
ساالنه 1000 جنین اجاره نشین می شوند 
دکتر کالنتری از روش رحم اجاره ای در اصفهان  می گوید:

افزایش نرخ ارز تکذیب شد 
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   محمد جواد ظریف گفت: دوس��تان م��ا در حال تعیی��ن تاریخ در ماه 
دسامبر هستند؛ برای مذاکراتی که قاعدتا باید در سطح معاونین صورت 
بگیرد.رییس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران در حاشیه کنفرانس 
بین المللی جهان علیه خش��ونت و افراطی گری در جمع خبرنگاران در 

پاسخ به سوالی درباره زمان و مکان و سطح مذاکرات دور بعدی...

دور بعدي مذاکرات در سطح معاونين 
برگزار خواهد شد

  برگزار ی مسابقه فيلم سازی
3 مستند علمی در استان

 »هاری« از سينمای کالسيک 
پيروی نمی کند 5 2

مشخص شدن هویت یک شهيد 
گمنام با نذر ۵ صلوات

زنان بيشر از 
 مردان از
  بی خوابی رنج 
می برند

هرموتورسیکلت به اندازه شش 
خودرو آلودگی دارد

اشتغال مردم در روستاهای 
استان تسهیل می شود

 مرمت مسجد حکیم باهماهنگی 
انجام می شود

اختصاص 11 درصد آب 
زاینده رود به مصارف شرب

 گوجه فرنگی صادراتی
کیلویی 1300 تومان
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بام ایران  رویشگاه اوليه 
زعفران وحشی

چهارمحال و بختیاری رویش��گاه اولی��ه زعفران 
وحشی بوده اس��ت و دلیل رشد خوب این گیاه در 

استان هم همین امر است.
 زعفران گیاهی است که سالیان زیادی در خراسان 
کشت می شده و از قدمت 700 ساله برخوردار است 
به گونه ایی که می توان گفت منش��أ این گیاه خود 

ایران است....
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بنزین در سال آینده 
گران نمی شود

آزادی عالی قاپو از حصار داربست ها در گرو ۱۵۰ ميليارد ریال بودجه

س��خنگوی دولت ضم��ن تکذیب 
افزایش ن��رخ ارز به منظور کس��ب 
درآمد ب��رای دولت گف��ت: قیمت 
بنزین و گازویی��ل را در بودجه ۹۴ 
افزایش نداده ایم.محمدباقر نوبخت 
در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر 
اینکه گزارش های غیررسمی وجود 

دارد که ش��ما در جلس��ه غیرعلنی 
مجلس شورای اس��امی گفته اید 
که به اس��تانداران برای شناس��ایی 
و ح��ذف دهک ه��ای پردرآم��د 
اجازه داده ش��ده اس��ت، گفت: در 
 آن جلس��ه توضیح داده ش��د که ما 

4ساز و کارهایی را در چارچوب...
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 معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعام لغو پذیرش 
دانش��جوی دکتری پژوهش محور بدون آزمون، علل این امر را تشریح کرد.

پذیرش دانش��جوی دکتری پژوهش محور از حدود سه س��ال قبل در مراکز 
دانشگاهی و پژوهشی کش��ور به عنوان تجربه ای جدید به اجرا گذاشته شد 
که داوطلبان برای تحصیل در این دوره ها، درخواست خود را به سازمان امور 
دانش��جویان وزارت علوم ارس��ال می کردند و پذیرش آنها بر اساس بررسی 

پرونده متقاضیان بود.دکتر وحید احمدی با بیان این که دو نوع...

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون 
متوقف شد

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت   دوم
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد :
۱- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

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

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

93/9/2693/10/10خرید 10 عدد شافت دنده ای گیر بکس9304278مناقصه 1 

93/9/2893/10/9خرید کابل مخابراتی 9301118مناقصه 2

25-93مزایده3
واگذاری مجموعه باشگاههای فجر و قدس ذوب آهن واقع در حاشیه 

دریاچه بصورت اجاره  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط
93/9/2393/10/3

9305341مناقصه4
طراحی و ساخت و نظارت بر عملیات  نصب و راه اندازی پل جرثقیل شماره 12 به 

همراه کلیه متعلقات آن مربوط به کار گاه پاتیل بخش فوالد سازی 
93/10/193/10/10

 مناقصه 5
93/10/693/10/17خرید 92 شاخه 12 متری ریل A120 پروژه بالکهای کارگاه ریخته گری 8-93بین المللی

93/10/393/10/14خرید پانزده ردیف بیرینگ9300238مناقصه 6

ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های  زیر را از محل اعتبارات 
داخلی ب�ه پيمان�کاران واجد ش�رایط واگ�ذار نماید ل�ذا از کليه ش�رکتهای پيمانکاری ک�ه دارای 
ش�رایط ذکر ش�ده در ذی�ل صفحه می باش�ند دع�وت م�ی ش�ود ت�ا از تاری�خ ۱393/۰9/2۰ الی 
 ۱393/۱۰/۰6 با واریز مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ریال برای هر پروژه به ش�ماره 2۱7۵67۰2۰3۰۰3 حساب سيبا 
) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پيشنهاد قيمت 
به دبيرخانه ش�رکت واقع در اصفهان خ 22 بهم�ن ، مجتمع اداری امير کبير مراجعه یا برای کس�ب 
اطالعات بيشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایيد. 
مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پيشنهاد قيمت به دبير خانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱393/۱۰/7 می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به 

عهده برنده مناقصه می باشد. 
1- موضوع مناقصه : ساخت مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی زمينی در ناحيه صنعتی کمشچه 

مبلغ برآورد اولیه: 7/۰2۵/۵۰۱/7۵۱ریال از محل بودجه استانی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :۱38/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال دررشته آب
2- موضوع مناقصه : اجرای آسفالت قسمتی از معابرو ترميم ترانشه های  ناحيه صنعتی سعيد آباد  

گلپایگان
مبلغ برآورد اولیه: 8/783/۱۱8/6۰7ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :۱6۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال دررشته  راه و باند

3- موضوع مناقصه : تهيه مصالح و تکميل شبکه 2۰ کيلو ولت ناحيه صنعتی محمد آباد جرقویه 
مبلغ برآورد اولیه: ۱/627/۱۵8/767ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال نيرو

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

همراه با ارزیابی کیفی 
نوبت  دوم    

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M1436    یکشنبه  23 آذر    1393 |  21 صفر 
 شمار ه  1470   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1470 dec 14 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 



يادداشت

اختیار استان ها  را برای حذف يارانه 
ثروتمندان قانونی می کنیم

رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گف��ت که تبصره 
هدفمندی در الیحه بودجه 94 همانند بودجه 93 پیش بینی 
شده اما دولت شفاهاً گفته که در صورت حذف افراد ثروتمند 
از دریافت یارانه از هر استان،  منابع حاصله خرج همان استان 
می ش��ود.غالمرضا تاجگردون اظهار کرد: تبصره مربوطه به 
هدفمندی یارانه ه��ا در الیحه بودجه 94 مش��ابه بودجه 93 
پیش بینی شده است اما دولت ش��فاهاً گفته که اختیاراتی به 
استان ها داده می شود تا اگر افراد ثروتمند را از دریافت یارانه 

حذف کند منابع حاصله خرج همان منطقه می شود.
وی اضافه کرد: آنچه به صورت ش��فاهی از طرف دولت اعالم 
شده در حکمی که در الیحه بودجه آمده نشان داده نمی شود 
و ما حتماً در مجلس س��عی می کنیم آنچه را شفاهاً گفته اند 

تبدیل به قانون کنیم تا دولت به آن عمل کند.
رییس کمیسیون بودجه مجلس خاطرنش��ان کرد: ما سعی 
می کنیم در زمان بررسی بودجه به این موضوع بپردازیم چرا 
که اگر دولت بخواهد به این وعده عمل کند باید آن را تکلیف 

کنیم تا اجرای آن شفاف شود.

دولت اوباما همیشگی نیست
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی ب��ا بیان اینک��ه دوره دولت 
 کنونی آمریکا نیز به پایان می رسد گفت تل آویو پروژه های
  ش��هرک س��ازی را با کاهش فش��ارهای بین المللی از س��ر

 می گیرد.به نقل از شینهوا، موش��ه یعالون وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی با اشاره به فشارهای آمریکا به توقف پروژه های 
ش��هرک س��ازی در مناطق فلس��طینی، این وضعیت را گذرا 
دانست. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه شهرک 
 سازی در مناطق فلسطینی از جمله سیاست های تغییرناپذیر

 تل آویو است یادآور شد در حال حاضر انتقادهای بین المللی 
به ویژه فشارهای واشنگتن موجب شده که این رژیم از ادامه 

شهرک سازی دست بکشد. 
به گفته یعالون، رژیم صهیونیستی به دلیل فضای بین المللی 
 موجود در مورد ش��هرک س��ازی محتاطانه عمل می کند اما

 می داند که دول��ت باراک اوباما برای همیش��ه وجود ندارد و 
وضعیت فعلی موقتی است.

 دشمن با 367 شبکه ماهواره ای 

درصدد تخريب جوانان است
 رییس سازمان بسیج مس��تضعفین کش��ور گفت: دشمن 
با استفاده از 367 ش��بکه ماهواره ای درصدد تخریب و فاسد 

کردن جوانان این مرز و بوم برآمده است.
سردار محمدرضا نقدی ظهار کرد: دش��من به جایی رسیده 
که امروز به جای جنگ س��خت و استفاده از بمب هایی که در 
دوران دفاع مقدس علیه ما اس��تفاده کرد، با استفاده از 367 
ش��بکه ماهواره ای درصدد تخریب و فاسد کردن جوانان این 
مرز و بوم برآمده و در تالش است تا اعمال قبیح را تطهیر و زیبا 
جلوه دهد.وی احساس مسوولیت و ایمان را دو پایه مستحکم 
بسیج عنوان کرد و افزود: بسیجیان نسبت به سرنوشت تمام 
مردم در دنیا احساس مس��وولیت دارند و دشمن می خواهد 
این انگیزه و وجدان بی��دار را از گروه های مردمی کش��ور ما 
بگیرد.وی اظهار کرد: بر این اس��اس دش��من در تالش است 
 تا از راه اعتیاد، مشروبات الکی، تهاجمات غربی و شبکه های 
ماهواره ای تمام ارزش های وجودی جوانان مان را بگیرد، ولی 
باید بداند مردم ما اهل ایمان هس��تند و زی��ر بار این حرکات 

منفی قرار نمی گیرند.

حکام عربستان حق شهروندی برای 
ملت خود قائل نیستند

مسوول بس��یج دانش��گاه تربیت مدرس گفت: س��ر دمداران 
عربستان حق شهروندی برای ملت خود قایل نیستند و با این 

حرکت به آبروی اسالم و مسلمین نیز خدشه وارد می کنند.
حس��ین اورکی با اش��اره به اینکه حرکت ها ی تروریستی در 
منطقه از جانب عربس��تان و حکام دست نش��انده کشورهای 
حوزه خلیج فارس حمایت می شود، اظهارداشت: سر دمداران 
این کش��ورها حق ش��هروندی برای ملت خود قایل نیستند 
و با این حرکت به آبروی اس��الم و مس��لمین نیز خدشه وارد 
می کنند.   وی ادامه داد: جالب است در کشوری مانند بحرین 
برگزاری مراسم عزاداری و نصب پرچم سیاه  از بین بردن اموال 

عمومی تلقی می شود. اما تروریسم محکوم نمی شود.
مسوول بسیج دانش��گاه تربیت مدرس در پایان خاطر نشان 
کرد: ای��ن اقدامات در حال��ی صورت می گیرد ک��ه وزیر امور 
خارجه بحرین تذکراتی که کش��ورمان در ای��ن رابطه به آنها 

می دهد را دخالت در حقوق داخلی خود تلقی می کند.  

حمله بیوتروريستی جديد داعش 
در مناطق مرزی س��وریه و ترکیه تحت عن��وان حمایت های 
دولتی، اقدام به توزیع تعداد زیادی کفش آلوده در میان اقشار 

فقیر کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ش��بکه خبر ماده ای سمی به 
نام »پودر کفش« به این مناطق  نیز وارد شده است. این ماده 
از طریق تماس با کف پا باعث ایجاد مس��مومیت می شود. بنا 
بر آخرین گزارش ها، عوامل رژیم اس��راییل در ورود این ماده 
به عراق دس��ت دارند.آنها همچنین س��عی کردند با مسموم 
کردن چاه های آب کشاورزی، س��اکنان روستاهای مرزی را 
به ترک این مناطق وادار کنند.در روزهای گذشته تصاویری 
را از اجساد س��ه تن از مدافعان عین العرب نیز منتشر شد که 
نش��ان می دهند جراحت ناش��ی از اصابت گلوله روی جسد 
این افراد مش��هود نیس��ت اما عالیم س��وختگی و لکه هایی 
س��فید رنگ روی بدن آنها دیده می ش��ود. این اجساد عاری 
از زخم های قابل رویت یا خونریزی خارج��ی بودند.مقامات 
عراق��ی در ماه اکتب��ر اعالم کردن��د تروریس��تهای تکفیری 
داعش در ماه س��پتامبر نیز حمله ای شیمیایی علیه نیروهای 
امنیتی و مبارزان ش��یعه در ش��مال بغداد انجام داده بودند. 
بنا به گفته این مقامات، تروریس��ت های داع��ش در جریان 
درگیری های اواس��ط سپتامبر در ش��هر ضلوعیه واقع در 96 
 کیلومتری ش��مال بغ��داد از بمب های حاوی کلر اس��تفاده 

کردند.

جانش��ین فرمانده کل س��پاه، نبرد جمهوری اس��المی با 
 آمری��کا را راهب��ردی ب��ا مقی��اس جهان��ی عن��وان کرد.

سردار سالمی  شکسته شدن انحصار علمی دشمن در سال 
 های بعد از جنگ تحمیلی را نتیجه هدف قرار گرفتن اراده

 قدرت های بزرگ توس��ط جوانان ایران اسالمی دانست و 
گفت: در عرصه دفاعی با تکیه ب��ر توانمندی های درون زا 
 موشک هایی ساخته ایم که رعش��ه بر تن صهیونیست ها 
می اندازد.سالمی با اشاره به موشک های بالستیک ساخته 
ش��ده با همت ش��هید طهرانی مقدم و همرزمانش، گفت: 
اکنون دیگر انهدام ناوهای دریایی دش��من برای ما افسانه 

نیس��ت. دش��من قدرت ما را فهمی��ده و در پ��ی تغییر در 
استراتژی دریایی خود است.

وی افزود: همه پیشرفت های نظامی، هسته ای و ماهواره 
ای در زمان��ی ک��ه تحری��م ه��ای صددرصدی ش��ده ایم 
حاصل ش��ده است و دش��من حتی دانش��مندان ایرانی را 
 مورد هدف قرار م��ی داد اما با اراده خدا ایران رش��د کرده 

است.
 وی تاکی��د ک��رد: دیگ��ر حتی دس��ت دش��من ه��م در 
پیش��رفت های صنعتی و دفاعی به ما نمی رسد.جانشین 
فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: تفکر بس��یجی به ما اجازه 

داد ت��ا اراده الهی بر تحریم ها غلبه کند.س��ردار س��المی 
س��خن گفت��ن از دموکراس��ی و در عین حال بر س��ر کار 
نشاندن دیکتاتورهایی چون حس��نی مبارک را نمونه ای 
 دیگر از تناقض های بی ش��مار ادعا و رفت��ار عملی آمریکا 

عنوان کرد.
وی آمری��کا را نم��اد تناقض 
نامی��ده و دم زدن از حق��وق 
بشر و تولید کردن ابزارهای 
ش��کنجه را نمونه ای از این 

تناقض ها برشمرد.
س��المی با بیان اینکه امروز 
فت��ح المبی��ن های م��ا در 
عراق و س��وریه و فلس��طین 
اس��ت و تح��والت میدانی و 
سیاس��ی عراق را جمهوری 
اس��المی ای��ران تعیین می 
کن��د، گفت: کش��ور م��ا به 
پیش��رفت رس��یده و اراده 
آمریکا دیگ��ر در هیچ کجای 
منطق��ه جاری نیس��ت.وی 
تاکید کرد: آمریکا نتوانست 

رژیم صهیونیس��تی را از معمای امنیت خ��ارج کند و این 
رژیم ه��م اکنون در تقاط��ع ارتش ح��زب اهلل و گروه های 
فلس��طینی قرار دارد و امنیت آن تبدیل به کابوس ش��ده 
اس��ت.این فرمانده عالی رتبه نیروهای مس��لح، خواستار 
هوش��مندی جوانان کشور نس��بت به توطئه های دشمن 
 شده و توضیح داد: دشمن حتی به ظاهر جوانان ما هم رحم 

نمی کند.

   

محمد جواد ظریف گفت: دوستان ما در حال تعیین تاریخ در 
ماه دسامبر هستند؛ برای مذاکراتی که قاعدتا باید در سطح 

معاونین صورت بگیرد.
رییس هی��ات مذاکره کننده هس��ته ای ایران در حاش��یه 
کنفرانس بین المللی جهان علیه خش��ونت و افراطی گری 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان و مکان و 
سطح مذاکرات دور بعدی میان ایران و ۱+۵ افزود: بعد هم 

این گفت و گوها ادامه پیدا می کند تا ما به نتیجه برسیم.
وی تصریح ک��رد: ما هم��واره گفته ایم ک��ه در صورتی که 
اراده سیاس��ی وجود داش��ته باش��د و زیاده طلبی نباش��د 
همان طور که رهبر معظم انق��الب هم به صراحت فرمودند 
 آمادگ��ی داری��م راه ح��ل منطق��ی، عادالنه و معق��ول را 

بپذیریم.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: همچنین در مقابل هر حرکت 
زورگویانه و تحمیلی ن��ه تنها مقاومت می کنی��م بلکه آن 

حرکت را محکوم به شکست می دانیم.
ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاترین 
اش��تون به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران و 
۱+۵ تغییر می کند و فدریکا موگرینی جایگزین وی خواهد 
شد گفت: این تصمیم را باید اتحادیه اروپا بگیرد؛ ما خبرهای 
متفاوتی را در رابطه با نقشی که خانم اشتون و خانم موگرینی 

ایفا خواهند کرد شنیده ایم.
وزیر امور خارج��ه در بخش دیگری از س��خنان خود ادامه 
 داد: رژیم صهیونیس��تی با بحران زنده اس��ت و برای ادامه

 سیاس��ت های اش��غالگرانه خود نیاز به بحران دارد و برای 
این است که همیشه تالش در جنگ افروزی، بحران سازی 
 و جلوگیری از راه حل داش��ته و همین نق��ش را در پرونده

 هس��ته ای ایران بازی کرده اس��ت کما اینکه در چند روز 
گذشته نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در گفت و گوی 
ویدیویی خود با مرکز صهیونیستی در آمریکا همین حرف 

را زد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظر نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی که اعالم کردند ما نگذاش��تیم ایران به توافق 
نهایی دست پیدا کند گفت: افتخار بزرگی برای نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی است چرا که این رژیم و نخست وزیرش با 
بحران زندگی می کنند و نیاز به بحران و جنگ افروزی دارد 
تا بتواند چهره پلید سیاس��ت های اشغالگرانه، نقض حقوق 
بشر و سرکوب و کشتار مردم فلس��طین را در پشت تصویر 
غیر واقعه بینانه پنهان کند و این حرکتی است که این رژیم 
 همواره از خودش نش��ان داده و هیچ تازگی ن��دارد و بعید 

می دانم متوقف شود.
وی در مورد کنفرانس بی��ن المللی جهان علیه خش��ونت 
 و افراط��ی گ��ری نیز گف��ت: اجالس بس��یار خوب��ی بود و

 گفت و گوهای خوبی بین وزرای خارجه صورت گرفت و این، 
 نخستین جلس��ه ای بود که به صورت سه جانبه گفت و گو 
می کنیم.وزی��ر امور خارج��ه تصریح کرد: عراق و س��وریه 
بزرگترین قربانی��ان کنونی حرکت تروریس��تی افراطی در 
منطقه هستند و نیاز است که برای مبارزه با این پدیده شوم 

هماهنگی داشته باشند.
ظری��ف ادام��ه داد: جمه��وری اس��المی ایران ب��ه عنوان 
کش��وری ک��ه از ابت��دا در کن��ار م��ردم س��وریه و ع��راق 
 ب��وده آمادگ��ی دارد در ای��ن هماهنگ��ی حضور داش��ته

 باشد.

سردار سالمی عنوان کرد 

نبرد ايران با آمريکا راهبردی با مقیاس جهانی است

وزير امور خارجه:
دور بعدي مذاکرات در سطح معاونین برگزار خواهد شد

در 90 سال پیشموشکهاییداریمکهرعشهبرتنصهیونیستهامیاندازد

حاضرجوابی يک روحانی ايرانی 
در ديدار با پادشاه عربستان 

رسول جعفریان در مطلب تازه خود در وبالگ نخبگان 
خبرآنالین، ضمن اشاره به دیدار دو عالم شیعه با ملک 
عبدالعزیز س��عودی، مکالمه جالب یک��ی از آن ها را از 
کتاب »گزیده دانش��وان و رجال اصفهان ... « گزینش و 

در یادداشت آورده است.
این عضو هیات علمي دانشگاه تهران در ابتدای یادداشت 

می نویسد:
»سابقه دو دیدار از دو عالم شیعه با ملک عبدالعزیز که 
در سال ۱343 ق )۱304 ش( بر حرمین مسلط شد و تا 
به امروز خود و چندین فرزندش قریب صد سال است که 

بر این کشور حکومت می کنند، جالب است.
 یک��ی از آنها داس��تان مرحوم صاحب فصول اس��ت که

 نامه ای هم از ملک عبدالعزیز برای بقیع گرفت و اکنون 
نزد خانواده وی در ته��ران باقی مانده )گوی��ا با فامیل 

حائری نه صاحب فصول( است.
دیگری دیدار س��ید محمدعلی مبارکه ای از منبرهای 
اصفهان است که آثاری از وی برجای مانده و گویا فرزند 
ایشان پزشک و در تهران است ... آنچه اکنون به عنوان 
دانشوان و رجال اصفهان به همراه شرح حال خود نوشت 
وی چاپ ش��ده، گویا گزیده ای از یک مجموعه بزرگتر 

است که امیدواریم چاپ شود.«
این عضو پرکار وبالگ نبخگان خبرآنالین در بخشی از 
یادداشت، مکالمه س��ید محمدعلی مبارکه ای با ملک 
عبدالعزیز در سفر حج سال ۱347 ق. را از کتاب »گزیده 
دانش��وران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوش��ت 

مولف« انتخاب و نوشته است:
»صبح آن، تصادف ]برخورد[ کردیم با ابن سعود ملک 
حجاز که از پایتخت خود الریاض به مدینه منوره مشرف 

شده بود و از مدینه محرم شده و عازم مکه معظمه بود.
وقتی محاذی ایستگاه اتومبیل های حاج در این بیابان 
رسیدند، توقف نمود و از حال مسافرین بازپرس نمود. و 
از بیشتری وضعیت سلوک مردم خطه راه مدینه با زوار 
بیت اهلل استفس��ار کرد و از افراد مختلفه هر کش��وری 

شخصا بازرسی می کرد.
مقابل من آمد آمد، فرمود: ِمن أین؟ از کجا آمده اید؟

نویس��نده در جواب معروض داشت: قال النبی )ص(: لو 
کان االیمان معلقا بالثریا لتنال��ه رجال من اهل فارس. 
]اگر ایمان به ثریا هم آویخته باشد، مردانی از فارس به 

آن دست خواهند یافت[
نهایت از این جواب تحسین کرد.

سپس فرمود: من ای بالدها؟ از کدام شهرهای ایران؟
در جواب گفت��م: جّنة الدنی��ا اصفهان. ]بهش��ت دنیا، 

اصفهان![
دو مرتبه تحسین فرمود.

یکی از همراهان ملک گفت: ایرانی متعصب!
باز نویس��نده معروض داش��ت: ایرانی ای االیمانی. قال 
رسول اهلل )ص( حب الوطن من االیمان. ]دوست داشتن 

وطن از ایمان است[
از این جواب ابن سعود تبسم نمود.

سپس فرمود: کیف وجدتم االمر فی ملکنا؟ کشور حجاز 
را چگونه یافتید؟

باز نویسنده معروض داشت: »من دخله کان آمنا«. ]هر 
کسی وارد آن شود ایمن خواهد بود[

دو مرتبه به تکرار فرمود: احسنت احسنت«

اخبار کوتاه

خبر وبالگ

2
اختالفهایبیهودهسیاسیوجناحیراکناربگذارید

آیت اهلل حسین مظاهری گفت: اختالف های بیهوده سیاسی و سوء رقابت های جناحی در کشور باید کنار 
گذاشته شود. اگر مسووالن در سخنان و موضع گیری های خود مواظبت جدی داشته باشند و پیش از سخن 
گفتن جوانب آن را بسنجند، مطبوعات و بخصوص سایت های اینترنتی نمی توانند از سخنان و مواضع آنها 

سوء استفاده سیاسی کنند و بر طبل اختالف بکوبند. 

Society,Cultural  Newspaper No. 1470 |   dec14  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1470 یکشنبه 23   آذر | 21 صفر   1436

 

قیام نجیبانه
 دلیل اصلی قیام م��ردم بحرین اعت��راض به حاکمیت 
سراسر تبعیض آل خلیفه اس��ت. حاکمیتی که نابودی 
تش��یع در بحرین را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده 
و به همین دلیل همیش��ه مورد حمایت آل س��عودقرار 
داشته و از کمک های مالی و نظامی و امنیتی عربستان 

بهره برده اند.
قیام بحرین نجیبان��ه ماهیتی مس��المت آمیز در پیش 
گرفته و با قدرت از ب��ه کار گیری خش��ونت خودداری 
نموده اس��ت. چرا که خود را محق می داند و برای اثبات 
حقوق بدیهی خود نیازی به استفاده از زور نمی بیند! در 
چنین موقعیت هایی معموال کسانی دست به سالح می 
برند که دستشان از منطق و حق خالی باشد و آل خلیفه 
که تا کنون با تکیه بر انگلیس و عربستان بر چنین مردم 
نجیبی حک��م رانده، ام��روز در جهت ت��داوم حاکمیت 
استبدادی و تبعیض گستر خود چاره ای جز پناه آوردن 

به عربستان و انگلیس نمی بیند!
  انگلیس تصمیم گرفته اس��ت که در بحرین یک پایگاه 
نظامی دایمی نیروی دریایی ایجاد کند که این نخستین 
پایگاه نظامی دایمی این کش��ور پس از خروج ارتش از  
منطققه غرب آسیا پس از س��ال ۱97۱ میالدی خواهد 

بود.
براس��اس گزارش روزنام��ه خلیج فارس چ��اپ بحرین 
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در حاش��یه مجمع 
بلندپایه در گفتگو منامه با خالد اب��ن احمد آل خلیفه، 
همت��ای بحرینی خ��ود توافقنامه هم��کاری نظامی دو 
کشور را امضا کرد. براس��اس این توافقنامه، انگلیس در 
بندر س��لمان بحرین یک پایگاه دایم��ی نیروی دریایی 
ایجاد می کند. پیش بینی می ش��ود این پایگاه در سال 

20۱6 راه اندازی شود.

 

بحرین توجیح این قرارداد را محافظت از امنیت منطقه و 
خصوصا مقابله با تهدید های مربوط به بستن تنگه هرمز 

 و تهدیدهایی هواداران داعش می داند.
وزیر مش��اور در امور خارجه کابینه بحرین در خصوص 
عقد قرارداد نظامی کشورش با انگلیس نیز مدعی شده 
است که حضور نیروهای انگلیسی، این پیام روشن را که 
ما هم پیمانان وفاداری داریم ک��ه در هماهنگی کامل با 
آنان هستیم، به کسانی که می خواهند امنیت منطقه ای 
را به خطر بیاندازند، می رس��اند!مایکل فالون وزیر دفاع 
انگلیس نیز در این رابطه  گفت: »این پایگاه جدید حضور 
نیروی دریایی س��لطنتی انگلیس را گس��ترش می دهد 
و انگلیس قادر خواهد ب��ود به منظور تقوی��ت ثبات در 
خلیج فارس، کش��تی های بیش��تر و بزرگ تری را به این 
منطقه اعزام کند.باید در نظر داش��ت ک��ه موجودیت و 
ماهیت هر کشوری به ملت آن بستگی دارد و روی آوردن 

به نیروی خارجی راه حل بقای آل خلیفه نخواهد بود.
پروژه های ناتمام آمريکا در منطقه

 ای��االت متحدی آمریکا ب��ا توجه به شکس��ت هایی که 
سیاست هایش در منطقه غرب آسیا خورده و  هزینه هایی 
را ک��ه به دلیل ب��ر پا ک��ردن جنگ هایی چ��ون عراق و 
افغانس��تان و همچنین حمایت از گروه های تروریستی 
متحمل ش��ده اکنون می بینیم پایگاه ه��ای نظامی این 
کشور  نیز دچار کم کاری شده اس��ت و به نوعی حضور 
انگلیس در نزدیکی ناوگان پنجم این کش��ور را می توان 

نوعی تقسیم کار عنوان کرد.
 احمد کاظ��م زاده در رابطه با موافقت بحری��ن با ایجاد 
پایگاه نظامی انگلیس در این کش��ور، گف��ت: این اقدام 
بحرین به شرایط داخلی این کشور باز می گردد، چرا که 
دولت حاکم تنها مورد قبول اقلیت در این کشور است و 
اکثریت بیش از 3 سال اس��ت که علیه حاکمیت کنونی 

قیام کردند.   وی ادامه داد: با گذشت چندین سال ملت 
غیور بحرین همچنان ب��ر مطالبات خودش��ان که رفع 
تبعیض سیاس��ی_ اجتماعی اس��ت، اصرار می ورزند و 
می بینیم که دولت بحرین با مش��کل مشروعیت داخلی 
مواجه است.   این کار شناس سیاس��ت خارجی تصریح 
کرد: این دولت سعی می کند با اتکا به یک دولت خارجی 
مانند انگلیس که پیش از خ��روج از خلیج فارس در این 
کشور و برخی دیگر از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
س��لطه قیمومیت داش��ت، برای بقای خود تالش کند.   
کاظم زاده افزود: دول��ت بحرین به ج��ای اینکه کمبود 
مش��روعیت خود را با پاس��خ به مطالبات مردم جبران 
 کند، دستش را به س��وی یک قدرت خارجی دراز کرده

 است.  
 وی با اشاره به اینکه چرا انگلیس پس از 4 دهه تمایل به 
بازگش��ت به منطقه خلیج فارس را دارد، گفت: در چند 
سال گذش��ته کش��ورهای اروپایی مانند فرانسه سابقه 
چندان��ی از حضور در خلیج ف��ارس ندارن��د، اما اکنون 
شاهد پایگاه دریایی این کش��ور در امارات هستیم و به 
نظر می رس��د که انگلیس نمی خواهد از رقبای اروپایی 
خود عقب بماند.   این کار شناس سیاست خارجی اضافه 
کرد: از طرف دیگر آمریکا نیز در سال های اخیر با توجه 
به تغییرات صورت گرفته در سیاس��ت هایش در منطقه 
چندان موافق نبوده است، در نتیجه ایجاد پایگاه نظامی 
انگلیس در بحرین در نزدیکی ن��اوگان پنجم آمریکا به 
نوعی تقس��یم کار این دو کش��ور خواهد بود. برخی نیز 
معتقدند اگر این پایگاه ساخته ش��ود، جایگزین ناوگان 

پنجم آمریکا خواهد بود.  
 کاظم زاده با اشاره به نقش عربستان در موافقتنامه میان 
انگلیس و بحرین اظهار داش��ت: عربستان نگران تقویت 
موقعیت منطقه ای ایران اس��ت، از این جهت دس��ت به 

چنین تحرکاتی می زند.  
 وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: از ط��رف دیگر وجود 
بحران اقتصادی در انگلیس و ناتوانی بحرین در ساخت 
این پایگاه نظام��ی نیز می تواند نقش عربس��تان در این 

موافقتنامه را توجیه کند.

مشخص شدن هويت يک 
شهید گمنام با نذر ۵ صلوات

معاون س��ابق اطالعات عملیات کمیته جس��تجوی 
مفقودین س��تاد کل نیروهای مس��لح کشور با اشاره 
به خاطره پیدا شدن هویت یک شهید گمنام با نذر ۵ 
صلوات، گفت: به برکت ۵ صلوات هویت شهید گمنام 

مملکت پس از 9 ماه مشخص شد.
 سردار محمد احمدیان اظهار داشت: شهدای 8 سال 
دفاع مقدس در بس��یاری از عملیات ه��ا مقابل خود 
تنها ش��هادت را می دیدند اما از جان خود گذشتند 
تا از دین و انقالب خود محافظت کنند.معاون سابق 
اطالعات و عملیات کمیته جس��ت وجوی مفقودان 
 با بیان اینک��ه حفظ حقایق و رش��ادت ایثارگران در

 7 سال دفاع مقدس بسیار مهم و حایز اهمیت است، 
به خاطرات 8 سال دفاع مقدس اش��اره کرد و افزود: 
پیکر شهیدی را از خاک عراق به ایران منتقل کردیم 
 که بدون هیچ نام و نشانی بود و به عنوان شهید گمنام

 مطرح بود.
وی اظهار کرد: مدت 9 ماه این ش��هید در سنگر من 
بود و انس و الفتی با وی پیدا کرده بودم و بیش از ۵0 
بار پیکر این شهید را جست وجو کردم تا نشانی از او 
پیدا کنم اما نتوانستم.س��ردار احمدیان گفت: روزی 
ش��خصی آمد و گفت ب��رای پیدا ک��ردن هویت این 
ش��هید، ۵ صلوات نذر کن به او گفتم من بیش از ۵0 
بار پیکر شهید را جست وجو کردم اما نشانی نیافتم و 
با این حال، این شخص تأکید داشت تا من ۵ صلوات 
نذر کنم.این روایتگر دفاع مقدس افزود: ۵ صلوات را 
نذر کردم و مشغول جست وجو شدم که به یک باره، 
با کلوخی در جمجمه برخورد  کردم و وقتی شروع به 
تراش��یدن کلوخ کردم، با تعجب پالک این شهید را 
دیدم پس از اصابت تیر، به جمجمه راه پیدا کرده بود 
و به برکت ۵ صلوات، هوی��ت جوان مملکت پس از 9 

ماه گمنامی مشخص شد.

اکنون ديگر انهدام 
ناوهای دريايی 
دشمن برای ما 
افسانه نیست 

دشمن قدرت ما 
را فهمیده و در پی 

تغییر در استراتژی 
دريايی خود است

بايد در نظر داشت که موجوديت و ماهیت هر کشوری به ملت آن بستگی دارد و روی آوردن به نیروی خارجی راه حل 
بقای آل خلیفه نخواهد بود. رويکردهای ضدانسانی دولت بحرين با معترضان بحران مشروعیت در اين کشور را به 
اوج رسانده است و برخوردهای بی رحمانه با زنان، جوانان انقالبی و ديگر اقشار معترض حکايت از اين دارد که آل 

خلیفه دچار نوعی استیصال در حل بحران داخلی خود شده است.

دست و پا زدن های آل خلیفه برای بقا
بازگشت انگلیس پس از 43 سال به غرب آسیا؟!
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یادواره شهدای اصناف وبازاریان شهرضا برگزار شد
 دومین یادواره 85 شهید اصناف وبازاریان شهرستان شهرضا در این خطه برگزارشد.

 مدیربرگزاری این یادواره با اشاره به اینکه قرآن در آیات مختلف به بیانات گوناگون، ما را متوجه 
مساله قدرشناسی و آموزش فرهنگ قدرشناسی می کند، اظهار کرد: هدف از این آیات تبیین 

فرهنگ قدر شناسی در زندگی مردم است.
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دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: سامانه ملی 
معتادان در استان اصفهان به زودی راه اندازی می شود تا با 
داشتن آمار دقیق از معتادان و نوع مصرف آن ها بتوان در این 

زمینه درست برنامه  ریزی کنیم.
مصطفی هادی زاده در نهمین شورای مبارزه با مواد مخدر با 
تقدیر از عملکرد مطلوب اعضای شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان اظهار کرد: شهرستان شهرضا در زمینه 
برگزاری جلسات ش��ورا و اجرای مصوبات در استان جایگاه 

نخست تا دوم را دارد.
وی با اش��اره به برخی آم��ار در زمینه نرخ ش��یوع اعتیاد، 
میانگین سن مصرف، نرخ تولید و مصرف مواد، درصد اعتیاد 
در زنان و مردان بیان کرد: مس��ایل و پیشنهادهای مطرح 

شده در جلسه به استاندار منعکس می شود و پیگیر اجرایی 
شدن آنها هستیم.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: در آینده طرح 
سامانه ملی معتادان در استان راه اندازی می شود تا با داشتن 
آمار دقیق از معتادان و نوع مصرف آنها بتوان در این زمینه 

درست برنامه ریزی کنیم.
 هادی زاده افزود: بر اساس تحقیقات انجام گرفته از معتادان، 
نخستین مکان آلوده شدن به این معضل خانمان سوز از منزل 
دوستان و از طریق دوستان ناباب است و معتادان نخستین 
عامل استفاده از مواد مخدر را لذت و سپس کنجکاوی بیان 
کردند. وی با بیان اینکه اس��تان اصفهان جایگاه نوزدهم در 
مصرف مواد مخدر و معتادان را در کش��ور دارد اظهار کرد:  
در زمینه پیش��گیری از اعتیاد به غنای فرهنگی به ویژه در 

واحدهای صنعتی و تولیدی توجه بیشتری شود.
وی گفت: در مبارزه با مواد مخدر اقش��ار مختلف جامعه و 
مردم به ویژه خانواده ها نقش مؤثرت��ری دارند بنابراین باید 
بحث توسعه اجتماعی و مش��ارکت همگانی در امر مبارزه 
با موادمخدر و آگاه س��ازی عموم مردم در زمینه آسیب ها 
و مضرات سوء استفاده از مواد مخدر در دستور کار شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان و دستگاه های 

اجرایی باشد.

ریی��س پلیس راهور اس��تان اصفهان گف��ت: هر موتور 
س��یکلت برابر با شش دس��تگاه خودروی سواری هوا را 
آلوده می کند.س��رهنگ حس��ین غالمیطی س��خنانی 
در سمینار یک روزه آسیب شناس��ی موتور سواران در 
ش��اهین ش��هر افزود: جایگزین کردن موتور س��یکلت 
های برقی به جای موتورس��یکلت های موجود، افزون 
بر کاهش آسیب ها و تلفات جانی به کاستن از آلودگی 
کالنش��هر اصفهان کمک خواهد کرد. وی شمار موتور 
سیکلت های در حال تردد در ش��هر اصفهان را بیش از 
یک میلیون و 300 هزار دستگاه اعالم کرد و افزود : این 
تعداد وس��ایط نقلیه، معادل حدود 8 میلیون خودروی 

سواری در آالیندگی هوای اصفهان نقش دارد. 
آمار تردد موتور سیکلت ها در تهران بیش از سه میلیون 
دس��تگاه عنوان شده اس��ت .س��رهنگ غالمی با اشاره 
به اینکه 14 کارخانه تولید موتور س��یکلت در اصفهان 
وجود دارد، ب��ر ضرورت نگاه زیس��ت محیطی در تولید 
این وس��ایط نقلیه تاکید کرد و افزود: موتور س��یکلت 
های برق��ی که برای اولین بار توس��ط پلی��س اصفهان 
مورد اس��تفاده قرار گرفته به عنوان جایگزینی مناسب 
در صرفه جویی انرژی، کاهش آالیندگی هوا،جلوگیری 
از آلودگی های صوتی، و کاستن از تلفات و آسیب های 

جانی وجسمی نقش��ی موثر خواهد داش��ت . سرهنگ 
غالمی نقش مسووالن در کاهش آسیب های اجتماعی 
از جمله حوادث رانندگ��ی را 40 درصد و نقش مردم در 
کاهش این آسیب ها را 60 درصد دانست و تصریح کرد: 
تا زمانی که فرهنگ اس��تفاده صحیح از وس��ایط نقلیه 
موتوری اصالح نش��ود، پلیس به تنهای��ی نمی تواند در 

کاهش آسیب ها نقش موثری داشته باشد.
وی آم��وزش در تغیی��ر و اصالح فرهن��گ را در کاهش 
حوادث و آس��یب های اجتماعی موثر دانس��ت و افزود: 
اف��زودن دو واحد درس��ی آیین نامه قوانی��ن و مقررات 
رانندگی به دروس دانش آموزان در مقاطع مختلف در 

نهادینه کردن این قوانین کمک می کند.

 معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری با اعالم لغو پذیرش دانشجوی دکتری 
پژوهش محور ب��دون آزمون، علل ای��ن امر را 

تشریح کرد.
پذیرش دانش��جوی دکت��ری پژوهش محور از 
حدود س��ه س��ال قبل در مراکز دانش��گاهی و 

پژوهشی کش��ور به عنوان تجربه ای جدید به 
اجرا گذاشته ش��د که داوطلبان برای تحصیل 
در این دوره ها، درخواس��ت خود را به سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم ارسال می کردند و 
پذیرش آنها بر اساس بررسی پرونده متقاضیان 

بود.

دکتر وحی��د احمدی ب��ا بیان این ک��ه دو نوع 
پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور 
وج��ود دارد، افزود: ش��یوه اصل��ی پذیرش که 
آیین نامه ابالغ ش��ده از سوی شورای گسترش 
آم��وزش عالی را نی��ز دارد، پذی��رش از طریق 
آزمون نیمه متمرکز بوده که در این روش هم 
دانشجوی دکتری عادی و هم دکتری پژوهش 

محور پذیرش می شود.
وی با تاکید بر اینکه پذیرش دانشجوی دکتری 
پژوهش محور در شیوه نیمه متمرکز لغو نشده 
است، گفت: در سال جاری و طبق روال گذشته 
با پذیرش دانش��جو در این دوره موافقت شده 
است.احمدی، ش��یوه دوم پذیرش دانشجوی 
دکتری در این مقطع، را بدون آزمون دانست و 
افزود: به دلیل بروز برخی مشکالت پذیرش در 

این دوره متوقف شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اش��اره 
به این مش��کالت، تاکی��د ک��رد: از آنجایی که 
در این ش��یوه، پذیرش به صورت بدون آزمون 
بوده، برخی افراد پذیرش شده صالحیت الزم 
را نداش��ته اند و مواردی بوده ک��ه بدون رعایت 
ضوابط ، فرد مس��تقیما به دانش��گاه ها معرفی 

شده است.

احمدی شرط س��نی را یکی ازاین ضوابط ذکر 
کرد و گفت: در برخی موارد مش��اهده شد که 
شرط سنی رعایت نش��ده؛ ضمن آنکه از لحاظ 

معدل نیز فرد مورد ارزیابی قرار نگرفته بود.
وی عدم توجه به ظرفیت ه��ا و توانمندی های 
علمی ف��رد را از دیگ��ر چالش ه��ای پذیرش 
دانش��جوی پژوهش مح��ور بدون آزم��ون نام 
برد و اف��زود: برخ��ی از پذیرفته ش��دگان فاقد 

صالحیت های علمی بودند.
احمدی، نحوه اجرای پروژه های تحقیقاتی در 
این دوره را از مشکالت جدی دوره های دکتری 
پژوهش محور بدون آزمون ن��ام برد و تصریح 
کرد: برخی دانشگاه ها دانشجویان را پذیرش و 
به آنها اعالم می کردند که باید خودشان از بخش 
صنعت، پروژه ای را بگیرن��د که این امر موجب 
سردرگمی دانشجو و بی برنامگی در دوره های 

دکتری پژوهش محور شده بود.
وی با تاکید بر این که این موضوع حتی در مورد 
نیمه متمرکزهای دوره دکتری پژوهش محور 
هم مشاهده شده اس��ت، گفت: بر این اساس، 
در آیین نامه جدید دوره دکتری پژوهش محور 
تاکید کردیم به هیچ وجه دانش��گاه و یا مراکز 
پژوهشی حق ندارند یافتن پروژه را به دانشجو 

واگذار کنند و از مراحل اولیه پذیرش دانشجو، 
دانش��گاه باید طرح ارتباط با صنعت را داشته 

باشد.
دبیر ش��ورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با 
اش��اره به پیش بینی تضامین م��ورد نظر برای 
اجرای پروژه های تحقیقاتی در آیین نامه جدید،  
گفت: برای این منظور در آیین نامه جدید تاکید 
شده است که باید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
قبل از اینکه مجوز بگیرند طرح خود را پیشنهاد 
دهند و در وزارت علوم این طرح ها در کمیته ای 
کیفیت آنها را مورد ارزیابی ق��رار می دهد و در 

صورت تایید نهایی مجوز داده می شود.
احمدی با تاکید بر این که این تخلفات در همه 
مراکز تحقیقاتی و آموزش��ی رخ نداده اس��ت 
به برخ��ورد وزارت علوم با مراک��ز تحقیقاتی و 
پژوهش��ی متخلف اش��اره کرد، گفت: در حال 
حاضر مجوز تع��دادی از مراکزی ک��ه قوانین 
و ضوابط در ای��ن زمینه را رعای��ت نکردند لغو 

شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اش��اره به 
روند تدوین آیین نام��ه جدید دکتری پژوهش 
محور گفت: این آیین نامه تهیه ش��ده است و 

مراحل ابالغ هایی را طی می کند.

 پذيرش دانشجوی دکتری بدون آزمون
 متوقف شد

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

سامانه ملی شناسايی معتادان راه اندازی می شود
ريیس پلیس راهور استان

هرموتورسیکلت به اندازه شش خودرو آلودگی دارد

عضو هیات مدیره مرکز ب��اروری و ناباروری اصفهان در 
این ارتباط به خبرنگار زاینده رود اظهار داشت: این روش 
برای زنانی به کار می رود که رح��م ندارند اما تخمدان 
سالم و قابل باروری دارند که در این حالت تخمدان را با 
اسپرم همس��ر در لوله آزمایشگاهی لقاح و پس از سه تا 
شش روز که به شکل چندین سلول به اندازه سر سنجاق  

در آمد وارد رحم خانوم شمار 2 می شود .
سید اس��داهلل کالنتری بیان داش��ت: خانومی شماره 2 
که رحمش اجاره گرفته ش��ده به مدت دوماه داروهای 
هورمونی مصرف تا جنین شکل گرفته شده در رحم وی 
سقط نشود و پس از دو ماه رحم مادر مصنوعی و اجاره 
ای قبول می کند.وی با بیان اینکه در این حالت تخمدان 

می تواند از یک زن بیوه، دختر  یا حتی زن متاهل گرفته 
شود که از بعد شرعی قابل پذیرش است، ادامه داد: در 
این حالت سعی می کنید که مادر مصنوعی که رحمش 
را اجاره داده است به فرزند شیر ندهد که سبب وابستگی 
به فرزند نش��ود . عضو مدیره مرکز ب��اروری و ناباروری 
اصفهان  خاطرنش��ان کرد: البته این در حالی است که 
مادر اصلی و صاحب اصلی جنین از ماه پنجم و ششم با 
دستورات خاص و داروهای  خاص قادر به شیر دادن به 
نوزاد می ش��ود و همچنین در کنار آن می تواند از شیر 

خشک و تغذیه های دیگر استفاده کند.
وی اعالم کرد: به عنوان مثال مادر و دختری که به شهر 
اصفهان سفر کرده بودند و توانستیم از تخمدان دختر و 

اسپرم همسر را در رحم مادر دختر قرار داده و در طول 
مدت بارداری مادر ، به تمام دوست و آشنا گفته بودند 
که چون دختر من باردار است و امکان انتقال وی نیست  

و به راحتی فرزند متولد شد.
کالنتری با اعالم اینکه به خاطر بازخوردهای اجتماعی 
که رحم اجاره ای دارد نیازی نیس��ت که روش بارداری 
گفته شود، بیان داشت: دسته دوم زنانی هستند که رحم 
دارند اما رحم آنها قابلیت باروری ندارد و تخمدان ندارد 
بنابراین در این حالت مادر مصنوعی به صیغه همسر آن 
زن درآمده و پس از اینکه تخمدان گرفته شد ، اسپرم و 

تخمدان در رحم خانوم شماره 3 قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اینکه در این حالت رحم از مادر مصنوعی 
که به صیغه درآمده استفاده نمی شود به دلیل آن است 
که این زن پس از تولد فرزند ادعای قانونی نکند که چون 
تخمک و رحم از من است پس فرزند حق شرعی و قانونی 

من است و سبب به هم ریختن یک زندگی شود.
عضو هیات مدیره مرک��ز باروری و ناب��اروری اصفهان 
اظهار داش��ت: هر چند در این حوزه ش��اهد یک واقعه 
بسیار تلخی بودیم و از آن پس تخمدان و اسپرم در رحم 
مادر ش��ماره 3 قرار می گیرد که دیگ��ر هیچ ادعایی به 
نوزاد متولد شده نداشته باشد.وی گفت: برای این دسته 
 از زنان در کش��ورهای اروپایی از پیوند رحم اس��تفاده

 می شود که هنوز یک مورد هم در سطح کشور به روش 
پیوند رحم استفاده نشده است.

دکتر کالنتری اضافه کرد: روزانه بین یک تا دو  نوزاد به 
روش رحم اجاره ای در مرکز باروری و ناباروری اصفهان 
متولد می ش��وند که به ای��ن روش بی��ن 300 تا 500 
 تولد در س��ال خواهیم داش��ت.وی بیان داشت:  اگر در 
مطب های و دیگر پزش��کان خارج از مرک��ز باروری و 
ناباروری در اصفه��ان را نیز در نظ��ر بگیریم نزدیک به 
 یک هزار نوزاد به روش رحم اجاره ای در اصفهان متولد

 می ش��ود یعنی به ش��کل تقریبی روزانه 3 نوزاد.عضو 
هیات مدیره مرک��ز باروری و ناب��اروری اصفهان گفت: 
متاسفانه چند سال پیش از س��وی صدا و سیما فیلمی 
در خصوص رحم اجاره ای پخش ش��ده که در این فیلم 
مادر مصنوعی فرزند را پس از تولد برداشت و فرار کرد 
که پس از دیدن این فیلم کمتر کسی زیر بار این روش 
رفت و این در حالی است که روش رحم اجاره ای ، روشی 
که تنها هدف اش نگهداشتن کانون گرم یک خانواده و 
روابط گرم زن و شوهر و پرهیز از هر گونه جدایی و طالق 
است و نباید با یک یا دو مورد اش��تباه این روش را زیر 
سوال بر د.وی بیان داشت: در صورتی که رسانه ها کمک 
کنند می توان آمار روش رحم اجاره ای را در روز بین 5 

تا 6 فرزند  رساند.

دکتر کالنتری از روش رحم اجاره ای می گويد:

ساالنه 1000 جنین اجاره نشین می شوند

www.zayanderoud.com

 
20 سال پیش بود که نخستین نوزاد به روش رحم اجاره ای در کشور زاده شد و اين در حالی 

بود که مرکز باروری و ناباروری اصفهان اولین مرکزی بود که اقدام به اين کار کرد.
سال 73 نیز که نخس�تین نوزاد به طريق رحم اجاره ای در مرکز باروری و ناباروری اصفهان  

متولد و اين نخس�تین نوزادی بود که در سطح کش�ور به اين روش ديده به جهان گشود.با 
وجودی که 20 سال است از تولد نخستین نوزاد به روش رحم اجاره ای در اصفهان و البته کشور می گذرد اما کمتر 

رسانه ای به اين موضوع پرداخته و اين روش را تشريح کرده است.

فاطمه 
کازرونی 

دولت خواستار افزايش آگهی های 
بازرگانی صدا و سیما شد

دولت، رسانه ملی را موظف کرده از طریق پخش آگهی بازرگانی، 
1200 میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد این درحالی است 
که م��ردم از پخش همین مق��دار آگهی بر اس��اس درآمد 890 

میلیارد تومانی هم ناراضی هستند.
»س��یدتقی س��هرابی« با بیان این مطلب گف��ت: علی رغم نیاز 
سازمان صدا و سیما به بودجه ای معادل حداقل 3 هزار میلیارد 
تومان در س��ال مالی پیش رو، بودجه این س��ازمان در مقایسه 
با سال گذش��ته تغییر محسوسی نداش��ته و دولت، رسانه ملی 
را موظف کرده اس��ت از طریق پخش آگه��ی بازرگانی، 1200 
میلیارد تومان درآمدزایی داش��ته باش��د این درحالی است که 
مردم از پخش همین مقدار آگهی بر اساس درآمد 890 میلیارد 
تومانی هم ناراضی هس��تند و رس��انه ملی نیز مجب��ور به آنتن 

فروشی خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی رس��انه ملی با اش��اره به س��هم دولت از 
بودجه 932 میلیارد تومانی سازمان صدا وسیما در الیحه بودجه 
سال94، تصریح کرد: رشد حدود 6 درصدی بودجه امسال رسانه 
ملی به نسبت سال گذشته در حالی است که در بودجه امسال، 

حقوق کارکنان دولت با 14 درصد رشد پیش بینی شده است.

 وضعیت مرگ های سمی
 در کشور

مس��وول س��تاد مرکزی و اطالع رس��انی دارو و سموم 
س��ازمان غذا و دارو گفت: وقت��ی ف��ردی از خانواده در 
مراحل ترک م��واد مخدر اس��ت، اگر دوباره به س��مت 
 م��واد ب��رود و مصرف کن��د دچار مس��مومیت ش��ده و 

می میرد.
دکتر طلعت قانع اظهار داش��ت: آماری که از پزش��کی 
قانونی داشته ایم مشخص شده که باالترین میزان مرگ 
و میر ناشی از مسمومیت ها مربوط به مسمومیت با مواد 
مخدر و داروهای روانگردان بوده که تعداد بسیار زیادی 

را شامل می شود.
وی بیان داشت: این آمار هم شامل موارد استفاده بیش 
از حد)مسمومیت حاد( و هم شامل مسمومیت با موارد 
با داروهای روانگردان جدید است که رفته رفته جایگزین 
مواد قاچاق قبلی می باش��د و هم عوارض ناش��ی از سوء 
مصرف مواد مخدر است که تعداد آنها بیش از 50 درصد 

در کشور است.
قانع گفت: در این زمینه خانواده ها باید مراقبت بیشتری 

از افراد خانواده خود داشته باشند.
وی افزود: به هر حال موادی که مورد سوء استفاده قرار 
می گیرند این مواد استاندارد خاصی ندارند و به صورت 
قاچاق وارد می ش��وند و هر چیزی می تواند مخلوط این 

مواد شود.
مس��وول س��تاد مرکزی و اطالع رس��انی دارو و سموم 
س��ازمان غ��ذا و دارو در ادام��ه گفت:بیش��تر اوق��ات 
 چیزی که مخلوط مواد می ش��ود موجب م��رگ و میر

  می ش��ود و خیلی از اوقات نیز مصرف بیش از حد آن ها 
می باشد.

قانع گفت: خانواده ها باید دقت داش��ته باشند که  وقتی 
 ف��ردی از خان��واده خ��ود در مراحل ترک م��واد مخدر

 می باشد اگر دوباره به س��مت مواد مخدر برود و مصرف 
کند دچار مسمومیت اس��تفاده بیش از حد می شود که 
همه این عوام��ل موجب مرگ می ش��ود و اگر فرد فوت 
 نکند عوارض طوالن��ی مدت و جبران ناپذیری داش��ته

 باشد.
وی گفت:این افراد هوش��یاری و ح��س حرکتی خود را 
 از دس��ت می دهند و تا آخر عمر به ص��ورت بیهوش در

 گوشه ای از خانه باید نگهداری شوند.
مس��وول س��تاد مرکزی و اطالع رس��انی دارو و سموم 
سازمان غذا و دارو در پایان گفت: از 4 عامل اصلی مرگ 
و میر مسمومیت با سموم شامل سموم دفع آفات نباتی، 
قرص برنج، مونواکس��ید کربن، داروها و مواد مخدر که 

چند برابر بقیه است.

پايگاه اينترنتی حفاظت محیط 
زيست استان راه اندازی شد

به گزارش دریافتی از اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان، به منظور بهره گیری از ایده های عموم مردم بویژه 
عالقمندان به طبیعت و محیط زیست در مدیریت زیست محیطی 
استان و جلب مشارکت فرهنگی-اجتماعی آنان در این خصوص، 

بانک ایده های زیست محیطی راه ندازی شد.
 در ای��ن س��امانه ایده ه��ای ن��و و خ��الق در زمین��ه حفاظت از 
حی��ط زیس��ت اس��تان دریاف��ت ش��ده و در ص��ورت کاربردی 
ب��ودن معرف��ی و م��ورد حمای��ت ق��رار م��ی گیرد.عالقمندان 
م��ی توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه پای��گاه اط��الع رس��انی اینترنتی 
 اداره کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اس��تان ب��ه نش��انی

 www.isfahan-doe.ir نسبت به ثبت ایده های زیست محیطی 
خود اقدام نمایند. ش��ایان ذکر اس��ت ایده های ارسالی باید دارای 
ویژگی هایی نظیر تازگی، قابلیت اجرایی، کارایی و اثربخشی باشد.

بدنه غربي چهارباغ به صورت تدريجي 
احیا مي شود

مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان با بیان 
اینکه پروژه بدنه سازي شرق چهارباغ تا سه سال آینده تکمیل 
مي شود عنوان کرد: بدنه غربي چهارباغ نیز به صورت تدریجي 
احیا مي شود. حس��ین جعفري با اعالم این مطلب اظهارداشت: 
قدمت پروژه بدنه سازي ش��رق چهارباغ به 40 سال قبل بازمي 
گردد و در گذشته بخشي از آن بالتکلیف باقي مانده بود. وي با 
بیان اینکه در س��ال هاي اخیر موفق ش��دیم پروژه بدنه سازي 
ش��رق چهارباغ را اجرا کنیم گفت: پنج فاز براي این پروژه پیش 
بیني شده که س��ه فاز آن به پایان رس��یده و براي تملک دو فاز 
دیگر اقدام نموده ایم. مدیرعامل س��ازمان نوس��ازي و بهسازي 
شهرداري اصفهان با بیان اینکه پروژه بدنه سازي شرق چهارباغ 
با مجموعه باغ هاي هشت بهشت که در پارک شهید رجایي واقع 
شده هماهنگي دارد عنوان کرد: تالش نمودیم احیاي مجموعه 
باغ هاي هش��ت بهش��ت را بدون اینکه به طبیعت آسیب برسد 

انجام دهیم. 

رونمايی از نخستین کتاب ايمنی مراکز 
تجاری در اصفهان

 برگزاری آیین رونمایی از نخس��تین کتاب ایمن��ی مراکز تجاری 
در اصفهان صورت گرفت.هم زمان با برگزاری نمایشگاه تخصصی 
تجهیزات و فناوری ه��ای نوین صنایع حفاظت��ی، امنیتی، ایمنی 
و آتش نشانی در اصفهان از نخس��تین کتاب ایمنی مراکز تجاری 
نیز رونمایی ش��د.خطا های انس��انی به عنوان یکی از عوامل اصلی 
در راستای ایجاد حوادث در سطح شهر ها است و آموزش نیرو های 
انسانی در راستای کاهش حوادث ناشی از خطا های انسانی امری 
ضروری تلقی می شود.آتش نشانی اصفهان با رونمایی از نخستین 
کتاب ایمنی مراکز تجاری به دنبال این است تا راهکار های اصولی 
و کارشناسی مورد نیاز را در راستای کاهش و جلوگیری از حریق و 

حوادث در مراکز تجاری اجرایی کند.

  برگزار ی مسابقه فیلم سازی
 مستند علمی در استان

مسابقه فیلم سازی مس��تند علمی برای نخستین بار به صورت 
استانی در اصفهان برگزار می شود.

مسوول روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: عالقه 
مندان به تولید فیلم های مستند در زمینه علمی می توانند آثار 

هنری خود را در قالب فیلم های 10 دقیقه ای تهیه کنند. 
مرتضی ورش��اوی اف��زود: این فیلم های مس��تند بای��د درباره 
جش��نواره اختراعات کوهرنگ، اختراع و نوآوری، سبک زندگی 
خالق، ایده تا اختراع ، ایده تا ثروت و مستند خبری علمی باشد.

وی بخش های مسابقه را شامل مس��تند کوتاه و مستند خبری 
 عنوان و اظه��ار کرد: عالق��ه مندان م��ی توانند ب��ه دو صورت 
حرف��ه ای و آمات��ور و حتی با اس��تفاده از گوش��ی ه��ای تلفن 
همراه خود در این مس��ابقه ش��رکت کنند.ورش��اوی هدف از 
برگ��زاری مس��ابقه فیل��م س��ازی مس��تند علم��ی را ل��زوم 
 گس��ترش اقدام��ات هن��ری و اعت��ال و ت��وان افزای��ی فعاالن 
عرصه های مختلف مستند سازی در عرصه علم و فناوری خواند و 
گفت: این مسابقه در حاشیه جشنواره رویش کوهرنگ برگزار می 
شود. مسوول روابط عمومی بنیاد نخبگان اصفهان آخرین مهلت 
ارسال آثار به مسابقه مستند علمی را 10 دی امسال عنوان کرد و 

گفت: نتایج نیز در بهمن امسال اعالم می شود.



يادداشت

اصفهان در رتبه ششم بیمه شدگان 
روستايی

مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه تامی��ن اجتماعی کش��اورزان، 
روس��تاییان و عش��ایر گفت: یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در 

کشور زیر پوشش این صندوق قرار دارند.
محمدرضا رستمی در همایش س��االنه دهیاری های استان 
در اصفهان، افزود: ش��بکه ارتباط��ی ما با جامع��ه هدف که 
کش��اورزان، روس��تاییان و عش��ایر هس��تند از طریق شبکه 
کارگزاران اس��ت. وی تاکید کرد: بالغ بر س��ه ه��زار و ۵۰۰ 
کارگزار برای ارائه خدمات به تعاون��ی دهیاریها، تعاونی های 
روستایی، تعاونی های تولید و تعاونی های عشایری در کشور 
فعال هستند. رستمی اظهار داشت: در ساختار توسعه یافته 
این صندوق، عمده فعالیت ها بر روی تعاونی های دهیاری ها 
متمرکز شده است. مدیرعامل صندوق بیمه تامین اجتماعی 
کشاورزان، روس��تاییان و عش��ایر، جمعیت زیر پوشش این 
صندوق در اس��تان اصفهان را حدود ۲۱۰ هزار خانوار در ۲۴ 
شهرس��تان اس��تان عنوان کرد و گفت: اصفهان رتبه ششم 
در کش��ور را به دلیل پوش��ش ۴۷ درصدی بیمه شدگان این 
صندوق دارد. رس��تمی تصریح کرد: در استان اصفهان ۲۰۴ 
کارگزار به فعالیت می پردازند که از این تعداد ۱۶۹ کارگزاری 

مربوط به تعاونی دهیاری هاست. 

اعتبار برای تملک و دارايی 
دهیاری ها

 معاون عمرانی استانداری اصفهان اعتبار تملک دارایی استان 
را ۲۵۰ میلیارد تومان برای ۸۲ درصد جمعیت دانست و گفت: 
این رقم برای دهیاری ها ۱۰۰ میلیارد تومان و نزدیک به ۱۸ 

درصد جمعیت پیش بینی شده است.
محمدعلی طرفه در دومین همایش مدیریت روستایی استان 
اصفهان با تأکید بر نقش آموزش به عنوان یکی از ارکان اشتغال 
و تولید در روستاها، اظهار داش��ت: دهیاران باید برای منافع 
مردم روستایی، بهره مندی از تسهیالت و منابع مالی، استفاده 
از ردیف های بودجه ای، برخورداری از سرمایه محل و استفاده 
از سرمایه گذارانی که به نحوی عالقه به مشارکت دارند را در 

دستور کار قرار دهند. 

طرح های صنعتی  در صورت 
اصالت به ثبت اختراعات می رسند

رییس اداره ثبت اختراعات کشور با بیان اینکه طرح های صنعتی 
تنها در صورت اصالت به ثبت اختراعات می رسند، گفت: امسال 
بیش از ۲ هزار ثبت اختراع در کشور صورت گرفته است. مهرداد 
الیاسی در سمینار حقوق  مالکیت فکری و ثبت اختراعات با اشاره 
به حقوق ویژه مخترعان اظهار داشت: این حقوق شامل کپی رایت 
آثار نوشتاری و سمعی بصری اس��ت و افرادی که اثر ادبی، رمان، 
ش��عر و آثار دیگر را خلق می کنند، باید به طور قانونی صاحب آن 
باشند.وی افزود: هر ش��خصی که اثر فکری خلق می کند، مالک 
آن بوده و قانون کش��ور به این ۲ ش��کل از آن حمایت می کند و 
همه موظف هس��تند که به حقوق این اثر احت��رام بگذارند زیرا 
 وقتی که یک دارایی صاحب اثر می ش��ود، ارزش آن چندین برابر

 می شود.رییس اداره ثبت اختراعات کشور با بیان اینکه برند سبب 
اطمینان جامعه می شود، تصریح کرد: عالمت تجاری نشانی بوده 
که قادر است کاالهای تولیدی یا خدمات ارایه شده یک شخص 
یا بنگاه را از کاالها و خدمات سایر بنگاه ها یا اشخاص متمایز کند. 
عالمت تجاری، نشان قابل رویتی بوده که بتواند کاالها یا خدمات 
اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.رییس اداره ثبت 
اختراعات کشور خاطرنشان کرد: به مخترعاتی که مشکل ثبت اثر 
خود را دارند، ثبت الکترونیکی و مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی را توصیه می کنم.

 گوجه فرنگی صادراتی
کیلويی 1300 تومان

آمارها حاکی از آن است که هر کیلو گوجه فرنگی در سال جاری با 
قیمت متوسط ۱3۲۰ تومان صادر شده است.

در هش��ت ماه��ه س��ال ج��اری ۲۱۶ هزار ت��ن گوج��ه فرنگی 
به ارزش ۷۹.۱ میلیون دالر از کش��ور صادر ش��ده اس��ت که به 
لحاظ ارزش بی��ش از ۰.3۵ درصد از کل صادرات کش��ور در این 
 مدت ش��امل می ش��ود.به این ترتیب قیمت متوس��ط هر کیلو 
گوجه فرنگی صادراتی در این مدت براب��ر ۰.۴ دالر یا در صورتی 
که قیمت متوسط دالر در سال جاری حدود 33۰۰ تومان در نظر 
گرفته ش��ود، ۱3۲۰ تومان بوده اس��ت.این در حالی است که در 
مدت مشابه سال گذشته ۱3۴.۱ هزار تن گوجه فرنگی به ارزش 
۴۸.۸ میلیون دالر از کشور صادر شده بود.قیمت متوسط هر کیلو 
گوجه فرنگی در مدت مشابه سال گذشته نیز ۰.۴ دالر بوده است.

این در حالی اس��ت که گوجه فرنگی اکنون در بازار آزاد به قیمت 
متوسط هر کیلو ۵۰۰۰ تومان فروخته می شود.

بر اساس این گزارش، صادرات گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده در 
هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 

وزنی و ارزش حدود ۶۲ درصد افزایش داشته است.

 بی ام و پرفروش تر از
 آئودی و مرسدس

خودروس��از بی ام و با تجربه باالترین فروش نوامبر تاکنون، 
از آئودی و مرسدس بنز جلوتر افتاد با این همه این دو رقیب 
آلمانی در حال کاس��تن فاصله خود با بی ام و در بازار جهانی 
خودروی لوکس هس��تند.فروش خودروهای برن��د بی ام و با 
تقاضای قوی در بازاره��ای اروپا و چی��ن، ۶.۲ درصد در ماه 
نوامب��ر افزایش یافت و ب��ه ۱۵۸ هزار و ۹۵3 خودرو رس��ید.

در مقابل آئودی ک��ه برند لوکس فولکس واگن اس��ت، ۱۴۶ 
هزار و ۲۵۰ دس��تگاه خودرو فروخت که ۱۱ درصد نس��بت 
به نوامبر س��ال گذش��ته افزایش داش��ت در حالی که میزان 
فروش مرسدس بنز که زیرمجموعه دایملر است، ۱3 درصد 
افزایش یافت و به ۱۵۰ هزار و ۷۴۲ دستگاه رسید.بی ام و به 
سوی دهمین س��ال متوالی برتری در نمودار فروش جهانی 
خودروی لوکس پیش می رود اما سه برند گران قیمت آلمانی 

در رتبه های نزدیک به یکدیگر قرار دارند.

اختصاص 11 درصد آب 
زاينده رود به مصارف شرب

مدیر روابط عموم��ی و آموزش همگانی ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان گف��ت: از مجموع 
چهار میلیارد مترمکعب بیالن س��االنه آب حوضه 
زاین��ده رود، تنه��ا ۱۱ درص��د به مصرف ش��رب 

اختصاص می یابد.
س��یداکبر بنی طبا در نشس��ت مش��ترک مدیران 
روابط عمومی و آموزش صنایع ب��زرگ اصفهان با 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اظهار داشت: 
دسترسی پایدار مردم به آب شرب تضمین کننده 
سالمت روح و جسم مردم است؛ بنابراین باتوجه به 
محدودیت منابع آبی در اصفهان، همه دس��تگاه ها 
و نیز صنای��ع باید زمینه های بسترس��ازی مصرف 
بهین��ه آب را فراه��م کنن��د. وی اف��زود: در زمان 
حاضر، آب شرب تخصیصی آب و فاضالب شهری 
و روستایی اصفهان در یک س��ال آبی حدود ۴۵۰ 
میلیون مترمکعب است در حالی که بیالن حوضه 
آبریز زاین��ده رود در یک س��ال آبی ح��دود چهار 
میلی��ارد مترمکعب اس��ت و تنه��ا ۱۱ درصد آب 
حوضه زاینده رود به ش��رب تخصیص می یابد. وی 
افزود: صنایع بزرگ مانند مجتم��ع فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، پاالیشگاه، پتروشیمی، نیروگاه های برق 
مثل نیروگاه ش��هید منتظری و اسالم آباد به  لحاظ 
نوع کاربری و ش��مار قابل توج��ه کارکنانی که در 
اختیار دارند، می توانند شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان را در امر فرهنگ س��ازی مصرف بهینه آب 
همیاری کنند چراکه فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب امری فرابخش��ی اس��ت. مدیر رواب��ط عمومی 
ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان با بیان اینکه باید از 
تمام ظرفیت استان در راستای مدیریت مصرف آب 
استفاده شود، خاطرنشان کرد: منابع آبی محدود در 
استان ایجاب می کند مصرف در بخش های مختلف 
با دق��ت مدیریت ش��ود و صنایع ب��زرگ افزون بر 
استفاده از روش های گوناگون مانند کاهش مصرف 
آب در بخش تولید، می توانند با آموزش خانواده های 
کارکنان نقش به س��زایی در فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب در جامعه داشته باش��ند. وی تامین آب 
ش��رب مردم تحت هر ش��رایطی را از اولویت های 
مس��ووالن امر دانس��ت و تاکید کرد: بهره وری در 
اس��تفاده از آب باید در تمام زمینه ها افزایش یابد؛ 
در حال حاضر برخی از کش��ورها واردات برخی از 
محصول ها را به دلیل نیاز آب��ی و بحث آب مجازی 

بسیار مقرون به صرفه تر از تولید آن می دانند. 

4
اعالم قیمت محصول جدید  ایران خودرو  
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وزارت تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی جزییات ۵۶ برنامه خود 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی را منتشر کرده که پرداخت »بُن 
کارت غذا و کاالی اساسی« به دهک های پایین درآمدی و 

طراحی مدل جدید دستمزد بخشی از این برنامه هاست.
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزییات ۵۶ برنامه  و راهکار 
خود را برای تحقق بندهای ۱، ۲، 3، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰،۱۲، 
۱۶، ۲۰ و ۲۱ سیاس��ت ه��ای کلی اقتص��اد مقاومتی طی 
گزارشی در اختیار قرار داده است که بازنگری و اصالح قوانین 
و مقررات مربوط ب��ه حوزه جبران خدم��ت و طراحی مدل 
مزدی مناسب و ارایه بن کارت های سبد غذایی و کاالهای 
اساس��ی برای توس��عة امنیت غذایی برای اقشار دهک های 
پایین و گروه های تحت پوش��ش دس��تگاه های حمایتی از 

مهمترین این برنامه هاست.
بخشی ازجزيیات برنامه ها و راهکارهای وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی ب�رای اقتصاد مقاومتی به 

شرح زير است:
 تأمین ش��رایط و فعال س��ازی کلیه امکان��ات و منابع مالی 
و س��رمایه های انس��انی و علمی کش��ور به منظور توس��عه 
کارآفرینی و به حداکثر رساندن مش��ارکت آحاد جامعه در 
فعالیت های اقتصادی با تس��هیل و تش��ویق همکاری های 
جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نق��ش طبقات کم درآمد و 

متوسط.
محورهای برنامه: توس��عه کارآفرینی-توسعه سرمایه های 

انسانی–تقویت همکاری و تعاون
 پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده س��ازی و اجرای نقشه 
جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 

ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات 
محصوالت و خدم��ات دانش بنیان و دس��تیابی به رتبه اول 

اقتصاد دانش بنیان در منطقه
جهت دهی خدمات به سمت رشد و توسعه صنایع دانش بنیان 
با شناسایی محصوالت و خدمات دانش بنیان در بخش تعاون، 
افزایش سهم تعاونی های دانش بنیان از خدمات صندوق و 

اولویت دهی در ارایه خدمات به تعاونی های دانش بنیان
 محور قراردادن رش��د بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل 
تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، 
ایجاد بس��تر رقابت بین مناطق و اس��تان ها و به کارگیری 
ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق 

کشور.
بازنگری و اصالح قوانین و مق��ررات مربوط به حوزه جبران 

خدمت و طراحی مدل مزدی مناسب
ارتق��اء فرهنگ کار و بهره وری با ارتقاء س��طح آموزش��ی و 

مهارتی جامعه هدف
 استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت 
افزایش تولید، اش��تغال و بهره  وری، کاهش ش��دت انرژی و 

ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
تخصیص بخشی از منابع یارانه ها )مادة ۷ قانون هدفمندی 
یارانه ها( جهت گسترش پوشش بیمه ای به همة اقشار جامعه، 
و تأمین هزینه های درمان، پرداخت کمک هزینه تحصیلی 
دانش آموزان نیازمن��د و معلول، بیمه آتی��ه فرزندان تحت 

سرپرستی نهادهای حمایتی.
جهت گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی دهک های 
پایین درآمدی از طریق، توسعه خدمات مالی خرد، حمایت 

از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی، حمایت از 
NGO ها و مراکز غیردولتی جهت ارایه خدمات. حمایت از 
افراد تحت پوشش توانبخشی و اجتماعی، توانمندسازی زنان 
از طریق آموزش های مهارتی همچنین گس��ترش آموزش 
های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
همچنین در: روستاها، کانون های عشایری و ...، با توجه به 

نیاز سنجی های آموزشی
سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب 
با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه 

انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت و خالقیت
جایگزینی تدریجی واردات با تولیدات داخلی در بخش های 
مس��تعد و مزیتی اقتصاد ملی با هدف حفظ کار و س��رمایه 

ایرانی
 تأمین امنی��ت غذایی و درمانی و ایج��اد ذخایر راهبردی با 

تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(
توس��عة امنیت غذایی ب��رای اقش��ار دهک ه��ای پایین و 
گروه های تحت پوش��ش دس��تگاه های حمایتی از طریق: 
ارایه سبد غذایی، ارائه وعده های غذای گرم و یا توزیع شیر در 
مهدکودک ها یا خانه های سالمندان تحت پوشش، ارایه بن 

کارت های سبد غذایی و کاالهای اساسی.
توسعة امنیت درمانی با س��از و کار بیمه ای از طریق پوشش 

فراگیر بیمه ای و توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه ای
 مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح 
الگوی مصرف و ترویج مص��رف کاالهای داخل��ی همراه با 
برنامه ریزی ب��رای ارتقاء کیفیت و رقاب��ت پذیری در تولید 
وفرهنگسازی و تشویق شهروندان به مصرف کاالهای داخلی 

و حمایت از تولید ملی
 حمایت هدفمند همه جانبه  از صادرات کاالها و خدمات به 

تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
 تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، 
بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای 
نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در 

این زمینه.
ترویج اخالق حرفه ای و وجدان کار،فرهنگ سازی به منظور 

توزیع عادالنه فرصت های شغلی
 تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان س��ازی آن بویژه در 
محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان 

فراگیر و رایج ملی.
ایجاد گفتمان مش��ترک اقتصاد مقاومتی با تش��ریح ابعاد 
گوناگون موضوع از طریق برگزاری همایش ،تدوین محتوای 

آموزشی مناسب ، تالیف کتاب و مقاله و ...

جزئیات برخی ازبرنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

دهک های پایین درآمدی بن کارت غذا می گیرند 
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اشتغال مردم در روستاهای استان تسهیل می شود
مدی��رکل دفتر روس��تایی اس��تانداری با اش��اره 
به اهمیت تس��هیل اش��تغال در روس��تا اصفهان 
گفت: بر اساس سیاس��ت های دولت، در صورتی 
که شغل های مناس��ب در روس��تاها ایجاد شود، 
 دولت در ای��ن زمینه، 3 براب��ر آورده مردم هزینه 

می کند.
عیس��ی بهمن��ی در دومی��ن همای��ش مدیریت 
روستایی اس��تان اصفهان با اعتقاد بر اینکه دولت 
روحانی به روس��تاییان توجه ویژه ای دارد، اظهار 
داش��ت: حداقل ۸ س��ال بود که ش��وراها به فراموشی س��پرده ش��ده بود اما دولت 
تدبیر نخس��تین همایش خود را با ش��وراهای بخش��ی که خاص روس��تاها بوده را 
برگزار ک��رد.وی بیان ک��رد: در پروژه هایی که توس��ط دیگر نهادها در روس��تا اجرا 
می شود، نقش نظارتی بخش��داران و دهیاران به صورت کامل مشخص شده و نباید 
پروژه ای انجام ش��ود، مگر اینکه در پایان کار تائیدیه بخ��ش دار آن بخش و دهیاران 
روستا را داش��ته باش��ند و باید دهیاران تمام وقت، از نظر جایگاه ش��غلی و دستگاه 
 اجرایی ش��دن تعیین تکلیف شده و بنابراین باید قوانین کش��ور در این مورد اصالح

 شود.
مدیرکل دفتر امور روس��تایی اس��تانداری اصفهان با بیان اینکه دهیاران در مباحث 
کارشناسی سرآمد هستند، تصریح کرد: دهیاران پروژه های عمرانی را گاهی با قیمت 
پایین تر از شهرها برای ما فاکتور می کنند و این مسئله، توانایی آنها را نشان می دهد. 
برخی نمایندگان طرح توس��عه روس��تائی را مطرح می کنند و دولت نیز به شوراها و 

دهیاری ها نگاه ویژه دارد.

دود شدن منابع ارزی با سیگار
عضو کمیس��یون صنایع مجلس با 
اشاره به صدور مجوز واردات رسمی 
سیگار مارلبرو به کشور، گفت: وزارت 
صنعت به فکر حمایت از تولید سیگار 
داخلی باشد، نه اینکه منابع محدود 
ارز کشور را به واردات سیگار و دود 

شدن آن اختصاص دهد.
عزیز اکبری��ان اظهار داش��ت: باید  

ببینیم مش��کل کجاست که وزارت 
صنعت به جای حمایت از تولید داخل در جهت رشد اشتغال و فعال شدن 

بخش کشاورزی، به دنبال واردات رسمی سیگار به کشور است.
وی ادامه داد: در ش��رایط فعلی که کش��ور با محدودی��ت در تأمین ارز 
روبروست باید بهترین تصمیم ها اتخاذ شود، نه اینکه ارز موجود در کشور 

بابت واردات سیگار و دود شدن آن پرداخت شود.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از منابع ارزی کشور در جهت رشد تولید داخل، 
گفت: صدور مجوز برای واردات برخی محصوالت مانند سیگار باعث ایجاد 

رانت در کشور می شود و محدودیت منابع ارزی را به همراه دارد.
اکبریان با بی��ان اینکه تنها ۲۵ درصد مصرف س��یگار کش��ور از طریق 
تولی��د داخلی تأمین می ش��ود، گفت: این س��وال مطرح اس��ت که چرا 
وزارت صنعت ب��رای افزایش این س��هم برنامه ریزی نمی کن��د تا منابع 
 ارزی کش��ور ب��ه ج��ای واردات و قاچ��اق، صرف رش��د تولی��د داخل

 شود؟

بنزين در سال آينده گران نمی شود
س��خنگوی دولت ضمن تکذیب افزایش نرخ 
ارز به منظور کس��ب درآمد برای دولت گفت: 
قیمت بنزین و گازوییل را در بودجه ۹۴ افزایش 

نداده ایم.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار 
مبنی بر اینکه گزارش های غیررسمی وجود 
دارد که ش��ما در جلس��ه غیرعلن��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفته اید که به استانداران 
برای شناس��ایی و حذف دهک های پردرآمد 
اجازه داده شده است، گفت: در آن جلسه توضیح داده ش��د که ما ساز و کارهایی 
را در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها داریم که بر مبنای آن پیش��نهاد دادیم 
 که اختیارهای بیش��تری به اس��تانداران برای شناس��ایی دهک ه��ای پردرآمد

بدهیم.
 البته این پیشنهاد در تبصره قانون هدفمندی یارانه ها نیامده است؛ این تنها یک 
پیشنهاد است که قرار است بر پایه آن عمل شود.وی توضیح داد: دولت عالقه مند 
نیست به کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند این رقم را پرداخت کند، 
در عوض این ارقام را می توانیم برای طرح تحول س��المت و بهبود تولید استفاده 
کنیم. بنابراین اینکه برای حذف دهک های پردرآمد یک شکل استانی بدهیم، یکی 

از پیشنهادها است که بر پایه آن عمل شود.
وی همچنین در مورد اینکه  قیم��ت بنزین و گازوئیل چه می��زان در بودجه ۹۴ 
افزایش خواهد یافت، گفت: بنزین و گازوئیل هی��چ افزایش قیمتی در بودجه ۹۴ 

نداشته است.

عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ای��ران گفت: بای��د به نوع��ی حاکمیت 
کارمن��دان جزء را خنثی کنی��م و برای 
این کار احتیاج نیس��ت س��رمایه گذار 
خارجی وارد کنیم. همین که قادر باشیم 
سرمایه های داخلی را حفظ کنیم تا آنها 
به خارج از کش��ور نروند می تواند برای 
چند س��ال آینده دولت اتف��اق مفیدی 
باشد.مهدی بخشنده در پاسخ به اینکه 
چگونه اقتصاد کش��ور می تواند توسط 
بخش خصوصی احیا ش��ود؟ گفت: هر 
زمانی مسووالن دولتی اعتقاد به اجرای 
اصل ۴۴ پی��دا کنند و ب��ه معنی واقعی 
بخش خصوصی را در اقتص��اد دخالت 
بدهند، آن زمان می توانیم این مباحث را 

از شعار خارج کنیم.
وی افزود:اقتص��اد ای��ران متک��ی ب��ه 
درآمد های نفتی اس��ت و ت��ا زمانی که 
هزینه های کش��ور از محل نفت تامین 

شود، فضایی برای فعالیت و شکوفا  شدن 
بخش خصوصی وجود ندارد.

عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: متاس��فانه به دالیل 
مختلف اقتصاد کشور به درآمد های نفتی 
و ارزی وابسته اس��ت و ارز هم در اختیار 
دولت قرار دارد که این باعث می ش��ود 
بخش خصوصی امکان رشد پیدا نکند. 
همچنین شاهد هس��تیم که واردات به 
کشور قوی و تولید زمین گیراست به ویژه 
برای بخش خصوصی که می خواهد در 

عرصه تولید فعال باشد.

حفظ سرمايه های داخلی برای خارج 
آگهی مناقصه پروژه های عمرانی نشدن از کشور

شهرداری درچه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی پروژه عمرانی بشرح ذيل را به پیمانکاران واجد 
شرايط واگذار نمايد. لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی می تواننداز تاريخ درج آگهی تا 
ساعت 13 روز شنبه مورخ 93/9/29 جهت تحويل مدارک به امور مالی شهرداری مراجعه نمايند. مبالغ 
سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی  و يا واريز وجه نقد به حساب 0215433558004 

نزد بانک ملی درچه می باشد.
1- ادامه اجرای بدنه سازی مادی علی آباد و کارالدان با اعتباری معادل 1/500/000/000 ريال 

2- آسفالت معابر شهری بصورت روکش با دستگاه فینیشر با اعتباری معادل 4/000/000/000 ريال 

علی اکبر محمودی شهردار درچه 

نوبت دوم

اخبار کوتاه



یادداشت انتشار آخرین آلبوم »مرتضی پاشایی« تا پیش از نوروز
مدیر برنامه ها و تهیه کننده آثار »مرتضی پاش��ایی«، که پس از درگذش��ت این 
خواننده در هیچ رسانه ای حاضر به گفت وگو نشده بود، از انتشار آلبوم آخر پاشایی 
تا پیش از نوروز خبر داد. آلبوم آثار یادگار مانده از این خواننده را به زودی منتشر 

می کنیم.

 شاهنامه به زبان خردساالن
 روایت می شود

 مرمت مسجد حکیم باهماهنگی 
انجام می شود

کالس های آموزش��ی ش��اهنامه 
خوان��ی وی��ژه خردس��االن از 
س��وی موسس��ه »یکی بود یکی 
نبود«برگ��زار می ش��ود.معاون 
فرهنگی این موسسه گفت: روایت 
قصه های ش��اهنامه فردوسی به 
زبانی کودکانه و آموزش اصول و 
مفاهیم داس��تانی آن به کودکان 
مهم تری��ن ه��دف از برگ��زاری 
این کالس های آموزش��ی است. 
قاس��می افزود: ش��خصیت های 
معروف ش��اهنامه همچون زال، 

رس��تم، دیو و هفت خوان رستم 
از طری��ق داس��تان هایی کوتاه ، 
ساده و گذرا برای کودکان روایت 
می ش��ود و کودک هی��چ الزامی 
برای از حفظ نمودن اش��عار و یا 
 داس��تان هایی که ش��نیده است

 ندارد. گفتنی است؛ عالقمندان 
می توانند جهت ثبت نام و شرکت 
در ای��ن کالس ه��ا ب��ه مجموعه 
فرش��چیان واق��ع در پ��ل آذر، 
 ابتدای خیابان توحی��د مراجعه

 نمایند. 

 مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: مرمت کاش��ی 
های مس��جد حکیم اصفهان زیر 
نظر ای��ن اداره کل و با هماهنگی 
انجام می ش��ود.فریدون اله یاری 
 تصری��ح ک��رد: عملی��ات مرمت 
کاش��ی ه��ای مس��جد حکی��م 
اصفهان توس��ط پیمانکار و واحد 
امانی این اداره کل و هیات امنای 
مسجد مذکور زیر نظر مهندسان 
ناظ��ر اداره کل می��راث فرهنگی 
، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان درح��ال انجام 
است. مس��جد حکیم اصفهان در 
انتهای ب��ازار رنگ��رزان اصفهان 
واق��ع و در دوره ش��اه عباس دوم 
به دست پزشک او 'حکیم محمد 
داوود 'در مح��ل ویران��ه ه��ای 
مس��جد جامع دیلمی 'جورجیر ' 
یا مسجد صاحب اس��ماعیل بن 
عب��اد در قرن چه��ارم هجری بنا 
 شده اس��ت. کتیبه ها، سردرها و

 ایوان ه��ای داخل این مس��جد 
ام��ا ب��ه س��ال ه��ای 1067 ت��ا 
1073 هج��ری قم��ری برم��ی 
گردد.ب��ه تازگی اخب��اری مبنی 
بر مرمت ناهماهنگ در مس��جد 

حکیم اصفهان بدون اطالع اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان اصفه��ان 
منتش��ر ش��ده اس��ت . مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان با 
بیان اینکه هیات امنای مس��جد 
حکیم اصفهان برای انجام هرگونه 
عملیات بازس��ازی با ای��ن اداره 
کل هماهنگی م��ی کند، تصریح 
کرد: در برخی مس��اجد تاریخی 
ای��ن هماهنگی ضعیف اس��ت و 
در مواردی نیز وج��ود ندارد. وی 
افزود: برخ��ی از اعض��ای هیات 
امنای این مساجد برای بازسازی 
یا مرمت، هماهنگی با اداره میراث 
اس��تان را ضروری نم��ی دانند و 
این موضوع حفاظت این بناهای 
تاریخی را س��خت و دشوار کرده 
است. اله یاری درعین حال تاکید 
کرد: اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان خ��ود را موظف 
به حف��ظ این بناه��ای تاریخی و 
میراث فرهنگی کش��ور می داند 
و در صورت نیاز براس��اس قانون 
با هیات های امنای این مس��اجد 

تاریخی برخورد کرده است. 
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رهایی عالی قاپو از زن��دان فلزی داربس��ت ها، این 
عمارت کهن اصفهان را درگی��ر 1۵0 میلیارد ریال 
بودجه ای کرده که از یکی ۲ س��ال پیش، خبری از 

آن نیست.
شاید همین راه پله های مارپیچ که از آن رد می شوی 
خودش نشان دهنده یک پیچیدگی در معماری این 
عمارت باشد، عمارتی با ش��کوه از دوران درخشش 
صفویه در اصفهان ک��ه تنها از خود، نقاش��ی های  
بی رمق و بعضا رن��گ و رو رفته گل  و بوته ، ش��اخ  و 
برگ ، وحوش  و پرن��دگان و البته گچ  بری های زیبا  
به  ش��کل  انواع  جام  در اتاق ها و دیواره��ا به یادگار 
گذاشته است.ناصر طاهری، معاون اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان میهمانی یک دهه ای داربست ها 
بر عمارت عالی قاپ��و را رد کرده گف��ت: اینکه 10 
س��ال داربس��ت در ایوان عالی قاپو برای مرمت در 
ایوان عالی قاپو نصب بوده را رد می کنیم زیرا وجود 
داربست ها به 10 سال نمی  رسد. این در حالی است 
که فریبا خطابخش، سرپرست پایگاه نقش جهان 
وجود داربس��ت ها در ایوان عالی قاپو را در یک دهه 
تایید کرد.طاهری، معاون اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان پیرامون انتقادات مطرح شده درباره تأثیرات 
سوء داربست های فلزی بر این سازه با رد نظر برخی 
کارشناس��ان میراث فرهنگی مبنی بر اینکه وجود 
داربست در طوالنی مدت خود به آسیب می رساند، 
افزود: داربس��ت ها هیچ آس��یبی به بنا نمی رساند 
و از آن محافظت می کند.از س��وی دیگر حس��ین 
مقصودی، کارش��ناس میراث فرهنگ��ی و بناهای 
تاریخی درباره وجود داربس��ت در یک دهه گفت: 
باالخره وجود این داربست ها بی تاثیر نیست و از نظر 
وزن ایستا که داربست ها بر بنا می تواند تحمیل کند، 
این موضوع تاثیرات منفی خود را دارد. از طرفی اگر 
ایمنی های الزم را در نظر گرفته باشند و سرلوله ها 
روی تخته قرار گرفته باش��د، به آن صورت آسیب 

نمی رساند، هرچند که مهم تر از همه، این است 
که مرمت گرها بتوانن��د با این وقت 

طوالنی کار صحیح را انجام دهند.
تنگنای حص�ار فلزی با نبود 

اعتبار در سال های گذشته
اما مع��اون اداره کل می��راث فرهنگی 

اصفهان در حالی از پایان 
مرم��ت ای��وان 
در  عالی قاپ��و 
آینده نه چندان 
دور خبر می دهد 
که به گفته مدیر 

امور بین الملل میراث فرهنگی اصفهان نبود اعتبار 
سبب ماندگاری این حصار فلزی به عنوان تن پوش 
بزرگترین سازه چوبی کشور شده است. طاهری با 
اشاره به وضعیت مرمت عالی قاپوی اصفهان اظهار 
کرد: این مرمت شامل کف ستون، و تزیینات سقف 
دوپوش بوده و بر اس��اس برآوردی صورت گرفته، 
حدود 1.۵ میلی��ارد تومان ب��رای تکمیل آن مورد 
نیاز است.سرپرست پایگاه نقش جهان نیز در پاسخ 
به دلیل طوالنی شدن  زمان مرمت ایوان عالی قاپو 
گفت: طوالنی ش��دن مدت زمان مرم��ت، به دلیل 
اعتبار بوده چون کارشناس��ان و پیمانکاران مجرب 
به اعتبار نیاز داشته اند اما متاسفانه از ۲ سال پیش، 
اعتباری در این زمینه تأمین نش��ده بود و ۲ سال، 
مجموعه میدان نه اعتبار اس��تانی و نه اعتبار ملی 
نداش��ت تا روی آن کار ش��ود و این بودجه ها تنها 

بودجه هایی برای حفاظت از آن بوده است.
مرمت ای�وان عالی قاپو ب�ه زودی پایان 

می یابد
از سوی دیگر ش��هرام امیری، مدیر امور بین الملل 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری اصفهان با اشاره به مرمت ایوان عالی قاپو 
و طوالنی ب��ودن مدت مرم��ت در این چند س��ال  
گفت: در ح��ال حاضر مرحله س��وم مرم��ت ایوان 
عالی قاپو آغاز شده و اگر مش��کل خاصی در تامین 
 اعتب��ار اتفاق نیفت��د، این پ��روژه ب��ه زودی پایان 

می یابد.
وی با اش��اره به اعتبارات مرمت این بنای تاریخی 
افزود: تا کنون اعتبارات خوبی به آن تزریق ش��ده و 
امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کند، عالی قاپو 
در 3 مرحله انجام شده و هر مرحله نیز بار دیگر در 3 

نوبت اجرا می شود.
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امیراحم��د انص��اری کارگردان س��ینما 
گفت: »ه��اری« درامی اجتماعی اس��ت 
که مشکالت و معضالت روز را موشکافی 
ک��رده و جامعه را به چالش می کش��داین 
فیلمساز جوان سینمای ایران افزود: فیلم 
»هاری« در رابط��ه با آدم ه��ای امروزی 
جامعه ما به ویژه در شهر تهران است. این 
 فیلم به نوعی فیلمی ش��هری به حس��اب

 می آید که ش��هر تهران نقشی کلیدی و 
اساس��ی در آن دارد.انصاری ب��ا تأکید بر 
اینکه فیلم »هاری« از سینمای کالسیک 
پیروی نمی کن��د و دیدگاه و ن��وع روایت 
منحص��ر به ف��رد و خ��اص خ��ود را دارد 
گفت: من احس��اس م��ی کنم ک��ه فیلم 
من در صورت حضور در س��ی و س��ومین 
جش��نواره فیلم فجر با اس��تقبال بس��یار 
خوب��ی از س��وی مخاطب��ان و منتقدان 
روبرو خواهد شد البته از آنجا که این فیلم 
نوعی روایت خاص دارد می تواند عده ای 
مخالف هم داشته باشد. تمام سعی من بر 
 این بود که این فیلم هیچگونه برداش��ت

 کلیشه ای از فیلم های دیگر نداشته باشد 
و ب��ه هیچ عن��وان دچار ش��عار زدگی نیز 
 نشود.کارگردان »هاری« سپس در مورد 
عکس ه��ای فیلمش که بس��یار ش��بیه 

ب��ه س��ینمای کیمیای��ی اس��ت اظه��ار 
داش��ت: این برای م��ن افتخاری اس��ت 
که بگوین��د فیلمم ش��بیه به آثار اس��تاد 
کیمیایی ش��ده اس��ت اما هرچند که من 
به س��ینمای ایش��ان بس��یار عالقه دارم 
 اما در این فیل��م دیدگاه خ��اص خودم را

 داشته ام و به هیچ عنوان از سینمای ایشان 
تقلیدی نکرده ام.وی در مورد بازیگران این 
فیلم نیز گفت: از زمانی که با آقای امیرعلی 
محس��نین روی طرح »ه��اری« فعالیت 
داشتیم به علیرضا کمالی و میالد کی مرام 
برای بازی در این فیلم فک��ر می کردیم و 
خوش��بختانه نه تنها در ای��ن دو مورد که 
در مورد س��ایر بازیگرانی که به آن ها فکر 
 کرده بودیم انتخاب ه��ای اول مان آمدند.

 در ای��ن فیل��م مخاطب��ان ب��ا چندی��ن 
س��ورپرایز روب��رو خواهند ش��د از جمله 
آنک��ه خان��م هنگام��ه قاضیانی نقش��ی 
متف��اوت را در ای��ن فیلم بازی ک��رده اند 
که برای همگی مخاطبان جدی س��ینما 
بسیار ش��گفتی آور خواهد بود و از سوی 
دیگر آقای جمش��ید هاش��م پ��ور بعد از 
س��ال ها به نقش اصلی ش��ان برگشتند 
 و در این فیل��م در ظاهر »بدم��ن« ظاهر

 شده اند که خودشان از حاصل کار بسیار 

راضی بودند.وی در خاتم��ه این گفتگو از 
آماده نمایش شدن »هاری« تا اوایل دی ماه 
خبر داد و گفت: این روزها درگیر ساخت 
موس��یقی توس��ط آقای بابک میرزاخانی 
و صداگذاری فیلم توس��ط آقای حس��ین 
ابوالصدق هستیم. البته چند روز قبل نسخه 
ای جهت بازبینی هیأت انتخاب جشنواره 
را به دبیرخانه ارسال کردیم.گفتنی است؛ 
»هاری« نوشته امیرعلی محسنین است و 
مضمونی اجتماعی دارد. در خالصه داستان 
این فیلم آمده اس��ت: من خطر کردم که 
 همه چی درست ش��ه یا هیچی! هرکاری 
می کن��م واس��ه خاط��ر بچمون��ه که تو 
خیابونای��ی که م��ن بزرگ ش��دم بزرگ 
نش��ه...علیرضا کمال��ی، مین��ا س��اداتی، 
حس��ین س��لیمانی، مجی��د واش��قانی، 
اکبر مع��ززی، ماری��ه ماش��االهی، اصغر 
طبس��ی، علی گلبهاران، اش��کان مهری، 
ن��دا فرهن��گ مه��ر، س��مانه افتخ��اری 
و میالد کی م��رام، با هنرمن��دی هنگامه 
قاضیانی و نقش آفرینی جمش��ید هاشم 
 پور گ��روه بازیگران »هاری« را تش��کیل

 می دهند.
س��ایر عوام��ل »ه��اری« عبارتن��د از: 
کارگ��ردان: امیر احم��د انص��اری، تهیه 
کنن��دگان: علی ش��اه حاتم��ی و مهدی 
م��ددکار، فیلمنام��ه نوی��س: امی��ر علی 
محس��نین، مدی��ر فیلمبرداری: فرش��اد 
گل س��فیدی، طراح صحنه و لباس: امیر 
حسین حداد، طراح چهره پردازی: دانیال 
ش��عاعی، صدابردار:امیر شاهوردی، مدیر 
تولید: مهدی م��ددکار، مجری طرح:علی 
گلبه��اران، س��رمایه گ��ذاران: علیرض��ا 
اشکبوس، جهانگیر مهابادی، دستیار اول 
کارگردان و برنامه ریز: س��میرا شکوری، 
منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس:حسن 
هن��دی، مش��اور رس��انه ای: منص��وره 
بسمل، کارگردان پش��ت صحنه: اشکان 
 مس��تی، مدیر تدارکات: امیر هوش��نگ

 فراهانی.

انصاری کارگردان سینما

 »هاری« از سینمای کالسیک پیروی نمی کند
 آزادی عالی قاپو از حصار داربست ها
 در گرو ۱5۰ میلیارد ریال بودجه
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مفاد آرا
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   9/457

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
اکبری  معصومه  خانم   –  93/09/06 مورخ   139360302021000823 شماره  1-رای 
حبیب آبادی فرزند عزیز بشماره ملی 1189393621 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 3670 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 122/13 مترمربع مالک رسمی.
عسکری  اقدس  خانم   –  93/09/06 مورخ   139360302021000824 شماره  رای   -2
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0042428599 ملی  بشماره  دخیل  فرزند  آبادی  سعادت 
برروی قسمتی از پالک شماره 3670 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 

بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 105/17 مترمربع مالک رسمی.
 3- رای شماره 139360302021000825 مورخ 93/09/06 – آقای محمد اکبری فرزند 
حسین بشماره ملی 1189557266 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 214/25 مترمربع خریداری رسمی از محسن اکبری.
4- رای شماره 139360302021000826 مورخ 93/09/06 – آقای عباس دهقانان زاده 
فرزند حسین بشماره ملی 1189496461 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک شماره 2485 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 240/25 مترمربع موروثی از مرحوم حسین دهقانان زاده.
ذبیحی  خانم معصومه   – 5- رای شماره 139360302021000827 مورخ 93/09/06 
روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189532514 ملی  بشماره  یداله  فرزند  جاللی 
قسمتی از پالک شماره 5411 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
باقر  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مترمربع   110/33 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17

فخاری زواره.
آقای مصطفی صادقی   – 6- رای شماره 139360302021000828 مورخ 93/09/06 
ثمنیه  بهاء  استثنای  یکبابخانه)به  ششدانگ   1189940647 ملی  بشماره  اکبر  فرزند 
اعیانی( احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 158/85 مترمربع خریداری عادی 

از معصومه مختاریان پور زواره.
7- رای شماره 139360302021000860 مورخ 93/09/12 – خانم زهرا ربیعی فرزند 
جمشید بشماره ملی 1288006004 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
شماره 2531 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 413/10 مترمربع خریداری رسمی از حسین عابدینی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/09/23                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/08                                                                                                                          

 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره    
تحدید حدود اختصاصی 

تکلیف  تعیین  قانون  مقررات  اجرای  در  فرزند رضا  داورانی  زهرا  خانم  9/459 چون 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه واقع در محدوده پالک 999واقع در زواره 16 اصلی دهستان 

139360302021000530 شماره  رای  و  نموده  را  اصفهان  17ثبت  بخش   گرمسیر 
صادر  آن  به  نسبت  مذکور  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات   1393/04/31 مورخ 
قانون   13 ماده  تبصره  طبق  نیامده،لذا  بعمل  تاکنون  اولیه  پالک  تحدید حدود  و  شده 
واقع  فرعی   999 از  شده  مفروز  فرعی   6193 شماره  پالک  حدود  تحدید   فوق الذکر 
داورانی  زهرا  آقای  بنام  اصفهان  بخش17ثبت  گرمسیر  دهستان  16اصلی  زواره   در 
 فرزند رضا در روز شنبه 1393/10/20 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز 
ماده20 مطابق  مجاور  مالکین  اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  آگهی  این  در   مقرر 

شد.  خواهد  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت   قانون 
 اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد.
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  فدائی  ذبیح اله  الف:434  م  انتشار:1393/09/23   تاریخ 

امالک زواره
ابالغ اخطاریه 

 8600144/2 شعبه:  بایگانی  شماره   8604002004000080/1 پرونده:  شماره   9/474
پرونده   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی   139305102004002699 ابالغیه:  شماره 
آقای  و  ا... جعفری  آقای روح  و  ابراهیمی  زهرا  به خانم  بدینوسیله  کالسه:8600144 
عبدا... جعفری و آقای محمدحسین جعفری و خانم نفیسه جعفری وراث مرحوم علیرضا 
مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی  برابر گزارش  پرونده که  بدهکار  جعفری 
واقع نگردیده ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار موسسه قوامین )مدیریت شعب 
اصفهان( مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی به شماره 424 فرعی از 406 فرعی از 53 
اصفهان موضوع  ثبت  نه  در بخش  واقع  فرعی  انباری شماره 425  انضمام  به  اصلی 
سند رهنی 128259 مورخ 1385/9/30 تنظیمی دفترخانه شماره یک اصفهان متعلق به 
آقای علیرضا جعفری که در مقابل طلب آقای محمدحسین جعفری در رهن قرار گرفته 
است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/350/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده لذا برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار می شود ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده 
دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ 3/000/000 ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتی 
که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد 

شد.م الف:25536 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تاسیس شرکت 

9/458 شماره:93/5354/33/و-93/9/15 آگهی تاسیس شرکت گلنوش پالست سپاهان 
با مسئولیت محدود خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه و مفاد صورت جلسه 
مجمع عمومی موسس و هیات مدیره شرکت گلنوش پالست سپاهان با مسئولیت محدود 
به شناسه ملی 14004552132 که با شماره 878 در تاریخ 1393/08/28 در این اداره 
به ثبت رسیده و در تاریخ 1393/09/12 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای 
اطالع عموم در روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی می شود: 
1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و اظهارنامه و شرکت نامه شرکت 
امضاء و به تصویب رسید. 2- موضوع شرکت: با این مقدمه که ثبت موضوعات زیر 
تولید و بسته بندی انواع نایلون و  به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد – 
نایلکس – تولید پالستیک تزریقی – تولید ظروف یکبار مصرف – تولید پت – تولید انواع 
انجام امور خدماتی و پیمانکاری  تولید تفلون و نوار تفلون –  گونی های پالستیکی – 
تاسیسات ساختمان ها و ساختمانی – درختکاری و فضای سبز و خدمات مربوط به 
آن- فعالیت های کارگاهی مجاز از قبیل شکستن قند و بسته بندی آن و ازین قبیل – اخذ 
وام از بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت – 
واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی باالخص ماشین آالت مربوط به موضوع 
شرکت و تولیدات شرکت و مواد اولیه مورد نیاز و هرگونه اموری که با موضوع شرکت 
در ارتباط باشد – پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- مرکز اصلی شرکت: اردستان – خیابان قیام – بلوار 
دانش آموز – کوچه شهید نوبرپناه – کدپستی 8381764891. 5- سرمایه شرکت: پنج 
میلیون ریال نقدی که تمامًا پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. 
6- موسسین شرکت: آقای محسن مختاری فرزند غالمعلی با کدملی 1189316773 و 
پروین دادخواه تهرانی فرزند شکرا... با کدملی 1290942013. 7- اولین مدیران شرکت: 
به  آقای محسن مختاری به سمت رئیس هیات مدیره و خانم پروین دادخواه تهرانی 
انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء:  نامحدود  سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 

کلیه اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره تواما و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری هم با امضای 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.م الف:431 عصاری رئیس ثبت اسناد و 

امالک اردستان 
احضار متهم

9/476 شماره درخواست: 9310460353500010 شماره پرونده: 9209980363000394 
شماره بایگانی شعبه: 930300 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9209980363000394 برای غالمرضا رضوانی به اتهام مزاحمت تلفنی تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
المکان بودن وعدم  با عنایت به مجهول  1393/12/10 ساعت 10 تعیین گردیده است. 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:24940 رستمی منشی شعبه 

109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/477 شماره ابالغیه: 9310100353504015 شماره پرونده: 9309980359800284 
شماره بایگانی شعبه: 930351 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980359800284 برای رمضان شعبانی به اتهام فروش مال غیر تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1393/12/12 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:24941 رستمی منشی شعبه 

109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/478 شماره ابالغیه: 9310100353102776 شماره پرونده: 9309980358000017 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به   930614 شعبه:  بایگانی  شماره 
طریق  از  مال  تحصیل  اتهام  به  بشتری  آقازاده  هادی  برای   9309980358000017
به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  امتیازات  از  تقلب  و  استفاده  سوء  یا  نامشروع 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/10/30 ساعت11:00 
به متهم و در  المکان بودن وعدم دسترسی  با عنایت به مجهول  تعیین گردیده است. 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد.هزینه نشر به عهده دادگستری است.م الف:24945 شعبه 105 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/479 شماره ابالغیه: 9310100352703594 شماره پرونده: 9209980360101256 
شماره بایگانی شعبه: 930209 شاکی پرویز دو دانگه فرزند خدایار شکایتی بر علیه 
بهرام عشوری فرزند قدمعلی مبنی بر فروش مال غیر )یک دستگاه خودروی پژو206 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ایران55-411ی27(  انتظامی  شماره  به 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه 9209980360101256 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/12/06 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:24948 

معینیان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/480 شماره ابالغیه: 9310100351904923 شماره پرونده: 9309980351900500 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قائدی  لیال  خواهان   930572 شعبه:  بایگانی  شماره 

دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  تمکین  به  الزام  به خواسته  باردهئی  امانی  سعید 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 9309980351900500 ثبت گردیده که وقت 
و ساعت  استماع شهادت شهود خواهان 1393/12/13  و جلسه  دوم  رسیدگی جلسه 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:24951 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/481 شماره ابالغیه: 9310100351004583 شماره پرونده: 9309980351000338 
شماره بایگانی شعبه: 930382 خواهان بهرام حمصی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  ید  خلع  خواسته  به  معنوی  همگی  فرزاد   – فرشاد   – رضا 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 9309980351000338 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:24953   و ضمائم 

اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/482 شماره ابالغیه: 9310100351004576 شماره پرونده: 9309980351000465 
شماره بایگانی شعبه: 930530 خواهان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 
با مدیریت داریوش امانی دادخواستی به طرفیت خوانده آرمان تاکی به خواسته مطالبه 
وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 223 ارجاع و به کالسه 9309980351000465 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/11/25 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:24954 اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/483 شماره ابالغیه: 9310100351004573 شماره پرونده: 9209980351001160 
شماره بایگانی شعبه: 921254 خواهان احمدرضا صادقی پور دادخواستی به طرفیت 
مطالبه وجه چک  به خواسته  عنایت دستجردی  احمدرضا  و  خواندگان مجید شعاعی 
 10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به 
کالسه 9209980351001160 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/04 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   10:30
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  منشی  بروجنی  اطهری  گردد.م الف:24956  حاضر 

شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
توسعه فوتبال آسیا

ویندسور جان معاون کنفدراسیون فوتبال آسیا در آیین گشایش کارگاه آموزشی لیگ 
قهرمانان آس��یا در هتل هیلتون ش��هر کواالالمپور پایتخت اقتصادی مالزی -از افزایش 
حضور باشگاه های فوتبال آس��یا در رقابت های باشگاهی این قاره کهن و همچنین جام 

ملت های آسیا از سال آینده خبر داد.
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 باشگاه سوییسی
 » لیورپول« را مسخره کرد

 اختالف گسترش
 با سپاهان ۴ گل نبود

باشگاه بازل سوییس پس از تس��اوی با لیورپول و صعود به مرحله حذفی 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، با انتش��ار کاریکاتوری به تمسخر همتای 

انگلیسی خود پرداخته است.
تیم های فوتبال لیورپول و بازل س��ه شنبه شب با تس��اوی یک بر یک به 
 کار خود پایان دادند که لیورپول با این نتیج��ه از صعود به مرحله حذفی 
رقابت های لیگ قهرمانان بازماند و باید در رقابت های لیگ اروپا به حضور 

خود ادامه دهد.
بر پایه گ��زارش دیل��ی میل، باش��گاه بازل بالفاصل��ه پس از ای��ن بازی، 
کارتونی را بر روی اینستاگرام خود منتش��ر کرده که لیورپول را در حالی 
نشان می دهد که از س��وی دو باشگاه تاتنهام و چلس��ی به بیرون از زمین 
 هدایت می ش��ود.در باالی این کاریکاتور با درج ش��عار باش��گاه لیورپول 
you›ll never walk alone )تو هرگز تنها نخواهی ماند( به تمس��خر 

مردان برندان راجرز پرداخته است.

مهاجم تیم گسترش فوالد تبریز گفت: سپاهان تیم خوبی به شمار می رود و در حال 
حاضر شرایط خوبی دارد اما اختالف تیم ما با سپاهان ۴ گل نبود.

 محسن بیاتی نیا  با اظهار اینکه بازی خوبی بود و تیم  گسترش در غافلگیری دقایق 
نخست بازی گل نخست را دریافت کرد افزود: س��پاهان تیم خوبی بوده و فوتبال 
هجومی بازی کرد وحتی لیاق��ت قهرمانی را دارد اما اختالف ما با س��پاهان ۴ گل 
نبود و به همین دلیل احساس می کنم روز بدی را پش��ت سر گذاشتیم؛ امیدوارم 
 در این چند هفته تعطیلی ش��رایط خوبی پیدا کرده باش��یم و مشکالت را پشت

 سرگذاریم.
وی گفت: تعطیالت نیم فصل برای خیلی از تیم ها مثمر ثمر بوده و می تواند شرایط 
آن ها را عوض کرده و تحول مناس��بی را برایشان ایجاد کند و بدون شک گسترش 
 فوالد با اس��تفاده از این تعطیالت ش��رایط خوبی پی��دا کرده و ب��ه نتیجه دلخواه 

می رسد.

ش��کایت ها و بازداش��ت هایی که این روزها در ورزش به سوژه 
 اصلی تبدیل شده است، یکی از تبعات انتشار فایل های صوتی

 است.
اینکه سعداوی بازیکن سابق تیم ملی ایران بازداشت شده یا نه، 
توفیری ندارد، اینکه درخشان با بازیکن فوالد تماس گرفته و یا 
بازیکن فوالد با درخشان تماس گرفته این هم توفیری ندارد، 
آنچه توفیر دارد پشت س��ر هم به زندان رفتن و شکایت کردن 
و از اینها بدتر ضبط مکالمه و انتش��ار آن یا تهدید به انتشار آن 

است در جامعه!
هن��وز زمان زی��ادی از ب��ه زندان رفت��ن محم��د مایلی کهن 
در پی ش��کایت علی دایی نگذش��ته بود که این بار سیاس��ی 
 به اوی��ن برده ش��د آنهم ب��ه دلیل ش��کایت اسپانس��ر قبلی

 پرسپولیس. 

وی هن��وز در زن��دان اس��ت ک��ه خب��ر رس��ید س��عداوی 
بازداش��ت ش��ده اس��ت. پیش از ای��ن ه��م البته بازداش��ت 
و تهدید به ش��کایت و بحث فای��ل صوتی داش��تیم اما به نظر 
 می رس��د مس��یری که ام��روز دیده می ش��ود به ناکج��ا آباد

 است.
ماجرای فایل صوتی مشمئز کننده ترین چیزی است که این 
روزها می شنویم و ظاهرا نعیم س��عداوی با انتشار بدون مجوز 
 فایل صوتی بازداش��ت ش��ده ک��ه در نوع خود جدید اس��ت و

 نوین.
هر چه هس��ت اما فوتبال بزرگترین ضربه را دریافت می کند 
که مرام و روحیه پهلوانی و ورزشکاری اش را از دست می دهد 
و هر روز در میان توده های مردم بی اجر تر و زش��ت تر نمایش 

داده می شود.
فوتبالی که در سال های نه چندان دور امثال حجازی ها و کالنی 
ها و دایی ها و پورحیدری ها و دهداری ها را به عنوان تحصیل 
 کرده و س��فیر و آقای گل و دکتر و مهن��دس قدیم به نمایش

 می گذاشت امروز در حال معرفی چه کس��انی است؟ آنها که 
بازداشت می شوند یا آنها که ش��کایت می کنند؟ از اینها بدتر 
اما ضبط کننده های صدا هستند که اعتماد را در جامعه به طور 
کلی از بین می برند چرا که آنها در ویترین جامعه هستند و همه 

اخبارشان را دنبال می کنند و رفتارشان را تلمذ می کنند.
به نظر می رسد کمیته اخالق باید عالوه بر جریمه و تنبیه کالس 
آموزشی هم برای اعضای این فوتبال بگذارد تا این همه تهدید و 

تحدید پی در پی در این مسیر تا ناکجا آباد دیده نشوند.

 ذوب آه��ن 3 مناطق نف��ت خیزجنوب2
)گیم ه��ا22/25�21/25�33/31�2/16

)11/15�5
داور اول:مسعود یزدان پناه)داور بین المللی( داوردوم:محمدنیک 

سرشت)داورملی(
نماینده فدراسیون: احمد دامغانی نژاد � تماشاگر حدود 500نفر

درهفته پنج��م از دور رفت مس��ابقات والیب��ال قهرمانی لیگ 
دسته یک باش��گاه های کش��ور،جام)زنده یاد حسین معدنی( 
ذوب آه��ن اصفهان میزب��ان تیم قدرتمند مناط��ق نفت خیز 
جنوب بود ودریک جدال پرتنش ونفس گی��ر بازی رابا نتیجه 
3بر2برداما،تیم پیشگامان شفق اردکان صدرنشین شد !درگروه 
دوم این رقابت ها که عصرروز چهارشنبه 19آذرماه 93درسالن 
ملت اصفهان برگزارش��د،دوتیم 9 امتیازی ذوب آهن ومناطق 
نفت خیز جنوب که به ترتیب درجای اول وس��وم جدول جای 
داشتند،برای صدرنشینی به مصاف هم شتافتند که درنهایت 
تیم ذوب آهن موفق شد با غلبه بر حریف قدرتمند وسختکوش 
خود 2 امتیاز از س��ه امتیاز این بازی ج��ذاب وماراتن گونه را به 
خود اختص��اص داد.دراین دیدارتیم ذوب آه��ن که از حمایت 
وتش��ویق های  بی امان هواداران برخوردار بودروی درخشش 
کم نظیرهامون ونتورا، مرتضی صالحی، رضاخداپرست،محمد 
سعیدی،شاهین حاج رسولیها وفرزاد مالبهرامی)پاسوراول تیم( 
ست های اول ودوم رابابرتری پشت سرگذاشت اما در ست سوم 
علیرغم برتری 15/19باخت 31/33را متحمل شد ودرآغازست 
چهارم با تکراراعتراض به داوری واخراج فرزاد مالبهرامی پاسور 

تیم )تا پایان این س��ت ( عمال دچ��ار افت روحی ش��د وازهم 
پاشیدودرنهایت بازی 3 برصفر برده رابه ست سرنوشت سازپنجم 
کش��اند.تیم ذوب آهن در س��ت پنجم با تاکید جدی وتوصیه 
کادرفنی آرامش نسبی خودرا بازیافت وبا استفاده از پاس های 
خوب فرزاد مالبهرامی وارایه یک ب��ازی منطقی وروی آوری به 
پاس های ترکیبی و سرعتی، پیش��تازبازی شد ودرنهایت روی 
دفاع های عالی مدافعان بلند قامت خودموفق ش��د این ست را 
به سود خود کند وفاتح 3بر2 این بازی جذاب وپر فراز ونشیبی 
شود که کم از بازی های لیگ برتر نداشت.ذوب آهن با این برد 
2 امتیازی وبا 11امتیازاز چهار بازی، باتوجه به پیروزی 3بر صفر 
پیشگامان برابر تیم پتروشیمی مارون ماهشهر،با یک پله سقوط 
دررده دوم جای گرفت وپیش��گامان با12 امتیازبه صدرجدول 
رسید وتیم مناطق نفت خیزبا قبول اولین شکست وبا 10 امتیاز 

درجای سوم باقی ماند. 

تبعات شکایت ها و بازداشت ها در ورزش

بی اعتماد می کند فایل  صوتی همه را
درهفته پنجم لیگ دسته یک والیبال

 ذوب آهن  پیروز شد پیشگامان صدر نشین!

نگران دعوت نشدن
به تیم ملی نیستم

مهاج��م تیم س��پاهان 
اصفهان گف��ت: اگر باز 
هم به تی��م ملی دعوت 
نش��وم، اهمیتی ندارد 
چرا که ب��رای من فقط 
نتیجه گی��ری تیم ملی 
و  داش��ته  اهمی��ت 
ش��رایط  امی��دوارم 

تیم ملی بهتر شود.
 محمدرض��ا خلعتبری 
پس از پیروزی تیمش برابر گس��ترش فوالد تبریز پیرامون صحنه 
پنالتی که گرفت و منجر به ثمر رسیده گل چهارم سپاهان شد، اظهار 
داشت: پنالتی گرفته شده برای تیم ما صد درصد درست بود و اشکالی 
نداشت؛ خوشبختانه امروز قسمت ام شد که در این مسابقه 3 گل به 
ثمر برسانم و از این مسئله خیلی خوشحال هستم.وی درباره بحث 
حضورش در تیم ملی، افزود: اگرچه کی روش مرا به تیم ملی دعوت 
نکرده اما زمانی که باید به تیم ملی دعوت می شدم، نشدم و آن زمان 

حرفی نزدم چون نظر کی روش برایم قابل احترام بود.

دلجویی ذوبی ها از آندو
هافبک ملی پوش استقالل 
در یک محفل خصوصی 
اینگونه از اقدام باش��گاه 
اصفهانی ناراحتی اش را 
بی��ان ک��رده: »مگر من 
هم قد مسلمان هستم؟!«

 پس از درخواست باشگاه 
ذوب آهن از استقاللی ها 
برای معاوضه مسلمان با 
تیموریان، هافبک ناراضی 
آبی ها در یک محفل خصوصی با دلخوری گفته است: »واقعاً متأسفم! 
برخی دوستان نمی دانم چه فکری پیش خودشان کرده اند که چنین 
پیشنهادی داده اند. مگر من هم قد و هم سن و سال محسن مسلمان 
هستم که آقایان می خواهند مرا با این جوان عوض کنند؟!«این مسئله 
به گوش مسووالن ذوب آهن رس��ید و آنها با مجوز باشگاه استقالل 
تهران با تیموریان صحبت ک��رده و ضمن دلجوی��ی از این هافبک 
ملی پوش، ب��ه وی اطمینان خاطر دادند که بحث مس��لمان مطرح 
 نیس��ت و این نقل و انتقال به سود آندو و باش��گاه ذوب آهن خواهد

 بود.

توصیه عجیب به مسلمان:

 اگر توان دعوای خیابانی داری 
به استقالل برو!

یاغی جنجالی فوتبال ایران 
گفت: »به من فحاش��ی 
می کردند و به خانواده ام 
توهین می ش��د و برخی 
اوقات مجبورم می کردند 
که درگیر ش��وم!«محال 
اس��ت از اس��تقالل ب��ه 
پرس��پولیس ب��روی ی��ا 
برعکس اما ناسزا نشنوی، 
حرفی به تو نزنند و زندگی ات عادی و بدون دردسر دنبال شود. برای 
محسن مسلمان حتی حاال که هنوز انتقالش به استقالل رسمی نشده 
این اتفاقات رخ داده و عده ای علیه اش هجمه گرفته اند. با این بهانه که 
او نیم فصل برای پرسپولیس بازی کرده و یک پرسپولیسی محسوب 
می شود بنابراین نباید پیراهن استقالل را به تن کند. به وجود آمدن 
این هجمه ها خاطره مهدی هاشمی نس��ب را برای ما زنده کرد. البته 
کمتر و به مراتب خفیف تر. هاشمی نسب اما هنوز از آن انتقال خاطره 
دارد و البته یک توصیه برای محس��ن مسلمان. اینکه اگر اهل دعوا و 

درگیری فیزیکی است پیراهن استقالل را به تن کند!

ایران دروازه  ورزش های
سه گانه در آسیا است

مسوول توسعه ورزش های 
سه گانه در آس��یا گفت: 
ایران مسوولیت بزرگی در 
تربیت ورزشکاران رشته 
س��ه گانه دارد.وون یون 
 کی اف��زود: ای��ران مهد

ورزش های سه گانه است 
و نقش بزرگی در تربیت 
ورزش��کاران این رش��ته 
دارد.وی ادام��ه داد: ایران به عنوان یک کش��ور غن��ی و پرجمعیت 
می تواند روی ورزش��کاران بیش��تری س��رمایه گذاری کند چرا که 
جمعیت خود عاملی برای کسب استعدادهای بیشتر است من فکر 
می کنم فدراسیون ورزشهای سه گانه ایران نقش بزرگی در شناسایی 

استعدادهای جوان وزرشی دارد.

اعالم آمادگی پله برای
بازی در تیم فوتبال برزیل!

اسطوره فوتبال برزیل پس از 
بهبود شرایط جسمانی گفت: 
حالم به قدری خوب است که 
می توانم برای تیم ملی برزیل 
بازی کنم!پله 7۴ ساله 2 هفته 
گذشته را به دلیل مشکالت 
کلی��وی چندی��ن مرتبه در 
بیمارستان سائوپائولو بستری 
شد.خبر بستری شدن پله بسیاری از هواداران را نگران کرد اما قهرمان 
سه دوره از رقابت های جام جهانی گفت: حالش به اندازه ای خوب است 
که می تواند ب��رای تیم ملی برزی��ل بازی کند.   پله پس از ش��وخی با 
هواداران گفت: از هواداران و پزشکان بیمارستان تشکر می کنم و خدا را 
شاکر هستم که دوران بیماری را پشت سر گذاشتم یک جنگ تمام عیار 
بود اما باالخره آن را پش��ت سر گذاش��تم. پیغام های محبت آمیزی از 

سراسر اروپا و حتی چین و پاکستان دریافت کردم.

با پایان یافتن اولین دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا 16 
تیم از 8 گروه به دور بعدی صعود کردند. 

ترتیب صعود تیم ها از گروه های تعیین ش��ده به این 
شکل بود: 

از گروه A دو تیم آتلتیکو مادری��د با 13 و یوونتوس با 
10 امتیاز به دور بعدی صعود کردند و المپیاکوس راهی 

لیگ اروپا شد. 
از گروه B رئال مادرید با کسب 6 پیروزی در 6 بازی و 
کسب 18 امتیاز کامل به عنوان تیم اول و پرامتیازترین 
تیم دور ابتدایی به دور بعدی صعود کرد. بازل سوییس 
نیز تیم دوم بود با 7 امتیاز. همچنین لیورپول باید راهی 

لیگ اروپا شود. 
گروه C که عنوان کم طرفدارترین گروه لیگ قهرمانان 
را یدک می کش��ید با صع��ود موناک��و 11 امتیازی و 
بایرلورک��وزن 10 امتی��ازی، صعودکنن��دگان خود را 
معرفی کرد. زنیت از این گروه به لیگ اروپا رفت و بنفیکا 

در مکان چهارم ایستاد. 
در گروه D دورتموند و آرسنال هر دو با 13 امتیاز صعود 
کردند اما میانگین گل های زده دورتموند بیش��تر بود 
و صدرنش��ین ماند. اندرلخت از این گروه به لیگ اروپا 

رسید. 
از گروه E بایرن مونیخ با 15 امتیاز و منچس��تر سیتی 
با 6 امتیاز به دور بعدی رفتند. آ. س رم نیز باید به لیگ 
اروپا رفته و کارش را در سطح دوم رقابت های اروپایی 

دنبال کند. 
دو تیم صعود کننده از گروه F نیز مشخص شدند. این 
گروه که در زمان قرعه کشی به گروه مرگ مشهور شد، 
بارسلونای 15 امتیازی را به عنوان تیم اول معرفی کرد 
و پاریسن ژرمن 13 امتیازی تیم دوم شد. آژاکس نیز با 

5 امتیاز به لیگ اروپا رفت. 

در گروه G چلسی با ش��انس خوبی که در قرعه کشی 
داش��ت به عنوان صدرنش��ین از گ��روه خ��ود به دور 
بعدی رس��ید. ش��اگردان مورینیو با 1۴ امتیاز صعود 
کردند و ش��الکه با 8 امتیاز تیم دوم ش��د. اسپورتینگ 
 لیس��بون نی��ز 7 ا متیازی ش��د ت��ا راهی لی��گ اروپا 

شود. 
و در نهایت اینکه پورتو با 1۴ و ش��اختار دونتس��ک با 
9 امتیاز از گروه H به دور بع��دی راه یافتند تا آتلتیکو 

بیلبائو به لیگ اروپا برود. 
حاال 16 تیم آتلتیکو مادری��د، یوونتوس، رئال مادرید، 
بازل سوییس، موناکو، بایرلورکوزن، دورتموند، آرسنال، 
بایرن مونیخ، منچس��تر س��یتی، بارس��لونا، پاریس��ن 
ژرمن، چلس��ی، شالکه، پورتو و ش��اختار در انتظار سه 
شنبه سرنوش��ت ساز هستند. سه ش��نبه همین هفته 
قرار اس��ت قرعه کش��ی دور بعدی رقاب��ت های لیگ 
 قهرمانان اروپا برگزار ش��ده و تیم ه��ا حریفان خود را 

بشناسند. 
در این فصل تیم هایی چون رئال مادرید، بایرن مونیخ، 
منچسترسیتی، بارس��لونا، چلسی، پاریس��ن ژرمن و 
یوونتوس ب��ه عنوان ش��انس های اول کس��ب عنوان 
قهرمانی شناخته می ش��وند. البته تکلیف این تیم ها 
برای ادامه بازی های ش��ان سه ش��نبه شب مشخص 
خواهد ش��د اما با توجه ب��ه تیم های صع��ود کننده و 
 اتمام بازی های گروهی در دور نخس��ت، این سوال در

 س��ایت های معروف فوتبالی از طرفداران این رش��ته 
ورزشی پرسیده شده که دوست دارید کدام تیم قهرمان 

این فصل اروپا شود؟
ش��ما فکر می کنی��د در پایان فصل پی��ش روی لیگ 
قهرمانان، بازیکنان چه تیم��ی از پله های قهرمانی باال 

می روند!

برخ��الف اخبار منتشرش��ده، پیشکس��وت باش��گاه 
پرس��پولیس عالقه ای به حضور در کمیت��ه فنی این 

باشگاه ندارد.
  بع��د از خبرهای��ی مبن��ی ب��ر تش��کیل کمیت��ه

 فن��ی باش��گاه پرس��پولیس و حضور پیشکس��وتان 
 نام��دار این باش��گاه در ای��ن کمیته خب��ری مبنی بر

 پذیرش مهدی مهدوی کیا ب��رای عضویت در کمیته 
فنی پرس��پولیس ب��ه گوش رس��ید که البت��ه به نظر 
می رسد این مسئله یک سوءتفاهم بوده چرا که مهدی 
مهدوی کیا خودش از انتشار چنین خبری ابراز تعجب 

کرده است.
 مهدوی کی��ا بع��د از جلس��ه ای ک��ه ب��ا حمیدرض��ا

 سیاس��ی مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس داشت، از 
 انتش��ار برخ��ی اخب��ار متعجب ش��ده بود، چ��را که 
اخباری از درون جلس��ه به بیرون درز ک��رد که باعث 

تعجب این پیشکسوت فوتبال شد.
  س��پس خبرهای��ی مبن��ی ب��ر اینک��ه مهدوی کی��ا 
 پذیرفته در کمیته فنی حضور داش��ته باش��د منتشر 
 ش��د که ای��ن مس��ئله صح��ت ن��دارد و مهدوی کیا

 در جلسه با مسووالن باش��گاه پرسپولیس اعالم کرده 
بود به دلیل حضور در آلمان برای کالس های مربیگری 
قادر به ش��رکت در جلسات نیس��ت و به طورکلی هم 

تمایل چندانی به پذیرفتن چنین سمت هایی ندارد.
پیشکس��وت س��ابق باش��گاه پرس��پولیس از ای��ن 
پیش��نهاد مس��ووالن باش��گاه قدردانی ک��رد و اعالم 
ک��رد ک��ه از مش��ورت دادن ب��ه پرس��پولیس دریغ 
نخواهد ک��رد، اما تمایلی ب��ه حض��ور در کمیته فنی 
ندارد و با توج��ه به اینکه مهدوی کیا در ایران نیس��ت 
 ام��کان حضور در جلس��ات کمیت��ه فن��ی را نخواهد

 داشت.

مهدوی کیا ب��رای حض��ور در کالس ه��ای مربیگری 
درجه B در آلمان برنامه ریزی ک��رده و می خواهد در 
س��ال جدید میالدی در ای��ن دوره ش��رکت کند، اما 
تاریخ حضور در این کالس ها هن��وز به صورت قطعی 
مشخص نیس��ت، اما به احتمال فراوان، این کالس ها 
 در بهمن ماه و اس��فند س��ال ج��اری برگ��زار خواهد

 شد.
یکی از دالیلی که مهدوی کیا در جلس��ه با سیاس��ی 
شرکت کرد، درگیر بودن او با اداره مالیات بود چرا که 
مالیاتی برای مهدوی کیا در آخرین سال قراردادش با 
پرسپولیس درنظر گرفته شده که او در ازای این مالیت 

چنین مبلغی را دریافت نکرده است. 
مهدوی کی��ا در آخرین س��ال حضورش در جلس��ه با 
رویانیان و شیرینی قرارداد مالی سفید با این تیم امضاء 
کرد و به احترام پرس��پولیس حاضر ب��ه مذاکره برای 

مسایل مالی نشد.
بع��د از اتم��ام بازی های جوان��ان آس��یا، مهدوی کیا 
تاکنون هی��چ مصاحبه ای نکرده اس��ت و فقط در یک 
برنامه تلویزیون��ی در رابطه با س��الگرد 8 آذر و صعود 
 ای��ران به ج��ام جهانی 1998 فرانس��ه ب��ه اظهارنظر 
پرداخت.مه��دی مهدوی کیا )زاده 2 م��رداد 1356 - 
شهر ری اصالتاً اهل روستای چشمه از توابع شهرستان 
آشتیان( کاپیتان اسبق باشگاه پرسپولیس  و تیم ملی 
فوتبال ایران و س��فیر کنونی قاره آسیا در فوتبال پایه 
است. او در باشگاه های بانک ملی، پرسپولیس، بوخوم 
و هامب��ورگ، اینتراخت فرانکفورت آلم��ان و داماش 
گیالن ب��ازی کرده اس��ت. او در س��ال 2003 از طرف 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بازیکن برتر فوتبال 
آسیا شناخته شد. هواداران هامبورگ به او لقب موشک 

ایرانی داده بودند.

مهدوی کیا در 
آخرین سال 
حضورش در 
جلسه با رویانیان 
و شیرینی قرارداد 
مالی سفید با این 
تیم امضاء کرد و به 
احترام پرسپولیس 
حاضر به مذاکره 
برای مسایل مالی 
نشد

 این سوال در
 سایت های 
معروف فوتبالی 
از طرفداران این 
رشته ورزشی 
پرسیده شده که 
دوست دارید کدام 
تیم قهرمان این 
فصل اروپا شود؟

 او می خواهد در کالس های مربیگری درجه B شرکت کندسه شنبه سرنوشت ساز در انتظار 16 مدعی 

مهدوی کیا تمایلی برای حضور در کمیته فنی نداردکدام بازیکن درلیگ قهرمانان اروپا می درخشد؟

 اصغر 
قلندری



اخبار کوتاه یادداشتیادداشت
نشست های توسعه و ترویج صنایع دستی  استان  برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: نشست 
های کارشناسی برای توسعه و ترویج صنایع دستی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

بهمن عسگری سوادجانی  اظهار داشت: این نشست ها با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی استان 
چهارمحال و بختیاری و حمایت از صنعتگران برگزار می شود.
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زعفران محصولی ارزآور است که که ایران با تولید ساالنه 90 
تا 92 درصد از زعفران جهان رتبه نخست در تولید زعفران 
را دارد و بعد از آن می توان از اس��پانیا به عنوان کش��ور دوم 

جهان نام برد.
 زعفران راهی برای مقابله با خشکسالی

با توجه به خشکسالی های اخیر و مواجه با کم آبی در استان 
چهارمحال و بختیاری می توان با تغییر نوع کشت تا حدودی 

با این مشکل مقابله کرد.

یکی از راه های موثر در این زمینه مطالعه در مورد محصوالت 
استان های کم آب و انتخاب بهترین و سازگارترین آن با نوع 

آب و هوای این استان است.
گام دیگر آموزش، فرهنگ س��ازی و ترغیب کشاورزان برای 
تغییر نوع کشت است چرا که این امر در میزان درآمد سالیانه 

آن ها می تواند نقش موثری را ایفا ء کند.
مرحله مطالعه در چهارمحال و بختیاری انجام ش��ده و طی 
آن زعفران به عنوان گیاهی سازگار انتخاب شده و آموزش و 

فرهنگ سازی هم تا حدودی صورت گرفته است.
ط��ی مطالعات ب��ه عمل آمده مش��خص ش��ده اس��ت که 
چهارمحال و بختیاری رویش��گاه اولیه زعفران وحشی بوده 
 اس��ت و دلیل رش��د خوب این گیاه در اس��تان هم همین

 امر است.این گیاه قانع تنها دوبار در سال یعنی آبان ماه)قبل 
از گل ده��ی( و بار دیگ��ر در اوای��ل آذرماه)اواخر گل دهی( 
نیازمند آبیاری اس��ت و تا بهار ک��ه دوره خ��واب گیاه آغاز 
می ش��ود آب باران و برف ب��رای آن کافی ب��وده و این یکی 
 از مهم تری��ن ویژگی های زعف��ران برای مقابله ب��ا کم آبی

 است.
هدف از تاس�یس کارگاه، بس�ته بندی زعفران 

تولیدی چهارمحال وبختیاری است
اولی��ن دارنده صنعت بس��ته بندی زعف��ران درچهارمحال 
وبختیاری با بیان اینکه این واحد تنها کارگاه بس��ته بندی و 
فرآوری زعفران در شهرک صنعتی شهرکرد است افزود: این 
واحد انحصارا بسته بندی زعفران چهارمحال و بختیاری را 
انجام نمی دهد و تنها بخشی از زعفران متعلق به این استان و 

بخش عمده آن از استان خراسان تامین می شود.
فاطمه شمسی افزود: پیش بینی می کنیم در سال آینده با این 
سطحی که زیر کشت رفته است و پیازی که خودمان تهیه 
کردیم استان چهارمحال و بختیاری بتواند نیاز بسته بندی 
کارگاه را تامین کند چون در واقع هدف از تاس��یس کارگاه 
هم چیزی جز بس��ته بندی زعفران تولیدی خود این استان 

نبوده است.
وی تاکید کرد: در این صنعت سعی شده است از تجربه استان 
خراسان استفاده شود تا بتوانیم جایگاهی برای بسته بندی 
زعفران استان چهارمحال و بختیاری که محصولی نوپا است 
داشته باشیم و از این رو مش��کل خروج زعفران از کشور به 

صورت فله تاحدودی کم شود.
 صنایع بسته بندی داخلی توان رقابت با برندهای 

خارجی را ندارند
شمسی با اشاره به اینکه برندهای معروف و فعالی در کشور 
وجود دارند خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه صنعت بسته بندی 
کشور توانایی رقابت با کشورهای خارجی را ندارد طبق آمار 
سال گذشته شورای ملی زعفران 50 تن زعفران بصورت فله 

از کشور خارج شده است.
وی دلی��ل اصلی خروج زعفران از کش��ور به ص��ورت فله را 
عدم شناخت درست س��لیقه مصرف کننده ها و کار نکردن 
روی شناخت بازارهای هدف عنوان کرد و ادامه داد: صنعت 
بسته بندی کشور در بازاریابی برای فروش زعفران بسته بندی 

در خارج از کشور موفق نبوده است.
 رشد چشم گیر سطح زیر کشت زعفران نسبت به 

سال گذشته در چهارمحال و بختیاری
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی چهارمحال 

و بختیاری بیان داشت: کشت این گیاه در سال جاری رشد 
چشمگیری داشته و سطح زیر کشت آن از 52 هکتار در سال 
92 به 80 هکتار در س��ال 93 رس��یده که زعفران برداشت 

شده از این سطح 200 هزار 
گرم است.

حمیدرض��ا دانش با اش��اره 
به طعم، بو و رن��گ زعفران 
این اس��تان تاکید کرد: این 
محص��ول در چهارمح��ال و 
بختیاری با توجه به اختالف 
ارتفاع از س��طح دری��ا و نیز 
شرایط آب و هوایی از کیفیت 

مطلوب تری برخوردار است.
وی توزیع کننده پیاز زعفران 
در اس��تان چهارمح��ال و 
بختیاری را بخش خصوصی 
و با نظارت جهاد کش��اورزی 
عنوان کرد و گفت: پیاز مورد 
نی��از کش��اورزان از اس��تان 

خراسان تهیه می شود.
این مسوول بیشترین سطح زیر کش��ت در این استان را در 
شهرستان فارسان با 21 هکتار بیان کرد و خاطر نشان کرد: 
بعد از فارس��ان می توان از شهرکرد به عنوان شهرستان دوم 

یاد کرد.
دانش تاکید کرد: با توجه به حمایت از توسعه گیاهان دارویی و 
همچنین نیاز کم این گیاه  به آب و خشکسالی حادث شده در 
استان چهارمحال و بختیاری می طلبد در سال آینده حمایت 

در توسعه کشت زعفران را داشته باشیم.
وی قیمت هر کیلو زعفران در اس��تان را ح��دود 70 تا 80 

میلیون ریال اعالم کرد.
 با محصول زعفران  آشنایی ندارم

کشاورز چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه اطالع دقیقی 
از این محصول ندارم ولی اگر واقعا این محصول در راستای 
مقابله با خشک سالی موثر است باید بگویم که جهاد کشاورزی 
در این زمینه کم کاری کرده اس��ت.وی تصری��ح کرد: باید 
در این زمینه اطالع رسانی درس��تی انجام گیرد و معایب و 
مزایای این محصول نوپا را ب��رای تولیدکنندگان به صورت 
دقیق شرح دهیم.یک محصول جدید در استان چهارمحال و 
 بختیاری و همچنین سازگار با شرایط آب و هوایی این استان 
اس��ت.زعفران کاران نیازمند حمایت و آموزش بیش��تر در 
زمینه کش��ت این محصول هس��تند چون نه��اده این گیاه 
بسیار گران قیمت بوده و بنابراین کشت گیاه در سطح وسیع 
اگر با پیاز مرغوب انجام نش��ود منجر به خسارت سنگین به 

کشاورزان خواهد شد.

گیاهی که قدمت 700 ساله دارد

بام ایران  رویشگاه اولیه زعفران وحشی

اختصاص یک هزار و 300 میلیارد ریال 
برای توسعه راه  های روستایی 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
در یک س��ال گذش��ته هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه 

راه  های روستایی این استان اختصاص پیدا کرده است.
 گودرز امیری اظهار کرد: این مبلغ از محل اعتبارات ملی و اس��تانی 
تأمین شده و نسبت به س��ال های 1391 و 1392 برابر 100 درصد 
رشد داش��ته اس��ت.وی گفت: در یک سال گذش��ته 200 کیلومتر 
روکش آس��فالت در حوزه راه های اصلی روستایی استان چهارمحال 
و بختیاری انجام شده که سه برابر نهضت آسفالت در سال های قبل 

است.

 معرفی 249 طرح اقتصادی 
به  بانک های عامل  استان 

رییس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 249 
طرح اقتصادی برای بهره مندی از تسهیالت صندوق توسعه ملی به 

بانک های عامل این استان معرفی شده اند.
 رستم غیبی در کارگروه بررسی طرح های صندوق توسعه ملی اظهار 
کرد: اجرایی شدن این طرح ها یک هزار و 365 میلیارد و 943 میلیون 

ریال اعتبار نیاز دارد.
وی گفت: از مجموع طرح های معرفی شده به بانک های عامل استان 
چهارمحال و بختیاری برای بهره مندی از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی تنها 55 طرح با 203 میلیارد و 260 میلیون ریال اعتبار تصویب 

شده  است.

 استخراج مواد معدنی در استان
  ۵4 درصد افزایش یافت

رییس صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختی��اری از افزایش 
54 درصدی استخراج مواد معدنی در معادن چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
نعیم امامی میزان اس��تخراج مواد معدنی از معادن اس��تان در نیمه 
نخست امسال را 3 میلیون و  665 هزار تن اعالم کرد که این میزان در 

سال گذشته 2 میلیون و  380 هزار تن بوده است.
رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از وجود 181 
معادن فعال مورد بهره برداری نظیر معدن خاک نسوز، سنگ تزیینی، 
سنگ الشه، سنگ گچ، س��یلیس و مواد اولیه سیمان در استان خبر 
داد که تعداد این معادن در مقایس��ه با گذش��ته 13 درصد افزایش 

یافته است.
امامی با اش��اره به افزایش 18 درصدی سرمایه گذاری معادن استان 

گفت: سرمایه گذاری در معادن به 617 میلیارد ریال رسیده است.
وی از اشتغال 10 درصد افراد در معادن استان خبر داد که در مجموع 

بیش از 1500 نفر در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
وی گفت:  21 واحد معدنی در مدت یک سال گذشته مجوز اکتشاف 
و فعالیت در استان دریافت کرده است که نسبت به گذشته  31 درصد 

تعداد این واحدها افزایش یافته است.

دلیل اصلی خروج 
زعفران از کشور 
به صورت فله را 

عدم شناخت 
درست سلیقه 

مصرف کننده ها و 
کار نکردن روی 

شناخت بازارهای 
هدف است 

چهارمحال و بختیاری رویشگاه اولیه زعفران وحشی بوده است و دلیل رشد خوب این گیاه در استان هم همین 
امر است.

 زعفران گیاهی است که سالیان زیادی در خراسان کشت می شده و از قدمت 700 ساله برخوردار است به گونه ایی 
که می توان گفت منشأ این گیاه خود ایران است.

زعفران یا طالی کویر محصولی است که در چند س�ال اخیر ثابت کرده می تواند به عنوان محصولی ارزآور برای 
برخی از استان ها محسوب شود.

این گیاه عالوه بر خراسان در اس�تان های فارس و کرمان و به تازگی در استان چهارمحال و بختیاری رشد خوبی 
داشته است.

زعفران گیاهی از تیره زنبقیان و چند ساله است که از طریق پیاز تکثیر می شود.
این گیاه دارای بخش رویشی سبزرنگ بوده که همان برگ های گیاه هستند و بخش زایشی هم که گل گیاه است.
زعفران دارای 6 گلبرگ به رنگ بنفش و کالله سه ش�اخه درون آن که همان محصول گیاه است و باید بعد از باز 

کردن گل کالله را خارج ساخته و طی عملیاتی خشک شود.
این محصول عالوه بر طعم، رنگ دهنده غذا به عنوان دارو در طب سنتی هم کاربرد دارد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
9/484 شماره ابالغیه: 9310100350207606 شماره پرونده: 9309980350200893 
شماره بایگانی شعبه: 931047 خواهان شهرام بازیار دادخواستی به طرفیت خواندگان 
و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  پوری  ولی  شیرولی  و  پوری  ولی  مصطفی 
و  لوازم  خرید  بازسازی  و  تعمیر  بابت  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
غیره تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 
کالسه 9309980350200893 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/18 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   11:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  مدیردفتر  نژاد  موسوی  گردد.م الف:24960   حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/485 شماره ابالغیه: 9310100350606343 شماره پرونده: 9209980350601095 
نادعلی جنتی دادخواستی به  بایگانی شعبه: 921229 تجدیدنظر خواهان آقای  شماره 
طرفیت تجدیدنظر خواندگان آرزو کورنگ بهشتی و حسین جنتی حامد عباسی و حسام 
و  تجدیدنظرخواهی  مرحله  در  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  عباسی 
جلب ثالث در پرونده 921229ح/6 تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9209980350601095-9309980350600453 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/23 و ساعت 11:00 تعیین شده است 
به  و  خواهان  تجدیدنظر  درخواست  و  خواندگان  تجدیدنظر  بودن  مجهول المکان  علت 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور 
از نشر آگهی و اطالع  تجدیدنظر خواندگان آرزو کورنگ بهشتی و حسین جنتی پس 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:24961   و ضمائم 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/486 شماره درخواست: 9310460350800010 شماره پرونده: 9209980350800402 
شماره بایگانی شعبه: 920417 آقای حیدرعلی ضیایی و غیره دادخواستی به خواسته 
نموده است  تقدیم  دادگاه  این  به  دادنامه 9309970350801093  از  تجدیدنظر خواهی 
ابالغ  نامبرده  به  می باشد  مجهول المکان   اسدی  اسدا...  تجدیدنظرخوانده  که  آنجا  از 
می شود ظرف 10 روز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 8 
دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه نماید و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در 
غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف:25379 

هاشمی مدیردفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   93/6/18 تاریخ   1018 شماره  رای  موجب  به  675/93ش14  شماره:   9/487
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   14
مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  شغل  داد  کریم  فرزند  پاگردی  دشت  مرادی  نصرا... 
محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت سه فقره چک به شماره های 
238303و238302و238301 به عهده بانک صادرات و دویست و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )89/1/25و88/12/25و88/11/3( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم شغل پارچه فروش نشانی اصفهان – بازار 
بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی و نیم عشر حق االجرا. 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:25009 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/8/22-1388 دادنامه:  شماره   1055-93 پرونده:  کالسه   9/488
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج خیراللهی نشانی اصفهان – بازار 
نشانی  عابدی  علیرضا  خوانده:  خیراللهی  فروشگاه   – صدر  پاساژ  مقابل   – بزرگ 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه دو فقره چک جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال و تاخیر 
نظریه  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  تامین خواسته  و  دادرسی  و هزینه  تادیه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
خیراللهی  ایرج  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید. 
به طرفیت آقای علیرضا عابدی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
مطلق  انضمام  به  کشاورزی  و  انصار  بانک  عهده  به  064981و896684  شماره  به 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و 
قانونی در  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال معادل پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و یکصد و نود و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/5/2و93/4/3( 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:25010 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/20-1350 دادنامه:  شماره   893/93 پرونده:  کالسه   9/489
 – اصفهان  نشانی:  حیدری  روح ا...  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه 
شهرک صنعتی محمودآباد – آخر خیابان12- آروین2 خوانده: موسی یدالهی نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام 
کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه 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 روح ا... حیدری به طرفیت آقای 
موسی یدالهی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 284466-

93/5/31 به عهده بانک سپه 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 خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
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 بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/5/31( 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 
میباشد.م الف:25012  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

9/490 کالسه پرونده: 709/93 شماره دادنامه: 1505-93/8/28 خواهان: سعید باقری 
گرجی  محسن  وکیل:  پانژه  کیف  تولیدی  کوچه37-  نبش   – الله  خ   – اصفهان  نشانی 
ساختمان  ابتدای هشت بهشت غربی –  چهارراه هشت بهشت –  نشانی خ بزرگمهر – 
آموزش  مرکز   – اصفهان  نشانی  روشاوندی  قاسمی  جالل  خوانده:  چهارم  طبقه   -1
انضمام  به  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  فقره چک  یک  مطالبه وجه  هوانیروز خواسته: 
مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی سعید باقری به طرفیت جالل قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
وجه یک چک به شماره 54283-93/3/5 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 

و  ذمه خوانده  اشتغال  در  که ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ثابت دانسته و  لذا دعوی مطروحه را  ننموده  ارایه  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت 
مستنداً به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد 
و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/3/5 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:25016 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/491 کالسه پرونده:93-679 شماره دادنامه:1076-93/6/22 تاریخ رسیدگی:93/6/11 
اختالف اصفهان خواهان: مرتضی آکوچکیان  مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل 
نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر – عالمه امینی غربی – مجموعه آپارتمانها – مجتمع 
طبقه4 خوانده: مسعود نقوی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار:  نگین – 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
مرتضی  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به 
آکوچکیان به طرفیت آقای مسعود نقوی و به خواسته مطالبه وجه 3 فقره فاکتور به 
شماره 9-91/11/15و58-92/2/18و78-92/4/9 جمعا به مبلغ 28/882/000 ریال مطلق 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی خواهان در اولین جلسه رسیدگی اظهار می دارد 
که از مبلغ خواسته فقط 12/382/000 ریال طلبکار است و مابقی را خوانده پرداخت کرده 
است. شورا با عنایت به محتویات پرونده و صورتجلسه مورخه 93/6/11 و فاکتورهای 
ضمیمه و اینکه خوانده با ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دلیلی بر برائت 
ذمه خودش ارائه ننموده است مستند به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و 1و2 مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت مبلغ 12/382/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/500 تومان هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 1393/4/24 صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و سپس  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
 قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاههای حقوقی عمومی اصفهان می باشد.م الف:25018 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   92/12/19 تاریخ   1912 شماره  رای  موجب  به   1145-92 شماره:   9/492
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   32 
رحمت ا.... محمدی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست 92/7/29 لغایت اجرای حکم و مبلغ یکصد و ده هزار ریال 
متری  بیست   – نشانی شهرکرد  ابراهیمی  دادرسی در حق خواهان علی محمد  هزینه 
اول – ابوذر کوچه7- پالک33 با احتساب نیم عشر 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:25020 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

9/493 شماره: 364/93 به موجب رای شماره 1014 تاریخ 93/6/17 شعبه 7 شورای 
به  یافته است محکوم علیه ناصر کوشش  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 8/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
تعرفه  آگهی طبق  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 195/000  پرداخت  و 
86/2/29و86/7/9  چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  قانونی 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا کبیری نشانی اصفهان – پل فلزی 
دانش کامپیوتر  پالک19 –  طبقه زیرزمین –  مجتمع تجاری بلوار –  بوستان ملت –   –
و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  نماید.م الف:25023  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع   93/6/23-989 دادنامه:  شماره  361/93و362/93  پرونده:  کالسه   9/494
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا کبیری نشانی: 
اصفهان – پل فلزی – بوستان ملت – مجتمع تجاری بلوار – طبقه زیرزمین – پالک19- 
با  مطالبه  نشانی: مجهول المکان خواسته:  قدسی  نجفی  پیمان  کامپیوتر خوانده:  دانش 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای علیرضا کبیری به طرفیت آقای پیمان نجفی قدسی به خواسته 
مطالبه مبلغ 1/780/000 ریال وجه چک به شماره 586993 به عهده بانک رفاه کارگران 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
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 بر محکومیت خوانده 
هزینه  بابت  ریال  و 160/000  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 1/780/000  پرداخت  به 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی 
و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )88/11/11( موصوف  چک  سررسید 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  این شعبه  در 
به  خواسته  تامین  قرار  میباشد.ضمنًا  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی 
است.م الف:25024  گردیده  صادر  شعبه  همین  از   93/3/12-345 دادنامه   شماره 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

9/495 شماره: 92-1725 به موجب رای شماره 278 تاریخ 93/2/31 شعبه 11 شورای 
قاسمی  علیرضا  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
فرزند حالل به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 15/700/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
تا تاریخ  از تاریخ 92/11/5  تادیه  نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر و 
وصول در حق خواهان اصالن اسدی دزکی با وکالت رضوان رجائی به نشانی اصفهان 
–طبقه5-  زمین  ایران  ساختمان   – پلیس  چهارراه  به  نرسیده   – غربی  شریعتی  خ   –
احکام:  اجرای  قانون  ماده 34  احکام.  اجرای  در حق  نیم عشر حق االجرا  و  واحد109 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:25025 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

9/496 شماره: 1724/92 به موجب رای شماره 271 تاریخ 93/2/31 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی قاسمی فرزند 
محمدعلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
اجرای  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک موصوف 91/1/15  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت 
اصالن  خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  وکیل  حق الوکاله  و 
خ شریعتی   – اصفهان  نشانی  به  وکالت رضوان رجایی  با  فرزند حیدر  دزکی  اسدی 
و  واحد109  طبقه5-   – زمین  ایران  ساختمان   – پلیس  چهارراه  به  نرسیده   – غربی 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم 
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
یا مالی معرفی کند  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
نماید.م الف:25026  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  



سالمت 

 چگونه صورتی جوان
 داشته باشیم؟

»پالن و« یک شارژر کوچک و سبک 
به ش��کل حلقه کلید اس��ت که برای 
ش��ارژ گوش��ی به یک بات��ری 9 ولت 

متصل می شود.
 Plan V »پ��الن و« ش��ارژری ب��ه 
ش��کل یک حلقه کلید اس��ت؛ اندازه 
این اب��زار، کوچک و بس��یار س��بک 
اس��ت و ش��امل ی��ک مدارالکتریکی 
ب��رای انتق��ال ان��رژی از ی��ک باتری 
 مرب��ع ش��کل به گوش��ی هوش��مند 

است.
»پ��الن و« ب��ه ی��ک پ��ورت مین��ی USB ب��رای ش��ارژ اضط��راری گوش��ی 
مجه��ز ش��ده اس��ت ک��ه انته��ای آن ب��ه بات��ری متص��ل می ش��ود؛ ب��ا این 
 روش، کارب��ر می تواند در ه��ر زمان گوش��ی خود را برای چهار س��اعت ش��ارژ 

کند.

پژوهش های محققان دانشگاه بریگهام 
یانگ نشان داده اس��ت، نوزادان تنها 

خاطرات خوب را به یاد می سپارند.
دانش��مندان دریافتند اگ��ر موضوعی 
ب��رای ی��ادآوری و ثبت خاط��رات در 
نوزادان مطرح باشد، آنها تنها چیزهایی 

را به خاطر می سپارند که خوب است.
پدر و م��ادر با کودک پن��ج ماهه خود 
صحبت و بازی می کنند و نمی دانند که 
آیا کودک این خاطرات را روزی به یاد 
می آورد یا نه؟در این بررسی، محققان 
حرکات چش��م نوزادان را مورد بررس��ی قرار داده و به نتایجی دست یافتند.آنها 
افزودند: با بررسی بر روی نوزادان دریافتیم که احساسات مثبت کودکان را تحت 
تاثیر قرار می دهد و در خاطر آنها می ماند.راس فلوم سرپرست این تحقیق اظهار 

کرد: نوزادان نسبت به آنچه حس مثبت دارند، آن را حفظ و نگهداری می کنند.

شارژ اضطراری با باتری 9 ولتچه خاطراتی بیشتر در ذهن نوزادان می ماند؟

همه ما چه زن و چه مرد دوست داریم صورتی جوان 
داشته باشیم به همین منظور بهتر است ورزش های 

صورت را به طور مداوم و روزانه انجام دهیم.
 معموالً با چاق شدن بدن، صورت نیز چاق می شود 
و غبغب در می آوریم؛ برای اینک��ه صورتی ظریف 
و زیبا داش��ته باش��ید باید ورزش هایی به صورت 
روزانه انجام دهید. پ��س از مدتی متوجه تغییر در 
چهره خود می شوید. این ورزش ها باعث می شود 
چربی های ص��ورت آب ش��وند، عض��الت صورت 
س��فت تر ش��وند و صورتی ظریف و جوان تر داشته 

باشید.
برای الغر کردن صورت نیاز نیست هزینه کنید فقط 
کافی است با اراده باشید و پش��تکار داشته باشید؛ 
در وحله اول باید رژیم غذایی بدون ش��کر و چربی 
داشته باشید و غذاهای پر فیبر، میوه، سبزیجات و 
آب بخورید؛ کمبود آب ب��دن باعث به وجود آمدن 

گونه می شود و سن شما را بیشتر نشان می دهد.
نوشیدن آب و شیر روزانه را فراموش نکنید، مصرف 
نمک باید محدود شود و برای جبران آن می توانید 
غذاها را با ادویه جات مختل��ف خوش طعم کنید؛ 
غذاهای غنی از کلسیم مانند لبنیات مصرف کنید، 
با استفاده از مواد مناسب مانند عسل، ماست، روغن 
زیتون، خیار رنده شده و دیگر مواد گیاهی صورت 
خود را به نرمی ماساژ دهید و تمرینات صورت را به 

طور مداوم در مقابل آینه انجام دهید.
برای از بین رفتن غبغب:

 هر روز چند بار با پش��ت دس��ت به زیر چانه ضربه 
بزنید.

 آدامس بدون قند بجوید.
 شانه ها را صاف نگه دارید و با لب بسته یک لبخند 

بزرگ بزنید؛ این کار را هر روز 30 بار انجام دهید.
 ش��انه ها را صاف نگه دارید و خ��ود را در آینه نگاه 
کنید؛ حاال لبخندی بزرگ بزنی��د تا دندان هایتان 
کاماًل مشخص شوند، خنده به صورتی باید باشد که 
گونه ها به چشم نزدیک شوند؛ لبخند باعث می شود 

به گونه ها فشار وارد شود.
دهان را باز نگه دارید س��پس لب پایین را به داخل 

دهان ببرید تا جایی که به فک فشار وارد شود.
 لب پایین را به روی لب باال بکشید به طوری که به 
فک شما فشار وارد شود و لب باال پوشیده شود؛ در 
هنگام انجام دادن این حرکت س��ر را کمی باال نگه 

دارید. این حرکت را 5 بار در روز انجام دهید.
 بدون اینکه شانه ها را حرکت دهید سر را به طرف 
چپ بگردانید 5 ثانیه در همین حالت قرار بگیرید 
و سپس سر را به طرف راست بگردانید و 5 ثانیه در 
این حالت بمانید؛ این عم��ل را 10 بار در روز انجام 
دهید. لب باال را تا روی لب پایین بکشید تا جایی که 
روی دندان های پایین را بپوشاند؛ این حرکت را 5 

بار در روز انجام دهید.
 سر را به طرف عقب ببرید 5 ثانیه به همین حالت 
باشید سپس به حالت عادی برگردید؛ این حرکت 

را 5 بار تکرار کنید.
 سر خود را باال نگه دارید سپس زبان را تا جایی که 
امکان دارد به عقب ببرید و 5 ثانیه به همین حالت 

نگه دارید؛ این کار را 15 بار تکرار کنید.
 تاثیر این حرکات اگ��ر به صورت روزان��ه و مداوم 
انجام ش��وند بیش��تر از عمل جراحی زیبایی است 
زیرا باعث می ش��وند عضالت صورت سفت شوند و 
به علت اینکه مدتی این ح��رکات را انجام داده اید 
 یک عادت می شود و همیشه صورتی جوان خواهید

 داشت.
معجزه آویشن  

دستور تهیه محلول جادویی ضدجوش
آویشن ارگانیک خشک: برای کشتن باکتری های 

ایجادکننده آکنه
سرکه سیب: آنتی باکتریال و پاک کننده پوست

آب آلوورا: مرطوب کننده، آبرسان و تنظیم کننده 
ph پوست

برگ های آویش��ن را با چاقو خرد کنید و بعد آنها 
را درون یک شیش��ه دردار بریزید؛ باید شیش��ه تا 
نیمه با برگ های آویشن پر شود.سپس باید سرکه 
 سیب روی آویشن ها بریزید تا حدود ۲ سانتی متر

 آویش��ن ها از ته شیش��ه فاصله بگیرند. چند بار با 
قاشق آویشن ها را فشار دهید تا کامال در سرکه فرو 
بروند. در نهایت در شیشه را ببندید و آن را در مکانی 
تاریک و خنک حدود ۲ هفته ق��رار دهید؛ یادتان 
باش��د که هر ۲ روز یک بار س��راغ شیش��ه بروید و 
حسابی آن را تکان دهید. بعد از ۲هفته با یک صافی 
آویش��ن ها را از مایع جدا و بعد مقداری از آن را به 
نس��بت ۲ به یک با آب آلوورا مخلوط کنید و خوب 
هم بزنید. حاال تونر شما آماده است؛ ابتدا مقداری از 
آن را روی قسمت کوچکی از پوست صورت امتحان 
کنید، چند ساعت صبر کنید تا ببینید حساسیت 
دارید یا نه؛ اگر حساسیت نداشته باشید می توانید 
 آن را روزانه با یک پنبه به تمام قسمت های پوست

 بمالید.

به برخی از افراد به علت داشتن بیماری هایی خاص یا 
مشکالتی اجازه پرواز داده نمی شود. مگر اینکه بیماری 
یا مشکل شان رفع شود یا از سوی پزشک خود تاییدیه 
همراه داشته باشند. مثال کسانی که دچار سکته مغزی 
شده اند، ناراحتی قلبی یا ریوی پیشرفته دارند، مبتال به 
سل هستند، هموگلوبین خونشان از ۷.5 کمتر است یا 
خانم های بارداری که بارداری های مشکل دار داشته اند 
تا رفع بیماری شان بهتر است برای مسافرت هواپیما را 

انتخاب نکنند.
توصیه می ش��ود که بیماران مبتال  

به ص��رع، اخت��الالت عصبی و 
کس��انی که رفتار تهاجمی 
دارند حتما با یک همراه 

مسافرت کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل کسی 
باشد که بتواند کمکش��ان کند. کس��انی که جراحی 
روده انجام داده ان��د یک تا دو هفته و اف��رادی هم که 
کولونوسکوپی یا الپاروسکوپی شده اند، بهتر است ۲۴ 
ساعت بعد از عمل از مس��افرت هوایی پرهیز کنند. به 
خانم هایی هم که سه ماهه س��وم بارداری را پشت سر 
می گذارند پیشنهاد می ش��ود که خیلی اصرار به پرواز 
و مس��افرت هوایی نداشته باش��ند. افرادی که تجربه 
مسافرت هوایی را داش��ته اند، دیده اند که قبل از بلند 
شدن هواپیما آب نباتی به مسافران داده و از آنها تقاضا 
می ش��ود که هنگام پرواز آن را بخورن��د. این کار علت 
خاصی دارد؟دلیلش این اس��ت که وقت��ی هواپیما از 
زمین بلند می شود و به آسمان می رود اختالف فشاری 
به وجود می آید که باعث 

اختالل کارکرد شیپوراستاش می شود، وقتی که شما 
ش��کالت را می مکید و آب دهانتان را قورت می دهید 
این کار باع��ث باز ش��دن شیپوراس��تاش و در نتیجه 
برقراری تع��ادل در دو طرف پرده گوش می ش��ود که 
اگر این کار انجام نشود ممکن است گوش این اختالف 
فشار را تحمل نکند و در موارد نادری حتی پرده گوش 
 پاره ش��ود یا شاید هم فقط باعث ش��ود که شما گوش

 درد بگیرید. 
خیلی ها ترجیح می دهند که به جای مکیدن شکالت، 
آدامس بجوند اما چون در فرآیند جویدن آدامس ما آب 
دهانمان را قورت نمی دهیم پس قطعا آدامس جویدن 
نمی تواند تاثیری به اندازه مکیدن ش��کالت و آب نبات 
در جلوگیری از ناراحتی های گوش، هنگام پرواز داشته 
باشد. نوزادان از چه زمانی می توانند سفر هوایی داشته 
باشند و آیا ممکن اس��ت در پروازها مشکلی برای آنها 

به وجود آید؟
هرچند که از نظر پزش��کی بعد از هفت روزگی منعی 
برای پرواز نوزادان وجود ن��دارد اما برخی متخصصان 
توصیه می کنند که این کار تا دوسه ماهگی انجام نگیرد 
چون احتمال دارد نوزاد نتواند اختالف فشار را تحمل 
کند و پرده گوشش پاره شود. همچنین توصیه می شود 
که حتما در هنگام پرواز نوزاد را مجبور به مکیدن شیر 
یا پس��تانک کنید تا احتمال آسیب دیدنش به حداقل 

برسد.

زن��ان ب��ه دلی��ل س��اعت بیولوژیک��ی داخل��ی و 
هورمون هایش��ان نسبت به مردان بیش��تر از بی خوابی 

رنج می برند.
 حدود 30 درص��د از آمریکایی ها هفت س��اعت خواب 
توصیه شده را ندارند و مبتال به کم خوابی هستند؛ رقم 

ذکر شده در فرانسه هم یکسان است.
بر اساس یک نظرسنجی انجام ش��ده توسط بنیاد ملی 
خواب 63 درصد زنان و 5۴ درصد مردها چند شب در 
هفته از بی خوابی رنج می برند و به احتمال زیاد زنان در 

طول روز حالت خواب آلودگی دارند.
چرا زنان در اختالل خواب نس��بت به م��ردان متفاوت 
هس��تند؟ به گفته پزش��کان ای��ن موضوع ی��ک دلیل 

بیولوژیکی داخلی و هورمونی دارد.
انسان نیاز به خواب دارد و خواب خوب شبانه بدن ما را 
برای روز بعد آماده می کند؛ فعالیت بدنی و رژیم غذایی 
نیز از ضروریات زندگی اس��ت؛ هنگام��ی که ما خواب 
هس��تیم بدن ما اس��تراحت می کند اما مغز در هنگام 
خواب همچنان فعال اس��ت؛ به طور کلی مدت خواب 

برای بزرگساالن باید بین ۷ و 9 ساعت باشد.
دکتر Charles Czeistler رییس بنیاد ملی خواب و 
رییس پزشکی خواب در دانشکده هاروارد گفت: ساعت 

بیولوژیکی داخلی، سرعت و مدت زمان خواب را کنترل 
می کند. ساعت بیولوژیکی داخلی باعث هماهنگ شدن 
روز و شب می شود و روز و ش��ب را برای بدن مشخص 
می کند؛ در حالی که ساعت بیولوژیکی در زنان 6 دقیقه 
سریع تر نس��بت به مردان در حال حرکت است اما این 
دقیقه ها با اضافه شدن باعث می شوند ساعت بیولوژیکی 
زنان حدود یک س��اعت تا یک س��اعت و نیم زودتر از 
مردان تنظیم شود.ساعت بیولوژیکی زنان، آنها را صبح 

زودتر بیدار می کند و شب مانع خواب آنها می شود. 
ساعت خواب زنان هر روز جلوتر می رود، آنها می خواهند 
دراز بکشند و نسبت به روز قبل یه کم زودتر بلند شوند 
اما آنها موفق به انجام این کار نمی ش��وند؛ این به خاطر 
تضاد بین زمان بیولوژیکی و زم��ان واقعی خواب زنان 
اس��ت، زنان در خوابیدن دچار مشکل می شوند و مدت 

زمان خواب آنها کاهش پیدا می کند.
تف��اوت در تنظیم هورمون��ی زنان و مردان نیز نش��ان 
می دهد آنها در اختالل خواب یکسان نیستند؛ استروژن 
باعث کوتاه ش��دن چرخ��ه خواب می ش��ود؛ به همین 
دلیل زنان اغلب در زمان قاعدگی، حاملگی یا یائسگی 
مش��کالتی در خوابیدن دارند؛ در مقابل مردان بیشتر 
به دلیل قطع جریان تنفس��ی یا چربی دور گردن دچار 

 اختالل در خواب می ش��وند.به گفته پزش��کان حدود
 1۷ درصد م��ردان و 9 درصد زنان مبت��ال به بی خوابی 
هستند.به گفته دکتر »چارلز« می توان از این اختالل 
خواب و کمبود خواب جلوگیری کرد؛ بهداشت خواب 
خوب ضروری اس��ت و ای��ن در صورتی اس��ت که فرد 
در زمان واقعی و در یک س��اعت مش��خص هر شب به 
رختخواب برود؛ برای تنظیم خواب ش��بانه باید به اتاق 
 خواب رفت، تمام چراغ ها را خاموش کرد و اتاق را خنک

 نگه داشت.

چه کسانی منع پرواز دارند؟

پسر بی ادب 
س��عدی گوی��د: از س��رزمین »دودم��ان بک��ر ب��ن وائ��ل« 
نزدیک ش��هر نصیبین ک��ه در دیار ش��ام قرار داش��ت مهمان 
پیرمردی ش��دم. یک ش��ب برای من چنین تعری��ف کرد: من 
در تم��ام عمرم جز یک فرزند پس��ر  ک��ه )اکن��ون( در این جا 
اس��ت فرزندی ندارم. در این بیابان درختی کهنسال است که 
 مردم آن را زی��ارت می کنن��د و در زیر آن به مناج��ات با خدا 
می پردازند. من شب های دراز به پای این درخت مقدس رفتم 
 و نالیدم تا خداوند به من همین یک پس��ر را بخش��ید. سعدی
  می گوید: ش��نیدم آن پس��ر ناخلف به دوس��تانش آهس��ته

 می گفت: چه می شد که من آن درخت را پیدا می کردم و به زیر 
آن می رفتم و دعا می کردم تا پدرم بمیرد.

آری؛ پیرمرد دلش��اد بود که دارای پسر خردمندی شده است. 
ولی پسر سرزنش کنان می گفت: پدرم خرفتی فرتوت و سال 

خورده است.

تعبیر مؤدبانه 
شبی هارون الرشید در خواب دید که دندان های او ریخته شد. 

ُمَعِبری را طلبید و از تعبیر خواب خود سوال نمود.
معبر گفت: این خواب دلیل اس��ت که جمیع خویشان خلیفه 
بمیرند. هارون از این س��خن او ناراحت ش��د و گفت: خاک به 
دهنت؛ سپس فرمان داد تا او را صد تازیانه بزدند. معبر دیگری را 
طلبید و از تعبیر خواب پرسید. معبر گفت: این خواب دلیل است 

که عمر خلیفه از همه اقربا درازتر باشد.
هارون الرشید خلیفه عباسی بخندید و  گفت هر دو تعبیر در یک 
معنی است اما دومی ادب را رعایت نمود. پس فرمان داد تا هزار 

درهم )پاداش( به وی دادند.

توانگری بی ادب 
وقتی ابراهیم ادهم در طواف کعبه دید توانگری مشهور بر اسبی 
نشسته و طواف می کند؛ این حالت او را نپسندید و ناراحت شد.

چون حاجیان از مکه بازگشتند، آن مرد توانگر در بیابان از قافله 
جدا ماند. اشرار اسب، شتر، لباس و اثایه او را گرفتند و او را برهنه 
رها کردند. آن مرد در بیابان پیاده می رفت. ابراهیم به او رسید و 
او را در آن حال دید. سپس فرمود: هرکه در جایی همانند کعبه  
که همه پیاده )طواف کنند و او سواره باشد و بی ادبی کند، االن 

در بیابان پیاده و بی توشه و بی زاد می رود. 

ازدواج مساوی با جهاد!
عابدی همسر خوبی داشت و در راه او فداکاری می کرد تا اینکه 
همس��رش از دنیا رفت. هر چه از او خواس��تند تا دوباره همسر 
اختیار کند و ازدواج نمای��د او نمی پذیرفت و می گفت: تنهایی 

برایم بهتر است.
مدتی که گذشت روزی به دوستانش گفت: برایم همسری اختیار 
کنید تا ازدواج کنم. علت تغییر عقیده اش را پرسیدند. او گفت: 
یک هفته از فوت همسرم گذشته بود که در عالم رؤیا دیدم گویا 
درهای آسمان گشوده شده و افرادی از آن درها پایین آمده در 
هوا چرخ می زنند و هر کدام که از کن��ار من عبور می کنند به 
نفر بعدی می گویند: این شخص شومی است و نفر بعد حرف او 
را تصدیق می کند. من به خاطر هیبتی که داشتند جرأت نمی 
کردم علت آن حرف را از ایشان سووال کنم. تا اینکه آخرین نفری 
که از کنار من عبور می کرد غالمی بود. از او پرسیدم علت شومی 
چیست که می گویند؟ منظور تو هستی! گفتم: چرا!؟ گفت: ما تا 
به حال عمل تو را با اعمال مجاهدین فی سبیل ا... در یک ردیف 
قرار می دادیم؛ یک هفته است که به ما دستور داده شده عمل تو 
را در ردیف اعمال متخلفین )عقب ماندگان از جهاد( قرار دهیم. 
علت این دستور را هم نمی دانم. من متوجه شدم که یک هفته 
است بدون همسر شدم و ثواب اعمالم کم شده است. بنابراین 

تصمیم گرفتم ازدواج کنم. 

پناه به خدا از بدگمانی 
پیامبر اکرم )ص( در مسجد معتکف بودند. زنی آمد و با او مدتی 
سخن گفت و بعد برخاست که برود. پیامبر هم برخاست و با او 

به راه افتاد.
 در ای��ن هن��گام دو نف��ر از انص��ار از کن��ار آن حض��رت عبور 
می کردند. سالم کردند و گذشتند. پیامبر آنها را صدا زد و فرمود: 
این زن صفیه عیالم می باشد. آن دو گفتند: ای رسول خدا! آیا ما 

شک نسبت به این زن و شما داشتیم؟!
فرمود: شیطان مثل خون وارد وجود انسان می شود؛ من ترسیدم 

شیطان بر شما وارد شود و شما ظنین و بدگمان بشوید!

پناه از عقوبت کردن 
مردی در زمان رس��ول خدا)ص( گناهی ک��رد و از ترس تعزیر 
پنهان ش��د. روزی امام حسن)ع( و امام حس��ین)ع( که طفل 
بودند به تنهایی یافت و بر دوش خود سوار کرده و بر پیامبر)ص( 

وارد شد.
عرض کرد: یا رسول ا...! من به خدا و به این دو فرزندانت  از عقوبت 

کردن به شما پناه آورده ام و از آن گناهی که کرده ام درگذر.
پیامبر)ص( چنان بخندید که دست به دهان مبارک گذاشت و 
فرمود: برو آزادی! و به امام حسین)ع( فرمود که شفاعت شما را 

در حق او قبول کردم.
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حضرت محمد )ص( :
 انسان همراه کسی محشور می شود که او را دوست بدارد. 

زنان بیشر از مردان از بی خوابی رنج می برند

عکس نوشت

رییس بانک مرکزی: 
رقم فساد بانکی 12هزار 
میلیارد نبوده،
0 7میلیارد بود است
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