواهر( 7- فرخنده ندیم ش.ش 2790 )خواهر(.

آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با   اینک 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19493 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/361 خانم خاطره جاللی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3834/93ح10 
داده که شادروان جالل الدین میرزا جاللی بشناسنامه 5305 در تاریخ 93/4/19 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 ذیل:1- پروین دخت معتمدزاده ش.ش 30 )همسر( 2- خاطره جاللی ش.ش 5 )فرزند(

اینک  )فرزند(.   542 ش.ش  جاللی  شهریار   -4 )فرزند(   260 ش.ش  جاللی  شراره   -3
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی 
م الف:19494  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   40566 شماره  شناسنامه  دارای  نادراالصلی  آمنه  خانم   8/362
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3825/93ح10  کالسۀ  به 
تاریخ  در   23740 بشناسنامه  نادراالصلی  رجبعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
93/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
نادراالصلی آمنه   -2 )فرزند(   943 ش.ش  نادراالصلی  مینا  ذیل:1-  افراد  به   است 

 ش.ش 40566 )فرزند( 3- مریم نادراالصلی ش.ش 855 )فرزند( 4- زهرا نادراالصلی
انجام  با  اینک  )همسر(.   1101 ش.ش  پورکبیریان  طلعت   -5 )فرزند(   3061 ش.ش 
هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:19496  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/363 خانم فلورا قاسمی دارای شناسنامه شماره 1606 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  3826/93ح10 
اقامتگاه   93/6/22 تاریخ  در   28238 بشناسنامه  شورشی  حمید  شادروان  که  داده 
همسر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 و دو فرزند دختر بنامهای: 1- فلورا قاسمی ش.ش 1606 )همسر( 2- نگار شورشی
انجام  با  اینک  )فرزند(.   4529 ش.ش  شورشی  شیما   -3 )فرزند(   1810 ش.ش 
هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:19497  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/364 خانم زهرا رجائی چالشتری دارای شناسنامه شماره 614 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3822/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فرخنده قندی چالشتری بشناسنامه 107 در تاریخ 92/8/12 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند( 2- علیرضا رجائی چالشتری  افراد ذیل:1- محمدرضا رجائی ش.ش 47091 
 ش.ش 393 )فرزند( 3- طاهره رجائی چالشتری ش.ش 52 )فرزند( 4- زهره رجائی چالشتری

با  اینک  )فرزند(.   614 ش.ش  چالشتری  رجائی  زهراء   -5 )فرزند(   423 ش.ش 
هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:19499  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/19-495 دادنامه:  شماره   368-93 پرونده:  کالسه   8/365
ابراهیم قرهی قهی نشانی: اصفهان-  شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
 بازار حکیم – بازار باغ قلندرها- جنب سرای ستوده – پخش آسیا خوانده: احمد کبیری

و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ 
در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند 
مطالبه  خواسته  به  کبیری  احمد  طرفیت  به  قهی  قرهی  ابراهیم  دادخواست  خصوص 
عهده   93/6/2-9107/132419 به شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال   27/500/000 مبلغ 
بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  جلسه شورا حاضر  در 
خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی 
مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به 
قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522 
پانصد  و  میلیون  هفت  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت 
عنوان خسارت  به  ریال  هزار  پرداخت سیصد  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  هزار 
لغایت زمان وصول و  تاریخ 93/6/2  از  تادیه  دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و 
می گردد  اعالم  و  خواهان صادر  حق  در  مرکزی  بانک  نرخ شاخص  طبق  آن  ایصال 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
 مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19713 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/366 شماره:1841/92 به موجب رای شماره 249 تاریخ 93/2/27 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه تورج حمزه فرزند 
همتعلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   110/000 و  خواسته  اصل 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/9/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان غالم عباس طوافی فرزند حبیب ا... به نشانی تهران – اتوبان همت غرب  شهرک 
امید دژبان بلوک 2D ورودی شرقی واحد2 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:19718 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/367 کالسه: 627/93 شماره دادنامه: 1075-93/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه هشت 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آمنه حق شناس فرزند رمضان وکیل: پردیس 
روشن نشانی: اصفهان –خ چهارباغ باال – ساختمان اداری اوسان – واحد413 – طبقه 
با  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  مختاری  مهسا  خوانده:  چهارم 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  با استعانت  رسیدگی 
به  پردیس روشن  وکالت  با  آمنه حق شناس  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای 
طرفیت مهسا مختاری به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه سفته به شماره 
اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   225237 کل  خزانه داری 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بابت  بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 175/000 ریال  بیست میلیون ریال 
تاخیر  قانونی و همچنین خسارت  تعرفه  مبنای  بر  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/4/24 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 
اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  نقض 

می باشد.م الف:19729 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/16-1239 دادنامه:  شماره   594-93 پرونده:  کالسه   8/368
فلکه   – شعبه نهم شورای حل اختالف خواهان: احسان عظیمی نشانی: خانه اصفهان 
 نگهبانی – رستوران مقدم – بن بست ارغوان – طبقه دوم خواندگان: 1- احمد زمانی
یک  انتقال  به  الزام  خواسته:  المکان  مجهول  دو  هر  نشانی:  زارع  آقائی  علیرضا   -2
به  ارجاع پرونده  از  انتظامی 995ه24ایران24 گردشکار: پس  به شماره  پراید  دستگاه 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نماید. رای قاضی شورا: به حکایت پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده 
طرفین  از  دعوت  با  تقدیم شورا  کپی مصدق  براساس  و  االشعار  فوق  به خواسته  و 
پرونده 93-594 با حضور در جلسه به شرح دادخواست و پاسخ استعالم از راهور 
ردیف  باران)خوانده  فرزند  زارع  آقائی  علیرضا  را  پراید  مالک خودرو  اینکه  بر  مبنی 
یا مدرکی  دلیل و  از طرفی خوانده علی رغم عدم حضور هیچگونه  اعالم داشته  دوم( 
نظر  ایحال  علی  ننموده  ارائه  و  ابراز  نماید  ایجاب  را  دعوی خواهان  رد  بر  داللت  که 
بر  مقرون  را  مطروحه  دعوی  می باشد  خواهان  نزد  قولنامه  مصدق  تصویر  اینکه  به 
247و269  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از   198 مواد  به  مستنداً  داشته  تلقی  صحت 
از قانون مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده ردیف دوم )علیرضا آقائی زارع( به 
انتقال مورد خواسته نسبت به یک دستگاه پراید با مشخصات مارالبیان و هزینه های 
دادرسی 490/000 ریال در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد و نسبت به خوانده 
ردیف اول از توجه به اینکه دعوی متوجه وی نیست در اجرای ماده 2 از قانون آ.د.م 
حکم به رد دعوی وی در این خصوص صادر می گردد رای صادره نسبت به خوانده 
دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف همین 
 مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19730 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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کاربرد شگفت انگیز و خاصیت جوش شیرین آن را به 
یکی از موادی تبدیل کرده است که همیشه باید در 

آشپزخانه وجود داشته باشد.
 آیا می دانید جوش ش��یرین چه کاربردهایی دارد ؟ 

پس این مطلب را بخوانید.
 لکه های مربوط به سن: مخلوطی از جوش شیرین 
و پراکسید هیدروژن به مقدار مساوی این لکه ها را کم 

رنگ می کند.
خ�ارش، گزیدگ�ی و کهی�ر: مخلوط��ی از 
 ج��وش ش��یرین و آب خ��ارش و درد را تس��کین

 می دهد.
رفع بوی پ�ا و بدن: جوش ش��یرین باکتری هایی 
 که باعث بوی نامطبوع پا و بدن می ش��ود را خنثی
  می کند. جوش شیرین همراه آب در رفع قارچ پا موثر

 است.
برای رفع درد پا و شکستگی پا: مخلوط تهیه شده 
با ۱۵۰ گرم سولفات منیزیم و جوش شیرین درد را 

کاهش می دهد.
شس�ت وش�وی ده�ان: باکتری های موجود در 
دهان اس��ید تولید می کند و مینای دندان را از بین 
می برد. غرغ��ره کردن با محلولی از جوش ش��یرین 
 در روز و قب��ل از خ��واب مان��ع پوس��یدگی دندان 

می شود.
برای تمیزی من�زل : ۴ قاش��ق مرباخوری جوش 
ش��یرین مخلوط ش��ده در یک لیتر آب تمیزکننده 

خوبی به شمار می آید.
رفع جوش ه�ای پای ک�ودکان: اف��زودن کمی 
جوش شیرین به آب حمام کودک ناراحتی پوستی 
 را رفع می کند و به بهبود جوش پای کودک سرعت 

می بخشد.
 ب�رای گل�ودرد : باکتری های��ی که اس��ید تولید 
می کند و درد زی��ادی ایجاد می کن��د برای خنثی 
کردن این اسید، یک قاشق مرباخوری جوش شیرین 
 را در یک لی��وان آب مخلوط و هر ۴ س��اعت غرغره

 کنید.
برای رفع آفتاب س�وختگی: به آب حمام کمی 
 جوش شیرین اضافه کنید تا به پوست آزرده تسکین

 دهد.

مهاجرت ها در دوران معاصر بیش��تر جنبه کاری و 
اجتماعی داشته است در بیشتر کشورهای مهاجرپذیر 
دنیا نیروی کار مهاجر در اکثریت مهاجران قرار دارد.

وضعیت بد اقتصادی اجتماعی در یک کشور و خوب 
بودن آن در کش��ور دیگر در طول قرن های متمادی 
باعث حرکت جمعیت از یک س��رزمین به سرزمین 
دیگر ش��ده اس��ت .در این میان برخی از کشورها به 
دلیل برخورداری از فرصت ها و شانس های بزرگ برای 

موفقیت اقتصادی همواره محبوب مهاجران بوده اند
بر اس��اس نظرسنجی مؤسس��ه گالوپ در سال های 
2۰۰7 ت��ا 2۰۰9 از 26۰ هزار نفر در ۱3۵ کش��ور 
حدود 7۰۰میلیون نفر در سراس��ر جهان خواستار 
مهاج��رت به کش��وری دیگر هس��تند. بیش��ترین 
تمایل به مهاجرت در آفریق��ای جنوب صحرا با 38 
درص��د جمعیت بزرگ س��ال و کمتری��ن تمایل در 
میان مردم آس��یا با ۱۰ درصد جمعیت بزرگسال به 
چشم می خورد. محبوب ترین کشور برای مهاجرت 
ایاالت متحده آمریکا ب��ا ۱6۵ میلیون نفر و پس ازآن 
بریتانیا، کانادا و فرانس��ه هر یک ب��ا ۴۵ میلیون نفر 

هستند. اسپانیا، عربستان سعودی، آلمان و استرالیا 
کش��ورهای دلخواه بعدی مردم دنیا ب��رای زندگی 
هستند.در میان کشورهای دنیا آمریکا باوجود حدود 
۴6 میلیون جمعیت مهاج��ر به عنوان محبوب ترین 
مقصد مهاجران جهان شناخته می شود گرچه ازنظر 
ضریب مهاجرت نس��بت به جمعیت بوم��ی قطر و 
امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای نفتی 
خلیج فارس س��رآمدند.  آمریکا را معم��والً به عنوان 
کش��ور فرصت ها می شناسند در این کش��ور تقریباً 
2۰درصد مهاجران جه��ان زندگی می کنند. پس از 

آمریکا روسیه قرار دارد که بعد سال ۱99۰ به دلیل 
باز ش��دن درها و همچنین اقتصاد بازار آزاد پذیرای 
۱۱ میلیون مهاجر بود.آلمان نیز به دلیل بهره برداری 
از پیش��روترین اقتصادهای دنیا و همچنین در صد 
زادوولد کم پذیرای حدود ده میلیون مهاجر اس��ت. 
عربستان در دهه اخیر با مهاجران کاری جمعیتش 
حدود 2۴ در صد افزایش یافته است و این کشور بر آن 

است تا مهاجرت ها را محدود کند.
در امارات متحده عربی ح��دود 8۰ در صد جمعیت 
نیروی کار خارجی هستند البته این جمعیت متناوب 

نیز هست.
مهاجران ایرانی کدام کشورها را ترجیح 

می دهند
در س��ال 2۰۱3 بیش از ۱ میلیون و 6۰ هزار ایرانی 
در خارج از کش��ور زندگی می کنند که در این میان 
آمریکا با پذیرش 39۰ هزار نفر مقصد اول مهاجران 
ایرانی طی دو دهه اخیر محسوب می شده و بعدازآن 
کش��ورهایی نظیر؛  امارت ،آلمان، کان��ادا، انگلیس، 

سوئد، استرالیا، هلند، فرانسه، ترکیه و ... قرار دارند.

جدیدتری��ن یافته ه��ای تحقیق��ات پژوهش��گران 
بین المللی نشان می دهد که کار در شب و نوبت های 
نامتعارف، باعث پیری زودرس مغز و تضعیف فعالیت 
ذهنی می شود. پژوهش مشترک محققان بریتانیایی 
و فرانسوی که نتایج آن در »مجله پزشکی محیط و 
اشتغال« منتشرشده مدعی است که ۱۰ سال اشتغال 
به کارهایی که ساعات و شیفت های نامتعارفی دارند 
به اندازه شش سال بیش��تر مغز را تحلیل برده و پیر 
می کند.پس ازاینک��ه افراد این نوع مش��اغل را ترک 
کنند، حدی از این عوارض جبران می شود اما برای 
بازگش��ت مغز به حالت عادی حداقل باید پنج سال 

بگذرد.
پژوهشگران می گویند که نتایج تحقیقات می تواند 
برای ش��ناخت و درم��ان بهتر اختالل ه��ای مغزی 
نیز مفید واقع ش��ود زیرا اکثر افراد مبتالبه این نوع 
عارضه ها از بدخوابی رنج می برند.ساعات طبیعی بدن 
انسان به صورت ژنتیک و غریزی طوری تنظیم شده 
که ما باید در طول روز فعال و در ساعات شب در حال 
استراحت باشیم.برخی عوارض کار کردن برخالف 

ساعت طبیعی بدن، از تشدید خطر ابتال به سرطان 
سینه گرفته تا چاقی مفرط، درگذشته شناخته شده 
بود، به طوری که تحقیقات نش��ان می داد در شرایط 
عادی، احتمال ابتالی یک نفر از هر 9 زن اروپایی به 
بیماری سرطان وجود دارد که این احتمال در مورد 
زنانی که ب��رای مدت طوالنی کار ش��یفتی دارند به 
دو نفر از هر 9 نفر افزای��ش می یابد.اکنون گروه های 
تحقیقاتی در دانش��گاه س��وانزی بریتانیا و دانشگاه 
تولوز فرانسه با پژوهش های جدید نشان داده اند که 
کار در طول شب می تواند روی کارکرد و سالمت مغز 
انسان نیز تأثیر منفی داشته باش��د.در این پژوهش 

حافظه، حضور ذهن و دیگر قابلیت های ذهنی س��ه 
هزار نفر بررسی ش��ده اس��ت.معموالً با افزایش سن 
فعالیت مغز کاهش می یابد اما پژوهشگران می گویند 
در مورد کسانی که در ساعات و شیفت های نامتعارف 
کار می کنند این روند سرعت بیشتری پیدا می کند.

نتایج این آزمایش ها نش��ان داد توانایی های ذهنی 
افرادی که بیش از ۱۰ سال در ساعات نامتعارف و یا 
شب ها کارکرده اند، مشابه افرادی است که شش سال 
از آن ها مسن تر هستند.خبر خوش این است که پس 
از ترک این نوع مشاغل، مغز این افراد به حالت عادی 
بازگشته، هرچند این بازیابی پنج سال طول کشید.

دکتر »فیلیپ تاکر« یکی از اعضای هیات پژوهشی 
دانش��گاه س��وانزی گفت: این آزمایش ها نشان داد 
که کارکرد مغز این افراد به ش��کل چشمگیری افت 
می کند، بدیهی است که هنگام پاسخ دادن به سؤاالت 
و حل تمرین و معماهای پیچیده از هر یکصد نفر، یک 
نفر مرتکب اشتباهی می ش��د که پیامدهای جدی 
دارد اما دقیقاً نمی توان گف��ت که در زندگی روزمره 

این تفاوت در چه حدی است.

مرد پولدار و مسئول خیریه

مسئوالن یک مؤسس��ه خیریه متوجه ش��دند که وکیل پولداری در 
شهرشان زندگی می کند و تا کنون حتی یک ریال هم به خیریه نداده 

است پس یکی از افرادشان را نزد او فرستادند.
 مسئول خیریه: آقای وکیل ما در مورد شما تحقیق کردیم و متوجه 
شدیم که الحمداهلل از درآمد بس��یار خوبی برخوردارید ولی تا کنون 
هیچ کمکی به خیریه نکرده اید. نمی خواهید در این امر خیر شرکت 

کنید؟
 وکیل: آیا ش��ما در تحقیقاتی که در مورد من کردید متوجه شدید 
که مادرم بعد از یک بیماری طوالنی سه ساله، هفته پیش درگذشت 
و در طول آن سه سال، حقوق بازنشستگی اش کفاف مخارج سنگین 

درمانش را نمی کرد؟
 مسئول خیریه: )با کمی شرمندگی( نه، نمی دانستم. خیلی تسلیت 

می گویم.
 وکیل: آیا در تحقیقاتی که در مورد من کردید فهمیدید که برادرم در 
جنگ هر دو پایش را از دست داده و دیگر نمی تواند کار کند و زن و ۵ 
بچه دارد و سالهاست که خانه نشین است و نمی تواند از پس مخارج 

زندگیش برآید؟
 مسئول خیریه: )با شرمندگی بیشتر( نه . نمی دانستم. چه گرفتاری 

بزرگی...
 وکیل: آیا در تحقیقاتتان متوجه شدید که خواهرم سالهاست که در 
یک بیمارستان روانی اس��ت و چون بیمه نیست در تنگنای شدیدی 

برای تأمین هزینه های درمانش قرار دارد؟
 مس��ئول خیریه که کاماًل ش��رمنده ش��ده ب��ود گفت: ببخش��ید. 

نمی دانستم این همه گرفتاری دارید...
وکیل: خوب. حاال وقتی من به این ها یک ریال کمک نکرده ام، شما 

چه طور انتظار دارید به خیریه شما کمک کنم؟

جوش شیرین از رفع درد 
تا تمیزی منزل

سالمت

داستان

اس��تفاده از خوراکی ه��ای مختلف ی��ا فعالیت های 
خاص م��ی تواند ب��ه تقویت اس��تخوان ه��ا یا ضعیف 
 ش��دن آن ه��ا کم��ک کند ب��ه همین س��بب ش��ما

 می توانید با رعای��ت تعدادی نکته س��اده به حل این 
موض��وع پرداخت��ه و از ضعیف ش��دن اس��تخوان ها 

جلوگیری کنید.
 استفاده از ویتامین دی اولین گزینه برای تقویت 
استخوان هاست و این ویتامین همیشه هم در اختیار 
شما خواهد بود. شما می توانید از نور آفتاب برای دریافت 
این ویتامین استفاده کنید اما دقت داشته باشید که باید 
توجه کنید در هوای گرم بهتر است روزانه زمان کمی را 
زیرآفتاب باش��ید. ویتامین دی مورد نی��از بدن در 2۰ 

دقیقه به حد نساب خود خواهد رسید.
 افرادی که به هر دلیلی الزم است داروی کورتونی 
مصرف کنند، حتما باید به متخص��ص تغذیه مراجعه 
کنند، زیرا عوارض این داروها بسیار زیاد است و الگوی 
غذایی نامناسب می تواند این مشکالت را تشدید کند. 
عالوه بر اختالل در متابولیسم کلسیم و استخوانی، یکی 

دیگر از عوارض داروهای کورتونی، دادن اشتهای کاذب 
به فرد است که باعث می ش��ود زیاد غذا بخورد و به این 
ترتیب مش��کالت اس��تخوانی و متابولیکش تش��دید 
می شود، اما با برنامه غذایی مناسب می توان احتمال بروز 

این عوارض را به حداقل رساند.
 استفاده از کافئین را تاحد زیادی کاهش دهید. 
چای وقهوه در تنظیم سیستم های مختلف بدن مفید 
هستند اما باید دقت داشته باشید که استفاده بیش از 
ان��دازه از آن ها می تواند پوکی اس��تخوان و همچنین 
شکنندگی آن ها را به همراه داشته باشد. در کنار چای 

وقهوه نوشابه های انرژی زا نیز منابعی از کافئین هستند 
که باید تا حد زیادی مصرف آن ها را کاهش دهید.

 مش��کالت تغذیه از هر جهتی که باش��ند برای 
استخوان ها نابود کننده خواهد بود. استفاده بیش از حد 
از خوراکی ها چاق��ی را به هم��راه دارد همچنین کم 
خوردن غذا باعث نرسیدن ویتامین الزم به سلول های 
استخوانی است. همیشه وزن خود را در یک حد مجاز 
نگه دارید تا بتوان استخوان ها فش��ار زیادی را تحمل 

نکنند.
  چربی های اش��باع، جذب کلس��یم را که یکی از 
امالح ض��روری برای استخوان س��ازی اس��ت، کاهش 
می دهد بنابراین فرد، مس��تعد ابتال به پوکی استخوان 

خواهد شد.
خورد و خوراک خود را به س��مت امگا-3 حرکت 
دهید و کمی به فکر سبزی های خوشمزه و ماهی و گردو 
باشید. این خوراکی ها می توانند به سرعت استخوان ها 
 را تقوی��ت ک��رده و از شکس��تگی جلوگی��ری 

می کند. 

رژیم غذایی برای داشتن استخوان هایی فناناپذیر

دوچرخه »بیوآ« دارای یک لباسشویی در چرخ 
عقب است که با نیروی محرکه انسان لباس های 

کثیف شسته می شوند.
 »باربورا توبالووا« طراح صنعتی، دوچرخه ای به 
نام »بیوآ« طراحی کرده است که کاربر می تواند 
در یک زمان هم ورزش کند هم لباس های کثیف 
را بشوید؛ این وس��یله نقلیه یک راه حل ساده و 
زیست محیطی است که باعث می شود کاربر هر 

روز ورزش کند.
چرخ عقب این دوچرخه یک لباسشویی است، کاربر باید لباس های کثیف، آب و مواد 
شوینده را در آن بریزد و سپس به دوچرخه سواری برود؛ هرچقدر کاربر مسیر بیشتری 

را طی کند لباس ها تمیزتر می شوند.
آب کثیف لباس ها به داخل یک دریچه در جلوی دوچرخه رفته و از آنجا خارج می شود؛ 
کاربر می تواند دوباره در چرخ عقب که همان لباسشویی اس��ت آب بریزد تا لباس ها 

تمیزتر شوند.

دانشجویان مبتکر هم اکنون به دنبال آن هستند 
 GoogolPlex که هر فردی ب��ا اس��تفاده از
بتواند دس��تورهای خود را به گوشی هوشمند 
اعمال کند.چهار دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا 
در آمری��کا، فن��اوری جدی��دی موس��وم ب��ه 
GoogolPlex را ارائ��ه داده اند که به وس��یله 
آن کاربران تنها با صحبت کردن با گوشی تلفن 
آی فون اپل می توانند بهره بیشتری از آن ببرند.

 این فناوری از سامانه شخصی حساس به صدای 
اپل به نام Siri اس��تفاده می کند که آن را قادر به نواختن آهنگ های خاص، گرفتن 
عکس و حتی تنظیم چراغ های خانه می کند. ب��ا GoogolPlex کاربران هم اکنون 
امکان بازکردن قفل خودروهایشان را دارند. تاکنون، اکثر مردم از Siri برای یادآوری 
یا یافتن مقاصد روی نقشه استفاده می کردند. دانشجویان مبتکر هم اکنون به دنبال 
آن هستند که هر فردی با اس��تفاده از GoogolPlex بتواند دستورهای خود را به 

گوشی هوشمند اعمال کند. 

اختراعی برای خداحافظی با قفل خودرو پا بزنید تا لباس ها شسته شوند

محبوب ترین مقصد مهاجران در جهان کجاست؟ شب کاری موجب پیری زودرس مغز می شود

دریچه 

خانه هایی برای تمدد اعصاب
با اینکه زندگی در شهر دارای مزایایی است اما گاهی اوقات مردم شهر را ترک می کنند تا دور از سر و صدا استراحت کنند.

 انسان به دلیل ترافیک، آلودگی هوا، سرو صدا و خستگی دوست دارد از هیاهو و جنجال شهری دور باشد و به مکانی آرام و خلوت برود.
در این تصاویر خانه هایی را مشاهده می کنید که دور از جنجال و شلوغی شهری است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

