
اعطای  مشوق مالی به مالکان خانه های تاریخی 
معاون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خبر داد 

در راستای مقابله با حیوان آزاری 
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مهدی احمدی تهیه کننده س��ینما از اکران »وروجک ها« تا دو ماه 
آینده و »دنیای پر امید« در گروه هنر و تجربه خبر داد.

وی  در م��ورد فعالیت های خود اظهار داش��ت: دو فیلم س��ینمایی 
»وروجک ها« به کارگردانی فرزاد اژدری و »دنیای پر امید« ساخته 

منوچهر هادی را آماده نمایش داریم و منتظر اکران آن ها هستیم. 
تهیه کننده »بازنشسته ها« در ادامه افزود: قرار است فیلم سینمایی 

»وروجک ها« دو ماه آینده اکران شود و برای نمایش...

»وروجک ها« به سینما می آیند 

مصوبه تحقیق و تفحص از شهر 
رویاها به فرمانداری نرسیده است 3

والیبال،تنها یک ورزش 
نیست،اززندگی سخن می گوید! 6 2

 اسیدپاشی باانگیزه شخصی
 بوده است 

کالهی برای 
ترک سریع
 رفتارهای بد

تاثیر25 درصدی  سوابق 
تحصیلی در پذیرش دانشجو

 خانه های روستای » چین« 
تاب مقاومت زیر برف را ندارد

 داروهای گران قیمت تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرد

 اصفهان تولیدکننده 
۸۰ گونه ماهی زینتی است

تداوم جریان آب زاینده رود  
درگرو باران ا ست 
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 کفش ایرانی پای
 رفتن ندارد

رئیس هیئت مدی��ره جامعه صنع��ت کفش ایران 
بابی��ان اینکه اگ��ر تمام ت��اش خ��ود را کنیم به 
وضعیت س��ال 90 بازمی گردیم گفت: در 6 ماهه 
ابتدایی سال 90، 57 میلیون دالر صادرات داشتیم 
درحالی که این رقم هم اکنون به 41 میلیون دالر 
رسیده که نشان دهنده کوچک شدن اقتصاد کشور 

است، ازاین رو برای دستیابی به رونق کار...
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 برپایی سیرک
 در استان ممنوع شد

تولید زعفران در استان افزایش یافت
کارش��ناس زعف��ران جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان با اش��اره به آغ��از برداش��ت زعفران 
از اواخ��ر مهر گف��ت: محصول امس��ال زعفران در اس��تان اصفهان در مقایس��ه با س��ال قبل 
پنج درص��د افزایش یافته اس��ت. س��عادت ش��اهپوری اظهار ک��رد: پیش بینی می ش��ود در 

 س��ال ج��اری دو ه��زار و 750 کیلوگرم زعف��ران از مزارع اس��تان به دس��ت آید.وی س��طح 
زیر کشت زعفران در اس��تان اصفهان را 560 هکتار عنوان کرد و افزود: این سطح 500 هکتار 

بارور و 60 هکتار غیر بارور است.وی تأکید کرد: زعفران محصولی است که ازنظر میزان...

سنا
س: ای

]عك

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان 
اصفهان طی نام��ه ای ب��ه معاونت محیط 
طبیعی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
در تهران، برپایی س��یرک حیوانات در این 
اس��تان را ممنوع اعام کرد.دکتر س��عید 
یوس��ف پور مدیرکل س��ابق اداره حفاظت 
محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری 
ک��ه چند م��اه پیش ب��ا اع��ام ممنوعیت 
برپایی س��یرک حیوانات در این اس��تان، 
آغازگر موج ممنوعیت سیرک حیوانات در 
استان های کشور شده بود و چندی است، 
حاال در س��مت معاون پایش و نظارت اداره 
حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان به 
مهر گف��ت: اداره حفاظت محیط زیس��ت 
اصفهان بنا بر رس��التی که برای جلوگیری 
از آزار و اذی��ت حیوان��ات دارد و با توجه به 
 اینکه انجام نمایش توسط حیات وحش در 

س��یرک ه��ا مس��تلزم ان��واع آزار از قبیل 
جداسازی از طبیعت، تنبیه بدنی،  تحمل 
گرسنگی و اسارت و شرطی کردن  آن هاست 
که اخاقاً و شرعاً ناپسند است ، از این پس 
مانع برپایی سیرک حیوانات در این استان 

خواهد شد.
 وی اظهار داش��ت: طی نامه ای که توسط 
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان برای معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست ارسال شد، سیرک 
حیوانات در این استان را رسما ممنوع اعام 
کرد.معاون پایش و نظارت محیط زیس��ت 
اصفهان از استان های سراسر کشور دعوت 
کرد تا با پیوستن به موج ممنوعیت سیرک 
حیوانات، گامی موث��ر در جلوگیری از آزار 
مخلوقات بی گناه خداون��د و نهایتا ثبت نام 

ایران در فهرست کشورهایی که سیرک ...
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پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط  واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه 

3/194/435/91217/000/000عمرانی توسعه کلکتور اصلی فاضالب قهجاورستان93-3-323

3/511/985/800165/000/000جاریترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 93-3-3244

3/079/517/000153/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه در منطقه 5 اصفهان 93-3-325

3/079/517/000153/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه 93-3-3263

1/579/144/45079/000/000جاریترمیم ترانشه فاضالب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر93-3-327

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/9/1 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یكشنبه  مورخ 1393/9/2

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
                                        www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

 شماره تلفن گویا  : 5- 36680030-031داخلی )335(

همراه با ارزیابی کیفی 

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد اجرای پ�روژه  زیر را از مح�ل اعتب�ارات داخلی به پیمان�كاران واجد 
ش�رایط واگ�ذار نماید ل�ذا از کلیه ش�رکتهای پیمان�كاری ک�ه دارای ش�رایط ذکر ش�ده در ذیل صفح�ه می باش�ند دعوت می 
 ش�ود تا از تاری�خ 1393/08/19 ال�ی 1393/09/02 ب�ا واریز مبل�غ 300/000 ریال  به ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�یبا 
) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مش�خصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در 
 اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کس�ب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت شهرکهای صنعتی استان 
 اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1393/09/3 می باش�د و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه 

می باشد. 
موضوع مناقصه : اجرای اساس و آسفالت جاده دسترس�ی و تیپر های ورودی و خروجی منتهی به اتوبان اصفهان - مبارکه ناحیه 

صنعتی دهسرخ 
مبلغ برآورد اولیه: 3/791/070/708ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :55/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته راه و باند  

نوبت  اول    
آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

آیا می دانید 
دیابت نوع 2

دربچه های چاق و دارای اضافه 

وزن رو به افزایش است ؟

موسسه خیریه دیابت اصفهان
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اخبار کوتاهيادداشت

فرصت يک هفته ای رئیس جمهور 
برای معرفی وزير پیشنهادی علوم

دبی��ر کل جامعه اس��امی مهندس��ین از فرص��ت یک هفته ای 
رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم خبر داد.

 محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسامی مهندسین اظهار داشت: 
طبق قانون فرصت سرپرستی برای وزارت علوم تا آخر آبان ماه به 

پایان خواهد رسید.
وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه اینکه پس از معرفی وزی��ر مربوطه به 
مجلس، حداکثر 7 روز وقت برای بررسی سوابق وی در مجلس تا 
روز رأی اعتماد الزم است، لذا با در نظر گرفتن این موضوع آقای 
روحانی اگر بخواهد قانون را به طور صحیح اجرا کند، کمتر از یک 
هفته برای معرفی وزیر پیشنهادی که از رأی اعتماد وی اطمینان 

داشته باشد، فرصت خواهد داشت.

 آمريکا چاره ای جز خروج از 
خلیج فارس ندارد

فرمانده نیروی دریایی تأکید کرد ایران به عنوان بزرگ ترین کشور 
منطقه در خلیج فارس تأثیرگذار اس��ت ن��ه آمریکایی ها و آن ها 

چاره ای جز خروج از منطقه ندارند.
 سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در حاشیه سومین 
سالگرد شهادت ش��هید طهرانی مقدم و یادواره شهدای موشکی 
س��پاه در جمع خبرنگاران گفت: شهید طهرانی مقدم نمونه ای از 

انسان هایی بود که بر مبنای باور و اعتقادات امام )ره(  رشد کرد.
وی افزود: همه توانمندی های نیروهای مسلح تأثیرات مستقیم 
و غیرمس��تقیم در رویارویی ما با دش��من دارد و باید قبول کنیم 
آمریکایی ها یک توان نظام��ی دریا پایه هس��تند و خلیج فارس 
اصلی ترین نقطه عالم اس��ت و آن ها برای ادامه سلطه ش��ان هیچ 

چاره ای جز حضور در آن ندارند.
فدوی ادامه داد:  اما خلیج فارس برای کش��ورهای منطقه است و 
ایران کش��ور قدرتمند و تأثیرگذاری به حس��اب می آید و آمریکا 
قادر نیست راهی که رفته را به اتمام برساند و چاره ای جز رفتن از 
خلیج فارس ندارد که در این راستا توانمندی موشک های ما تأثیر 
دارد.وی در پای��ان گفت: آمریکایی ها قدرت قابل دیده ش��دن را 
می فهمند درحالی که باید بدانند معنویت نیز تأثیر به سزایی دارد.

 مدل ايرانی پهپاد آرکیو 170 
به پرواز درآمد

فرمانده هوافضا س��پاه از پرواز مدل ایرانی و نهایی شده پهپاد 
آرکیو 170خبر داد.س��ردار حاجی زاده فرمانده هوافضا سپاه 
در حاشیه کنگره ملی اقتدار موشکی سپاه در جمع خبرنگاران 
گفت: مدل ایرانی و نهایی ش��ده پهپاد آرکی��و 170 به پرواز 

درآمد.
حاجی زاده افزود: فیلم پرواز نمونه ایرانی ای��ن پهپاد به زودی به 
نمایش درخواهد آمد.فرمانده هوافضا س��پاه بابیان اینکه بخشی 
از پروژه هایی را که ش��هید طهرانی مقدم آن هار را آغاز کرده بود 
عملی شده اند، گفت: موشک های خلیج فارس، هرمز یک و هرمز 
2 ازجمله پروژه هایی به شمار می رود که در حال بررسی هستند و 

انشااهلل در آینده عملی می شوند.

تمجید از قوه قضائیه در ورود به 
پرونده وکیل 32 میلیاردی

عضو کمیس��یون قضایی حقوق��ی مجلس گفت: س��رعت عمل 
دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در ورود به این پرونده 
قابل تمجید اس��ت و بدون ش��ک با همین جدیت اگ��ر ابعاد این 
 پرونده موردبررسی قرار گیرد در فاصله زمانی کوتاهی به نتیجه 

برسد.
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی حقوق مجلس شورای 
اسامی درباره بررسی پرونده وکیل 32 میلیاردی در کمیسیون 
مطبوعش گفت: این اقدام همچون ده ها تخلف اقتصادی اس��ت 
که در اصناف دیگر ص��ورت می گیرد.وی اف��زود: گاهی تخلفات 
وصف مجرمانه دارد که به طور طبیعی قوه قضائیه نس��بت به آن 
ورود پیدا می کند و گاهی تخلفات در حد تخلف اس��ت که صنف 
مربوطه یا سازمان مربوطه بنا بر سازوکار تعیین شده قانونی به آن 
ورود پیداکرده و در خصوص آن تخلف خاص تصمیم می گیرند.

نماینده مردم فریدن ادامه داد: این گونه نیس��ت که هر اتفاقی در 
کشور رخ دهد، کمیسیون قضایی و حقوقی به آن ورود پیداکرده 
و ابعاد آن را بررسی کند ولی به هرحال اظهارنظرهای مختلفی از 
س��وی مقامات مختلف درباره این پرونده مطرح شده است.عضو 
کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اش��اره به اینکه قوه قضائیه 
نس��بت به بررس��ی این پرونده ورود پیداکرده اس��ت گفت: فعًا 
ضرورتی ندارد که کمیسیون قضایی حقوقی وارد بررسی ابعاد این 
پرونده شود.اسفنانی درباره اینکه این فساد در یک دستگاه دولتی 
رخ داده و این در حالی اس��ت که دولت تأکید بر مبارزه با مفاسد 
اقتصادی دارد افزود: سرعت عمل دستگاه قضایی و سازمان بازرسی 
کل کشور در ورود به این پرونده قابل تمجید است و بدون شک با 
همین جدیت اگر ابعاد این پرونده موردبررسی قرار گیرد در فاصله 

زمانی کوتاهی به نتیجه برسد.

 تقدير سفیر کره شمالی در تهران
 از مواضع ايران

جا این چول س��فیر جمه��وری دموکراتیک خلق ک��ره در پایان 
مأموریت خ��ود در تهران با مرتضی س��رمدی قائم مق��ام وزارت 
امور خارجه کش��ورمان دی��دار کرد.مرتضی س��رمدی قائم مقام 
وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان در این ماقات ضم��ن تقدیر از 
تاش های س��فیر کره ش��مالی گفت: روابط ایران و کره شمالی 
مهم و الزم است در تمام زمینه ها و به ویژه اقتصادی افزایش یابد.

وی همچنین افزود: روابط دو کش��ور پایه و اصول محکمی دارد 
 و تب��ادل هیئت های مختلف بیانگر اهمیت مناس��بات فی مابین

 است.
در ادامه جا این چول س��فیر کره ش��مالی نیز ضمن مرور برخی 
از اقدامات انجام ش��ده در طول مأموریتش در تهران گفت: اخیراً 
تاش های گسترده ای در جهت ارتقاء همکاری اقتصادی فی مابین 
انجام پذیرفته و در برگش��ت به پیونگ یانگ به سهم خود تاش 
خواهم کرد که مناسبات اقتصادی فی مابین دو کشور به جایگاه 

واقعی خود نزدیک شود.
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گروه دوستی ایران با س��نگاپور در مجلس ش��ورای اس��امی اوایل آذر و به ریاست غامرضا 2
مصباحی مقدم به سنگاپور سفر می کند.

ریاست هیئت پارلمانی ایران در سفر به سنگاپور را غامرضا مصباحی مقدم برعهده گرفته دارد.
این هیئت ضمن دیدار با همتای سنگاپوری خود با تعدادی از مقامات سیاسی و پارلمانی این 

کشور دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

حس��ن روحانی در جلس��ه هیئت دولت با تبریک انتصاب 
س��رافراز به عنوان رئیس سازمان صداوس��یما تأکید کرد: 
برای ارتقای این سرمایه نقش س��ازمان صداوسیما بسیار 

تأثیرگذار است.
 جلسه هیئت وزیران یکشنبه به ریاست روحانی برگزار شد 
و اعضای دول��ت به بحث و تبادل نظر پیرامون مس��ائل روز 

کشور پرداختند.
در ابتدای جلسه روحانی با تبریک انتصاب سرافراز به عنوان 
رئیس سازمان صداوسیما رسالت این رسانه را تبلیغ و تبیین 
فرهنگ اسام و انقاب، ایجاد ارتباط نزدیک بین بخش های 
مردم و اقوام، رابطه نزدیک تر مردم با دولت و ارتقای سرمایه 
اجتماعی که در انتخابات 24 خرداد با حضور و مش��ارکت 
مؤثر مردم ایجاد شد، دانست و تأکید کرد: برای ارتقای این 

سرمایه نقش سازمان صداوسیما بسیار تأثیرگذار است.
رئیس جمهوری اجرای خواست و مطالبات مردم و اجرای 
قوانین را نیازمند همکاری رس��انه ملی و دولت دانس��ت و 
دلیل اهمیت آن سازمان را انتصاب رئیس رسانه ملی توسط 
رهبری معظم انقاب و تحت نظارت سه قوه بودن صداوسیما 

ذکر کرد.

روحانی افزود: صداوسیما باید آزادی بیان و افکار را تضمین 
کند و بنابراین یک رس��انه فراجناحی و فرا اقوامی و در یک 
کلمه رسانه ملی و متعلق به عموم ملت ایران است که باید از 

منافع و عزت همه ملت دفاع کند.
رئیس جمهوری ادامه داد: سرافراز یکی از فرزندان انقاب و 
از خانواده معزز شهدا و برخوردار از تخصص و تجربه طوالنی 
در صداوس��یما اس��ت و ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان 
امیدواریم که صداوسیما به نقطه ای برسد که به فرموده امام 

راحل )رضوان اهلل تعالی علیه( دانشگاه عمومی باشد.
روحانی همچنین از خدمات ضرغامی و همکارانشان تقدیر 

و تشکر کرد.
در ادامه گزارش وزیر راه و شهرسازی درباره دهه ایمنی راه ها 
و مسئولیت های ما با »شعار سهم من «در ایمنی راه ها ارائه 
شد و به مسئولیت همه شهروندان و دستگاه های مختلف در 

تأمین ایمنی تأکید شد.
بر پایه این گزارش خوشبختانه از سال 1385 به بعد شاهد 
روند کاهش تلفات ج��اده از 28 هزار نفر ب��ه 18 هزار نفر 
علی رغم چند برابر شدن تعداد اتومبیل ها هستیم،  افزون بر 
اینکه در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در 

سال قبل 6.5 درصد کاهش تلفات داشته ایم.
در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی 

پس از بررسی به تصویب هیئت وزیران رسید.
با تصویب دول��ت مبلغ 453 میلی��ارد و 767 میلیون ریال 
اعتبار باب��ت پرداخت دی��ون و تعهدات ایجادش��ده در اثر 
حوادث غیرمترقبه در سال 1392 ناشی از عدم تخصیص 

اعتبار به بنیاد مسکن انقاب اسامی اختصاص یافت.
هیئت وزیران همچنین مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار برای 
کنترل و مهار آب های سطحی و پیشگیری از وقوع سیاب 
در 12 شهر اس��تان اصفهان، در اختیار استانداری اصفهان 

قرارداد.
مبل��غ 50 میلی��ارد ریال 
اعتبار به صورت هزینه های 
و 640 میلی��ارد ری��ال 
به ص��ورت تمل��ک دارایی 
سرمایه ای به نسبت مساوی 
باب��ت بازس��ازی، جبران 
خس��ارت، پرداخت دیون 
و تعه��دات ایجادش��ده در 
سال 1392 ناش��ی از عدم 
تخصیص اعتبار در اختیار 
اس��تانداری آذربایج��ان 

شرقی قرار گرفت.
دولت همچنی��ن مبلغ 35 
میلیارد ری��ال اعتبار برای 
بازسازی و جبران خسارات 
ناش��ی از س��یل و اقدامات 
پیش��گیرانه از ح��وادث 
غیرمترقب��ه شهرس��تان 

کاشان، به استان اصفهان اختصاص داد.
در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص 
)نحوه بررس��ی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور در مجلس شورای اسامی( به هیئت وزیران 

ارائه داد.
با تصویب دولت وزارت راه و شهرس��ازی مجاز اس��ت برای 
اجرای آزادراه تبریز - ش��هر س��هند به ط��ول حدود )20( 
کیلومتر، ش��امل طراحی، مطالعات، آزادس��ازی مس��یر، 
احیای آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و 
بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت 
احداث، نگه��داری و بهره ب��رداری از آزادراه تبریز - ش��هر 
 س��هند با رعایت ضوابط و مقررات زیس��ت محیطی اقدام 

نماید

روحانی در جلسه هیئت دولت:

صداوسیما باید فراجناحی باشد

هیئت پارلمانی ایران اوایل آذر به سنگاپور سفر می کند

 مدير و مؤسس حوزه علمیه
 امام مهدی )عج( 

امربه معروف واجبی تعطیل 
ناپذير است

مدیر و مؤس��س حوزه علمی��ه امام مهدی )ع��ج( گفت: 
امربه معروف و نهی از منکر واجبی تعطیل ناپذیر است.

آیت اهلل روح اهلل قرهی در مراسم شور نینوا در مصای بزرگ 
ولی عصر )عج( زرین شهر اظهار کرد: اسیدپاشی هم ازنظر 
عقلی و هم ازنظر شرعی محکوم اس��ت و مطمئن هستم 
فرد یا افرادی که این چنین کردند دی��ن و ایمان ندارند و 

می خواهند امربه معروف و نهی از منکر را از بین ببرند.
وی افزود:  پس از هبوط، دو جبهه در عالم به وجود می آید 
که یک جبهه حق است و دیگری جبهه باطل و غیر این دو 
جبهه هیچ جبهه ای در عالم نیست و تمام احزاب در جبهه 
عالم یا در جبهه حق هستند یا باطل و غیرازاین نخواهد بود.

مدیر ح��وزه علمیه امام مهدی )ع��ج( تصریح کرد: جبهه 
حق یعنی آن ها که با پروردگار عالم هستند و جبهه باطل 
جبهه شیطان اس��ت و این دو جبهه از روز نخست خلقت 
انس��ان بودند.وی ادامه داد: هر دو جبهه از جنس انس��ان 
تشکیل شده اس��ت ازاین رو آدمیان دائم در وحشت اند که 
مشمول اغوای شیطان نش��وند.قرهی در ادامه با اشاره به 
این س��خن معروف امام خمینی )ره( ک��ه فرمودند »این 
محرم و صفر بود که اسام را زنده نگه داشت« افزود: یکی 
از ویژگی های محرم این است که جهان را نه با تشّیع بلکه 
با اسام ناب آشنا می کند، آن هم اسام نابی که هم به صلح 
می اندیشد و هم در مقابل ظلم می ایستد و باید آن را به عالم 
معرفی کرد بنابراین بحث محرم و صفر همان گونه که امام 

راحل فرمودند بحث زنده نگه داشتن اسام است.
وی گفت: دکتر ژوزف، جامعه ش��ناس ش��هیر فرانسوی 
می گوید که افرادی که تصور می کنند شیعیان با عزاداری 
در کنجی می نش��ینند و انس��ان های خموده ای هستند، 
اش��تباه می کنند چراکه اگر عزاداران حسین )ع( خموده 
باش��ند باید گوش��ه ای کز کنند اما وقتی این ها به تاسوعا 
و  عاشورا می رسند با »یا حس��ین« و »هیهات منا الذله« 
بیش��تر جان و توان می گیرند و آرمان هایشان را به واسطه 
این عزاداری ها فریاد می زنند، شیعیان به نام عزاداری ورود 
می کنند و در حقیقت فرهنگ عاش��ورا و مکتب خودشان 
را تبلیغ می کنند.این استاد اخاق ادامه داد: بابیان اینکه 
امربه معروف و نهی از منکر واجبی تعطیل ناپذیر است، اگر 
امربه معروف و نهی از منکر در جامعه ای تعطیل شود، آن 
نظام به انزوا کشیده می شود چراکه این فریضه عملی ترین 

راه مقابله با انواع تهاجمات دشمن است.
وی در پایان اضافه ک��رد: امربه معروف و نه��ی از منکر از 
ضروریات دین ماست و همه باید خودشان را نسبت به آن 

مسئول بدانند و درصحنه حاضر باشند.

بررسی گزارش اسیدپاشی در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس

 اسیدپاشی باانگیزه شخصی
 بوده است 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به قرائت 
گزارش هیئت اعزامی این کمیس��یون ب��ه اصفهان، گفت: 
گزارش تأکید می کند که اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی 

بوده و به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است.
 سید حسین نقوی حسینی س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی در مورد جزئیات جلسه کمیس��یون متبوعش، گفت: 
در این جلسه گزارش هایی در مورد س��فر هیئت پارلمانی 
کمیسیون امنیت ملی به فرانسه، حضور جمهوری اسامی 
ایران در شورای حقوق بشر در ژنو و گزارش هیئت اعزامی 
کمیسیون امنیت برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به 

اصفهان قرائت شد.
وی افزود: در بخش ابتدایی این جلس��ه، بروجردی رئیس 
کمیسیون امنیت ملی گزارشی را در مورد حضور تعدادی 
از اعضای کمیس��یون در فرانس��ه ارائه ک��رد، همچنین در 
مورد دیدارهای صورت گرفته با روس��ای مجالس س��نا و 
نمایندگان فرانس��ه، ماقات با اعضای کمیسیون سیاست 
خارجی و کمیسیون دفاعی مجلس فرانسه و حضور در جمع 
فعاالن ارتباط جمعی توضیحاتی را به س��مع و نظر اعضای 
کمیسیون رساند و در مورد ابراز عاقه شدید طرف فرانسوی 
به همکاری با ایران و نگرانی از گروه های افراطی نظیر داعش 
و ابراز امیدواری از توافق نهایی پرونده هسته ای و گسترش 
همکاری های اقتصادی طرف فرانس��وی و ایران که در این 
سفر موردبررس��ی قرار گرفت صحبت شد.نقوی حسینی 
گفت: همچنین در بخش دیگری از این جلس��ه گزارشی از 
حضور جمهوری اسامی ایران در شورای حقوق بشر توسط 
شوشتری ارائه شد که در آن گزارش جامعی از روند صعودی 
پیشرفت حقوق بشر در ایران و تصویب گزارش ایران بدون 
مخالف در شورا علی رغم فعالیت های وسیع کشورهای غربی 
و گروه های معاند ایران به اطاع اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی خاطرنشان کرد: در بخش پایانی جلسه حیدرپور 
نیز به نمایندگی از هیئت اعزامی به اصفهان جهت بررسی 
موضوع اسیدپاشی گزارشی را از بررسی های این هیئت در 
مورد موضوع اسیدپاش��ی ارائه کرد که در بخشی از آن در 
مورد معالجه سرپایی دو نفر از حادثه دیدگان و وجود نقطه 
مشترک بین همه آسیب دیدگان یعنی رخ دادن این اتفاق 
در ماش��ین صحبت ش��د.نماینده مردم ورامین در مجلس 
گفت: در بخش��ی از این گزارش آقای حیدرپور تأکید کرد 
برآوردها نشان می دهد اقدام به اسیدپاشی ناشی از انگیزه 
شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته و در ارتباط با موضوع 
بی حجابی و امربه معروف نبوده بلکه یک حادثه جنایی است 

که در دست بررسی است.

عمان می خواهد سوئیس خاورمیانه باشد؟

 ظريف:غرب به واقعیت بی اثر بودن
 تحريم ها توجه کند

عمان کش��ور کوچک عربی منطقه 
خاورمیانه که کمتر از سه میلیون نفر 

جمعیت دارد شاید تاریخ ساز شود.
شاید همانند الجزایر که واسط آزاد 
شدن کارکنان سفارت سابق آمریکا 
در ایران ش��د و کمی از مش��کات 
رئیس جمهور وقت آمریکا را کم کرد. 
عمان هم بتواند مش��کات سیاسی 
اوباما را ک��م کن��د.در روزهایی که 
اوباما برای موفقیت دموکرات ها در 
انتخابات پیش رو به دنبال یک برگ برنده در مذاکرات است. عمان میانجی است که 

می خواهد نفس سوئیس خاورمیانه را ایفا کند.
 سوئیس کشور س��اعت های دقیق در روابط بین الملل  تاش می کند بی طرف باشد

.199 سال اس��ت که  وارد هیچ جنگی نش��ده و برای همین خیلی ها از ثروتمندان تا 
قاچاقچیان و کارتل های مواد مخدر ترجیح می دهند حساب بانکی خود را در این کشور 
باز کنند.عمان البته این ویژگی را ندارد. اما برای حفظ رابطه با ایران همیشه پیش قدم 
بوده است. کشوری که یکی از نمادهای خود را میدان ساعت انتخاب کرده با انتخاب 
دولت یازدهم اولین رئیس حکومتی بود که به ایران آمد و مورد استقبال حسن روحانی 
قرار گرفت.اگر سوئیس همیشه حافظ منافع آمریکایی هادر ایران بوده. همین نقش 
را عمان در برابر ایران دارد؛ عمان تنها کشور عربی منطقه است که حمایت های ایران 
برخوردار بود.برخاف دیگر اعراب با ایران همیشه روابط گرمی داشته است.وقتی در 
سال های پایانی دولت دهم برخی اخبار درباره مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان 
منتشر شد. کسی این اخبار را رد یا تائید نکرد. حاال بعد از چند سال بعد  از نقش آفرین 
در ماجرای سه جاسوس آمریکایی و وثیقه گذاشتن  شخص پادشاه عمان مسقط دوباره 

محل مذاکره دو طرف شده است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه شب پس از ورود به مسقط پایتخت عمان 
گفت:عمان می تواند در پیشبرد این روند و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای پیش 
رو نقش مثبتی ایفا کند.راند نهایی مذاکرات هس��ته ای نزدیک است و انتخاب عمان 
به عنوان محل مذاکرات باهدف نزدیک کردن دیدگاه هایی است که به نقطه حساسی 
رسیده  اما اختاف ها درباره آن پابرجاست.ایران می کوشد از حقوق خود دفاع کند و 
آمریکا به دنبال آن است که بیشترین امتیاز را از طرف ایرانی خود بگیرد.ظریف در بدو 
ورود گفت که بهترین راه برای غرب این اس��ت که به واقعیت توجه کند. منظورش از 
واقعیت ها تحریم هایی بود که تأکید می کرد:»هیچ خاصیتی برای آن ها نداشته است.« 
بعد هم در کنار این جمله های خطابی پیشنهاد داد راه حل نهایی برای توافق بر اساس» 
احترام و همکاری« باشد. گفت :اگر غرب عاقه و امید به چنین راه حلی داشته باشند 
این امکان هست که در فاصله باقیمانده تا س��وم آذرماه، به آن راه حل برسیم و تفاهم 
پیدا کنیم. قرار است وزیر امور خارجه روز یکشنبه با همتای آمریکایی خود و کاترین 
اشتون نشست سه جانبه ای داشته باشد و درباره موضوع های غنی سازی و تحریم ها با 
یکدیگر بحث و گفت وگو کنند.پیش ازاین، ظریف، کری و اشتون در روزهای 22 تا 24 
مهرماه با یکدیگر دیدار سه جانبه داشتند و درباره موضوع های اختافی یعنی میزان 
غنی سازی اورانیوم ایران، نحوه لغو )برداش��تن( تحریم ها و مدت زمان توافق مذاکره 
کردند. هیئتی که محمدجواد ظری��ف را در این دور از مذاک��رات همراهی می کنند 
متش��کل از س��ید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزی��ر امور خارجه، 
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاس��ی و امنیت بین المل��ل وزارت امور خارجه، پژمان 
رحیمیان، محمد امیری، داوود محمدنیا، اعضای تی��م مذاکره کننده . مرضیه افخم 
 س��خنگوی وزارت امور خارجه و سید محمدعلی حسینی مش��اور وزیر امور خارجه 

هستند. 

رئیس ديوان عدالت اداری کشور:

واليت منهای هدايت و هدايت منهای واليت 
تکمیل کننده بشر نیست

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: 
والیت منهای هدایت و هدایت منهای 
والیت نمی تواند به سعادت بشر کمک 
کند و این دو از ه��م نمی توانند جدا 

شوند.
 حجت االسام محمدجعفر منتظری 
در آیی��ن برگ��زاری دومی��ن دوره 
مس��ابقات سراس��ری قرآن کریم به 
میزبانی قوه قضائیه منطقه 5 کشور در 
اصفهان برگزار ش��د، با اشاره به اینکه 

قرآن 70 بطن دارد و ما فقط ظواهر قرآن را درک می کنی��م، اظهار کرد:  بزرگ ترین 
معجزه قرآن این است که خداوند این کتاب نورانی را به گونه ای قرار داده است که در 
هر سطح فهم و درک می تواند از آن بهره بجوید و یک انسان عادی، کم سواد و معمولی 
تا حتی فاسفه بزرگ و دانش��مندان می توانند از این کتاب نورانی استفاده می کنند.

وی افزود:  قرآن دارای سه جهت اس��ت که یک جهت مهم آن این است که قرآن یک 
کتاب جهانی است و این بدین معناس��ت که مخاطب آن تنها مردم آن زمان و مردم 
شبه جزیره عربستان نبودند و خطابه های قرآن عام است و این در حالی است که 22 بار 
در قرآن خطابه به مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان آمده و 880 بار قرآن مخاطبان 
خود را از مؤمنان قرار داده است.رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: قرآن 
برای همه بشریت است و فقط خطاب به ما مسلمانان نیامده و برای همه اعصار و زمان 

قرآن نازل شده است.
منتظری اضافه کرد: قرآن یک مجموعه کامل و جامع اس��ت و بیان کننده هر چیزی 
هست و هر آنچه بشر درراه پیمایش سعادت و خوشبختی نیاز داشته باشد از اعتقادات 

گرفته تا اخاق و اعمال به طور کامل در قرآن آمده است.
وی ادامه داد:  قرآن یک کتاب جاوید همیشگی است و اعتبار و صحت آن به زمان خاصی 

تعلق ندارد و قرآن جداکننده بین حق و باطل است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: اگر می خواهید راه نجات را پیدا کنید بدانید 
که والیت منهای هدایت و هدایت منهای والیت نمی تواند به سعادت بشر کمک کند 
و این دو جزء جدایی ناپذیر برای س��عادت بشر هس��تند.منتظری بابیان اینکه تاش 
بدخواهان در طول بیش از 1400 سال از اعجاز قرآن کوچک ترین اثری نداشته است، 
گفت: اینکه بین خداوند و پیامبر )ص( چه رمز و رازی وجود دارد برای ما کامًا مخفی 
است.وی با اشاره به اینکه قرآن سبب خروج از جهل و نادانی می شود، بیان کرد: بهترین 
دانشمندان نمی توانند این جهل را از بین ببرند و این در حالی است که تا انسان خود 
را نشناسد نمی تواند حقیقت قرآن را بشناسد.رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: 
انسان موجود ناشناخته خطاب می ش��ود و آن بخش شناخته فقط اجزای مادی بشر 
است و انسان پیش از شناخت قرآن باید خود را بشناسد تا بتواند قرآن را بشناسد.وی با 
تأکید به اینکه هر جا از انسان نام برده شده است، نور هم در کنار آن آمده است، تصریح 
کرد: قرآن برای انسان خروج از ظلمت و تاریکی به همراه دارد.منتظری با اشاره به اینکه 
کلمات قرآن بیهوده و یاوه نیست،گفت:آنچه به انسان بیش از سایر موجودات اعتبار 
می دهد، بعد انسانی و اخاقی  آن است.وی افزود: این خصوصیت منحصربه فرد قرآن 
آن را همیشگی کرده است و جای این سؤال باقی می ماند که آیا بشر که مخاطب خاص 
قرآن است از آن استفاده کرده است.رئیس دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: قرآن 
نیاز به مبین و مفسر دارد و درحالی که 70 بطن برای قرآن تعریف شده است که ما تنها 
توانسته  ایم الفاظ آن را درک کنیم و برای پی بردن به حقایق قرآن مبین و مفسر نیاز 
داریم.وی بابیان اینکه حقایق قرآن را باید یک انسان کامل و فردی که از سرچشمه ازلی 
بهره مند است، بیان کند، گفت: فردای قیامت انسان می فهمد که چه مسیری را طی 

کرده است که مسیر انحرافی بوده است.
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رئیس جمهوری 
اجرای خواست و 
مطالبات مردم و 
اجرای قوانین را 

نیازمند همکاری 
رسانه ملی و دولت 

دانست



یادداشت

مدیر راهداری اصفهان:

ایجاد 20 ایستگاه سالمت  برای 
کاهش تصادفات در جاده ها 

مدیر راهداری استان اصفهان گفت: برای کاهش حوادث رانندگی، 
در جاده های این استان 20 ایستگاه امنیت و سالمت ایجاد خواهد 
شد.  فرزاد دادخواه با اشاره به اینکه بیشتر حوادث در جاده های 
این استان براثر خواب آلودگی رانندگان اتفاق افتاده است، افزود: 
ایجاد ایستگاه های امنیت سالمت با برخورداری از امکانات الزم 
برای استراحت رانندگان از بروز این حوادث جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه این ایستگاه ها در نوروز امسال با عنوان طرح 
ایستگاه امنیت و سللالمت به صورت موقت در جاده های استان 
ایجاد شللد، افزود: ما در تالشیم تا این ایسللتگاه ها را احیا و برای 
همیشه دایر کنیم. مدیر راهداری اسللتان اصفهان از دلیجان - 
میمه - اصفهان - شهرضا - آباده و طبس - خور - نایین - اصفهان 
و داران - الیگودرز به عنوان محورهایی نام برد که این ایستگاه ها 
در آن ها ایجاد خواهد شللد. وی با اشللاره به اینکه این ایستگاه ها 
باید از امکانات الزم برخوردار باشند، تصریح کرد: اداره مسکن و 
شهرسازی استان اصفهان اقدامات الزم را برای تأمین تجهیزات 
الزم انجام داده است و امیدواریم با کمک سایر دستگاه ها بتوانیم 

این امکانات را در ایستگاه های موردنظر مستقر کنیم. 
جاده اصفهان به نایین به دوربین های کنترل سرعت 

تجهیز می شود
جاده اصفهان به نایین یکی از جاده های اسللتان اصفهان اسللت 
که در بازه های زمانی کوتاه افراد زیادی قربانی حوادث رانندگی 
آن شللده اند. دادخواه مدیریت راهداری اسللتان اصفهان وجود 
مشکالت فنی در این جاده را رد کرد و گفت: این بزرگراه مشکالت 
فنی ندارد و حوادث به وجود آمده در آن به مسائل فنی و یا عالئم 
هشداردهنده مربوط نمی شللود. وی تصریح کرد: جاده نایین به 
اصفهان از عالئم هشداردهنده الزم برخوردار است اما مهم ترین 
مشللکل آن این اسللت که رانندگان پس از طی مسافت طوالنی 
وارد آن می شوند. مدیر راهداری استان اصفهان با اشاره به اینکه 
محور مذکور استان های اصفهان ، سللمنان و خراسان جنوبی را 
از طریق جاده طبس به خللور به یکدیگر متصل می کند، توضیح 
داد: بیشتر رانندگان پس از طی مسللافت طوالنی از استان های 
یادشده وارد این بزرگراه می شللوند و خستگی ناشی از رانندگی 
و یا خواب آلودگی، ضریب هوشیاری آن ها را در این جاده پایین 
می آورد. دادخواه با اشللاره به اینکه بیشللتر حوادث رانندگی در 
جاده نایین به اصفهان مربوط به واژگونی یا خروج از محور اصلی 
و برخورد با دیگر خودروها می باشد، تصریح کرد: تحقیقات نشان 
می دهد که بیشتر این حوادث براثر خواب آلودگی رانندگان اتفاق 
افتاده است. وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از خواب آلودگی 
رانندگان، شللیارهای هشللداردهنده نصب شده اسللت، گفت: 
سرعت باالی خودروها، اثرگذاری این شیارها را کاهش می دهد 

و نصب آن ها آن گونه که مورد انتظار است کارایی نداشته است . 
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3.5 میلیارد تومان برای رفع آب گرفتگی های اصفهان هزینه شد
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه از سال گذشته اقداماتی 
در راستای رسیدگی به وضعیت آب گرفتی  های مناطق موجود در سطح شهر صورت 
گرفته است، اضافه کرد: در سال گذشته فرم هایی مبنی بر تعیین نقاط آب گرفتگی در 

سطح مناطق شهر اصفهان تهیه شد.
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رئیس مرکللز سللنجش آموزش وپللرورش از تاثیر 
قطعی مثبت و منفی 25 درصدی سوابق تحصیلی 
در پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور خبر داد.

عبدالرسللول عمللادی، رئیللس مرکللز سللنجش 
آموزش وپرورش گفت: تاثیر سوابق تحصیلی دوره 
متوسطه در کنکور پیش رو همانند کنکور گذشته 
25 درصد اسللت با این تفاوت که در کنکور امسال 

تاثیر مثبت و منفی 25 درصد اعمال می شود. 
وی در خصللوص تاثیر قطعی 25 درصدی سللوابق 
تحصیلی اظهار داشت: سوابق تحصیلی در کاهش و 

افزایش تراز و رتبه داوطلب تاثیر گذار است و به مانند 
سال های گذشته فقط تاثیر مثبت نخواهد داشت.

وی اذعان داشللت: بحث اعمال سوابق دروس دوره 
پیش دانشللگاهی در شللورای سللنجش و پذیرش 
تصویب نشللد و سللوابق دوره پیش دانشللگاهی در 
پذیرش دانشللجو تاثیر نخواهد داشت.عمادی بیان 
کرد: سوابق فارغ التحصیالن  که در خرداد و شهریور 
93 فارغ التحصیالن شللده اند و همچنین سللوابق 
امتحانات دی ماه به سازمان سنجش ارسال می  شود 
و تاثیر 25 درصللدی آن در کنکور امسللال اعمال 

می شود.
عمللادی با اشللاره بلله تجمیللع سللوابق تحصیلی 
داوطلبان در سللامانه سللاهت اظهار داشت:  سوابق 
 تحصیلی در سللامانه سللاهت با نشللانی اینترنتی

dipcode.medu.ir وجللود دارد و داوطلبان بر 
اساس اعالم سللازمان 1 هفته قبل از شروع ثبت نام 
می توانند سوابق خود را مشاهده و هرگونه مغایرت 
در سوابق خود را اعالم کنند تا سللازمان نسبت به 
اصللالح آن اقدام کند.وی با اشللاره بلله برنامه بلند 
مدت پذیرش دانشجو در سللال 97  اذعان داشت: 
در قانون سنجش و پذیرش دانشجو ظرف مدت 5 
سال 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها، رشته محل ها در 
پذیرش دانشجو باید براساس سوابق تحصیلی باشد 
چه بسا که در حال حاضر بخش عمده ای از ظرفیت 
دانشگاه ها کشللور از کنکور آزادشللده و بسیاری از 
دانشللگاه های آزاد و برخی از دانشللگاه ها در حوزه 
دولتی از ابتدای برگزاری کنکور عمومی و اختصاصی 
دانشللجو پذیرش می کنند اما اعمال سللوابق برای 
دانشجویان کنکوری که برای رشته  محل های خاص 
رقابت می کنند افزایللش می یابد و با توجه به نهایی 
شدن امتحانات پایه های 3 سال آخر متوسطه درصد 
اعمال سللوابق تحصیلی در سال های دیگر افزایش 
می یابد.عمادی خاطر نشللان کللرد: افزایش اعمال 
سللوابق تحصیلی بر اسللاس تصمیم گیری شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو در رشته محل های خاص 

مغایرتی باهدف 5 ساله سازمان ندارد.

فرمانللدار اصفهان گفت: مصوبلله تحقیق و تفحص 
از شللهربازی رویاهللا کلله در شللصتمین جلسلله 
علنی شللورای اسللالمی شللهر اصفهان به تصویب 
 رسللیده هنوز به فرمانللداری اصفهان ارائه نشللده

 است.
فضل اهلل کفیل بابیللان اینکه عدم اجللرای مصوبه 
شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص نرخ بلیت 
ورودی شهربازی رویاها توسط شهرداری اصفهان 
اظهار داشت: شللهرداری و شللورای اسالمی شهر 

اصفهان باید در این زمینه هر چلله زودتر به توافق 
نظر برسند.

وی بابیان اینکه اختالف شهرداری و شورای اسالمی 
شللهر اصفهان در خصوص نرخ ورودی شللهربازی 
رؤیاها حقیقی و قانونی است، ادامه داد: در این راستا 
فرمانداری وظیفه نظارت بر شللورا را برعهده دارد و 
شورا نیز باید در این راستا بر فعالیت های شهرداری 

نظارت داشته باشد.
فرماندار اصفهان در ادامه در خصوص طرح تحقیق و 

تفحص از شهربازی رویاها که به درخواست 8 نفر از 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح و بارأی 
موافق 11 نفر از اعضای شللهر به تصویب رسید نیز 
گفت: البته هنوز این مصوبه برای فرمانداری ارسال 

نشده است.
وی ادامه داد: درصورتی که این مصوبه به فرمانداری 
ارسللال گللردد در کمیتلله انطبللاق فرمانللداری 
موردبررسللی قرار می گیرد و نتیجه بررسللی ها به 

شورای شهر ابالغ می گردد.

رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش

فرماندار اصفهان عنوان کرد 
مصوبه تحقیق و تفحص از شهر رویاها به فرمانداری نرسیده است

تاثیر25 درصدی  سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو 

یادداشت

نخستین ایستگاه مکانیزه دو چرخه 
راه اندازی شد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: نخستین 
ایستگاه تمام مکانیزه دو چرخه در اصفهان راه اندازی شد.

 علیرضا صلواتی با اشللاره به راه اندازی ایستگاه تمام مکانیزه 
دو چرخه در اصفهان اظهار کرد: این ایسللتگاه برای نخستین 
بار در سطح کشور در میدان امام )ره( اصفهان راه اندازی شده 

است.
وی به تعداد ایسللتگاه های دو چرخه موجود در سللطح شهر 
اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 39 ایستگاه دو چرخه در 
سطح شهر اصفهان راه اندازی شده است و تمام این ایستگاه ها 

به صورت نیمه مکانیزه هستند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شللهرداری اصفهللان با تأکید بر 
اینکه قرار است که تعداد ایسللتگاه های دو چرخه موجود در 
سطح شهر تا پایان امسال به 45 ایستگاه برسد، تصریح کرد: 
همچنین تا پایان سللال آینده ایسللتگاه های دو چرخه نیمه 

مکانیزه در سطح شهر به 60 ایستگاه می رسد.
وی به مزایای ایسللتگاه های تمام مکانیزه دو چرخه نسبت به 
ایستگاه های نیمه مکانیزه اشاره کرد و افزود: شهروندان در هر 
ساعتی از شبانه روز می توانند با استفاده از اصفهان کارت خود 

از این ایستگاه استفاده کنند.

 آزمون کارشناسی ارشد امسال
 هیچ تغییری ندارد

     سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور هرگونه تغییر در 
بخش های آزمون کارشناسی ارشد امسال را رد کرد.

دکتر حسین توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
در بیان داشت: آزمون کارشناسی ارشللد سال 94 نسبت به 
سال های گذشته هیچ گونه تغییری ندارد و بخش های اجرایی 
و ضوابط پذیرش دانشجو طبق روال سال های گذشته است. 

وی افزود: نوع پذیرش دانشجو و مواد امتحانی برای شرکت در 
این آزمون در همه رشللته ها و مجموعه ها طبق روال گذشته 

است و هیچ گونه تغییری در سال جاری نخواهد داشت. 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: ثبت نام 
در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد سال 1394، از 
ساعت 20 روز 17 آبان ماه آغاز و داوطلبان می توانند تا تاریخ 
93/8/24 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
به نشانی www.sanjesh.org نسللبت به ثبت نام در این 

آزمون اقدام نمایند.
 گفتنی است، آزمون کارشناسی ارشللد سال 94 در روزهاي 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 15،16 و 17 بهمن ماه برگزار 

خواهد شد.

 داروهای گران قیمت تحت پوشش 

بیمه قرار می گیرد
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: به زودی داروهای 
جدید و گران قیمت که درگذشللته در تعهللد بیمه نبودند در 

لیست بیمه قرار می گیرند.
انوشیروان محسللنی بندپی با اشللاره به تدوین و ابالغ کتاب 
ارزش نسبی خدمات اظهار داشللت: با ابالغ این کتاب تمامی 

تعرفه های خدمات واقعی خواهد شد.
وی بابیان اینکه بللا اجرای بند به بند کتاب اشاره شللده هیچ 
هزینه اضافی از بیمه شللدگان دریافت نخواهد شد گفت: این 

کار در راستای طرح تحول سالمت انجام گرفته است.
محسللنی بندپی خاطرنشللان کرد: سیاسللت دولت یازدهم 
و به ویللژه وزارت تعللاون، کار و رفاه اجتماعللی فراهم کردن 
بسللتری مناسللب در بخش بیمه ای برای بیمه شدگان است 
 کلله در این زمینلله تمهیللدات خوبللی در نظر گرفته شللده

 است.
مدیرعامل سللازمان بیمه سللالمت ایران ادامه داد: به زودی 
خدمات جدیدی ازجمله داروهای گران قیمت در لیست بیمه 
قرار خواهند گرفت و این کار به طور مداوم و مسللتمر تا پایان 

سال انجام می گیرد.

 واگذاری مسکن به خانواده های چند 
معلولی  وزنان سرپرست خانوار

رئیس سازمان بهزیسللتی، از تحویل 36 هزار واحد مسکونی 
تا پایان سللال جاری خبر داد و گفت: اولویللت واگذاری این 
واحدهای مسللکونی بللا خانواده هللای چند معلولللی وزنان 

سرپرست خانوار است. 
همایون هاشللمی افزود: با برنامه ریزی انجام شده، تاکنون از 
200 هزار واحد تعهدات بهزیسللتی، بیللش از 80 هزار واحد 
تحویل مددجویان شللده و بقیه واحدهللا در مراحل مختلف 

کار قرار دارند.
وی بابیان اینکلله اولویت برای دریافت مسللکن با خانواده ای 
چند معلولیتی وزنان سرپرسللت خانوار اسللت، تصریح کرد: 
خوشبختانه با مشارکت خیرین و نیکوکاران توانستیم، بیش 

از تعهدات خود مسکن تولید کنیم.

 ۸0 درصد دیسک کمرها نیاز
 به جراحی ندارد

رئیس انجمن طب فیزیکی و توان بخشللی ایران با اشللاره به 
اینکه 80 درصد دیسللک کمرها نیاز به جراحی ندارد، نسبت 
به معضل اختالف صدهللا برابری حق ویزیت بللا هزینه های 
جراحی انتقاد کرد و گفت: پیوسللت توان بخشی باید در تمام 

راهنماهای بالینی گنجانیده شود.
 سید مسعود رایگانی در نشسللت خبری هجدهمین کنگره 
سراسری طب فیزیکی، توان بخشللی و الکترودیاگنوز ایران با 
تشریح برگزاری این کنگره اظهار داشت: یکی از موارد مهمی 
که در این کنگره به آن پرداخته می شود سونوگرافی اسکلتی 
و عضالنی اسللت که نحوه دقیق تشللخیص را برای پزشکان 
جهت درمان بیماری های اسکلتی و عضالنی افزایش می دهد 
همچنین کاربرد بسللیاری برای بللاال بردن دقللت تزریقات 

موضعی دارد

اخبار کوتاه

SMS

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان 
محیط زیسللت بابیللان اینکه در حللال حاضر 
176 میلیون متر مکعب آب در سال به عنوان 
یک حقابه زیسللت محیطی بللرای زاینده رود 
مشخص شده است، گفت: تا پایان سال جاری 
سهم هر بخش و در هر بازه زمانی به طور دقیق 

مشخص می شود.
مسللعود باقر زاده کریمی افزود: در حال حاضر 
از 400 میلیون متر مکعب آبی که قرار اسللت 
در زاینده رود رهاسللازی شللود 176 میلیون 
مترمکعب بلله عنوان حقا به زیسللت محیطی 
در نظر گرفته شده است. اما این یک عدد کلی 
است و توزیع فصلی و مکانی در این رودخانه که 
طول آن حدود 300 کیلومتر است را مشخص 

نمی کند.
وی اظهار داشت: این 176 میلیون متر مکعب 
براساس نیازهای هیدرولوژیکی و نه اکولوژیکی 
تعیین شللده بنابراین الزم اسللت که با در نظر 
گرفتن مسللائل اکولوژیکی زاینللده رود حقابه 
زیست محیطی آن به طور دقیق مشخص شود.
 کریمی با اشللاره بلله اینکلله در حللال حاضر

 بررسی ها و مطالعات الزم برای تاالب گاوخونی 
به طور دقیق انجام شللده تصریح کرد: براساس 

نیازهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی برای تاالب 
گاوخونی 90 میلیون متر مکعب حقابه زیست 

محیطی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کمیته ای در سازمان محیط زیست 
بللا هماهنگللی مدیللران کل محیط زیسللت 
اصفهان و چهارمحللال بختیاری و مشللاوران 
بخش خصوصی و مسللئوالن ارشللد سازمان 
محیط زیسللت که مطالعللات الزم درخصوص 
اینکلله رهاسللازی آب در زاینللده رود در چلله 
مکان هایللی و در چه زمانی برای پرآب شللدن 
رودخانه در همه فصول توسط این کمیته انجام 

گیرد تشکیل شده است.
کریمی با بیان اینکه می تللوان زاینده رود را از 
نظر مکانی به پنج قسمت تقسللیم کرد اظهار 
داشت: مطالعات این کمیته تا پایان سال جاری 

به اتمام می رسد و یک مدل دقیق برای توزیع 
فصلللی و مکانللی آب در زاینده رود مشللخص 

می شود.
وی در پاسللخ به اینکه در حال حاضللر از این 
400 میلیللون متر مکعبی کلله وزارت نیرو در 
زاینده رود رهاسازی شده بخش عمده به سمت 
زمین های کشللاورزی اطراف رودخانه هدایت 
می شللود گفت: هدایت به سللمت زمین های 
کشللاورزی به گونه ای نیست که حقابه زیست 
محیطی رودخانه در نظر گرفته نشود و آبیاری 
این اراضی به شللکلی اسللت که همواره آب در 

رودخانه جریان داشته باشد.
معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان 
محیط زیست در پاسللخ به اینکه چه ضمانتی 
وجود دارد که وزارت نیرو عددی که سللازمان 
محیط زیسللت بللرای حقابه زیسللت محیطی 
زاینده رود تعیین می کنللد را تامین کند تاکید 
کرد: حقابه زیسللت محیطی زاینده رود توسط 
یک کمیته سه نفره در شورای عالی آب متشکل 
از دو عضو از وزارت نیرو و یک عضو از سازمان 
محیط زیست مشخص می شود بنابراین وقتی 
وزارت نیرو در تعیین ایللن حقابه نظارت دارد 

نمی تواند در تامین آن کوتاهی کند.
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روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اعالم کرد: به دنبال بروز وضعیت ناسللالم هللوای اصفهان، 
فعالیت 50 درصللد واحدهای ریخته گللری و صنایع قیری 

مستقر در شهرک های اطراف اصفهان متوقف خواهد شد.
 این تصمیم در پللی گزارش نماینده هواشناسللی مبنی بر 
وقوع وارونگی دمللا از آغاز هفته و اسللتمرار پایداری هوا در 
اصفهان در طول هفته جاری در کمیته هماهنگی شللرایط 
خاص آلودگی هوا برای پیشگیری از وضعیت ناسالم در اداره 
کل حفاظت محیط زیست اصفهان گرفته شد.در این جلسه 

همچنین بر اسللاس اعالم روند افزایشللی شاخص کیفیت 
هوا درچندروز گذشته از سللوی نماینده اداره کل حفاظت 
محیط زیست، اعضا برای پیشگیری از بروز وضعیت ناسالم 
در هوای اصفهان بر اسللاس دسللتورالعمل های مربوطه و 
مصوبات جلسات پیشللین اقدام کردند.همچنین مقرر شد 
که صنایع بزرگ استان بر اساس نظر دبیرخانه کمیته نسبت 
به کاهش ظرفیت تولید خود اقدام کنند.اعالم توصیه های 
بهداشتی و اطالع رسللانی در این زمینه نیز توسط اداره کل 
حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی انجام شود.

توقف 50 درصد از فعالیت تولید کوره های آجر، گچ و آهک 
اصفهان واقع در شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان از زمان 
اعالم شللده تا اطالع ثانوی از دیگر مصوبات مهم این جلسه 
بود.کمیته هماهنگی شللرایط خاص آلودگی هوا با حضور 
نمایندگان استانداری، اداره کل هواشناسی، صنعت،معدن 
تجارت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شرکت شهرک های 
صنعتی اسللتان با دبیری اداره کل حفاظت محیط زیسللت 
استان برای مدیریت شرایط خاص، هشدار، اضطرار و بحران 

در وضعیت هوا تشکیل جلسه می دهد. 

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان اصفهان طی نامه ای به 
معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، 
برپایی سیرک حیوانات در این استان را ممنوع اعالم کرد.دکتر 
سعید یوسف پور مدیرکل سابق اداره حفاظت محیط زیست استان 
چهارمحال و بختیاری که چند ماه پیش با اعالم ممنوعیت برپایی 
سیرک حیوانات در این اسللتان، آغازگر موج ممنوعیت سیرک 
حیوانات در استان های کشور شللده بود و چندی است، حاال در 
سمت معاون پایش و نظارت اداره حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان به مهر گفت: اداره حفاظت محیط زیست اصفهان بنا بر 
رسالتی که برای جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات دارد و با توجه به 
اینکه انجام نمایش توسط حیات وحش در سیرک ها مستلزم انواع 
آزار از قبیل جداسازی از طبیعت، تنبیه بدنی،  تحمل گرسنگی و 
اسارت و شرطی کردن  آن هاست که اخالقاً و شرعاً ناپسند است ، 
از این پس مانع برپایی سیرک حیوانات در این استان خواهد شد.

 وی اظهار داشت: طی نامه ای که توسط مدیر کل اداره حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان برای معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست ارسال شد، سیرک حیوانات در این استان 

را رسما ممنوع اعالم کرد.

معاون پایش و نظارت محیط زیست اصفهان از استان های سراسر 
کشور دعوت کرد تا با پیوستن به موج ممنوعیت سیرک حیوانات، 
گامی موثر در جلوگیری از آزار مخلوقات بی گناه خداوند و نهایتا 
ثبت نام ایران در فهرست کشورهایی که سیرک حیوانات را ممنوع 

کرده اند بردارند.
 تاکنون، اسللتانهای خراسان، قم، گلسللتان، آذربایجان شرقی، 
 همدان و اصفهان رسللما سللیرک حیوانللات را ممنللوع اعالم 
کرده اند و اصفهان ششمین استانی است که به کمپین مقابله با 

حیوان آزاری در سیرک ها پیوسته است

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با توافق 
صورت گرفتلله با جمعیت هللالل احمر، 
امکانللات اسللکان راهیان نللور به صورت 
رایللگان در اختیللار زائران اربعیللن قرار 

می گیرد.
 سللعید اوحللدی  رئیس سللازمان حج و 
زیارت در ستاد دائمی اربعین در راستای 
برنامه ریزی برای ساماندهی اعزام زائران 
بلله عتبات در ایللام اربعین حسللینی)ع( 
افللزود: تمامی زائرانی کلله در قالب طرح 
سللاماندهی در ایام اربعین عللازم عتبات 
شللوند، به صورت رایگان تحت پوشللش 

بیمه قرار خواهند گرفت و سللازمان حج 
و زیارت هزینه این خدمللات را عهده دار 

شده است. 
 وی ضمن تقدیللر از تالش های جمعیت 
هالل احمر جمهللوری اسللالمی و مرکز 
پزشللکی حج و زیارت افزود: با مذاکرات 
صورت گرفته با هالل احمر هزینه خدمات 
 پزشللکی زائران اربعین رایللگان خواهد

 بود.  
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در ایام 
اربعین امسال سللاماندهی زائران به جای 
مرز در شللهرهای محل سللکونت آنان و 
از طریللق دفاتر خدمللات زیارتی صورت 

می گیرد 
 وی بلله راه انللدازی سلله قللرارگاه در 
شلللمچه، مهران و چزابه بللرای مدیریت 
عملیللات اعللزام در مرزها اشللاره کرد و 
گفت: الزم اسللت در این راسللتا ظرفیت 
استانداری خوزسللتان و ایالم شناسایی 
و بللکار گرفتلله شللود و همچنیللن باید 
 از ظرفیت سللپاه ایللن مناطق اسللتفاده

 شود. 

به دنبال بروز وضعیت ناسالم هوا در استان 

توقیف  50 درصد واحدهای ریخته گری و صنایع قیری

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست عنوان کرد:

176 میلیون متر مکعب حقابه زیست محیطی زاینده رود 
امکانات اسکان راهیان نور زائران اربعین 

رایگان است

مقابله با حیوان آزاری در ششمین استان

برپایی سیرک در اصفهان ممنوع شد



اخبار کوتاهيادداشت

 اعطای مشوق مالی به مالکان
 خانه های تاريخی   

معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
از اعطای ۷۰۰ میلیون ریال وام بالعوض به مالکان خانه های 

تاریخی که منازل آن ها به ثبت ملی رسیده خبر داد.
محمدحس��ن طالبیان دراین باره اظهار کرد: سازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری با توجه ب��ه طرح و 
بازس��ازی های موردنیاز ملک ت��ا س��قف ۷۰۰ میلیون ریال 
وام بالعوض به متقاضیان ارائه می کند.وی افزود: بر اس��اس 
این طرح تفاهم نامه مش��ارکتی بین مالکان و سازمان میراث 
فرهنگی به منظور مرمت و احی��ای خانه های تاریخی منعقد 
می ش��ود.طالبیان ادام��ه داد: مال��کان بهتری��ن بهره بردار و 
نگه دارنده آثار تاریخی هستند.معاون سازمان میراث فرهنگی 
و صنایع دس��تی و گردش��گری اضافه کرد: مالکان خانه های 
تاریخی که منازل آن ها به ثبت ملی رس��یده اند می توانند با 
مراجعه به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در تهران و 
اداره کل این سازمان در شهرستان ها فرم تفاهم نامه را دریافت 
و پس از تنظیم آن از تسهیالت در نظر گرفته بهره مند شوند.

رئیس ايمیدروخواهان خريد ريل 
ذوب آهن از سوی دولت شد

رئیس س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمی��درو( گفت: ذوب آهن اصفه��ان برای فروش ریل 
خطوط راه آه��ن ، ق��رارداد بلندمدت با دول��ت منعقد کند و 
دولت نیز برای حمای��ت از تولید داخلی به ط��ور حتم از این 
امر اس��تقبال می کند. تفاهم نامه ایجاد خط ن��ورد تولید ریل 
UIC6۰ با ظرفیت تولید س��االنه 4۰۰ ت��ا 6۰۰ هزار تن در 
ذوب آهن اصفهان به امضا رس��ید.تاکنون نخستین محموله 
تجهیزات خط نورد تولید ریل خط آه��ن از گمرک ترخیص 
شده پیش بینی می شود این خط تولید شهریور سال آینده به 
بهره برداری برسد.این نوع ریل در خطوط آهن و قطارهای با 
سرعت های باالی 16۰ کیلومتر در ساعت مناسب است.مهدی 
کرباسیان افزود: باوجود رکود اقتصادی فعلی به ویژه رکود در 
بخش مسکن که بر فروش محصوالت ذوب آهن اصفهان تأثیر 
مستقیم دارد، همت کارکنان و تدابیر مدیریتی در این شرکت 
باعث ش��ده از طریق کاهش قیمت تمام شده مشکل کمبود 
نقدینگی تا حدود زیادی رفع و افزایش تولید نیز صورت گیرد.

اصفهان تولیدکننده ۸۰ گونه ماهی 
زينتی است

 مدیر امور آبزیان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: در 
حال حاضر از 1۰۰ گونه ماهی زینتی تولیدی در کشور، امکان 

تولید ۸۰ گونه در استان اصفهان وجود دارد.
محمدرضا عباس��ی با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان سال 
گذش��ته به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ماهیان زینتی ۵4 
میلیون قطعه از 14۰ میلیون قطعه ماهی زینتی کشور را تولید 
کرد، اظهار داشت: هم اکنون در 11 شهرستان استان ۵۰۰ تا 
۷۰۰ واحد آبزی پروری به پرورش ماهی زینتی اختصاص یافته 
که در شهرس��تان کاش��ان به تنهایی ۵۰ درصد ماهی زینتی 
استان تولید می شود. وی افزود: اس��تان اصفهان با تولید ۵4 

میلیون قطعه ماهی زینتی یک سوم تولید کشور را دارد.
مدیر امور آبزیان جهاد کش��اورزی اصفهان با اشاره به اینکه 
صادرات ماهیان زینتی از اصفهان سیستماتیک نبوده و توسط 
بخش خصوصی و به صورت غیررسمی انجام می شود، تأکید 
کرد: امور آبزیان جهاد کشاورزی استان تالش دارد با برگزاری 
کالس ها و کارگاه و جش��نواره های آموزشی شرایط پرورش 

گونه های وارداتی را نیز در استان فراهم کند. 
وی بابیان اینکه توس��عه مراک��ز پرورش ماهی��ان زینتی در 
شرایط خشکسالی و کاهش منابع آب نیز میسر است، تأکید 
کرد: افزایش گونه های تولیدی ماهیان زینتی، ارتقای کیفیت 
 تولید و تولید ص��ادرات مح��ور ازجمله اهداف ام��ور آبزیان 

جهاد کشاورزی استان به شمار می رود. 

افزايش ۴ برابری صادرات نمک اروپا 
به ايران پس از توافق ژنو

یورو اس��تات از افزایش 4 براب��ری صادرات نم��ک خوراکی 
اتحادیه اروپا به ایران در ۸ ماه نخست ۲۰14 خبر داد و اعالم 
ک��رد واردات نمک این اتحادی��ه از ای��ران در همین مدت به 
یک سوم کاهش یافته است. جدیدترین اطالعات منتشرشده 
از سوی اداره آمار کمیسیون اروپا)یورو استات( نشان می دهد 
صادرات نمک خوراکی اتحادیه اروپا به ایران در ۸ ماه نخست 
سال جاری میالدی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

از ابتدای سال جاری میالدی و در پی امضای توافق هسته ای 
موقت بین ایران و ۵+1 صادرات اتحادیه اروپا به ایران روندی 
صعودی داشته اس��ت.بر اس��اس این گزارش صادرات نمک 
خوراکی کشورهای اروپایی به ایران در ماه های ژانویه تا اوت 
۲۰13 تنها ۲۵11 یورو بوده است اما این رقم در مدت مشابه 
سال جاری به 9۵۷۰ یورو افزایش یافته است.آلمان مهم ترین 
صادرکننده نمک خوراکی به ایران در این مدت شناخته شده 

 طرح فن بازار در استاناست.
 اجرايی می شود 

معاون صنایع کوچک شرکت ش��هرک های صنعتی اصفهان 
گفت: ب��رای اجرای طرح فن ب��ازار در اصفهان هش��ت دفتر 
در ش��هرک های اس��تان فعال اس��ت. در ط��رح فن ب��ازار، 
عرضه کنندگان و متقاضیان ایده در یک سامانه باهم مرتبط 
می شوند و متخصصان و کارشناس��ان هم به عنوان مشاور در 
کنار آن ها قرار دارند.امیر حاجی پور در نشس��ت مش��ترک 
انجمن ها و شعب خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
افزود: طرح فن بازار یکی از الزامات برنامه پنجم توسعه است.

وی بابیان اینکه ش��رکت ش��هرک ها س��ابقه ای بیش از 3۰ 
سال در تأمین زیرس��اخت ها دارد، گفت: یکی از چالش های 
بزرگ این ش��رکت، زمین هایی است که در سال های گذشته 
 ب��رای احداث واحده��ای تولی��دی واگذارش��ده اند اما فعال

 نیستند.

۴
بیش از ۷۵ میلیون سفر در جاده های استان ثبت شد

 رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: در ۷ ماه امسال بیش از 
۷۵میلیون سفر در جاده های استان به ثبت رس��ید که از مجموع این سفرها بیش از 6۰۰ هزار سفر 
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رئیس هیئت مدیره جامع��ه صنعت کفش ای��ران بابیان 
اینکه اگر تم��ام تالش خود را کنیم به وضعیت س��ال 9۰ 
بازمی گردیم گفت: در 6 ماهه ابتدایی سال 9۰، ۵۷ میلیون 
دالر صادرات داش��تیم درحالی که این رق��م هم اکنون به 
41 میلیون دالر رس��یده که نش��ان دهنده کوچک شدن 
اقتصاد کش��ور است، ازاین رو برای دس��تیابی به رونق کار 
بسیاری در پیش داریم.علی لشگری بابیان اینکه در حوزه 
صادرات کاهش ۲1.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته داش��تیم اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین دالیل 
بروز این اتفاق نوس��انات قیمت ماده اولیه به نام دی او پی 
است که در بازار به ۸۸۰۰ تومان رسیده که این ماده مورد 
مصرف کارخانه ها کفش های چرم مصنوعی و چکمه های 
کشاورزی و کفش های ورزشی است.  رئیس هیئت مدیره 
جامعه صنعت کفش افزود: با توجه به اینکه بیشترین میزان 
مصرف این ماده در استان قم با ۲3۰ واحد تولیدی )3 هزار 
نفر اشتغال مس��تقیم و ۲۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم( 

است، این استان بیشترین کاهش را در صادرات داشت. 
 وی تصریح کرد: همچنین در چند ماه گذش��ته ش��اهد 
افزایش قیمت ماده اولیه ای به نام الکل دی اتیل هگزانول 
محصول پتروشیمی شازند در بورس کاال بودیم، به طوری 
که اخیراً قیمت پایه این ماده از 4 هزار و 3۰ تومان به ۵ هزار 
و۵4۲ تومان رسید که همین مس��ئله موجب شد قیمت 
نهایی الکل از ۷ هزار و 1۵۰ به ۷ هزار و ۷1۰ تومان افزایش 
یابد.  لش��گری ادامه داد: ازاین رو این نوس��انات و افزایش 

غیرمنتظره قیمت و کمبود این ماده ها، منجر به اعتراض 
تولیدکنندگان شده است. 

نرخ های عرضه ش�ده از نرخ ه�ای بین المللی 
گران تر است

 وی بابیان اینکه نرخ های عرضه شده از نرخ های بین المللی 
گران تر اس��ت، اظهار داشت: این مس��ئله مزیت رقابتی را 
برای کفش های ایران��ی از بین می برد و ای��ن موضوع در 
حالی است که دولت سعی دارد نرخ تورم را کاهش دهد و 

از تولیدکنندگان حمایت به عمل آورد. 
 رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش افزود: با مشاهده 
ش��اخص تولیدکنن��ده کل در 6 ماهه اول س��ال متوجه 
می ش��ویم که ماده اولیه دارای اهمی��ت در زنجیره ارزش 
صنایع پایین دستی و پتروش��یمی، چگونه می تواند تولید 
واحدها را دچار اخالل کند.  لش��گری تصری��ح کرد: این 
موضوع را به مسئوالن وزارت نفت و مجلس اعالم کردیم و 
انتظار داریم که در بورس کاال منافع صنایع پایین دس��تی 

موردتوجه واقع شود.
رشد 1۰6 درصدی واردات کفش در 6 ماهه اول 

سال
وی در ادامه بابیان اینکه ازلحاظ تی��راژ تولید کفش رتبه 
یازدهم جهان هستیم، اظهار داشت: به طور متوسط ساالنه 

1۷۵ میلیون کفش در ایران تولید می شود. 
 رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با تأکید بر 
اینکه از تولیدکننده داخلی حمایت الزم صورت نمی گیرد، 

افزود: به لحاظ ارزشی رشد واردات در 6 ماهه اول 93، 1۰6 
درصد و به لحاظ وزنی 119 درصد بوده است، درحالی که 
در حوزه صادرات به لحاظ ارزشی ۲1.۸ درصد و به لحاظ 
وزنی 19.۷ درصد نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته با 
کاهش مواجه بوده ایم. وی به قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: 
قاچاق، صنعت کفش ایران را از پای درمی آورد، چراکه به 
دلیل ورود از مبادی غیررسمی، آمار رشدش چندین برابر 
واردات رسمی است.  لشگری ادامه داد: کفش های وارداتی 
عمدتاً از چین و مقدار کمی از ایتالیا اس��ت، البته بیش��تر 
اوقات برند اروپایی دارد اما درواقع در آسیای شرقی تولید 
می ش��ود؛ از امارات نیز واردات ص��ورت می گیرد که البته 

صادرات مجدد است. 
 بازار عراق را به چین و ترکیه واگذار کرديم

وی تصری��ح ک��رد: همچنی��ن بی��ش از ۸۰ درصد حجم 
صادراتی ما نیز به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان 
صورت می گیرد که متأسفانه طی چند وقت گذشته سهم  
بازار عراق را به ترکیه و چین واگذار کرده ایم.  وی افزود: این 
مسئله به دالیلی همچون پس لرزه های موانع صادراتی، عدم 
برنامه ریزی تولیدکننده برای تحویل به موقع و مشکالت 
سر راه تولید داخل اتفاق افتاد.  به گفته رئیس هیئت مدیره 
جامعه صنعت کفش ایران، در 6 ماهه اول سال، علی رغم 
رشد منفی در صادرات، در حوزه کفش های چرمی با رشد 
مواجه بودیم که نشان دهنده گرایش به ارزش افزوده است. 
اگر تمام تالش خود را کنیم به وضعیت سال 9۰ 

بازمی گرديم
 وی در ادامه بابیان اینکه ب��رای ورود به رونق نیاز به زمان 
زیادی داریم، گفت: باید تمام کنترل های الزم برای اقتصاد 
کشور انجام شود زیرا این خطر وجود دارد که اگر اتفاق های 

ناگوار افتد دوباره به رکود سنگین تری وارد شویم. 
 لشگری بابیان اینکه اگر تمام تالش خود را کنیم به وضعیت 
سال 9۰ بازمی گردیم تصریح کرد: در 6 ماهه ابتدایی سال 
9۰، ۵۷ میلی��ون دالر صادرات داش��تیم درحالی که این 
رقم هم اکنون به 41 میلیون دالر رسیده که نشان دهنده 
کوچک شدن اقتصاد کشور است، ازاین رو برای دستیابی به 

رونق کار بسیاری در پیش داریم. 
 وی تأکید کرد: نقش تش��کل های صنعت این اس��ت که 
هش��دارهای الزم را جهت رفع موانع تولید به دولت دهد 
چراکه بدون وحدت نظر و هماهنگی و همبس��تگی ملی 
نمی توان شرایط رکود را پشت سر گذاشت و دستیابی به 

رونق اقتصادی را تجربه کرد. 

واگذاری بازار صادرات به چین و ترکیه 

کفش ایرانی پای رفتن ندارد
در عراق پرايد 33 میلیون 

فروخته می شود 
اگرچ��ه در ب��اور عم��وم این گون��ه جاافت��اده 
ک��ه خودروه��ای صادرات��ی ای��ران، قیمت��ی 
ارزان تر نس��بت به بازار داخل دارن��د، اما ظاهراً 
خودروس��ازان کش��ور در بازاره��ای صادرات��ی 
 نیز محص��والت خ��ود را باقیم��ت باالیی عرضه

 می کنند.
 آن طور که محسن جوان، معاون صادرات سایپا 
می گوید، قیمت پراید در ب��ازار عراق، 1۰ هزار و 
۵۰۰ دالر است، این در شرایطی است که آپشن ها 
و اس��تانداردهایی مانند سیس��تم ترمز ضد قفل 
)ABS( و کیس��ه هوا نیز روی این خودرو نصب 

نیست.
با این حس��اب و با فرض دالر س��ه ه��زار و ۲۰۰ 
تومان��ی، پراید هم اکن��ون باقیمتی براب��ر با 33 
میلیون و 6۰۰ هزار تومان )حدوداً یک و نیم برابر 

بازار ایران( در عراق به فروش می رسد.
فقط پراید نیس��ت ک��ه در بازاره��ای صادراتی، 
قیمتی بی��ش از بازار داخ��ل دارد، چ��ه آنکه به 
گفته معاون صادرات س��ایپا، این خودرو در بازار 
مصر، باقیمتی معادل هش��ت ه��زار و ۵۰۰ دالر 
عرضه می ش��ود. این یعنی قیمت تیب��ا در بازار 
 آفریقایی س��ایپا ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

 است. 
معاون صادرات س��ایپا همچنین قیم��ت تیبا را 
در آذربایج��ان، هفت ه��زار و ۵۰۰ ی��ورو عنوان 
می کند که با فرض ی��وروی چهار ه��زار و 1۰۰ 
تومان��ی، تیبا ب��ا قیمتی براب��ر ب��ا 3۰ میلیون و 
 ۷۵۰ هزار تومان در این ب��ازار اروپایی به فروش

 می رود.
این در شرایطی اس��ت که تیبا هم اکنون در بازار 
ایران ۲4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد 
و با این حساب، این خودرو در مصر، سه میلیون 
تومان و در آذربایجان نیز 6 میلیون و ۵۵۰ هزار 
تومان گران تر از بازار داخل به دس��ت مش��تریان 

می رسد.
به گفته مع��اون صادرات س��ایپا، تیباهای صادر 
ش��ده به مصر و آذربایجان نیز مانند پراید، فاقد 
اس��تانداردها و آپش��ن هایی مانند کیس��ه هوا و 
ترمز ضدقفل هس��تند، حال آنکه در بازار ایران، 
هم پراید و هم تیبا از ترمز ضدقفل و کیس��ه هوا 

بهره می برند.
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تداوم جريان آب زاينده رود  
درگرو باران ا ست 

تولید زعفران در استان 
افزايش يافت

     وزارت نیرو اعالم کرد: هیچ گونه تفاهم نامه ای درباره جریان دائمی 
آب زاینده رود با هیچ نهاد یا س��ازمانی منعقد و یا تبادل نکرده است.

این وزارتخانه اع��الم کرد: تداوم جریان آب در زاینده رود بس��تگی به 
بارش های جوی در س��ال های 93 و 94 دارد همچنی��ن وزارت  نیرو 
برای برقراری جریان دائمی آب زاینده رود، هیچ تفاهم نامه ای با هیچ 
نهاد یا سازمانی منعقد و یا تبادل نکرده است. وزارت نیرو تداوم جریان 
کنونی آب در زاینده رود را مستلزم ادامه بارش های مناسب هفته های 
اخیر تا پایان سال آبی 94 - 93 اعالم کرد. بر اساس اعالم وزارت نیرو، 
بازگش��ایی جریان آب در زاینده رود از برنامه های از پیش تعیین شده 
وزارت نیرو از سال گذشته است که این اقدام به منظور تأمین آب بخشی 
از زمین های کشاورزی حوضه زاینده رود انجام شده است و تداوم جریان 
آب در زاینده رود بستگی به بارش های جوی در سال های 93 و 94 دارد.

کارشناس زعفران جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان با اشاره به آغاز 
برداش��ت زعف��ران از اواخر مهر گف��ت: محصول امس��ال زعفران در 
استان اصفهان در مقایسه با سال قبل پنج درصد افزایش یافته است. 
سعادت شاهپوری اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود در سال جاری دو 
 هزار و ۷۵۰ کیلوگرم زعفران از مزارع اس��تان به دست آید.وی سطح 
زیر کشت زعفران در استان اصفهان را ۵6۰ هکتار عنوان کرد و افزود: 
این سطح ۵۰۰ هکتار بارور و 6۰ هکتار غیر بارور است.وی تأکید کرد: 
زعفران محصولی است که ازنظر میزان مصرف آب پرمصرف نیست و 
شهرستان هایی از استان اصفهان مانند نطنز و نجف آباد برای کشت این 
محصول خاک مستعدی دارد.شاهپوری ابراز کرد: افزایش پنج درصدی 
محصول امسال ناشی از وضعیت مطلوب تر و مناسب تر آب و هوایی برای 

کشت زعفران و اجرای طرح های توسعه ای در این زمینه بوده است.

رئیس اتحادیه خش��کبار و آجیل فروش��ان تجار عرب را 
عامل گرانی تخمه ژاپنی و مخالفت وزارت جهاد کشاورزی 
برای کاهش تعرف��ه واردات بادام هن��دی را عامل گرانی 
این محصول عن��وان کرد.مصطفی احم��دی اظهار کرد: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادن مجوز ورود قانونی 
بادام هن��دی موافقت ک��رده اما وزارت جهاد کش��اورزی 
همچنان با این موضوع مخالف است.وی افزود: وزارت جهاد 
کشاورزی معتقد است بر اساس قوانین موجود، محصوالت 
کشاورزی نباید وارد شود و بادام هندی نیز جزو محصوالت 
کشاورزی است؛ بنابراین ورود آن ممنوع است که چندین 
بار درخواس��ت هایی مبنی بر واردات قانونی بادام هندی 
داده ایم و هنوز با آن موافقت نش��ده است.احمدی بابیان 
اینکه میزان مصرف بادام هندی در کشور بر اساس برآورد 
کارشناسان، به اندازه پسته است و ساالنه حدود 1۸ هزار تن 
بادام هندی در کشور مصرف می شود، گفت: بادام هندی، 
تولید داخل ندارد و بادام هایی که در حال حاضر در بازار به 
فروش می رسند همه به صورت قاچاق واردشده اند.وی در 
پاسخ به اینکه بادام زمینی نیز جزو محصوالت کشاورزی 
است ولی واردات قانونی آن البته با تعرفه باال وجود دارد، 
گفت: بادام زمینی محصول کشاورزی محسوب می شود و 

اجازه ورود آن از همان ابتدا داده شده بود.

     رئیس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی 
بانوان اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت: در حال حاضر 
تس��هیالت خوبی برای داوطلبان مش��اغل خانگی 
اعطاش��ده اما ش��اهد خروجی خوب و بازده شغلی 
مناس��بی در س��طح اس��تان اصفهان نبودیم.زهرا 
اخوان نس��ب در نشس��ت خب��ری همای��ش نقش 
کسب وکار خانگی در افزایش سطح درآمد خانواده 
و توس��عه اقتصادی، مش��اغل کوچک را ب��ا ایجاد 
اش��تغال زایی حداقل ۵۰ نفر معرفی ک��رد و اظهار 
داش��ت: کس��ب وکارهای کوچک با توجه به اینکه 
اختصاص مکانی برای آن ها راحت تر و سودرسانی 
این مشاغل در میان مدت و کوتاه مدت میسر است 
در رونق اقتصادی تأثیرگذار است.رئیس کمیسیون 
توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی 
اصفهان تأکید کرد: تشویق افراد به کسب وکارهای 
کوچک ازجمله مش��اغل خانگی راه��ی برای حل 
بحران بیکاری و اشتغال اس��ت. وی بابیان اینکه در 
کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به مشاغل خانگی 
می شود، تصریح کرد: مشاغل خانگی می توانند در 
زمینه هایی همچون آی تی و هایتک فعالیت کنند و 

نباید مشاغل خانگی را به چند رشته محدود کرد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: این ش��رکت 
درزمینه تولی��د و مباحث زیس��ت محیطی هم تراز با 

استانداردهای دنیا در حال حرکت است.
بهرام س��بحانی در جلس��ه  بازنگری مدیریت شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: اکنون درزمینه تولید 
و مباحث زیست محیطی هم تراز با استانداردهای دنیا 
در حال حرکتیم اما این برای فوالد مبارکه کافی نیست 
و باید با انجام اقدامات الزم در تولید محصوالت کیفی 
و توسعه اقدامات زیس��ت محیطی در فوالد مبارکه به 
شاخص هایی باالتر از استانداردهای جهانی دست یابیم.

وی با اشاره به این مطلب که دیروز ) 19 آبان ماه( روز 
آغاز ممیزی داخلی فوالد مبارکه بود، یادآور شد: باید 
تمامی مغایرت های بررسی شده به طور کامل برطرف 
شود لذا باید پیگیری های الزم دراین باره انجام گیرد 
تا سازمان همچنان مسیر تعالی خود را ادامه دهد به 
همین منظور بعضاً باید با به روز کردن هدف گذاری های 
شرکت و چالشی کردن ش��اخص ها برای رسیدن به 
بهبود مس��تمر و دس��ت یابی به اه��داف برنامه ریزی 
کنیم، نگاه واقع بینانه در این گونه موارد می تواند کمک 
مؤثری به دست یابی به اهداف و رسیدن به شاخص های 

موردنظر باشد.

 دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان گفت: همایش معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری در صنعت گردش��گری 
استان اصفهان ۵ آذر در سالن همایش های بین المللی 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود. سید  اسماعیل 
محمودی با اعالم این خبر اظهار ک��رد: این همایش 
با حض��ور س��رمایه گذاران داخلی و باه��دف معرفی 
۵۰ فرصت گردشگری استان اصفهان در بخش های 
مختلف برگزار می ش��ود.وی افزود: نمایشگاه معرفی 
 bussnes فرصت های گردشگری شامل طرح تجاری
plan و تصاویر مناطق موردنظر برای انجام پروژه های 
گردش��گری در حاش��یه همایش برپا می ش��ود.دبیر 
کل اتاق بازرگانی اصفهان بی��ان کرد: در این همایش 
وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری و جمعی از مس��ئوالن 
اقتصادی حضور پی��دا می کنند.علی کرباس��ی زاده 
عضو کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی اصفهان 
در ادامه این جلسه از حضور سرمایه  گذاران تخصصی 
گردشگری و همچنین سرمایه گذاران سایر بخش ها 
در این همایش خبر داد و اظهار کرد: اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگ و هنر ایران بستر مناسبی برای توسعه 

سرمایه گذاری در عرصه گردشگری است.

کسب و کار  صنعت مادر واردات  سرمایه

 عرب ها عامل گرانی
 تخمه ژاپنی

 مشاغل خانگی
 خروجی ندارد 

فوالد در مباحث زيست محیطی 
هم تراز با استانداردهای دنیا 

 معرفی فرصت  های سرمايه گذاری 
در صنعت توريسم  



یادداشت
رنامه های »ژنتیک راه حل گمشده« به تهیه کنندگی النا اسبقی و »کافه فناوری« به کارگردانی 
حسن اربابی، هم اکنون مراحل  پیش تولید و تولید را پشت سر می گذارد.شبکه چهار سیما ۲ 
برنامه زنده تلویزیونی برای مخاطبان عالقه مند به موضوعات علمی را تدارک دیده است. این 
برنامه ها چالش های ژنتیک در تولد فرزندان معلول و دستاوردهای فناوری اطالعات را بررسی 

و تصویر می کنند.
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هفتیادداشتتولید ۲ برنامه علمی جدید در شبکه چهار

»پالتو«  روی صحنه تاالر هنر 
     نمایش »پالتو« به کارگرداني لیال پرویزي در تاالر هنر اصفهان 

به روي صحنه مي رود.
این نمایش اثر تولیدي تاالر هنر اصفهان است و به نویسندگي 
دینو بوتزاتي و کارگرداني لیال پروی��زي از 19 تا ۳۰ آبان ماه در 

تاالر هنر اصفهان بر صحنه مي رود. 
»پالتو« روایتگر مادري اس��ت که چش��م به راه بازگش��ت پسر 
س��ربازش از جنگ اس��ت؛ درحالی که به او اع��الم کرده اند که 
فرزندش در جنگ کشته و مفقوداالثر شده است؛ اما مادر این را 

نمی پذیرد، تا روزي که پسرش به خانه بر می گردد ... 
این نمایش به مدت ۵۰ دقیقه ساعت 19در سالن اصلي تاالر هنر 

اصفهان به نمایش گذاشته مي شود. 
عالقه مندان جهت دیدن این نمایش در تاالر هنر واقع در میدان 
الله جنب فروش��گاه رفاه حضور یابند و جهت کسب اطالعات 
بیش تر به س��ایت www.arthall.ir مراجعه و یا با ش��ماره 

۳۵۶۶۰۸۸1 تماس حاصل نمایند. 

»عصبانی نیستم« از دستور اکران 
خارج شود 

مدیرکل سینمای حرفه ای در نامه ای به رئیس شورای صنفی 
اکران خواستار خارج ش��دن فیلم »عصبانی نیستم« از دستور 
اکران ش��د.در متن نامه محمدرضا فرجی مدیرکل س��ینمای 
حرفه ای به ابوالحس��ن داودی رئیس ش��ورای صنف��ی اکران 
آمده است:»با توجه به حواشی به وجود آمده در خصوص فیلم 
»عصبانی نیستم« و اعالم نظر کمیسیون های محترم فرهنگی 
و اصل نود مجلس ش��ورای اسالمی و حس��ب نظر مقام عالی 
وزارت و رئیس محترم س��ازمان، نظر به اینکه انجام اصالحات 
خواسته شده مستلزم صرف زمان بیشتری هست مقتضی است 
فیلم یادشده فعاًل از دستور اکران خارج شود؛ بدیهی است پس از 
 انجام اصالحات و تائید وزیر محترم تصمیم نهایی اتخاذ خواهد

 شد.«

 برگزاری آزمون دوره هاي 
فیلم سازي انجمن 23 آبان  

آزمون سراس��ري دوره هاي جدید فیلم سازي انجمن سینماي 
 جوانان ای��ران به صورت همزم��ان در ۵9 دفتر برگ��زار خواهد 

شد.
آزمون سراس��ر دوره هاي جدید فیلم س��ازي انجمن سینماي 
جوانان ایران س��اعت 1۰ صبح روز جمعه تاری��خ ۲۳ آبان ماه 
جاري به صورت همزمان در ۵9 دفتر انجمن در سراس��ر کشور 
برگزار خواهد شد. گفتني ا س��ت مهلت ثبت نام در این آزمون 
تا  ف��ردا )روز ۲1 آب��ان (خواهد ب��ود. متقاضی��ان مي توانند با 
 مراجعه به وب سایت انجمن س��ینماي جوانان ایران به آدرس

ب��ه دفات��ر  ی��ا مراجع��ه حض��وري   www.iycs.ir  
ثبت ن��ام  آزم��ون  ای��ن  در  ش��رکت  ب��راي   انجم��ن 

کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی 
اس��تانداری اصفهان بر اجرای 
طرح های مرم��ت آثار تاریخی 
در قالب زمان بندی مش��خص 

تأکید کرد.
محمدعلی طرف��ه در کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری اس��تان با اشاره 
به لزوم ارائه برنامه زمان بندی 
برای مرمت آثار تاریخی استان 
افزود: اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری باید 
یک برنامه مدون شامل شروع تا 
اتمام مرمت آثار تاریخی استان 
ارائه کند و در قالب آن اقدامات 

الزم صورت پذیرد. 
وی با اش��اره به لزوم همکاری 
هم��ه دس��تگاه های اجرای��ی 
به ویژه شهرداری های استان در 
راستای حفظ و صیانت از آثار 
تاریخی ادامه داد: آثار تاریخی 
اصفه��ان متعل��ق ب��ه تمدن 
ایران اسالمی است و هر فرد و 
دستگاهی در حیطه اختیارات 
خ��ود مکل��ف به ت��الش برای 

نگهداری این آثار است. 
طرفه با اشاره به ضرورت انجام 
بررس��ی های کارشناس��ی در 
راس��تای تأمین مناب��ع مالی 

به منظ��ور تس��ریع در انج��ام 
مرمت آثار تاریخی گفت: بسته 
پیشنهادی به منظور راهکارهای 
اجرایی تأمی��ن منابع جدید از 
س��وی دبیرخانه تدوی��ن و به 
حوزه معاونت عمرانی ارس��ال 

شد. 
در این جلسه، مدیرکل میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان نیز 
با ارائه گزارش��ی به شرح روند 
مرم��ت آثار تاریخ��ی اصفهان 
پرداخ��ت و تصری��ح ک��رد: با 
توجه به بارش ه��ای احتمالی، 
نگرانی جدی از خسارت ناشی 
از بارش ها در مورد آثار تاریخی 

وجود ندارد. 
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه 
ات��اق  رئی��س  کس��ائیان 
بازرگان��ی، صنای��ع و مع��ادن 
و کش��اورزی اس��تان از رون��د 
اقدام��ات انجام ش��ده ب��رای 
برگ��زاری اولی��ن همای��ش 
فرصت های سرمایه گذاری در 
بخش گردش��گری با حمایت 

استانداری گزارشی ارائه کرد. 
کلیات ط��رح منطق��ه نمونه 
گردشگری مشهد اردهال نیز 
در این جلسه به تصویب رسید. 

مه��دی احم��دی تهیه کنن��ده س��ینما از اک��ران 
»وروجک ها« تا دو ماه آین��ده و »دنیای پر امید« در 

گروه هنر و تجربه خبر داد.
وی  در مورد فعالیت های خود اظهار داشت: دو فیلم 
س��ینمایی »وروجک ها« به کارگردانی فرزاد اژدری 
و »دنیای پر امید« س��اخته منوچهر ه��ادی را آماده 

نمایش داریم و منتظر اکران آن ها هستیم. 
تهیه کننده »بازنشسته ها« در ادامه افزود: قرار است 
فیلم س��ینمایی »وروجک ه��ا« دو ماه آین��ده اکران 

ش��ود و برای نمایش عمومی این فیلم باید با وزارت 
آموزش وپرورش هماهنگی های الزم صورت بگیرد.

بنابراین گزارش، فیلم سینمایی »وروجک ها« درباره 
خواهر و برادری به نام های س��اینا و س��ینا است که 
پدر و مادرش��ان را با رفتارهای ناشایست و نادرست 
اذیت می کنند و در ادامه داس��تان درگیر ماجراهایی 

می شوند.
علیرضا خمس��ه ، س��یما تیرانداز و ... در فیلم جدید 

فرزاد اژدری به ایفای نقش پرداخته اند.

احمدی ادامه داد: پخش فیلم س��ینمایی »دنیای پر 
امید« نیز با شکوفا فیلم به مدیریت داریوش بابائیان 
است که متأسفانه هر چه رایزنی می کنیم، نمی توانیم 
این فیلم را اکران کنیم؛ این فیلم به نوعی در پیچ وخم 
اکران عمومی مانده اس��ت و اگر در ادامه این فیلم از 
بالتکلیفی خارج نشود آن را در گروه هنر و تجربه به 

اکران درخواهیم آورد.
بنابراین گزارش، فیلم حول محور یک خانواده است 
که بار مسئولیت و فش��ار مالی خانواده بر روی دوش 
مادر اس��ت، زیرا پ��در خانواده سال هاس��ت که براثر 

سانحه ای ازکارافتاده است.
محمدرضا داوود نژاد، زهره حمیدی، مهدی سلوکی و 

... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
وی همچنی��ن گف��ت: این روزه��ای برای س��اخته 
جدیدمان به دنبال قصه خوب هستیم  و خیلی  طرح و 
فیلمنامه خوانده ایم و اگر شرایط فراهم شود یک فیلم 

با قصه ای خوب خواهیم ساخت.
مه��دی احمدی متول��د 1۳۳۴ مش��هد، تحصیالت 
ناتمام در دانشکده صداوسیما و لیسانس حسابداری 
از دانشگاه تهران اس��ت. وی در سال 1۳۶۴ به عنوان 
مدرس در کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان 
مشغول به کار ش��د و همچنین به عنوان تهیه کننده، 

مدیر تولید، فیلمنامه نویس و بازیگر فعالیت دارد.
۶ فیلم در کارنامه تهیه کنندگی محمد احمدی به ثبت 
رسیده که ازجمله آن ها می تواند به »انسان ها«، »دل 

نمک« ، »بازنشسته ها« و ... اشاره کرد.

    مدیرکل ارشاد و فرهنگي اسالمي استان اصفهان از 
برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب در هفته 
کتاب و کتاب خوانی خبر داد.حجت االس��الم قطبي 
دراین ب��اره گفت: یک��ي از مهم تری��ن طرح هایي که 
امسال از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صورت 
گرفته و فراخوان آن اعالم شده است، طرح جشنواره 

روستاي دوستدار کتاب است. 
وي اف��زود: این ط��رح با هم��کاري بخش��داري ها و 
دهداري ها و همچنین مراکز فرهنگي دایر در روستاها 
انجام مي ش��ود و ه��دف آن نیز شناس��ایي و معرفي 
روستاهاي فعال در حوزه کتاب و کتاب خوانی است. 
وي ادامه داد: روس��تاهایي که فعالیت هاي مناسبي 
را در کارنام��ه خوددارند مي توانند فهرس��تي از این 

فعالیت ها را که ش��امل اجراي طرح ه��اي فرهنگي و 
یا برنامه های��ي که براي آینده دارند، براي ما ارس��ال 
نماین��د. وي افزود: این فهرس��ت ها ب��رآورد خواهد 
ش��د و درنهایت در ه��ر اس��تان ۵ روس��تا به عنوان 
روس��تاي برگزی��ده و ۵ روس��تا به عنوان روس��تاي 
قابل تقدیر انتخاب خواهد ش��د. عن��وان قابل تقدیر 
نیز به روس��تاهایي اطالق مي ش��ود ک��ه برنامه هاي 
اجرانشده ای را براي آینده در نظر گرفته اند. مدیرکل 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��تان اصفهان 
همچنین از اجراي طرح کت��اب دیجیتال خبر داد و 
تصریح کرد: ازآنجایی که امروزه کتاب دیجیتال جاي 
خود را در فرهنگ عموم��ي مطالعه مردم پیدا نموده 
است، طرحي را با همین عنوان به تصویب رسانده ایم. 

وي اف��زود: در این ط��رح اپلیکیش��ن هاي مختلفي 
که ش��امل اطالعات جامع عمومي و تخصصي است 
بر روي س��ایت اینترنتي اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي قرار مي گیرد و عالقه مندان مي توانند جهت 
دریافت آن اقدام نمایند. وي همچنین از تغییر عنوان 
همایش تجلیل از خادم��ان فرهنگ مکتوب خبر داد 
و گفت: ای��ن عنوان به ن��ام آیین جایزه کتاب س��ال 
اصفهان همراه با تجلیل از خادمان نشر استان اصفهان 

تغییریافته است. 

دو ماه آینده

احمدی: به دنبال قصه خوب هستیم

مدیرکل ارشاد و فرهنگي اسالمي استان:
روستاهای دوستدار کتاب معرفی می شوند 

»وروجک ها« به سینما می آیند 
معاون استاندار اصفهان:

مرمت آثار تاریخی با زمان بندی 
مشخص انجام شود
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مفاد آرا
7/461 شماره: 103/93/1413/58-1393/7/15 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  سیدمحمدبه  فرزند  بیدگلی  سیدیان  اله  ولی  4176هیات:آقای  شماره  رای  1ـ 
 585 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آرانی  فردنژاد  زهرا  وخانم   161 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 276/35مترمربع پالک 

2230فرعی  از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1033هیات:آقای مصطفی غفاریان بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
21 و خانم زهرا در بندی مفرد فرزند حسن شماره شناسنامه 231)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 289/75مترمربع پالک 297 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  4204هیات:آقای علی اکبررحمانی نوش آبادی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  نزادی  زهرا  خانم  و   7785 شناسنامه 
5245)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  94 مترمربع  پالک 767فرعي 
مجزی شده از 59 فرعی  از 41 اصلی  واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 4210هیات:آقای محسن بابائی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 281 
وخانم  اقدس نصیری آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه11697 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 160/50مترمربع پالک 4812 فرعی مجزی شده از8فرعی 
از  2840 اصلی  واقع در ریگستان دیمکار و 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
سید  فرزند  آبادی  نوش  سکوت  محسن  سید  4194هیات:آقای  شماره  رای   -5
ابوالقاسم شماره شناسنامه 140وخانم نرگس سلیمی نوش آبادی فرزند دخیل شماره 
شناسنامه266 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت138مترمربع پالک 
3658 فرعی مجزی شده از 1392و1393 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  4203هیات: خانم صدیقه آبیاری فینی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه89 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/10مترمربع پالک 4813فرعی مجزی شده  
 از 37 فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 4166 هیات : آقای عزیزاله خانی آرانی   فرزند حسین بشماره شناسنامه 
8172 وخانم فاطمه خانی آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 291 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 252 مترمربع پالک1409فرعی مجزی شده از 235 

فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  مرتضی  سید  فرزند  شمسی  محمد  سید  :آقای  3686هیات  شماره  رای  8ـ 
  630 شناسنامه  شماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  اسماءقنبری   خانم  و   467 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/60 مترمربع پالک 125فرعی 

مجزی شده از3 فرعی از 112اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 4172هیات :آقای سید مسلم سادات الحسینی نوش آبادی فرزند سید 
هاشم شماره شناسنامه  80  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 73/50مترمربع 
پالک766فرعی مجزی شده از  23 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آبادنوش آبادبخش 

4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  4190هیات:آقای  آقا احمد درخشی فرزند رضا به شماره شناسنامه  
7697 وخانم طاهره سعدآبادی آرانی  فرزند حبیب  شماره شناسنامه 377 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 484مترمربع پالک 2288 اصلی واقع در اماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
محمد  فرزند  آبادی  نوش  زاده  اسماعیل  مرتضی  3924هیات:آقای  شماره  11-رای 
بشماره شناسنامه 48433 و خانم معصومه سادات قریشی کهنگی فزرند سید ابوالقاسم 
شماره شناسنامه 2106)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 86مترمربع 
آباد بخش  از 40 اصلی واقع در نوش  از 1903 فرعی  پالک 3653فرعی مجزی شده 

4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  ابراهیم  فرزند  آبادی  نوش  عابد  محمد  آقای  4208هیات:  شماره  12-رای 
شناسنامه  4999 )نسبت به 4دانگ( و خانم اعظم چاوشیان نوش آبادی فرزند حسین 
مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2دانگ(  به  )نسبت   93 شناسنامه  شماره 
268مترمربع پالک 768فرعی مجزی شده از 106 فرعی  از 41اصلی واقع درحسن آباد 

نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
شمس  فرزند  بیدگلی  اکبری  علی  حاجی  امیر  هیات:آقای   3852 شماره  رای   -13
شناسنامه  شماره  حسنعلی  فرزند  خالقی  زهره  وخانم    74 شناسنامه  بشماره  اله 
605)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84 مترمربع پالک2129فرعی 

مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  3656هیات:خانم صدیقه قدیری آرانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه  366 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 67/99مترمربع  پالک شماره7680 فرعی مجزی 
 شده از 1189 فرعی از2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی  آران وبیدگل

15- رای شماره3265هیات خانم اقدس پریشان بیدگلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
67  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/40مترمربع پالک شماره 536فرعی 
 مجزی شده از491 فرعی از 2703اصلی واقع در دوالب بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

16-رای شماره 3262هیات:آقای محمد جواد عنایتی نژاد بیدگلی  فرزندعباس بشماره 
شناسنامه9997  وخانم زهره سرمدی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 412 
124فرعی  پالک  مساحت120/15مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه( 

مجزی سده از 3 فرعی از 112اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  مسلم  فرزند  آرانی    رجبیان  اله  نعمت  3606هیات:آقای  شماره  رای   -17
پالک  مترمربع   191/65 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   86 شناسنامه 
1390فرعی مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره 3458 هیات: آقای ابوالفضل مشتاق فرزند حسین بشماره شناسنامه 
375وخانم سمیه سادات عباس زاده آرانی فرزند مسلم شماره شناسنامه 416)بالمناصفه( 
مجزی  فرعی  پالک1388  مترمربع   200/80 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش 
 شده از235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  مائلیان  ماشااله  3579هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه88 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118/75مترمربع پالک 3650فرعی  
مجزی شده از 1677 وقسمتی از مشاعات 2515 فرعی از 40اصلی واقع درنوش آباد 

بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره3953هیات: آقای حمید رضا صالحی پوربیدگلی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه  8838  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 201/70مترمربع پالک شماره 
اماکن بخش  در  واقع  از مشاعات 859 اصلی   از1و2و3وقسمتی  7فرعی مجزی شده 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره 3521هیات:آقای محمد ملکیان آرانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 
203در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/80 مترمربع پالک شماره 1002فرعی 

مجزی شده از340 فرعی از2645اصلی واقع در وشاد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
فرزندرمضانعلی شماره  آرانی  ابوالقاسم آسیابی  آقای  22ـ رای شماره  4168هیات: 
شناسنامه 313)نسبت به 1/5 دانگ( وخانم فاطمه وحیدی آرانی فرزندسیف اهلل شماره 
ابوالقاسم  فرزند  آرانی  مطیعی  اشرف  وخانم  1/5دانگ(  به  112)نسبت  شناسنامه 
شماره شناسنامه  77 )1/5 دانگ ( آقای رمضانعلی آسیابی آرانی فرزند هالل شماره 
به مساحت251/95مترمربع  باب خانه  دانگ یک  دانگ(در شش   1/5( شناسنامه 7081 
پالک 1408فرعی مجزی شده از142 فرعی از  2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23ـ رای شماره 3881هیات:آقای عباس اسمعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله به شماره 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی   یان  امینی  معصومه  وخانم    345 شناسنامه 

به مساحت 88مترمربع  باب ساختمان مسکونی   دانگ یک  8402)بالمناصفه(در شش 
پالک 1400فرعی مجزی شده از 235 فرعی از  2640 اصلی واقع آران دشت بخش3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  علی  امید  محمد  فرزند  جهانمردی  علی  هیات:آقای  شماره3902  رای  24ـ 
شناسنامه 643  و خانم ناهید سعدآبادی آرانی فرزند رضا)بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 192مترمربع پالک 2223فرعی از 2638اصلی واقع در احمد 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  نعیمی  مصطفی  4189هیات:آقای  شماره   رای   -25
به مساحت  3625 مترمربع  پالک  باب کارگاه  دانگ یک  شناسنامه   117  در شش 

375فرعي از 1اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندعلی  آرانی  پور  قاسم  محمد  میرزا  هیات:آقای   3261 شماره  رای  26ـ 
شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  آرانی   چاقیان  محترم  وخانم    4085 شناسنامه 
 11 پالک  291/72مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  6604)بالمناصفه(در شش 

فرعی  2337 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
اله سالکیان نوش آبادی فرزند جواد شماره  27- رای شماره  4202هیات:آقای روح 
شناسنامه 145 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت170/90مترمربع پالک 422فرعی 

43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  رحیمی  محمد  آقای  4200هیات:  شماره   رای  28ـ 
شناسنامه90  وخانم فاطمه آکسته فرزند محمد  شماره شناسنامه 216)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 250مترمربع پالک 3655فرعی مجزی شده از3003 

فرعی  از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/20 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139360302028000927 شماره:   7/562
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
برابر رای شماره 139360302028000912  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای مجید ملکی فرزند حسین به شماره شناسنامه 40018 صادره از حوزه 
4 اصفهان در خصوص ششدانگ یک باب خانه به مساحت 482/29 مترمربع احداثی 
ا... بخش 19 حوزه  بر روی پالک 15 فرعی از 321 اصلی واقع در مزرعه میر لطف 
ثبت ملک کوهپایه خریداری به صورت عادی مع الواسطه از وراث مالک رسمی وراث 
صفرعلی ملکی محمدآبادی و اسماعیل اسماعیلی خان آبادی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند می توانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  که اشخاص نسبت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/20 
م الف:19788 علی اصغر خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139360302028000928 شماره:   7/563
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

برابر رای شماره 139360302028000918  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات 
مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی   سند 
شماره  به  ا...  ولی  فرزند  تودشکچویه  قاسمی  حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض 
مساحت به  خانه  باب  یک  ششدانگ  خصوص  در  کوهپایه  از  صادره   4  شناسنامه 

1162/91 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 65 فرعی از 321 اصلی واقع در 
عادی  صورت  به  خریداری  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه   19 بخش  ا...  لطف  میر   مزرعه 
مع الواسطه از وراث مالک رسمی سید علی محمد سیف پور فاطمی و سیدعبدالوهاب 
سیف پور فاطمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
از  ماه  یک  مدت  اخذ رسید ظرف  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/20 
م الف:19785 علی اصغر خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

مفاد آرا
 13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   93/8/11-103/93/740/53 شماره:   8/370
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تعیین وضعیت  قانون  نامه  آیین 

اداره ثبت بادرود
برابر رای صادره هیات موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
محرز  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بادرود  ثبت  اداره  رسمی  سند  فاقد 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار نوبت اول 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت بادرود تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره 139360302022000078 مورخه 93/07/19- آقای مجید شریفیان فرزند 
به  محصور  باغ  ششدانگ   -0057588831 ملی  شماره  به   2725 شناسنامه  به  رضا 
از  فرعی   899 پالک  از  مفروز  فرعی   9569 پالک  شماره  به  مترمربع   1676 مساحت 
159- اصلی واقع در خالدآباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شریفی.

تاریخ انتشار نوبت اول:93/08/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/04

م الف:150 طویلی رئیس ثبت بادرود
فقدان سند مالکیت 

فرزند  کندزی  صالح  خانم  مهری  خانم  شماره:93/8/14-103/93/2387/337   8/372
حبیب ا... به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت مجاری 1/5 سهم از جمله 576 سهم ششدانگ 
قنات کندز پالک شماره 97- اصلی ردیف 24 واقع در بخش 9 که در صفحه 538 دفتر 
24 مجاری ذیل ثبت 63 به نام مهری خانم صالح کندزی فرزند حبیب ا... ثبت و صادر 
نطنز  دفترخانه 25  به موجب سند رسمی شماره 48/10/6-1851   و تسلیم گردیده و 
یا  شدن  گم  نحوه  است.  نشده  انجام  هم  دیگری  معامله  و  یافته  قطعی  انتقال  او   به 
درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بین  از  کشی  اسباب  اثر  در  رفتن  بین   از 
 120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی   صدور 
از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  که هر کس  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
 آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
کتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ   از 
و  صورتمجلس  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه   ضمن 
یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد:  مسترد  کننده  ارائه  یا  سند   اصل 
به  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت   در 

متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:153 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز



اخبار کوتاهیادداشت

پدیده با دو غایب بزرگ به دیدار 
ذوب آهن می آید

تی��م فوتب��ال پدی��ده مش��هد در  
ش��رایطی ب��رای ب��ازی در هفته 
پانزدهم به اصفه��ان می آید که دو 
بازیکن تاثیرگ��ذار این تیم به علت 
محرومیت در این مس��ابقه غایب 

خواهند بود.
کمت��راز۱۰ روز دیگ��ر رقابت های 
هفته پایانی نیم فص��ل اول برگزار 
خواهد شد و در یکی از مهمترین بازی های هفته علیرضا مرزبان باید 
به همراه تیم پدیده دوباره به اصفهان برگردد و در مقابل ذوب آهن 

قرار گیرد. 
اما همانطور که ذوب آهنی ها در این مس��ابقه نمی توانند از حضور 
اکبر ایمانی و قاسم دهنوی بهره ببرند در مقابل پدیده مشهد هم دو 
غایب بزرگ در ترکیب خودش دارد و میالن یوانویچ دفاع خارجی 
و تأثیرگذار این تیم در کنار عباس محمدرضایی هافبک پدیده سه 
اخطاره شده اند و در بازی مقابل ذوب آهن حضور نخواهند داشت. 

زالتكو کرانچار در قطر سرمربي 
اميدها مي شود

 حبیب کاشاني مدیر تیم ملي فوتبال 
امید از ادام��ه مذاکرات ب��ا زالتکو 
کرانچار براي قبول هدایت این تیم 

در اردوي قطر خبر داد.
به نظ��ر می رس��د زالتک��و کرانچار 
گزین��ه نهای��ی س��رمربیگری در 
تیم امی��د خواهد بود. کاش��انی در 
گفتگو ب��ا برنامه رادیوی��ی» زاویه« 
اعالم کرد مذاکرات مقدمات��ی با کرانچار انجام ش��ده و این مربی 
 کروات ب��ه قطر می آید ت��ا بعد از تواف��ق کار تیم امی��د را زیر نظر

 بگیرد. 
بلیت کرانچار تهیه ش��ده و او به ملی پوش��ان امید می پیوندد. این 
درحالی اس��ت که هومن افاضلی فعاًل به عنوان سرمربی )تا زمان 

توافق با گزینه اصلی( انتخاب شده است. 

قهرماني کوميته تيمي مردان ایران
کومیته تیمی مردان در فینال بیست 
و دومی��ن دوره پیکاره��ای کاراته 
قهرمانی جهان با شکست دادن تیم 
میزبان برای نخستین بار تاریخ ساز 
شد و بر قله کاراته جهان قرار گرفت.

در آخرین روز از پیکارهای بیس��ت 
و دومی��ن دوره مس��ابقات کارات��ه 
قهرمانی جهان در آلمان که با حضور 
۸۸۷ کاراته کا از ۱۱۶ کشور در ش��هر برمن پیگیری شد، کومیته 
تیمی مردان که برای نخستین بار به دیدار پایانی مسابقات جهانی 
راه یافته بود در دیدار فینال مقابل تیم آلمان که از امتیاز میزبانی 
نیز بهره می برد صف آرایی کرد و با نتیجه ۳ بر ۲ از سد این حریف 

سرسخت گذشت. 
در این دیدار تیم ایران با نتایج۱۰ بر۳، ۸ بر۴ و ۶ بر ۲ پیروز ش��د و 
در دو مبارزه هم این تیم آلمانی بود که ب��ا نتایج ۸ بر صفر و ۱۰ بر 

۲ برنده شد. 
تیم ایران تا پیش از رسیدن به دیدار پایانی تیم های دومینکن را ۲ بر 
یک، ژاپن ۳ بر یک، صربستان را ۳ بر صفر و در نیمه نهایی بالروس 

را ۳ بر صفر شکست داده بود. 
س��عید احمدی، ایم��ان س��نچولی، س��امان حی��دری، ذبیح اله 
پورش��یب، ابراهی��م حس��ن بیگ��ی، س��جاد گن��ج زاده و بهمن 
 عس��گری ترکیب کومیته تیمی ایران در این رقابت ها را تش��کیل

 می دادند. 

مربی واليبال بانوان گيتی پسند:

واليبال،تنها یک ورزش 
نيست،اززندگی سخن می گوید!

 اصغرقلن�دری- راحل��ه آرا،کارش��ناس تربی��ت بدن��ی ومرب��ی 
 بین الملل��ی والیب��ال ک��ه ازجمل��ه مربی��ان بادان��ش و موفق در

 سال های اخیربه شمارآمده وگام های مثبت ومثمر ثمری درراستای 
رش��د وتوس��عه والیبال بانوان اصفهان برداش��ته با بیش از۱۲سال 
س��ابقه بازیگری دروالیبال آموزش��گاهی، دانش��گاهی وباشگاهی، 
درس��ایه تالش بی وقفه وعش��ق وعالقه فراوان ب��ه کار مربیگری،با 
شرکت درکالس های مربیگری موفق به اخذ گواهینامه بین المللی 
گردیدوعالوه برهدایت تیم بانوان گیتی پس��نداصفهان درلیگ برتر 
کشور وکسب مقام قهرمانی،با این تیم که به عنوان نماینده شایسته 
ایران درمس��ابقات آس��یایی حضور پیداکرده ودراولین تجربه برون 
مرزی و حساس آسیایی عنوان شش��م را کسب نمود، پس ازانحالل 
تیم بانوان بزرگس��ال،بااعتقادبه هدف های آموزش��ی وبرخورداری 
از تجربی��ات واندوخته های خ��اص مربیگ��ری ازکارزیربنایی وپایه 
غافل نماند وبا حمایت وتوجه ویژه مس��ئوالن باشگاه گیتی پسند، 
کارآموزش را برپایه عالقه مندی وبه ص��ورت آکادمیک دنبال کرد 
 و کارخودرا با تمرینات اصول��ی ومنظم برای رش��د وبهبود والیبال

 رده های سنی دختران نونهال و نوجوان دنبال کرد.خانم آرا،معتقد 
اس��ت که ورزش والیب��ال تنها یک ورزش نیس��ت،بلکه هرپس��تی 
دروالیبال، ح��رف وحدیث ه��ای خاص��ی اززندگ��ی دارد، به طور 
مثال،زمین 9در9متروالیبال می گوید حریم خودرا بشناس وبه حریم 
خودودیگران احترام بگذار.)س��رویس(که دروالیب��ال آغازگر بازی 
است،می گوید:جای خوب رابرای ادامه دادن پیداکن وبدان که مانعی 
به نام تورو دیگرموانع زندگی راباید باهوشیاری،بینایی ودقت نظر،توام 
با آرامش ازسر راه برداری، )دریافت( دروالیبال می گوید:حس داشته 
باش وخودرا درمسیر موفقیت قراربده وازتمام اعضای وجودی خود 
بهترین بهره راببر، )پاس( دروالیبال گویای این حقیقت است که من 
حامی وسازنده ام، توحامی من ودیگران باش، تکرونباش ودربین راه 
دیگران راهم ببین، ودرآخر )اس��پک یا آبشار( دروالیبال حرف های 
شیرین تری دارد ومی گوید: موفقیت ها را باید شناخت، زمان را نباید 
از دست داد،فرصت ها با ارزش هستند وهمیشه تکرارنمی شوند، پس 
قدرفرصت ها رابدان،این اس��ت والیبال ودرس هایی که می توان از 

والیبال گرفت.

6
اصفهان، میزبان مسابقات شنای کالنشهرها

 مسابقات شنای کارکنان ش��هرداری های کالنش��هرهای ایران از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ در 
مجموعه ورزشی شهدای کرد آباد استخر نمونه به میزبانی اصفهان برگزار مي شود. در این 
مسابقات شرکت کنندگاني از ۱۲ استان در قالب ۲۴ تیم در دو بخش آقایان و بانوان در مواد 

مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. 
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 کره برای انتقام
 به ایران می آید

پسر »دیوید بكهام« 
به آرسنال پيوست

هاش��م بیگ زاده مدافع تیم ملی فوتبال با اش��اره به دی��دار تدارکاتی برابر 
کره جنوبی تاکید کرد: کی روش بازیکنان جوانی را به تیم ملی دعوت کرده 
و این تیم متش��کل از بازیکنان باتجربه و جوان است. کی روش می خواهد با 

تلفیقی از این بازیکنان تیم قدرتمندی را برای حضور در استرالیا بسازد.
بیگ زاده درب��اره وضعیت آمادگی اش نیز گف��ت: در اردوی پرتغال از ناحیه 
پا دچار مصدومیت ش��دم که این آس��یب دیدگی خیلی زود برطرف شد و 
تمرین های خوبی را شروع کرده بودم. مصدومیت من دو هفته ای تمام شد و 

االن با آمادگی به اردوی تیم ملی رسیدم و هیچ مشکلی ندارم.
بیگ زاده در خصوص دیدار مقابل کره جنوبی نیز توضیح داد: کره جنوبی در دو 
بازی اخیرش مقابل ایران نتیجه را واگذار کرده و پیش بینی می شود که برای 
انتقام به ایران بیاید. با توجه به این قضیه باید این بازی را مهم تلقی کنیم و 

تالش مان این است که سومین شکست را به کره ای ها تحمیل کنیم.

پسر ۱5 س��اله دیوید بکهام به نام بروکلین بکهام با وجود عالقمندی تیم های 
منچستریونایتد و چلس��ی طبق اعالم »دیلی اس��تار« به تیم فوتبال آرسنال 
پیوس��ت.یک منبع که نمی خواس��ت نامش فاش ش��ود، گفت: آرس��نال پی 
برده که بروکلین آینده دار اس��ت و می تواند یک بازیکن بزرگ ش��ود. باش��گاه 
با وجودی ک��ه منچس��تریونایتد و چلس��ی، خواه��ان بروکلین بودن��د، این 
بازیک��ن را به خدمت گرفته اس��ت. دیوید روابط خوبی با آرس��ن ونگ��ر دارد و 
بکهام ها با اینکه منچس��تریونایتدی هس��تند اما ارتباط مستحکمی با باشگاه 
آرس��نال دارند.در همین حال س��خنگوی باشگاه آرس��نال گفته چنانچه این 
 باش��گاه با بروکلین قرارداد ببندد، چندان معمول نیس��ت که آن را اعالم کند.

زاینده رود: دیوید بکهام در دوران فعالیت ورزشی خود از جمله فوتبالیست های 
ثروتمند جهان بوده اما فرزند اش را برای اینکه ارزش کار کردن و پول را بداندتا 

چند وقت به عنوان کارگر ساده کافی شاپ استخدام کرده بود.

  ف��ارس ب��ا رئی��س فدراس��یون فوتب��ال ب��ه 
گفت و گو نشسته و در خصوص مسائل مختلف 
و روز فوتب��ال ایران ب��ا او به صحب��ت کرده که 
متن گفت و گ��وی کامل با کفاش��یان را در زیر 

می خوانید:
چرا تا این اندازه طی این روزها به ش�ما و 
عملكردتان انتقاد می ش�ود؟ منتقدان به 

دنبال چه چيزی هستند؟
نمی دانم واهلل. فکر می کنم انتقاد کردن مد شده. 
همه فکر می کنن��د اگر از کس��ی تعریف کنند 
یک جور ضعف است و انتقاد کردن، نقطه قوت 
است. در هر حال هدف منتقدان را از انتقادها را 
نمی دانم. البته من هم اصوال آدم تندی نیستم و 

در فوتبال به این مسائل عادت کردیم.
با این همه انتقاد از حضور در فدراس�يون 

فوتبال خسته نشدید؟
خیر. باید کار را جلو ببریم، البته اعتقاد دارم که 
باید اتفاقات به سود فوتبال باشد. باید بتوانیم از 

فوتبال دفاع کنیم.
در مورد مش��کل به وجود آمده ب��رای پوالدی 
چه کار خواهید ک��رد تا بعداً دس��ت کی روش 

بهانه ندهیم.
درست است تیم ملی متضرر می شود ما هم به 
همین موضوع فکر می کنیم، اما قانون مملکت 
بر هر چی��زی ارجحی��ت دارد و قانون مملکت 
باید اجرا ش��ود. در این خصوص برای اینکه تیم 
ملی صدمه نخورد باید با مسئوالن مربوطه وارد 

مذاکره ش��ویم و صحبت ه��ای الزم را انجام 
دهیم. این دسته از بازیکنان هم اشتباهاتی 
کرده اند و بای��د باید فرصت جب��ران را به 
آن ها دهیم و برای ای��ن کار باید راهی را 

پیدا کنیم.
آخری�ن راهكارت�ان برای ح�ل این 

مشكل چيست؟
تا به ح��ال راهکاری نداش��ته ایم. راهکارش 

این است که این دس��ته از بازیکنان خودشان 
را معرفی کرده و به سربازی بروند. البته پوالدی 
هم حتما قرارداد س��نگینی بسته و حتما هم 

ب��رای فس��خ آن بای��د کلی 
غرامت بدهد.در هر 

صورت به دنبال آن هستیم تا مشکل این دسته 
از بازیکنان از جمله ماهینی، پوالدی و خلیل زاده 

را حل کنیم.
در خص�وص بحث اخت�اف ک�ی روش با 
کرانچار به تفصيل صحبت کردید. به واقع 
در صورتی که کرانچار سرمربی اميد شود، 
مش�كلی پيش نخواهد آمد. در این مورد 

می توانيد شفاف تر صحبت کنيد؟
آن زمان از بعد باشگاهی و تیم ملی بود، اما اگر 
کرانچار سرمربی تیم امید شود باید شرط کنیم 
که هماهنگی الزم با سرمربی تیم ملی را داشته 
باشد. در این مورد جلساتی می گذاریم تا با هم 

صحبت کنند و تعامل داشته باشند
. نقش م��ن به عن��وان رئی��س فدراس��یون و 
کاش��انی ب��ه عن��وان مدیر تی��م امی��د همین 
 کارهاس��ت تا هماهنگی ه��ای الزم را به عمل

 بیاوریم.
ق�رار اس�ت مراس�م بهترین های آس�يا 
 ب�ه زودی انتخاب ش�ود. به نظر ش�ما هم 
تيم ملی مستحق بهترین تيم آسيا در سال 

2014 هست؟
در ه��ر ص��ورت تی��م مل��ی، تیم شایس��ته ای 
بوده و بیش��تر اوقات ه��م در بی��ن کاندیداها 

 بوده ای��م. امی��دوارم امس��ال ای��ن عن��وان به
 تیم ملی برسیم.

فدراس�يون فوتبال چه طور؟ امس�ال هم 
می تواند بهترین شود؟

آن هم بستگی به ارزیابی ها دارد که در مجموع 
کار می گیرن��د. م��ا در بیش��تر بخش ه��ا افت 
نداش��ته ایم. در رده بندی تیم ملی همیشه در 
صدر بوده ایم و در فوتس��ال هم افت نداشته ایم. 
فوتبال س��احلی هم همچنین. در بخش بانوان 
کارهای خوبی انجام ش��ده است. در بخش پایه 
درس��ت اس��ت که مقام نیاوردیم ام��ا از لحاظ 
AFC راض��ی کنن��ده بودیم و در ه��ر صورت 
در س��الی که گذشت کارهای اساس��ی را برای 
فوتبال انجام دادیم. البته تی��م ملی ایران برای 
 کس��ب عنوان بهترین تیم آسیا بسیار پرشانس

 است.
ب�رای هيئ�ت رئيس�ه و نای�ب رئيس�ی 
کنفدراس�يون فوتب�ال آس�يا کاندی�دا 

می شوید؟
قطعا کاندیدا می ش��وم چون حق ایران می دانم 
که در هر دو بخش کرسی داشته باشد. این حق 
ایران اس��ت که در هر دو بخش هیئت رئیسه 
و نایب رئیس��ی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا نماینده داشته باشد.

شاهین رحمانی عضو ایرانی AFC اعالم کرده 
است که اگر برنامه های ۴ س��ال پیش سعیدلو 
نب��ود، در انتخابات قبل��ی هم ش��انس زیادی 

داشتیم.
آن زمان در هیئت رئیسه این موضوع را مطرح 
کردیم و ما هم قرار شد تمام قد از سعیدلو، رئیس 

سازمان تربیت بدنی وقت دفاع کنیم.
 او رأی خوبی هم آورد اما AFC اعتقاد نداشت 
تا به س��عیدلو رأی بدهیم چون اعتقاد داشت او 

فرد جدیدی است.
 آن ها عقیده دارند که کسانی که از قبل بوده اند 
همیشه اولویت دارند به همین دلیل هم با وجود 
اینکه سعیدلو رأی خوبی هم آورد انتخاب نشد. 
امیدوارم در هر ص��ورت در انتخابات دور جدید 

بتوانیم صاحب کرسی شویم.
شما رأی می  آورید؟
شانس مان زیاد است.

قبول دارید ش�انس تان در هيئت رئيسه 
بيشتر از نایب رئيسی است؟

درس��ت اس��ت.برخی در حال تالش هستند تا 
بازی با س��وئد را لغو کنند.با فدراس��یون سوئد 
ق��رارداد و تفاهم نامه امضا کرده ایم و ا ن ش��اهلل 
 ای��ن ب��ازی در تاری��خ ۱۱ فروردی��ن برگ��زار

 می شود.

قبول داری�د که مجم�ع دنب�ال برکناری 
شماست؟

خیر اصال چنین موضوعی را قبول ندارم.
چ�ه زمان�ی برگ�زار 

می شود؟
مجمع عادی آذر برگزار 

می شود.
قبول دارید که کارمان 
در جام ملت های آسيا 

سخت است؟
کار ما همیش��ه سخت 
است و در جام ملت های 
آس��یا هم برای قهرمان 
ش��دن، اصال کار راحتی 

نداریم.
ميزبانی جام ملت های 

آسيا به کجا رسيد؟
ای��ران و ام��ارات در 
مرحل��ه آخ��ر تأیی��د 

شدند و ممکن اس��ت که برای بازدید دوباره به 
این دو کشور س��فر ش��ود. ما خیلی امیدواریم. 
نمی توان��م بگوی��م چق��در ام��ا پ��س از دیدن 
 فعالیت های ام��ارات، می ت��وان ارزیابی دقیقی 

داشت.

کفاشيان: به برکناری ام از سوی مجمع اعتقادی ندارم

در جام ملت ها اصال کار راحتی نداریم

رئیس س��ازمان لیگ اعالم ک��رد: بعد از 
جلس��ه که با مع��اون سیاس��ی امنیتی 
 اس��تانداری داش��تیم مقرر ش��د دیدار

 تیم های استقالل و پرسپولیس یکشنبه 
۲ آذر ساعت ۶ بعد از ظهر برگزار شود.

مهدی تاج افزود: در این زمینه جلس��ات 
هماهنگی باحضور شورای تامین ،یگان 
ویژه نی��روی انتظامی ، حراس��ت وزارت 
ورزش و جوانان ،مسئوالن ورزشگاه آزادی 

و مدیران ۲ باش��گاه و مس��ئوالن ذیربط در این هفته برگزار 
خواهیم کرد.

وی گفت :همچنین تمهیداتی برای حضور خبرنگاران برای 
این بازی در نظر گرفته خواهد شد.

نایب رئیس فدراس��یون فوتب��ال افزود:س��عی خواهیم کرد 
تسهیالت الزم برای بلیت فروشی در نظر گرفته شود که در 

این خصوص مشکلی پیش نیاید.
این مقام مس��ئول در خصوص پرداخت حق��وق داوران نیز 
گفت:به زودی حقوق داوران لیگ برتر پرداخت خواهد شد و 

با آن ها تسویه حساب می شود.
 رئیس س��ازمان لیگ در خصوص اینکه چ��را تاریخ دربی از

 ۳۰ آبان به دوم آذر تغییر پیدا کرد، گفت:ما برنامه یک ساله 
داده بودیم و اگر تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۲5 آبان بازی 
می کرد ،تاریخ دربی همان ۳۰ آبان بود وبه همین دلیل مجال 

دیدار استقالل و پرسپولیس در ۳۰ آبان از ما گرفته شد.
چون ۱۰ روز فیفا دیدار داش��تیم و اگر دیدار تیم ملی۲ روز 
زودتر برگزار می شود امکان برگزاری بازی در ۳۰ آبان وجود 

داشت.

تاج در خصوص حق پخش 
تلویزیونی گفت: توضیحات 
زی��ادی در خص��وص حق 
پخ��ش وج��ود دارد که در 
م��ورد آن در آینده صحبت 

خواهیم کرد.
 وی بیان کرد:ب��از هم فکر 
می کنم بهترین تصمیم این 
بود که ما بحث قانونی بودن 
 حق پخش را تثبیت کنیم و از این رهگ��ذر فوتبال می تواند

 سال ها بهره مند شود.
رئیس سازمان لیگ در خصوص س��فرش به مالزی و کمیته 
 صدور مج��وز حرفه ای گفت:ص��دور مجوز حرف��ه ای برای

  باش��گاه های حاضر در لیگ دس��ته اول قطعی ش��ده و این 
باشگاه ها باید قوانین مجوز حرفه ای را طی کنند همچنین 
سهمیه لیگ قهرمانان آس��یا برای ایران همان ۴ تیم است و 
بسیاری از سهیمه های سال آینده به نتیجه نمایندگان ما در 
لیگ قهرمانان آسیا بس��تگی دارد که باید همه در این زمینه 
کمک کنند، خصوصا استانداری تبریز،تهران و خوزستان به 
۴ تیم ما از نظر پشتیبانی و مسائل جانبی در لیگ قهرمانان 
آسیا کمک کنند تا حضور قدرتمندی در این رقابت ها داشته 
 باشیم.وی افزود:سازمان لیگ فوتبال ایران همکاری الزم را با

 باشگاه ها انجام می دهد که از ۴ سهمیه خود در لیگ قهرمانان 
آسیا استفاده کنیم زیرا ما ممکن است سالها نتوانیم ۴ سهمیه 

را بدست آوریم.
تاج در پایان گفت: قوانین صدور مج��وز حرفه ای تغییراتی 

داشته که در فرصت مناسب آن را اعالم خواهیم کرد.

ارسال نامه کفاشیان، پایان رسمی 
همکاری فدراس��یون فوتبال با نلو 

وینگادای پرتغالی بود.
اقدام فدرس��یون برای اخ��راج نلو 

وینگادا، در نوع خود جالب بود.
 به ج��ای آنکه رئیس فدراس��یون 
ی��ا دبی��ر کل، نام��ه اخ��راج ای��ن 
مرب��ی را برای��ش ارس��ال کنن��د، 
یک��ی از کارمن��دان فدراس��یون 

چنین نام��ه ای را ب��رای مربی پرتغال��ی فرس��تاد. او هم 
خیل��ی زود در گف��ت و گو با خبرورزش��ی نس��بت به این 
رفتار، واکنش نش��ان داد. دی��روز هم وین��گادا در گفت و 
 گو ب��ا یک��ی از خبرگ��زاری ها همین ح��رف ه��ا را تکرار

 کرد. 
اما جالب اینجاست که نلو وینگادا روز شنبه به صورت تلفنی 
با کارلوس کروش س��رمربی تیم ملی صحبت کرده و بابت 
 این رفتار، به گالیه از مسئوالن فدراسیون فوتبال پرداخته

 است. 
کروش هم در این تماس گالیه های وینگادا را به حق خواند 

و گفت: »رفتار خوبی صورت نگرفته است.« 
جال��ب اینجاس��ت همان ش��نبه ش��ب علی کفاش��یان 
رئیس فدراس��یون فوتبال س��ریعا دس��ت به قلم ش��د و 
نامه رس��می اخراج این مربی را برایش ارس��ال کرد. گویا 
 تماس وین��گادا ب��ا ک��روش، تاثی��ر خ��ود را ب��ه راحتی 

گذاشت. 
البته در این بین، گفته می ش��ود یکی دیگر از مس��ئوالن 
فدراسیون هم انتقادهای وینگادا را به کفاشیان منتقل کرده 

است. در هر صورت، کفاشیان 
شنبه شب نامه اخراج رسمی 
نلو را نوش��ت و برای او ارسال 
کرد. در این نامه نوشته شده 
بود: »باید از ش��ما ب��ه خاطر 
زحماتی که کش��یدید تشکر 

کنیم. 
متاسفانه دیگر امکان همکاری 
وجود ندارد. برنامه های ما به 
ش��کلی پیش رفت که نمی توانیم با ش��ما ادامه همکاری 
کنیم. دوباره از شما تشکر می کنیم و انشاهلل در هر تیمی که 
مشغول به کار شدید، موفق و مراقب خود باشید.« در پایان 
این نامه هم کفاشیان نوشته بود: »یک نفر را به عنوان وکیل 
خود به فدراسیون فوتبال معرفی کنید تا ما بدهی های خود 

را به شما پرداخت کنیم.«
ارس��ال نامه فوق در واقع پایان رسمی همکاری فدراسیون 
فوتبال ب��ا نلو وین��گادای پرتغالی بود. ای��ن مربی هم پس 
از دریاف��ت نام��ه، س��ریعا از طری��ق همان ایمیل پاس��خ 
 عل��ی کفاش��یان را داد و ب��رای آن ه��ا آرزوی موفقی��ت

 کرد. 
او پس از شکست در بازی های آسیایی خود را برای جدایی 

آماده کرده بود. 
در ق��رارداد وین��گادا و فدراس��یون ذک��ر ش��ده ب��ود در 
صورت فس��خ قرارداد این مربی، کفاش��یان موظف اس��ت 
حق��وق دو ماه ای��ن مرب��ی را ب��ه او پرداخت کن��د. بدین 
 ترتی��ب، فدراس��یون 5۰ ه��زار دالر ب��ه وین��گادا غرامت 

می دهد. 

تماس نلو با کروش: این چه رفتاری است؟دربی پایتخت 2 آذر برگزار می شود

 فكر می کنم 
انتقاد کردن مد 
شده. همه فكر 
می کنند اگر از 
کسی تعریف 

کنند یک جور 
ضعف است و 
انتقاد کردن، 

نقطه قوت است
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یادداشت

انجمن فعاالن صنایع دستی استان 
راه اندازی می شود

انجمن هنرمندان صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری 
به منظور رونق کسب وکار و افزایش اشتغال در این هنر صنعت 
راه اندازی می شود. سرپرست معاونت صنایع دستی و جمعی 
از هنرمن��دان چهارمح��ال و بختیاری بابیان دس��تاوردهای 
نشست هم اندیشی هنرمندان و صنعتگران استان گفت:این 
نشست باهدف حمایت بخش دولتی از هنرمندان و صنعتگران 
صنایع دستی و ایجاد تشکل قوی با ساختار مناسب به عنوان 
بازوی اجرایی و کمکی اداره کل تشکیل شد.مهرداد رئیسی 
افزود:انجمن هنرمندان صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
می تواند با توجه به رشته های هنری مختلف، گام های مؤثری 
در جهت توسعه صادرات صنایع دستی استان بردارد.وی بابیان 
نقش صنایع دستی در افزایش توسعه و اشتغال پایدار با توجه 
به ظرفیت های موجود، افزود:سیاست گذاری کالن سازمان، 

حمایت از رونق این هنر صنعت است.

فرصت تردد ترانزیتی در چهارمحال و 
بختیاری  به تهدید تبدیل نشود

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های اس��تان گفت: فرصت تردد 
ترانزیتی در محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری نباید 
به تهدید تبدیل ش��ود.فریبرز کرمی اظهار داشت: ساالنه 70 
میلیون تردد خودروهای حمل بار در محور ترانزیتی شمال به 
جنوب که بخشی از آن نیز در چهارمحال و بختیاری واقع شده 
انجام می ش��ود.به گفته وی اگر 10 درص��د این میزان حمل 
بار برای ارائ��ه خدمات در چهارمحال و بختیاری نگه داش��ته 
 ش��ود، حمل ونقل و اقتصاد اس��تان رونق گرفت��ه و متحول

 می شود.
کرمی ادامه داد: نبود بارانداز و بندر خش��ک در چهارمحال و 
بختیاری رنج راه های ارتباطی استان را دوچندان کرده است.

خطوط انتقال آب شهرهای  استان 
فرسوده است

معاون مهندس��ی و توس��عه آبفای چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: با توجه به فرسوده بودن خطوط انتقال آب در بسیاری 
از ش��هرها امس��ال تاکنون بیش از یک کیلومت��ر از خطوط 
انتقال آب اصالح ش��ده اس��ت.فرج اهلل گودرزیان اظهار کرد: 
توسعه ش��بکه توزیع آب در ش��ش ماهه نخس��ت امسال به 
طول 7 کیلومتر انجام ش��ده و اصالح ش��بکه های انتقال آب 
در بس��یاری از ش��هرهای تازه تأس��یس در حال انجام است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال نیز 5.3 کیلومتر خط 
انتقال آب در بیشتر شهرس��تان ها اجراشده است که نسبت 
 به سال گذش��ته این امر با ش��تاب بیش��تری در حال انجام 

است.

   بام ایران صاحب باغ منطقه ای 
گیاهان دارویی می شود 

رئیس مرکز تحقیقات کش��اورزی و 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: باغ منطقه ای گیاهان دارویی 
در چهارمحال و بختیاری با همکاری 
ش��رکت باری��ج اس��انس راه اندازی 

می شود.
روانبخ��ش رئیس��یان در پنجمین 
کارگروه توسعه گیاهان دارویی اظهار 
کرد: باغ منطقه ای گیاهان دارویی در 
چهارمحال و بختی��اری با همکاری 
ش��رکت باری��ج اس��انس راه اندازی 

می شود.
وی افزود: برای توسعه کشت گیاهان 
داروی��ی در اس��تان تفاهم نامه ای با 
این شرکت منعقد ش��ده است تا در 
تهیه بذر و کش��ت گیاه��ان دارویی 
در اس��تان همکاری داش��ته باشند.

رئیس مرکز تحقیقات کش��اورزی و 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: کشت آزمایشی گیاهان دارویی 
شهرکرد در ایستگاه چهار تخته مرکز 
تحقیقات کش��اورزی آماده سازی و 
در حال اجراس��ت که ای��ن طرح در 
شهرستان ش��هرکرد به مساحت 4 

هکتار در دست اجراست.
رئیس��یان خاطرنش��ان کرد: اعتبار 
تخصیص یافته به طرح کشت گیاهان 
داروی��ی در ش��هرکرد 400 میلیارد 
ریال است و مقرر شد تا منابع طبیعی 
و آبخیزداری اس��تان راهکار جذب 

اعتبار به دبیرخانه توس��عه کش��ت 
گیاهان دارویی اس��تان را ارائه دهد.

وی افزود: برای اج��رای این طرح ها 
مش��کالت آب موردنی��از از س��وی 
منابع طبیعی اس��تان رفع می شود.

ش��ش هکتار از اراضی چهارمحال و 
بختیاری زیر کش��ت گیاهان داروی 

قرار می گیرد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از 
ایجاد 9 مزرعه گیاه��ان دارویی در 
شهرس��تان های اس��تان خبرداد و 
گفت: در قالب این مزارع شش هکتار 
از اراضی اس��تان زیر کشت گیاهان 

داروی قرار می گیرد.
 قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه 
تخصصی گیاهان دارویی اس��تان با 
اعالم تصویب اجرای این طرح اظهار 
داشت: برای اجرای این طرح افزون بر 
دو میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 
اس��ت.وی اف��زود: بهار س��ال آینده 
عملیات کاشت و برداشت این گیاهی 
دارویی در چهارمحال و بختیاری آغاز 
می شود.س��لیمانی دشتکی تصریح 
کرد: در شهرستان ش��هرکرد چهار 
هکت��ار و در دیگر شهرس��تان ها دو 
هکتار زمین به منظور کشت گونه های 
مختلف گیاهی مانن��د کرفس، گل 
محمدی، زعفران، آویش��ن و س��ایر 

گیاهان اختصاص می یابد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
اس��تان در توسعه و کش��ت گیاهان 
داروئی از ظرفیت باالی��ی برخوردار 
است.وی خاطرنشان کرد: این طرح 
باهدف افزایش اشتغال و تقویت توان 
تولید در استان اجرا می شود.سلیمانی 
دش��تکی ایجاد باغ منطقه ای کشت 
گیاهان دارویی در اس��تان، حمایت 
از متقاضیان اجرای طرح های تولید 
گیاهان دارویی و بررسی راهکارهای 
توسعه کشت گیاهان را از اولویت های 

دیگر در این زمینه عنوان کرد.

اخبار کوتاه یادداشت توسعه راه ها در چهارمحال و بختیاری در اولویت کاری قرار دارد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه راه های ارتباطی چهارمحال و بختیاری در 
اولویت کاری قرار دارد تا با گشایش راه ها بتوانیم این استان را در مسیر ارتباطی شمال 

به جنوب کشور مطرح سازیم.
7

خانه های روستای چین شهرستان کوهرنگ از 
چوب و گل و خاک ساخته ش��ده اس��ت و مردم 
در خانه های��ی زندگی می کنند ک��ه با کمترین 
اس��تانداردها و از مصالح طبیعی ساخته ش��ده 
است و احتمال خراب شدن آن هرلحظه در پی 
بارش های شدید برف و باران منطقه وجود دارد.

روستای چین جزو دهستان موگویی شهرستان 
کوهرنگ اس��ت و جز محروم ترین روس��تاهای 

چهارمحال و بختیاری و کشور به شمار می رود.
این روس��تا در میان قله ه��ای بلندترین مناطق 
زاگرس قرارگرفته اس��ت و م��ردم این منطقه از 
میانه فصل پاییز تا عید نوروز با سختی بارش های 
چندین متری ب��رف زندگی را ط��ی می کنند.

این منطقه پر بارش تری��ن منطقه چهارمحال و 
بختیاری ازنظر برف و باران به شمار می رود.

مردم روس��تا در خانه های زندگی می کنند که 
از چوب و س��نگ و گل و خاک و مصالح طبیعی 
منطقه تشکیل ش��ده اس��ت و خبری از سیمان 
و آجر و قی��ر و ایزوگام و گ��چ در خانه های آن ها 
نیس��ت.بارش های ب��اران و ب��رف بس��یاری از 
خانه های این منطقه را با مشکل مواجه می کند 
و مردم با سختی و مشقت زیر سقف این خانه ها 

زندگی می کنند.بس��یاری از خانه ه��ا در هنگام 
بارش چکه می کند و بس��یاری دیگ��ر تخریب 
می ش��وند که س��ختی زندگی را برای مردمان 
این منطقه بیشتر می کند.عضو شورای اسالمی 
روس��تای چین با اش��اره ب��ه اینک��ه خانه های 
روس��تایی این منطقه از مصال��ح طبیعی مانند 
چوب جنگل و گل و خاک ساخته ش��ده اس��ت، 
ادامه داد: در س��اخت خانه های روس��تای چین 
 از مصال��ح س��اختمانی امروزی استفاده نش��ده

 است.
سید حسینعلی درخش��ان عنوان کرد: بسیاری 
از خانه ها هنگام بارش ش��روع به چکه می کنند 
و آب دادن س��قف خانه مش��کالت بس��یاری را 
 ب��رای اهال��ی خان��ه به وی��ژه ک��ودکان ایجاد

 می کند.
وی ادامه داد: نبود شغل مناسب در این منطقه 
موجب ش��ده اس��ت که مردم ای��ن منطقه جز 
کم درآمدترین مردم کشور باشند و درآمد آن ها 
جوابگوی مخارج زندگی نیس��ت چه برس��د که 
بتوانند س��رپناه اس��تاندارد و ایمنی برای خود 

بسازند.
 عضو ش��ورای اس��المی روس��تای چین ادامه 

داد: مس��ئوالن بای��د توجه بیش��تری ب��ه این 
روس��تا داش��ته باش��ند و به مردم این روس��تا 
 در خص��وص اح��داث خانه های ایم��ن کمک

 کنند.
وی ادام��ه داد: هم اکن��ون این روس��تا از جاده 
مناسب محروم است و باید در این خصوص توجه 

ویژه ای شود
.عضو ش��ورای اس��المی روس��تای چین گفت: 
ضرورت دارد فاصله چه��ار کیلومتری تا گردنه 
به س��مت بزنوید لرستان زیرس��ازی شود و این 
 کار اگر انجام ش��ود بس��یاری از مش��کالت حل

 می شود.
وی ادام��ه داد: مردم اگر 
بخواهن��د در این مس��یر 
حرکت کنند در گل والی 
ایجادش��ده در پی بارش 
گیر می کنند و با مشکالت 

بسیاری روبرو می شوند.
ادام��ه  در  درخش��ان 
تأکی��د ک��رد: نداش��تن 
س��یگنال های تلویزیون 
و ارتب��اط مخابرات��ی از 
مش��کالت  مهم تری��ن 
دیگ��ر منطقه به ش��مار 
می رود.بخشدار مرکزی 
کوهرنگ گفت:روستای 
چین یکی از روس��تاهای 
دهس��تان موگویی است 
که مردم آن با مش��کالت 

بسیاری زیادی روبرو هستند.وی گفت: استاندار 
چهارمحال و بختیاری در خصوص حل مشکالت 
منطقه تأکید کردند و دستورات فوری به ادارات 
 مربوطه در راستای حل مشکالت منطقه اتخاذ

 کردند.
روس��تای چین از تواب��ع شهرس��تان کوهرنگ 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری ق��رار دارد و 
در ح��دود بی��ش از 120 کیلومتر تا ش��هرکرد 
بختی��اری و  چهارمح��ال  اس��تان   مرک��ز 

 فاصله دارد.

زندگی زیر سقف چکه ای

خانه های روستای » چین« تاب مقاومت زیر برف را ندارد 

مسئوالن باید 
توجه بیشتری به 
این روستا داشته 
باشند و به مردم 

این روستا در 
خصوص احداث 
خانه های ایمن 

کمک کنند
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آگهي فقدان سند مالکیت
ارائه دو برگ استشهاد محلي  با  تعاوني گز و شیریني شهرضا  اینکه شرکت  به  نظر 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک 2/2880 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا بمساحت 75 / 114 مترمربع ثبت شده 
ثبت گردیده است  قانع  ایاز  بنام  دفتر   ثبت 9595 در صفحه 26  ذیل  که سند مذکور 
سپس بموجب سند94599 مورخ 66/7/1 دفتر سه بنام شرکت تعاوني گز و شیریني 
شهرضا ثبت گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود  نامه اصالحي  که دراجراي ماده 120آئین 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 
و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

قمشه  واقع دردست  یکباب خانه پالک شماره 32/2516  تحدید حدود ششدانگ  چون 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمرضا ممتاز فرزند ستارعلي 
در جریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون 
1393/9/17 ساعت  روز  در  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 
مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد0  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9
ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار: 1393/08/20 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
آگهی فقدان سند مالکیت

8/400 شماره: 93/2725/31/و-93/8/14 آقای سید علی احتشامی زواره باستناد دو 
برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که 
سند مالکیت یکدانگ و نیم  مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 2378باقیمانده که  در 
راستای استاندارد سازی به پالک 5284 فرعی تبدیل شده واقع در زواره شانزده اصلی 
علی  بنام سید  امالک   204 دفتر   256 در صفحه  که  اصفهان  ثبت  هفده  گرمسیربخش 
احتشامی فرزند سیدحسن  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالک 
باینکه  نظر  است   مفقود شده  منزل  اثاث  اثر جابجایی  در  و  نگردیده  انجام  معامله ای 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.م الف:378  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ رای 

8/398 شماره دادنامه: 9309973640200897 شماره پرونده: 8809983640200013 
شماره بایگانی شعبه: 880013 خواهان: آقای خداکرم پور تقی با وکالت آقای بختیار 
صادقی نژاد  به نشانی اصفهان – خ نیکبخت – مقابل دادگستری – ساختمان وکالی 
مجهول المکان  نشانی  به  کرمی  احمد  آقای  خوانده:   11 شماره   – طبقه2   – ماکان5 
ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  گردشکار:  معامله  ثمن  استرداد  خواسته: 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دادخواست آقای خداکرم پور تقی فرزند علی با وکالت آقای بختیار صادقی 
نژاد به طرفیت آقای احمد کرمی فرزند ابراهیم به خواسته استرداد مبلغ قسمتی از ثمن 
دویست  به  مقوم  الحساب  علی  مبیع  از  قمستی  درآمدن  للغیر  مستحق  لحاظ  به  مبیع 
مغازه  باب  و سه  زمین  قطعه  دو  است  مدعی  که خواهان  توضیح  بدین  ریال  میلیون 

قبال آن یک منزل  نامه مورخ 76/7/3 به خوانده فروخته و در  بیع  تجاری به موجب 
دو طبقه واقع در ورنامخواست خریداری نموده و عالوه بر آن دو میلیون تومان نیز 
وجه نقد از خوانده گرفته است پس از معامله معلوم می گردد یکی از طبقات ساختمان 
مزایده  طریق  از  بانک  به  بدهی  دلیل  به  نهایتًا  و  بوده  بانک  رهن  در  شده  خریداری 
لذا نظر به  طبقه مذکور فروخته شده و ثمن آن بابت بدهی بانک برداشته شده است 
اینکه حدود نصف مبیع مستحق للغیر درآمده و ثمن آن همچنان نزد خوانده بی جهت 
باقی مانده لذا مطالبه مبلغ یک طبقه را نموده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده نظر به اینکه اسناد و مدارک خواهان و نیز استعالم صورت گرفته از 
بانک ملی ایران به شماره 250 مورخ 92/2/11 حکایت از صحت ادعای خواهان دارد 
پرداخت  را  وارده  خسارت  باید  فروشنده  مبیع  درآمدن  للغیر  مستحق  در صورت  و 
نماید و خوانده نیز علی رغم ابالغ وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر 
نگردیده و الیحه ای نیز تقدیم نداشته لذا دفاعی از خود به عمل نیاورده است لذا خواسته 
خواهان را موجه و قابل اجابت تشخیص و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی 
مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و مواد 390و391 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ یک میلیارد و دوازده میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال تمام براساس نظریه 
کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید. الزم به ذکر است با توجه به صدور حکم 
اعسار خواهان اجرای احکام مکلف به دریافت هزینه دادرسی و نیز وکیل خواهان به 
ابطال تمبر مالیاتی براساس محکوم به می باشد رای صادره غیابی است و ظرف بیست 
ابالغ  از  بیست روز پس  دادگاه سپس ظرف  این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  روز پس 
 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان خواهد بود.م الف:601 

علی محرابی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زرین شهر
ابالغ رای 

اختالف  حل  شورای   24 شعبه  رسیدگی:  مرجع   306/93 پرونده:  کالسه   8/401
خوانده:  نسیم  بری  گچ   – محمودآباد  نشانی:  عباسی  مختار  آقای  خواهان:  اصفهان 
و  میلیون  پانزده  مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  بهروان:  ابوالقاسم  آقای 
به انضمام هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  بابت سه فقره چک  پانصد هزار ریال 
اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  اجرای حکم گردشکار:  تا  تاریخ صدور حکم  از 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
دادخواست مختار عباسی به طرفیت ابوالقاسم بهروان به خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
پانصد هزار ریال وجه سه فقره چک به شماره های 131900-79/4/25 و  میلیون و 
2- 131881-79/2/25 و 3- 131880-79/2/30 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی )نشر آگهی( وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
دادرسی  آیین  قانون   522-519-198 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا 
به  به محکومیت خوانده  تجارت حکم  قانون  مدنی و مواد 249-307-309-310-315 
پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  پانزده  مبلغ  پرداخت 
و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال  هزار  یک  و  هفتصد 
نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  فوق الذکر  سررسیدهای  تاریخ  از  تادیه 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
م الف:19949  بود.  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/402 کالسه پرونده: 376/93 شماره دادنامه: 491-93/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
24 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی نشانی: اصفهان- محمودآباد 
– خ گچ – سنگبری نسیم خوانده: علی حسین پور نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال به موجب چک 318355-82/11/10 به انضمام هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علی حسین پور  طرفیت  به  عباسی  مختار 
به  تجارت  بانک  عهده  318355-83/11/10الف784  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه 
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
 اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی )درج در نشریه اصفهان زیبا(

وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 

خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
به  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 245/000ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت   83/11/10 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:19950  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/5/30-408 دادنامه:  شماره   304-93 پرونده:  کالسه   8/403
اصفهان-  نشانی:  عباسی  مختار  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   24 شعبه 
 محمودآباد – خ گچ – سنگبری نسیم خوانده: محمدعلی سلیمانی نشانی: مجهول المکان 
به  چک  فقره  دو  موجب  به  ریال   12/000/000 مبلغ  مطالبه  و  تامین  قرار   خواسته: 
و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   81/8/25-430619 و   81/7/20-512249 های  شماره 
از  تادیه  و  تاخیر  و خسارات  نوبت  در سه  آگهی  نشر  هزینه  و  ابطال شده   تمبرهای 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  اجرای حکم  لغایت  ها  تاریخ صدور حکم 
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 
خصوص دادخواست مختار عباسی به طرفیت محمدعلی سلیمانی به خواسته مطالبه 
مبلغ دوازده میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 512249-81/7/20 و 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملت  بانک  عهده   81/8/25-430619  -2
با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده  از طریق نشر آگهی روزنامه وقت و  ابالغ 
و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا 
خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی 
یک  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  دوازده  مبلغ  پرداخت  به 
میلیون و نهصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  فوق  چکهای  صدور  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:19951  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/404 کالسه پرونده: 93-847 شماره دادنامه: 1234-93/7/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی تباشیری اصفهانی وکیل: الهه صانعی 
– ثمین سالم هر دو نشانی: اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان 
آرش – طبقه چهارم – واحد402 خواندگان: 1- رسول آرپناهی 2- رسول عسگری هر 
دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی تباشیری با 
وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به طرفیت آقای رسول آرپناهی و رسول عسگری به 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 761154 مورخ 90/4/8 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 490/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/4/8( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:19952 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/7/20-1268 دادنامه:  شماره   848-93 پرونده:  کالسه   8/405
اصفهانی  تباشیری  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم   شعبه 
الهه صانعی   -1 وکیل:  پالک32   – هجدهم  کوچه   – خمینی  امام  خ   – دهاقان  نشانی: 
ساختمان   – بنزین  پمپ  جنب   – سیمین  راه  سه   – اصفهان  نشانی:  سالم  ثمین   -2
آرش – طبقه چهارم – واحد402 خواندگان: 1- رسول آرپناهی نشانی: مجهول المکان 
 2- رسول عسگری نشانی: اصفهان – خ باهنر – کوی رفسنجان – بن بست دانیال – 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  پالک72 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم   اعضا شورا 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی تباشیری اصفهانی 
آرپناهی رسول   -1 آقای  طرفیت  به  سالم  ثمین   -2 صانعی  الهه   -1 وکالت   با 
به  چک  وجه  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عسگری  رسول   -2 
توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  بانک صادرات  عهده  به  شماره 138388 
پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
در  استحقاق خواهان  و  ذمه خواندگان  اشتغال  در  که ظهور  علیه  محال  بانک  توسط 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خواندگان  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
 نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
پرداخت  به  نحو تضامنی  به  به محکومیت خواندگان  دادرسی مدنی حکم  آیین   قانون 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   490/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  مبلغ سی 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )88/7/10( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره 
نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و   می باشد 
شورای  حقوقی  نهم  شعبه  م الف:19953  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم   در 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/406 شماره: 1903/92 به موجب رای شماره 747 تاریخ 93/4/31 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن ایرانی فرزند 
میلیون  هفت  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  محمود 
ریال بابت اصل خواسته و 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی   تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله 
وکالت  با  حسین  فرزند  براتی  محمدرضا  خواهان  حق  در  تاریخ وصول  تا   92/12/5
جنب سازمان تامین اجتماعی –  خ امام خمینی –  مظاهر مهرابی به نشانی اصفهان – 
واحد617 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده  طبقه6 –  مجتمع الماس – 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 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:19954 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

8/407 شماره: 1904/92به موجب رای شماره 749 تاریخ 93/4/31 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن ایرانی فرزند 
محمود به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 102/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 92/12/5 در حق خواهان محسن قربانی فرزند محمدعلی با وکالت مظاهر مهرابی 
به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – جنب سازمان تامین اجتماعی – مجتمع الماس – 
طبقه6- واحد617 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 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:19955 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امام حسین )ع( :
 آیا نمی بینید كه به حق رفتار نمی شود و كسی از 
باطل نهی نمی كند، پس بخواهد مؤمن دیدار خدا 

را ، در حالی كه بر حق باشد. -213
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دارد. برای درمان خانگی این بیماری بهتر است آب 
لیموترش، جوشانده آویشن، قرقره با آب نمک و غیره 

را امتحان کنید.
 این درمان ها بسیار موثر است و گلودرد شما را درمان 
می کند. برای آشنایی بیش��تر با درمان های خانگی 

آنژین با ما همراه باشید.
آب لیموترش بنوشید  

 آب لیموترش ح��اوی مواد معدنی مث��ل منیزیم و 
کلسیم است و اسیدسیتریک موجود در آن خواص 
ضدعفونی کنندگ��ی دارد. عالوه ب��ر این لیموترش 
سرشار از ویتامین C اس��ت که سیستم ایمنی بدن 

را تقویت می کند.
 هر روز آب یک یا دو لیموترش تازه را بگیرید و تا بهبود 
بیماری میل کنید. اگر نمی توانید آب لیموترش خالی 
را بنوشید کمی آب داغ و یک تا دو قاشق عسل به آن 

اضافه کنید.
 برای پیشگیری از بیماری های زمستانی نیز می توانید 
با شروع سرما هر روز مقداری آب لیموترش بنوشید.

 توجه داشته باشید اگر بعد از 48 ساعت هیچ تغییری 
در وضعیت بیماریتان حاصل نشد به پزشک مراجعه 

کنید.
جوشانده  آویشن میل کنید  

 آویش��ن حاوی میزان قابل توجهی »تیمول« است. 
این م��اده ضدعفونی کنن��ده و ضدباکتری بس��یار 
موثری است. از آویشن به ویژه برای درمان التهاب و 
عفونت های مجاری تنفسی و همچنین برای تقویت 

سیستم ایمنی بدن استفاده می شود.
 یک تا دو گرم آویش��ن خش��ک را با یک فنجان آب 
جوش به مدت 10 دقیقه دم کنید. به مدت 5 روز و 
هر روز سه تا چهار فنجان از این جوشانده میل کنید.

 می توانید یک تا دو قاشق چای خوری عسل نیز به آن 
اضافه کنید. آویشن برای درمان گلودرد بسیار موثر 
است زیرا خلط ها را از بین می برد و از تکثیر باکتری ها 
پیش��گیری می کند. با رس��یدن فصل س��رما برای 
پیشگیری از بیماری های زمستانی می توانید هر شب 
یک فنجان جوش��انده  آویشن بنوشید. توجه داشته 
باشید اگر بعد از 48 س��اعت بهبودی در بیماریتان 

حاصل نشد حتماً به پزشک مراجعه کنید.
 لیموترش سرش��ار از ویتامین C است که سیستم 

ایمنی بدن را تقویت می کند.

کالهی برای ترک سریع 
رفتارهای بد

کاله��ی طراحی ش��ده اس��ت ک��ه می تواند در 
کوتاه ترین زمان ممک��ن، خلق وخو و عادت های 
بد افراد را تغییر می دهد. پزش��کان، مهندسان و 
کارشناسان علوم اعصاب دانشگاه های استنفورد، 
هاروارد و موسس��ه تکنولوژی ماساچوس��ت در 
آمریکا از سال 2011 بر روی کالهی کار می کردند 
که قادر است خلق وخو و عادت ها را در مدت چند 

دقیقه تغییر دهد.
آن ها این کاله را بر روی مغز 2000 نفر آزمایش 
کرده اند و س��ال گذش��ته این کاله ب��رای بهبود 
تمرکز بازیکن��ان بازی های ویدئوی��ی آزمایش 
 شد؛ این کاله س��ه کاربرد دارد: آرامش، تمرکز و

 انرژی.
در واقع این کاله امواج اولتراسون یا سیگنال های 
الکترونیکی ضعیف یا ش��دید، بسته به نیاز بیمار 
را ب��ه مغ��ز می فرس��تد و در مدت چن��د دقیقه 
خلق وخوی کاربر را تغییر می دهد، به فرد آرامش 
می دهد، او را پر انرژی می کند و از طریق نرم افزار 
گوشی هوش��مند نیز می توان آن را کنترل کرد.

این کاله می تواند اعتیاد افراد س��یگاری و دیگر 
 مواد روانگردان را بدون نیاز به بستری شدن ترک

 دهد.
ای��ن کاله جدی��د نیس��ت و قب��اًل پزش��کان 
و بیمارس��تان ها ب��رای درم��ان افس��ردگی، 
آس��یب های مغزی، ناتوانی و مش��کالت حافظه 
 و یادگی��ری از تکنول��وژی مش��ابهی اس��تفاده

 می کردند.
بیماران صرفا مجاز به اس��تفاده از این کاله بودند 
و هر بیمار ش��خصاً این دس��تگاه را نداش��ت؛ اما 
این بار ب��ا تولید انب��وه آن برای عم��وم مردم در 
دسترس است؛ اس��تفاده از آن بسیار آسان است 
 و بیماران می توانن��د با این کاله خ��ود را درمان

 کنند.
ای��ن کاله در واقع یک دس��تگاه پیش��رفته قابل 
حم��ل اس��ت ک��ه در کوتاه ترین زم��ان ممکن 
 خلق وخ��و و عادت ه��ای ب��د اف��راد را تغیی��ر

 می دهد.
طراحان تاکنون هیچ عکسی از این کاله منتشر 
نکرده اند و تاریخ دقیق عرضه آن هنوز مش��خص 

نیست.

آنژین را درمان کنید 
سالمت

داستان

سفر لذتبخش و مفرح است، اما نه 
همیش��ه. براي بعضي از 
مردم مسافرت در کنار 
هم��ه خوبي ها و 
لذت هایش یک 
عذاب بي پایان است و 
شاید ش��ما هم این 
ي  نه ها نش��ا
یند  ناخوشا

گیجي، تهوع، رنگ پریدگي، اس��تفراغ، عرق س��رد، 
خستگي، ترشح بزاق بیش از حد، خمیازه ، سردرد، 
احس��اس عمومي ناراحت��ي و ناخوش��ي را در حین 
مسافرت با اتوبوس یا وسیله نقلیه شخصي تان تجربه 
کرده باش��ید.به گفته متخصصان بیماري مسافرت 
یا ماش��ین گرفتگي به علت حرکت مداوم و تکراري 
مناظر اطراف هنگامي که فرد سوار ماشین مي شود، 
پدید مي آید.سرگیجه و حالت تهوع را از جمله عالئم 
این بیماري است، این نوع بیماري نه تنها در سفر بلکه 
در هر مکاني مانند وسایل شهربازي از قبیل تاب که 

حرکت مداوم و ثابت دارد، به وجود مي آید.
موارد ایمن��ي و پیش��گیري این بیماري ب��ا رعایت 
مواردي از قبیل عدم مطالعه هنگام س��فر در وسیله 
نقلیه و خالي نگه داشتن معده مي توان از وجود این 
بیماري جلوگیري کرد.یکي از عوامل مفید عالوه بر 
اس��تفاده از قرص هاي ضد تهوع و سرگیجه   هنگام 

سفر، استفاده از زنجبیل دم  کرده است.
درمان هاي غیر دارویي

یافته هاي محققان نش��ان مي دهد استفاده از ریشه 
زنجبیل اثري کامال قابل مقایس��ه با داروهاي گفته 
شده را دارد، ضمن این که عوارضي هم ندارد. بنابراین 
اگر واقعا در این باره مشکل دارید و دسترسي به دارو 
ندارید، مي توانید این پیشنهاد را هم امتحان کنید.

کمپرس آب سرد هم براي رفع مشکل کمک مي کند. 
کمپرس آب سرد البته نه خیلي یخ را روي چشم ها و 

همین طور روي گردن بگذارید.
 این توصیه ها را به کار گیرید

سعي کنید در طول مس��یر کامال به صندلي خودرو 
تکیه دهید و صندلي را به حال نیم��ه خوابیده قرار 
دهید. روي صندلي به س��مت پش��ت ننش��ینید. از 
مطالعه  کردن  خودداري  کنید. بهتر است در قسمتي 
از وسیله نقلیه قرار بگیرید که کمترین تکان را دارد 
مثال در میانه اتوبوس، صندلي جلوي خودرو و کنار 
بال هواپیما. نفس هاي عمیق و آهس��ته بکشید. اگر 
به بیماري مسافرت مبتال هس��تید، از درون خودرو 
به مناظر نگاه نکنید یا اگر در قایق یا کشتي هستید 
به موج ها ننگرید و حرکت افق را تماش��ا کنید. بهتر 
 اس��ت از بوهاي تحریک  کننده مانند س��یگار دوري

 کنید.

 توصيه هایی برای   بيماران ماشين گرفتگي

 محققان هندی موفق ب��ه تولید منحصربفردترین 
نرم افزار جهان ش��ده اند که احساس��ات را از روی 
یک عکس چهره رمزگش��ایی می کند.آزمایش��ات 
اولیه نشان از نرخ موفقیت 94 درصدی این فناوری 
در پیش بینی احساس��ات داش��ته اس��ت. نرم افزار 
شناس��ایی چهره به اندازه گیری پارامترهای مختلف در عکس یک چهره مانند فاصله بین 
دو چشم فرد، ارتفاع از لب ها تا باالی بینی و معیارهای مختلف دیگر پرداخته و سپس آن 
ها را با تصاویر افراد در پایگاه های داده ای که با یک اسم خاص برچسب خورده اند، مقایسه 
می کند. پژوهش جدید محققان دانشگاه GLA هند اکنون گام را فراتر گذاشته و احساسات 
به تصویر کشیده شده توسط یک چهره را شناس��ایی می کند.به گفته محققان، شناسایی 
احساسات توسط هوش مصنوعی آینده به شکل ربات یا رایانه می تواند پیوند گمشده  بین 
انسان و محیط های ماشینی را فراهم کند که بدون آن، تعامل مناسب بین این دو حوزه هرگز 
کامال موفق نخواهد بود.در آینده از این دستگاه می توان برای کاربری هایی مانند شناسایی 
عصبانیت، پرخاشگری یا ترس سرکوب شده در فرودگاه ها به منظور شناسایی سریعتر افراد 

مظنون و کاهش صف انتظار بازرسی های فیزیکی بهره برد.

رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران گفت: ژنتیک، سبک 
زندگی، افزایش وزن، مصرف غذاهای آماده و تهدیدکننده، اولین 
باروری بعد از 30 س��الگی، عدم تحرک و داشتن استرس از عوامل 

خطرساز در ابتال به سرطان سینه محسوب می شود.
اعظم السادات موسوی درباره لزوم خودمراقبتی در زمینه سرطان 
سینه، اظهار داشت: سرطان سینه شایع ترین سرطان در زنان است 
همه زنان به دلیل داشتن استروژن که نوعی هورمون زنانه است در 

معرض ابتال به این سرطان قرار دارند.
وی ادامه داد: اس��تروژن یک��ی از هورمون هایی اس��ت که موجب 
تکثیر سلولی می شود و به دلیل وجود گیرنده های این هورمون در 
سینه زنان ابتال به سرطان سینه محتمل است، از طرفی باید گفت 
که سرطان س��ینه در همه زنان باوجود ترش��ح هورمون استروژن 

دیده نمی شود.
وی افزود: استروژن عالوه بر اینکه موجب رشد صفات ثانوی جنسی 
می شود یکی از عوامل اصلی سرطان سینه نیز به محسوب می شود.
 ژنتیک، غذاهای آماده، چاقی و استرس از عوامل ابتال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت 
سبک زندگی در کاهش ابتال به سرطان سینه گفت: ژنتیک، سبک 
زندگی، افزایش وزن، مصرف غذاهای آماده و تهدیدکننده، اولین 
باروری بعد از 30 س��الگی، عدم تحرک و داشتن استرس از عوامل 

خطرساز در ابتال به سرطان سینه محسوب می شود.

 استرس را مدیریت کنید
جراح و متخصص زنان با تأکید بر کنترل مدیریت استرس در کاهش 
ابتال به سرطان سینه تصریح کرد: فشار روانی نقش مؤثری در ابتال 
به سرطان ها به ویژه سرطان سینه دارد بنابراین توصیه می شود افراد 
استرس های خود را مدیریت کنند و با یادگیری این مدیریت ها خطر 

ابتال به سرطان  سینه را در خود کاهش دهند.
وی ادامه داد: یکی از بهترین رفتارها در زمینه خودمراقبتی جهت 
پیشگیری از ابتال به س��رطان سینه این اس��ت که زنان بعد از 25 

سالگی پس از هر سیکل قاعدگی خود را بررسی کنند.
 سرطان س�ینه در افرادی که س�ابقه خانوادگی دارند 

بیشتر است
رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ای��ران گفت: خودآگاهی 
نسبت به عوامل خطرساز می تواند در کاهش ابتال به سرطان سینه 
مؤثر باشد بر این اس��اس چنانچه افراد در خانواده خود سابقه ابتال 
به سرطان سینه، تخمدان، پروستات و روده بزرگ به ویژه در افراد 
درجه ی��ک رادارند برای بررس��ی به مراکز درمان��ی مراجعه کنند 
همچنین بررسی ها نشان می دهد هر چه تعداد افراد خانواده مبتال 

بیشتر باشد خطر ابتال به سرطان سینه نیز بیشتر است.
وی افزود: افرادی که به هر دلیل اش��عه درمانی شده اند و این اشعه 
به قفسه سینه آنها تابانده شده است در معرض ابتال به این سرطان 

قرار دارند.
 تأثیر مصرف هورمون استروژن بعد از یائسگی

جراح و متخصص زنان اظهار داشت: مصرف هورمون استروژن بعد 
از یائس��گی از عوامل خطرساز در ابتال به س��رطان سینه محسوب 
می شود.وی افزود: چنانچه زنان احساس توده در سینه کنند باید 
جهت بررس��ی به مراکز درمانی مراجعه کنند این توده ها معموالً 
بدون درد بوده و باید آن ها را از دردهای سیکل قاعدگی که با فشار 

همراه و ناشی از ترشح هورمون است مجزا کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: ترش��حات آبکی و خونی از سینه، تغییر 
رنگ پوست و فرورفتگی می تواند نشان دهنده خطر ابتال به سرطان 

سینه باشد.

محققان شرکت خودروسازی نیسان با توسعه فناوری 
نانورنگ، نخستین خودروی خودتمیز شونده جهان 

را رونمایی کردند.
این فناوری نوآورانه در رنگ باعث بی نیازی از شستن 
مداوم خودرو می ش��ود؛ نانورنگ با ایج��اد یک الیه 

محافظ از هوا بین رنگ و محیط اطراف، از ایجاد لک چرب��ی، گل و الی، رطوبت بر روی بدنه 
خودرو جلوگیری کرده و در برابر باران، برف، یخ زدگی مقاوم است.

محققان مدعی هستند که با توسعه این فناوری، شرکت نیسان به نخستین خودروساز جهان 
تبدیل می شود که فناوری تجاری موسوم به Ultra-Ever Dry را در طراحی بدنه خودرو ها 
به بازار عرضه کرده است.این فناوری بر روی مدل جدید نیسان نوت )Nissan Note( مورد 
استفاده قرار گرفته اس��ت که فروش آن از ماه اکتبر با قیمت 20 تا 29 هزار دالر آغاز خواهد 
شد.قیمت دقیق خودرو با نانورنگ هنوز مشخص نشده است، اما پیش بینی می شود که قیمت 
این محصوالت در حدود 750 دالر گران تر از سایر رنگ ها یا معادل قیمت خودروهای متالیک 
خواهند بود.به گفته سخنگوی نیسان، خودروی نوت نخستین محصولی است که از فناوری 

نانورنگ بهره برده و می تواند به معنای پایان عمر کارواش ها باشد.

طراحی المبورگینی گانادور توسط جوان ایرانی

جوان ایرانی با همکاری تولیدکننده ایتالیای��ی، المبورگینی گانادور را طراحی و 
توسعه داده است.

 »محمدحسین امینی یکتا« دانشجوی طراحی صنعتی با همکاری تولید کننده 
ایتالیایی، المبورگینی گانادور را به صورت مفهومی طراحی کرده است؛ این طراح 
جوان در طول ترم اول سال تحصیلی خود این خودرو را در میالن توسعه داده است.

یکی از ویژگی ها در طراحی این خودرو، خط مستقیمی است که از انتهای خودرو 
تا جلوی آن کشیده شده است.

 منشا ترس از آینده
مشخص شد

منطقه کوچکی از مغز که با افس��ردگی و وابستگی همراه است، 
نقش بسیار مهمی در احساس ترس از آینده دارد. منطقه کوچکی 
از مغز به نام » هابِنوال « نقش بس��یار مهی در احس��اس ترس از 
آینده دارد؛ این منطقه با افسردگی )به ویژه ناتوانی در تجربه لذت 
در شرایط لذت بخش( و وابس��تگی )توتون و تنباکو(، همراه شده 
است.محققان دانشگاه لندن و دانش��گاه کمبریج با آزمونی که بر 
روی داوطلبان انجام دادند نش��ان دادند ترس از آینده بر اساس 
اشتباهات گذش��ته ماس��ت؛ در این آزمون به منظور واردکردن 
یک شوک الکتریکی و تخلیه آن برای تحریک احساس ترس یک 
سری تصاویر انتزاعی به داوطلبان نشان داده شد، این تصاویر برای 
ایجاد واکنش مرتبط با شغل یا از دست دادن پول یا هر اتفاقی که 
باعث تعجب و شوک می ش��ود بود.پس از انتشار تصاویر محققان 
توانستند واکنش مغز را مشاهده کنند، این واکنش همراه با درد 
بود زیرا فعالیت هابِنوال به طور قابل توجهی افزایش پیداکرده بود 

و نوعی هشدار خطر به حساب می آمد.
محققان گفتند: هابِنوال مشکلی نیست که به خودی خود به وجود 
آمده باش��د به جز زمانی که بیش فعالی وجود دارد و می تواند به 
توسعه  برخی از عالئم افسردگی و اختالل اضطرابی کمک کند، به 
آن معنی اس��ت که این منطقه کوچک از مغز ممکن است توسعه 

روش های درمانی را هدف قرار دهد.

 متخصصان س��وئدی می گویند پروتئینی در چغندرقند وجود 
دارد که می تواند به عنوان جایگزین خون برای مقابله با کم خونی 

استفاده شود.
هموگلوبین پروتئینی اس��ت که اکس��یژن را در خ��ون جابه جا 
می کند و ب��ه اعتقاد متخصصان س��وئدی پروتئی��ن موجود در 
چغندرقند به نوع انس��انی این پروتئین بس��یار ش��باهت دارد. 
این تیم تخصصی به دنبال آن هس��تند که بتوانند این پروتئین 
 گیاهی را طوری سازماندهی کنند که بافت های بدن انسان آن را 

بپذیرند.

تزریق خون در مواقع اضطراری برای افرادی که خون بسیاری را 
از دست داده اند یا همچون بیماران مبتالبه سرطان و بیماری های 
خونی به درمان های طوالنی مدت همراه با دریافت خون نیازمند 

هستند ضروری است.
»نلیدا لیوا« متخصص ارش��د ای��ن مطالعه گف��ت: هموگلوبین 
گیاهی حدود 50 ت��ا 60 درصد ب��ا نوع موجود در خون انس��ان 
 شباهت دارد. همچنین در این بررسی با دو احتمال روبه رو شدیم.

 احتم��ال اول س��ازگار ک��ردن هموگلوبی��ن گیاه��ی ب��رای 
اس��تفاده در ب��دن انس��ان و احتم��ال اس��تفاده از ای��ن گی��اه 

 ب��ه عن��وان روش تولی��د کنن��ده هموگلوبی��ن انس��انی
 است.

پروفس��ور »لیف بول��و« یکی دیگ��ر از متخصصان ای��ن مطالعه 
اظه��ار ک��رد: در ح��ال حاض��ر کمب��ود قاب��ل توج��ه ذخیره 
 خون وج��ود دارد و الزم اس��ت ب��ه دنبال روش ه��ای جایگزین

 باشیم.
به گفته ای��ن متخصص هموگلوبی��ن گیاهی رفتاری مش��ابه با 
 نوع مشاهده شده در مغز انس��ان داشته و س��اختار برابری با آن 

دارد.

رونمایی ازنخستین خودرو خودتمیز شونده رمزگشایی احساسات از عکس چهره 

چاقی، استرس، ژنتیک و فست فود متهمان اصلی سرطان سینه

امید کسی را ناامید نکن
ابوریح��ان بیرونی در خان��ه یکی از 
بزرگان نیشابور میهمان بود. از هشتی 
ورودی خانه، صدای او را می شنید که 

در حال نصیحت و اندرز است.
مردی به دوست ابوریحان می گفت 
هر روز نقش��ی بر دکان خ��ود افزون 
کنم و گلدانی خوش��بوتر از پیش در 
پیشگاهش بگذارم بلکه عشقم از آن 
گذرد و به زندگیم باز آید و دوس��ت 
ابوریحان او را نصیحت کرده که عمر کوتاس��ت و عقل تعلل را درست 
 نمی دان��د. آن زن اگر ت��و را می خواس��ت حتما پس از س��ال ها باز 
می گش��ت؛ پس یقین دان دل در گروی مردی دیگ��ر دارد و تو باید 
به فکر آینده خویش باشی.س��ه روز بعد ابوریحان داشت از دوستش 
خداحافظی می کرد که خبر آوردند، همان کسی که نصیحتش نمودید 
بر بستر مرگ افتاده و سه روز است هیچ نخورده. میزبان ابوریحان قصد 
لباس کرد برای دیدار آن مرد، ابوریحان دستش را گرفت و گفت: نفسی 

که سردی را بر گرمای امید می دمد مرگ را به بالینش فرستاده.
میزبان سر خم نمود.  ابوریحان به دیدار آن مرد رفت و چنان گرمای 

امیدی به او بخشید که آن مرد دوباره آب نوشید.

چهار نفر بودند
اسمشان اینها بود.

همه کس، یک کسی، هر کسی، هیچ 
کسی.

کار مهمی در پیش داش��تند و همه 
مطمئن بودن��د که یک کس��ی این 
 کار را به انجام می رس��اند، هرکسی 
م��ی توانس��ت ای��ن کار را بکند ولی 
هیچ کس اینکار را نکرد. یک کس��ی 
عصبانی شد چرا که این کار کار همه 
 کس بود اما هی��چ کس متوجه نبود که همه کس ای��ن کار را نخواهد

 کرد.
سرانجام داستان این طوری شد هرکسی، یک کسی را سرزنش کرد که 

چرا هیچ کس کاری را نکرد که همه کس می توانست انجام بدهد!!؟
حاال ما جزء کدامش هستیم؟؟؟

روش جدید برای مقابله با کم خونی
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