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گردشگران خارجی  دور میز اصفهان شناسی گرد می آیند 

رییس کل بانک مرکزی

12:3۰؛ جدال شیران پارسی در سرزمین کانگروها
گام بزرگی در جهت توسعه گردشگری
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رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک )سامانه 
مبادله الکترونیک چک( در روز 22 بهمن ماه س��ال جاری 
به ص��ورت جامع و کامل در کل کش��ور خب��ر داد و گفت: 
مهمترین اثر این س��امانه ایجاد امنی��ت و جلوگیری از به 

جریان افتادن چک های بی محل اس��ت.ولی اهلل سیف در 
پاسخ به پرسشی در خصوص مشکالت ایجاد شده در سامانه 
چکاوک در برخی از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز 

به مرحله بهره برداری صد درصد نرسیده و استان...

    اس��تاندار اصفهان در مراس��م آیین گش��ایش میز اصفهان شناس��ی گف��ت: ایجاد میز 
اصفهان شناسی گام بزرگی در جهت توسعه گردشگری در اصفهان محسوب می شود.

رسول زرگرپور افزود: سوابق و پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان بر همه آشکار 
اس��ت. اس��تان اصفهان دارای بیش از 2۰ هزار جاذبه تاریخی، فرهنگی و مذهبی است که 
۱۷۰۰ مورد آن به ثبت رسیده و از این میان ۵ اثر نیز توسط سازمان یونسکو به ثبت جهانی 
رسیده است.وی ادامه داد: استان اصفهان در س��ال ۹۱ پذیرای ۶۵ هزار گردشگر خارجی 
بوده است. این آمار در سال ۹2 به ۱۱۰ هزار و تا پایان آبان ماه ۹۳ به ۱۶۰ هزار نفر رسیده 

است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز به 2۰۰ هزار نفر برسد. 
وی افزود: هر یک از این گردشگران به عنوان یک س��فیر خارجی قلمداد می شود که قادر 
است آنچه را از میراث غنی فرهنگی و هنری در اصفهان مشاهده کرده با خود به سرزمینش 
ببرد. بنابراین اجرای طرحی همچون میز اصفهان شناس��ی در ایجاد فرصتی برای آشنایی 
بیشتر گردشگران با اصفهان و میراث فرهنگی و هنری آن در دستیابی ما به این هدف بسیار 
موثر است. استاندار اصفهان ضمن تاکید بر اینکه این طرح نیاز به همکاری همه مسووالن و 

هنرمندان دارد عنوان کرد: من از همه افرادی که می توانند در گسترش و تقویت...

برخورد با  برگزارکنندگان 
نمایشگاه های غیر مجاز 

معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اصفه��ان گف��ت: برخورد ج��دی با 
برگزارکنندگان نمایش��گاه های غیرمجاز مبلمان و دیگر 
 نمایشگاه ها در سطح استان در دس��تور کار سازمان قرار 
دارد.محمد مجیری با اش��اره ب��ه برپای��ی دوازدهمین 
نمایش��گاه تخصصی مبلم��ان و دکوراس��یون در محل 
نمایش��گاه های بین المللی اصفهان اظهار داش��ت: طبق 
مصوبه هیات وزیران، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها با هماهنگی با سازمان توس��عه تجارت ایران، 

موظف است مکان و زمان برگزاری نمایشگاه ها...
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يادداشت

 ايجاد اختالف میان مسلمانان 
در دستور کار دشمن است

امام جمعه اصفهان گفت: ایجاد اختالف میان مس��لمانان در 
دستور کار دشمن است.

 آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد ظهر در نماز جمعه این 
هفته اصفهان با تأکی��د بر وحدت مس��ووالن اظهار کرد: هر 
فردی در مس��یر تفرقه حرکت کند آب به آس��یاب دش��من 

می ریزد.
وی همچنین خواستار مقابله با خطر اعتیاد و مقابله همزمان 
با مصرف کننده و فروشنده شد.امام جمعه اصفهان پیشنهاد 
داد ت��ا با کم��ک خیری��ن اردوگاه های��ی برای جم��ع آوری، 
 ترک دادن آنان و همچنین ایجاد اش��تغال معتادان س��اخته 

شود.
وی در پایان با بیان اینکه اعتیاد منشأ فسادهای دیگر همچون 
سرقت و فحشا است، اضافه کرد: تنها دولت موظف به مقابله 
با اعتیاد نیست بلکه برای ریشه کنی آن تمام ارگان ها و مردم 
 باید با هم همکاری کنند تا این معضل در کش��ور ریش��ه کن

 شود.

 دولت به ياری موسسات 
عام المنفعه بیايد

رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه کش��ور گفت: 
سیاس��ت دولت به گونه ای باشد که موسس��ات عام المنفعه 
را کم��ک کن��د. حجت االس��الم س��یدرضا تق��وی در آیین 
افتتاح سومین موسس��ه فرهنگی نوراالئمه کش��ور در شهر 
زواره با اش��اره به اینکه مردم باید با کتاب ان��س پیدا کنند، 
 اظهار کرد: متاس��فانه س��اعات مطالعه مردم کشور ما اندک 

است.
وی افزود: توقع می رود مردمی که انقالب کرده اند و این همه 
شهید در راه دفاع از آرمان های نظام تقدیم کرده با آن تمدن 

کهن، مطالعاتشان بیش از این باشد.
رییس شورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه کشور در ادامه با 
تاکید بر اینکه باید نس��ل جوان را با کتاب آشنا کنیم، گفت: 
امروزه کتاب های الکترونیکی در کنار کتاب کاغذی فرهنگ و 
فکر را منتقل می کنند و بخش عظیمی از اطالعات و معلومات 

بشری نیز از طریق فضای مجازی و سایت ها منتقل می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه مرکز نوراالئمه شخصی نیست و از 
مسووالن و دس��تگاه های فرهنگی می خواهم که این مرکز را 
تقویت کنند، تصریح کرد: این یک مرک��ز فرهنگی متعلق به 
افراد منطقه است و افرادی که دل در فرهنگ دینی دارند باید 

این مرکز را کمک کنند.

مسووالن هر مشکل و تنشی را 
رسانه ای نکنند

امام جمعه شهرستان نطنز گفت: مسووالن در هر رده ای باید 
مراقب تریبون و سخنان مطرح شده خود در هر پست و مقامی 
باشند و نباید هر مشکل و تنشی را رسانه ای کرده و آن را بین 
مردم بازگو کنند. حجت االسالم روح اهلل امینی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته در نطنز اظهار کرد: وجود رهبری حکیم 
و فرزانه مانند آی��ت اهلل خامنه ای اج��ازه نمی دهد که برخی 
وحدت و انس��جام مثال زدن��ی انقالب اس��المی و جمهوری 
اس��المی ایران را خدش��ه دار کنند.وی افزود: هیچ کس حق 
ندارد که به بهانه های سیاس��ی و به بهانه اینکه ش��خصی در 
جناح سیاسی او نیست، وحدت شکنی کرده و وحدت جامعه 
را مختل کند.خطیب جمعه نطنز تصریح کرد: برخی از روی 
بی تدبیری و بی بصیرتی به خاطر اینکه در سیاس��ت به جایی 
نرسیده اند، تخریب سیاس��ی و اجتماعی آن شخص را انجام 
می دهند که با این حرک��ت وحدت ش��کنی در جامعه اتفاق 

می افتد.
وی خاطر نشان کرد: با این حرکت وحدت در جامعه خدشه دار 
می شود و آب در آسیاب دشمن ریخته می شود و آنها هم با پر 
و بال دادن بی جا به یک موضوع بهانه ای را به دست می آورند 

تا وجهه نظام اسالمی و انقالب را خدشه دار کنند.

قشقاوی: آماده لغو دو طرفه ويزا 
برای تمام کشورها هستیم

معاون وزی��ر امور خارج��ه گف��ت: وزارت خارج��ه آمادگی 
 دارد تا با هر کش��وری به ص��ورت متقابل لغ��و روادید را اجرا 

کند.
حسن قشقاوی در نشس��ت خبری سومین نشست تخصصی 
منطقه ای گردشگری س��المت ضمن بیان این مطلب اظهار 
کرد: وزارت امور خارجه ای��ن آمادگی را دارد ت��ا لغو روادید 
با هر کشوری را با اولویت کش��ورهای همسایه در دستور کار 

قرار دهد.
وی ادامه داد: در خصوص ویزای س��المت نی��ز ما هم اکنون 
شرایط خاصی داریم و هزینه های این نوع ویزا را به 50 درصد 
کاهش داده ایم.مع��اون وزیر امور خارج��ه تصریح کرد: تمام 
استان های کش��ور ما امن هستند و در س��ال های اخیر هیچ 
مشکلی برای هیچ گردشگری در ایران به وجود نیامده است 
 که این مس��اله موید وجود امنیت پایدار در سراس��ر کش��ور 

است.
قشقاوی اضافه کرد: دستورالعملی که اخیرا در شورای امنیت 
کش��ور به تصویب رس��یده اس��ت در جهت ارتقای وضعیت 
گردش��گران در کش��ور بوده اس��ت و از ط��رف مقابل برخی 
مالحظات امنیتی در آن لحاظ شده اس��ت که اظهار نظر در 
خصوص آن در صالحی��ت و تخصص من نیس��ت اما عجالتا 
برای جلوگیری از سوء اس��تفاده های احتمالی در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشاره به لغو روادید کش��ور عراق در ایام اربعین عنوان 
کرد: ما این آمادگی را داریم که در ایام ش��هادت امام رضا)ع( 
این مساله را برای تمام همسایگانمان به اجرا در بیاوریم زیرا 

آن ها به گردن ما حق همسایگی دارند.
مع��اون وزی��ر ام��ور خارجه عن��وان ک��رد: ما توج��ه خوبی 
ب��ه زائ��ران عراق��ی داری��م و در همی��ن راس��تا س��ال 
 گذش��ته 2 میلی��ون نف��ر از ای��ن عزی��زان وارد کش��ور م��ا

 شدند.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی  
چهارشنبه گذشته در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم، 
با اش��اره به ضرورت مقابله با تالش بیگانگان برای تحریف 
واقعیت های انقالب و به فراموشی سپرده شدن رویدادهایی 
مانن��د ۱۹ دی ۱۳5۶ و نهم دی ۱۳۸۸ افزودند: دش��منی 
اس��تکبار با ملت ایران، پایانی ندارد و مسووالن باید با تکیه 
بر نیروهای داخلی، حربه تحریم را از دست دشمن غیرقابل 
اعتماد خارج کنن��د و با دل بس��تن به نقطه های روش��ن 
حقیقی، وظایف خ��ود را در تحقق آرمان های درخش��ان 

انقالب و ملت انجام دهند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تبریک ایام می��الد پیامبر 
عظیم الش��أن اس��الم )ص( و حضرت امام صادق )ع(، قیام 
نوزده��م دی ۱۳5۶ را رویدادی تاریخی، ب��زرگ و تعیین 
کننده خواندند و گفتند: انگیزه هایی وج��ود دارد تا روزها 
و حوادث بزرگ و تعیین کننده انقالب اس��المی و سه دهه 
اخیر به فراموشی سپرده شود اما تا وقتی ملت زنده است و 
دل های مؤمن و دارای انگیزه و زب��ان های حق گو حضور 
دارند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.رهبر انقالب اسالمی زنده 
نگه داشته ش��دن ۱۹ دی ۱۳5۶، 22 بهمن ۱۳5۷، ۹ دی 
 ۱۳۸۸ و دیگر مقاطع سرنوشت س��از ملت ایران را حرکتی 
مجاهدت آمیز خواندند و گفتند: جبهه مقابل نظام اسالمی 
به نسل دوم و سوم انقالب امید بسته بود تا آنها را از انقالب 
اسالمی رویگردان کند اما همین نسل س��وم و جوان های 
کش��ور بودند که حادثه عظیم ۹ دی را بوجود آوردند و آن 
سیلی محکم را به صورت کس��انی که سعی داشتند مسیر 

انقالب را با فتنه منحرف کنند، نواختند.
رهبر انقالب اس��المی با یادآوری مج��دد اهمیت تاریخی 
حادث��ه ۱۹ دی س��ال ۱۳5۶ در قم، گفتن��د: نوزدهم دی 

مبدأ یک حرکت عمومی در کش��ور شد و ملت ایران را وارد 
 میدان مبارزه با رژیم طاغوت کرد که در نهایت بساط رژیم 

ستم شاهی از این کشور برچیده شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با اش��اره به انگیزه هایی 
که برای تحری��ف حقای��ق و واقعیات رژیم پهل��وی وجود 
دارد، به چند خصوصیت آن رژیم اش��اره کردند و افزودند: 
 دیکتاتوری سیاه و اس��تفاده از قساوت آمیزترین روش ها و

 وحشیانه ترین ش��کنجه ها در زندان های مخوف، یکی از 
خصوصیات رژیم پهلوی بود و هم��ه مدعیان امروز حقوق 

بشر نیز با تمام وجود از چنین رژیمی حمایت می کردند.
ایشان با اش��اره به نقش صهیونیس��ت ها و آمریکایی ها در 
ایجاد دستگاه جهنمی س��اواک در رژیم گذش��ته و ایجاد 
خفقان ش��دید در کش��ور افزودند: افش��اگری ه��ای اخیر 
درخصوص زندان های مخفی و شکنجه های سازمان سیا در 
امریکا نیز نشان می د هد ادعاهای آمریکایی ها در حمایت از 

آزادی بیان به هیچ وجه با واقعیات همخوانی ندارد.
 رهب��ر انق��الب اس��المی وابس��تگی ذل��ت آمی��ز ب��ه

 قدرت های خارجی را یکی دیگر از خصوصیات رژیم پهلوی 
 برشمردند و خاطرنشان کردند: در آن دوران آنچه که منافع

 قدرت ه��ای بیگانه و به وی��ژه آمریکا، اقتضا م��ی کرد، در 
سیاس��ت ها و رفتارهای داخلی، منطق��ه ای و بین المللی 

دنبال و ملت ایران به شدت تحقیر می شد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: عل��ت بغض و کینه و 
دش��منی تمام نش��دنی آمریکایی ها با ملت ایران و انقالب 
اس��المی، این اس��ت که کش��وری با ویژگی ها و موقعیت 
راهبردی ایران به واسطه پیروزی انقالب از دست آنها خارج 

شده است.
ایشان سومین خصوصیت رژیم پهلوی را مبتال بودن به انواع 

فس��ادهای جنس��ی، مالی و اخالقی، در عالی ترین سطوح 
حکومتی دانستند و گفتند: در آن رژیم خبیث و فاسد مردم 
به هیچ وجه به حس��اب نمی آمدند و رأی و نظر مردم هیچ 
اهمیتی نداشت و رابطه مردم و حکومت بطور کلی قطع بود.

رهبر انقالب اس��المی، ب��ی اعتنایی به پیش��رفت علمی، 
ترویج خود ک��م بینی، بزرگ نمایی فرهن��گ غربی، عادت 
دادن ذائقه مردم به واردات به ج��ای احیای تولید داخلی، 
و نابودی کش��اورزی و صنایع ملی را از دیگ��ر بخش های 

کارنامه س��یاه رژیم پهلوی 
دانس��تند و خاطرنش��ان 
کردند: ملت با هوش ایران 
که این تحقیره��ا و ظلم و 
فسادها را مشاهده می کرد، 
بواس��طه یک مرد الهی که 
همان امام بزرگوار)ره( بود، 
پا به میدان گذاش��ت و در 

نهایت پیروز شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: پیشرفت ها 
و موفقیت ه��ای کنونی و 
بیداری و جایگاه برتر ملت 
ای��ران در منطق��ه همه به 
دلیل برداش��ته شدن مانع 
بزرگ رژیم فاسد و ظالم و 

وابسته پهلوی بوده است.
رهبر معظم انقالب با اشاره به آغاز دشمنی جبهه استکبار 
با ملت ایران پس از پیروزی انقالب تأکید کردند: هیچکس 

تصور نکند دشمن از خباثت و خصومت دست برمی دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه افزودند: وقتی در 
مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن 
فرصت می کند مقاصد خود را در کش��ور پیگیری کند اما 
اگر قوی، آماده و دشمن ش��ناس بودید استکبار، به ناچار از 

خصومت ورزی دست می کشد.
ایشان فشارهای امروز جبهه زورگویان جهانی به ملت ایران 
را ناشی از یک دشمنی تمام نش��دنی برشمردند و افزودند: 
اگرچه هنوز ت��ا تحقق کامل آرمان های��ی همچون عدالت 
اجتماعی و اخالق اسالمی راه زیادی مانده است اما برخالف 
حرف های نسنجیده و غلطی که بعضی ها درباره بی توفیقی 
ملت ایران می گویند این ملت با حرکت در مسیر آرمان ها 

توانسته است توفیقات بسیار بزرگی به دست آورد.
رهبر انقالب با انتقاد از کس��انی که توفیقات ملت از جمله 
پیش��رفت های علمی را نادی��ده می گیرن��د افزودند: چرا 
نابخردانه، دس��تاوردهایی را که پای��گاه های علمی جهانی 
نیز به آنها اذعان دارن��د، انکار می کنید و با س��خنان غلط 
و غیرمنصفانه در راه پرافتخاری که م��ردم طی کرده اند و 
 حتی دشمنان را مجبور به تحسین کرده است، ایجاد تردید

 می کنید؟حضرت آیت اهلل خامنه ای در اش��اره ای به صدر 
اس��الم افزودند: در آن زمان نیز همه آرمان ها محقق نشد 
اما مهم این بود که حرکت در مس��یر تحق��ق اهداف ادامه 
داشت که امروز نیز ملت، همان مسیر را، با افتخار و اقتدار و 

ایستادگی ادامه می دهد.
 رهبر انق��الب اس��المی در ادامه سخنانش��ان ب��ه تبیین

 اولویت های کشور و جامعه پرداختند و اتحاد و اتفاق ملی را 
مهمترین نیاز امروز خواندند.

ایشان تأکید کردند ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم، 
به هر عنوان و با هر توجیه، ضد منافع ملی و ضد آرمانهاست.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای کمک به مس��ووالن و دولت را 
وظیفه ای همگانی برش��مردند و با تأکید مجدد بر ضرورت 
نگاه به درون افزودند: دولتی ها هم بدانند که تنها چیزی که 
می تواند آنها را به انجام وظایفشان قادر کند، تکیه بر مردم 
و نیروهای داخلی است.رهبر انقالب با اشاره به تحریم های 
ظالمانه افزودند: تحریم ها برای کش��ور مشکل ایجاد کرده 
اما اگر دشمن ش��رط برداشته ش��دن آنها را، فالن مسئله 
اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسالم و استقالل 
و پیشرفت علمی قرار دهد قطعاً غیرت هیچ مسوولی، قبول 

نمی کند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: البته دش��من فعاًل به 
صراحت با آرمان ها کاری ندارد اما اگر عقب نش��ینی بشود 
بعداً س��راغ آرمان ها هم می آید بنابراین باید با هوشیاری، 

هدف »پیشنهادها، حرفها و اقدامات دشمن« را درک کرد.
ایش��ان مصون کردن ایران در مقابل تحریم ه��ا را، تنها راه 
محدود کردن قدرت مانور دشمن خواندند و تأکید کردند: 
معنای واقعی اقتصاد مقاومتی همین است و تحقق این مهم، 

وظیفه اصلی مسووالن کشور است.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به تأکید مکرر بر ضرورت 
قطع وابس��تگی به درآمده��ای نفتی افزودند: مس��ووالن 
کشور و دولت نباید به دس��ت بیگانه چشم بدوزند و بدانند 
 حتی یک قدم عقب نشینی، پیش روی دشمن را به دنبال

 می آورد بنابراین باید فکری اساس��ی کرد و با تکیه بر ملت 
 و نیروه��ای داخلی به گون��ه ای عمل کرد که اگر دش��من 
تحریم ها را هم برنداشت، ضربه ای به پیشرفت و رونق و رفاه 

مردم وارد نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمین��ه افزودند: باید 
حربه تحریم را از دست دشمن بگیرید چرا که اگر چشم به 
دست دشمن بدوزید تحریم ها همچنان باقی خواهد ماند 
همانگونه که آمریکایی ها، امروز با کمال وقاحت می گویند 
اگر در قضیه هسته ای، ایران کوتاه هم بیاید تحریم ها، یکجا 

و همه برداشته نمی شود.
ایشان پرسیدند با این واقعیات آیا می شود به چنین دشمنی 

اعتماد کرد؟
رهبر انق��الب افزودند: من ب��ا مذاکره مخالف نیس��تم، اما 
 معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی س��پرد

 نه به نقطه های خیالی.
ایشان در پایان سخنانشان خاطرنش��ان کردند: مسووالن، 
به لطف خدا مشغول کار هستند و همه باید به دولت کمک 
کنند اما دولتی ها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و 
ضمن خ��ودداری از بیان حرف های غیرالزم، دو دس��تگی 
بوجود نیاورند و تالش کنند وحدت و ایمان و همت ملت را 

مورد استفاده صحیح قرار دهند.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای آینده ای��ران عزی��ز را کاماًل 
درخش��ان خواندند و افزودند: به فضل اله��ی راه پرافتخار 
تحقق آرمانها ادامه می یابد و جوانان کشور روزی را خواهند 
دید که دش��منان گردنکش و ظالم در مقابل آنها مجبور به 

خضوع شوند.

رهبر معظم انقالب: 

 يک قدم عقب نشینی، پیش روی دشمن را به دنبال می آورد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اصفهان می تواند ساالنه 15 میلیارد دالر درآمد داشته باشد

اسنودن فاش کرد

آمريکا آغازگر حمله ويروس استاکس نت علیه ايران بوده است

دولت نباید به دست بیگانه چشم بدوزد

اخبار کوتاه

2
اقدام های تروریستی در پاریس محکوم است

نمایندگان س��ازمان های اسالمی فرانس��ه با صدور بیانیه ای حمله تروریستی 
اخیر به دفتر نش��ریه فکاهی چارلی ابدو و گروگان گیری ها در پاریس پایتخت 

فرانسه را محکوم کردند.
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  مع��اون رییس جمهور گفت: اگ��ر ۱+5 بخواهد در 
مذاکرات هسته ای پا پس بکشد آن ها هستند که در 

افکار عمومی جهان می بازند.
عل��ی اکبر صالح��ی رییس س��ازمان ان��رژی اتمی 
درپاسخ به اینکه ارزیابی تان از مذاکرات ایران و 5+۱ 
که هفته آینده در ژنو برگزار می شود چیست؟ اظهار 
کرد: ارزیابی من از روند مذاکرات مثبت است به این 
اعتبار که طرف مقابل راهی جز تعامل با ایران برایش 
باقی نمانده اس��ت و ما تمامی بهانه ها را از آن ها در 

ابعاد فنی گرفته ایم.
وی ادام��ه داد: در بحث آب س��نگین اب��راز نگرانی 
کردند و ما گفتیم آمادگی داریم راکتور آب سنگین 
را باز طراحی کنیم که می��زان تولید پلوتونیم آن در 
سال را که بیش از ده کیلو است به کمتر از یک کیلو 
کاهش دهیم و همچنی��ن در مواردی دیگر از جمله 
غنی سازی بهانه های آن ها را برطرف کردیم تا هم 
نگرانی آن ها رفع شود و هم خواسته ما تامین شود و 

یک تعامل برد- برد داشته باشیم.
صالحی تاکید کرد: ام��ا اگر آن ه��ا بخواهند از این 
روند پا پس کشند آن ها هستند که در افکار عمومی 

جهان می بازند.
رییس س��ازمان ان��رژی اتم��ی خاطر نش��ان کرد : 
جمهوری اس��المی ب��ا عقالنیت و انعط��اف مقبول 
و مطالعه ش��ده کار را پی��ش برده و آن ه��ا ۱+5 در 
وضعیتی هس��تند که اگر بخواهند غیر از همراهی 
و تعامل با ایران برخورد کنند باید خود پاس��خگوی 
افکار عمومی جهان باشند.وی در ادامه در پاسخ به 
سوالی دیگر درباره پیشرفت های هسته ای ایران با 
توجه به توطئه ه��ا و محدودیت های اعمال ش��ده 
گفت: دش��من از ابتدای انقالب اسالمی سعی کرده 
به هر ترفندی ایران را در اهدافش شکست دهد اما 
هر بار با بن بست مواجه شده اس��ت. در ابعاد فنی و 
هسته ای آن ها نتوانستند کاری پیش ببرند و امروز 
نزدیک به 20 هزار س��انتریفیوژ در اختیار داریم . به 
لحاظ سیاسی نیز سعی کردند ما را در منطقه در هر 
مقطع با یک بحران مواجه کنند . ابتدا بحث سوریه 
سپس داعش و حاال با بحث کاهش قیمت نفت وارد 

شده اند.
صالحی ادامه داد: دو سه سال است که ایران عادت 
کرده است کمتر از یک میلیون بشکه نفت بفروشد 

و با همین میزان توانس��ته ایم ح��دود ۸0 میلیون 
جمعیت را اداره کنیم. در حالی که برخی کشورهای 
اطراف ما با دو س��ه میلیون جمعیت دو سه برابر ما 

نفت صادر می کنند.
معاون رییس جمهور گفت : ما یاد گرفتیم چگونه با 
این امور پیش رویم و حتی بودجه سال آینده کشور 
تنها حدود ۳5 درصد به درآمدهای نفتی متکی است 
و این برای ما یک فرصت اس��ت تا ب��ه گفته رهبری 
اقتصادی درونزا و بدون اتکا به نفت داش��ته باشیم. 
ما قطعا از ای��ن بحران به خوبی عب��ور خواهیم کرد 
هر چند مش��کالتی به همراه دارد ام��ا ملتی که می 
 خواهد از استقالل خود دفاع کند به طور یقین باید 
هزینه اش را بپ��ردازد و این دیگران هس��تند که به 
جز نفت چیزی ندارند زندگی شان با آن اداره کنند.

صالحی خاطر نش��ان ک��رد : مکر و حیل��ه آن ها در 
رابطه کاه��ش قیمت نفت علیه ایران به خودش��ان 
بازخواهد گش��ت و ب��ه زودی زود مصیبتی بر آن ها 
 وارد می ش��ود که حل آن  برایشان مش��کل خواهد

 بود.
رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به فعالیت های 
این س��ازمان گفت:  بر اس��اس منویات رهبری و با 
حمایت رییس جمه��ور کار را پیش می بریم و هیچ 

کاری متوقف نخواهد شد.
وی گفت: انش��اء اهلل ش��اهد کلنگ زن��ی دو واحد 
نیروگاه اتمی با مش��ارکت روس هادر س��ال آینده 
خواهیم بود و اکنون در حال طراحی آن هس��تیم و 
هفته آینده کلنگ زنی یک شهرک بزرگ با دو هزار 
و 500 واحد س��اختمانی که بیش از ده هزار نیروی 
انسانی را در خود جای دهد خواهیم داشت و همین 
جا از دانش��گاه ها و مراکز فنی حرفه ای می خواهیم 
که در زمینه های مورد نیاز مذکور تالش بیش��تری 

انجام دهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما با دو نوع 
تحریم از سوی نظام سلطه مواجه شدیم، گفت: یکی از این 
تحریم ها در دولت گذش��ته بوده و یکی در این دولت که با 

پایین آوردن قیمت نفت رخ داده است.
 محسن رضایی ش��امگاه جمعه در نهمین آیین بزرگداشت 
شهید احمد کاظمی و شهدای عرفه با بیان اینکه شهیدان 
عرفه معجزه انقالب هستند، ادامه داد: من از نزدیک تک تک 
این  شهدا را می شناس��م و می دانم جزء سرمایه های بزرگ 

معنوی هستند.
وی اضافه کرد: شهید احمد کاظمی یک جوان ناشناخته و 
گمنام نجف آبادی بود که زمانی که پیام امام )ره( را ش��نید 
به س��وی جبهه ها راه افتاد و به فکر کمی امکانات هم نبود 
و همین جوان ها موفق ش��دند ۱۸0 قبضه توپ را از دست 
عراقی ها خارج کنند و غرش همین توپ ها بود که خرمشهر 

را از دست عراقی ها خارج کرد.
وی با بی��ان اینکه چن��د نوع فرمان��ده وج��ود دارد، افزود: 
ی��ک فرمان��ده از روی درج��ه و مق��ام عم��ل می کن��د و 
ی��ک ن��وع فرمان��ده نی��ز از طری��ق پ��اداش و دس��تمزد 
 ام��ا در جن��گ تحمیل��ی هیچ ک��دام از اینه��ا وج��ود

 نداشتند.
رضایی گفت: ش��هید کاظمی هیچ درجه ای نداشت اما چه 
اتفاقی رخ داد که همه فرمانبردار وی بودند این نوع س��وم 

فرماندهی کردن از طریق نفوذ معنوی بود که شهید کاظمی 
از این شیوه استفاده می کرد.

وی تصری��ح ک��رد: خود ای��ن فرمانده��ان اگ��ر در جنگ 
هم��راه س��ایرین نبودن��د عقب ت��ر از آنه��ا نی��ز نبودند و 
دیگ��ر اینکه ای��ن فرمانده��ان دلس��وزی بس��یاری برای 
 بچه های م��ردم داش��تند و این انس ب��ا یکدیگ��ر قیامت 

می کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: راه نجات کشور 
ما از تحریم اقتصادی این اس��ت که روی ارزش های انقالب 
بایستیم، چراکه موجب می شود بتوانیم تحریم ها را خنثی 
کنیم و اگر از ارزش ها فاصله بگیریم به طور حتم آسیب پذیر 

می شویم.
رضایی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: استکبار 
فتن��ه تکفیری ها را برای اسالم هراس��ی به  وج��ود آورده و 
من نگران این هس��تم که در انتخابات آینده اروپا و آمریکا 
افراطی ترین افراد بر سرکار بیایند و کش��تار وسیعی به راه 

بیندازند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر انرژی معنوی و فکری کشور 
ما باید آزاد شود و راه آن هم تنها ادامه دادن راه شهدا است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصفهان می تواند 
ساالنه ۱5 میلیارد دالر درآمد داش��ته باشد و شرط آن هم 

بازگشت به مسیر انقالب است.

 ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی گفت: آمریکا عامل اصلی 
انتشار ویروس استاکس نت علیه تاسیسات هسته ای ایران 

بوده است.
به نقل از پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا ، ادوارد 
اس��نودن در گفت و گو با ش��بکه پی.بی.اس گفت: افزایش 
استفاده دولت ها از حمالت سایبری در سراسر جهان توسط 
آمریکا و از زمانی که این کشور از ویروس استاکس نت علیه 

تاسیسات هسته ای ایران استفاده کرد آغاز شد.
اس��نودن اظهار کرد: الزم اس��ت بدانیم که ما زمانی که از 
ویروس استاکس نت علیه برنامه هس��ته ای ایران استفاده 
کردیم به معنای واقعی حمالت س��ایبری را در جهان آغاز 

کردیم.

براساس این گزارش حمله ویروس اس��تاکس نت که یکی 
از مخرب ترین حمالت س��ایبری در طول تاریخ جهان بوده 
است در سال 20۱0 کشف شد که عامل اصلی آن آمریکا و 

اسراییل بوده اند. 
دولت جورج بوش رییس جمهور وق��ت آمریکا از این روش 
برای حمله به تاسیس��ات هس��ته ای ای��ران و جلوگیری از 

پیشرفت برنامه هسته ای کشور استفاده کرد.
ادوارد اس��نودن پیمانکار س��ابق آژانس امنیت ملی آمریکا 
همچنین گفت: اینکه بگوییم اس��تاکس نت پیچیده ترین 
حمله سایبری است که تا آن زمان جهان به خود دیده بود 
حرفی عادالنه است و این حقیقت دارد که آمریکا آن را آغاز 

کرده بود.

 مقام معظم 
رهبری :من با 

مذاکره مخالف 
نیستم، اما معتقدم 
بايد دل را به نقطه 

های امید بخش 
 حقیقی سپرد

 نه به نقطه های 
خیالی

ريیس سازمان انرژی اتمی 

اگر 1+5 پا پس کشد در افکار عمومی جهان می بازد
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گشتی در اخبار برگزاری دومین رویداد» هاکا « در جهاد دانشگاهی اصفهان 

در مراسم آیین گشایش میز اصفهان شناسی عنوان شد:

میز اصفهان شناسی آثار هنری ناملموس را به جهان معرفی می کند

دومین رویداد »هاکا گلوبال« به همت گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان، 23 دی در مرکز شماره یک این نهاد برگزار می شود. این رویداد نیمه 
بین المللی با حضور 40 نفر از متخصصان برنامه نویس حوزه نرم افزار برگزار 

می شود.
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سرما تا اواسط هفته  مهمان است 
هوای سرد تا اواس��ط هفته بر روی اس��تان اصفهان تداوم دارد.

بررسی نقشه هاي هواشناسي نش��ان دهنده عبور امواج ناپایدار 
امروز  از اس��تان اس��ت.بر این اساس ش��اهد افزایش ابر و بارش 
باد سرد نسبتاً ش��دید، مه آلودگی، بارش برف و باران در استان 
خواهیم بود که این شرایط در نواحی غرب، جنوب غرب و جنوب 
از شدت بیشتری برخوردار است.هم چنین، وضعیت آب و هوای 
شهر اصفهان نیمه ابری، مه آلودگی و گاهی وزش باد نسبتا شدید 
و بارش برف و باران پیش بینی می شود. امروز حداکثر دمای شهر 

اصفهان 11 درجه و حداقل به دو درجه زیر صفر خواهد رسید.

اندازی واحدهای تجاری ارگ  راه 
جهان نما سرعت بگیرد

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: پ��س از تذکرات 
شورای شهر اصفهان در زمینه راه ندازی واحدهای تجاری ارگ 
جهان نمای اصفهان اقدامات خوبی در این زمینه اجرایی شد اما 

این مسئله باید باز هم سرعت بگیرد.
ن��وراهلل صلوات��ی در جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر اصفه��ان با 
گرامیداش��ت س��الروز ش��هادت امیرکبیر اظهار داشت: مدت 
صدارت امیرکبیر 39 ماه و کمی بیش از 3 سال بوده اما ایشان در 
این مدت کوتاه خدمات ارزنده ای برای برای کشور انجام داده که 
ماندگار شد. از همکاران خود در شورای شهر و مدیریت شهری 
می خواهم که در مدت باقیمانده با وحدت و همدلی برای رش��د 

شهر تاش کرده تا اقداماتی جاودانه را رقم بزنیم.
وی افزود: راه اندازی خطوط مختلف قطارشهری اصفهان و حومه 
به صورت موازی و همزمان، بهبود سیستم حمل  و نقل عمومی 
ش��هر، احداث حلقه حفاظتی یا رینگ 4 ش��هر اصفهان، ایجاد 
نمادی برای کان شهر تاریخی شهر اصفهان به عنوان اثری بعد 
از انقاب اسامی ایران، اقدامات جدی برای حفظ محیط زیست 
و کاهش آلودگی هوای ش��هر اصفهان و اح��داث پردیس های 
فرهنگی، هنری و تفریح��ی می تواند از جمل��ه اقدامات موثر و 

ماندگار مدیریت شهری در این دوره باشد.

نشست تخصصی »وحدت اسالمی« 
برگزار می شود

نشس��ت تخصصی »وحدت اسامی« از س��وی جبهه فرهنگی 
انقاب اسامی اس��تان اصفهان فردا در س��الن اهل البیت )ع( 
برگزار خواهد شد.به مناسبت هفته وحدت و ایام والدت پ یامبر 
اعظم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، نشستی تخصصی با موضوع 
»وحدت اسامی« از سوی جبهه فرهنگی انقاب اسامی استان 
اصفهان برگزار می گردد.این نشست امروز با حضور آیت اهلل سید 
ابوالحسن مهدوی و حجت االسام و المس��لمین دکتر حسین 

عزیزی در سالن اجتماعات اهل البیت )ع( برگزار خواهد شد.
موضوع اصلی این نشس��ت »وحدت آفرینی میان گرایش های 
مختلف مذهبی در تمدن سازی نوین اسامی« است و قرار است 
در حاشیه این مراسم از کتاب »صلوات، سرود آسمانی« رونمایی 

و وب گاه »صلوات بر محمد« افتتاح گردد.
از دیگر برنامه های این نشس��ت می توان به برپایی نمایش��گاه 

تخصصی پیامبر اعظم )ص( و وحدت اسامی اشاره کرد.
عاقمندان به این موضوع می توانند  امروز ساعت 1۵جهت حضور 
در این نشست تخصصی به سالن اجتماعات اهل البیت واقع در 

خیابان فرشادی مراجعه کنند.

عیدی مستمری بگیران بهزيستی 
افزايش می يابد

رییس سازمان بهزیس��تی کشور گفت: در آس��تانه سال جدید، 
عیدی مستمری بگیران تحت پوشش این س��ازمان 20 درصد 

نسبت به سال قبل افزایش می یابد.
همایون هاشمی با اشاره به اینکه عیدی مستمری بگیران سازمان 
بهزیس��تی، از اواخر بهمن س��ال جاری پرداخت می شود، ابراز 
داشت: عیدی مستمری بگیران بهزیس��تی برابر یک ماه کمک 

هزینه آن ها است. 
وی با اشاره به اینکه عیدی هر مددجو بین ۵۵ تا 110 هزار تومان  
اس��ت، افزود: عیدی مددجویان در مقایس��ه با سال گذشته 20 

درصد افزایش داشته دارد. 
رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 4 میلیون و 800 
هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند، گفت: حدود ۵0 درصد 
مددجویان، مس��تمری بگیر بوده و بقیه از خدمات موردی این 

سازمان استفاده می کنند. 
هاشمی بیان داشت: در هفت استان محروم کشور عاوه بر عیدی 

به مددجویان بن و سبد کاال نیز پرداخت می شود.

 کتب پنجم دبستان و نهم 
تغییر می کند

معاون پژوهش��ی وزیر آموزش و پرورش از تغییر محتوای کتب 
پنجم و نهم خبر داد.

 حجت االسام والمس��لمین محی الدین بهرام محمدیان معاون 
پژوهش��ی وزیر آموزش و پ��رورش و رییس س��ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در حاشیه مراسم »افتتاح خانه امیر کبیر، 
خانه ش��هید دانش آموز و خانه معلمان ش��هید« که در مدرسه 
دارالفنون برگزار شد، اظهار داشت: کتب پنجم و نهم تغییر محتوا 
می شود و کتب چهارم و هشتم نیز که در سال تحصیلی جاری با 
تغییر محتوا در اختیار دانش آموزان ق��رار گرفتند، مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
وی تأکید کرد: تغییر کتب درسی بر اساس سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و در راستای س��ند برنامه درسی ملی صورت 

می گیرد.
طی سال های گذشته، تغییر محتوای کتب درسی پایه های اول، 

دوم، سوم، چهارم، ششم، هفتم و هشتم انجام شده است.

 37 درصد مردان هرگز 
ازدواج نکرده اند

  بن��ا ب��ر آخری��ن سرش��ماری نفوس و مس��کن 
پیش رسی ازدواج برای مردان و به خصوص زنان 
کاهش یافته و در کلیه استان های کشور و در تمام 
گروه های سنی، درصد زنان بی همسر بر اثر طاق 

افزایش یافته است.
بنابر نتایج طرح  پژوهش��ی که پژوهش��کده آمار 
در رابط��ه با وضعی��ت زناش��ویی، ازدواج و طاق 
جمعیت کشور در سال های 138۵ تا 1390 انجام 
داده است درصد افراد 10 س��اله و بیشتر حداقل 
یک بار ازدواج کرده مردان و زنان تا س��ال 137۵ 
روند کاهشی داشته اس��ت، این در حالی است که 
طی سال های 138۵ تا 1390 با روندی معکوس 
نسبت به س��ال 137۵ افزایشی بوده به طوری که 
این شاخص برای مردان در دو سرشماری اخیر از 
۵6.1 درصد به 61.7 درص��د و برای زنان از 64.1 

درصد به 69.8 درصد افزایش یافته است.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
1390، اس��تان های مازندران و خوزستان از نظر 
مقایسه این شاخص رتبه اول را به خود اختصاص 
داده اند، در این سال نس��بت مردان حداقل یکبار 
ازدواج کرده در هر دو استان 66 درصد بوده است 
در مورد زنان رتبه اول شاخص مورد بررسی مربوط 

به استان یزد و برابر 74.6 درصد بوده است.
پیش رسی ازدواج برای مردان و به خصوص زنان 
کاهش یافته است به طوری که پیش رسی ازدواج 
مردان از رق��م 6.3 درصد در س��ال 133۵ به رقم 
2.2 درصد در سال 1390 تقلیل یافته و زود رسی 
ازدواج زنان طی ای��ن دوره از 41 درصد به 21.4 

درصد رسیده است.
بیشترین پیش رسی ازدواج مردان در سال 1390 
به ترتیب مربوط به اس��تان سیستان و بلوچستان 
با رقم 4.6 درصد و خراسان ش��مالی با رقم 29.6 
درصد و کمترین پیش رسی ازدواج مردان و زنان 
مربوط به استان ایام به ترتیب با رقم یک و 11.9 

درصد است.
در س��ال 1390 ح��دود 37.8 درص��د از مردان 
مناط��ق ش��هری و 38.6 درص��د از م��ردان 
نقاط روس��تایی کل کش��ور هرگ��ز ازدواج نکرده 
بوده اند. این نس��بت در مورد زنان مناطق شهری 
 و روس��تایی ب��ه ترتی��ب 30 و 30.۵ درصد بوده

 است.

گردشگران خارجی  دور میز اصفهان شناسی    گرد می آیند 

   

استاندار اصفهان در مراسم آیین گشایش میز اصفهان شناسی 
گفت: ایجاد میز اصفهان شناسی گام بزرگی در جهت توسعه 

گردشگری در اصفهان محسوب می شود.
رسول زرگرپور افزود: سوابق و پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی 
شهر اصفهان بر همه آشکار است. استان اصفهان دارای بیش 
از 20 هزار جاذبه تاریخی، فرهنگی و مذهبی است که 1700 
مورد آن به ثبت رسیده و از این میان ۵ اثر نیز توسط سازمان 

یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.
وی ادامه داد: اس��تان اصفهان در س��ال 91 پذیرای 6۵ هزار 
گردشگر خارجی بوده است. این آمار در سال 92 به 110 هزار 
و تا پایان آبان ماه 93 به 160 هزار نفر رسیده است و پیش بینی 

می شود تا پایان سال جاری نیز به 200 هزار نفر برسد. 
وی افزود: هر یک از این گردشگران به عنوان یک سفیر خارجی 
قلمداد می شود که قادر اس��ت آنچه را از میراث غنی فرهنگی 
و هنری در اصفهان مشاهده کرده با خود به سرزمینش ببرد. 
بنابراین اجرای طرحی همچون میز اصفهان شناسی در ایجاد 
فرصتی برای آشنایی بیشتر گردش��گران با اصفهان و میراث 
فرهنگی و هنری آن در دس��تیابی ما به این هدف بسیار موثر 

است. 
استاندار اصفهان ضمن تاکید بر اینکه این طرح نیاز به همکاری 
همه مسووالن و هنرمندان دارد عنوان کرد: من از همه افرادی 
که می توانند در گسترش و تقویت طرح میز اصفهان شناسی 
موثر واقع شوند خواهشمندم که از هر طریقی که می توانند به 

رونق این طرح کمک نموده و گامی در این مسیر بردارند. 

اس��تاندار اصفه��ان همچنی��ن از افزایش تع��داد تخت های 
گردش��گری در آینده خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی شده 
است که تعداد تخت های گردشگری در اصفهان تا سال آینده 

به 1۵ هزار تخت برسد. 
با اجرای طرح میز اصفهان شناسی، اصفهان جايگاه 

رفیع خود را باز می يابد 
مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان نیز در س��خنانی اصفهان را کانون تمدن سازی 
و فرهنگ س��ازی در طول تاریخ دانس��ت و گفت: شاید اغراق 
نباشد اگر بگوییم زمانی در گذشته بوده است که شهر اصفهان 
به عنوان یکی از سه شهر بزرگ و مهم دنیا تلقی می شده است. 
فریدون الهیاری افزود: شارون، تاریخ نویس مشهور، یک جلد 
از مجموعه کتاب های ده جلدی خود را به اصفهان اختصاص 
می ده��د. او در این کتاب اصفهان را با ش��هری همچون لندن 
مقایس��ه کرده اس��ت. وی همزیس��تی مردم اصفهان با دیگر 
جهانیان را از ویژگی های بارز در تاریخ اصفهان دانست و گفت: 
همزیستی با مردم دیگر کشورها و پذیرش فرهنگ های مختلف 
در این شهر از جمله ویژگی های بسیار مهم مردم اصفهان بوده 
که به مرور زمان کمرنگ شده است. وی همچنین افتتاح میز 
اصفهان شناسی را گام مهمی در راس��تای معرفی آثار هنری 
اصفهان در بخش ناملموس دانس��ت و تاکید کرد: الزم اس��ت 
تا همه ما ب��ه اجرای چه بهت��ر این طرح مهم کم��ک کنیم تا 
اصفهان بتواند به جایگاه رفیع خود که در گذشته داشته است 

دست یابد. 

میز اصفهان شناس�ی آثار هنری ناملم�وس را به 
جهان معرفی می کند 

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره به اینکه هنر در 
یک دس��ته بندی متفاوت به عنوان مظهر جمال هستی و هنر 

کرامت مند تقسیم می شود. 
وی افزود: هنر کرامت من��د آن بخش از آثار هنری اس��ت که 
تجلی ظاهری ندارد و یک بار ارزش��ی غنی را به مخاطب خود 
انتقال می دهند. هنرهایی همچون شعر، موسیقی و نمایش از 
جمله این هنرهاست.حجت االس��ام قطبی ادامه داد: افتتاح 
میز اصفهان شناسی در پی آن اس��ت تا هنر کرامت مند را که 
در استان اصفهان پیشینه بسیار قوی و غنی دارد به جهانیان 
بشناساند. چرا که در س��ال های گذشته آنچه که از سوی ما به 
گردشگران خارجی انتقال داده شده تنها آثار هنری ملموس 
بوده و در بخش هنرهای ناملموس و کرامت مند اقدام موثری 
صورت نگرفته است. وی ضمن تاکید بر اینکه اغلب گردشگران 
خارجی در اصفهان از قش��ر فرهیخته و باسواد هستند عنوان 
کرد: اغلب گردشگرانی که به ش��هر اصفهان سفر می کنند در 
پی شناخت تاریخ و پیشینه این شهر هس��تند و بنابراین میز 
اصفهان شناسی در این مسیر به آنها کمک می کند. وی افزود: 
در این طرح که دفتر مرکزی آن در میدان امام است و تاکنون 
در 14 هتل و سفره خانه نیز راه اندازی شده، گردشگران ضمن 
مشاهده اجرای زنده موسیقی سنتی ایرانی، نقالی، پرده خوانی 
و هنرهایی از این دس��ت به بازدی��د از آث��ار و اماکن تاریخی 
می پردازند و همراه ب��ا دریافت گواهی معتب��ر از مرکز علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، می توانند حتی پس از بازگشت 
به کشور خودشان، مطالعات خود را در رشته اصفهان شناسی 

در این مرکز ادامه دهند. 
مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی بازدید از بقعه های افراد 
نامدار در اصفهان را از دیگر بخش های بازدیدها گردش��گران 
دانست و گفت: با همکاری شهرداری اصفهان نیز این امر محقق 
شد تا مقدمات بازدید گردش��گران خارجی از بقعه های افراد 

نامدار همچون علما، دانشمندان و شهدا را نیز فراهم نماییم. 
شایان ذکر است؛ طرح گردش��گری »میز اصفهان شناسی« با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��امی استان اصفهان و 

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان افتتاح شد. 
همچنین حجت االسام ارزانی، رئیس دفتر تبلیغات اسامی 
استان اصفهان، هوش��نگ حریرچیان از بازیگران پیشکسوت 
اصفهان و جمعی از اهالی هنر از دیگر مهمانان در این مراسم 

بودند. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1491 یکشنبه 21 دی 1393 | 19 ربیع االول 1436

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: سامانه همسان گزینی 
اسامی جایگزین س��ایت های همسریابی می شود و در 
این س��امانه دولتی، ثبت نام از طریق واس��طه ها انجام 

می شود نه خود اشخاص.
محمود گلزاری در پایان س��فر اعضای معاونت جوانان 
وزرات ورزش و جوانان به قم اظهار داشت: نیاز به همسر 
یکی از نیازهای بزرگ جامعه اس��ت و در دیداری که با 
آیت اهلل جوادی آملی داشتیم ایش��ان اشاره به نکته ای 
برگرفته از تعالیم قرآنی داش��تند و فرمودند زمانی که 
پاسخ مناسبی به نیاز غریزی انسان به ازدواج داده نشود 
و نکاح که راهی الهی و خدایی برای این مس��ئله اس��ت 

صورت نگیرد سفاح اتفاق می افتد.
وی افزود: سفاح در ادبیات قرآنی به روابط غیر اخاقی 
تعبیر می ش��ود و اگر نیازی وجود داش��ته باشد و از راه 
مثبت پاسخ داده نشود، فرد به سمت راه منفی می رود و 

ازدواج نیز نیازی جدی است.معاون وزیر ورزش و جوانان 
گفت: اگر راهی پیدا نکنیم که جوانان همس��ر مناسبی 
برای خود پیدا کنند شرایط به سمتی پیش می رود که 
سایت های همس��ریابی فعال می شود چنان که در حال 
حاضر 300 سایت همس��ریابی شناسایی ش��ده که نه 
نیروی انتظامی آنها را قبول دارد و نه در دولت پذیرفته 
شده اند.گلزاری بیان داش��ت: سایت های همسریابی در 
3 سال گذشته بین 100 تا 120 س��ایت بوده اند اما به 
رش��دی 3 برابری رس��یده اند اما کاری که ما در دستور 
کار داریم عاوه بر اعام کردن به مردم که این سایت ها 
مورد قبول دولت و حاکمیت نیس��ت، این اس��ت که در 
حال برنامه ریزی برای ایجاد یک سامانه دولتی هستیم.

وی تصریح کرد: سامانه بزرگ همسان گزینی با رویکرد 
اس��امی با فعال ک��ردن واس��طه های ازدواج که مورد 
قبول دولت و حاکمیت هس��تند راه اندازی می ش��ود و 
در این سامانه، دختران و پس��ران، بر خاف سایت های 
 همس��ریابی فعلی، نمی توانند ش��خصا در این س��امانه

 نام نویسی کنند بلکه این نام نویسی از سوی واسطه ها 
اتفاق می افتد.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: این سامانه با محوریت 
موسس��ه تبیان زیر نظر س��ازمان تبلیغات اس��امی و 
هم��کاری وزارت ورزش و جوان��ان فع��ال می ش��ود و 
امیدواریم اوایل بهمن ماه این س��امانه به طور رس��می 

معرفی شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نطنز از کشف و شناسایی محوطه باستانی مربوط به هزاره 

سوم قبل از میاد در » بادرود « خبر داد.
 حسین یزدانمهر اظهار داشت: با کشف این محوطه باستانی 
در شهر بادرود، قدمت استقرار و پیشینه سکونت انسان در 
این شهر باستانی به پنج هزار سال قبل ) هزاره سوم قبل از 

میاد ( رسید.
وی افزود: بر اس��اس گزارش تعدادی از دوستداران میراث 
فرهنگی بادرود، بازدید و بررس��ی میدانی محوطه یاد شده 
توسط کارشناسان باستانشناس و حوزه میراث فرهنگی این 
اداره انجام شد و بر اس��اس داده های اولیه قدمت مجموعه 
محوطه به هزاره س��وم قبل از میاد )پنج هزار سال پیش( 
می رسد و در آن شواهدی از دوره های متاخر نیز مشاهده 

می شود. 
 وی خاطر نش��ان کرد: در بررس��ی های اولی��ه حجم زیاد

 داده های سطحی ش��امل سرباره ها، س��فالینه ها، جوش 
کوره و ابزارهایی همچون س��ینی های سفالی پوست کنی 
غات، مشته های س��نگی، مغار فلزی، پاشنه های سنگی 
 و شواهدی از کوره های س��فال پزی وذوب فلزات مشاهده

 شده است.
 یزدانمه��ر تصریح ک��رد: آثار و ش��واهد موج��ود از بقایای 
کوره های سفال پزی و ذوب فلز مس، نشان از صنعتی بودن 

این محوطه باستانی دارد. 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: بیش��تر س��فالینه ها چرخ س��از و تعدادی از آنها نیز 
منقوش و از طیف س��فالینه ه��ای خاکس��تری، نخودی، 
آجری و آلویی )قرمز( رنگ است.وی اظهار داشت: با توجه 
به شواهد موجود و بررس��ی باستانشناسی، مطالعات دقیق 
س��طحی و گمانه زنی های باستانش��ناختی م��ی تواند در 
روشن شدن پیش��ینه تاریخی منطقه بادرود و دستیابی به 
 ویژگی های معماری وش��یوه زندگی ساکنان منطقه موثر

 باشد. 
منطق��ه ب��ادرود دارای محوط��ه ه��ا و س��ایت ه��ای 
 باس��تانی فراوان اس��ت ک��ه بررس��ی و تعیی��ن حریم آن 
 می تواند س��بب صیان��ت از این آث��ار ارزش��مند تاریخی

 شود. 
ش��هر ب��ادرود از تواب��ع شهرس��تان نطن��ز در حاش��یه 
 کوی��ر مرک��زی ای��ران در ش��مال اس��تان اصفه��ان قرار

 دارد.

معاون اداره کل نظ��ارت بر فرآورده های غذایی، آرایش��ی و 
بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو، با وارد نمودن ایرادهایی به 
لبنیات س��نتی، به مردم توصیه نمود از لبنیات پاس��توریزه 
استفاده کنند.دکتر س��هیل اسکندری در پاس��خ به سوالي 
در خصوص تایید یا عدم تایید لبنیات س��نتي و شیر فله ای، 
گفت: لبنیات سنتی مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست، زیرا 
فرآورده های نامبرده ابتدا باید تحت کنترل بوده و پس ازقرار 
گرفتن در معرض آزمون، سالم سازی شوند و این فعالیت ها 
الزاما باید با حضور مدیر فنی صورت پذیرد و پس از اخذ مجوز 

بهداشتي، مورد تایید سازمان غذا و دارو واقع شود. 
وي افزود: البته س��ازمان غ��ذا و دارو تحت ش��رایط خاصی 
 تعداد انگش��ت ش��ماری از تولیدکنندگان آن هم در برخی

 شهرستان ها مثل زاهدان برای تولیدکنندگان سنتی، شناسه 
نظارت صادر نموده است.اسکندری، وزارت بهداشت و سازمان 
دامپزش��کی را متولی نظارت بر لبنیات س��نتي دانست و در 
پاسخ به سوالی مبنی بر حد اعتماد به سامت لبنیات سنتی، 
اظهار داشت: اگر بخواهیم نظر رسمی بدهیم لبنیات سنتی به 
هیچ وجه مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست چرا که محصول 

مورد تایید ما باید ضوابط  ما را هم رعایت کرده باشد وقتی نظر 
دهنده در این خصوص ارگان دیگری است بدیهی است که از 

نظر مولفه های ما مورد تایید نباشد.
مع��اون اداره کل نظارت بر ف��رآورده های غذایی، آرایش��ی 
و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو، ادامه داد: متاس��فانه یکی 
 از دالیل اقبال مردم به لبنیات س��نتی این اس��ت که تصور

 مي کنند فقط لبنی��ات صنعتی دارای م��واد افزودنی و نگه 
دارنده است و به لبنیات سنتی چیزی اضافه نمی شود، پس 
طبیعی و سالم ترهم هستند. در حالي که این صحبت ها قطعا 
صحیح نیست و هر جا و در هر صنفی، انصاف و اخاق حرفه ای 
وجود نداشته باشد تقلب قطعا در آن دیده خواهد شد بنابراین 
نه تنها در لبنیات سنتی هم احتمال افزودن نگهدارنده منتفي 
نیست بلکه بحث الودگی و انتقال بیماری در این فراورده ها 

محتمل تر است.
وی به مص��رف کنندگان لبنیات س��نتی، توصی��ه نمود: به 
فرآورده های لبنی دارای مجوز بهداشتی سازمان غذا و دارو 
اعتماد نموده و با دق��ت در تاریخ تولید و انقض��اء، صرفا این 

محصوالت پاستوریزه را خریداری نمایند.

 بخش��ی از ارتفاعات و دش��ت های پارک ملی کاه قاضی 
اصفهان با همکاری شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان و 

محیط زیست استان از پسماندهای موجود پاکسازی شد.
 اداره کل محیط زیست اس��تان اصفهان اعام کرد: برنامه 
پاکس��ازی ارتفاعات و دش��ت های این پارک ملی، توسط 
کارگروه محی��ط زیس��ت و کارگ��روه کوهپیمایی هیات 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و سازمان بازیافت 
ش��هرداری اصفهان برگزار ش��د. علی وحیدی  مس��وول 
کارگروه محیط زیس��ت هیات کوهنوردی استان اصفهان 
در این باره گفت: برنامه پاکس��ازی پارک ملی کاه قاضی، 
روز پنجش��نبه گذش��ته با حضور 70 نفر از کوهنوردان و 
طبیعت دوستان اصفهانی برگزار ش��د. وی افزود: شرکت 
کنندگان در این برنامه با استفاده از دستکش یکبار مصرف 
و کیس��ه های زباله، پس��ماندهای موجود در این پارک را 
جمع آوری و ب��ه متصدیان جمع آوری بازیافت س��ازمان 
مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان که در ورودی پارک 
ملی کاه قاضی مس��تقر ش��ده بودند، تحویل داند.پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش کاه قاضی در جنوب ش��رقی 

ش��هر اصفهان واقع شده اس��ت و جاده آس��فالته اصفهان 
� ش��یراز از کناره ش��مالی و غربی آن می گذرد. مساحت 
پ��ارک ملی کاه ق��اه قاض��ی 47262هکتار و مس��احت 
پناه��گاه حیات وح��ش کاه قاضی3۵74 هکتار اس��ت.

در این منطقه رش��ته کوه هایی به موازات هم وجود دارند 
که جهت آنها ش��مال غربی به جنوب ش��رقی اس��ت. این 
پارک شامل رش��ته کوه شیدان و رش��ته کوه کاه قاضی 
می باش��د که این کوه نام خود را از دو ارتفاع سنگی گرفته 
 که هر دو از دو طرف با ش��یب های تند که به دش��ت ختم

 می شود و به صورت دو برج سنگی برافراشته اند.
پارک ملی کاه قاضی به موجب ش��رایط خ��اص از دیرباز 
زیستگاه وحوش بوده و دارای قدمت تاریخی زیادی است. 

این منطقه به دلیل دارا بودن تنوع بوم شناختی، حفاظت از 
تنوع زیستی، حفاظت از منابع ژنتیکی و بقای تعادل طبیعی 
همچنین کاهش ناهنجاری های حاصل از فعالیت صنایع 
و عوارض جمعیتی، برخورداری از چش��م اندازهای زیبای 
نواحی کوهستانی و تپه ماهوری و...گردشگر دارای ارزش 

وجودی پارک ملی است.

معاون وزير ورزش و جوانان

سامانه همسان گزينی اسالمی جايگزين سايت های همسريابی می شود

پارک ملی کاله قاضی پاکسازی شدلبنیات سنتی مورد تايید وزارت بهداشت نیست

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نطنز

شناسايی محوطه باستانی از هزاره سوم قبل از میالد در بادرود



يادداشت

برخورد با  برگزارکنندگان 
نمايشگاه های غیر مجاز 

معاون ام��ور بازرگان��ی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اصفه��ان گف��ت: برخ��ورد ج��دی ب��ا 
برگزارکنن��دگان نمایش��گاه های غیرمجاز مبلم��ان و دیگر 
 نمایشگاه ها در س��طح اس��تان در دستور کار س��ازمان قرار 

دارد.
محمد مجیری با اش��اره ب��ه برپایی دوازدهمین نمایش��گاه 
تخصصی مبلم��ان و دکوراس��یون در محل نمایش��گاه های 
بین المللی اصفهان اظهار داشت: طبق مصوبه هیات وزیران، 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها ب��ا هماهنگی با 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران، موظف اس��ت مکان و زمان 
برگزاری نمایشگاه ها و صالحیت برگزارکنندگان را تأیید کند.

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی 
اصفهان در تاریخ 21 دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه  های 
بین المللی اصفه��ان در کنار پل تاریخی شهرس��تان آغاز به 

کار می کند.  
، نمایش��گاه    امس��ال در 8500 مترمربع فضای نمایشگاهی 
در قالب 75 غرفه تا 25 دی ماه در س��اعات بازدید 15 تا 22 

پذیرای عموم عالقه مندان خواهد بود.

 سقوط قیمت سیب زمینی
 به ۸۰۰ تومان

 مع��اون اتحادیه بارفروش��ان از کاه��ش ۴0 درصدی قیمت
 سیب زمینی خبر داد.

علی امامی با بیان اینکه کش��ت فرنگی جات و سبزی نسبت 
به سال گذش��ته 2 برابر ش��ده و تولید میوه نسبت به پارسال 
تغییری نداش��ته اس��ت، گفت: درحال حاض��ر قیمت میوه 
ارزان اس��ت، چراکه مردم پول ندارند خری��د کنند و قدرت 
خرید آنان افت کرده اس��ت.وی با اش��اره ب��ه کاهش قیمت 
خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی نس��بت به هفته گذشته، 
افزود: قیمت خیار 15 درصد کاهش یافته و بهای خیار رویال 
از 1800تومان ب��ه 1۴00 توم��ان افت ک��رده، قیمت خیار 
 رس��می نیز از 1200تومان ب��ه 800 تا ۹00 تومان رس��یده

 است.
امامی، کاهش 20 درصدی قیمت گوج��ه فرنگی را نیز مورد 
اشاره قرار داد و گفت: قیمت این محصول از 1800 به 1۶00 
تا 1500 تومان رس��یده، ضمن اینکه بهای سیب زمینی نیز 
با افت ۴0 درص��دی از 1200 تومان ب��ه ۹00 تا 800 تومان 

کاهش یافته است.

 اعطای  وام 5۰ میلیونی
 به بافت   های فرسوده 

عملی��ات پرداخت وام 50 میلیون تومانی س��اخت و س��از 
در بافت های فرس��وده از ابتدای بهمن ماه امس��ال در 22 
بان��ک خصوص��ی و دولتی اجرایی می ش��ود و گزارش ها 
حاکی از این اس��ت که پیشنهاد دولت برای افرایش اعتبار 
اعطای وام بازس��ازی بافت فرس��وده در کمیسیون تلفیق 
در حال بررس��ی اس��ت. طبق مصوبه هیات وزیران، دولت 
باید برای س��ال ۹3 و ۹۴ جمعاً ۶00هزار فقره تس��هیالت 
بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال 
هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ 
50 میلیون تومان و ودیعه مسکن 20 میلیون تومانی برای 
تهران و کالنش��هرها، ۴0 میلیونی بازسازی بافت فرسوده 
و 15 میلیون تومانی ودیعه مس��کن برای مراکز اس��تان ها 
و ش��هرهای باالی 200 هزار نفر و 30 میلیونی بازس��ازی 
بافت فرس��وده و 10 میلیون تومانی ودیعه مس��کن برای 
سایر ش��هرهای کش��ور موافقت کرد و این مصوبه را برای 
اجرا به وزارت راه و شهرس��ازی و بانک مرکزی ابالغ کرد. 
ای��ن مصوبه در حالی ابالغ ش��ده اس��ت ک��ه وزارت راه و 
شهرسازی و ش��رکت عمران و بهسازی ش��هری ایران در 
دول��ت یازده��م از مدتها قب��ل تالش های خ��ود را برای 
اجرایی ش��دن ای��ن مصوبه آغاز کرده بودند اما مش��کالت 
مالی اعالم شده از سوی بانک مرکزی و ناتوانی بانک ها در 
 پرداخت تسهیالت اجرای این مصوبه را بی نتیجه گذاشته 

بود.
در این مصوبه که برای اولین بار س��قف وام ساخت و ساز 
از 30 میلیون تومان ب��ه 50 میلیون تومان افزایش یافته، 
بان��ک مرک��زی 22 بانک عامل را انتخاب و دس��تورالعمل 
نحوه اعطای وام را تدوین کرد که البته این دس��تورالعمل 
 یک ب��ار دیگر مجددا اص��الح و به بانک ه��ای عامل ابالغ 

شد.

جريمه نقدی نانوايان برای 
بی کیفیت پخت نان  

مدی��ر عام��ل ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی ای��ران که مس��وول 
مس��تقیم تولید نان و نظارت بر نانوایی هاس��ت، تاکی��د دارد که 
نظارت ب��ر نانوایی ها افزایش یافت��ه و اگر نانوایی ه��ا کیفیت نان 
 را افزایش ندهند س��همیه آردش��ان قطع و حت��ی جریمه نقدی 

می شوند.
علی قنب��ری  معاون وزیر جهاد کش��اورزی اظهار ک��رد: آموزش 
نانوایی ها و نظارت بر تولی��د نان در خبازی های کش��ور افزایش 
می یاب��د و پ��س از آن س��همیه آرد نانوایی هایی که در راس��تای 
برنامه های دولت کیفیت ش��ان را باال برده باشند افزایش خواهد 
داشت. از سوی دیگر سهمیه آرد نانوایی های متخلف که تغییری 
در کیفیت تولید خود ایجاد نکنند کاه��ش می یابد و نهایتا قطع 

می شود. 
وی افزود: کارگروه های اس��تانی در سراس��ر کش��ور به ریاس��ت 
اس��تاندار و با عضویت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و سایر نهادهای مرتبط 
تش��کیل ش��ده و درصدد افزایش و تش��دید نظارت های خود بر 

نانوایی ها هستند. 
قنبری ادامه داد: در این راس��تا اگر نانوای��ی کیفیت تولید خود را 
افزایش نداده باشد و از آن شکایت ش��ود، سهمیه آردش کاهش 
می یابد و در صورت تکرار با قطع سهمیه آرد و حتی جریمه نقدی 

مواجه می شود. 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بحث آزاد پزی 20 
درصد نانوایان که از دید رسانه های خبری و تحلیلگران حوزه آرد 
و نان مغفول ماند و کمتر به آن پرداخته ش��د، می تواند در جهت 
رقابتی تر شدن فضای کسب و کار بین خبازی های کشور و افزایش 
کیفیت نان موثر باش��د. چ��را در این صورت نانوایی ه��ای آزادپز 
می توانند آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد با هر قیمتی که می توانند 
تهیه کنند و در این صورت می توانند نان تولیدی را به قیمت آزاد 

به مردم عرضه کنند. 
وی اظهار کرد: نانوایان آزادپز برای ماندن در بازار و جذب مشتری، 
مجبور به رقابت هس��تند و این موضوع خود به خود بین نانوایان 
س��نتی نیز انگیزه افزایش کیفی��ت به وجود خواه��د آورد که در 
 نهایت حاصل ای��ن رقابت به نفع مصرف کنن��ده و جامعه خواهد

 بود. 
 معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده 
تخلف در نانوایی ها ی��ا نارضایتی از کیفیت نان های تولید ش��ده 
ب��ا دس��تگاه های نظارتی در اس��تان یا شهرس��تان خ��ود مانند 
س��ازمان های جهاد کش��اورزی، س��ازمان های صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران 
 و ... تماس بگیرند تا تخلفات مورد نظر هر چه س��ریع تر بررس��ی

 شود.

اخبار کوتاه 

4
اسباب کشی مرسدس بنز در آمریکا

برند مرسدس بنز دایملر مقر مرکزی خود در آمریکا را از نیوجرسی به آتالنتا منتقل 
می کند و درخواست کریس کریستی، فرماندار این ایالت برای عدم جابجایی را نادیده 
گرفت.  این خودروس��از لوکس آلمان��ی کارمندانش در مونت وال نیوجرس��ی را به 

تسهیالت موقتی در آتالنتا جابجا می کند.

مدی��رکل دفت��ر مدیریت مناب��ع آب بهم پیوس��ته 
حوضه های آبریز فالت مرکزی، قره قوم و مرز شرقی 
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: امسال حوضه 
زاینده رود ش��رایط بس��یار س��ختی پیش رو دارد و 
مهم ترین راه حل موجود این اس��ت که روند توسعه 
مص��رف در این حوض��ه و بارگذاری مص��رف جدید 

متوقف شود.
مهرزاد احساني وضع کنوني حوضه آبریز زاینده رود 
را متاثر از دو عامل طبیعي و انس��اني دانست و گفت: 
بارش ها و خشکسالي خارج از کنترل است، اما بخش 
انساني و مشکل ناشي از توسعه قابل کنترل و مدیریت 

است.
سال هاي گذشته توسعه کشاورزي، شهري و صنعتي 
تقاضا براي آب را در این حوضه آبریز به شدت افزایش 
داده اس��ت.مدیرکل حوضه هاي آبریز فالت مرکزي، 
قره قوم و مرز شرقي ادامه داد: مصرف آب شرب این 
حوضه ح��دود ۴00 میلیون مترمکعب اس��ت و اگر 
ورودي به سد در چند سال اخیر را حدود یک میلیارد 
مترمکعب نظر بگیریم، ۴0 درصد از این میزان به آب 
ش��رب اختصاص مي یابد. ۶0 درصد بقی��ه نیز براي 
کش��اورزي اصفه��ان و چهارمح��ال و بخش صنعت 
اختصاص مي یابد که س��هم صنعت از آب زاینده رود 

ح��دود 85 میلیون مترمکع��ب بوده و با احتس��اب 
آب زیرزمیني، 120 میلی��ون مترمکعب مصرف آب 

صنعت است.
احس��اني یادآور ش��د: وقتي صحبت از خشکس��الي 
مي شود ناشي از نبود تناس��ب میان مصرف و منابع 
آب موجود اس��ت و اگر این تناس��ب به ه��م بخورد، 
خشکسالی واقع خواهد ش��د. بر همین اساس وجود 
یک میلیارد مترمکعب آب در این حوضه در 50 سال 
گذشته رقم بس��یار بزرگي بود، اما هم اکنون با وجود 
یک میلی��ارد و ۴00 میلیون مترمکع��ب آب در این 
حوضه، منابع و مصرف سر به سر خواهد بود؛ در این 
وضعیت یک میلیارد مترمکعب کنوني در این حوضه 

نشان از وضع خشکسالي و کم آبي است.
وي درباره راه حل هاي خروج از وضعیت کنوني، گفت: 
در حوضه زاینده رود بیالن منابع و مصارف آب به هم 
خورده و مهم ترین راه حل موجود این است که توسعه 
مصرف در این اس��تان چه از نظر کش��اورزي و چه از 
نظر صنعتي بسیار س��خت گیرانه و متوقف باشد و در 
شوراي عالي آب نیز تصویب شد که بارگذاري مصرف 
جدید در حوض��ه زاینده رود به ط��ور کامل ممنوع و 

متوقف شود.
مدیرکل حوضه هاي آبریز فالت مرکزي، قره قوم و مرز 

شرقي ادامه داد: ما باید روند منتهي به بحران آب در 
حوضه زاینده رود را طوالني مدت کنیم و بحراني که 
مي تواند در 10 سال آینده به وقوع بپیوندد تا 50 سال 

به تاخیر بیندازیم.
وي درباره نحوه تامین آب کشاورزي از سد زاینده رود، 
گفت: براساس برنامه ریزي هاي سال گذشته و برنامه 
انقباضي امس��ال، در ش��هریور حدود ۴00 میلیون  
مترمکعب آب در س��د زاینده رود وجود داش��ت که 
براي کشت پاییزه اصفهان درنظر گرفته شده بود، اما 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان با توجه به محدودیت 

کشت در سال گذشته 
و ب��ه خاط��ر تامی��ن 
معیش��ت خود، سطح 
را در  گس��ترده تري 
پاییز امسال زیرکشت 
برده اند و انتظار دارند 
در فصل بهار تمام این 
سطح زیرکشت تامین 
آب شود. بر این اساس، 
ما در بهار س��ال آینده 
با تقاضاي ب��االي آب 
مواجه خواهیم بود که 

نگران کننده است.
احساني ادامه داد: طبق 
برنامه تنظیم ش��ده در 
ش��وراي هماهنگ��ي 
حوضه آبریز اصفهان، 

براي زمین هاي زراعي ش��رق اصفهان 1۴0 میلیون 
مترمکعب و براي زمین هاي کش��اورزي غرب حدود 
3۶ میلیون متر مکعب در فصل پایی��ز درنظر گرفته 
ش��ده بود.وي تصریح کرد: کل حقابه شرق اصفهان 
براي ی��ک س��ال ۴00 میلیون مترمکعب اس��ت که 
1۴0 میلیون مترمکعب براي پایی��ز و 2۶0 میلیون 
مترمکعب براي فصل بهار خواهد بود. براي زمین هاي 
غرب نیز 200 میلیون مترمکعب پیش بیني شده بود 
که 3۶ میلیون مترمکعب در پایی��ز و بقیه براي بهار 
و تابستان اس��ت؛ چراکه در غرب، بخش��ي زیادي از 
زمین ها باغ اس��ت که باید در تابستان نیز تامین آب 

شود.

تشريح ارزيابی از وضعیت رود مرکزی ايران

زاینده رود شرایط بسيار سختی پيش رو دارد
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ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

اجرای آزمايشی طرح کنترل مکانیزه حمل بار در استان 
ريیس کل بانک مرکزی

چک بی محل حذف می شود

طلب از خودروسازها قطعه سازان را با مشکل روبرو کرده است 

نقش کلیدی اصفهان در تامین مواد اولیه خودروسازی

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اجرای آزمایشی 
طرح کنترل مکانیزه حمل بار جاده ای در محورهایی از استان 

قم و اصفهان در سطح محدود خبر داد.
حبیب اهلل حقیقی در جلس��ه ای که با حضور رییس س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، رییس پلیس مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و مسووالن وزارت اطالعات و با هدف پیگیری اجرای 
مواد 5 و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد، بر اهمیت 
انضباط بخشی به حوزه حمل و نقل و بهره گیری از سامانه های 
مکانیزه و هوش��مند در این رابطه، به عنوان راهکار اساسی در 

پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تاکید کرد.
براس��اس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دولت مکلف 
است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند 
آن با پیشنهاد س��تاد و پس از ابالغ رییس جمهور سامانه های 

الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند 
واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال و ارز را ایجاد و 

راه اندازی نماید.
وی افزود: شناس��ایی خالءهای حوزه حمل و نق��ل در زمینه 
دسترسی به ش��رکت های حمل و نقل، اجرای مقررات و ایفای 
حقوق دولت در زمینه بارنامه و کشف نمونه های مهم تخلف و 

قاچاق از جمله نتایج مثبت اجرای این طرح است.
حقیقی با بیان اینکه هیچ طرحی جامع و مانع نیس��ت، اظهار 
داشت: نمی توان گفت سامانه های مورد نظر، لزوماً تمام تخلفات 
و مصادیق قاچاق را پوش��ش می دهد؛ اما خطر قاچاق را برای 
متخلفین و قاچاقچیان افزایش داده و در عین حال برای آنانی 

که فعالیت سالم اقتصادی دارند تسهیالتی را فراهم می آورد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطر نشان کرد: 
اجرای چنین طرح هایی  موجب اس��تیفای بهتر حق و حقوق 
دولت و در نتیجه الزم است تا دس��تگاه های ذیربط هماهنگی 
و اهتمام بیشتری برای اجرای طرح کنترل مکانیزه ناوگان بار 

جاده ای از خود نشان دهند.
وی اش��اره به اجرای آزمایش��ی طرح کنترل مکانیزه حمل بار 
جاده ای در محورهایی از استان قم و اصفهان در سطح محدود 
خواستار آمادگی دس��تگاه ها و رفع تمامی موانع، برای اجرای 

کامل طرح طی ماه های آتی در کل کشور شد.

رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی ش��دن چکاوک )س��امانه 
مبادله الکترونیک چک( در روز 22 بهمن ماه س��ال جاری به 
صورت جامع و کامل در کل کش��ور خبر داد و گفت: مهمترین 
اثر این س��امانه ایجاد امنیت و جلوگیری از ب��ه جریان افتادن 
چک های بی محل اس��ت.ولی اهلل س��یف در پاسخ به پرسشی 
در خصوص مشکالت ایجاد شده در سامانه چکاوک در برخی 
از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز به مرحله بهره برداری 
صد درصد نرس��یده و استان به اس��تان به صورت آزمایشی در 

حال تست است. 
وی با بیان اینکه، این امکان وجود دارد که در عمل هم مشکالتی 
برای این سامانه بروز کند، اظهار داشت: مهم این است که این 
نارسایی ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد بلکه تیم فنی 

مربوطه نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند. 

س��یف با تاکید بر اینکه مردم نگران اش��کاالتی ک��ه در دوره 
آزمایش��ی بکارگیری ای��ن س��امانه در مقاطع��ی در برخی از 
 ش��عب بانک ها بروز می کند، نباش��ند، اظهار داشت: چکاوک

 س��امانه ای بس��یار مهم و با نقش موثر در امنیت بخش��ی در 
معامالت و جلوگیری از بی اعتبار شدن چک ها است. 

به گفته وی، این سامانه هم اکنون در 12 تا 13 استان از جمله 
تهران مستقر شده و فعالیت می کند. 

وی با بیان اینکه، این سامانه ابزاری است که شبکه کشوری را 
در برمی گیرد، گفت: البته آثار مثبت آن هم اکنون مشهود شده 
ضمن آنکه با عملیاتی شدن این س��امانه نیروی انسانی زیادی 
آزاد می ش��ود و بانک ها می توانند از آنه��ا در واحدهای خود 
استفاده کنند. کارکرد این سامانه جلوگیری از حرکت و انتقال 
اصل و فیزیک چک از ش��عبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک 
صادرکننده چک است. در این فرآیند به جای اصل برگه چک، 
تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطالعات مربوط 
به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق ش��بکه های ارتباطی و 
مخابراتی به بانک صادرکننده چک ارس��ال م��ی گردد. بانک 
صادرکننده چک پ��س از دریافت فایل تصویر و داده، نس��بت 
به اعتبارسنجی و اعمال کنترل های الزم اقدام و مراتب تایید، 
عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیکی به چکاوک و بانک 

واگذارنده اعالم می نماید.

رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران گفت: 
طلب از خودروس��ازها، قطعه س��ازان را با مشکل 

روبرو کرد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی در دیدار قطعه سازان 
اصفهان با مدیران و معاونان شرکت ساپکو گفت: 
8 هزار واحد صنعتی، بیش از 70 شهرک صنعتی 
و 180 واحد قطعه سازی در اصفهان داریم که ۴1 
تعداد از آنها برای ایران خودرو و ش��رکت س��اپکو 

قطعه تولید می کنند.
وی به طلب قطعه سازها از خودروسازان اشاره کرد 
و گفت: این طلب ها بسیاری از قطعه سازان را دچار 

مشکل کرد.
وی با انتقاد از واردات و مونت��اژ قطعات چینی در 
کش��ور، گفت: هم از لحاظ کیفی��ت و هم کمیت، 
خودروس��ازان ما باید به س��متی بروند که مردم 
 ما نی��ازی به خری��د خ��ودروی چینی نداش��ته 

باشند.
س��هل آبادی با بیان اینکه بی��ش از یک میلیون 
و 300 ه��زار موتورس��یکلت در اس��تان اصفهان 
وجود دارد، اظهار کرد: می ش��ود ای��ن موتورها را 
 برقی ک��رد ک��ه از آالیندگی هوا ه��م جلوگیری

 می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
هم در ادامه گف��ت: در بحث تولی��دات مرتبط با 
خودرو ظرفیت اس��تان هم از لحاظ سخت افزار و 
هم نرم افزار باالست ولی از این ظرفیت و پشتوانه 
دانشگاهی و تحقیقاتی موجود در استان استفاده 

نشد.
حمیدرضا فوالدگر عنوان ک��رد: در مورد افزایش 
 قیم��ت خ��ودرو، باید ب��ه کیفیت آن ه��م توجه
  ک��رد.وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د ب��ه س��مت

 سوخت های جایگزین پیش برویم، به جایگزینی 
خودروه��ای برقی ب��ا خودروهای کنونی اش��اره 
کرد و گف��ت: می ش��ود ب��رای س��رمایه گذاری 
 خارج��ی در ای��ن م��ورد، معافیت ه��ای مالیاتی

 داشت.
وی به تصویب قانونی اشاره کرد که امکان اعطای 
تس��هیالت به تولیدکنن��ده را فراهم م��ی کند و 
افزود: با باز کردن یک حس��اب ویژه تولید، بانک، 
مع��ادل ۶0 درصد موج��ودی این حس��اب، را به 
عنوان خط اعتباری درنظر م��ی گیرد که برطبق 
 آن تس��هیالت ک��م بهره ب��ه تولیدکنن��ده تعلق

 می گیرد.
مدیرعامل شرکت ساپکو هم با اعالم اینکه تولید 
خودروی کف در ایران خودرو در سال ۹3 کاهش 
داشته اس��ت، گفت: رکود تولید روزانه هم در سال 

۹3 شکسته شده است.
نجاری افزود: سال ۹2 بدترین شرایط را در تولید با 

کسری در بازار داشتیم.
وی بیان ک��رد: در تامی��ن مواد پلیم��ری، ورق و 
 قطعات، اس��تان اصفهان برای م��ا نقش کلیدی 

دارد.
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نوبت چاپ  دوم
 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره4155 مورخ 93/10/17 

مبلغ تضمین شرکت در نحوه عقد قرار دادمدت قرار دادعنوان پروژه ردیف
مناقصه )به ریال (

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
) بر اساس فهرست بها 

سال 93( 
نوبت 

مناقصه 

تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی )طالبیان( 1
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 8 ماه کاشان

اول43/000/00011/916/862/509سرجمع 

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه اوتیسم 2
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 6ماه ناحیه 4

اول39/000/00010/756/450/896سرجمع 

مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری 3
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 3 ماهناحیه 2

دوم13/000/0001/963/878/467سرجمع

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قرآنی 4
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 7 ماهحسن آباد جرقویه علیا 

دوم25/000/0006/016/638/632سرجمع

3 ماه تکمیل سالن ورزشی گارماسه فالورجان  5
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 

سرجمع
دوم12/000/0001/738/249/153

1- دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 2- موضوع مناقصه : مندرج در جدول فوق 3- تاریخ ومهلت دریافت و گشایش 
اسناد مناقصه : الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 4 روز از انتشار آگهی از تاریخ 93/10/20 لغایت پایان وقت اداری مورخ 93/10/23 ب( 
مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ 93/11/5 ج( زمان گشایش پاکات  اسناد مناقصه روز دو شنبه مورخ 93/11/6 در محل سالن 
جلسات د: قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد 4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : اصفهان - 
خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ) امور قرار دادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیر 
خانه جهت تحویل پاکات مناقصه ( )تلفن تماس : 32222889( 5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف( سپرده )واریز بحساب شماره 
2173060202008 بانک ملی ( ب( ضمانت نامه معتبر بانکی6- مدت اعتبار پیشنهادها : یکماه پس از گشایش پیشنهاد های مالی و این مدت برای 
یکبار و برابر یک ماه قابل تمدید است  متن این مناقصه در پایگاه  اینترنتی iets.mporj.ir , www.nosazimadaresisf.ir قابل رویت می باشد 

ضمنا شرکتهایی می  توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف 28507

در حوضه 
زاينده رود بیالن 
منابع و مصارف 

آب به هم خورده و 
مهم ترين راه حل 

موجود اين است که 
توسعه مصرف در 
اين استان بسیار 

سخت گیرانه و 
متوقف باشد



یادداشت هفت دوبلور »حمزه« در »محمد رسوال اهلل)ص« از دنیا رفت

مدرس موسیقی:

معرفی  برگزیدگان نخستین جشنواره ملی موسیقی سنتی استاد شهناز در اصفهان 

  دوبلور نقش حمزه عموی پیامبر در فیلم سینمایی »محمد رسوال اهلل)ص(«از 
دنیا رفت.احمد رس��ول زاده دوبله آنتونی کویین در فیلم عمر مختار و حمزه 

عموی پیامبر در فیلم محمد رسول اهلل)ص(  روز جمعه  درگذشت. 
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 جنگ نفت به پرده سینما 
کشیده می شود

در حالی که قیمت نفت در بازار جهانی 
هر روز پایی��ن ت��ر می آید،یک فیلم 
س��ینمایی کمیک اس��تریپی در باره 
ذخایر نفت س��اخته می شود.داستان 
مص��ور »مارکزمن/مردان با نش��ان« 
وارد مرحله تولید می ش��ود.این قصه 
کمیک استریپی با حال و هوای اکشن 
و دلهره آور خود در سال 2011 منتشر ش��د و مایکل بنارویا 
خالق اصلی آن است.خط اصلی داستان در یک آینده نزدیک 
در آمریکا اتفاق می افتد و ماجراهای آن،در دورانی رخ می دهد 
که یک جنگ خانمانسوز زندگی بش��ر را در وضعیتی بحرانی 
قرار داده اس��ت.جنگ داخلی در آمریکا برای تصاحب نفت  و 
قدرت ادامه دارد.شرکت مستقل فیلم سازی بندراسپیک تهیه 
کننده »مارکز من« اس��ت و مایکل بنارویا هم به عنوان مدیر 

تولید،با این پروژه هم کاری می کند.

 درخشش عکاسان اصفهانی 
در آساهی شیمبون ۲۰۱5

عکاس��ان ایرانی و اصفهانی سهم قابل 
توجهی در میان برگزیدگان فستیوال 

آساهی ژاپن 2015 به دست آوردند.
این جش��نواره که هفت��اد و پنجمین 
دوره خود را پشت سر می گذارد یکی 
از معتبرترین فس��تیوال هایی اس��ت 
که هر س��اله در س��طحی بین المللی 
برگزار م��ی گردد و نش��ان های یادبود آن توس��ط موسس��ه 
 انتش��اراتی آس��اهی و ش��رکت کنون ب��ه برگزی��دگان اهدا

 می گردد. روزنامه آساهی ش��یمبون، دومین روزنامه پرتیراژ 
جهان است که در ابتدای هر س��ال میالدی، جشنواره ای یک 
ماهه را با محوریت عکس های بر تر ارس��ال شده به جشنواره 
 عکس آس��اهی ش��یمبون برگزار می کند و تمامی عکاس��ان 
حرفه ای و آماتور از سراس��ر جهان با هر ملیتی واجد شرایط 
شرکت در این فس��تیوال هس��تند و محوریت موضوعی این 
 جش��نواره موض��وع آزاد و در چارچ��وب عکس ه��ای چاپی

 می باشد. در سال های اخیر نیز عکاسان ایرانی توانسته اند در 
این فستیوال حضور پررنگ داشته باشند.

 به گزارش دبیر برگزاری ای��ن جش��نواره داوری این دوره با 
توجه به حجم بسیار زیاد آثار توس��ط تیم داوری 11 نفره به 
سرپرستی تاکایوشی تانوما در آغازین سال های سال میالدی 
منتخبین فس��تیوال را انتخاب کردند که در این بین عکاسی 
اصفهان نیز حضوری پررنگ داشت. اصغر صامتی، سید علی 
میرعم��ادی، آرمین امینی��ان و ملیح میرزاخانی��ان از جمله 
 عکاسان اصفهانی حاضر در جمع برگزیدگان بخش بین الملل

 هستند.

یک استاد و مدرس موسیقی گفت: اگر جشنواره استاد 
شهنازبه خوبی در بخش های مختلف حمایت و اجرا شود 
باعث تحول در موسیقی سنتی اصیل ایرانی خواهد شد.

 مسعود اهتمام افزود: به این جشنواره  که برای اولین بار 
درراه اعتالی موسیقی سنتی کش��ور با نام استاد شهناز 

برگزار شد باید بیشتر بها داده شود.
وی با اش��اره به تاثیر مثبت جش��نواره موسیقی سنتی 
اس��تاد ش��هناز در روند رو به رش��د جوانان عالقه مند 
برموس��یقی اصیل ایرانی گفت: در جش��نواره هاس��ت 
که تب��ادل اطالع��ات هن��ری ص��ورت م��ی گیرد.این 
آهنگ س��از با بیان اینکه ه��ر جش��نواره ای در ابتدای 
کار نقاط ضعفی ه��م در کنار نکات مثب��ت دارد، اظهار 
 کرد: در نخس��تین جش��نواره موس��یقی اصیل ایرانی

 عالقه مندان و اهالی موس��یقی اصفهان و کش��ورهمه 
درگیر کنسرت هایی این جش��نواره شدند که ستایش 

برانگیز است. 
 وی نب��ود تبلیغ��ات ب��رای ای��ن جش��نواره را از جمله

 ضعف های این جشنواره عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از 
اشکاالت این جشنواره این است که کاری برای پژوهش 

و معرفی آثار استاد شهناز نشده است.
وی افزود: در کارگاه هایی نیز که در ابتدای جش��نواره 
برگزار شد از آموزش برای عالقه مندان سبک این استاد 

بزرگ خبری نبود.
اهتمام با اش��اره به حضور جوانان در عرصه موسیقی در 

این جشنواره اظهار کرد: جوانان در کناراساتیدی همانند 
استاد هوشنگ ظریف، فریدون شهبازیان، شاهزیدی و 
سایر بزرگان می توانند تجربیات گران بهایی کسب کنند.

وی افزود: برگزاری این جشنواره اقدام بسیار زیبنده ای 
بود که بعد از س��ال ها در حوزه موسیقی سنتی و اصلی 

ایرانی در اصفهان انجام شد.
معرفی  برگزیدگان نخستین جشنواره ملی   

موسیقی سنتی استاد شهناز در اصفهان 
نخستین جشنواره ملی موس��یقی سنتی استاد »جلیل 
ش��هناز« با معرفی برگزی��دگان و نخب��گان این هنر در 

اصفهان بکار خود پایان داد .
 مراسم اختتامیه این جشنواره که طی یک هفته گذشته 
در اصفهان جریان داشت ، روز جمعه با حضورمسووالن  
هنرمندان و پیشسکوتان عرصه موسیقی سنتی کشور 

در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد. 
در این مراسم اس��امی برگزیدگان این جشنواره توسط 

هیات داوران معرفی و به شرح ذیل اعالم شد:
 تک نوازی گروه الف:نف��ر اول: آرمان مهدی��ه )نوازنده 
سنتور(- نفر دوم:آرمان سیف نژاد )نوازده تار(- نفر سوم: 

فرزانه مهدی زاده )نوازنده کمانچه(
تک نوازی گروه ب: مازیار کنعانی و محمد اطهری مورد 

تقدیرقرارگرفتند.
نفر اول: س��هیل چهل امیدیان )نوازن��ده تار(-نفر دوم: 
عمران قربانی )نوازن��ده تار(-نفر س��وم: مرتضی تقوی 

آالشتی )نوازنده سنتور(-جایزه ویژه این بخش به کیارش 
بکتاشیان نوازنده نی رسید.

تک نوازی گروه ج:نفر اول: شاهین صابری )نوازنده سه 
تار(-نفر دوم: علی موحدی راد )نوازنده سنتور(- نفر سوم: 
محمدرضا سلیمانی )نوازنده تار(جایزه ویژه این بخش به 

محمد شجاعی )نوازنده تار( رسید.
در بخش گروه نوازی: گروه اول دلش��دگان از مش��هد-  
گروه دوم گلس��تانه از کاش��ان-  گروه س��وم رادمان از 
اصفهان- جایزه ویژه ای��ن بخش به گ��روه »همراز« از 
همدان رسید و گروه های »شورا« و »بوم« از تهران مورد 

تقدیرقرارگرفتند.
در ابتدای این مراسم» محسن شیروانی « برگزار کننده 
و مدیر اندیشکده »مشیر« گفت: این جشنواره به برکت 
نام استاد جلیل ش��هناز توانس��ت اولین قدم را بردارد و 

امیدوارم سال آینده کم و کاستی ها برطرف شود.
ش��یروانی با بیان اینکه جشنواره ملی اس��تاد شهناز بر 
پایه پژوهشی چند س��اله برگزار ش��د، بیان داشت: این 
 جش��نواره، بخش های مختلفی داش��ت ک��ه برخی از

 آن ها به دالیل��ی برگزار نش��د و  بعض��ی از هنرمندان 
نتوانس��تند در این جش��نواره حضور داش��ته باشند.در 
ادامه این مراسم ، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی سخنانی گفت: سال 
گذش��ته، مجوز 1500 کنسرت را صادر ش��د که از این 
میان، سه کنسرت برگزار نشد . ما شرایط را طوری ایجاد 
کرده ایم که جوانان برای دیدن کنسرت به خارج از کشور 
نروند.وی افزود: بسیاری از ضعف ها مربوط به دوره های 
قبلی است که مجبوریم در راستای آن ها فعالیت زیادی 
داشته باشیم و در این زمینه ارکستر سمفونی را در کمتر 

از یک سال آن را احیا کردیم و این چیز کوچکی نیست.
همچنین در این مراس��م ،حجت االس��الم والمسلمین 
قطبی مدیر اداره ارشاد اصفهان در سخنانی گفت: افتخار 
اصفهان این است که استاد شهناز در این سرزمین متولد 
شده و اولین جشنواره ما نیز با نام این استاد و در این شهر 

برگزار شد.
وی در خصوص اقدامات اداره ارش��اد اصفهان در زمینه 
موس��یقی اف��زود: هنرس��تان هنرهای زیب��ا در مقطع 
راهنمایی هنرجو موسیقی می پذیرد. همچنین استفاده 
از فناوری و ن��وآوری های جدید در عرصه موس��یقی و 
استانداردس��ازی دوره های آموزش کالسیک موسیقی 

نیز از جمله فعالیت های ماست.

جشنواره استاد شهناز  باعث تحول در موسیقی می شود 
»سیستم گرون هلم«

 به تاالر هنر اصفهان می آید
     نمایش کمدی »سیستم گرون هلم« به کارگردانی 
علیرضا کوشک جاللی در تاالر هنر اصفهان بر صحنه 
می رود.امیرحس��ین رس��تمی، الهام پاوه ن��ژاد،  رضا 
 موالیی و س��ینا رازان��ی در این نمای��ش ایفای نقش

 می کنند.
تئاتر »سیس��تم گ��رون هل��م« یک��ی از جذاب ترین 
نمایش��نامه های جدید س��ال های اخیر اس��ت که بر 
اس��اس یک  اتفاق واقعی نوش��ته ش��ده و مش��کالت 
زمان را به تصویر کش��یده و سیس��تم درنده خو و ضد 
انس��انی بازار کار و به  نوعی هم، جامعه بشری را کالبد 
ش��کافی می کند .  در واقع در این نمایش ما شاهد این 
هستیم که چهار انس��ان کاماًل متفاوت برای رسیدن 
به هدف مادی ش��ان حاضر به نابودی تمام  ارزش های 
معنوی خود و دیگران هس��تند و به یکدیگر به شکل 
رقیبی سر س��خت می نگرند و برای تصاحب این شغل 
 پ��ر  زرق و برق، تن به ه��ر خفتی می دهند و به س��ان 
گ��رگ ه��ای وحش��ی، ب��ا زی��ر پ��ا نه��ادن تم��ام 
 معی��ار ه��ای اخالق��ی و انس��انی ب��ه ج��ان  ه��م

می افتند .  
شایان ذکر است؛ این نمایشنامه برای اولین بار در سال 
200۳ به صحنه رف��ت و از آن به بعد صحنه های تئاتر 
جهان را تسخیر کرد و در چند  س��ال اخیر رکورد دار 
بیشترین اجراها در کشورهای مختلف شده است.  این 
نمایش روزهای 2۳ و 2۴ دی ماه در دو سانس 1۹:۳0 
 و 21:۳0  در س��الن اصلی ت��االر هنر ب��ه روی صحنه 

می رود .   

رونمایي ازکتاب تبسم 
خورشید درشهرضا

ش�هرضا زاین�ده رود- همزم��ان باخجس��ته 
میالدباس��عادت حض��رت ختم��ي مرتب��ت حضرت 
محمدمصطفي )ص( ورییس مذهب تش��یع حضرت 
امام جعفرصادق )ع( مراسم شب شعرتبسم خورشید 
ب��ه هم��ت ش��هرداري وش��وراي اس��المي ومعاونت 
فرهنگ��ي ش��هرداري ش��هرضابرگزارگردید.دراین 
مراسم ازکتاب تبسم خورش��یدحاوي اشعاري آئیني 
ازاستادبهروزسلطانیان متخلص» یه ریحان« رونمایي 
شد.در این مراسم که همراه بامولودي خواني وخواندن 
اشعاراستادریحان برگزارش��د شاعران دروصف والدت 
پیامبررحمت ورییس مذهب ش��یعه به قرائت اشعار 

خود پرداختند.
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مفاد آرا 
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   10/48

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

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
گلی  محمدحسین  آقای   –  93/09/18 مورخ   139360302021000885 شماره  1-رای 
زواره فرزند عباس بشماره ملی 1180019342 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 5267 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 متر مربع خریداری رسمی از حسین گلی 

زواره وخریداری عادی از نرگس سادات رضوی.
حدیدی  جواد  آقای   –  93/09/18 مورخ   139360302021000886 شماره  رای   -2
بر احداثی  دکان  یکباب  ملی 1189439239 ششدانگ  بشماره  فرزند غالمرضا   زواره 
روی قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 34/48 متر مربع خریداری رسمی از مریم آغا دیباج 

زواره.
حدیدی  جواد  آقای   –  93/09/18 مورخ   139360302021000887 شماره  رای   -3  
بر  احداثی  دکان  یکباب  ملی 1189439239 ششدانگ  بشماره  فرزند غالمرضا  زواره 
 روی قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
آغا  مریم  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   30/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

دیباج زواره.
4- رای شماره 139360302021000888 مورخ 93/09/18 – خانم هاجر حقیقت فرزند 
از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189941325 ملی  بشماره  ابراهیم 
پالکهای1935 و1936 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان جمعًا به مساحت 262 متر مربع خریداری عادی از ابراهیم حقیقت.
اکبری  اکبر  علی  آقای   –  93/09/25 مورخ   139360302021000904 رای شماره   -5
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1189531518 ملی  بشماره  حسین  فرزند  جعفرآبادی 
در زواره 16  واقع  باقیمانده  از پالک شماره 1802  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 270/50 متر مربع 

خریداری رسمی از فاطمه السادات احسانی طبائی زواره.
فاطمه غضنفری  خانم   –  93/09/25 مورخ   139360302021000905 رای شماره   -6
فرزند قدمعلی بشماره ملی 1189566931 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  باقیمانده   1802 شماره  پالک  از  قسمتی  برروی 
خریداری  مربع  متر   270/50 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 

رسمی از علی اکبر اکبری جعفرآبادی.
آقای علیرضا ابراهیمی  7- رای شماره 139360302021000906 مورخ 93/09/25 – 
زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189343274 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 31 متر مربع خریداری رسمی از مریم آغا دیباج زواره.
8- رای شماره 139360302021000907 مورخ 93/09/25 – آقای جواد حدیدی زواره 
فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189439239 تمامت شانزده حبه ودو-هفتم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی پالک شماره 2128 فرعی واقع در 

زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 381/12 متر مربع 
آزادگان  علیابیگم  ورثه  از  عادی  وقولنامه  رسمی  وکالتنامه  بموجب  عادی  خریداری 

ونصراله آزادگان.
9- رای شماره 139360302021000908 مورخ 93/09/25 – آقای جواد حدیدی زواره 
فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189439239 تمامت بیست حبه و چهار- هفتم حبه مشاع 
احداثی برروی پالک شماره 2127 فرعی واقع  یکباب ساختمان   از 72 حبه ششدانگ 
 421/35 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در 
میرزا  ورثه  از  عادی  قولنامه  و  رسمی  وکالتنامه  بموجب  عادی  خریداری  مترمربع 

نصراله آزادگان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/10/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/21

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره      
مزایده مال غیرمنقول 

10/305 شماره مزایده: 139304302127000034 براساس پرونده اجرایی به شماره 
بایگانی 9200010 الف: تمامت ششدانگ یکباب خانه شماره دو هزار و هشتاد فرعی 
از بیست و سه اصلی واقع در سودآباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 399/20 
مترمربع مورد ثبت صفحات 130و133 دفتر 442 با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 
سیزده متر و نود و پنج سانتی متر در و دیواریست به کوچه عمومی شرقًا به طول 
بیست و پنج متر و پنجاه صدم متر دیوار به دیوار پالک سیصد و نود و چهار باقیمانده 
جنوبًا به طول بیست و دو متر و نیم دیوار به دیوار پالک بیست غربًا اول به طول پنج 
متر دیواریست به زمین پالک بیست و هشت دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالی 
است به طولهای هشت متر و پنجاه و پنج سانتی متر و بیست متر و چهل سانتی متر 
دیوار به دیوار خانه شماره یکهزار و هشتصد و سی و هشت حقوق ارتفاقی ندارد به 
نام ایران کاظم پور )نسبت به چهاردانگ مشاع( و رضوان حمیدی فر )دو دانگ مشاع( 
ثبت و سند صادر شده است. ب: تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره هفتصد و بیست 
و چهار فرعی از بیست و سه اصلی واقع در سودآباد بخش یک ثبتی شهرضا مورد 
ثبت صفحات 217و265 دفاتر 177و269 با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 13/60 متر 
دیواریست به خانه شماره 723 شرقًا به طول 18/20 متر دیواریست و به طول سه متر 
و هفتاد سانتی متر جای در و دیواریست به کوچه ده متری غربًا به طول هجده متر و 
بیست و پنج سانتی متر دیواریست به دیوار باغچه حقوق ارتفاقی ندارد به نام ام البنین 
طاووسی )نسبت به دو دانگ( و محمدرضا میرزابه)نسبت به چهاردانگ( ثبت و سند 
صادر گردیده است. پ: عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان )نوع ملک طلق( به شماره 
دو هزار و دویست و بیست و شش فرعی از بیست و سه اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز 
و مجزی شده از شماره یک هزار و چهارصد و نه فرعی بخش یک حوزه ثبتی شهرضا 
به مساحت 321/05 سیصد و بیست و یک متر و پنج دسیمترمربع واقع در طبقه اول که 
یک ترانس در حد جنوبی و سه بالکن یک در حد شرقی و دو عدد در حد جنوبی احداث 
تملک  قانون  از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق  قدرالسهم  با  است  گردیده 
آپارتمانها و آیین نامه اجرای آن شمااًل اول به طول 3/65 متر دیوار به دیوار پالک 409 
دوم به طول 12/40 متر دیوار به دیوار پالک 431 سوم به طول 1/40 متر دیوار بالکن 
است به فضای پیاده رو خیابان )بلوار مدرس( شرقًا: در هشت قسمت که قسمتهای دوم 
و چهارم و ششم و هشتم به صورت نیم دایره است به ترتیب به طولهای 4/45 متر و 
1/5 متر و 3/95 متر و 1/5 متر و 4/15 متر و 1/5 متر و 5/35 متر و 2/40 متر پنجره 
و دیوار بالکن است به فضای پیاده رو بلوار مدرس جنوبا اول به طول 0/90 متر دیوار 
بالکن به فضای پیاده رو خیابان شهید یزدانی دوم در چهار قسمت که قسمت اول غربی 
به طولهای 1/30 متر و  ترتیب  به  و قسمت سوم شرقی است و چهارم شمالی است 
5/40 متر و 1/30 متر و 0/35 متر قسمت دوم پنجره و در و دیواریست و سایر قسمتها 
دیواریست به تراس احداثی سوم در دو قسمت که قسمت اول به طور نیم دایره است به 
طولهای 1/5 متر و 5/20 متر پنجره و دیوار بالکن است به فضای پیاده رو خیابان شهید 
یزدانی چهارم در سه قسمت که قسمت اول غربی و قسمت سوم شرقی است به طولهای 
4/25 متر و 3/90 متر و 3/50 متر قسمت دوم در و دیواریست و قسمت اول دیوار بالکن 
و دیواریست و قسمت سوم دیواریست و دیوار بالکن است به راه پله مشاعی پنجم به 
طول 3/10 متر پنجره و دیوار بالکن است به فضای پیاده رو خیابان شهید یزدانی غربًا: 
اول به طول 1/45 متر دیوار بالکن است دوم به طول 0/60 متر دیواریست به فضای 
پیاده رو و خیابان شهید یزدانی سوم به طول 13/50 متر دیواریست و دیوار به دیوار 

پالک 409و34/30 مترمربع آن بالکن شرقی و 4/20 مترمربع و 7/15 مترمربع دو بالکن 
جنوبی می باشد و تراس به مساحت 7/20 مترمربع که 11/95 مترمربع از بالکنها و 3/70 
قرار می گیرد حقوق  تعریض خیابان  تراس در زمان نوسازی در مسیر  از  مترمربع 
اسناد  دفتر  به موجب سند رهنی شماره 40923 مورخ 1388/11/29  و  دارد  ارتفاقی 
مهر  در رهن موسسه قرض الحسنه  نامبردگان  از طرف  اصفهان  رسمی شماره 129 
بسیجیان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجراییه 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار به استناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالکهای مذکور مورد ارزیابی 
قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. الف: مورد بازدید ساختمان 
مسکونی به مساحت عرصه 399/20 مترمربع و مساحت اعیانی 350 مترمربع )شامل 
طبقه همکف و زیرزمین انباری( می باشد ساختمان با دیوارهای باربر و سقف تیرچه 
نقاشی و نمای کوچه آجر سه سانتی و درب و  بدنه گچ و  بلوک و سطوح داخلی  و 
پنجره بیرون فلزی و دربهای داخل چوبی و آشپزخانه تمام کاشی و کابینت فلزی و 
کف سرامیک است سرویس بهداشتی تمام کاشی و کف ساختمان موزاییک می باشد 
– زیرزمین بدنه سیمان سفید و کف موزاییک است – دارای امتیازات آب و برق و گاز 
می باشد به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است. ب: مورد بازدید 
ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 247/7 مترمربع و مساحت اعیانی 246 مترمربع 
ساختمان با  )شامل طبقه همکف و زیرزمین انباری و اتاق روی پارکینگ( می باشد – 
دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و آجر و نمای حیاط آجر و سنگ و بدنه نقاشی و 
درب و پنجره های بیرون فلزی و دربهای داخل چوبی و آشپزخانه تمام کاشی و کابینت 
موزاییک  ساختمان  کف  و  کاشی  تمام  بهداشتی  سرویس  است-  سنگ  کف  و  فلزی 
می باشد زیرزمین بدنه آجر لفتون و کف موزاییک است دارای امتیازات آب و برق و گاز 
می باشد به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است. پ: 
مورد بازدید یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت 321/05 می باشد – ساختمان 
با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و آجر و نمای کوچه سنگ و بدنه ساختمان نقاشی 
تمام کاشی و  فلزی و دربهای داخل چوبی و آشپزخانه  بیرون  پنجره های  و درب و 
کابینت فلزی و آلومینیوم و کف موزاییک است – سرویس بهداشتی تمام کاشی و کف 
ساختمان موزاییک می باشد – دارای آیفون تصویری و امتیازات برق و گاز مستقل و 
آب اشتراکی است به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است مورد 
الی 12 روز دوشنبه  از ساعت 9 صبح  که  مزایده  در جلسه  بیمه می باشد  فاقد  رهن 
طریق  از  گردد  می  تشکیل  اسناد شهرضا  ثبت  اجرای  شعبه  در   1393/12/04 مورخ 
مزایده به فروش می رسد چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد 
و  شروع  کارشناسی  مبالغ  از  مزایده  می گردد  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز 
طالبین  می شود  فروخته  باشد  خریدار  که  هر کس  به  و  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به 
خیابان   – الف: شهرضا  می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرسهای: 
شهید یزدانی – فرعی12 آخر فرعی )بن بست( – پالک143- کدپستی 86197-56789. 
ب: شهرضا – بلوار مدرس – کوی مدرس – قدس یک – پالک33. پ: شهرضا – بلوار 
شهید مدرس – خیابان شهید یزدانی – پالک220 – طبقه فوقانی بازدید به عمل آورند 
الزم به ذکر که کلیه هزینه قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی 
و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان 
– آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1393/10/21 درج و منتشر 

می شود.یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ ماده 101

 8600035 پرونده:  بایگانی  شماره   8604002127000035/1 پرونده:  شماره   10/336
نامه اجرا  آیین  ابالغ ماده 101  ابالغیه: 139303802127000013 آگهی  شماره آگهی 
از  929 صادره  به شماره شناسنامه  ا...  قدرت  فرزند  فیضی  لیال  خانم  به  بدینوسیله 
شهرضا متولد 1356 ساکن: شهرضا – خیابان ارشاد – جنب بنیاد شهید – منزل شخصی 
که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ 
و  بانک صنعت  له  بایگانی 8600035  به شماره  اجرایی  پرونده  در موضوع  می گردد 
معدن اصفهان و علیه قدرت ا... فیض و شما تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 3/3252 
واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا ملکی غالمعلی فیض توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال و ششدانگ پالک ثبتی شماره 

 2/4225 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی شما و فضل ا... مهدی پور
میلیون  سی  و  سیصد  و  میلیارد  یک  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط 
اسناد رسمی  دفتر  ریال موارد رهن سند رهنی شماره 164348 مورخ 1384/11/05 
شماره 20 اصفهان ارزیابی گردیده است لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد چنانچه 
به ارزیابی های انجام شده اعتراض دارید ظرف مدت پنج روز ازتاریخ انتشار آگهی 
مراتب را کتبًا ضمنًا پرداخت مبلغ شش میلیون ریال )مبلغ سه میلیون ریال برای هر 
کدام از پالکها( هزینه تجدید ارزیابی به این اجرا اعالم نمایید در غیر این صورت موارد 
رهن به مبالغ ارزیابی شده آگهی خواهد شد. به اعتراض فاقد فیش سپرده هزینه تجدید 
ارزیابی و خارج از وقت ترتیب اثر داده نخواهد شد. این آگهی یک نوبت در روزنامه 
اسناد  اجرای  زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. یوسفیان مسئول واحد 

رسمی شهرضا
ابالغ اجراییه 

اینکه در پرونده کالسه 93-484 اجرای احکام شوراهای حل اختالف  10/369نظر به 
شهرستان لنجان حسب مفاد قرار دادنامه شماره 575-93/10/15 صادره از شعبه یک 
حقوقی محکوم علیه فرهاد رئوفیان محکوم به تامین مبلغ شانزده میلیون ریال در حق 
محکوم له آقای فرزاد نظری گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور 
مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام 

می گردد.م الف:729 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/404 در خصوص پرونده کالسه 93-414 خواهان احسان الـلـه یاری دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان نسبت به انتقال سند یک خط موبایل به شماره 09132118775 
ارتباطات علی نوری آزاد  به انضمام مطلق خسارات قانونی به طرفیت دهکده جهانی 
 16 ساعت   93/11/28 مورخه  شنبه  سه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28245 

شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/405 در خصوص پرونده کالسه 796/93 خواهان حسین اسالمی دادخواستی مبنی 
احتساب خسارات  با  فقره چک  یک  وجه  ریال   15/000/000 مبلغ  مطالبه  تقاضای  بر 
قرار  بدوا  و  دادرسی  هزینه  احتساب  و  حکم  اجرای  لغایت  سررسید  از  تادیه  تاخیر 
تامین به طرفیت علی قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
93/11/25 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28247 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

با  نزاجا  توپخانه   44 گروه  خواهان   1363/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/406
نمایندگی محمد موسی وند دادخواستی مبنی بر تخلیه فوری و مطالبه اجرت المثل ایام 
تصرف به طرفیت محمدعلی ثابت ورنامخواستی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 93/11/27 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28269 شعبه 6 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
طرح مقابله با وقت کشی در بازی ها

مسئوالن برگزاری رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا به دنبال تشویق تیم های 
برای مقابله با وقت کشی هستند. بر این اساس لوگویی در نظر گرفته شده که به 
هنگام برگزاری نشست خبری مقابل مربیان و کاپیتان های تیم ها قرار می گیرد.

این لوگو در بازی افتتاحیه رونمایی شد.
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 اردوی تیم فوتسال
هوانیروز در اصفهان

 لوو: نویر معنای جدیدی
 به دروازه بانی داد

کورش غفاری سرمربی اصفهانی تیم فوتسال پیشکسوتان هوانیروز کشور با 
بیان این مطلب اظهار داشت: تیم فوتسال پیشکسوتان هوانیروز از روز شنبه 
و حدود 15 روز در اصفهان به تمرینات بدنسازی و تاکتیکی خود می پردازند 

و خود را برای مسابقات نیروهای مسلح کشور آماده می کند.
وی پیرامون انتخاب بازیکنان گفت: هفته گذش��ته مس��ابقات فوتس��ال 
پیشکسوتان هوانیروز کشور در اصفهان با شرکت تیم های کرمان، کرمانشاه، 
مشهد مقدس، قزوین، پایگاه شهید وطن پور اصفهان و پایگاه چهارم رزمی 
اصفهان برگزار شد که تیم پایگاه چهارم رزمی اصفهان به مربیگری بنده به 
مقام قهرمانی رسید و تیم های کرمانشاه و مش��هد مقدس به ترتیب دوم و 

سوم شدند.   
کورش غفاری در پایان افزود: سطح رقابت های امسال از سال های گذشته به 
مراتب باالتر رفته بود ما امیدواریم با آمادگی کامل به خرم آباد جهت حضور 

در مسابقات نیروهای مسلح کشور برویم. 

سرمربی تیم ملی آلمان گفت انتظار دارد توپ طالی سال ۲۰1۴ به سنگربان 
تیم او برسد و هر اتفاقی غیر از این او را مأیوس خواهد کرد.

 در فاصله یک روز مانده تا معرفی برترین بازیکن فوتبال دنیا در سال ۲۰1۴ و 
برنده توپ طالی فیفا، یواخیم لوو اعتراف کرد که اگر این جایزه به مانوئل نویر 

داده نشود، او واقعاً ناراحت خواهد شد.
یوآخیم لوو گفت: نویر در سال های اخیر معنای جدیدی به نقش دروازه بان 
داده است طوری که هیچکس مشابه آن را انجام نداده است. نویر شخصیتی 
اس��تثنایی دارد، چه داخل زمین و چه خارج از آن. در جام جهانی ۲۰1۴ او 
به همه کیفیت خارق العاده بازی اش را نش��ان داد و به همین دلیل اگر توپ 
طال را نبرد من واقع��اً ناامید می ش��وم.از چند ماه پیش در آلمان جنبش��ی 
 برای حمایت از پیروزی نویر در رقابت برای کس��ب توپ طال ش��کل گرفته

 است.

 رییس فدراس��یون قایقران��ی گفت: اصفه��ان قطب 
قایقرانی کش��ور اس��ت و از نظر علمی کمک زیادی به 
قایقرانی کشور کرده اس��ت و بنده امیدوارم مشکالت 
آبی این اس��تان حل ش��ود تا بتوانیم مانند گذش��ته 
قهرمانان ملی پوش زیادی را از این استان در تیم ملی 

شاهد باشیم.
 غالمرض��ا امین��ی در حاش��یه رو نمای��ی از دس��تگاه 
شبیه ساز قایقرانی )کانوپولو( اظهار داشت: دستگاهی 
که امروز از آن رونمایی شد دس��تگاه جدیدی است و 
اولین بار در جهان ش��اهد چنین دستگاهی هستیم و 
چون محققین اصفهانی در بحث زیر س��اخت حساس 
هستند در این زمینه تالش کرده اند که با علم بتوانیم 
 بهترین را داش��ته باش��یم و امروز ش��اهد این دستگاه

هستیم. 
وی ادام��ه داد: اصفهان قطب قایقرانی کش��ور اس��ت 
و از نظ��ر علم��ی کمک زی��ادی ب��ه قایقرانی کش��ور 
کرده اس��ت و بن��ده امی��دوارم مش��کالت آب��ی این 
اس��تان حل ش��ود تا بتوانیم مانند گذش��ته قهرمانان 
 ملی پوش زیادی را از این اس��تان در تیم ملی ش��اهد

باش��یم. رییس فدراس��یون قایقرانی درباره تاثیر این 
دس��تگاه در پیش��رفت کانوپولو کش��ور بیان داشت: 
بنده شناخت چندانی از این دس��تگاه ندارم و باید در 
این جریان کاره��ای زیادی صورت بگی��رد تا بفهمیم 
به چ��ه نتیجه ای می رس��یم ول��ی ای��ن را بگویم که 
 اعتقاد باالی��ی به تفکر ورزش��کاران کانوپولو اصفهانی

 دارم. 
وی درباره مشکالت زیر ساختی ورزش کانوپولو گفت: 
واقعیت این است که در کشور ما س��ه رشته از ورزش 
قایقرانی فدراسیون جهانی در یک فدراسیون خالصه 
ش��ده اس��ت و با نتایجی که ما در اینچئون داشتیم و 
توانس��تیم دومین رش��ته در تعداد مدال باشیم وزیر 
ورزش و جوانان و برخی دیگر از مسووالن به این نتیجه 

رسیده اند که اهمیت بیشتری به این رشته بدهند. 
امینی ادامه داد: خوشبختانه ورزش کانوپولو به زودی 

وارد بازی های آسیایی کانوپولو می شود و ما می توانیم 
در این مسابقات دو مدال خوش رنگ کسب کنیم و هر 
چقدر به کانوپولو اصفهان توجه شود سرمایه ای است 
که در آینده ای نزدیک نتیجه آن را در کانوپولو کشور 

خواهیم دید.  
وی درباره دو رشته رفتینگ و اساللوم نیز توضیحاتی 
ارایه داد و اظه��ار داش��ت: اصفهانی ها در دو رش��ته 
رفتینگ و اس��اللوم می توانند پیشرفت زیادی داشته 
باشند به این دلیل که مربی تیم جوانان ما از ورزشکاران 
اصفهانی است که شاگرد خوب این مربی در مسابقات 
آسیایی نیز توانس��ت مدال برنز این مسابقات را کسب 
کندو امیدواریم این مربی بتواند ما را در بخش اساللوم 

به خواسته هایمان برساند.
 زاینده رود :

یکی از ظرفیتهای اصفهان در مس��یر قهرمان پروری 
 با وجود اس��تعدادهای  ش��ایان اس��تان ؛ جاری بودن

 زاینده رود ب��ه عنوان محلی مناس��ب ب��رای تمرین 
ورزشکاران رش��ته قایقرانی بود که متاسفانه با بحران 
آبی استان و خشکیدن زاینده رود قایق ورزشکاران نیز 

به گل نشست که جای توجه مسووالن دارد .

 

کلنگ آکادمی بسکتبال اصفهان،توسط 
حاج محمد لوافان خیرمدرس��ه ساز و 

ورزشیار اصفهانی به زمین زده شد.
مراسم کلنگ زنی طرح آکادمی بس��کتبال اصفهان،باحضور 
دکتر محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش وجوانان استان 
اصفهان،اعضای مجمع خیران ورزش��یار وجمعی از اس��اتید 
دانشگاه وپیشکسوتان ورزش، به ویژه ورزش بسکتبال اصفهان 

درسالن خانه بسکتبال این شهربرگزارشد.
س��اعت 11روزپنج ش��نبه 18دی ماه 93همزمان با فرخنده 
میالد پیام آور توحید ورسول وحدت، حضرت ختمی مرتبت 
محمد مصطف��ی )ص( وامام جعف��ر ص��ادق)ع( وآغازهفته 
وحدت،باحضورمقامات وپیشکسوتان ورزش اصفهان،کلنگ 

آکادمی بسکتبال اصفهان به زمین زده شد.
درمراس��م کلنگ زنی طرح توسعه خانه بس��کتبال اصفهان 
)آکادمی بسکتبال( دکترمحمد س��لطان حسینی،مدیرکل 
ورزش وجوانان استان اصفهان، حاج محمد سالمتیان، رییس 
هیات مدیره مجمع خیران ورزشیار، احمد رضا مهنام مشاورز 
ورزشی شهرداراصفهان، محمد رضا ساکت،مدیرعامل باشگاه 
فوالد ماهان سپاهان،سرهنگ سپاه علی قاسمی،مدیر عامل 
باشگاه مقاومت،رس��ول جزینی عضوش��ورای اسالمی شهر 

اصفهان وجمعی از اساتید دانشگاه وپیشکسوتان ورزش حضور 
داشتند.این مراس��م با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید ونواخته 
شدن س��رود مقدس جمهوری اس��المی ایران وپخش کلیپ 
مشخصات طرح آکادمی بسکتبال آغاز شدوپس از امضاءتفاهم 
نامه آکادمی بین حاج محمد لوافان خیراین پروژه ودکترمحمد 
سلطان حس��ینی مدیر کل ورزش وجوانان اس��تان اصفهان، 
کلنگ این آکادمی توسط حاج محمد لوافان وسایر پیشکسوتان 

بسکتبال حاضر دراین مراسم به زمین زده شد.
دغدغه اصلی خیران ورزشلیار: تامین سلامت 

جوانان اصفهانی است! 
حاج محمد س��المتیان، رییس مجمع خیران ورزشیاراستان 
اصفهان،از دغدغه اصلی این مجمع در راستای تامین سالمت 
جوانان خبر دادو اظهارداش��ت:حاج محم��د  لوافان از خیران 
خوشنام اصفهانی است که عالوه برس��اخت دو مدرسه به نام 
خودو همسرش��ان )حاجیه خانم عموم��ی( ازجمله حامیان 
ورزش به ش��مارمی آید که برای سالمتی،نش��اط و ش��ادابی 
جوانان گام های مثبت واساسی برداشته اند، واینک نیز اقدام به 
ساخت آکادمی بسکتبال اصفهان کرده اند که بی گمان باقیات 
وصالحاتی اس��ت برای ایشان.خدا راش��اکرم که به من توفیق 

ساخت آکادمی بسکتبال عنایت فرمود!
حاج محمد لوافان که با وجود کهولت سن در این مراسم حضور 
پیداکرده بود، درسخنانی ضمن قدردانی ازحضار،درسخنان 
کوتاهی اظهارکرد:خدا را  ش��اکرم که به من توفی��ق دادتا با 
س��اخت این آکادمی بتوانم گامی در جهت س��المتی ونشاط 

جوانان شهرم بردارم.
گذشتن از جان ومالتوفیق الهی است  

دکتر محمد سلطان حسینی، مدیرکل ورزش وجوانان استان 
اصفهان، با ای��راد خاط��ره ای ازروزهای ب��ه یادماندنی دفاع 
مقدس،حضورخیران در ورزش را همانندرشادت رزمندگان، 
شهداء،جانبازان واسرا توصیف کرد وافزود: گذشتن از جان ومال 

از توفیقات الهی است که شامل افرادخاصی می شود.
آکادمی بسکتبال اصفهان درسه طبقه ودرزمینی به مساحت 
 3۲۰مت��ر مرب��ع)۲۰در16( و درمجموع 96۰مت��ر مربع بنا 

می شود .

رییس فدراسیون :

اصفهان قطب قایقرانی کشور است
درپی تاش مجمع خیران ورزشیاراستان:

کلنگ آکادمی بسکتبال اصفهان به زمین زده شد!

 طلس��م ناکامی فوتبال ای��ران در جام ملت های 
آسیا تا ۴۰ ساله شدن فاصله زیادی ندارد و جام 
شانزدهم در استرالیا، آخرین فرصت ایران برای 

شکستن این طلسم تلخ است.
در هر جامع��ه ای، برخی چیزها نماد نحس��ی و 
ش��ومی تلقی می ش��ود. خرافات، مانند هر جای 
دیگر در فوتبال هم ریشه دوانده اما گاهی می شود 
همین نکته انگیزه یک مجموعه را برای موفقیت و 

عبور از یک مرحله سخت بیشتر کند.
هواداران خرافاتی فوتبال ایتالیا اعتقاد داشتند که 
تیم ملی کشورشان هر سه دوره یک بار به فینال 
جام جهانی می رس��د و یک در میان در فینال ها 
پیروز می شود. این خرافات پیش از جام جهانی 

۲۰۰6 بسیار قوت گرفته بود. 1۲ سال قبل از جام 
۲۰۰6، ایتالیا به فینال جام جهانی رسیده بود و 
در فینال مغلوب برزیل شده بود. ۲۰۰6 سالی بود 
که به ادعای هواداران خرافاتی ایتالیا، این تیم باید 
به فینال می رسید و قهرمان جهان می شد، اتفاقی 

که البته رخ داد!
نمونه های مش��ابه این اتفاق بارها در فوتبال رخ 
داده است و بارها پیش آمده که نحسی یک عدد، 
یک روز، یک ماه یا سال بنا به اعتقاد خرافی یک 
قوم یا ملت  دستمایه و سوژه نوشتن از یک رویداد 
ورزشی شده اس��ت. البته در بیشتر موارد، اتفاق 
مورد نظر رخ نداد. اما دس��ت کم در برخی موارد 
انگیزه ای ش��ده که بازیکنان یک تیم ورزش��ی، 

تالش بیش��تری از خود نش��ان دهند تا به قول 
معروف طلسم آن عدد را بشکنند.

 ناکامی فوتبال ایران و طلسم 40 ساله
تیم امید ای��ران بیش از ۴۰ س��ال اس��ت که به 
المپیک راه پیدا نکرده است و در واقع ناکامی این 
تیم با گذر از چهل سالگی به تکامل رسیده است 
و برای خود نوعی رکورد دست نیافتنی محسوب 
می شود! حکایت تیم ملی بزرگس��االن ایران اما 

چیز دیگری است.
 تصمیم AFC و نرسیدن ناکامی ایران 

به 40!
جام ملت های آسیا از نخستین دوره اش در سال 
1956، هر چهار سال یک بار برگزار می شد تا این 

که در سال ۲۰۰۴ ، کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
تصمیم گرفت ب��رای جلوگی��ری از تداخل جام 
ملت ها با المپی��ک و جام ملت ه��ای اروپا، دوره 
بعدی جام را سه سال بعد و در سال ۲۰۰7 برگزار 
کند. از ۲۰۰7 به بعد البته جام ملت های آسیا باز 
هم چهار سال یک بار برگزار می شود ولی همین 
تصمیم کافی بود ک��ه ناکامی فوتب��ال ایران در 
قهرمانی در جام ملت ها پیش از دوره شانزدهم به 
۴۰ سالگی نرسد و این شانس را داشته باشد که 

پیش از ۴۰ سال، طلسم ناکامی را بشکند.
 39 را فراموش کن!

39 جزو آن دسته از اعداد است که در یک نقطه 
از جهان نماد بدی و نحسی است. دست کم مردم 
چند شهر بزرگ از یک کشور همسایه و هم زبان 
ایران با این عدد احساس خوشایندی ندارند و تا 
جایی که می شود از آن دوری می کنند. حتی آش 
این عدد به قدری شور شده که مردم آن کشور در 
مجموع میلیون ها دالر در سال خرج می کنند تا 
مثال پالک خودرو یا شماره پرونده اداری شان را 
تغییر دهند!تیم ملی فوتبال ایران، آخرین بار در 
سال 1976 )135۴( قهرمان جام ملت های آسیا 
شده است. از آن روز تاکنون 39 سال می گذرد و 
جام شانزدهم، آخرین فرصت فوتبال ایران است 
که نگذارد. طلس��م ناکامی اش در آسیا وارد دهه 

چهارم نشود.
 جام شانزدهم؛ تلفیق خاطرات خوش 

و ناخوش
تیم ملی ایران در جام ملت های ۲۰15 با تیم های 
بحرین، ام��ارات و قطر هم گروه اس��ت. بحرین، 
ی��ادآور دو اتفاق تلخ و ش��یرین در تاریخ فوتبال 
ایران است؛ مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲، یکی از 
تلخ ترین رویدادهای فوتبال ایران رقم خورد. تیم 
ملی با قبول شکست برابر بحرین در منامه، شاهد 
پایکوبی و شادی بحرینی ها با پرچم عربستان بود. 
اما چهار س��ال بعد در تهران، ایران با پیروزی به 
بحرین جواز صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۰6 
را کس��ب کرد.اتفاق مش��ابهی نیز در مقدماتی 
جام هانی 1998 در دیدار ب��ا قطر رخ داد. در آن 
دیدار و در حالی که همه منتظر پیروزی ایران و 
صعود به جام جهانی بودند، شکست ناباورانه برابر 
قطر و اخراج کریم باق��ری، معرفی که آرزوهای 

ایرانیان را بر باد دهد و آن ه��ا را از حضور در جام 
جهانی فرانس��ه محروم کند. پ��س از آن بود که 

تاریخی ترین روز فوتبال ایران رقم خورد.
 استرالیا، ملبورن؛ تکرار حماسه؟

هنوز هم هواداران فوتبال در استرالیا با یادآوری 
دی��دار برگش��ت ب��ا ای��ران در ملب��ورن در راه 
صعود به جام جهان��ی 98،  غم دنیا به سرش��ان 
خراب می ش��ود. شاید اغراق نباش��د اگر بگوییم 
طالیی پوشان سرزمین کانگوروها بیش از هرچیز 
دوس��ت دارند ای��ران را در فینال ج��ام ملت ها 
مالقات کنند و ضمن انتقام آن شکست تاریخی، 
ج��ام قهرمانی را باالی سرش��ان ببرن��د. همین 
مس��ئله می تواند نکته کلیدی حض��ور ایران در 
جام شانزدهم باش��د و انگیزه ملی پوشان را برای 

قهرمانی بیشتر کند.
براین اساس: جام ملت های ۲۰15 برای ایران از 
امروز یکشنبه ) ۲1 دی ماه( شروع می شود که در 

آن باید به دیدار بحرین برود.
داوران استرالیایی بازی ایران و بحرین 

را قضاوت می کنند
اولی��ن دیدار تی��م ملي فوتب��ال ای��ران در جام 
ملت هاي آسیا برابر بحرین را داوراني از استرالیا 
قض��اوت مي کنند.ب��ه نقل از س��ایت رس��می 
فدراسیون فوتبال، بر اساس اعالم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بنجامین ویلیامز استرالیایی به همراه 
دو هموطن خود ماتیو کرم و پائول س��ترانگولو 

دیدار ایران برابر بحرین را قضاوت می کنند. 
کریستوفر بیس از اس��ترالیا و آکایی یاگی هم از 
ژاپن داور و کمک داور ذخیره این بازی خواهند 
بود. ویس��نت یوئن از هنگ کنگ هم ناظر بازی 
اس��ت و جان چیا از س��نگاپور عملکرد داوران را 

نظارت خواهد کرد. 
ویلیامز استرالیایی تا به حال بازی های زیادی از 
تیم های ایرانی از جمله استقالل، سپاهان و ذوب 
آهن را در آس��یا قضاوت کرده است. او داور بازی 
ایران و کره جنوبی در انتخابی جام جهانی ۲۰1۰ 
هم ب��وده و در جام جهانی برزیل نی��ز 3 دیدار را 
سوت زده اس��ت. دیدار تیم های ایران و بحرین 
امروزیکش��نبه از س��اعت ۲۰ به وق��ت محلی و 
1۲:3۰ به وقت تهران در ورزشگاه 3۰۰5۰ نفری 

ملبورن برگزار می شود.

ایران ۱۲:30 به مصاف بحرین می رود

 همه در آرزوی شکستن طلسم  40ساله

جدال شیران پارسی در سرزمین کانگروها

 خیز علی دایی برای تصاحب 
صندلی ریاست

سایت شخصی مرحوم ناصر حجازی 
که توس��ط نزدی��کان وی اداره می 
ش��ود، ادعا کرد که علی دایی، یکی 
از کاندی��دای احتمال��ی ریاس��ت 
فدراسیون فوتبال است و دوستان و 
نزدیکان علی دایی در تالش هستند 
او را ب��رای کاندیدات��وری ریاس��ت 
فدراسیون فوتبال راضی نمایند. در 
حالی که تالش هایی برای جدایی کفاش��یان از فدراسیون در پیدا و 
پنهان در حال انجام است، نزدیکان علی دایی قصد دارند وی را برای 
حضور در این پست مهم در فوتبال ایران راضی نمایند. البته علی دایی 
مثل همیشه تاکنون نس��بت به این امر راضی نشده و گفته که قصد 
کار مدیریتی ندارد اما شاید در آینده راضی شود. دایی که در ابتدای 
فعالیت دولت روحانی با پیشنهاد وزیر ورزش شدن مواجه شده بود 
این پیشنهاد را رد کرده و دادکان را پیش��نهاد داد. وی این روزها با 

وزارت ورزش رابطه خوبی ندارد .

4 ساله شدن مجازات دوپینگ 
یونسکو چهار ساله شدن مدت 
مجازات ورزش��کارانی را که در 
برای بار اول اقدام به استفاده از 
مواد ممنوع��ه می کنند را مورد 

تایید قرار داد.
طبق اعالم قبلی وادا، از ابتدای  

س��ال ۲۰15 مجازات دوپینگ 
در مورد کسانی که برای بار اول 
اقدام به اس��تفاده از م��واد ممنوعه می کنند، به مدت چهار س��ال 
افزایش پی��دا کرده اس��ت.دکتر پورکاظمی که نایب رئیس��ی این 
کمیس��یون را برعهده دارد، در این باره گف��ت: داروهای نیروزایی 
که از خانواده اس��تروئیدهای آنابولیک، هورمون ها و پروتئین های 
دوپینگی هستند مجازات شان به چهار سال افزایش پیدا کرده است 
ولی همچنان داروهای دیگر که از خانواده  گروه س��اده تر و خاص 
هس��تند،  همان مجازات دو س��ال را در پی دارند. درواقع مجازات 

چهار سال، مربوط به همه داروها نیست.

 سپاهان قهرمان مسابقات 
مدارس هندبال

دومین دوره مس��ابقات مدارس 
هندب��ال اس��تان اصفه��ان ب��ا 
قهرمان��ی تی��م ف��والد مبارکه 

سپاهان به پایان رسید.
این رقابت ها از ی��ک ماه پیش 
آغاز شده بود و تنها در روزهای 
پنجشنبه و جمعه با حضور 16 
تیم در سالن س��جادی اصفهان 
برگزار ش��د و روز جمعه با برگزاری مس��ابقه رده بندی و نهایی به 
پایان رسید. در دیدار رده بندی دو تیم از خمینی شهر به مصاف هم 
رفتند که این تیم صنعت سنگ بود که با نتیجه 1۴ بر 1۰ تیم هیات 

این شهرستان را مغلوب و به مقام سومی دست یافت.
در دیدار فینال که سالن س��جادی مملو از تماشاگر بود، تیم فوالد 
مبارکه سپاهان با حساب 17 بر 9 از سد سازمان ورزش شهرداری 
گذشت و به عنوان قهرمانی دست یافت و سازمان ورزش شهرداری 

به مقام دومی بسنده کرد.

پمینای اصفهان پیروزشد
درهفت��ه ش��انزدهم لی��گ 
برتربس��کتبال باش��گاه های 
کشور، تیم بس��کتبال پمینای 
اصفهان در سالن باران مجموعه 
ورزشی آب فاضالب اصفهان، به 
مصاف تیم پتروشیمی ماهشهر 
رفت وبا ارایه یک بازی منطقی 
ومقتدرانه با نتیج��ه 87بر 53 
مقابل میهمان خود به پیروزی ارزشمندی دست پیداکردوبه رده 

ششم جدول مسابقات صعود کرد.
شاگردان محس��ن صادق زاده که بعد از پیروزی میلی متری روز 
دوشنبه هفته گذشته 15دی ماه درمقابل تیم شهرداری گرگان، 
تیم شگفتی ساز هفته لقب گرفته بود،اما با تفکرات فکورانه مربی 
با دانش خود، ازلحظه شروع بازی برتری خودرا به حریف دیکته 
کرده وبا دفاع عالی مانع گلزنی آنها ش��دند و با اختالف 3۴ امتیاز 

پتروشیمی ماهشهررا باشکست بدرقه کردند.

 تجلیل ازپهلوان اشتری اصفهان
درسومین سال تاسیس مؤسسه 
فرهنگی،قرانی و ورزشی علی ابن 
ابیطال��ب )ع( از پهلوان مرتضی 
اشتری،ش��اعر، مدیح��ه س��را 
وپیرغالم اهل بیت )س( به پاس 
7۰سال خدمات با ارزش ایشان 
 درام��ر ورزش پهلوان��ی تجلیل

 شد.
مراس��م س��ومین س��ال تاس��یس مؤسس��ه فرهنگ��ی، قران��ی و 
ورزش��ی عل��ی اب��ن ابیطال��ب )ع(صب��ح روز جمع��ه 19دی ماه 
مق��ارن باهفده��م ربی��ع االول، سالروزخجس��ته می��الد پی��ام 
آورتوحی��د و رس��ول وحدت،حض��رت محم��د مصطف��ی )ص( 
وامام جعفرص��ادق)ع( باحض��ور دبیر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام ودیگر ش��خصیت ه��ای کش��وری واس��تانی برگزارگردید.

دراین مراس��م، ب��ا حضورمحس��ن رضایی دبیرمجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام وپیشکس��وتان ورزش اصفه��ان، پهلوانان،مربیان 
و ورزش��کاران، درمؤسس��ه علی ابن ابیطالب )ع( ازپهلوان مرتضی 
 اش��تری ش��اعر گرانمایه، مداح وپیرغ��الم اهل بی��ت )س(تجلیل

 شد.
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اخبار کوتاهیادداشت 50 پروژه نیمه تمام ورزشی در  استان  وجود دارد
 عبدالرحم��ن قاس��می مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اظهار داش��ت: 50 پروژه 
نیمه تم��ام ورزش��ی در اس��تان وج��ود دارد.وی تکمی��ل و بهره ب��رداری از ای��ن 
 تع��داد پ��روژه را در افزای��ش فضاه��ای ورزش��ی و س��رانه ورزش اس��تان موث��ر 

دانست.

7

سیب زمینی به عنوان یک محصول راهبردی در چهارمحال 
و بختیاری، محصولی است که به دلیل نداشتن بازار فروش و 

امکانات فرآوری در استان، در انبارها باقی مانده است.
 عمده محصول س��یب زمینی چهارمح��ال و بختیاری در 
 به��ار کاش��ته و در پایی��ز وارد بازار می ش��ود و هر س��اله

 سیب زمینی کاران به امید سودآوری بیشتر عملکرد تولید 
خود را در واحد سطح ارتقاء می دهند، به طوری که متوسط 
 تولید بین 30 ت��ا 35 تن در هکتار متغیر اس��ت و در بعضی

 زمین های کشاورزی به 80 تن در هکتار هم می رسد، اما پس 
از برداش��ت محصول بدون خریدار بر روی دست کشاورزان 
باقی می ماند.چهارمحال و بختیاری با سطح زیر کشت چهار 
هزار و 500هکتار و تولید ساالنه 138هزار تن سیب زمینی، 
پس از اس��تانهای اردبیل، اصفهان، همدان، کرمان، فارس و 
کردستان قرار گرفته است.عمده کش��اورزان سیب زمینی 
کار این استان خرده مالکانی اند که در زمین های یک یا دو 
هکتاری سیب زمینی می کارند، بنابراین محصول کمتری 
تولید می کنند و قادر به درجه بندی و بسته بندی محصول 
خود نیستند؛ در نتیجه به راحتی نمی توانند محصول خود 
را به فروش برسانند و این امر باعث می شود تولیداتشان را یا 
ارزان تر به دالالن بفروشند و یا اینکه محصولشان در انبارها 

بماند.

یک نماینده بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
محصوالت کشاورزی استان از جمله سیب زمینی و لوبیا به 
دلیل سردسیر و مرتفع بودن منطقه، دیرتر از سایر محصوالت 

کشاورزی استان های دیگر وارد بازار می شود.
رسول کوهیان افضل در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان چهارمحال و بختیاری افزود: سیب زمینی 
استان به دلیل ایزوله بودن زمین ها از نظر کیفیت برای بذر، 
خوراک و صادرات حرف اول را می زند.وی گفت: چهارمحال 
و بختیاری آخرین نقطه برداشت سیب زمینی است و ساالنه 
بیش از نیمی از سیب زمینی های برداشت شده در این استان 

در انبارها باقی می ماند.
کوهیان افضل اظهار ک��رد: کم بودن تعداد انبارهای س��رد 
مناسب در هر منطقه یکی از مشکالت سیب زمینی کاران 
استان است که هر کشاورز برای حمل محصول سیب زمینی 

تا انبار سرد هزینه زیادی می پردازد.
رییس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری نیز 
از افزایش حدود20 هزارتنی برداشت سیب زمینی در سال 
زراعی جاری در استان نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد.

رس��تم غیبی با بیان اینکه به طورمتوس��ط 35 تن س��یب 
زمینی از هر هکتار زمین در استان برداشت می شود، اظهار 
داشت: امسال بیش از165هزار تن از این محصول در استان 

برداشت شد.وی نیاز خوراکی استان به سیب زمینی را حدود 
40 هزار تن عنوان ک��رد واف��زود: 20 هزارتن این محصول 
نیز به صورت س��یب زمینی بذری برای کش��ت س��ال آتی 
 استفاده می ش��ود و مابقی آن نیاز به بازاریابی و صادرات به

 استان های دیگر را دارد.وی با بیان اینکه این استان از نظر 
سطح زیرکشت سیب زمینی رتبه دهم کش��ور را داراست، 
ادامه داد: سیب زمینی چهارمحال وبختیاری نسبت به سایر 
استان ها از نظر بیماری و آفات ایزوله است و این استان از نظر 
 تولید سیب زمینی بذری نیز از استان های منبع محسوب

می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان ادامه داد: به منظور 
افزایش سطح زیر کش��ت و کیفیت سیب زمینی استان، در 
س��ال زراعی جاری 400تن غدد سیب زمینی با هماهنگی 
وزارت جهاد کشاورزی توسط کشاورزان استان از کشورهای 
هلند و آلمان وارد چهارمحال وبختیاری ش��د .غیبی گفت: 
برای کوتاه مدت و رفع مشکل س��یب زمینی کاران، تعاون 
روس��تایی اس��تان باید س��یب زمینی را به صورت توافقی 

خریداری کند.
معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز در 
این نشست گفت: خرید توافقی سیب زمینی توسط تعاون 
روس��تایی یک راه حل کوتاه مدت و همچنی��ن حمایت از 
سرمایه گذاران بخش صنایع تبدیلی از برنامه های بلندمدت 

در راستای رفع مشکالت سیب زمینی کاران است.
اسماعیل عامری گلس��تانی افزود: در راستای رفع مشکل، 
سیب زمینی کاران باید بحث تنظیم بازار قوی تر و اتحادیه و 

تشکل های کشاورزی را فعال کنند.
وی گف��ت: تولید کننده باید ب��ازار محصول خ��ود را پیدا و 
زمینه افزای��ش ص��ادرات را فراهم کند.نای��ب رییس اتاق 
بازرگان��ی چهارمح��ال و بختی��اری نی��ز گفت: هرس��اله 
کش��اورزان در بخ��ش مصوالت کش��اورزی اس��تان با این 
موضوع مواجه اند.جواد رادمنش افزود: بحث تولید برعهده 
کش��اورزان و تنظیم و تج��ارت، بازاریابی بای��د با همیاری 
مس��ووالن انجام ش��ود و بخش تجاری حامی تولید داخل 
باشد.وی گفت: باید با حمایت از کش��اورزان، دست دالالن 
 را از طری��ق تعاونی ه��ا و همچنی��ن بخش دولت��ی کوتاه 
کنیم.ب��ه گ��زارش ایرنا، در ش��ورای گفت و گ��وی دولت و 
بخش خصوص��ی چهارمحال و بختیاری در باره مش��کالت 
 پیمانکاران و مشکالت سیب زمینی کاران بحث و گفت وگو 

شد.

همیاری تعاون روستایی چهارمحال وبختیاری با کشاورزان استان 

خرید توافقی سیب زمینی یک راه حل کوتاه مدت  است 

معاون علمی پژوهشی رییس جمهور 

 باید به دانشگاه شهرکرد
 توجه ویژه شود

معاون علمی پژوهش��ی رییس جمهور گفت: باید 
ثابت کرد با تحقیقات می توان ارزش افزوده ایجاد 

کرد.
 س��ورنا س��تاری در بدو ورود به فرودگاه شهرکرد 
در جمع خبرنگاران اس��تان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: باید به استان چهارمحال و بختیاری 
و دانشگاه ش��هرکرد توجه ویژه ش��ود و توجه ویژه 
تری به حوزه فناوری داش��ته باشیم و ثابت کنیم با 

تحقیقات می شود ارزش افزوده ایجاد کرد.
وی بیان داش��ت: در بحث تجاری سازی مهمترین 
مشکل بحث فرهنگی است که خوشبختانه بودجه 

خوبی به این بخش تخصیص داده شده است.
 معاون علمی پژوهشی رییس جمهور افزود: راجب 
به منابعی صحبت می کنیم که ظرفیت های خوبی 

برای توسعه شرکت های دانش بنیان دارد.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری نیز در مراس��م 
اس��تقبال با خیر مقدم به معاون ریی��س جمهور، 
گفت: اس��تان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های 
باالیی دارد که باید در مسیر توس��عه استان به کار 

گرفته شود.

۲۲ روستای لردگان گازرسانی 
می شود

فرماندار لردگان از اجرای 22 پروژه گازرس��انی به 
روس��تاهای شهرس��تان لردگان با اعتبار مورد نیاز 

150 میلیارد ریال خبر داد.
ابوالقاس��م کریمی در بازدید از عملیات گازرسانی 
به روستاهای این شهرستان اظهار داشت: عملیات 
گازرس��انی به 22 روس��تا در بخش ه��ای مرکزی، 
 ف��الرد، رودش��ت و منج ای��ن شهرس��تان اجرایی

 می شود.
وی اعتباری مورد نیاز این پروژه های گازررس��انی 
را بی��ش از 150 میلیارد ریال عن��وان کرد و افزود: 
با تکمیل این عملیات 1600 خانوار روس��تایی این 
شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

فرماندار لردگان زمان اتمام و بهره برداری بخش��ی 
از ای��ن پروژ ه ها را پایان س��ال 93 و بخش��ی را نیز 
 در پای��ان نیم��ه نخس��ت س��ال 94 آم��اده اعالم 

کرد.

مهاجرت پرندگان به تاالب بین المللی 
گندمان آغاز شد

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری از مهاجرت 
پرندگان به تاالب بین المللی گندمان خبر داد.

 شهرام احمدی اظهار کرد: پرندگانی که امسال شاهد حضور آنها در 
تاالب های استان چهارمحال و بختیاری هستیم پرندگانی از خانواده 

هوازی ها، اگردها، چنگل ها و مرغابی ساران هستند.
وی اف��زود: پرندگانی از قبیل اردک س��رپناهی و اردک بلوطی برای 
نخس��تین بار در تاالب های اس��تان چهارمحال و بختیاری مشاهده 
ش��ده که این پرندگان از سیبری و مناطق ش��مالی روسیه به سمت 
مناطق جنوبی مهاج��رت می کنند و مدتی از س��ال را در تاالب های 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به خصوص تاالب  بین المللی گندمان 

سپری می کنند.
احمدی بیان داش��ت: در ای��ن م��دت پرندگانی که ب��ه تاالب های 
اس��تان چهارمحال و بختیاری مهاج��رت کرده ان��د از پلنگتون ها، 
فیتوپلنگتون ها و گیاهان آبزی تغذیه می کنند و پیش بینی می شود 
این پرندگان از اواخر دی  ماه جاری تاالب های اس��تان چهارمحال و 

بختیاری را به سمت سواحل جنوبی خلیج فارس ترک کنند.

تئاتری های شهرکرد رتبه های برتر 
جشنواره بسیج  را  کسب کردند

هنرمندان تئاتر شهرکرد موفق به کسب رتبه های برتر در یازدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر بسیج در کرمانشاه شدند.

  یازدهمین جش��نواره سراس��ری تئاتر بس��یج با معرفی برگزیدگان
 بخش های مختلف در تاالر انتظار کرمانشاه پایان یافت.

در بخش بازیگری حسن مجیدی  برای بازی در نمایش کودک و سرباز 
رتبه نخست را کسب کرد و معصوم باقری و شکوفه حیدری رتبه دوم 
بازیگری زن را کس��ب کردند. همچنی��ن داوود امینیان دهکردی نیز 
برای طراح صحنه نمایش یک کودک یک سرباز برگزیده شد.در بخش 
کارگردانی نیز مقام دوم به  ثریا امینیان دهکردی کارگردان نمایش یک 

کودک یک سرباز و مقام سوم از آن مرضیه زمانی شد.
یازدهمین جش��نواره سراس��ری تئاتر بس��یج از 15 تا 18 دی ماه در 

کرمانشاه برگزار شد.

سند توسعه فرش دستباف  استان 
رونمایی می شود

رییس اداره فرش صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به تدوین سند توسعه فرش دستباف اس��تان از رونمایی آن تا 
پایان امسال خبر داد.علیرضا جیالن اظهار داشت: سند توسعه فرش 
دستباف استان  تدوین و اجرایی می ش��ود.وی با اشاره به اینکه این 
سند با همکاری دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری و مدیران 
بخش ها و تشکل های فرش دستباف استان تدوین شده است.رییس 
اداره فرش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این 
س��ند با توجه به اس��تعدادها و ظرفیت های موجود در صنعت فرش 
دستباف استان و توجه به وضعیت فعلی تا رسیدن به افق چشم انداز 

1404 ترسیم شده است.
جیالن خاطرنشان کرد: این سند اهداف مورد نظر در ارتباط با توسعه 
صنعت فرش دستباف در استان را دنبال می کند و نقاط ضعف و قوت 

این حوزه را شناسایی کرده تا راهکارهای الزم برای آنها ارایه شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1491 یکشنبه 21 دی 1393 | 19 ربیع االول 1436

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

            مفاد آرا
10/427 شماره:103/93/2159/58-1393/10/14 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  اله  امان  فرزند  بیدگلی  زاده  الهیار  صدیقه  خانم  هیأت:   9323 شماره  1-رأی 
شناسنامه 9027 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148/30 مترمربع شماره پالک 2200 
بیدگل  ثبتی آران و  بیدگل  بخش 3 حوزه  آباد  ازپالک 3 اصلی واقع در معین  فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از علی مینائی)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  دخیلی  محمدرضا  آقای  هیأت:   9934 شماره  2-رأی 
 524 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  بیکی  حسن  زهرا  خانم  و   244 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/50 مترمربع شماره پالک 2214 فرعی 

از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
3-رأی شماره 9948 هیأت: آقای جواد علی آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  654 و خانم زهرا مبینی راوندی فرزند حسین شماره شناسنامه 1753 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/50 مترمربع شماره پالک 2215 فرعی ازپالک 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  خواه  زراعت  علی  آقای  هیأت:   10028 شماره  4-رأی 
شناسنامه 291 و خانم طیبه ایمانیان بیدگلی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 549 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104/70 مترمربع شماره پالک 2218 فرعی 
از پالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از عیسی اربابی)مالک رسمی(.
5-رأی شماره 10030 هیأت: آقای علی نوروزپور مقدم بیدگلی فرزند امراله بشماره 
شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  هوشنگی  سمانه  خانم  و   1439 شناسنامه 
به مساحت 134/92 مترمربع شماره  یکبابخانه  1250079810)بالمناصفه(، ششدانگ  
پالک 2219 فرعی ازپالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از عیسی اربابی)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  زاده  حسن  مجتبی  آقای  هیأت:   10024 شماره  6-رأی 
اله شماره شناسنامه 1250156106  امانی فرزند عین  شناسنامه 2200 و خانم زینب 
فرعی   781 پالک  شماره  مترمربع   125 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 

ازپالک 102 فرعی از 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 10060 هیأت: آقای محمد بیگانه فرزند حبیب بشماره شناسنامه 475  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202/74 مترمربع شماره پالک 48 فرعی ازپالک 2 فرعی 

از 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 10061 هیأت: آقای محمد بیگانه فرزند حبیب بشماره شناسنامه 475  
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 142/58 مترمربع شماره پالک 49 فرعی از پالک 2 

فرعی از 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  مجتبی  فرزند  بیدگلی  سرمدی  وحید  آقای  هیأت:   10016 شماره  9-رأی 
شماره  اکبر  علی  سید  فرزند  سادات شمسی  مریم  خانم  و   1250068533 شناسنامه 
شناسنامه 6190003184 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/53 مترمربع 
شماره پالک 167 فرعی ازپالک 3 فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  پنداری  اسمعیلی  احمد  آقای  هیأت:   10008 شماره  10-رأی 
شناسنامه 297 و خانم اشرف خداترس بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 177 
فرعی   9 پالک  مترمربع شماره   151/20 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   180 از  مشاعات  از  5و6و7و8وقسمتی  ازپالک 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  خداترس  اعظم  خانم  هیأت:   10052 شماره  11-رأی 
شناسنامه 80 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/51 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 

حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   180 از  مشاعات  از  5و6و7و8وقسمتی  ازپالک 
ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از اکرم خداترس بیدگلی)مالک رسمی(.
12-رأی شماره 9840 هیأت: خانم انیس عظیمی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
32  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/30 مترمربع شماره پالک 71 فرعی از پالک3 

فرعی از 235 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ابوالفضل بشماره  بیدگلی فرزند  13-رأی شماره 10048 هیأت: آقای جواد صباغیان 
شناسنامه 87 و خانم لطیفه رئیسی بیدگلی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 320 )به 
ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127/98 مترمربع 
 شماره پالک 14 فرعی ازپالک 1042 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

14-رأی شماره 10042 هیأت: آقای محمد پیران زارع بیدگلی فرزند حسینعلی بشماره 
شناسنامه  272 و خانم اقدس نوحیان بیدگلی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 218 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159/60 مترمربع شماره پالک 271 فرعی 

ازپالک6 فرعی از 1965 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  رضا  فرزند  آرانی  شریفیان  جواد  سید  آقای  هیأت:   9867 شماره  15-رأی 
 10621 شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  آرانی  رحمتی  اکرم  خانم  و   287 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/70 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از 

پالک 2229 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 9869 هیأت: آقای طاهره بذرافشان آرانی فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه  8747  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 2373 و 2374 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 9774 هیأت: آقای محسن شبان آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
9437 و خانم زینب آفتابی آرانی فرزند امیر حسین شماره شناسنامه 679 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 163/20 مترمربع شماره پالک 7822 فرعی ازپالک1229 

فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 9148 هیأت: آقای علی حالج آرانی فرزند  پرویز  بشماره شناسنامه  
شناسنامه  شماره  جالل  سید  فرزند  بیدگلی  سیدیان  سادات  فاطمه  خانم  و   2652
6190010830 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119 مترمربع شماره پالک 
1482 فرعی ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  رمضانی  حسین  آقای  هیأت:   9839 شماره  19-رأی 
 5001 پالک  شماره  مترمربع   73/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   181 شناسنامه 
فرعی از پالک569 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اله  رحمت  فرزند  حساب  خوش  مهدی  آقای  هیأت:   9986 شماره  20-رأی 
 5092 پالک  شماره  مترمربع   150 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   4896 شناسنامه 
فرعی ازپالک213 فرعی از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  ماشااله  فرزند  پورابراهیمی  محسن  آقای  هیأت:   10034 شماره  21-رأی 
شماره  حسین  سید  فرزند  آرانی  میرحسینی  السادات  زهرا  خانم  و   522 شناسنامه 
شناسنامه 1036 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139/70 مترمربع شماره 
آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی  از 2840  فرعی  ازپالک205  فرعی  پالک 5099 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  مشتاقیان  علیرضا  آقای  هیأت:   8487 شماره  22-رأی 
 129 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  پور  سیدی  سادات  خانم  و   8648 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106/50 مترمربع شماره پالکهای 4968 
فرعی و 2189  فرعی ازپالک465 فرعی از 2840 و 3 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران و معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 8496 هیأت: آقای اصغر طامه ء بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه  
199 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106 مترمربع شماره پالکهای 4969 فرعی و 2190 
فرعی ازپالک 465 فرعی از 2840 و 3 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران و معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/07 
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک آران و بیدگل

 ابالغ وقت رسیدگی
10/408 در خصوص پرونده کالسه 1398/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرحیم بابااحمدی – داریوش سعیدی – بابک بابااحمدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/29 ساعت 10/15 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:28274 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/409 در خصوص پرونده کالسه 1395/93 خواهان بانک مهر دادخواستی مبنی بر 
 مطالبه مبلغ 8/200/000 ریال به طرفیت 1- لیال خزائی 2- جهانبخش ساعدی حسن آبادی
3- پیمان حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/29 ساعت 9/30 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. م الف:28273 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/410 در خصوص پرونده کالسه 1292/93 خواهان علی محمد رسولی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت کریم پیروزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/11/29 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28277 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/411 در خصوص پرونده کالسه 1400/93 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
عظیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر اربابیان – محمدعلی ملکوتی خواه 
– رسول زین العابدینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/29 ساعت 
10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. م الف:28276 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1393/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/412
خانم عظیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت میالد شهبازی دستجردی –محمد 
شهبازی دستجردی- حجت پور رجبعلی زاده – محسن ملک محمد تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/29 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:28275 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
زاده  دهقانی  محمدعلی  خواهان   1475/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/413
علی   -2 هرندی  امینی  غالمعلی   -1 طرفیت  به  قولنامه  استرداد  بر  مبنی  دادخواستی 
امینی هرندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/25 ساعت 
12/30ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:28285 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/414 در خصوص پرونده کالسه 1434/93ش5 خواهان عزت ا... حسینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 896686 به مبلغ بیست میلیون ریال به 
انضمام مطلق خسارت به طرفیت علیرضا عابدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/11/25 ساعت10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   5 شعبه  می شود.م الف:28293  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/415 در خصوص پرونده کالسه 1732/93 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت بابت چک شماره 235014 
به طرفیت مهری غفاری خوزانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
93/11/25 ساعت11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:28292 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ذوالفقاری  عباس  خواهان   799/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/416
مبنی بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و غیره به طرفیت علی نورمحمدی 
عمران تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/26 ساعت 4عصر تعیین 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهواللمکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلیپور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
الف:28299  م  میشود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ذوالفقاری  عباس  خواهان   798/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/417
به  آگهی  نشر  هزینههای  و  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  و  چک  مطالبه  بر  مبنی 
 طرفیت مریم قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/26 ساعت

بودن  مجهواللمکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  نیم عصر(  و  )چهار  4/30 عصر 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
 رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلیپور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – 
 شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم  مقتضی اتخاذ  
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   28 شعبه  الف:28298  میشود.م 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/425 در خصوص پرونده کالسه 93-795 خواهان محمدرضا پیک زائر دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت محمد سلیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/11/25 ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:28341  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



سالمت 

 B طبع افراد دارای گروه خونی
چیست؟

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی 
ایران گف��ت: مراقبت از جمجم��ه نوزاد و 
جلوگیری از ایجاد هرگونه ضربه به سر او 
و تغذیه مادری که شیر می دهد از اهمیت 
بس��زایی در پیش��گیری از عقب ماندگی 

ذهنی کودک برخوردار است.
  بهروز جلیلی با ارای��ه مبحث »کم توانی 
ذهن��ی» در اولی��ن همای��ش اختالالت 
عصبی- تکامل��ی، گفت: ب��ا رعایت رژیم 
غذایی م��ادر در دوران ب��ارداری و مراقبت ه��ای الزم در زندگ��ی روزمره مادر 
جهت جلوگیری از صدمات احتمالی به او می ت��وان از اختالل کم توانی ذهنی یا 

عقب ماندگی ذهنی جنین از دوران رحمی، پیشگیری کرد.
وی ادامه داد: همچنین جبران کمبود پروتئین فردی که باردار است و پیشگیری از 
عفونت هایی مانند سرخجه و توکسوپالسموز در او باعث پیشگیری از عقب ماندگی 

ذهنی جنین در این دوران می شود.
 عضو هی��ات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ای��ران تأکی��د کرد: پ��س از تولد، 
احتمال ب��روز اخت��الل تکاملی ک��ودک ک��ه حاص��ل از ک��م کاری تیروئید او 
خواهد ب��ود یا اختالل��ی به نام »فنی��ل کتونوری« وج��ود دارد ک��ه حتی رژیم 
 غذایی مناس��ب و کنت��رل ش��ده می توان��د از این ن��وع اخت��الالت جلوگیری

 کند.
این روانپزش��ک کودک و نوجوان افزود: البته هرچه این ن��وع اختالالت، زودتر 
تش��خیص داده ش��وند و برای درمان اقدام س��ریع انجام ش��ود، ش��انس درمان 
اختالالت، بیشتر می ش��ود. لذا انجام آزمایش در دوران شیرخواری کودک الزم 
 است تا والدین و پزشک، به این نوع اختالالت زودتر پی ببرند و برای درمان اقدام 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: انجام تست غربالگری پیش��گیری از این نوع اختالالت، در 
برنامه کش��وری نظام بهداشت و درمان وارد شده و بیمارس��تانها موظف شده اند 
 که پس از تولد نوزاد، نس��بت به انجام آزمایش ه��ای الزم در این خصوص اقدام 

کنند.

مصرف س��رانه گوش��ت قرمز پولدارها همواره 
چندین برابر بی پولهاست اما این موضوع اصال به 

نفع پولدارها نیست.
دانش��مندان دانش��گاه کالیفرنیا دریافته اند که 
بدن انسان گوشت قرمز را به عنوان عامل مهاجم 
تلقی کرده و به آن پاس��خ ایمنی می دهد. ده ها 
سال اس��ت که گوشت قرمز با س��رطان مرتبط 
دانس��ته می شود و پژوهش ها نش��ان می دهند 
مصرف مقادیر زیاد گوشت گاو یا گوسفند ریسک 

تومورهای مرگ آور را افزایش می دهد.
برای نخستین بار دانشمندان دلیل این اتفاق را دریافته اند. پژوهشگران همواره در تعجب 
بوده اند که چرا سایر پستانداران با وجود رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز دچار تومور 
نمی شوند؛ اکنون کشف شده که گوش��ت گاو و گوسفند حاوی قندی است که توسط 
گوشتخوارانی جز انسان تولید می شود. این بدان معناست که وقتی انسان گوشت قرمز 
مصرف می کند، بدنش علیه قند آن واکنش ایمنی ترتیب داده و پادتن های تولید شده 
سبب التهاب و نهایتاً سرطان می شوند. در سایر گوشتخواران سیستم ایمنی تداخل نمی 
کند، چرا که این قنداز آغاز در بدنشان بوده است. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ثابت 
کرده اند که موش های دستکاری شده با مهندسی ژنتیک که این قند را تولید نمی کردند، 

پس از تغذیه با آن دچار تومور گشته اند. 
دکت��ر اجی��ت آرک��ی، اس��تاد پزش��کی س��لولی مولکول��ی دانش��گاه کالیفرنی��ا 
می گوی��د: »ای��ن نخس��تین ب��ار اس��ت ک��ه مس��تقیماً نش��ان داده ای��م تقلی��د 
 ش��رایط ب��دن انس��ان، س��رطان های خودبخ��ودی را در م��وش افزای��ش 
می دهد.«گوش��ت قرمز منبع خوبی از پروتئی��ن، ویتامین و مواد معدنی اس��ت؛ اما 
پژوهش های متعددی مشخص کرده اند که مصرف طوالنی مدت و روزانه بیش از حد آن 
برای سالمت بدن مضر است. متخصصان سالمت مصرف کمتر از 70 گرم در روز گوشت 
قرمز را پیشنهاد می دهند که برابر است با 3 برش ژامبون یا یک تکه گوشت گوسفند یا 
دو برش گوشت برشته گاو در روز.طی مقاله ای از دانشگاه هاروارد در ماه ژوئن، بیان شد 
که رژیم غذایی حاوی مقدار زیاد گوشت قرمز ریسک سرطان سینه را در خانم ها 22 

درصد  افزایش می دهد. 

چگونه کودک باهوش داشته باشیمپولدارها بیشتر سرطان می گیرند

یک کارشناس ارش��د تغذیه با بیان اینکه توجه به 
ن��وع تغذیه در گروه ه��ای خونی مختل��ف اهمیت 
دارد، گفت: این افراد در حاالت بیمار گونه به علت 
افت قندخون دچار تمایل ش��دید به شیرینی جات 
و تجمع مایع در بدن )ادم( هس��تند ک��ه پرهیز از 
 خ��وردن مایع��ات و آب در این گروه بس��یار مفید

 است.
مهس��ا ناظ��ری ،با اش��اره ب��ه اینکه ش��خصیت و 
خصوصی��ات رفتاری گروه خون��ی B از نظر طبایع 
با طبع مالیم مطابقت دارد، گفت: ویژگی دارندگان 
این گ��روه خون��ی انعطاف پذیری و سازش��کاری، 
خالقی��ت، ثب��ات روان��ی مناس��ب و صلح طلب��ی 
اس��ت ک��ه بی��ن جس��م و روح آن��ان هماهنگی 
 خاص��ی وج��ود دارد ولی تمای��ل به چاق ش��دن

 دارند.
وی گف��ت: گ��روه خون��ی B از بس��یاری جه��ات 
ش��بیه گروه خون��ی O اس��ت. رژیم غذای��ی این 
گ��روه قلمرویی از حیوانات )گوش��ت( و س��بزی، 
لبنیات و غ��ذای دریایی اس��ت. این گروه بیش��تر 
 مس��تعد بیماری هایی مثل MS ضعی��ف و مزمن 

هستند.
ناظری یادآور ش��د: این افراد در حاالت بیمارگونه 
به علت اف��ت قندخ��ون دچ��ار تمایل ش��دید به 
ش��یرینی جات و تجمع مایع در بدن )ادم( هستند. 
بنابراین پرهیز از خوردن مایعات و آب در این گروه 

بسیار مفید است.
این کارش��ناس ارش��د تغذیه با اش��اره ب��ه اینکه 
بس��یاری از این گ��روه تمای��ل به ناخن��ک زدن و 
خرده خواری دارند، خاطر نش��ان ک��رد: این گروه 
خونی بای��د از خوردن مایعات زی��اد، عدس، ذرت، 
 بادام زمین��ی، گوجه فرنگی و جوج��ه  کباب پرهیز 

کنند.
وی اف��زود: زنجبی��ل، نعن��اع فلفل��ی و جی��ن 
س��ینگ برای آنه��ا مفی��د اس��ت. ش��یرین بیان 
خاصیت ض��د وی��روس و تنظیم کنن��ده قندخون 
 دارد و از اش��تهای کاذب و ورم مع��ده جلوگی��ری 

می کند.
ناظری ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه خوراکی های بس��یار 
س��ودمند جنبه دارویی دارند، گفت: گوش��ت ها، 
ماهی، لبنیات، روغن زیتون، دانه های غذایی )بادام 
و گردو( و حبوبات )لوبیای قرمز و سویا(، آرد برنج، 
سبزی نظیر چغندر، هویج، سیب زمینی، گل کلم، 
جعفری، کلم قرمز و س��فید، بادمجان، موز، انگور، 
آناناس، آلو، توت، ادویه کاری، زنجبیل، گل سرخ، 
جین سینگ، مریم گلی، چای سبز و شیرین بیان از 
خوراکی های سودمند برای گروه خونی B هستند.

وی خوراکی ه��ای مضر ب��رای این گ��روه خونی را 
گوشت هایی نظیر جوجه، مرغ، کبک، ماهی دودی، 
میگو دانست و گفت: بس��تنی، روغن کانوال، روغن 
ذرت، روغن آفتابگردان، بادام هندی، پس��ته، بادام 
زمینی، تخم��ه کدو و آفتابگردان، بذر خش��خاش، 
عدس، لوبیای سیاه، س��بوس گندم، کورن فلکس، 
آرد جو، آرد گندم، چاودار، زیت��ون، کدو حلوایی، 
ذرت )ب��الل(، تربچ��ه، نارگی��ل، ان��ار، ری��واس، 
خرمالو، گوجه فرنگی، س��س گوجه فرنگی، س��نا، 
دارچین و فلفل س��یاه از غذاهایی هس��تند که این 
 گروه باید در مصرف آنها جان��ب احتیاط را رعایت

 کنند.
این کارش��ناس ارش��د تغذیه در پایان یادآور شد: 
البته با دانس��تن س��طح هر ی��ک از خوراکی های 
فوق می توان از ضرر آنها کاس��ت. ب��ه عنوان مثال 
بس��تنی زعفرانی خورده ش��ود، پس��ته با آبلیمو، 
ش��یر با عس��ل و اینکه می توان با ترکیب��ی از این 
 م��واد فواید ه��ر گ��روه از م��واد غذای��ی بهره مند

 شد.

خسته که می شود و احساس می کند انرژی الزم برای انجام 
دادن کارهایش ندارد، به رختخواب می رود تا چند ساعتی 
بخوابد و استراحت کند، اما خیلی وقت ها فرصت خوابیدن 
هم ندارد.گاهی در محل کارش احساس خستگی می کند 
و ناچار است به کارهایش هم رسیدگی کند، بعضی وقت ها 
حتی خواب و استراحت هم حالش را تغییر نمی دهد و پس 
از خواب همچنان خسته است. برای همین هم فکر می کند 
کاری از دستش ساخته نیست و باید با خستگی بسازد، اما 
متخصصان تغذیه می گویند به کمک مواد غذایی می توان 
احساس خستگی را تا حد زیادی کنترل کرد یا حتی آن را 
برطرف ساخت. البته خیلی ها فکر می کنند نوشیدن قهوه 
و نس��کافه یا خوردن موادی که احساس خواب آلودگی را 
کم می کند و معموال حاوی کافئین اس��ت، راه حل خوبی 
برای رفع خس��تگی و بی حوصلگی است ولی متخصصان 
نظر دیگری دارند و مصرف مواد غذای��ی دیگری را برای 
رفع خس��تگی توصیه می کنن��د.در واقع هم��ه ما گاهی 
خسته می شویم و همیشه ممکن است احساس خستگی و 
بی حوصلگی، انجام دادن بعضی از کارها را برای ما سخت و 
دشوار کند، اما زمانی که این احساس با نشانه های دیگری 
همراه شود، مراجعه به پزشک ضروری خواهد بود. آن طور 
که متخصصان می گویند اگر همراه با خستگی، احساس 
درد، ضعف، کاهش تمرکز و... وجود داش��ته باشد، حتما 
باید برای بررسی های بیشتر و دقیق تر به پزشک مراجعه 
کرده و با او در این زمینه مشورت کنید. بعضی وقت ها اما 
این احساس خستگی پس از انجام دادن کارهای فیزیکی 
ایجاد می شود و گاهی هم بعد از کارهای ذهنی، عده ای هم 
هستند که همیشه احساس خستگی می کنند و می  گویند 

صبح پس از بیدار شدن از خواب هم سرحال نیستند.

پروتئین ها را دست کم نگیرید
همان طور که گفته ش��د با اس��تفاده از یک رژیم غذایی 
متعادل و متناسب، می توان احساس خستگی را کنترل 
کرد یا از شدت آن کاست. دکتر زراتی در این باره می گوید: 
یکی از مهم ترین م��وادی که حتما بای��د در رژیم غذایی 
روزانه وجود داشته باشد، پروتئین اس��ت که می تواند از 

بروز خستگی پیشگیری کند. 
 آن طور که دکت��ر زرات��ی می گوید حتما بای��د در میان 
وعده ها و وعده های اصلی از پروتئین لبنیات کم چرب هم 
استفاده کرد چون شیر و ماست نیز پروتئین و اسیدهای 
آمینه خوب��ی دارد ک��ه می تواند واکنش ه��ای اعصاب و 
عضالت را تنظیم کند تا دچار خس��تگی نشویم. سفیده 
تخم مرغ هم منبع خ��وب پروتئین به حس��اب می آید و 
برای همی��ن خیلی ها به مص��رف این م��اده غذایی روی 
می آورند. این متخصص تغذیه با تائید این موضوع توضیح 
می دهد: افرادی که در طول روز کار ذهنی انجام می دهند، 
حتما باید پنج روز در هفته س��فیده تخم مرغ را در برنامه 
صبحانه شان داشته باشند، اما مصرف بیش از حد این ماده 
غذایی نه تنه��ا به نفع فرد نخواهد بود ک��ه حتی می تواند 
س��المت او را نیز به خطر بیندازد. مصرف زیاد س��فیده 

تخم مرغ )بیشتر از دو تا 3 عدد در طول روز( می تواند فرد 
را در معرض خطر ابتال به پوکی استخوان قرار دهد.

فقر آهن خسته تان می کند
آن طور که دکتر زراتی می گوید افرادی که دچار کم خونی 
فقر آهن هستند، همیشه احساس خستگی می کنند و به 
همین دلیل کسانی که دایم احساس خستگی دارند باید با 
یک متخصص تغذیه مشورت کنند تا با آزمایش های مورد 
نیاز، میزان آهن بدن کنترل شود. وی تاکید می کند: اگر 
میزان آهن بدن کم باش��د، با مصرف غذاهای حاوی آهن 
مانند گوشت و جگر نمی توان احساس خستگی را بهبود 
بخش��ید و حتما الزم اس��ت این افراد زیر نظر متخصص 

تغذیه از مکمل های آهن استفاده کنند.
مایعات را فراموش نکنید

مصرف مایعات می تواند به حفظ سالمت بدن کمک کند و 
در رفع خستگی هم موثر است، اما کسانی که فکر می کنند 
به کمک قهوه و نس��کافه یا خوردن م��واد حاوی کافئین 
می توانند این مش��کل را زودتر و راحت تر برطرف سازند، 
باید بدانند متخصصان تغذیه این روش را تایید نمی کنند 
و می گویند مصرف این مواد نمی تواند در طوالنی مدت به 
رفع خستگی کمک کند.دکتر زراتی در این باره می گوید: 
یکی از دالیل ابتال به سرطان س��ینه در خانم ها، مصرف 
بیش از حد منابع کافئین در طول روز است و برای همین 
باید مصرف این مواد غذایی محدود ش��ود. عالوه بر این، 
مصرف کافئین می تواند احتمال بروز پوکی اس��تخوان را 
نیز افزایش دهد و برای همین بای��د تا حد امکان مصرف 
آن را کاه��ش داد.این متخصص تغذیه ب��ا تاکید بر نقش 
ورزش در کاهش خستگی می گوید: حتما باید 30 دقیقه 
در روز مشغول ورزش و نرمش شوید تا احساس خستگی 

کاهش یابد.

زنان به بوها حساس تر هستند
ی��ک تی��م تحقیقات��ی برزیل��ی، 
ویژگی های حس بویایی زنان و مردان 
را تجزیه و تحلیل ک��رد و به نتایجی 

دست یافت.
 در روزنام��ه پزش��کی فرانس��وی 
مقال��ه ای تحت عنوان ح��س بویایی 
زنان و مردان منتشر ش��د که نوشته 
بود: به دلیل تف��اوت بخش کوچکی 
از مغ��ز زن و م��رد، زنان نس��بت به 
م��ردان به بو حس��اس تر هس��تند و 
زودتر متوجه بو می شوند.غده بویایی 
در نزدیک��ی حفره بینی ق��رار گرفته اس��ت که انواع بوه��ا را دریاف��ت می کند و 
 قبل از اینکه به س��اختارهای باالتر مغز فرس��تاده ش��ود، قادر به شناس��ایی آن 

است.
یک تیم تحقیقاتی برزیلی ویژگی های حس بویایی زنان و مردان را تجزیه و تحلیل 
کرد؛ آنها دریافتند تفاوت بسیار زیادی در تعداد سلول های این دو وجود دارد؛ هر 
دو نورون و انواع سلول های دیگر را دارا هس��تند اما در زنان 40 تا 50 درصد بیش 

از مردان است.
به گفته نویس��ندگان این مقاله، این تفاوت باعث تأثیر عملکرد در بویایی ش��ده 
و حتی تعداد س��لول ها می تواند در عملک��رد آن تأثیر بگذارد. تعداد س��لول های 
 باال می تواند حساسیت بویایی زنان را نسبت به حساس��یت بویایی مردان بیشتر

 کند.

معجزه پروتئین و آهن برای خسته ها 
 در مورد لئوناردو داوینچی

 چه میدانید؟

دوران کودکی
لئوناردو داوینچی در س��ال ۱452 در یک روستای توسکانی 
زاده شد. او فرزند نامشروع یک ثروتمند، با نام پیرو فرانسیسو 
دی انتونیو داوینچی و یک زن دهقان به ن��ام کاترین بود. در 
مورد دوران کودکی لئوناردو اطالعات زیادی در دست نیست. 
او 5 سال اول زندگی خود را با مادرش گذراند، سپس در سال 
۱457 نزد خانواده پدرش، پدرب��زرگ، مادربزگ و عمویش 

زندگی کرد. 
او تحصیالت ابتدایی را در مدرس��ه دهکدۀ محل س��کونتش 
گذران��د. ب��ا اینک��ه در مدرس��ه چن��دان موفق نب��ود، ولی 
ش��ور و هیج��ان زیادی نس��بت ب��ه طبیعت نش��ان می داد. 
 داوینچی به صورت غیر رس��می هندس��ه و ریاضی��ات را نیز

 آموخت. 
دوران جوانی

او را به ش��اگردی به هنرکده ای در فلورانس فرستادند تا نزد 
آندرئا دل وروکی��و )۱435-۱4۸۸( که نق��اش و پیکرتراش 
بود، آموزش ببیند. وروکیواز شهرت بسیاری برخوردار بود؛ به 
گونه ای که ساخت بنای یادبود »بارتولومئو کولئونی«، سردار 
نظامی شهر ونیز را به او سپردند. در آتلیه ای که قابلیت ساخت 
چنین شاهکارهایی را داش��ت، لئوناردوی جوان می توانست 

چیزهای زیادی بیاموزد.
بدون ش��ک در آنجا با رموز فنی ریخته گری و کارهای فلزی 
آشنا شده , به گونه ای که در هفده سالگی در کار پیکر تراشی و 
سایر امور مربوط به آن به استاد ماهری تبدیل شده بود و قادر 

بود ابزارهای پیچیده و ماشین های مورد نیاز را پدید آورد.
او همچنی��ن به پژوهش درب��ارۀ گیاهان و جان��وران مختلف 
پرداخت تا بتوان��د از آنها در تابلوهایش اس��تفاده کند؛ عالوه 
بر این، دانش گس��ترده ای دربارۀ نورشناس��ی، ژرفا نمایی و 
استفاده از رنگ ها کسب کرد. چنین آموزشی کافی بود که از 
هر نوجوان با استعدادی یک هنرمند برجسته بسازد. او پس از 
اتمام آموزش به ش��هر میالن رفت.لئوناردو در سال ۱472 به 
عضویت گروه قدیس لوقا درآمد. مرکز این گروه یا اتحادیه، که 
عمدتاً از داروفروشان، پزشکان، و هنرمندان تشکیل شده بود، 

در بیمارستان سانتا ماریانوئووا بود.
دوران کهنسالی و مرگ

داوینچی اواخ��ر عمر خ��ود را در ش��هر واتی��کان در ایتالیا 
 س��پری نمود مکانی که رافائ��ل و میکل آن��ژ در انجا فعالیت 

داشتند.
 ،)François premier(در اکتب��ر ۱5۱5 فرانس��وای اول 
پادشاه فرانسه، میالن را به تس��خیر خود درآورد. در دسامبر 
همان س��ال لئوناردو به نزد فرانس��وای اول و پاپ لیئو ایکس 
فراخوانده شد. به لئوناردو سفارش جدیدی برای ساخت یک 
شیر مکانیکی داده شد، ش��یری که می توانست به طرف جلو 
گام بردارد و قفسه سینه اش را باز کرده و خوشه ای از گل های 

سوسن را نمایان سازد.
در س��ال ۱5۱5 ب��ه خدم��ت فرانس��وا درآم��د و در خانه ای 
ییالقی در کل��وس لوس در نزدیکی اقامتگاه س��لطنتی جای 
گرفت. او س��ه س��ال پایانی عمر خویش را به هم��راه ملزی 
ش��اگردش در آنجا گذرانید و حقوقی معدل هزار اس��کودی 
)واحد پ��ول آن زم��ان در ایتالیا( دریاف��ت می کرد.داوینچی 
در روز دوم ماه مه س��ال ۱5۱۹ در حالی ک��ه تبدیل به یکی 
 از دوس��تان صمیمی فرانس��وا ش��ده ب��ود در کل��وس لوس 

درگذشت.
بر طبق خواس��ته او ش��صت فقیر تابوت او را حمل می کنند. 
او در کلیسای سنت هابرت تدفین می ش��ود. ملزی به عنوان 
وارث او شناخته می ش��ود و تمامی پول ها، نقاشی ها، وسایل 
و دیگر آثار او به ملزی تعلق می گیرد. البته لئوناردو ش��ریک 
قبل��ی و قدیم��ی اش، س��االی و همچنین خدمت��کارش را 
 فراموش نکرد و به هرکدام از آن دو، نصف تاکستان خویش را 

بخشید.
 برجسته ترین اثر داوینچی، مونالیزا، مشهور به لبخند ژوکوند

 لئوناردو ی��ک نقاش پرکار نب��ود، در حقیق��ت او پرکارترین 
نقش��ه کش و طراح بود. او 
مقاله های زیادی در مورد 
کوچکتری��ن مس��ایل و 
طرح هایی ب��ا کوچکترین 
جزیی��ات را در م��ورد 
مس��ایلی ک��ه توجهش را 
جلب می ک��رد، نگهداری 

می نمود. 
داوینچی برای کش��یدن تابلوی مونالیزا از س��ال ۱503 آغاز 
به کار ک��رد و اتمام آن ت��ا ۱507 به طول انجامید. ش��هرت 
 داوینچی به خاطر اثر مان��دگار وی در تاری��خ، مونالیزا، بوده

 است.

 سرگذشت بزرگان
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام صادق ) علیه السالم( فرمود:
ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختالف، و تباهی امت و نزدیک 
کردن آنها در هنگام جدائی، صدقه ایست که خداوند آن را 

دوست دارد.
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آگهی مناقصه نوبت اول 

م الف 28508

شرکت عمران شهر جدید مجلسی  در نظر دارد خرید و اجرای آسفالت معابر سطح شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه زیر را بصورت  
مقطوع به شرکتهای پیمانکاری تشخیص صالحیت شده   واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه : خرید و اجرای آسفالت معابر سطح شهر جدید مجلسی بصورت تهاتر با زمین یا واحد تجاری 
2- برآورد انجام کار : 7/053/750/000  ریال بصورت مقطوع 

3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج رشته راه وباند باشند.
 4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 93/10/25 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به
 امور قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.اس�ناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه  رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت 

مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 93/11/9 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاکتهای 

الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده  و رسیدآن را دریافت نمایند.
6-نشانی دستگاه مناقصه گزار  : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی 

تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178  
                                                               WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه  می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 
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