
طول مدت سربازی نخبگان نصف نمی شود 
ساخت 
طوالنی ترین پل 
گردشگری در
بام ایران

سردار کمالی در واکنش به خبر بنیاد ملی نخبگان تشریح کرد
سفیر جدید عربستان مواظب باشد 

پیشانی کسی را نبوسد! 2
 ثبت نام واجدان شرایط 

حج تمتع 94 در بهمن 3
»چاق و الغر « روي پرده 

سینما مي رود 5

 افزایش ۱۵۰هزارتومانی 
حقوق 

 موافقت با کاهش ۱۰ درصدی
CNG قیمت 

 شبکه هاي اجتماعي شخصیت
 افراد را لو می دهد 

درمان زاینده رود شاید
 ۱۰ سال طول بکشد

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

3

7

4

4

3

4

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 سایت قانوني همسریابی 
در حال راه اندازی است

حذف نمره مردودی از معدل دانشجویان

درهیاهوی تاراج سرمایه های ملی وغوغای بازیکن ساالری درفوتبال:

اولویت باریج اسانس کار پایه ودانش افزایی مربیان است

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان

 نخستین برنامه گردشگری محالت شهر اصفهان دربازار حسن آباد برگزار شد.این بازار که یکی از محالت تاریخی شهر اصفهان است در حالی چهره بازارهای عهد صفوی رابه خود گرفته است
 که گروه های مختلف نمایشی با لباس های نمادین از آن زمان اقدام به نمایش مردمان عهد صفوی برای گروه های گردشگری داخلی و خارجی کردند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحصیالت تکمیلی وزارت علوم
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3 4

 برای پیشگیری از عواقب سو ءگرفتار شدن جوانان در دام سایت هاي  غیر مجازهمسریابي و با مشارکت وزارت ورزش و جوانان و 
 موسسه تبیان سازمان تبلیغات اسالمی سایت قانوني با هدف همسریابی در حال راه اندازی است که با روشی جدید، اطالعات

 در آن ثبت می شود 

 مدیرکل دفتر برنامه ری��زی و تحصیالت تکمیلی وزارت علوم یک��ی از موارد مورد بحث در
 آیین نامه های آموزشی را ابقا یا حذف نمره ردی در کارنامه دانشجویان عنوان کرد.  دکتر 
عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحصیالت تکمیلی وزارت علوم، درباره 
آخرین تغییرات اعمال شده در آیین نامه آموزشی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری گفت: بیش از 70 درصد آیین نامه هاي آموزشی مقاطع تحصیلي دانشگاهي 
بازنگری ش��ده اس��ت و امیدوارم ظرف یک ماه آینده آیین نامه های مذکور اصالح و ابالغ 

شود.  وی درخصوص مهمترین موارد آموزشی که در بازنگری های صورت گرفته اصالح و 
تغییر یافته است، گفت: هنوز بازنگری آیین نامه آموزشی به اتمام نرسیده است و برهمین 
اساس اطالعاتی که ارایه می شود هنوز نهایی نشده و بیشتر در حد پیشنهاد است.مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و تحصیالت تکمیلی وزارت علوم افزود: درحال حاضر اساتید دانشگاه ها و 
معاونان آموزش در جلسات کارشناسی حاضر شده و اشکاالتی که برای آنها در اجرا به وجود 

می آید را مطرح کرده و پیشنهاد اصالح می دهند....

درشرایطی که امروزه  فوتبال سایر 
رشته های ورزش��ی را تحت الشعاع 
خودق��رارداده و افکارعموم��ی را به 
خود معطوف داشته تاس��رمایه های ملی، به تاراج برده 
ش��ود!تا جایی که تف��اوت بودجه فدراس��یون فوتبال 
 باسایرفدراس��یون ها، مث��ل تکواندو، کاراته، کش��تی،

علی الخصوص فدراس��یون والیبال که بازدهی بس��یار 
خوب جهانی دارد، باید گفت)از زمین تا آسمان است( 
که برای مردم به ویژه اهالی ورزش این ش��ائبه وش��ک 
وگمان راپیش آورده اس��ت که ورزش ایران درفوتبال 
خالصه می ش��ود؟! این کارو این سیاس��تگذاری ها را 
که به واقع، نوعی سرمایه س��وزی نامیده می شود؟! تا 
کی وتا کجا باید دنبال کرد؟ ضمن ای��ن که باید قبول 
کنیم که فوتبال عالوه برس��رمایه واعتبارهای س��االنه 
خود،سرمایه دیگر رش��ته های ورزشی ماراهم به تاراج 
می بردو در راهی صرف م��ی کند که هیچ نفعی به حال 
فوتبال پیر وفرتوت و به عبارتی پا به س��ن گذاش��ته ما 
نداش��ته وندارد!قصد پرداختن به تبعیض درتقس��یم 
 بودجه فدراس��یون ه��ا نداریم که به وضوح مش��اهده

 می ش��ود!و بحث جداگان��ه ای را می طلبد،با اش��اره 
به نمونه ای ازس��رمایه س��وزی دربعضی ازرشته های 
ورزش��ی ودر ش��رایطی که وزارت ورزش وجوانان، به 
دنبال خصوصی س��ازی ورزش و واگذاری باشگاه های 
دولتی به بخش خصوصی است،و به دلیل کمبود بودجه 
ومشکالت مالی، ش��رایط الزم برای فدراسیون ها وبه 
تبع آن هیات های ورزشی دراس��تان ها فراهم نیست 
و کمترشاهد س��ازندگی وکارپایه برای پشتوانه سازی 
دررشته های گوناگون ورزشی هستیم،الزم به ذکر است 
که دریک چنین اوضاع واحوال نامس��اعدی،دیده شده 
که دربرخی ازمراکز اس��تان ها وشهرستان ها به همت 
عاشقان دل س��وز ورزش، بعضی ازرشته های ورزشی 
مانند کش��تی درمازندران وهم��دان، والیبال درگنبد 
وارومیه، بس��کتبال درگرگان که به عنوان ورزش اول 
نامیده می ش��وندوهواداران زیادی هم دارند،با کمک 

بعضی افرادخیربه فعالیت می پردازند، کاشان هم از این 
قائده مستثنی نبوده و والیبال این شهرکه قدمت بیش 
ازپنجاه سال را دارد،اینک از سوی خیر ورزشیار حمایت 
مالی می ش��ود.والیبال که در ش��هر تاریخی کاشان به 
عنوان ورزش اول شناخته شده است وبه استناد مدارک 
موجود، درسه دهه گذشته با تیمی به نام عبداله خانی 
درمسابقات قهرمانی کش��ورمطرح بوده، ودرپنج ساله 
اخیرنیزبا تی��م باری��ج اسانس،درس��ایه حمایت مالی 
شرکت دارویی باریج اسانس کاشان وتوجه ویژه مرحوم 
مهندس حسین حجازی مدیرعامل شرکت،رییس وقت 
هیات والیبال ومدیرعامل باشگاه ورزشی باریج اسانس، 
پس از کس��ب عنوان قهرمانی در مس��ابقات زیرگروه 
ودس��ته یک کش��ور، مجوز حضور در رقابت های لیگ 
برتر راکس��ب کرده ودر اولین س��ال با اقتداروانسجام 
تیمی موفق گردید دربین تیم های پرقدرت وپرستاره، 
 جزوچهار تیم برترقراربگیرد که بس��یار ارزش��مند ودر

خور ستایش بود،لیکن با درگذشت مهندس حجازی و 
تغییر وتحوالتی که درس��طح مدیریتی شرکت،باشگاه 
وکادر فنی تیم والیبال باریج اسانس پدیدآمد،این تیم 
که سه س��ال پیاپی در رده هش��تم جدول جای گرفته 
 ونتوانس��ته بود انتظارات مسووالن ش��رکت وهواداران

 بی شمار این رش��ته ورزش��ی را برآورده سازد، ازسوی 
هیات مدیره ش��رکت منحل ش��د وخانم بهارحسیبی 
)همس��ر مرحوم مهندس حجازی(ونایب رییس هیات 
والیبال کاش��ان که با اکثریت آراء اعضای هیات مدیره 
ش��رکت باریج اس��انس به س��مت مدیرعامل باش��گاه 
منصوب شد که به عنوان اولین بانوی مدیرعامل باشگاه 
ورزش��ی در ایران آغاز ب��ه کار کرد، وبا ای��ن اعتقاد که 
کارپایه ودان��ش افزایی مربیان والیب��ال بانوان وآقایان 
باید در اولویت قراربگیرد، ترجیح داد حد اقل برای یک 
سال هم که شده هزینه چند میلیاردی تیم لیگ برتر را 
صرف بسط وگسترش ورزش پایه ودانش افزایی مربیان 

والیبال کند.
اولین گام مثبت واساس��ی درجهت تاس��یس آکادمی 

والیبال برداشته ش��د که با کمک فدراس��یون والیبال 
کشوروهمکاری جعفر هوتهم کارشناس این فدراسیون 
به نحو احس��ن وشایسته ای س��رانجام یافت وبا حضور 
بیش از 40 مربی سازمان یافته، فعالیت خودرا آغازکرد 
که بی گمان می تواند ضامن پیش��رفت والیبال کاشان 
باش��د وافق ت��ازه وروش��نی را پیش روی ای��ن ورزش 
پرطرفدارترس��یم کند.گام دوم تش��کیل تیم والیبال 
بانوان ب��ا مربیگری خان��م راحله آرا، مربی س��ابق تیم 
والیبال باشگاه گیتی پس��ند اصفهان بود که سابقه دو 
دوره قهرمان��ی درلیگ برتر بانوان کش��ور را درکارنامه 
درخشان مربیگری خود دارد.حضوراین تیم درمسابقات 
زیر گروه کشور،وکس��ب اولی��ن تجربه بان��وان والیبال 
باز کاشانی درمسابقات کش��وری، مایه دلگرمی دست 
ان��درکاران وباعث ایجاد انگی��زه بیش��تردربین بانوان 
عالقه مند به ورزش والیبال ش��د و خیلی زود تاثیرات 
مثبت خود را ب��ا افزایش تدریجی بان��وان برای حضور 
دراین آکادمی به عینه نش��ان دادوبه اثبات رساند.گام 
بعدی تش��کیل تیم والیب��ال مردان با ن��ام» گلکاران« 
است که با حمایت مالی باریج اسانس ازهفته آینده در 
مسابقات زیرگروه کشورحضور خواهد یافت،دراین تیم 
 یکدست کاشانی، بازیکنان متولدین سال 69تا76بازی

 می کنند که با میانگین س��نی زیر21سال جوان ترین 
تیم حاض��ر درای��ن دوره رقابت های زیرگروه کش��ور 
محسوب می شود.سرپرستی تیم گلکاران برعهده ایمان 
سرانجام نهاده شده وس��ر مربی محمد فدوی است که 
عالوه برسابقه دیرینه درکار مربیگری تیم های مختلف 
کاشان، در چهار دوره مسابقات لیگ برتربه عنوان مربی 
درکن��ار مصطفی ش��جاعی )مرحوم حس��ین معدنی( 
ومصطفی کارخانه،تجربه اندوخته ،کمک وی فرش��اد 
فرهومند،مربی بدنسازحس��ن بادپی وتدارکات عباس 
محمدعلیزاده هستندوبازیکنان عبارتند از محمد رضا 
مدبرنیا،بهنام حمامی،مس��عود عالمی، کریم اکرامی، 
ابوالفضل دبی��ری، ابوالفضل فرهمند نی��ا، اکبر یزدان 
خواه، حسن شاطریان، محسن قیاسی، سعید جعفریان، 
مظاهرسلطانی، علی بیشه ای، س��جاد زیدآبادی، علی 

رضوی، سجاد گودرزی ومهدی واحد پور.

عدم اشتغال متاهالن چالش 
کار  در اصفهان 

رییس کانون انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان استان 
اصفهان در همایش نقش آرا و احکام دیوان عدالت اداری 
که در اتاق بازرگانی، صنعت و معدن اصفهان برگزار ش��د 
با اشاره به گوش��ه ای از چالش های موجود در کار و تولید 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: عدم بکارگی��ری افرادی 
که بی��ش از 4 نفر را تحت پوش��ش خود دارن��د از جمله 
چالش های اشتغال استان اصفهان است که امیدواریم با 
تصویب قانونی مناسب این مشکل هر چه زودتر برطرف 
گردد. عبدالوهاب سهل آبادی استان اصفهان با دارا بودن 

800 هزار واحد صنعتی و 160 هزار واحد صنفی ...
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ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان
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5 عدد ربع سکه بهار آزادی
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 تاکید ایران بر استفاده از انرژی های متنوع 
دکترحسن روحانی رییس جمهور؛روز سه ش��نبه در بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر، 
این نیروگاه را مظهر ایستادگی یک ملت دانست و اظهارداشت: امروز در مسأله تولید 
برق باید از انرژی هسته ای بهره مند شد، زیرا از یکسو امکان استفاده از سوخت های 
فسیلی بی نهایت نیست و از طرف دیگر باید از انواع فناوری های روز دنیا استفاده کرد.

يادداشت

 نیاز ائمه جماعات به 
آموزش و تخصص گرايی

امام جمعه اصفه��ان درمورد آموزش و تخص��ص گرایی ائمه 
جماعات به ویژه افرادی که در مدارس،مساجد و ادارات دولتی 
و غیردولتی پیش نماز هستند،گفت: الزم است نهادی متولی 

اصلی آموزش این دسته از روحانیون شود.
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبائی نژاد در نشس��ت استاندار با 
مسووالن و اعضای امور مساجد استان اصفهان اظهار داشت: 
ائمه جماعاتی ک��ه پیش نماز در مدارس و ادارات و مس��اجد 
هستند وظیفه بسیاری س��نگینی بر دوش دارند که با نحوه 
رفتار، گفتار و مطالبی که بین دو نم��از ایراد می کنند چگونه 

افراد را به نماز خواندن ترغیب دهند.
آیت اهلل طباطبائی نژاد با بیان اینکه مس��وولیت آموزش ائمه 
جماعت بر عهده امور مساجد استان است که آن را در اولویت 
برنامه های کاری خود قرار می دهیم، ادامه داد: البته در این 
حوزه نیاز ب��ه همیاری و کمک تمام نهاده��ای مرتبط با امور 

مساجد نیز است.

مجلس پیگیر رفع مشکالت 
فرهنگیان است

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت و چادگان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: فرهنگیان مشکالت خود را 
به نمایندگان مجلس انتقال دهند چرا که مجلس به ش��دت 

پیگیر رفع مشکالت فرهنگیان است.
محمدعلی اس��فنانی در جلس��ه با فرهنگیان چادگان اظهار 
کرد: مجموعه فرهنگیان باید با نماینده شهرستان به صورت 
دایم ارتباط داشته باشند و باید از نظرات آنها بهره مند شویم.

وی یکی از مش��کالت موج��ود در این حوزه را س��رانه پایین 
دانش آموزان دانست و تصریح کرد: موارد جزیی مشکالت باید 
از طریق فرهنگیان به نمایندگان مجلس انتقال داده شود که 

در مجلس به شدت پیگیر رفع مشکالت فرهنگیان هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مجلس آمادگی دارد همکاری های الزم 
را در بحث الیحه هایی در قالب بازنشستگان انجام دهد، عنوان 
کرد: اگر قرار است مشکالت این حوزه برطرف شود دولت باید 

پیش قدم باشد.

پايان جلسه علنی مجلس
نشست بعدی ۵ بهمن ماه

جلسه علنی مجلس شورای اس��المی با اعالم حجت االسالم 
ابوترابی فرد نایب رییس اول خانه ملت که ریاس��ت س��اعات 

پایانی صحن را بر عهده داشت، به پایان رسید.
براس��اس اع��الم ابوترابی ف��رد، نشس��ت علن��ی بع��دی 
وکالی مل��ت صب��ح روز یکش��نبه پنج��م بهمن  م��اه ب��ا 
 دس��تور کار رس��یدگی ب��ه دس��تور هفتگ��ی تش��کیل

 می شود.
وی گفت ک��ه وکالی ملت در هفت��ه آینده برای سرکش��ی 
به حوزه های انتخابیه خ��ود می روند و جلس��ه علنی برگزار 
نمی ش��ود، البته یک س��وم نمایندگان برای بررس��ی الیحه 
 بودجه س��ال 1394 کل کشور در کمیس��یون تلفیق حضور 

دارند.

اواخر بهمن س��ال9٢، »بن غرمان الشهری«، آخرین سفیر 
ریاض در تهران  منصوب شد، ولی چندی نگذشت  دوباره به 
ریاض فراخوانده شد. مقامات عربستانی  رسما در مورد ترک 

سفیر عربستان از تهران اعالم کردند که بن غرمان الشهری 
برای مأموریت دیگری تعیین شده  و مأموریت وی در تهران 
پایان یافته است؛ اما ظاهراً موضوع چیز دیگری بوده است.

روابط ریاض و ته��ران از مدت ها پیش هی��چ گاه در باطن 
دوستانه نبود؛ گاهی در ظاهر دوس��تانه و همکاری جویانه 
به نظر می رسید. با اینکه در دولت جدید تالش های فراوانی 
برای بهبود این رابطه انجام شده است، تاکنون هیچ نشانی از 

بهبود روابط میان دو کشور دیده نشده است.
یکی از نشانه های روابط دوستانه میان کشور ها، فعالیت ها ی 
گسترده س��فارت خانه ها در پایتخت های دو کشور است. 
حال اینکه گزارش ها نش��ان می دهد،  نزدیک به هشت  ماه 
پیش، »عبدالرحمان بن غرمان الش��هری«، آخرین س��فیر 
 عربس��تان در ایران، تهران را ترک کرد و دیگر  بازنگش��ته

 است. 
اواخر بهمن سال9٢، بن غرمان الشهری ، آخرین سفیر ریاض 
در تهران  منصوب شد، ولی چندی نگذشت  دوباره به ریاض 

فراخوانده شد. 
مقامات عربستانی  رس��ما در مورد ترک س��فیر عربستان 
از ته��ران اع��الم کردند ک��ه ب��ن غرمان الش��هری برای 
ماموریت دیگری تعیین ش��ده  و مأموری��ت وی در تهران 
 پایان یافته اس��ت؛ اما ظاه��راً موضوع چی��ز دیگری بوده

 است.
در ابت��دا ک��ه این اتف��اق افت��اد در خبرهای غیر رس��می 
بیان می ش��د ک��ه س��فیر عربس��تان در دی��دار ب��ا اکبر 
هاشمی رفسنجانی پیشانی وی را می بوسد و علت فراخوانی 
سفیر، همین بوسه بوده است. از آن  زمان تاکنون ریاض در 
تهران سفیر ندارد؛ اما خبرهای رسمی حاکی از آن است که 
عربستان سفیر جدید خود در تهران را معرفی کرده  و وی به 

زودی به تهران می آید. 
حال پس از گذش��ت چند ماه از خروج غیر متعارف سفیر 
عربستان از تهران، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و 

آفریقایی وزارت خارجه در گفت و گو با روزنامه شرق پشت 
پرده خروج س��فیر عربس��تان از تهران را به صراحت بیان 

کرده است.
وی در این گفت و گو می گوید: » برخی  س��فرای کشورهای 
عربی در ته��ران و همچنین برخی از  مقامات کش��ورهای 
عربی در منطقه از چند هفته قب��ل مطالبی به ما منعکس 
کرده بودند که سفیر عربستان در تهران به  دلیل عدم  رعایت 
پروتکل های کش��ور خودش و س��ؤاالتی که برای مقامات 
کشورش ایجاد ش��ده به ریاض فراخوانده شده. گویا ظاهرا 
سفیر عربس��تان که دیدار خوب و مثبتی با آقای هاشمی 
 رفس��نجانی داش��تند، در پایان این دیدار، پیش��انی آقای 

هاشمی رفسنجانی را بوسیدند. 
آن س��فرا ی��ا مقام��ات کش��ورهای عرب��ی ب��رای 
م��ا توضی��ح  دادن��د  ای��ن اق��دام س��فیر، در ح��وزه 
پروتکلی ش��ان و حفظ ش��ئونات کشورش��ان س��ؤاالتی 
 در ری��اض ایج��اد ک��رده و ب��رای همی��ن،  ای��ن ف��رد را

 برگرداند ه اند «.
  شواهد رس��می و غیر رسمی نش��ان می دهد،  یک بوسه بر 
پیشانی هاشمی، باعث بازگشت سفیر عربستان به کشورش 
می شود؛ جالب اینکه عده ای از تحلیلگران در روزهای اخیر، 
معتقدند که یکی از راه های بهبود روابط میان دو کش��ور، 
میانجیگری آقای هاش��می به سبب دوس��تی وی با سران 

آل سعود است. 
مشخص ش��دن پش��ت پرده بازگش��ت س��فیر عربستان 
نش��ان می دهد که مش��کالت فعل��ی عربس��تان و ایران، 
فرا تر از روابط دوس��تانه ش��خصی اس��ت و به راحتی قابل 
ترمیم نیس��ت. حال فقط باید به س��فیر جدید عربس��تان 
ک��ه احتم��االً ب��ه زودی ب��ه ته��ران س��فر خواه��د کرد 
توصیه نمود مواظب باش��د  پیش��انی کس��ی را  نبوس��د، 
 زیرا ممکن اس��ت دوره س��فارتش حتی به چن��د ماه هم

 نرسد!

سرپرس��ت دادگاه ه��ای کیف��ری اس��تان ته��ران گفت: 
بخش هایی از حکم پرونده »محمدرضا رحیمی« از سوی 

دیوان عالی کشور تایید شده است.
محس��ن افتخاری ب��ا بی��ان این مطل��ب، گف��ت: پرونده 
»محمدرضا رحیم��ی  مع��اون اول احم��دی نژاد«هفته 
آینده از دی��وان عالی کش��ور ب��ه دادگاه کیفری اس��تان 
تهران اعاده می ش��ود.او گفت: بخش هایی از حکم صادره 
از س��وی دادگاه بدوی درباره این پرونده از س��وی دیوان 
عالی کشور تایید شده اس��ت که البته نمی توانم جزییات 
آن را بی��ان کنم، اما اگر س��خنگوی قوه قضاییه نشس��ت 

 خبری داش��ته باش��د، در صورت صالحدی��د آن را اعالم
 می کند.

دادس��تانی تهران ش��نبه چهاردهم دی ماه س��ال 139٢ 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم ک��رد ک��ه از محمدرضا رحیمی 
تحقیق به عمل آم��ده و او در ح��ال حاضر با ص��دور قرار 
وثیق��ه  مناس��ب و تأمی��ن آن، آزاد است.محس��نی اژه ای 
س��خنگوی قوه قضاییه نیز در نشس��ت خب��ری دوازدهم 
اسفندماه س��ال گذشته در پاسخ به س��والی درباره صحت 
صدور ق��رار مجرمیت یکی از مس��ووالن دولت س��ابق در 
پرونده ه��ای بیم��ه و ارز و وجود ٢5 یا ٢9 عن��وان اتهامی 

برای او، گفت: اصل موضوع صحیح اس��ت و قرار مجرمیت 
برای این فرد صادر ش��ده اس��ت، ام��ا از تع��داد اتهامات 
 مطلع نیس��تم و در صورت اطالع هم نمی توانس��تم بیان

 کنم.او در نشس��ت خبری روز دوش��نبه  10 شهریور ماه 
س��ال جاری با اش��اره به ص��دور رای پرون��ده محمدرضا 
رحیمی گف��ت که از بی��ان جزیی��ات حکم ت��ا زمانی که 
قطعی نش��ده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده 
حبس و جزای نقدی وجود دارد.پ��س از ابالغ رای دادگاه، 
 محمدرضا رحیمی در فرصت قانونی به رای صادره اعتراض

 کرد.

مشخص شدن پشت پرده بازگشت دپیلمات سعودی 

حکم محکومیت محمدرضا رحیمی تايید شد

ضرر توافق نکردن متوجه سفیر جدید عربستان مواظب باشد پیشانی کسی را نبوسد!
آمريکاست

 یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: مهم ترین 
ضرر به توافق نرس��یدن 1+5 با ایران بر سر مساله 
هس��ته ای متوجه دولت آمریکاست چرا که در این 
صورت گزینه »دیپلماس��ی« شکست می خورد و 
این پیام خوبی برای دولت اوباما نیست.جهانبخش 
ایزدی، کارش��ناس مس��ایل بین الملل با اشاره به 
اظه��ارات رییس جمهور مبنی ب��ر اینکه هر مقدار 
گروه 1+5 در برابر ایران راه منطقی و سرعت عمل 
را در پیش نگیرند، ضرر خواهند کرد تصریح کرد: 
ایران ظرفیت های قابل توجه��ی دارد که می تواند 
با اس��تفاده از آنها به اهداف منطق��ی آمریکا مثل 
ایجاد صلح، امنیت ان��رژی و خاورمیان��ه عاری از 
خشونت کمک کند. اما وقتی در موضوع هسته ای 
آنها نخواهند حق��وق ایران را رعای��ت کنند و تن 
به یک توافق مت��وازن ندهند، این بس��ترها برای 
همکاری خ��ود به خود خش��کیده می ش��ود.این 
اس��تاد دانش��گاه اظهارات رییس جمه��ور درباره 
مذاکرات و فش��ار به ای��ران با تحریم ه��ا و کاهش 
قیمت نف��ت را دارای پیامی برای طرف های مقابل 
دانس��ت و افزود: روحان��ی با این صحب��ت تاکید 
می کند که اگر فکر می کنید با تحریم و اعمال فشار 
بیشتر به ویژه کاهش قیمت نفت، ایران را به قبول 
یک توافق ضعی��ف وادار می  کنید، محاس��به تان 
اش��تباه اس��ت. چرا که لزوما نتیجه ا ی که با فشار 
به ایران از طریق اعم��ال تحریم های بیش��تر و یا 
 کاهش قیمت نفت می خواهید بگیرید، به دس��ت

نمی آید.

 جنگ زرگری بر سر ايران
 باال گرفت

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گف��ت: »قانون 
تحریم ها که تصویب شده و با امضای رییس جمهور 
به قانون تبدیل ش��ود قبال گفته ایم رییس جمهور 
ای��ن کار را نخواه��د کرد از نظ��ر ایرانی ه��ا، بقیه 
جهانیان و م��ا به معن��ای نقض برنامه مش��ترک 
اق��دام خواه��د بود.«م��اری ه��ارف، س��خنگوی 
وزارت خارجه آمری��کا، در کنفرانس خبری روزانه 
خود در پاس��خ به س��ؤالی گفت: تحریم های یکی 
از دالیلی هس��تند که م��ا در میز مذاک��ره با ایران 
هس��تیم زیرا به آنها فش��ار وارد کرده ای��م و اینکه 
توانسته ای با دیپلماسی به پیش برویم.... تحریم ها  
 به تنهای��ی برنامه هس��ته ای را متوق��ف نخواهد 

کرد. «

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه
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گشتی در اخبار
توسعه گردشگری باید در دستور کار همه دستگاه ها قرار گیرد

سردار کمالی در واکنش به خبر بنیاد ملی نخبگان تشریح کرد

مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
توسعه گردشگری اصفهان باید در دستور کار همه دستگاه ها قرار گیرد و در این 

راستا، مصوبات خوبی نیز به تصویب رسیده است.
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 دبیرخانه ويژه فرهنگ و اقتصاد 
در ارشاد تشکیل شد

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد  اصفهان گف��ت : اقتصاد مقاومتی یک 
مقوله راهبردی در کشور بوده و با توجه به این مسئله، دبیرخانه 

ویژه فرهنگ و اقتصاد در اداره کل ارشاد اصفهان تشکیل شد.
 حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی در نشست فرهنگ سازی 
اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی قبل 
از نام گذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی توسط مقام معظم رهبری ابالغ ش��ده و ضرورت امروز 

جامعه این است که به آن پرداخته شود .

آخرين وضعیت مصدومان حادثه 
گلپايگان و برخورد با عامل حادثه

حسین فراست  فرماندار گلپایگان با اشاره به وضعیت مصدومان 
حادثه خونین گلپایگان اظهار داش��ت: آخرین دی��داری که از 
مصدومان حادثه گلپایگان در بیمارستان داشتم، مربوط به 2 روز 
گذشته بود و خوش��بختانه آنها در حال حاضر وضعیت سالمتی 

خوبی داشتند که این ضعیت همچنان رو به بهبود است.
وی افزود: مصدومان مش��کل خاصی ندارند فق��ط یکی دیگر از 
مصدومان به دلیل جراحات بیش��تر تحت م��داوا قرار می گیرد 
تا برای عمل های بعدی آماده ش��ود.فرماندار گلپایگان با اشاره 
به برخورد با عام��الن حادثه گلپایگان گف��ت: پرونده قضایی و 
برخورد با این عامالن در حال بررسی بوده تا با این افراد برخورد 

الزم صورت گیرد.

5 پاسگاه کالنتری جديد در استان 
ساخته می شود

مدیر طرح ریزی عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
ساخت پنج پاسگاه از سوی شورای امنیت کشور برای استان اصفهان 

تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
 سعید حسنی در اجالس شورای اسالمی اس��تان اصفهان با اشاره 
به اینکه سارقان مس��لح گلپایگان س��رقت های زیادی داشته اند، 
اظهار کرد: این س��ارقان مسلح شرور در شهرس��تان های مبارکه، 
خمینی شهر، ورنامخواست، اصفهان، خمین و الیگودرز، سرقت هایی 
داشته اند که بالفاصله پس از سرقت اقدام به تیراندازی می کرده اند.

وی افزود: س��طح تحصیلی این افراد سارق لیس��انس و فرزند یکی 
از این س��ارقان جزو نخبگان بوده اس��ت.مدیر طرح ریزی عملیات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به ایجاد پاسگاه 
در مناطق بدون پاسگاه و کالنتری تصریح کرد: ایجاد پاسگاه در هر 
محل به جمعیت، حوزه سرپرستی و ُجرم بستگی دارد.وی ادامه داد: 
در خصوص پاسگاه برای امام زاده آقا علی عباس یک پاسگاه سیار در 
ایام شلوغ سال ایجاد می شود، اما امکان ایجاد پاسگاه دایمی وجود 
ندارد.حسنی با بیان اینکه پنج پاسگاه مصوب از سوی شورای امنیت 
کشور تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده است، بیان کرد: برخی از 

پاسگاه های مستقر سبب پراکنده شدن سارقان می شوند.

 سايت قانوني همسريابی 
در حال راه اندازی است

معاون س��اماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: برای 
پیشگیری از عواقب س��و گرفتار شدن جوانان در دام سایت هاي 
همسریابي و با مشارکت وزارت ورزش و جوانان و موسسه تبیان 
سازمان تبلیغات اسالمی، س��ایت قانوني با هدف همسریابی در 
حال راه اندازی اس��ت که با روش��ی جدید، اطالعات در آن ثبت 

می شود. 
محمود گلزاری با ابراز نگرانی از فعالیت ۳۰۰ سایت غیراخالقی 
و غیرقانونی همسریابی در ایران، ابراز داش��ت: در این سایت ها 
مسائل خالف اخالق و قانون و ازدواج های موقت یک ساعته راه 
افتاده و تاکنون جلوی فعالیت کامل این س��ایت ها گرفته نشده 

است. این سایت در اوایل بهمن راه اندازی می شود.

 ۴ عامل اول مرگ ايرانیان اعالم شد

معاون بهداشتی وزیر بهداش��ت ۴ عامل اول مرگ ایرانیان را به 
ترتیب سکته قلبی، سکته مغزی، س��رطان و تصادفات رانندگی 
اعالم کرد. علی اکبر سیاری افزود: بر اساس آ خرین آمار مطالعات 
سیمای مرگ در کشور سکته قلبی ساالنه به مرگ 9۳ هزار ایرانی 

منجر می شود و اولین عامل مرگ و میر ایرانیان است.
وی گفت: بر اس��اس این مطالعه کشوری س��کته مغزی با مرگ  
آوری ساالنه ۴۳ هزار نفر دومین عامل مرگ ایرانیان است و بعد از 
آن سرطان با ۳۰ هزار مرگ در جایگاه سوم و تصادفات رانندگی 
با 19 هزار مرگ در جایگاه چهارم قرار دارد.وی ادامه داد: مطالعه 
سیمای مرگ با مطالعه بار بیماری ها متفاوت است و در مطالعه 
سیمای مرگ بیماری های روانپزشکی جز 5 عامل اول نیستند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: مطالعه جدید سیمای مرگ 
ایرانیان نیز انجام شده و نتایج آن تا یک ماه  آینده اعالم می شود.

 شبکه هاي اجتماعي شخصیت
 افراد را لو می دهد 

محققان می گویند با بررس��ی فعالیت های کاربران شبکه های 
اجتماعی می توان به ویژگی های روحی و شخصیتی افراد پی برد.

به گ��زارش ش��بکه تلویزیون��ی الجزی��ره، تحقیقات دانش��گاه 
 های اس��تنفورد و کمبریج در انگلیس نش��ان می دهد از طریق 
 فعالیت های کاربران ش��بکه های اجتماعی از جمله فیس بوک

 می توان به ویژگی های ش��خصیتی و نیز عالق��ه آنها از طریق 
مطالبی که به اصطالح الیک می کنند، پی برد. زلفا صفیر گزارشگر 
الجزی��ره در این باره گفت ش��بکه های اجتماع��ی حتی بهتر از 
همسر، اعضای خانواده، دوس��تان و حتی افراد بسیار نزدیک به 
شما می توانند شخصیت شما را بشناسند. این ها نتایج تحقیقات 
دانشگاه های استنفورد و کمبریج است که با استناد به فرم های 
اینترنتی حدود هشتاد و شش هزار آمریکایی که بین سال های 

دو هزار و هفت تا دو هزار و یازده پر شده، به دست آمده است. 

 حذف نمره مردودی
 از معدل دانشجويان

مدیرکل دفتر برنامه ری��زی و تحصیالت تکمیلی 
 وزارت عل��وم یک��ی از م��وارد م��ورد بح��ث در

 آیین نامه ه��ای آموزش��ی را ابقا یا ح��ذف نمره 
ردی در کارنامه دانش��جویان عنوان ک��رد.  دکتر 
عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و تحصیالت تکمیل��ی وزارت علوم، درباره آخرین 
تغییرات اعمال شده در آیین نامه آموزشی مقاطع 
تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
گفت: بیش از 7۰ درصد آیین نامه هاي آموزش��ی 
مقاطع تحصیلي دانشگاهي بازنگری شده است و 
امیدوارم ظرف یک ماه آینده آیین نامه های مذکور 
اصالح و ابالغ شود.  وی درخصوص مهمترین موارد 
آموزشی که در بازنگری های صورت گرفته اصالح 
و تغییر یافته اس��ت، گفت: هن��وز بازنگری آیین 
نامه آموزش��ی به اتمام نرسیده اس��ت و برهمین 
اس��اس اطالعاتی که ارایه می ش��ود هنوز نهایی 
نشده و بیشتر در حد پیشنهاد است.مدیرکل دفتر 
برنامه ری��زی و تحصیالت تکمیل��ی وزارت علوم 
افزود: درحال حاضر اس��اتید دانشگاه ها و معاونان 
آموزش در جلس��ات کارشناس��ی حاضر ش��ده و 
اش��کاالتی که برای آنها در اجرا به وجود می آید را 

مطرح کرده و پیشنهاد اصالح می دهند.
وی افزود: ولی یکی از موارد مهمی که مطرح شده، 
نمره ای اس��ت که دانش��جو زیرحد نصاب کسب 
کرده و مشروط می شود، در آیین نامه فعلی و در 
گذشته این گونه عمل می ش��د که نمره مردودی 
در کارنامه درج ش��ده و در معدل دانشجو حساب 
می شد و این مساله منجر به کاهش معدل و افت 
دانشجو می ش��د.نوه ابراهیم افزود: اکنون برخی 
از دانش��جویان، معاونان آموزش��ی پیشنهاد داده 
اند که نمره مردودی را به عنوان س��ابقه آموزشی 
دانشجو لحاظ ش��ود ولی در معدل حساب نشود 
چون نهایتا دانشجو باید نمره قبولی از آن درس را 
کسب کرده و فارغ التحصیل ش��ود، آیین نامه نیز 
این اجازه را به دانشجو می دهد که چند بار درس 
 را انتخاب کرده و بعد از اینکه نمره الزم کسب کرد

 فارغ التحصیل شود .
وی یادآورش��د: در نهایت بحث این است که نمره 
ردی در معدل حساب نشود و حتی برخی پیشنهاد 
داده اند که این نمره از کارنامه هم حذف شود چرا 
که این مس��اله تضاد ایجاد می کند و ممکن است 

باعث کاهش انگیره ها و افت تحصیلی شود.

طول مدت سربازی نخبگان نصف نمی شود   

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش 
به خبری درخصوص نصف شدن طول مدت سربازی نخبگان 
و اس��تعدادهای برتر، جزییات مربوط ب��ه بهره مندی نخبگان 
و اس��تعدادهای برتر از تس��هیالت خدمت وظیفه عمومی را 

تشریح کرد.
سردار موسی کمالی با اشاره به خبر منتشرشده پیرامون نصف 
شدن مدت سربازی نخبگان ضمن رد این موضوع گفت: برابر 
قوانینی که درحال حاضر داریم و در حال اجراس��ت نخبگان 
و استعدادهای برتر خدمت س��ربازی خود را به شکل متداول 
انجام نمی دهند یعنی این روند که به آموزشی رفته و سپس به 
یگان های نظامی منتقل شوند درخصوص آنان اعمال نمی شود.

کمالی ادامه داد: برای آن دسته از نخبگان و استعدادهای برتر 
که شرایطش در قانون آمده و بنیاد ملی نخبگان نیز آنان را تایید 
کرده است نحوه سربازی به این شکل است که آنان می بایست 
یک پروژه تحقیقاتی در موضوعات لشکری و کشوری را انجام 
داده و پس از آن ب��ا گذراندن یک دوره آموزش��ی کارت پایان 

خدمت بگیرند.
وی با بیان اینکه در این ش��رایط این موض��وع که طول مدت 
سربازی این دسته از مش��موالن نصف می شود صحت ندارد، 
گفت: البته ارایه پروژه در موضوعات لشکری و کشوری دارای 
شرایطی است که یکی از آنها این اس��ت که حداقل یک سال 
مراحل تحقیقاتی این پروژه طول بکش��د و این طور نباشد که 

یک فردی بیاید و پ��روژه ای را یک ماهه انج��ام بدهد و کارت 
پایان خدمت بگیرد.

جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه این دسته از نخبگان اصال به سربازی نمی روند که بخواهند 
سربازیشان نصف شود، درباره شرایط انجام پروژه های تحقیقاتی 
این افراد نیز گفت: کسانی که جزو نخبگان و استعدادهای برتر 
هستند باید به بنیاد ملی نخبگان مراجعه کرده و در آنجا این 
افراد به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی می شوند که پس 
از آن با توجه به نیازهای دستگاه ها و نهادها این افراد برای انجام 
پروژه های تحقیقاتی به نهادهای مختلف معرفی می شوند. به 
عنوان مثال ممکن اس��ت فردی به وزارت نفت معرفی ش��ده 
و فردی دیگر متناس��ب با تخصص و مهارتی که در انجام کار 
پژوهش��ی دارد به وزارت راه برود و همچنین س��ایر نهادها و 

دستگاه ها.
کمالی درباره اینکه چه تضمینی وج��ود دارد که طول پروژه 
این افراد حداقل یک سال طول بکش��د گفت: پس از آنکه این 
افراد برای انجام پروژه به سازمان ها و نهادهای مربوطه معرفی 
می شوند بنیاد نخبگان نیروهای مس��لح و همچنین دستگاه 

مربوطه، بر آنان نظارت خواهد داشت.
وی همچنین با اش��اره به آنچ��ه که در خبرها درباره ش��رایط 
بهره مندی از تسهیالت سربازی برای نخبگان آمده بود گفت: 
در یکی از موارد اشاره شده بود که این افراد می توانند در دوران 

دانش��جویی خود چنین پروژه هایی را انجام دهند اما این طور 
نیست و آنان حتما باید پس از فراغت از تحصیل نسبت به انجام 

پروژه اقدام کنند.
ش�رط دريافت کس�ر خدمت برای پژوهش�گران 

غیرنخبه
جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح درباره 
اینکه آیا تنها نخبگان و استعدادهای برتر امکان استفاده از پروژه 
تحقیقاتی به جای سربازی را دارند یا خیر ، گفت: درخصوص 
مش��موالن غیرنخبه نیز قوانینی وجود دارد که براس��اس آن 
مشموالن دارای مدرک کارشناس��ی ارشد و باالتر می توانند با 
دادن یک پروژه در موضوعات امنیتی و دفاعی از دو ماه تا 21 ماه 

کسر خدمت دریافت کنند.
کمالی با تاکید بر اینکه نوع پروژه مشموالن نخبه و غیرنخبه 
متفاوت است گفت: مشموالن نخبه می بایست در موضوعات و 
مسایل کشوری و لشکری پروژه ارایه داده و مشموالن غیرنخبه 

باید در خصوص مسایل امنیتی و دفاعی پروژه بدهند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین 
درباره اینکه گفته شده بود نخبگان دارای مدرک کارشناسی 
امکان ارایه پروژه به جای انجام خدمت س��ربازی را ندارند نیز 
گفت: درخصوص مشموالن غیرنخبه شرط کارشناسی ارشد و 
باالتر وجود دارد اما در موضوع مشموالن نخبه و استعدادهای 
برتر چنین ش��رطی وجود ن��دارد و مش��موالن دارای مدرک 
کارشناس��ی نیز در صورتی که امکان ارایه پروژه تحقیقاتی را 

داشته باشند می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه مالک برای ما در این موضوع توانایی فرد 
نخبه و اس��تعداد برتر برای انجام پ��روژه تحقیقاتی مورد نیاز 
در مسایل لش��کری و کشوری اس��ت گفت: پس این موضوع 
که مش��موالن نخبه و اس��تعدادهای برتر حتما دارای مدرک 
کارشناس��ی ارش��د و باالتر باشند صحیح نیس��ت و ما در این 

موضوع به چنین توافقی نرسیدیم.
خبرهای سربازی تنها از مرجع ستادکل نیروهای 

مسلح اعالم می شود
کمالی در خاتمه با تاکید ب��ر اینکه در بحث اخبار و موضوعات 
مرتبط با س��ربازی نظیر بخش��ش ها، آیین نامه ه��ا و قوانین 
جدید و ... تنها مرجع رس��می اطالع رس��انی و تصمیم گیری 
ستاد کل نیروهای مس��لح اس��ت، گفت: بنابراین خواسته ما 
این است که افراد غیرمسوول از بیان مطالبی که ممکن است 
 با قوانین س��ربازی چندان سنخیتی نداش��ته باشد خودداری

 کنند.
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سازمان حج و زیارت استان اصفهان،  از ثبت نام واجدان 
ش��رایط حج تمتع که تا تاریخ 15 اس��فندماه سال ۸۴ 
اقدام به س��پرده گذاري براي اعزام به حج کرده اند، در 
 روزهاي س��وم،  چه��ارم و پنجم بهمن م��اه جاري خبر

 داد.
کلی��ه دارندگان اس��ناد ودیعه گذاری ح��ج تمتع که تا 
تاریخ پانزدهم اس��فندماه س��ال ۸۴ برای اعزام به حج 
سپرده گذاری کرده اند، می توانند بر اساس استان محل 
سکونت خود از روزهای سوم، چهارم و پنجم بهمن ماه 
برای نام نویس��ی در کاروان های حج سال 1۳9۴ اقدام 

کنند.
بر اساس این گزارش،  گذرنامه واجدان شرایط تشرف به 
حج 9۴، حداقل باید تا پایان سال 9۴ اعتبار داشته باشد 

و کسانی که فاقد گذرنامه بوده و یا اعتبار گذرنامه آنان 
کمتر از تاریخ مذکوراس��ت، در فرصت مناس��ب نسبت 
 ب��ه دریافت گذرنامه جدی��د به صورت انف��رادی، اقدام 

کنند.
گفتني است،  کلیه افرادي که قصد واگذاری اسناد ودیعه 
گذاری حج خود به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، 
همس��ر، برادر، خواهر و فرزند را دارند و یا قبال نسبت به 
واگذاری فیش خود به این افراد اقدام کرده اند، ولي این 
انتقال را در س��امانه جامع نقل و انتقال ثبت نکرده اند، 
باید قبل از فرا رسیدن زمان ثبت نام در کاروان های حج، 
با مراجعه به یکی از دفاتر مجاز خدمات زیارتی در سطح 
استان یا شهرستان اصفهان، مراحل انتقال قطعی سند 
خود را انجام داده و مراتب را به صورت ثبت سیس��تمی 

در آورند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، اس��امی مدی��ران کاروان 
 ه��ای ح��ج تمت��ع س��ال 1۳9۴ ب��ه هم��راه آدرس و

 هزینه ه��ای مربوطه، روزهای س��ی ام دی م��اه و اول 
 بهمن ماه جاري در جراید کثیراالنتشار به چاپ خواهد

 رسید.
گفتني است، واجدان تش��رف به حج سال 9۴، عالوه بر 
امکان مراجعه حضوری به هریک از کاروان ها، می توانند 
 ،haj.ir.www.haj9۴ با مراجعه به س��امانه اینترنتی
کاروان موردنظر خود را انتخاب و مراحل بعدی ثبت نام 

را دنبال کنند.

مدیرکل ثب��ت احوال اصفه��ان گفت: همایش مهندس��ی 
فرهنگ »نام و نام گزینی« برای س��ومین س��ال متوالی در 
اصفهان برگزار شده و در حاش��یه آن از سند سجلی آیت اهلل 

اشرفی در اصفهان رونمایی می شود.
ت��ورج حاجی رحیمی��ان با اش��اره ب��ه برگ��زاری همایش 
»ن��ام  و نام گزین��ی« در اصفه��ان اظهار داش��ت: همایش 
مهندس��ی فرهنگ ن��ام و نام گزینی برای س��ومین س��ال 
پیاپ��ی در اصفه��ان برگزار می ش��ود زیرا س��ال گذش��ته 
تجرب��ه موفق��ی در ای��ن م��ورد داش��ته ایم و حت��ی در 
 بین اس��تان های دیگ��ر، اصفهان مقام نخس��ت را کس��ب 

کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری چنین همایش��ی این اس��ت که 
بتوانیم در نامگذاری کودکان توسط والدین تاثیرگذار بوده 
و ثبت احوال اصفهان در این زمین��ه منفعل نبوده و فعال و 

پویا باشد.
مدی��رکل ثبت اح��وال اصفه��ان بیان ک��رد:  ب��ا برگزاری 
این گون��ه همایش ها و رس��انه ای کردن آن، م��ردم باید به 
س��متی پیش روند که برای انتخاب نام فرزن��د خود دقت 
بیش��تری داش��ته باش��ند. بیش��ترین تالش این است که 
والدی��ن نام هایی انتخ��اب کنند ک��ه همخوانی با س��بک 
 زندگ��ی ایرانی و اس��المی و فرهن��گ غنی اس��الم و ایران

 باشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پیگیری 
افزایش مرخصی زایم��ان در قالب سیاس��ت کلی افزایش 
جمعیت در حال انجام اس��ت و این ام��ر را در قانون تریوج 

تغذیه با شیر مادر گنجانده ایم.
شهیندخت موالوردی ، در خصوص افزایش مرخصی زایمان 
از 6 ماه به 9 ماه اظهار داشت: این امر در حال پیگیری است 
تا در قالب سیاست های کلی افزایش جمعیت مورد بررسی 

و پیگیری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قصد داریم افزایش مرخصی زایمان از منابع 
اختصاص یافته برای افزایش جمعیت صورت گیرد، افزود: 
وزارت آموزش و پرورش از آذر ماه امسال این قانون را ابالغ و 

اجرایی کرده است که به ترتیب مابقی دستگاه ها این امر را 
اجرایی خواهند کرد.

معاون رییس جمه��ور در امور زن��ان و خان��واده بیان کرد: 
ما این قانون را نی��ز در قانون ترویج تغذیه با ش��یر مادر نیز 

گنجانده ایم.
موالوردی در خصوص بیمه زنان خانه دار نیز اظهار داشت: 
این موضوع در دس��تور کار قرار دارد که ب��رای اجرای این 
موضوع الیحه فرستادیم و همزمان با الیحه چند پیشنهاد 

در این زمینه هم به وزارت دادگستری اعالم کردیم.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم الیحه بیمه زنان خانه دار 

با پیگیری ها ما به نتیجه ای مطلوب رسیده و اجرایی شود.

     

رییس کمیت��ه علمی نشس��ت بی��ن المللی 
تخصصی پایداری رودخانه زاینده رود با اشاره 
به اینکه زاینده رود یک شبه به این وضع تبدیل 

نشده که یک ش��به هم مس��ئله آن حل شود، 
اظهار داشت: درمان زاینده رود به چند سال و 
شاید 1۰ سال به طول بیانجامد ولی باید در این 

 مدت شاهد عالیمی باشیم که از بهبودی حال
 زاینده رود حکایت کند.دکتر حمیدرضا صفوی 
در جمع خبرنگاران با بی��ان این مطلب گفت: 
دبیرخانه نشست بین المللی تخصصی پایداری 
رودخانه زاینده رود فعال است و در آینده کار با 
قوت ادامه خواهد یافت. وی به اهداف برگزاری 
این نشست اش��اره کرد و افزود: دستور العمل 
اجرایی پایداری رودخانه زاینده رود یا طرح 9 
ماده ای با تالش دستگاه های اجرایی با محوریت 
استانداری اصفهان به تصویب رسیده است. وی 
با اشاره به اینکه این دستور العمل برای اجرایی 
شدن به راهکارهای اجرایی با مبنای علمی نیاز 
داشت، افزود: نمی توانستیم به صورت احساسی 
در زمین��ه مدیریت مناب��ع آب و مصارف اقدام 
کنیم. رییس کمیته علمی نشست بین المللی 

تخصصی پایداری رودخانه زاینده رود از زردکوه 
تا باتالق گاوخونی تصریح کرد: دس��تورالعمل 
اجرایی یا طرح 9 ماده ای برای اجرایی شدن نیاز 
به شناسایی پتانسیل های استان، کشورو جهان 
داشت از این رو برای شناسایی این پتانسیل ها 
از متخصصان حل مسئله آب در جهان دعوت 
کردیم ت��ا راهکار ح��ل معضل زاین��ده رود به 

صورت علمی بررسی شود. 
صفوی خاطرنش��ان کرد: آب، مس��ئله ای یک 
بعدی نیست و با مباحثی نظیر محیط زیست، 
کش��اورزی، امنیت غذایی، تامین آب ش��رب، 
اقتصاد آب و مس��ایل اجتماعی مرتبط اس��ت 
بنابراین ما باید در این نشست همه تخصص ها 

را پوشش می دادیم. 
وی با اش��اره به اینکه نتایج این نشس��ت در 6 
کارگ��روه تخصصی جم��ع بندی ش��د، اظهار 
داشت: نقش��ه راه، حل مس��ئله زاینده رود در 
دو روز تدوی��ن نمی ش��د اما در این نشس��ت 
موضوعاتی پیگیری شد که به تدوین این نقشه 

راه منتج شود. 
ریی��س پژوهش��کده آب و فاضالب دانش��گاه 
صنعتی اصفهان با اش��اره به اینکه زاینده رود 
یک شبه به این وضع تبدیل نشده که یک شبه 
هم مسئله آن حل شود، ادامه داد: طول درمان 
زاینده رود به چند سال و شاید 1۰ سال نیاز دارد 
ولی باید در این مدت شاهد عالیمی باشیم که از 

بهبودی حال زاینده رود حکایت کند. 
صفوی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مسایل، 
وضعیت زاین��ده رود حادتر از مس��ئله دریاچه 
ارومیه و هیرمند اس��ت، اضافه ک��رد: الزم بود 
مسئله زاینده رود در س��طح ملی و بین المللی 
مطرح می شود تا توجه کشور و جهان به نقطه 

مرکزی فالت مرکزی ایران جلب می شد. 
وی بیان ک��رد: ب��رای پیگیری پای��داری آب 
در رودخان��ه زاین��ده رود باید همه دس��تگاه 
های اجرای��ی را درگیر و متمرک��ز می کردیم 
 که این اق��دام با برگزاری این نشس��ت صورت

 گرفت.

سازمان حج و زيارت استان اصفهان خبر داد:

ثبت نام واجدان شرايط حج تمتع 9۴ در بهمن
انتخاب کاروان مورد نظر در سامانه اينترنتي

سند سجلی آيت اهلل اشرفی رونمايی می شود

گنجاندن افزايش مرخصی زايمان در قانون ترويج تغذيه با شیر مادر

ريیس کمیته علمی نشست بین المللی تخصصی پايداری رودخانه زاينده رود

درمان زاينده رود شايد ۱۰ سال طول بکشد

 آب، مسئله ای 
يک بعدی نیست 
و با مباحثی نظیر 

محیط زيست، 
کشاورزی، امنیت 
غذايی، تامین آب 
شرب، اقتصاد آب 

و مسايل اجتماعی 
مرتبط است



يادداشت

 موافقت با کاهش ۱۰ درصدی
CNG قیمت 

یک منبع آگاه از موافقت وزیر نفت ب��رای کاهش قیمت گاز 
CNG خبرداد و گفت: وزیر نفت پس از کاهش جهانی قیمت 
بنزین موافقت کرد تا قیمت گاز CNG به میزان 10 درصد 

کاهش پیدا کند.
این مقام مسول با اشاره به اینکه این موافقتنامه به مسووالن 
ش��رکت ملی گاز ایران ابالغ ش��ده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
اما بنا ب��ه دالیلی هنوز این طرح اجرایی نش��ده و مش��خص 
نیس��ت که چه زمانی اجرایی ش��ود، اما آنچه مشخص است 
CNG موافقت وزیر نفت با کاه��ش 10 درصدی قیمت گاز 

 است.
سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران پی��ش از ای��ن از کاه��ش مص��رف CNG در 
س��ال جاری نس��بت به یکی دو س��ال قبل خبرداده و اعالم 
کرده ب��ود: یک��ی از دالیل کاه��ش مص��رف گاز CNG در 
س��ال جاری قیمت این گاز اس��ت، زیرا عماًل هر متر مکعب 
 گاز CNG با اختالف ناچیزی نس��بت به بنزی��ن به فروش 

می رسد.
 وی تصریح کرده ب��ود: یکی از درخواس��ت های م��ا از وزیر 
محترم نف��ت کاهش قیمت CNG اس��ت زی��را هم موجب 
کاهش آالیندگی هوا می شود و هم از واردات بنزین جلوگیری 

می کند.

 افزايش ۱۵۰هزارتومانی حقوق 
پس از چند جلس��ه مذاکره کارگ��ران و کارفرمای��ان درباره 
افزایش حداقل مزد س��ال ۹۴ مش��موالن قان��ون کار، حاال 
خبر می رس��د کارفرمای��ان افزای��ش ۲۵درص��دی حقوق 
 ه��ا را پذیرفته و مذاک��رات درب��اره درصد س��ایر مزایا ادامه 

دارد.
 آنچه ک��ه نمایندگان کارگ��ران و کارفرمای��ان تاکنون اعالم 
کرده اند، این جلسات بیشتر حول محور گفتگوها درباره افت 
قدرت خرید و معیش��ت کارگران و همچنین ناتوانی بنگاه ها 
در تامین مالی تولید ب��وده و دو گروه به دنب��ال راهکارهایی 

عملیاتی برای بهبود این شرایط هستند.
دولت در ماه های گذشته مرتبا گزارشاتی از کاهش نرخ تورم 
ارایه کرده، اما کارگران می گویند تغیی��ری در قدرت خرید 
 آنها ایجاد نشده و با حقوق های فعلی بیش از 10 روز از ماه را

 نمی توان تامین کرد.
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که کارفرمایان پیشنهاداتی را 
برای افزایش ۲0 تا ۲۵ درصدی حداقل دس��تمزد مشموالن 
قان��ون کار در س��ال آین��ده ارایه ک��رده ان��د. در صورتی که 
کارگران نیز بر س��ر این میزان افزایش تواف��ق کنند، حداقل 
دس��تمزد س��ال آینده کارگران از ۶0۹ هزارتومان به میزان 
 1۵۲ هزارتومان افزایش خواهد یافت و ب��ه ۷۶1 هزارتومان

 می رسد.

 صدرنشینی ايران 
در 22محصول کشاورزی 

مدیرکل تعاون روس��تایی اس��تان اصفهان گفت: جمهوری 
اسالمی ایران در ۲۲محصول کشاورزی در جهان رتبه اول تا 
دهم را داراست که ظرفیت تولید بسیاری از این محصوالت در 

استان اصفهان وجود دارد.
عبدالرضا طیاری سهر فیروزانی درجلسه تودیع ومعارفه تعاون 
روستایی نایین و معرفی رییس جدید این اداره با اشاره به تنوع 
اقلیمی در کش��ورمان افزود: در دنیا 13 اقلیم وجود دارد که 
ما در ایران 11 اقلیم آن را داریم ک��ه این تنوع ظرفیتی قابل 

توجه است .
در این جلسه که با حضور  سهراب مظفر نجفی فرماندار نایین 
برگزار شد نادری به عنوان رییس جدید اداره تعاون روستایی 
نایین معرفی و از زحمات اردشیر بختیار ،رییس قبلی تقدیر 

و تشکر شد.

نعمت گاز طبیعي به نايین هم رسید
رییس اداره گاز شهرس��تان نایین گفت : ۹0 در صد جمعیت 

روستایي شهرستان نایین از گاز طبیعي برخوردارند .
رسول قرائتی با اشاره به وضعیت گازرساني در نایین گفت : به 
جز شهرانارک  تمای شهر ها و روستاهاي این شهرستان از گاز 

طبیعي برخوردارند .
وي افزود : گازرساني به شهرها و روستاهاي مختلف شهرستان 
در سال هاي اخیر روند رو به رش��دي داشته و در حال حاضر 
عملیات توسعه گازرس��اني در برخي نقاط این شهرستان در 

دست اجرا است.
قرائتی بیان داش��ت : به��ره مندي 100 درص��دي جمعیت 
شهري و نیز ۹0 درصدي جمعیت روستایي شهرستان نایین 
از گاز طبیعي امر بسیار مهمي است که با تالش دسته جمعي 

محقق شده است .

 اجرای طرح اقتصاد مقاومتی
 در اردستان 

مسوول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه اردستان 
گفت: ۲10 طرح تولیدی اقتصاد مقاومتی در ۹ ماه امسال در 

این شهرستان به اجرا درآمد.
سرگرد پاسدار امیر صادقی در نشس��ت کارگروه اشتغال این 
شهرس��تان افزود: برای اجرای این طرح ها 10 میلیارد ریال 

تسهیالت چهار و 1۶ درصد پرداخت شده است.
وی ای��ن طرح ه��ا را ش��امل تولید ق��ارچ، پ��رورش ماهی و 
ش��ترمرغ، بلدرچین، کبک و خیار گلخانه ای با اش��تغالزایی 
۴۵ نف��ر دانس��ت.فرماندار اردس��تان نیز در این نشس��ت از 
تحقق ۶0 درصدی سهمیه اش��تغالزایی شهرستان در ۹ ماه 
 امس��ال خبر داد و ابراز امیدواری کرد، این رقم به صد درصد

 برسد.
بهرام خواجه سعیدیمعاون آموزش فنی حرفه ای و امور مراکز 
اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان نیز میزان تعهد پیش 
بینی شده اشتغال امسال شهرستان را یکهزار و 3۴۴ نفر اعالم 
کرد و گفت: دس��تگاه های اجرایی بکوش��ند تا پایان امسال 

مابقی تعهدات اجرایی شود.

شهرک مبلمان در اصفهان ايجاد می شود

قیمت ارز شرايط را برای صنعت 
مبل سخت کرد

مسوول نمایش��گاه های اتحادیه صنایع مبل اصفهان با 
اشاره به اینکه ارگونومی مبل کشور استاندارد یکسانی 
ندارد، از اختصاص زمینی توسط شهرداری برای ایجاد 

شهرک مبل در اصفهان خبر داد.
محمدعلی اکب��رزاده درباره ش��هرک صنعتی مبلمان 
اصفهان نیز از اختصاص زمینی به مساحت ۴0 هکتار در 
خیابان امام خمینی از سوی شهرداری خبر داد و افزود: 
هم اکنون ایجاد ش��هرک مبل و دکوراسیون استان در 

مرحله طراحی و تکمیل نقشه قرار دارد. 
وی اضافه کرد: این ش��هرک صنعتی با هدف توس��عه و 
س��اماندهی کارگاه ه��ای های متفرق مبل س��ازی در 
اصفهان س��اخته و راه اندازی می ش��ود و به طور حتم 
تأثیر مثبت و مس��تقیمی بر کیفیت کاری فعاالن مبل 
اصفهان خواهد داشت. مسوول نمایشگاه های اتحادیه 
صنایع مبل اصفهان تأکی��د کرد: در برنام��ه هایی که 
برای این شهرک دیده ش��ده س��عی در اجرای الگوی 
»دکولند« تهران، مجهز به هتل، مس��جد و رس��توران 
داریم. وی با اش��اره به اینکه در زمین��ه ارگونومی مبل 
در کشور استانداردهای یکسان و همگانی ایجاد نشده 
اس��ت، گفت: اصفهان برای دهه هاس��ت که در زمینه 
حفظ و لحاظ استانداردها در مبلمان و سایر تولیدات با 
وسواس کار می کند. اکبرزاده افزود: همچنین در زمینه 
مواد به کار برده شده در صنعت مبل، اداره کل استاندارد 
تاکنون اقداماتی را صورت داده اما اتحادیه مبل اصفهان 
نیز در اقدام مشترک با کلینیک سالمت ایرانیان سعی 
در ایجاد استانداردهای خاص برای محصوالت کاربردی 
در مبلمان دارد. وی همچنین با اش��اره به حذف بخش 
فروش از نمایشگاه امسال برای تخصصی کردن فضای 
نمایشگاه مبل و دکوراسیون داخلی، اظهار داشت: ستاد 
برگزاری نمایشگاه امسال برندس��ازی را هدف قرار داده 
و به همین منظور فروش مستقیم در نمایشگاه امسال 
وجود ندارد. مس��وول نمایش��گاه های اتحادیه صنایع 
مبل اصفهان افزود: هم اکنون صادرات محصوالت مبل 
استان با وجود هنر-صنعت بودن آن در استان اصفهان و 
پیشتاز بودن اصفهان در جنبه های هنری مبل، به دلیل 
وضعیت قیمت ارز شرایط مناسبی ندارد و گویای رشد 
قابل مالحظه ای در مقایسه با سال های گذشته نیست. 
وی تأکید کرد: اتحادیه تالش دارد تا پایان امسال کارگاه 
های توانمن��د را در زمینه صادرات مبلم��ان تقویت و 

ساماندهی کند.

اخبار کوتاه 

4
پیام صریح روحانی به خودروسازان داخلی

دکترروحانی  رییس جمهور در جلس��ه هیات دولت از خودروس��ازان خواست که با 
رشد کمی و کیفی این صنعت، رضایت بیش��تر مردم را جلب کنند.وی با توصیه به 
شرکت های دانش بنیان برای حضور فعال تر در خودروسازی اظهار کرد:پیوند هرچه 

بیشتر علم و صنعت در رسیدن به کیفیت خودروسازی ضروری است.

رییس کانون انجمن صنفی کارگران 
و کارفرمای��ان اس��تان اصفه��ان در 
همایش نق��ش آرا و اح��کام دیوان 
عدالت اداری ک��ه در ات��اق بازرگانی، صنع��ت و معدن 
اصفهان برگزار ش��د با اشاره به گوش��ه ای از چالش های 
موجود در کار و تولید استان اصفهان اظهار داشت: عدم 
بکارگیری افرادی که بیش از ۴ نفر را تحت پوشش خود 
دارند از جمله چالش های اش��تغال استان اصفهان است 
که امیدواریم با تصویب قانونی مناسب این مشکل هر چه 

زودتر برطرف گردد.
 عبدالوهاب سهل آبادی استان اصفهان با دارا بودن 800 
هزار واحد صنعتی و 1۶0 هزار واحد صنفی یک میلیون 
و ۷۷0 هزار نفر از کارگران کش��ور را به خود اختصاص 
داده که معادل با ۶۴ درصد از جمعیت اس��تان اصفهان 

می شوند.
وی  نس��بت تعداد ش��کایات مطروحه بی��ن کارگران و 
کارفرمایان اس��تان اصفهان به تعداد افراد فعال در این 
حوزه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: از آنجایی که ظرفیت 
باالیی از جامعه کار و تولید کش��ور در اس��تان اصفهان 
وجود دارد ضروری اس��ت که برای تسریع در رسیدگی 
به مشکالت قضایی این قشر از جامعه شعبه ای از دیوان 

عدالت اداری در اصفهان راه اندازی شود.
رییس کانون انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان استان 
اصفهان در ادامه با اشاره به نقش زنان در تولید و اشتغال 

استان اصفهان گفت: نقش این قش��ر از جامعه در حوزه 
کار و تولید اس��تان اصفهان بر هیچ کس پوشیده نیست 
و از این رو باید توجه داشته باش��ید که برخی از قوانین 
تصویب شده برای زنان در خصوص مرخصی های زایمان 
و شیردهی اجرایی نمی شود و تامین اجتماعی از اجرای 

این مصوبات سر باز می زند.
راه اندازی ش�عب عدالت اداری در استان ها 

قانونی نیست
حجت االس��الم رحیم باقری زیاری، رییس کمیسیون 
تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری 
کش��ور نیز در ادامه این همایش در پاس��خ به اظهارات 
رییس کانون انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان استان 
اصفهان مبنی بر راه اندازی شعبه دیوان عدالت اداری در 
اس��تان اصفهان  گفت: قانون با توجه به تخصصی شدن 
شعب دیوان عدالت اداری اجازه راه اندازی شعب استانی 

این دیوان را نمی دهد.
رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دیوان عدالت اداری  در ادامه با اشاره به ورود ساالنه بیش 
از 1۵ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کش��ور اظهار 
داشت: این در حالی اس��ت که 100 قاضی در ۵0 شعبه 
بدوی و 10 شعبه تجدید نظر در ش��عبه های تخصصی 
وظیفه رسیدگی به پرونده های ورودی به دیوان عدالت 
اداری را دارن��د.وی با اش��اره به راه ان��دازی دفتر دیوان 
عدالت اداری در استان های کشور افزود: این دفاتر فقط  

وظیفه جمع آوری پرونده ها و دادخواست ها و ارسال آنها 
به دیوان عدالت اداری کشور را دارند.

حجت االس��الم باقری ایج��اد اختالفاتی بی��ن کارگر و 
کارفرما را نیز عادی دانس��ت و افزود: ب��ا توجه به رابطه  
مس��تمری که بین کارگ��ران و کارفرمای��ان وجود دارد 
اختالف ایجاد خواهد و رد این راستا هیات های تشخیص 
و حل اختالف هستند که باید تمام توان خود را برای رفع 

هر چه بهتر این اختالف ها بکارگیرند.
وی  اجرای دوره های آموزش��ی برای اعضای هیات های 
حل اختالف و تشخیص را ضروری دانست و افزود: وجود 
هیات های حل اختالف برای پایداری تولید و اش��تغال 
ضروری است  و از این رو باید فعاالن این عرصه با شناخت 
حقوق کارگر و کارفرما و اطالع از آخرین قوانین نسبت به 

اختالفات این قشر رسیدگی کنند.
حجت االسالم باقری در ادامه با بیان اینکه شهرداری ها، 
آموزش و پرورش و اداره کار و تامین اجتماعی بیشترین 
حجم ورودی پرونده ها به دی��وان عدالت اداری را دارند، 
افزود: البته نیمی از دلیل حجم پرونده های ورودی این 
ارگان  ها را می توان به دلیل ازدیاد مراجعات دانس��ت اما 
باید توجه داش��ته باش��یم که دلیل دیگر افزایش حجم 

پرونده ها به دلیل نا آشنا بودن افراد با حقوقشان است.
وی در ادامه احیای هیات های سازش را بر اساس قانون 
غیر ممکن دانس��ت و افزود: نخستین وظیفه هیات های 
حل اختالف برقراری سازش بن طرفین است و در صورتی 
که که این کار جواب نداد مراحل قانونی طی می شود و از 
این رو دیگر نیازی به راه اندازی هیات های سازش نیست.
ورودی ۱9 هزار پرونده به هیات های اختالف 

کارگر و کارفای استان در سال جاری
غالمعلی قادری، مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان نیز در ادامه با اشاره به فعالیت 3۵ هیات 
تش��خیص و 1۴ هیات حل اختالف در اس��تان اصفهان 
اظهار داشت: تا چند روز آینده س��ه شعبه حل اختالف 
جدید در فریدن، اصفهان و فالورجان راه اندازی خواهد 
ش��د.وی با اش��اره به فعالیت 3۵۴ نماین��ده کارگری و 
کارفرمایی در شعب حل اختالف استان اصفهان افزود: 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون 1۹ هزار پرونده به شعب 
حل اختالف ارجاع داده ش��ده و تاکن��ون برای 1۶ هزار 
پرونده رای صادر ش��ده اس��ت.وی در ادامه با اش��اره به 
ارجاع 38۵ پرونده کارگری و کارفرمایی استان اصفهان 
به دیوان عدال��ت اداری اظهار داش��ت: تاکنون به 1۶0 
 پرونده رس��یدگی ش��ده و مابق��ی در نوبت رس��یدگی

 هستند.
وی در ادامه خواس��تار راه اندازی ۲ شعبه دیوان عدالت 
اداری در استان اصفهان ش��د و افزود: ضروری است که 
این شعب در استان اصفهان با توجه به ظرفیت اشتغال 

ورود ۱9 هزار پرونده به هیات های اختالف کارگری

عدم اشتغال متاهالن چالش کار  در استان 
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رفع تصرف از اراضی 
دولتی استان

جوالن موزهای 
بی کیفیت در بازار

مدیر امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از رفع تصرف 
3۵00 مترمربع اراضی در شهر اصفهان و ۹۶ هزار مترمربع از اراضی دولتی 

در شهرستان شهرضا خبر داد.
حسین ساالری مقدم با اشاره به اینکه شخصی اقدام به تصرف اراضی دارای 
ماهیت دولتی به متراژ 3۵00 مترمربع در شهر اصفهان کرده و پیگیر اخذ 
سند مالکیت آن به نام خود بود، اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام 
ش��ده از طریق مراجع قضایی، حکم قطعی مبنی بر رد ادعای مالکیت وی 

صادر و دادنامه قطعی و ثبت مالکیت دولت اخذ شد. 
مدیر امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با اعالم 
آمادگی تمام ادارات راه و شهرسازی و یگان های حفاظت از اراضی دولتی، 
از عموم مردم سراسر استان تقاضای همکاری و اطالع رسانی در خصوص 

هرگونه تجاوز به اراضی دولتی را به این اداره کل کرد.

معاون اتحادیه بارفروشان گفت: علت کاهش قیمت موز این است که این 
میوه کیفیت سابق را ندارد و مانند گذشته خوش طعم نیست.

علی امامی با اش��اره به کاهش قیمت فرنگی جات، کاهو و س��بزی اظهار 
داشت: قیمت این محصوالت ۲0 درصد ارزان شده و در حال حاضر بهای 
هر کیلوگرم کاهو رس��می ۵00 تومان، کاهو ساالدی ۶00 تومان، هویج 
۵۵0 تومان، بادمجان ۷00 تومان، کرفس ۴۵0 تومان، س��بزی قورمه، 
کوکو، پلو و آش ۵00 تومان، س��بزی خوردن ۶۵0 تومان، گل کلم ۶00 
تومان، فلفل دلمه سبز ۹00 تومان، ش��لغم ۵00 تا ۶00 تومان و چغندر 
بوش ۶00 تا ۶۵0 تومان است.امامی قیمت موز را نیز بین ۲800 تا ۲۹00 
تومان اعالم کرد و افزود: دلیل کاهش قیمت موز این است که تقاضا برای 
این محصول کم شده، عرضه آن فراوان است ضمن اینکه موزها کیفیت 

سابق را ندارند، مانند گذشته خوش طعم نیستند و کال و بی مزه اند.

رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت: با اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده عمال دست بسیاری از کد 
فروشان رو شده و در سایه این نظام مالیاتی که تمامی 
مبادالت اقتصادی در آن به ثبت می رسد، نمی توان به 

راحتی اقدام به کد فروشی کرد.
علی عسکری با بیان اینکه پیشگیری بهترین گزینه 
برای مقابله با مفاس��د و جرایم اقتصادی اس��ت، بیان 
 داش��ت: نظام مالیات��ی با ب��ه روز رس��انی فرایندها،

روش ه��ای کاری و به��ره گی��ری از نظ��ام مالی��ات 
الکترونیکی می کوش��د تا زمینه های وق��وع جرایم 

اقتصادی و مالیاتی را از بین ببرد. 
وی اف��زود: در کنار تح��والت درونی نظ��ام مالیاتی، 
سازمان امور مالیاتی می کوشد، تا از ظرفیت های برون 
سازمانی به ویژه از توان سایر نهادها و ارکان کشور برای 

مقابله با مفاسد استفاده کند. 
وی با بیان اینکه پدیده کد فروش��ی یکی از مصادیق 
جرای��م اقتصادی اس��ت، عنوان کرد: مش��ارکت این 
دو نهاد به ویژه در حوزه مقابله با کد فروش��ان بسیار 
موثر خواهد ب��ود و در حال حاضر، عزم س��ازمان امور 
 مالیات��ی ب��رای مقابله با کدفروش��ان بس��یار جدی

 است. 

مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی اعالم 
کرد: اصالح 30 درص��دی قیمت ها راهکار مناس��ب 
برای صالح س��اختار صنعت نان کش��ور نیست و باید 
 با اتخ��اذ برنامه های��ی صحیح این صنع��ت را رقابتی

 کرد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعالم داشت: از آنجا 
که در کش��ور ما نان، بخش عمده ای از غ��ذای روزانه 
خانوارها را تش��کیل می دهد از این رو هزینه های این 
ماده غذایی در اقتصاد خانوار و کیفیت آن در سالمت 

خانواده بسیار اثرگذار است. 
سیاست تثبیت قیمت ها همچنین در سال های اخیر 
منجر به قانون گریزی هایی در سطح برخی نانوایی ها با 
کاهش کیفیت و کمیت نان و برخی کارخانه های آرد از 
جمله افزایش میزان سبوس گیری، باالتر از حد مجاز و 

فروش آن به صورت آزاد شده است. 
همچنی��ن آنالی��ز برخ��ی از آرده��ای کارخانه های 
آردس��ازی حاکی از اعمال رطوبت بیشتر از حد مجاز 
است.  در این شرایط و با توجه به افزایش اخیر قیمت نان 
مصرف کنندگان انتظار افزایش کیفیت نیز دارند و جا 
دارد بازرسی و کنترل بیشتری صورت گیرد. کنترل از 

مبدا تولید یعنی گندم تا نانوایی.

مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی گفت: 
کلیه دارندگان کارت هوش��مند سوخت که سهمیه 
بنزی��ن ۴00 تومانی دارن��د حتما در بهم��ن یک بار 
باید سوخت گیری کنند.ناصر س��جادی، در رابطه با 
تبدیل بنزین ۴00 تومانی ب��ه ۷00 تومانی از ابتدای 
بهمن گفت: » ما یک تجربه هم در مرحله اول اجرایی 
هدفمند یارانه ها در همین رابطه داش��تیم که بنزین 
100 تومانی را به بنزین ۴00 تومانی تبدیل کردیم. 
این دفعه هم همی��ن اتفاق می افت��د. او ادامه داد: از 
اول بهم��ن ماه عرض��ه بنزی��ن ۴00 تومانی متوقف 
می ش��ود و کلیه عزیزانی که در کارت های هوشمند 
سوخت شان بنزین ۴00 تومانی دارند که یک تعداد 
 محدودی از دارندگان خودرو سواری های شخصی و 
موتور سیکلت هاس��ت باید توجه داش��ته باشند که 
بنزین ۴00 تومانی آنان تبدیل به بنزین ۷00 تومانی 
خواهد شد. مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های 
نفتی در رابطه با س��همیه بنزین ن��وروزی نیز به این 
شکل پاس��خ داد: من بعید می دانم سهمیه ای برای 
بنزین نوروزی وجود داشته باشد مگر اینکه مصوباتی 
ابالغ شود. در دو سال گذشته هم نبوده و امسال هم 

بعید می دانم که بنزین نوروزی داشته باشیم. 

ریی��س کمیس��یون وی��ژه تولی��د مل��ی و اصل ۴۴ 
مجل��س گفت: مالی��ات اس��تان اصفه��ان در الیحه 
بودجه س��ال آینده افزایش پیدا ک��رده و از 3 هزار و 
 8۵0 میلیارد تومان به ۵ ه��زار و ۲۵0 میلیارد تومان

 رسیده است.
حمیدرضا فوالگر درباره جزییات الیحه بودجه س��ال 
۹۴ و ن��کات مثبت و منف��ی آن اظهار داش��ت: نکات 
مثبتی در بودجه وجود دارد زیرا س��عی شده در این 
زمینه واقع بینانه تر عمل شود و این ارقام با واقع بینی 

تنظیم شود.
وی افزود: در واگذاری ها نیز س��عی شده که واقعی تر 
عمل ش��ود و چیزی که ما ه��م در گزارش های خود 
در اصل ۴۴ گفتیم این اس��ت که دول��ت باید دل به 
واگذاری های رد دیون نبندد که بدهی های خود را از 

این طریق بپردازد.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به اینکه وضعیت مالیات 
استان اصفهان در الیحه بودجه ۹۴ چگونه است، اظهار 
داشت: مالیات استان اصفهان نیز افزایش پیدا کرده و 
از 3 هزار و 8۵0 میلیارد تومان به ۵ هزار و ۲۵0 میلیارد 
 تومان رس��یده که ای��ن میزان نزدیک ب��ه 3۴ درصد

 است.

قوت غالب حامل انرژیجرایم اقتصادی نظام مالیاتی

 رو شدن دست 
کد فروشان

اصالح و رقابتی شدن 
صنعت نان

 آخرين خبر درباره 
بنزين نوروزی

 پرداخت  میلیاردی
 مالیات  اصفهان
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گروه 
اقتصاد



یادداشت هفت »وودیآلن«برایاولینبارسریالمیسازد
 کمپان��ی آم��ازون اعالم ک��رده ک��ه »وودی آل��ن«  کارگردان، نویس��نده و 
فیلمنامه نویس سرشناس آمریکایی  برای نخستین بار مجموعه ای تلویزیونی 
می سازد.در صورتی که این پروژه ساخته ش��ود می تواند فصل جدیدی برای 

بزرگ ترین فروشگاه آنالین جهان شود.

5
مهارتهای رفتاری در » رادیو آفالین« 

بیان می شود
    در راس��تای برنامه ریزی های انجام ش��ده وی��ژه خانواده، از 
سوی فرهنگسرای خانواده کلیپ های صوتی در قالب »رادیو 

 آفالین«به بیان مهارت های رفتاری در خانواده می پردازد. 
مدیر فرهنگس��رای خان��واده  در این باره گفت:  ای��ن برنامه با 
هدف ارایه مهارت های رفتاری، شناختی و عاطفی با محوریت 
»خانواده« تهیه ش��ده و در فضای مجازی  منتش��ر می گردد.  
 محمدمهدی کریمی عنوان کرد: بیش از ۲۸ کلیپ صوتی در 
قالب رادیو آفالین به صورت کاماًل حرفه ای با انواع افکت ها و 
 صداگذاری های مناسب تهیه و تنظیم شده است که از طریق 
اتوماسیون اداری، سی دی و انتشار در فضای مجازی در  اختیار 
عالقمندان قرار می گیرد.  وی اظهار داش��ت: همچنین تهیه و 
توزیع س��ه کتابچه در قالب کمیک و یک نش��ریه طنز با ارایه 
مهارت های خانوادگی در قال��ب  طنز از دیگر برنامه ریزی های 
انجام شده است.  وی خاطرنشان کرد: عالقمندان جهت کسب 
اطالع از نحوه دریافت کلیپ های صوتی رادیو آفالین می توانند 

با  شماره   ۳۲۳۰۴۰۳۰ تماس حاصل نمایند.  

۴۸ هزار گردشگر خارجی از آثار 
تاریخی کاشان دیدن کردند

    سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان کاش��ان گفت: ۴۸ هزار و۴۹۱ گردشگر خارجی از 
۸۸ کشور جهان در ۹ ماه امسال از آثار تاریخی کاشان دیدن 
کردند.مهران سرمدیان افزود: از این تعداد گردشگر خارجی، 
بازدید چه��ار هزار گردش��گر ایتالیای��ی از باغ فین کاش��ان 

بیشترین آمار بازدیدکننده را به خود اختصاص داده است. 
وی ادام��ه داد: طی همین م��دت یک میلی��ون و ۲۷۴هزار و 
۵۴۲ گردش��گر از آثار و بناهای تاریخی کاشان شامل »باغ و 
 موزه فین«، خانه های تاریخی »حمام س��لطان میراحمد «و

» سیلک « دیدن کردند. وی تاکید کرد: گردشگران کشورهای 
ایتالیا، آلمان، چین، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، هلند، بلژیک، هنگ 
کنگ و سوییس به ترتیب بیشترین تعداد بازدیدکننده را از باغ 

تاریخی فین داشته اند. 

 جشنواره خانوادگی
 »ساخت عروسک کاموایی«

     جشنواره خانوادگی »ساخت عروسک کاموایی« توسط باغ 
بانوان طلوع، وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می ش��ود.مدیر باغ طلوع گفت: این برنامه  ویژه 
دختران و بانوان عالقمند، به همراه اعضای دیگر خانواده همراه 
با برنامه های جانبی آموزشی و تفریحی برگزار  می گردد. هاجر 
ابراهیمی ادامه داد: بان��وان هنرمند می توانند با اس��تفاده از 
وسایلی که در اختیار دارند از جمله کاموا، مقوا، چسب و  قیچی 

به ساخت انواع عروسک های کاموایی بپردازند.  

امیرحسین قهرایي از جمله کارگردانان مجموعه تلویزیوني 
»چاق و الغر« از س��اخت نس��خه اي تازه از داستان این دو 

کارآگاه عجیب دهه شصتي خبر داد.
 این نس��خه، س��ینمایي بوده و با ترکیب��ي از جلوه هاي 
ویژه رایان��ه اي و فیلمبرداري زنده س��اخته مي ش��ود و 
البته که دو شخصیت اصلي آن نیز عروسک خواهد بود. 
فیلمنامه این مجموعه توس��ط بیژن بیرنگ نوشته شده 
بود و داس��تان آن درباره دو کارآگاه چ��اق و الغر بود که 

با ب��ي عرضگي خود در انج��ام ماموریت ه��اي محوله از 
 سوي رییس شان، اسباب عصبانیت این رییس را فراهم 
مي کردند. نکته قابل توجه چاق و الغر حضور یک خودرو 
به نام قرقي در اثر بود که بي راننده ای��ن دو کارآگاه را به 
مقاصد عملیاتي مي رساند!امیرحس��ین قهرایي با بیان 
اینکه فکرهایي براي س��اخت نس��خه اي ت��ازه از چاق و 
 الغر دارد بیان داشت: در س��ال هاي اخیر بارها به فکرم

 افتاده ام که کاري تازه براس��اس آن مجموعه بس��ازم و 

 برگزاری همایش ملی 
»گردشگری محله ها « فروردین 9۴ 

همایش ملی گردش��گری» محله ها« اواخر فروردین س��ال ۹۴ با هدف ارتقای هویت 
شهری و بازشناسی ابعاد  مختلف گردشگری به میزبانی اصفهان برگزار می شود. 

 مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری  اصفهان گفت: این همایش توسط کمیته 
گردشگری برگزار می شود و این کمیته قرار اس��ت در بُعد نظری و برپایی کارگاه های 
هنری  در زمینه نقاشی مناظر شهری اصفهان در بُعد زیباشناسی هنری به فعالیت خود 
ادامه دهد . مهدی بقایی ادامه داد: همچنین این کمیت��ه در بُعد عملی نیز به برگزاری 
برنامه هفته گردشگری محالت پرداخته و در ابتدای امر نیز  بازدید از محله حسن آباد 
به مدت یک هفته را برنامه ریزی کرده اس��ت.محله های اصفهان در نگاه گردشگران، 
شاخص نمایی محله و گردشگری، نقش مدیران ش��هری در  توسعه گردشگری محله، 
فرهنگ پهلوانی در محله و گردش��گری، مبانی دینی و هویت مذهبی محله ها و جذب 

گردشگر را  از جمله سرفصل های این همایش ذکر کرد. 
وی اظهارکرد: عالقه مندان برای شرکت در این همایش می توانند چکیده مقاالت خود 
را در زمینه سرفصل های ارایه شده تا   ۱۰ بهمن ماه به دبیرخانه کمیته گردشگری ارسال 

نموده و در پورتال سازمان به نشانی  www.esfahanfarhang.ir   ثبت نام کنند. 

 میراث فرهنگی خواستار
 برخورد با عامالن تخریب مقبره امیر اویس

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: میراث 
فرهنگی خواستار برخورد با عامالن تخریب مقبره امیر اویس اردستان بوده و دراین زمینه 
پیگیری های الزم را انجام داده است.فریدون اللهیاری پیرامون تخریب سنگ قبر مقبره 
امیر اویس سردار عصر شاه اسماعیل صفوی در اردس��تان اظهار داشت: میراث فرهنگی 
برای مرمت این سنگ مقبره با کارشناس��ان متخصص این حوزه هماهنگی الزم را انجام 

داده و اعتبار آن تامین شده که در اسرع وقت این مرمت صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه اعتبار ویژه ای برای مرمت این س��نگ مقبره در نظر گفته شده زیرا این 
مقبره از ویژگی ه��ای خاصی برخوردار ب��وده، افزود: حفاظت میراث فرهنگی اس��تان و 
دس��تگاه قضایی و انتظامی در جریان این تخریب قرار گرفتند و پیگیری های الزم برای 
دس��تگیری این متجاوزان در حال انجام اس��ت.وی با بیان اینکه متاس��فانه با موارد این 
چنینی بسیار مواجه هس��تیم، تصریح کرد: برخی افراد سودجو و بی اطالع از فرهنگ به 
دنبال گنج هستند و به حریم مقبره ها، قبرستان ها و خانه های تاریخی در روستاها تجاوز 
می کنند و این آثار با ارزش تاریخی را تخریب می کنند و خس��ارات زیادی را به فرهنگ 

کشور وارد می کنند.

البته در ماه هاي اخیر نیز این عالقمندي ش��دت گرفته 
است. بخصوص که بسیاري س��راغ آن مجموعه را از من 
مي گیرند. وي ادامه داد: اخیرا رایزني هایي را با ش��بکه 
دوم س��یما که رایت مجموعه در اختیار آنهاس��ت انجام 
داده ام تا مالکی��ت کار را بگیرم یا الاق��ل رضایت آنها را 
براي ساخت یک فیلم س��ینمایي براساس داستان چاق 
و الغر برآورده بس��ازم. قهرایي درباره کیفیت این نسخه 
سینمایي بیان داشت: طبیعي است که کاراکترهاي اصلي 
باید همان دو عروسک باشند و البته که فیلمبرداري زنده 
هم خواهیم داشت. در کنار آن یک سري نماهاي فیلم که 
 فانتزي هستند باید توسط سي.جي.آي)جلوه هاي ویژه 
رایانه اي( خلق ش��وند. وي درباره اینکه آیا براي ساخت 
فیلم س��ینمایي چاق و الغ��ر بازیگران سرش��ناس را به 
خدمت خواهد گرفت یا نه، گفت: طبیعي است که وقتي 
بخواهید فیلم س��ینمایي بس��ازید باید این را هم درنظر 
 بگیرید که فیلم تان گیشه خوبي داشته باشد. پس در کنار 
شخصیت هاي اصلي کار س��عي خواهیم کرد از بازیگران 
مطرح نیز در نقش هاي مکمل اس��تفاده کنیم تا حاصل 
کار شسته و رفته شود. او همچنین گفت: نسخه باکیفیت 
 مجموعه بای��د در آرش��یو صداوس��یما موجود باش��د. 
نسخه اي که من دارم وي.اچ.اس است و البته که کیفیت 
قابل مالحظه اي ن��دارد. ای��ن کارگردان درب��اره زمان 
تولید چاق و الغر گفت: به مح��ض اینکه بتوانیم رضایت 
 مسووالن شبکه دوم را بگیریم وارد پیش تولید خواهیم 

شد.

»چاقوالغر«رويپردهسینماميرود دبیر کمیته گردشگری: 

اساتید هنرمند مناظر شهری 
اصفهان را به تصویر کشیدند

     

دومین برنامه ورک شاپ نقاش��ی با حضور اساتید 
نقاشی در محل خانه مشروطیت برگزار شد. 

دبیر کمیته گردشگری با بیان این خبر گفت:   توجه 
 هنرمندان به مقوله اصفهان شناسی در قالب ارایه آن 
در هنر نقاشی از جمله اهداف کمیته گردشگری در 

زمینه اجرای این  طرح است.  
محمد ایزدخواستی عنوان کرد: این برنامه در قالب 
چهار ورک شاپ با حضور هنرمندان نقاش با موضوع 
»اصفهان« با س��بک  های آزاد تا  پایان دی ماه اجرا 
می ش��ود که دومین کارگاه آن با حضور ۱۰ نفر از 
اساتید نقاشی در محل خانه مشروطیت برگزار شد.  
وی افزود: اساتیدی همچون آقایان پوروقار، طاهری، 
تحویلیان، حشمتی نژاد و ... در این کارگاه در حدود 
۸ ساعت  مناظر شهری اصفهان را به تصویر کشیدند.  
ایزدخواس��تی تصریح کرد: دانش��جویان و اساتید 
آثار خوبی را در کارگاه اول و دوم به جا گذاشتند و 
مردم نیز استقبال خوبی  از این برنامه داشتنند که 
در همین راستا آثار تولید شده در زمانی که متعاقباً 
اعالم می گردد در قالب نمایش��گاهی مورد بازدید 

 عالقمندان قرار می گیرد.  
وی گفت: اجرای زنده هنرمندان نقاش در معرض 
دید توریست های داخلی و خارجی، نقطه قوتی در 
زمینه جذب توریس��ت  بوده که در نظ��ر داریم این 

برنامه را به صورت ماهیانه اجرا نماییم.  
دبیر گردش��گری خاطرنش��ان ک��رد: در این چهار 
ورک شاپ، شرکت کنندگان آثار خود را تا آخر دی 
ماه تکمیل نموده و پس از  آن ب��ه دبیرخانه کمیته 
گردشگری ارس��ال می نمایند تا اس��امی آنها برای 
 ش��رکت در برنامه دوس��االنه نقاش��ی وارد سامانه

 شود.   
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مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
 10/430 شماره آگهی: 139303902004000216 شماره پرونده: 138804002004000001

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 8801194 ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه سوم غربی پالک هفده هزار و ششصد و پنج فرعی به مساحت 153/15 
مترمربع به انضمام 7/20 مترمربع تراس مسقف و 6/25 مترمربع بالکن حد شمالی که 
پیشرفتگی به فضای کوچه دارد و جزء مساحت آپارتمان محسوب شده اند به انضمام 
ششدانگ اعیانی یک باب انباری پالک هفده هزار و ششصد و شانزده فرعی واقع در 
پارکینگ  واحد  یک  اعیانی  ششدانگ  انضمام  به  مترمربع   2/95 مساحت  به  زیرزمین 
مسقف پالک هفده هزار و ششصد و بیست و دو فرعی واقع در زیرزمین به مساحت 
12 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پالک 2672 فرعی قطعه دهم تفکیکی از پالک 
با قدرالسهم از مشاعات که  از 28 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان  797 فرعی 
عبارتند از راه پله مشاعی و محوطه مشاعی پارکینگ و حیاط مشاعی و سایر مشاعات 
مربوطه به آدرس: خانه اصفهان – خیابان گلخانه –خیابان اردیبهشت شمالی –کوچه 
علوی نژاد – پالک آبی3 مجتمع بیستون – طبقه سوم – واحد غربی شماره 6 که سند 
ذیل شماره  و  با شماره چاپی 091342  امالک  دفتر 852  آن در صفحه 353  مالکیت 
156112 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل در سه قسمت که قسمت دوم غربی 
است به طولهای 4/26 متر و 0/20 متر و 3/02 متر پنجره و دیواریست به فضای کوچه 
شرقًا اول در پنج جزء که جزء دوم جنوبی و چهارم شمالی است به طول 4/63 متر 
دیوار اشتراکی با آپارتمان 17606 فرعی دوم و سوم و چهارم به طولهای 0/45 متر 
و 0/50 متر دیواری است به داکت احداثی پنجم به طول 1/64 متر دیوار اشتراکی با 
آپارتمان 17606 فرعی دوم در چهار جزء که جزء اول جنوبی و سوم شمالی است به 
طولهای 1/40 متر و 5/46 متر و 0/76 متر و 1/60 متر درب و دیواریست به راه پله 
و آسانسور مشاعی 17597 فرعی قسمت سوم در چهار جزء که جزء اول جنوبی و 
سوم شمالی است به ترتیب به طولهای 0/85 متر و 4/81 متر و 7/02 متر و 5/21 متر 
دیوار اشتراکی با آپارتمان 17606 فرعی اول به طول 0/82 متر دیوار بالکن است به 
فضای کوچه دوم به طول 20/41 متر دیواریست به پالک قطعه تفکیکی سابق جنوبًا در 
ده قسمت که قسمتهای دوم و پنجم و هفتم غربی و چهارم و هشتم پخی شکل است به 
ترتیب به طولهای 3/59 متر و 1/84 متر و 2/20 متر و 0/80 متر و 0/65 متر و 0/60 
متر و 0/45 متر و 0/34 متر دیوار و پنجره و دیوار تراس است به فضای حیاط مشاعی 
17699 فرعی غربًا به طول 20/37 متر دیواریست به قطعه نهم تفکیکی سابق و 0/82 
متر دیواره بالکن است به فضای کوچه و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمانها 
به  آپارتمان مسکونی  نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک دستگاه  می باشد که طبق 
مساحت 153/15 مترمربع که 7/2 مترمربع آن تراس مسقف می باشد به انضمام انباری 
واقع در زیرزمین به مساحت 2/95 مترمربع و پارکینگ مسقف به مساحت 12 مترمربع 
در یک مجتمع مسکونی بیستون مشتمل بر پنج طبقه مسکونی و یازده واحد آپارتمان بر 
روی پیلوت می باشد دارای اسکلت بتنی – سقفها تیرچه و بلوک – بدنه های داخلی گچ 
کاری و رنگ – کف ها سرامیک – سرویس های بهداشتی تا سقف کاشی – کابینت ها 
ام.دی.اف – دربهای داخلی چوبی با رنگ سیلر و کیلر – گرمایش پکیج – سرمایش کولر 
آبی – بدنه دستگاه پله تا زیر سقف سرامیک – نماها آجر و سنگ – کف البی سرامیک 
– مجموعه ساختمان دارای سیستم اعالم حریق – حریق – آیفون تصویری – یکدستگاه 
آسانسور – درب پارکینگ اتوماتیک – آب و فاضالب و برق و گاز دایر می باشد. ملکی 
آقای جعفر زاهدی که طبق سند رهنی شماره 33319-1387/2/17 دفترخانه 340 تهران 
در رهن بانک ملی ایران شعبه مرکزی واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه 
سند رهنی فوق تا تاریخ 1393/11/30 می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
1393/11/18 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
– چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد 
و پانصد و سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  از  تا تاریخ مزایده اعم 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1393/10/25 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 

در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:28909 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

10/434 شماره آگهی: 139303902004000217 شماره پرونده: 9004002004000058 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9001954و9001955 یک دانگ مشاع از ششدانگ 
آپارتمان پالک شماره 5000/14644 )پنج هزار ممیز چهارده هزار و ششصد و چهل 
و چهار( واقع در طبقه اول سمت شرق به مساحت 190 مترمربع به انضمام یک دانگ 
مشاع از ششدانگ انباری پالک 5000/14633 به مساحت 10 مترمربع و با قدرالحصه از 
عرصه مشاعی 11264 فرعی و قدرالسهم از راه پله مشاعی 14635 فرعی و موتورخانه 
مشاعی 14640 و پارکینگ مشاعی 14641 فرعی و حیاط مشاعی 14642 فرعی واقع 
پلهای  شرق   – سوم  آبشار  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  )اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
غدیر – مجتمع مسکونی فراز – طبقه اول سمت شرق( که سند مالکیت آن در یک جلد در 
صفحه 273 به شماره 185598 دفتر 1000 امالک به نام خانم فریبا اسماعیل پور فرد 
فرزند حسین ثبت و صادر شده و طبق نامه 6478/ج-90/2/31 اداره ثبت منطقه جنوب 
اصفهان حدود ششدانگ عبارتست از: شمااًل: انکسارا در 5 قسمت پنجره و دیواریست 
متر   1/55 بطول  اول  شرقًا:  متر  یک،1/20و1/20و3/30  طولهای  به  خیابان  فضای  به 
پنجره و دیواریست به فضای خیابان دوم بطول 31/30 متر دیواریست به دیوار پالک 
2232 فرعی جنوبًا: بطول 6/75 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی 14642 
مشاعی  حیاط  فضای  به  دیواریست  و  پنجره  قسمت   6 در  انکسارا  اول  غربًا:  فرعی 
14642 فرعی به طولهای 1/05و1/05و4/80و2/70و1/65و0/90 متر دوم در سه قسمت 
با  اشتراکی  دیوار  به  متر  به طولهای 4/70و1/60و1/90  است  دوم شمالی  که قسمت 
به  به هواکش  پنجره و دیواریست  آپارتمان پالک 14643 فرعی سوم در سه قسمت 
طولهای 0/90و1/20و0/90 متر چهارم به طول 1/20 متر به دیوار اشتراکی با آپارتمان 
مذکور پنجم به طول 1/40 متر پنجره و دیواریست به نورگیر ششم در دو قسمت که 
قسمت دوم قسمتی از شمال مجاور است بطولهای 4/80و1/40 متر درب و دیواریست 
اشتراکی با راه پله و آسانسور مشاعی 14635 فرعی هفتم در سه قسمت به طولهای 
انباری:  حدود  فرعی   14643 آپارتمان  با  اشتراکی  دیوار  به  متر  7/70و0/30و1/50 
به طولهای 1/25و0/80و1/10 متر  شمااًل: در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است 
به دیوار اشتراکی با انباری 14632 فرعی شرقًا: به طول 3/20 متر دیواریست به دیوار 
تحتانی پالک 2232 فرعی جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است به طولهای 
1/75و0/50و1/20 متر دیواریست به تحتانی عرصه مشاعی غربًا: اول بطول 3/20 متر 
به دیوار اشتراکی با انباری 14634 فرعی دوم به طول 1/40 متر درب و دیواریست 
اشتراکی با راه پله مشاعی و راهرو بین انباری 14635 فرعی. حقوق ارتفاقی طبق قانون 
تملک آپارتمانهاست و طبق نظر کارشناسی آپارتمان فوق الذکر واقع در طبقه اول شرقی 
یک مجتمع شش طبقه روی پیلوت )طبقه همکف پارکینگ ها و در شش طبقه فوقانی در 
هر طبقه دو واحد مسکونی به صورت شرقی و غربی( قرار دارد. با قدمت حدود هفت 
بلوک می باشد- زیربنای 190  تیرچه  آرمه و سقف  بتن  نوع  از  سازه مجتمع   – سال 
مترمربع – سه خوابه – هال و پذیرایی – سرویس کامل بهداشتی و آشپزخانه مجهز به 
کابینت ام.دی.اف و مشترکات مورد نیاز و انباری متعلقه می باشد – کف سرامیک و بقیه 
سطوح گچ پرداختی نقاشی شده – سیستم گرمایش پیکج – سرمایش کولرآبی – نوع 
پنجره ها آلومینیومی – دربهای داخلی چوبی – نمای مجتمع از نوع سنگ و آجر – دارای 
آپارتمان فوق الذکر به طریق گذر شمالی )مشتاق سوم( و حیاط جنوبی   – آسانسور 
نورگیری می شود و تا مورخ 93/12/29 تحت پوشش بیمه می باشد. طبق اسناد رهنی 
شماره 141147-85/6/4و150787-87/11/13 دفتر اسناد رسمی 15 اصفهان یک دانگ 
پالک فوق بابت بدهی شرکت اسپادان ره جو در رهن بانک سامان شعبه اصفهان واقع 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 93/11/13 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
بیست  و  دویست  و  میلیارد  )دو  ریال   2/220/000/000 پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود. 
میلیون ریال نسبت به یک دانگ( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن 

آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ /93/10/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده 
درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامیست. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.

م الف:28948 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

10/436 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان به نیابت از اداره تصفیه امور 
ورشکستگی در نظر دارد در خصوص کالسه اجرایی 920420ج ح4 له طاهره شریفی 
اسکندری علیه شرکت بال گستر جم به منظور فروش اموال منقول زیر بابت مطالبه 
 10:30 الی   9:30 ساعت  از   93/11/12 تاریخ  در  مزایده ای  جلسه  ریال   36/359/999
نماید.  برگزار   306 اتاق  سوم  طبقه  اصفهان  کل  دادگستری  اجرا  این  محل  در  صبح 
طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی خ زینبیه – خ آزادی – کوچه39- 
پ267 قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب 
دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده 
از  نمایند. مزایده  اجرا در جلسه مزایده شرکت  این  به  ارائه فیش واریزی  اصفهان و 
مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.نظریه 
کارشناس: 1- صندلی چرمی طرح دار، تعداد 10، ارزش کل 200/000ریال. 2- کباب 
دو شیر  آب سردکن   -3 ریال.  کل1/000/000  ارزش   ،1 تعداد   ،1/5×0/5 دار  پایه  پز 
مارک وفایی، تعداد 1، ارزش کل 2/500/000ریال. 4- وان ظرفشویی استیل، تعداد 2، 
ارزش کل 2/000/000ریال. 5- میز کمدی ام.دی.اف، تعداد 1، ارزش کل 500/000ریال. 
 -7 1/000/000ریال.  کل  ارزش   ،2 تعداد  4و6نفره،  ای  شیشه  صبحانه  میز   -6
2/000/000ریال.  کل  ارزش   ،1 تعداد  صندلی،   6 همراه  )صبحانه(  صندلی  و  میز 
می گردد.م الف:28902  برآورد  ریال   11/000/000 باال  کاالهای  کل  ارزش   جمع 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

شعبه:  بایگانی  شماره   139304002003000885 /1 پرونده:  شماره   10 /457
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003004065 ابالغیه:  شماره   9301580/1
139304002003000885/1 بدینوسیله به مهری امیدی فراموشجانی فرزند عبدا... به 
شناسنامه شماره 1440 به نشانی خیابان رباط –کوی سپاس – کوی نسیم – پالک8 
بدهکار پرونده کالسه 139304002003000885/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط 
اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره 738-91/03/13 بین 
شما و مدیریت شعب بانک سپه اصفهان مبلغ 20119870 ریال بابت اصل و خسارت 
تاخیر تا تاریخ 93/06/15 و از آن به بعد روزانه مبلغ 9702 ریال بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 
آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.م الف:29065 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده اموال منقول نوبت اول

شعبه  از  ارسالی  نیابت  موجب  به  و  شورا  اجرای   1308/93 پرونده  در   10/458
 اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف اصفهان محکوم علیهم 1- علیرضا جنتی 
بابت  ریال   49/146/744 مبلغ  پرداخت  به  پسند  گیتی  شرکت  و  وعیدی  مصطفی   -2
اصل خواسته در حق محکوم له سید رحمت هاشمی شیخ آبادی و مبلغ 2/500/000 
ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در 
قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
نظریه  اموال مورد مزایده و  نموده است. صورت  اقدام  خبره کارشناسی شده است، 
هر  قرار  از   PEX-AL-PEX متری  میلی   16 لوله  متر  هزار  مقدار شش  کارشناسی: 
متر 11300 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مزایده  طریق  از  اموال  فروش  قصد  اجراء  این  است  مانده  اعتراض  از  مصون  مقرر 
محل  صبح.   11 الی   10 ساعت  از   93/11/16 تاریخ  مزایده:  برگزاری  زمان  دارد.  را 

برگزاری مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر. محل بازدید: 
به کسی  و  کارشناسی شروع  قیمت  از  مزایده  اجرا.  این  هماهنگی  با  مال  وقوع  محل 
 10 میبایست  مزایده  برنده  شد.  خواهد  فروخته  دهد  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که 
موافقت  در صورت  و  واریز  به حساب سپرده  المجلس  فی  را  معامله  ثمن  از  درصد 
مدیر اجرا تا یک هفته فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
به صندوق  مزایده  از کسر هزینه های  اولیه پس  مزایده 10 درصد  ابطال  واال ضمن 
بایست  می  باشند  می  مزایده  در  شرکت  به  مایل  که  کسانی  می گردد.  واریز  دولت 
بازدید  ترتیب  تا  مراجعه  مدنی  احکام  اجرای  دایره  به  مزیده  از  قبل  پنج روز  حداکثر 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبی خود به همراه قیمت 
شوند.  داده  شرکت  مزایده  در  تا  تحویل  مدنی  احکام  اجرای  دایره  به  را   پیشنهادی 

مجید شکل آبادی – مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر
ابالغ وقت رسیدگی

به  امام رضا)ع(  مهر  621/93 خواهان صندوق  پرونده کالسه  در خصوص   10/496
 -2 فرهادی  رضا   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  خلجی  مهدی  نمایندگی 
وقت  است  نموده  تقدیم  فرهادی  حجت   -4 روزبهانی  محمد   -3 فرهادی  عبدالرضا 
رسیدگی برای مورخ 93/12/3 ساعت 16 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   39 شعبه  می شود.م الف:28289  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/497 در خصوص پرونده کالسه 1748/93 خواهان علی مظاهری دادخواستی مبنی 
تاخیر  پرداخت خسارت  و  فقره چک  یک  بابت  تومان  هزار  چهارصد  مبلغ  مطالبه  بر 
تادیه به طرفیت سجاد یعقوبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/12/9 
ساعت 9/30 تعیین گردیده که طی فیش شماره 846365 مبلغ 80/000 هزینه آن واریز 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
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:28265 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/498 در خصوص پرونده کالسه 1749/93 خواهان علی مظاهری با وکالت مصطفی 
و  چک  فقره  یک  بابت  ریال   34/500/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  باقریان 
خسارت تاخیر تادیه به طرفیت محمدرضا کالهدوزان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخه 93/12/9 ساعت 10صبح 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 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:28266 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/515 در خصوص پرونده کالسه 797/93 خواهان حسین اسالمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت داود کهزادپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  93/11/25 ساعت 5عصر  مورخ 
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:28300 شعبه 28 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
آغاز تمرينات تيم فوتبال ذوب آهن 

تمرینات تيم فوتبال ذوب آهن از فردا جمعه بعد از استراحت سه روزه بازیکنان 
تيم اصفهانی آغاز می شود و این تيم روز یکشنبه در دیدار تداركاتي به مصاف تيم 
گيتي پسند می رود.شاگردان یحيي گل محمدي و واهيك تروسيان روز یکشنبه 

یا دوشنبه هفته آینده در یك مصاف تداركاتي روبروي یکدیگر قرار می گيرند.
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 پایان دوره »دعوایی ها« 
در هیات کاراته اصفهان

رونالدو: من و مسی 
برترینیم

همزمان با پایان یافتن دوره ریاس��ت علی دعوایی ها در هيات كاراته استان 
اصفهان، ثبت نام از كاندیداهای ریاست هيات انجام گرفت.

 با پایان دی ماه سال جاری دوره چهار ساله ریاست علی دعوایی ها در هيات 
كاراته استان اصفهان به پایان می رسد.

 زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هيات كاراته اس��تان اصفهان پس از انجام 
ثبت نام از كاندیداهای ریاس��ت و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان استان 

اصفهان و فدراسيون كاراته برگزار خواهد شد.
در مجمع قبلی هيات كاراته اس��تان اصفهان كه در زمان مدیركلی رشيد 
خدابخش برگزار شد، دعوایی ها با كسب آرای الزم ریاست هيات را در اختيار 
گرفت.پيش از دعوایی ها نيز اكبر تقيان ریاست هيات كاراته استان را برعهده 
داشت اما با نظر خدابخش از سمتش بركنار شد و رسول كاظمی سرپرستی 
هيات را برعهده گرفت اما نتوانست در مجمع انتخاباتی هيات و در رقابت با 

دعوایی ها آرای الزم برای ریاست هيات را به دست بياورد.

به نظر برنده توپ طالی س��ال ۲۰۱۴، او و رقيب آرژانتينی اش در بارس��لونا 
برترین های حال حاضر دنيای فوتبال هستند.

 رونالدوی ۲9 ساله كه با غلبه بر مسی و مانوئل نویر، سومين توپ طالی دوران 
بازیگری اش را كسب كرد، پس از دریافت این جایزه با سایت فيفا گفت وگویی 
انجام داد. او در پاسخ به این س��ؤال كه آیا می تواند چندین سال دیگر در اوج 
بماند، اظهار داشت: راستش را بخواهيد من فکر نمی كنم كه سال های زیادی 
بتوانم در قله فوتبال جهان باشم. همه چيز خيلی سریع گذشت. به نظر من، 
سخت ترین چيز حفظ آمادگی و ماندن در سطحی باالست. مایه افتخار من 
است كه برای هشتمين سال متوالی در تيم منتخب سال قرار گرفته ام و جزو 
سه نامزد نهایی كسب توپ طال بوده ام. این افتخاری است كه افراد كمی موفق 
به انجامش شده اند. فکر می كنم كه فقط من و مس��ی توانسته ایم این كار را 

انجام دهيم.

به گزارش خبرنگار زاین��ده رود، هم زمان با ۲3 دیماه 
مطابق با یست و یکمين س��الروز افتتاح و بهره برداری 
ش��ركت فوالد مباركه، هتل آفتابگ��ردان در مجموعه 
ورزشی ش��ماره یك باش��گاه فوالد مباركه سپاهان با 
حضور جمعی از مس��ووالن كارخانه و باشگاه سپاهان 
توسط بهرام سبحانی مدیرعامل شركت فوالد مباركه 

افتتاح شد.
بهرام س��بحانی در این مراس��م اظهار داشت: كارخانه 
فوالد مباركه در راستای عمل به وظایف اجتماعی خود 
هتل آفتابگردان را س��اخت كه در متراژ س��ه هزار متر 
مربع و با بيش از 7۰ تخت پذیرای تيم های ورزش��ی و 

گردشگران خواهد بود.
وی افزود:  این هتل می تواند می تواند در اختيار تمام 
تيم  های شهرستانی و همچنين توریست  ها قرار بگيرد.

مدیرعامل فوالدمباركه اصفه��ان  در ادامه در ارتباط با 
تکميل ورزشگاه نقش جهان كه به فوالدمباركه سپرده 
شده اس��ت، تصریح كرد:  توافق ما از ابتدای پروژه رقم 
مشخصی بوده و قرار بود از ابتدا ۱۲ ميليارد تومان در 

این زمينه اختصاص داده شود.
 در ادامه این مراسم مهرزاد خليليان مدیرعامل شركت 
سپاهان در این مراس��م  با تبریك سالگرد بهره  برداری 
از این شركت اظهار داشت: امروز دور هم جمع شدیم 
تا نتيجه سه سال تالش كارخانه و باشگاه را در ساخت 
این هتل جش��ن بگيریم. این هتل دارای سه هزار متر 
مربع متراژ و بيش از 7۰ تخت است كه تيم های مختلف 
استان و كشور می توانند از این هتل كه به صورت شيك 

و استاندارد ساخته شده استفاده كنند.
مدیرعامل شركت سپاهان نيز پس از مراسم افتتاح این 
هتل در جمع خبرنگاران حضور یافت و درباره وضعيت 
ورزش��گاه نقش  جه��ان و روند تکميل این ورزش��گاه 
اظهار داشت: هنوز فصلی مشتركی در این باره تدوین 
 نشده اس��ت و تنها تفاهم  نامه امضا شده كه به تنهایی 

نمی تواند عاملی موثر بریاساخت این ورزشگاه باشد.  
وی افزود: س��اخت ورزش��گاه نقش جهان بيش از سه 

هزار آیتم را شامل می ش��ود كه مواردی مانند چمن، 
تأسيسات، گرادیانها، سازه جدید و مسایل دیگر هنوز 

انجام نشده است
 مدیرعامل باش��گاه س��پاهان اصفهان درباره طوالنی 
شدن روند ساخت این ورزشگاه بيان داشت: مسووالن 
ابتدا به ما رقم 3 ميلي��ارد را اعالم كردند اما پس از آن، 
رقمی بالغ بر 3۰ ميليارد اعالم كردند كه این رقم، یك 
رقم نجومی به شمار می رود ولی در مجموع به نظر من 
استاندار، مدیرعامل شركت فوالد مباركه و وزیر صنایع، 

همه در پی آن بوده اند كه این ورزشگاه تکميل شود.
خليليان گفت: هيچ گونه تعهدی از مطالبات گذش��ته 
پيمانکار، معارضان و انشعابات بر عهده سپاهان نبوده 
و مهمترین مأموریت ما، تکميل استادیوم نقش  جهان 

است.
وی درباره پيش  بينی از زمان س��اخت ورزشگاه اضافه 
كرد: پيش بينی ما س��اخت ورزش��گاه نقش  جهان در 
زمانی بالغ ب��ر ۲۰ تا ۲۴ ماه اس��ت و اميدوار هس��تم 
كه تا پيش از پایان س��ال، ورزش��گاه نق��ش  جهان به 
 ص��ورت كام��ل تحوی��ل ش��ركت ف��والد مبارك��ه 

شود.

جلس��ه هماهنگی دیدارتي��م های ملی فوتب��ال ایران 
و قط��ر در گروه س��وم جام مل��ت های آس��يا  ۲۰۱5 
دی��روز برگ��زار ش��د و ط��ی آن تيم مل��ی ای��ران در 
 بازی براب��ر قطر ب��ا لب��اس قرمز ب��ه مي��دان خواهد

 رفت.
 همچنين بر اس��اس اعالم كنفدراس��يون فوتبال آسيا 
قضاوت دیدار ای��ران و قطر بر عهده راوش��ن ایرماتوف 
ازبکستانی است؛ داوری كه افتتاحيه جام جهانی برزیل 
 و جام ملت های آسيا در س��ال ۲۰۱5 را قضاوت كرده

 است.
دو هموطن او ب��ه نام ه��ای رس��ول اف و كوچکاروف 
ني��ز كم��ك داوران این ب��ازی هس��تند. داور و كمك 
 داور ذخي��ره ه��م از مال��زی و س��نگاپور خواهن��د

 بود.
دیدار تيم های ملی فوتبال ایران و قطر ساعت ۱3:3۰ 
امروز) پنجش��نبه (در ورزشگاه اس��تراليا شهر سيدنی 

برگزار می شود.
ایراد AFC به »یوِز پُررنگ« پیراهن تیم ملی 

ایران
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا به پُررنگ بودن نقش یوز 

ایرانی روی پيراهن تيم ملی ایراد گرفت. به همين منظور 
نبی سرپرست تيم ملی امروز با مسووالن كنفدراسيون 

فوتبال آسيا جلسه ای برگزار كرد. 
مهدی محمدنبی، با تایيد این موضوع گفت: با مسووالن 
كنفدراسيون فوتبال آس��يا صحبت كردم و آنها به من 
گفتند كه یوز روی پيراهن بس��يار پررنگ است و باید 

لباس تيم ملی تغيير كند.
وی ادامه داد: من به مسووالن گفتم به غير از این طرح، 

لباس دیگری نداریم و نمی توانيم كاری انجام دهيم.
گفتن��ی اس��ت ب��ا ای��ن ش��رایط ممک��ن اس��ت 
 كنفدراس��يون فوتبال آس��يا، ایران را با جریمه مواجه 

كند.
 الزم باشد بازیکنانم پرواز می کنند

س��رمربی تيم ملی ایران دیدار فردا با قطر را س��خت و 
دش��وار خواند و از رویکرد كنفدراس��يون فوتبال آسيا 

انتقاد كرد.
كارل��وس كی روش در نشس��ت خبری دی��روز و پيش 
از دیدار با قطر، عن��وان كرد: بازی دش��واری در انتظار 
ما اس��ت. قطر بعد از قهرمان��ی در ج��ام خليج فارس 
انگي��زه باالیی دارد و تيمی سراس��ر با انگيزه اس��ت. با 
این حال ما بای��د در زمين برتری م��ان را حفظ كرده و 
به نتيجه مطلوب برس��يم. تالش ما این است كه نظم و 
 انضباط تيمی خود را حفظ و با سازماندهی باالیی بازی

 كنيم.
س��رمربی ایران از قطر به عنوان تيمی خ��وب یاد كرد 
و گف��ت: این بازی چال��ش بزرگی برای ما اس��ت. قطر 
آماده سازی خوبی داش��ته و ۱۴ بازی تداركاتی برگزار 
 كرده با این حال م��ا می خواهيم از این مس��ابقه لذت

 ببریم.
 بازیکنان من برای موفقيت تمام تالش ش��ان را انجام 
می دهند و حتی اگر الزم باشد پرواز یا شنا می كنند تا به 
هدفشان برسند. بازیکنان ایران آماده اند كه بازی های 
خوبی به نمایش بگذارند. در تيم ملی ایران همه پشت 

هم هستند.

افتتاح هتل آفتابگردان فوالد سپاهان

پیش بینی ساخت ورزشگاه نقش  جهان 24 ماه است
ایراد AFC به »یوِز پُررنگ« پیراهن تیم ملی ایران

کی روش: الزم باشد بازیکنانم پرواز می کنند

تيم پمينا، با ایثارگری 
متعص��ب،  ن��ان   جوا
بی ادع��ا وك��م توقع 
خود،ب��ا شایس��تگی ازحيثي��ت بس��کتبال 
اصفهان دفاع كرد وب��ا كمترین امکانات پس 
از غلب��ه برحریفانی كه ازتمک��ن مالی خوبی 
برخورداربودند،درج��ای شش��م ج��دول 

قرارگرفت!
در روزهایی كه همه  ورزش ما ش��ده فوتبال! 
ودر ایامی كه باشگاه های صاحب نام و متمول 
اصفهان از اسپانسری بسکتبال انصراف داده و 
اقدام به انحالل تيم های خوب بسکتبال خود 
كردند تا این رشته ورزشی ریشه داروصاحب 
باالتری��ن عناوی��ن قهرمانی ضرب��ه بخورد! 
انصاف دهيم كه حمایت مالی ش��ركت پمينا 
درجهت تشکيل تيم بسکتبال )دردقيقه 9۰(

و ایثارجوانان بی ادعا كه با كمترین توقع مالی 
حاضر به ب��ازی دراین تيم ش��دند،همچنين 
عملکرد خوب كادر فنی كه خالصه شده بود 
به محسن صادق زاده )ریيس هيات بسکتبال 
استان اصفهان( كه صرفا برای زنده نگه داشتن 
بس��کتبال دیارنصف جهان قبول مسووليت 

كرد،فراترازانتظارومورد تکریم است؟
 درزمانی ك��ه وقتی س��خن ازورزش به ميان

 می آید، همه توجه ها به سمت وسوی فوتبال 
معطوف می ش��ودكه نتيجه های��ی به بارمی 
آورد كه ش��اهدآن هس��تيم! اما كمترنهاد و 
 ارگانی حاضرمی شودبس��تری مناسب برای 
ورزش هایی مانند واليبال وبس��کتبال فراهم 
 س��ازد، معلوم اس��ت كه درچنين ش��رایطی 
ورزش ه��ای غير فوتبال��ی ما قدم ب��ه راهی 
پرغبارخواهند گذاشت! ونتيجه این خواهد شد 

كه نایب قهرمان بس��کتبال ایران باقرارگيری 
دررده ششم جدول بازی های ليگ )جام ملی( 
دل خوش كند وبرای اولين بار از رس��يدن به 
مرحله نيمه نهایی ونهای��ی محروم بماند! كه 
س��وال های زیادی را به ذهن ومخيله اهالی 
بسکتبال خطورمی كند كه به یکی ، دوسوال 

بسنده می كنيم.
 آی��ا هي��چ مس��وولی نبای��د فکری ب��ه حال 
ورزش های مورد به مه��ری قرارگرفته، مثل 
واليب��ال و بس��کتبال كن��د كه لق��ب ورزش 
دانشگاهی رایدک می كشند و ریشه دارهستند 
 و پرطرفدار؟! وآیا كس��ی هس��ت ك��ه بگوید 

راه حل این مشکل چيست وكجاست؟
 واما ازجمله نکات��ی كه امروزه مرتب برس��ر

زبان هاس��ت، بحث حضوربخ��ش خصوصی 
در ورزش اس��ت، به راس��تی چه تص��وری از 

عدم حضور باشگاه های متمول وسرمایه دار 
اصفهان در این دو رش��ته پرطرفدارورزش��ی 
هس��ت؟! ازمقام��ات بلن��د پای��ه اس��تانی 
ونمایندگان مردم اصفهان درمجلس شورای 
 اس��المی م��ی پرس��يم،برای ح��ل معض��ل 
ورزش های��ی مث��ل واليب��ال وبس��کتبال 
ودیگرورزش ه��ای غير فوتبالی این اس��تان 
پهناور ك��ه بالغ برچهارميلي��ون نفر جمعيت 
دارد و مورد به مهری باشگاه های ماقرار گرفته 

اند چه باید كرد؟!
امسال گذشت، درشرایطی كه دوباشگاه ذوب 
آهن وماهان س��پاهان كه به خاط��ر پاره ای 
مشکالت، تيم های خوب بس��کتبال خود را 
منحل كرده اند واز حضوردرمس��ابقات ليگ 
برتر انص��راف داده اند،ودرحالی كه هيچ یك 
از باش��گاه های ورزش��ی حاضر به همکاری 
با هيات بس��کتبال اس��تان برای تشکيل تيم 
نشدند تاسرانجام با پيگيری های مستمرهيات 
بس��کتبال وش��خص ص��ادق زاده وهم��ت 
مس��ووالن ش��ركت پمينا كه دردقيقه) 9۰( 
یعنی در ۱5 آبان ماه حاضر به همکاری شدند 
ومدیرعامل شركت با كمی تاخيردست یاری 
 به سوی هيات بس��کتبال درازكرد تا با اندک

 س��رمایه گذاری این تيم بس��ته شودوبدون 
تمرینات الزم به ویژه دربحث بدنس��ازی پای 
به ميدان رقاب��ت های لي��گ برتر)جام ملی( 
بگذارد درخورتامل وبررس��ی است،ای كاش 
 حداق��ل دوهفت��ه زودتراین تواف��ق صورت

 می گرفت واز اول آبان تمرینات این تيم دنبال 
می شدو ال اقل یکی دو دیدارتداركاتی را انجام 
 می داد تا آماده ت��ر پای به عرص��ه رقابت ها 
می گذاش��ت كه بی تردیدباعث م��ی گردید 
به نتایج بهتری دربازی ه��ای نيمه اول فصل 
مس��ابقات دس��ت پيدا كند، واماهمان گونه 
كه در سطور باال اشاره شداین تيم، درآخرین 
دیدارباغلب��ه برتيم ش��هرداری گ��رگان كه 
توانس��ته بود تيم مهرام تهران) صدرنش��ين 
جدول بازی ها(را ببرد،باالتر از تيم های ثامن 
مشهد،پتروشيمی ماهشهرو شهرداری گرگان، 
دررده ششم جای گرفت كه اگر تدابيربه موقع 
اندیش��يده م��ی ش��دوتوافقات زودترصورت 

می گرفت،جای��گاه بهت��ری را اختيارمی كرد 
واحتماال ب��ه مرحله نيمه نهای��ی راه پيدامی 

كرد.
تيم بس��کتبال پمينا دردور برگش��ت ازجمله 
تيم های��ی بود ك��ه افت وخيزوفرازونش��يب 
فراوان��ی  راباهم،تجرب��ه ك��رده ودرحالی كه 
تازه ب��ه انس��جام تيمی وخودباوری رس��يده 
بودو س��ه پيروزی پياپی درمقاب��ل تيم های 
ثامن مشهد،پتروشيمی ماهشهر وشهرداری 
گرگان رابه عملکرد وكارنامه قابل قبول خود 
افزوده بود،با پای��ان پذیرفتن دیدارهای ليگ 
برتردر مرحله ی )جام ملی( مواجه گردید وبا 
كسب عنوان شش��می پرونده این فصل بازی 
های خودرابست و عليرغم شایستگی توفيق 

راه یابی به مرحله نيمه نهایی رااز دست داد .
روند صع��ودی پمين��ا درنيم فص��ل دوم، به 
واقع حاك��ی از ای��ن حقيقت اس��ت كه تيم 
 پمينا، یك تي��م منحصر به ف��رد دراین دوره

 رقابت های ليگ برتر بودكه به تدریج خودراتا 
ميان��ه جدول باال كش��يدوعليرغم نداش��تن 
ش��رایط وامکانات خوب از برخ��ی تيم های 
متمول پيشی گرفت ونهایتاباكسب ۲۲ امتياز، 
رتبه ششم  اختياركرد،كه نشانگر شایستگی 
های بيش��تر این تيم جوان بوده كه به منصه 

ظهور رساند.
 با یك خسته نباشيد وخداقوت به اعضای تيم 
وكادر فنی، ت��الش و اراده تك به تك آن ها را 
پاس می داریم وبه مس��ووالن شركت پمينا 
تبریك می گویيم به این اميد كه درفصل آینده 
درفرصتی مناس��ب زیر چتر حمایت یکی از 
باشگاه های س��رمایه داراصفهان قراربگيرند 
تا بار دیگر ش��اهد مجد و عظمت بس��کتبال 
اصفهان درعرصه رقاب��ت های ليگ حرفه ای 
باشيم.ش��اید ذكراین نکته ضروری باشد كه 
تيم مهرام ته��ران با۲8 امتياز اول ش��د،تيم 
پتروش��يمی بندرامام با۲8 امتيازدر رده دوم 
قرارگرفت و تيم دانش��گاه آزاداسالمی با ۲7 
امتياز س��وم و تيم فوالد هفت الماس قزوین 
 با ۲3 امتياز چهارم ش��دند وب��ه مرحله ليگ 
حرفه ای را ه یافتند تا از ۲7 بهمن ماه س��ال 

جاری پيکارهای خود را دنبال كنند.

درگیرودار  بی اسپانسری  برای بسکتبال اصفهان!

پس از 16بازی در17 هفته وکسب عنوان ششمی،پرونده تیم بسکتبال پمینای اصفهان بسته شد!

پمينا  دربين بزرگان بسکتبال ايران آبروداری کرد!

توقف عملیات احداث
خانه شمشیربازی اصفهان

دبير هيات شمشيربازی استان 
اصفهان گف��ت: عمليات احداث 
خان��ه شمش��يربازی اصفه��ان 
متوق��ف ش��ده اس��ت و منتظر 
تعيين تکليف این پروژه هستيم.

فرهاد رضایی اظهار كرد: كلنگ 
اح��داث خان��ه شمش��يربازی 
اصفهان حدود س��ه سال قبل به 
زمين خورد اما در حال حاضر به دليل نبود اعتبار متوقف ش��ده 
است.وی ادامه داد: طرح احداث خانه شمشيربازی را نخستين بار 
هيات شمشيربازی اصفهان مطرح كرد و مقدمات كار نيز انجام 
شد اما استانی مانند اردبيل بعد از ما وارد عمل شد و سال گذشته 

نيز خانه شمشيربازی این شهر به بهره برداری رسيد.
دبير هيات شمشيربازی استان اصفهان اعتبار در نظرگرفته شده 
برای این پروژه را ۱۰۰ ميليون تومان عن��وان كرد و گفت: این 
مبلغ برای تکميل این پروژه كافی نيست اما بعيد است كل این 

رقم نيز برای پروژه اختصاص پيدا كند.
دانشگاه آزاد تهران - سپاهان اصفهان

امروز۱7:3۰
 تيم واترپلو سپاهان امروز )پنجشنبه( و در حساس ترین دیدار 
نيم فصل دوم ليگ برتر واترپلو به مصاف دانشگاه آزاد صدرنشين 
می رود.س��پاهان كه با ۱۴ امتي��از در رده دوم جدول رده بندی 
ایستاده است به مصاف دانشگاه آزاد می رود كه تنها با یك امتياز 

بيشتر صدر جدول رده بندی را در اختيار دارد.
س��پاهان كه در بازی رفت مغلوب دانش��گاه آزاد شده است به 
شدت به دنبال كس��ب امتياز از این مسابقه اس��ت تا در فاصله 
یك هفته تا پای��ان مرحله گروهی ليگ برتر بتواند صدرنش��ين 
ش��ود و در مرحله پلی آف كار آس��ان تری در پيش داشته باشد.

البته دانشگاه آزاد حریف آسانی برای شاگردان بهمن كيانی واال 
نخواهد بود؛ تيمی كه هنوز شکستی را تجربه نکرده و در دیدار 
فردا از امتياز ميزبانی هم برخوردار است.دیگر دیدار هفته پنجم 
دور برگش��ت ليگ برتر فردا جمعه بين دو تيم شهيد شهبازی 
 زنجان و نفت و گاز گچس��اران به ميزبانی نماینده زنجان برگزار 

می شود.
 دی��دار نف��ت اميدی��ه و چ��وكا تال��ش ني��ز برگ��زار نخواه��د 

شد.

افتتاح خانه ورزش روستای چوپانان
خانه ورزش روستای چوپانان از 
توابع بخش انارک شهرس��تان 
نایين در روز دوشنبه 93/۱۰/۲ 
با حضور سرهنگ اسدی ریيس 
 هي��أت ورزش روس��تایی و

بازی های بومی محلی اس��تان  
اصفهان وزندوانيان سرپرس��ت 
آن  ن��ان  وجوا ورزش  اداره 
شهرستان و جمع كثيری از اهالی روستا افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفت . خانه ورزش روس��تای چوپانان دومي��ن خانه ورزش 
 روس��تایی اس��ت كه در س��ال جاری در شهرس��تان نایين مورد

 بهره برداری قرار گرفته ش��ده اس��ت این خانه با اعتباری بالغ بر 
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با مش��اركت هيأت ورزش روستایی استان 
اصفهان ، هيأت ورزش روس��تایی نایي��ن و اداره ورزش و جوانان ، 
 دهيار و بخش��داری ان��ارک م��ورد اس��تفاده اهالی روس��تا قرار

گرفت.

حاشیه ها سرعت گیر پتوی الله شد
عل��ی ش��فيعی اظه��ار كرد:    
بازیکنانمان در تمام پس��ت ها 
عملکرد خوبی داشتند اما در 
خ��ط حمل��ه و زدن ضربات 
نهایی از دق��ت الزم برخوردار 
نبودیم ك��ه همي��ن موضوع 
منجر شد نتوانيم صعود كنيم.

وی با بي��ان اینکه تي��م ما در 
پایان چهارم شد، تصریح كرد: در هفت بازی گلی دریافت نکردیم 
و نسبت به س��ایر تيم ها در این زمينه عالی كار كردیم اما در امر 

گلزنی نتوانستيم خوب كار كنيم.
دروازه بان تي��م فوتبال اميد پتوی الله با بيان اینکه س��طح ليگ 
خوب بود اما ب��ه گونه ای نبود ك��ه نتوانيم صعود كني��م، اضافه 
ك��رد: در صورتی كه تيم ما كمبود بازیکن نداش��ت و با مس��ایل 
حاشيه ای مانند اخراج بازیکنان مواجه نش��ده بود می توانستيم 
صعود كنيم، اما بازیکنان جوان را به تيم اضاف��ه كرده بودیم كه 
 منجر شد قدرت تيمی ما پایين بياید و از آمادگی الزم برخوردار

 نباشد.

هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان
تيم هندبال ذوب آهن اصفهان 
در هفت��ه یازدهم لي��گ برتر 
بانوان فردا )جمعه ۲۶ دی ماه(  
س��اعت ۱۰ صبح ميهمان تيم 
انتهای جدولی دانش��گاه آزاد 

است.
در چارچ��وب هفت��ه یازدهم 
لي��گ برت��ر هندب��ال بانوان 
باشگاه های كشور، ذوب آهن اصفهان كه در هفته دهم پيروزی 
روحيه بخش��ی را برابر تأسيس��ات دریایی ته��ران تجربه كرد 

ميهمان دانشگاه آزاد قعرنشين است.
اختالف یك امتيازی تيم های دوم تا چه��ارم جدول رده بندی 
باعث ش��ده ذوب آهن رده چهارمی ش��انس زیادی برای صعود 
به رده س��وم و یا حتی رده دوم جدول رده بندی داشته باشد. به 
خصوص كه سبزپوشان اصفهانی در دیدار رفت موفق به شکست 
۲8 بر ۲۱ دانشگاه آزاد شده اند و تکرار این برد كار چندان مشکلی 

برای آنها نيست.
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اخبار کوتاهیادداشت 300 سبد کاال بین نیازمندان لردگان توزیع شد

رادیو چهار محال بختیاری   رتبه چهارمی 
مراکز راکسب کرد

آغاز دوره جدید نمایشنامه خوانی 
متون برتر جهان در شهرکرد 

رواب��ط عموم��ی فرمان��داری ل��ردگان از توزی��ع 300 س��بد کاال بی��ن 
نیازمندان ای��ن شهرس��تان خب��رداد. کاالهای این س��بد حمایت��ی برنج، 
 عدس، لوبی��ا، نخود، لپه، قند و ش��کر ب��ا ارزش هر س��بد دو میلی��ون ریال

 را شامل می شود.

7

زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
که از استان های تاریخی کشور به شمار می رود در حال 
توسعه است. در این راستا قرار است طوالنی ترین پل 
گردشگری دو تپه تاریخی استان را به هم متصل کند.

چهارمح��ال و بختی��اری از اس��تان ه��ای تاریخی و 
گردشگری کش��ور به ش��مار می رود که جاذبه های 

فراوانی را در خود جای داده است.
در سال های گذشته ورود مسافر و گردشگر به استان 
افزایش یافته است و مسافران بسیاری از استان های 
مختلف کشور و حتی کش��ور های خارجی به استان 

سفر کرده اند.
وجود پتانس��یل ها و ظرفیت ها و همچنین استقبال 
مسافران و گردشگران از س��فر به استان موجب شده 
است مس��ووالن این استان به فکر اس��تفاده بهینه از 

ظرفیت گردشگری برای توسعه همه جانبه باشند.
هم اکن��ون در مناطق مختلف اس��تان چهارمحال و 
بختیاری زیر ساخت های گردشگری در حال توسعه 

است.
هنگامی که از تونل رخ از سمت مهمترین جاده ورودی 
استان چهارمحال و بختیاری)جاده استان اصفهان( 

 وارد این اس��تان می ش��ویم اولین ش��هری که به آن 
می رسیم ش��هر فرخ شهر)قهفرخ( اس��ت که یکی از 
 مهمترین ش��هر های تاریخی این اس��تان به ش��مار

 می رود.
بعد از گذش��تن از پلیس راه به تپه های تاریخی این 
شهر در مسیر جاده شهرکرد می رسیم که هم اکنون 
شهرداری فرخ شهر در نظر دارد یک پل گردشگری در 
این منطقه احداث کند و دو تپه تاریخی نور الشهدا و 

قلعه غارت را به یکدیگر اتصال دهد.
رییس شورای اسالمی شهر فرخ شهر در خصوص این 
پل گفت: این پل یک پل عابر پیاده به طول ۲3۵ متر 
است که بدون هیچ گونه پایه ساخته می شود و دارای 

معماری بسیاری زیبایی خواهد بود.
حس��ین کاوه بیان کرد: این پل طوالنی ترین پل عابر 
پیاده استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود که نقش 

مهمی در توسعه گردشگری منطقه خواهد داشت.
وی بیان کرد: این پل ب��ا متصل کردن دو تپه تاریخی 
استان دو منطقه وسیع گردشگری را به یکدیگر اتصال 

می دهد.
رییس شورای اسالمی ش��هر فرخ شهر افزود: ساخت 

بازارچه، ساخت هتل، ساخت مجموعه بازی، توسعه 
فضای سبز، ساخت آب نما از دیگر اقداماتی است که 
در این منطقه انجام می شود و مسافران بسیار زیادی را 

به سمت خود می کشاند.
شهردار فرخ ش��هر نیز در این خصوص گفت: این پل 

مح��دوده ۹0 هکتاری 
تپ��ه قلعه غ��ارت و نور 
الش��هدا را به یکدیگر 

اتصال می دهد.
رحیم جاف��ری گفت: 
در کن��ار ای��ن پ��ل 
تاریخ��ی رس��توران، 
تاالر، هتل، شهر بازی 
و... احداث می ش��ود و 
مطمئن��ا مس��افرانی 
 که به س��مت شهرکرد

 م��ی رود با مش��اهده 
زیبای��ی ه��ای ای��ن 
منطقه به س��مت این 
منطق��ه گردش��گری 
خواهند آم��د و حضور 
مسافران در این منطقه 

کم کم موجب توس��عه و شناخته ش��دن این منطقه 
 می ش��ود.وی گفت:تالش ش��هرداری برای تسریع در

 فعالیت های این منطقه و بهره برداری از پروژه های 
این منطقه است.

وی ادامه داد: ش��هرداری در تالش است با اختصاص 
و تخصی��ص اعتبارات پ��روژه های گردش��گری این 
منطقه را زودتر اجرایی کند و توس��عه شهر فرخ شهر 
را بیش از پیش سرعت دهد.شهردار فرخ شهر گفت: 
ما از همه ظرفیت ها در این منطقه بهره خواهیم برد. 
توسعه گردشگری منطقه با بهره گیری از آثار تاریخی 
مانند اس��تفاده از عصارخانه تاریخی انجام می شود.

جافری تاکید کرد: در این مجموعه گردش��گری آثار 
تاریخی)عصارخانه تاریخی صالحی ها(، زیرس��اخت 
 های گردش��گری)احداث هت��ل( و توس��عه فضای 
 سبز و محیط بازی برای کودکان مورد توجه قرار گرفته 

است.

اتصال دو تپه  تاریخی به یکدیگر

ساخت طوالنی ترین پل گردشگری دربام ایران مدیرکل صدا و س��یمای چهارمحال 
و بختیاری از کس��ب رتب��ه چهارم 
صدای مرکز چهارمحال و بختیاری 
در عملکرد فصل پاییز صدای مراکز 

استان ها خبر داد. 
علی رامک اظهار داش��ت: در ارزیابی 
فصل پایی��ز از عملکرد ش��بکه های 
اس��تانی صدای مراکز صدا و سیما، 
معاونت صدای مرک��ز چهارمحال و 
بختیاری رتبه چهارم را کسب کرده 
اس��ت.وی افزود: بر اس��اس س��تاد 
ارزیاب��ی، ص��دای مرکز این اس��تان 
موفق ب��ه کس��ب 81.7۵ امتیاز در 
۵ شاخص از ش��اخص های 14 گانه 
ارزیابی صدای مراکز اس��تان ها شده 
اس��ت.وی صدای مرکز این اس��تان 
در نحوه تعامل و هم��کاری مراکز با 

س��تاد، انطباق برنامه های ساالنه با 
عملکرد ش��بکه، کمی��ت و کیفیت 
برگزاری جلس��ات ط��رح و برنامه و 
انطباق آیین نامه، انجام سفارش��ات 
تولیدی اداره کل و اجرای مش��ترک 
حضوری و غیرحضوری ش��بکه های 
اس��تانی با یکدیگر موفق به کس��ب  
امتی��از ش��ده اس��ت.رامک درصد 
مخاطب��ان رادیوی��ی اس��تان را ۲7 
درص��د و درصد رضایت مندی س��ه 
ماهه پاییز از عملک��رد صدای مرکز 
اس��تان را 71 درصد اعالم کرد.وی 
افزود: صدای مرکز اس��تان از س��ال 
۹0 تا۹۲ رتبه س��وم را کسب کرده 
و این درحالی اس��ت که در سال 8۹ 
 صدای مرکز استان رتبه 17 را داشته

 است.

دوره جدید نمایشنامه خوانی متون 
برت��ر جه��ان در ش��هرکرد از قرائت 
»منهای دو «نوش��ته ساموئل بنش 
تیک ب��ه کارگردان��ی پ��گاه قائدی 
آغاز ش��د. در ای��ن دوره ،آث��ار برتر 
نمایش��نامه ه��ای جهان از س��وی 
هنرمندان تئاتر اس��تان، در دو نوبت 
عصرگاهی  روزهای شنبه و سه شنبه 
هر هفته تا بیس��تم خردادماه س��ال 
۹4 در آموزشگاه تئاتر آرام شهرکرد 

،بازخوانی می شود.
در نخس��تین ،اج��رای ای��ن دوره 
،نمایش��نامه »منهای دو «نوش��ته 
س��اموئل بنش تیک ب��ه کارگردانی 
پگاه قائدی در ش��هرکرد با خوانشی 
متفاوت اجرا ش��د.یکی از اس��تادان 
تئاتر چهارمحال و بختیاری و مسوول 
هنره��ای نمایش��ی ح��وزه هنری 
استان در نشس��ت نقد و بررسی این 
خوانش گفت:نمایش��نامه »منهای 

دو «،نگاهی س��هل و اما س��خت به 
مساله  تنهایی انسان های عصر مدرن 
دارد.محمدرض��ا س��میع قهفرخی  
افزود:نگاه نویسنده درباره دو پیرمرد 
به نام ه��ای »پ��ل« و »ژول«نگاهی 
جامعه شناس��انه و روانکاوانه اس��ت 
که در این اثر ،انس��انها اگر چه با هم 
هستند اما همیشه تنهایند و نویسنده 
،این جامعه را با زبانی کمیک به نقد و 

چالش می کشد.
وی گفت: همین ن��گاه اما فاخرتر در 
آثار خیام نیز به گونه ای دیگر مطرح 
می شود و انسان ها را به گونه ای دیگر 

روایت می کند.
یک��ی دیگ��ر از پیشکس��وتان تئاتر 
چهارمحال و بختی��اری نیز گفت:در 
این نمایشنامه کدها و رمزگانی وجود 
دارد،که نش��ان می دهد این انسانها 
در پس زمینه ذهن��ی خود همواره با 

چالش روبرو شده اند.

خانه صنایع دستی عشایر در شهرکرد 
افتتاح می شود

رییس مجمع عالی بسیج عشایر چهارمحال و بختیاری از راه اندازی 
خانه صنایع دستی عشایر استان در ایام دهه فجر خبر داد.

 طهمورث فتاحی اظهار داشت: راه اندازی خانه صنایع دستی عشایر 
یکی از مهمترین راهکارها برای پیش��برد اهداف اقتصاد مقاومتی و 
گسترش تولیدات عشایر است.وی راه اندازی این خانه صنایع دستی  
را مکانی مناسب برای پیگیری مشکالت عشایر استان دانست وافزود: 
افتتاح این خانه سبب اس��تفاده بهتر از توانمندی های عشایر استان 
است.رییس مجمع عالی بسیج عش��ایر چهارمحال و بختیاری هدف 
از راه اندازی این خانه صنایع دس��تی را س��اماندهی تولیدات جامعه 
عش��ایری عنوان کرد و خاطرنش��ان کرد: این اقدام به هویت بخشی 

بیشتر صنایع دستی استان کمک می کند.

زوج وانانی پس از 8 سال بی فرزندی 
صاحب 4 قلو شدند

متخصص اطفال در چهارمحال و بختیاری گفت: زوج وانانی پس از 8 
سال بی فرزندی صاحب 4 قلو شدند. رویا چوپانی اظهار کرد: مادر 3۲ 
ساله وانانی در استان چهارمحال و بختیاری پس از هشت سال انتظار 

در نخستین زایمان خود صاحب فرزندانی چهار قلو شد.
وی افزود: این مادر 3۲ ساله که چند سال نازایی را پشت سر گذاشته 
به دلیل زایمان زودرس وزن فرزن��دان او بین یک کیلو و ۵00 تا یک 

کیلو و 600 گرم است که حال چهار فرزند او خوب است.
 به دلیل وضع مالی بد پدر این فرزندان، یک خیر حاضر شد دو بچه را 
به فرزندخواندگی بپذیرد که مادر آن ها با این امر مخالفت کرد و اعالم 
کرد هر چهار فرزندم را دوس��ت دارم و آن ها را به کسی نمی دهم.در 
حال حاضر خانواده این فرزندان چشم به راه کمک های خیران برای 

تامین نیازهای فرزندانشان هستند.
شایان ذکر است پدر این فرزندان از معلوالن کر و الل بوده و درآمد او 
نیز از راه کارگری به دست می آید که با شرایط فعلی نیاز مبرم به کمک 

خیران در این زمینه وجود دارد.

اختصاص 118 میلیارد ریال تسهیالت 
برای جوانان  استان 

مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه مهر امام رضا)ع( در چهارمحال و 
بختیاری گفت: 118 میلیارد ریال تس��هیالت برای ازدواج و اشتغال 

جوانان استان برای سال جاری اختصاص یافته است.
کاوه مصیبی در ستاد س��اماندهی امور جوانان اس��تان با بیان اینکه 
امسال 18میلیارد ریال تسهیالت برای ازدواج در استان در نظر گرفته 
شده است، افزود: 100 میلیارد تومان نیز در راستای اشتغال جوانان 

تسهیالت پرداخت می شود.
  وی اظهارکرد: این تس��هیالت در راس��تای حمایت از برندس��ازی، 
زنجی��ره تولی��د ب��ا در نظ��ر گرفت��ن اولویت ه��ا در ح��وزه فرش، 
صنای��ع دس��تی، س��نگ های قیمت��ی، محص��والت کش��اورزی، 
 چ��رم، برنده��ای معتب��ر داخل��ی و پوش��اک دراس��تان ارای��ه 

می شود.
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 این پل یک پل عابر 
 پیاده به طول

 ۲۳۵ متر است 
که بدون هیچ 

گونه پایه ساخته 
می شود و دارای 
معماری بسیاری 

زیبایی خواهد بود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
10/494 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
شماره  شناسنامه  به  مومنی  شهال  خانم   139360302020000304 شماره  1-رای 
به مساحت  یکباب خانه  به شماره ملی 6229945231 ششدانگ  یداله  54 میمه فرزند 
128.32 متر مربع درقسمتی از پالک شماره 1537 فرعی از 26 اصلی واقع در ونداده 
ستاره  و  شعبانی  جان  خاتون  بانوان  رسمی  مالکین  از  عادی  خریداری  الواسطه  مع 

شعبانی فرزندان عبدالکریم.
2-رای شماره 139360302020000305 آقای محمدرضا اقدامی شناسنامه شماره 17 
میمه فرزند میرزا حسین به شماره ملی 6229826976 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
562.26 متر مربع درقسمتی از پالک 693 فرعی از 35 اصلی واقع در ازاء مالکیت رسمی 

مشاعی خریادری شده.
3-رای شماره 139360302020000306 آقای محمدعلی خلیلی شناسنامه شماره 22 
میمه فرزند مرادعلی کد ملی شنماره 6229818957 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
49.30 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1474 فرعی از یازده اصلی واقع در وزوان مع 

الواسطه خریداری عادی از مالک رسمی  آقای عبدالرحیم قاضیان.
4-رای شماره 139360302020000307 آقای امیر قلی نقیان به شناسنامه شماره 56 
میمه فرزند علی دارای کد ملی شماره 6229852039 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ازاء  در  واقع در وزوان  یازده اصلی  از  فرعی  متر مربع پالک شماره 2389   271.85

مالکیت مشاعی خریداری شده.
شناسنامه  کریم  فرزند  زیبائی  احمد  آقای   139360302020000408 شماره  5-رای 
موزائیک  کارگاه  یکباب  1290286620 ششدانگ  ملی  کد  دارای  اصفهان   122 شماره 
سازی به مساحت 595.09 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 23 فرعی از 151 اصلی 

واقع در قریه ونداده در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده.
محمدعلی  فرزند  ظهرابی  حسین  آقای   139360302020000414 شماره  6-رای 
شناسنامه شماره 54 میمه دارای کد ملی شماره 6229847701 ششدانگ یکباب انباری 
به مساحت 23.17 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2094 فرعی  فرعی از یک اصلی 

واقع در میمه مع الواسطه خریداری عادی از خانم معصومه واحد فرزند محمد.
7-رای شماره 139360302020000411 خانم سهیال فرزانه فرزند اسداله شناسنامه 
شماره 1887 میمه و کد ملی شماره 6229794128 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
472.80 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3546 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای 

ونداده در ازاءمالکیت مشاعی خریداری شده.
8-رای شماره 139360302020000410 آقای مسعود فرزانه فرزند جعفر شناسنامه 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   0452046051 ملی  کد  دارای  لواسان   24 شماره 
472.80 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3546 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای 

ونداده در ازاءمالکیت مشاعی خریداری شده.
9-رای شماره 139360302020000415 خانم نرجس سفاری فرزند اصغر شناسنامه 
شماره 13238 میمه و کد ملی شماره 1292285346 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
118.29 متر مربع قسمتی ازپالک شماره 9495 فرعی از یک اصلی واقع در میمه در ازاء 

مالکیت مشاعی خریداری شده.
میرزاآقا  فرزند  ابوترابی  وحید  139360302020000409آقای  شماره  10-رای 
شناسنامه شماره 31 جوشقان و کد ملی شماره 1262693993 ششدانگ یکباب کارگاه 
موزائیک سازی به مساحت 595.09 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 23 فرعی از 151 

اصلی واقع در قریه ونداده در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده.
فرزند حسین  ازانی  آقای محمد محمدزاده  11-رای شماره 139360302020000405 
شناسنامه شماره 19 میمه و کد ملی 6229839024 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
39.54 متر مربع قسمتی از پالک شماره 264 فرعی از 35 اصلی واقع در روستای ازان 

مع الواسطه خریداری عادی از مالک رسمی  آقای عباس اقدامی فرزند حاجی عبداله.
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 1393/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1393/11/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه – حسین نوروز

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/8/28-1521 دادنامه:  شماره   998-93 پرونده:  کالسه   10/500
شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خسرو آقابابائی نشانی کمشچه – خ 
عباس آباد – مسجد خاتم – نبش کوچه شهید کلهرودی خواندگان: 1- حمیدرضا شمس 
2- طیبه خانه فروش هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای خسرو 
آقابابائی به طرفیت آقای حمیدرضا شمس و خانم طیبه خانه فروش به خواسته الزام 
به انتقال سند رسمی یک دستگاه پراید سواری به شماره انتظامی 671/66ب43 مقوم 
به مبلغ 49/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی به شرح متن دادخواست 
با بررسی اوراق پرونده و جوابیه استعالم راهنمایی و رانندگی که خوانده ردیف دوم 
را مالک خودرو دانسته و اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه  اینکه خواندگان علی رغم  مورخ 93/8/7 و 
شورا  اند  ننموده  ارائه  مستندی  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  مذکور 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنی 
و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
و  خواهان  نام  به  موصوف  انتقال سند رسمی خودرو  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در 
مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد 
می گردد. دعوی صادر  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   84 ماده   4 بند  استناد  به 

م الف:27578 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای اصالحی 

رسیدگی:  مرجع   93/8/8-1424 دادنامه:  شماره   1318-93 پرونده:  کالسه   10/501
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بدری باسمیر وکیل: امیرحسین مهرداد 
کوچه صاحب   – قائم  کوی   – خ15خرداد   – اتوبان چمران   – امرالهی نشانی اصفهان 
الزمان – پالک7 خواندگان: 1- ابراهیم رجبی 2- محمدحسین زارعان هر دو به نشانی 
مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصالحی: نظر به اینکه در 
شورا  این   1506-92 کالسه  پرونده  در  صادره   92/12/27 مورخ   1960 شماره  رای 
اصل خواسته خواهان 36/250/000 ریال بوده و اشتباهًا این مرجع مبلغ محکوم به را 
3/625/000 ریال اعالم نموده است و پس از صدور رای متوجه اشتباه شده است لذا 
حسب مفاد ماده 309 ق.آ.د.م مبلغ محکوم به از 3/625/000 ریال به 36/250/000 ریال 
اصالح و اعالم می نماید. ابالغ رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع است. رای صادره 
می باشد. این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  و ظرف  غیابی 

م الف:27579 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

اعظم  خواهان:   93/10/6-1678 بایگانی:  شماره   975-93 دادنامه:  شماره   10/502
طبقه  ساختمان4طبقه-   – عندلیب  کوی   – نشاط  خ  نشانی  اصغر  فرزند  توشقانیان 
پالک7 وکیل: محمدعلی شمس فرزند حسین نشانی خ هشت  دوم- منزل رادمانپور – 
بهشت غربی – نرسیده به چهارراه گلزار –نبش کوچه سامان – ساختمان وکال – طبقه 
اسدی  مظاهری  خلیل   -2 باقر  فرزند  فرقانی  مجید   -1 خواندگان:  وکالت  دفتر  اول- 
سفته  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  ا...  حبیب  فرزند 
)چک 262700/54-90/8/30( و )سفته 424675و279513( گردشکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم اعظم توشقانیان فرزند اصغر به طرفیت 
آقایان 1- مجید فرقانی فرزند باقر 2- خلیل مظاهری اسدی فرزند حبیب ا... به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال از وجه 1 فقره چک و 2 فقره سفته به شماره های 1- چک 
به  بانک ملت و 2- سفته 279513 و 3- سفته 424675  262700/54-90/8/30 عهده 
انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را 
دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ازخود 
ثابت به نظر می رسد که مستنداً  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده  ارائه  ابراز و 

پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  مواد  به 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تقدیم  و   90/8/30 چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
دادخواست سفته 93/6/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 )ضمنًا خوانده ردیف دوم تعهد ضمانت مبلغ 25 میلیون ریال نموده است(. م الف:27580 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

بایگانی: 1647-93/10/3 خواهان: محمود  دادنامه: 93-1307 شماره  10/503 شماره 
میرزایی فرزند امان ا... نشانی: هشت بهشت شرقی- ک24- ف3- پ42 خوانده: مهدی 
فقره چک  یک  مطالبه  نشانی مجهول المکان خواسته:  اصغر  فرزند  طالخونچه  صالحی 
213209-92/2/20 گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
محمود میرزایی به طرفیت مهدی صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 3/500/000 ریال وجه 
یک چک به شماره 213209-92/2/20 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به 
بر  حکم  آ.د.م  قانون   522-519-515-198 تجارت  قانون  313و307و315   ،310 مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 165/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و 80/000 ریال بابت نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )92/2/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27581 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

بایگانی: 1701-93/10/6 خواهان: محمود  دادنامه: 93-1306 شماره  10/504 شماره 
خوانده:  پ42  ف3-  ک24-  شرقی-  بهشت  هشت  نشانی:  امان ا...  فرزند  میرزایی 
فرهاد حشمتی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک 93/5/2-093267 
گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمود میرزایی 
به  مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک چک  به خواسته مطالبه  فرهاد حشمتی  به طرفیت 
شماره 093267-93/5/2 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 
محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون   522-519-515-198 تجارت  قانون  313و307و315 
خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و 80/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )93/5/2( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27582 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

10/505 شماره: 761/93 به موجب رای شماره 1238 تاریخ 93/7/27 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا کمالی طرقی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
نام خواهان پژمان  به  انتظامی 1776 اصفهان42  موتورسیکلت هیرمند125 به شماره 
رئیسی به نشانی اصفهان – شرکت اتوبوسرانی اصفهان و پرداخت مبلغ 23/800/000 

اجرای  قانون  احکام. ماده 34  اجرای  نیم عشر  احتساب  با  بابت هزینه دادرسی  ریال 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27583 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
حصر وراثت

10/506 آقای امیر اکبری دارای شناسنامه شماره 1034 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5073/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزیزا... اکبری کردآبادی بشناسنامه 20 در تاریخ 93/8/17 اقامتگاه دائمی 
ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
 1462 ش.ش  کردآبادی  اکبری  زهره   -2 )فرزند(   49 ش.ش  کردآبادی  اکبری  حمید 
)فرزند(   873 اکبری ش.ش  4- صدیقه  )فرزند(   1034 اکبری ش.ش  امیر   -3 )فرزند( 
اکبری ش.ش 26 )فرزند( 6- فاطمه کریمی کردآبادی ش.ش 23 )همسر(.  5- محترم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27464 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1540 شماره  شناسنامه  دارای  ایزدی  فرشته  خانم   10/507
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5067/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان لطف ا... ایزدی دهکردی بشناسنامه 1141 در تاریخ 93/5/27 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ایزدی ش.ش 370 )فرزند(  ایزدی ش.ش 1145 )فرزند( 2- محمد  افراد ذیل:1- مجید 
3- فرشته ایزدی ش.ش 1540 )فرزند( 4- نسرین ایزدی دهکردی ش.ش 1252 )فرزند( 
5- حمید ایزدی دهکردی ش.ش 10407 )فرزند( 6- عفت ایزدی ش.ش 1410 )همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27465 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   436 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  نجاریان  علی  آقای   10/508
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5055/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی نجاریان بشناسنامه 2157 در تاریخ 
92/9/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- اکبر نجاریان خوراسگانی ش.ش 365 )فرزند( 2- اصغر نجاریان 
خوراسگانی ش.ش 12 )فرزند( 3- علی نجاریان خوراسگانی ش.ش 436 )فرزند( 4- 
خوراسگانی ش.ش  نجاریان  میمنت   -5 )فرزند(   4 خوراسگانی ش.ش  نجاریان  عزت 
313 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27466 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   6 دارای شناسنامه شماره  اشرف سیدحسینی  10/509 خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5059/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   135 بشناسنامه  آبادی  دولت  مومنی  غالمرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
93/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- منصور مؤمنی دولت آبادی ش.ش 1003 )فرزند( 2- حسین مؤمنی 
)فرزند(  آبادی ش.ش 831  ناهید مؤمنی دولت  )فرزند( 3-  آبادی ش.ش 1038  دولت 
مؤمنی ش.ش 1037 عباس   -5 )فرزند(  آبادی ش.ش 92234  دولت  مؤمنی  مریم   -4 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   6 ش.ش  سیدحسینی  اشرف   -6 )فرزند( 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
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سالمت 

 سشوار برای مو 
ضرر دارد یا مغز؟ 

در جری��ان کاوش های باستان شناس��ان 
چینی در محوط��ه ای تاریخی در ش��هر 
»ژائویانگ« در استان »هوبی« چین، یک 
گورستان عجیب با قدمتی 2800 ساله در 

چین کشف شد.
باستان شناس��ان در ای��ن گورس��تان که 
به فاصله س��ال های 770 ت��ا 746 پیش 
از میالد مس��یح )ع( تعلق دارد، عالوه بر 
کشف قبر 30 اش��رافزاده موفق به کشف 
بقایای اجساد 28 ارابه و 98 قبر ش��دند که در یک چاله  عمیق به طول 33 متر و 

عرض 4 متر دفن شده بودند.
 بر اساس یافته های محققان هر چهار اس��ب یک ارابه را می کشیده و اسبها نیز 

پیش از دفن کشته شده و قبل از دفن با زیورآالت برنزی تزیین شده  بودند.
 در حال حاضر پروژه کاوش در محل کشف این قبرستان عجیب برای کشف دیگر 
آثار تاریخی احتمالی ادامه داشته و دولت چین قصد دارد این قبرستان را به یک 

جاذبه گردشگری تبدیل کند.

اثرات دود س��یگار به مدت طوالنی در همه 
جا می ماند و سم و آلودگی آن از خود سیگار 
مضرتر است. افراد س��یگاری باید آگاه باشند 
که خطرناک ترین اثر سیگار همان دود سوم 
اس��ت، یعنی آلودگی که در اثر دود سیگار بر 
روی وس��ایل خانه، مبلمان، در بافت دیوار و 

همه جا به مدت طوالنی تعبیه می شود.
تیم کالج برکل��ی در کالیفرنیا س��طح ذرات 
 ریز PM2.5 و ترکیب آل��ی فرار COV در

 محیط های پر از دود س��یگار به خصوص تعیین دوره ای که آالینده ها در فضای 
محیط هس��تند را اندازه گی��ری کردند.این آزم��ون برای اولین ب��ار در اتاق یک 
آزمایشگاه که دارای تهویه m3 18  بود انجام شد؛ در این اتاق ماشینی به صورت 
خودکار، 6 سیگار را با هم دود می کرد؛ این مشاهدات با نمونه های گرفته شده در 
خانه ای که پس از چند ساعت از آخرین سیگار کشیده شده می گذشت، مقایسه 
شد. آنها در این مطالعه متوجه شدند دود سوم حدود 5 ساعت در محیط می ماند 

و غلظت آالینده ها به آرامی کاهش پیدا می کند. 

کشف یک گورستان عجیب در چینبالیی خانمان سوزی به نام سیگار!

در زندگی پرس��رعت امروز همه به دنبال راه هایی 
هستند که هرچه س��ریع تر به کار هایشان برسند. 
بس��یاری از ما حتی وق��ت نمی کنیم زمان��ی را به 
خشک کردن مو هایمان بعد از استحمام اختصاص 
دهیم و به سرعت س��عی می کنیم موهای خودمان 
و فرزندمان را سشوار کنیم و آماده رفتن به سرکار 

شویم.
س��رمای هوا ضرورت استفاده از سش��وار را در این 
موارد بیشتر کرده اما سوال اینجاست که آیا استفاده 
مرتب از خشک کن های برقی که در زندگی امروز به 
یکی از ملزومات تبدیل شده، پوس��ت و موی ما را 
دچار آس��یب نمی کند؟  سش��واری انتخاب کنید 
که دکمه تنظیم دما و وات داش��ته باش��د تا بنا به 
نیازتان ش��دت دس��تگاه را کم یا زیاد کنید. برخی 
از انواع سشوار دارای حسگر هستند و وقتی مو داغ 
می ش��ود، خود به خود خاموش می شوند. این نوع 
برای کسانی که مرتب مجبورند از سشوار استفاده 
کنند، انتخاب بهتری اس��ت و آسیب کمتری به مو 
می رساند. فروش��ندگان به افرادی که الکتریسیته 
 UV س��اکن در مو دارند استفاده از سش��وارهای
)فرابنفش( را توصیه می کنند اما در کل UV برای 
مو چندان مناسب نیست و حتی توصیه شده آقایان 
از محصوالتی ک��ه SPF دارد و اجازه نمی دهد نور 
خورشید به مو آسیب برساند، استفاده کنند.  برای 
کسانی که مو هایش��ان الکتریسیته س��اکن دارد، 
به جای استفاده از سش��وارهای UV )فرابنفش(، 
استفاده از س��رم ها و اس��پری های مخصوص ضد 
زبری مو توصیه می ش��ود. کیفیت پایین سشوار یا 
انتخاب نادرست شدت و میزان حرارت آن، حتی در 
دست گرفتن اشتباه سش��وار می تواند باعث از بین 
رفتن موهایی شود که سست و آسیب دیده هستند. 

 باد سرد سشوار هم مضر است 
 بس��یاری از افراد فکر می کنند باد س��رد سش��وار 
مشکلی ایجاد نمی کند اما باد سرد سشوار هم باعث 
ایجاد الکتریسیته در مو می ش��ود و عامل خشکی 
مو است. اگر شدت باد سش��وار زیاد باشد، تفاوتی 
نمی کند که با باد س��رد سشوار بکش��ید یا از دمای 
گرم سشوار استفاده کنید. به هر حال مو را شکننده 
می کند. در صورتی که از ش��دت پایین همراه با باد 
سرد اس��تفاده کنید، میزان آس��یب تا حدی کمتر 
اس��ت اما حتی در این ش��رایط نیز در اثر استفاده 
مکرر، مو آسیب می بیند. شاید بهترین راه این است 
که حداقل برای خش��ک کردن روزانه مو از سشوار 
اس��تفاده نکنید و حوله های میکروفیبر که قدرت 
خش��ک کنندگی باالتری دارند، به کار برید و هر از 

گاهی برای حالت دادن به مو سشوار بکشید. 
سش�وار هم برای مو ضرر دارد، هم برای   

مغز 
 امواج الکترومغناطیسی که از ضعیف ترین سشوار ها 
هم س��اطع می ش��ود، 300 برابر امواجی است که 
از گوش��ی های تلفن همراه ارس��ال می ش��ود پس 
سش��وار غیر از ضرری که برای م��و دارد، برای مغز 
هم می تواند مضر باش��د. به همین دلیل مخصوصا 
برای کودکان برای خشک کردن مو تا جای ممکن 
از سشوار اس��تفاده نکنید. کودکان موهای ضعیف 
و ظریفی دارن��د و چون می��زان مراقب��ت آن ها از 
مو هایشان به مراتب کمتر اس��ت، آسیب بیشتری 
می بیند و در برابر باد داغ سش��وار سس��ت تر است. 
سعی کنید ساعاتی از روز بچه ها را حمام ببرید که 

در خانه هستند.
 بعد ن��م مو ها را ب��ا حول��ه بگیرید و اج��ازه دهید 
مو ه��ا در ه��وای آزاد خش��ک ش��وند. اگ��ر برای 
بی��رون رفت��ن عجل��ه داری��د، از حم��ام ک��ردن 
 کودک یا الاق��ل از شس��تن موه��ای او صرف نظر

 کنید. 

کمپانی خودروسازی بی.ام.و عزم خود را جزم کرده تا با روی 
کار آوردن سوپراس��پرت» i9« در صدمین سالگرد تاسیس 
خود، بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی الکتریکی را در 

دست بگیرد.
با پا گرفتن کمپانی هایی مثل تس��الموتورز که خودروهایی 
آینده نگرانه و مجه��ز به فن آوری های برتر می س��ازند، دیگر 
شرکت های خودروسازی هم دست به کار ش��ده اند تا از بازار 
آینده عقب نمانند.» بی.ام.و «هم متوجه شده که در آینده ای 
نه چندان دور هیدروژن و س��وخت های الکتریکی جایگزین 
 »i9 «بنزین می ش��وند؛ این را می ت��وان از پروژه های��ی مثل
فهمید. این خودروی هیجان انگی��ز و متفاوت از یک موتور 3 
لیتری با قدرت 400 اس��ب بخار و یک موتور الکتریکی بهره 
می برد که مس��لماً» i9 «را به خودرویی نیرومندتر از مدل» 

i8« تبدیل می کند.
ناگفته نماند یک سیستم تمام چرخ محرک مجهز به سیستم 
بازیابی انرژی جنبشی KERS نیز روی آن قرار می گیرد که 
هنگام ترمز کردن بخش��ی از نیرو را احیا می کن��د و آن را به 
چرخ های جلو می فرس��تد. بدین ترتیب 20 تا 30 درصد کل 
نیروی تولی��دی» i9 «بدون دخالت ذره ای بنزین به دس��ت 
 »i9 «می آید. پیش بینی می شود منبع تأمین نیروی هیبریدی

حدود 500 اسب بخار قدرت تولید کند و شتاب گیری صفر تا 
صد کیلومتر بر ساعت آن 3.5 ثانیه طول بکشد. شتاب گیری 
صفر تا صد کیلومتر بر ساعت در مدل فعلی« i8« اندکی بیش 
از 4 ثانیه به طول می انجامد.چن��دی پیش یکی از طرفداران 
پروپاقرص »بی.ام.و «نمونه ای از یکی از طرح های احتمالی» 
 i9 «را فاش کرد. ما هم گمان می کنیم سوپراس��پرت جدید 
»بی.ام.و «چنین ظاهری داش��ته باش��د. ای��ن مدل طراحی 
مینیمال تر و تهاجمی تری نس��بت ب��ه »i8 «دارد و این طور 
به نظر می رس��د که مدل» i8 «که از نظر منتقدان خودرویی 
متمایز، بسیار مدرن و آینده نگرانه به نظر می رسید، با معرفی» 

i9 «دیگر حرفی برای زدن ندارد.
مدل»i9 «که خبر ساخت آن در سایت بی.ام.و تأیید شده، در 
سال 2016 / 1395 و به مناسبت صد ساله شدن کمپانی تولید 
می شود. این زیبای دو در با گلگیرهای زاویه دار، چرخ هایی که 
شما را بدجور یاد »سونیک«می اندازد و طراحی چکش مانند 
بخش عقب انگار همین حاال از یک فیلم علمی تخیلی بیرون 
آمده اس��ت.گفته می ش��ود کمپانی بی.ام.و قصد دارد مدل 
 i5 ،اضافه کند. این مدل هیدروژنی i دیگری را هم به خانواده
نام دارد و از فن آوری FCV)خودروی مجهز به پیل سوختی( 

تویوتا میرای بهره می برد.

»آی 9 « اثری در شأن صدمین سالگرد تاسیس» بی.ام.و« 
ژول ورن

ژول گابری��ل ورن مع��روف ب��ه 
 Jules :ژول ورن )ب��ه فرانس��وی
-1905(   )Gabriel Verne

و  ش��اعر  نویس��نده،   )1828
نمایشنامه  نویس فرانسوی بود که 
بیشتر شهرت اش را مدیون نگارش 
کتاب های ماجرایی اش اس��ت که 
دنیای داستان های علمی–تخیلی 

را دگرگون کرد.
 در یکی از روزهای سرد پاییز س��ال 1827 میالدی، »پی یر 
ورن«، که به تازگی تحصیالتش در رش��ته  حقوق را به پایان 
رس��انده بود، با »س��وفی الوت دالفری« ازدواج کرد. مراسم 
ازدواج در »نانت« شهری در شرق فرانسه، برگزار شد. خانواده 
»دالفری« از این ازدواج بسیار راضی بودند، چرا که پی یر فرزند 

یکی از صاحب منصبان استان »پروونس« در فرانسه بود.
زمستان سال 1828 فرا رس��ید. پی یر و سوفی ورن در انتظار 
تولد اولین فرزندش��ان بودند. س��رانجام در هشتمین روز ماه 

فوریه، ژول ورن متولد شد.
 نان��ت، پایی��ز 1839: ژول ورن، نوج��وان 11 س��اله ک��ه از 
سخت گیری های خانواده به س��توه آمده بود، مخفیانه به یک 
کشتی پستی رفت و به عنوان جاشو در آن استخدام شد. این 
کشتی به هند می رفت. ژول ورن سرشار از هیجان بود. باالخره 

سفری پرماجرا را آغاز کرده بود. اما این هیجان دیری نپایید.
 در یکی از بندرهای میان راه، پی یر ورن که در پی او آمده بود، 
ناگهان فرزند ناخلف خود را پیدا کرد و به خانه بازگرداند. ژول 
ورن به سختی تنبیه شد. او به پدرش گفت: »از این پس فقط 

در رویاهایم سفر خواهم کرد.«
 س��ال 1844، ژول ورن 16 ساله وارد دبیرس��تان نانت شد؛ 
جایی که فن سخنوری و فلس��فه را آموخت. ژول با نمره های 
عالی دیپلم گرفت و سنت حاکم بر خانواده او را مجبور کرد به 
دانشکده حقوق برود تا همچون پدر، وکیلی موفق شود؛ شغلی 

که اصاًل از آن خوشش نمی آمد.
 عش��ق به نوش��تن آن قدر ژول ورن را مج��ذوب خود کرده 
بود که ش��روع به نوش��تن نمایش��نامه کرد. زمانی که اولین 

نمایشنامه اش را نوشت، هیچ کس او را تشویق نکرد.
روزهای سختی و ناامیدی ژول ورن فرا رس��یدند. به پاریس 
رفت و خودش را ب��رای امتحان ها آماده ک��رد. او حق ماندن 
در پاریس را نداش��ت و طبق خواس��ته پدر، می بایست بعد از 

امتحان ها، به نانت باز می گشت.
 پاریس تجربه بس��یار هیجان انگیزی به ژول ورن بخشید. او 
بیشتر وقتش را در تئاترهای این شهر می گذراند. ژول عاشق 
پاریس ش��د و س��رانجام توانس��ت پدرش را راضی کند تا در 

پاریس وارد دانشکده حقوق شود.
 اما پی یر ورن سخت گیر، روش خودش را داشت. او ژول ورن را 
مجبور کرد در پانسیونی با مقررات سفت و سخت اقامت کند.

ژول ورن اش��تهای س��یری ناپذیری برای خواندن داشت. او 
س��ه روز غذا نخورد تا پول خرید نمایشنامه های »شکسپیر« 

را فراهم کند.
 روزه��ای پرماجرایی ب��رای ژول ورن آغاز ش��ده بودند. او با 
»الکس��اندر دومای« پ��در )رمان نویس فرانس��وی؛ 1802- 
1870( آشنا شد. اعتماد به نفس��ی که دوما در او برانگیخت، 

شوق نوشتن را بار دیگر در وجود ژول بیدار کرد.
 رشته حقوق بر زندگی ژول ورن س��نگینی می کرد و او توان 
مقابله با پدر را نداشت. پس راه آس��ان تر را برگزید و به درس 
خواندن ادامه داد. در سال 1850، ژول جوان از رشته حقوق 

فارغ التحصیل شد و به خواسته پدرش عمل کرد.
 اما پی یر ورن حاال خواسته دیگری داش��ت. ژول ورن باید به 
نانت برمی گشت، به عضویت کانون وکال در می آمد و شغلش 
را به عنوان وکیل آغاز می کرد! نه! این بار ژول پاسخی قاطعانه 
به پدرش داد: »فقط یک حرفه اس��ت که ادام��ه خواهم داد: 

نویسندگی!«
 او در پاریس ماند و روزهای پرکاری در زندگی اش آغاز ش��د. 

روزها تدریس می کرد و شب ها می نوشت.
 در سال  1852،ژول ورن اولین اثرش را منتشر کرد. »پرواز با 

بالن«؛ اثری موفق که راه ترقی را برای او باز کرد.
 دهم ژانویه 1857 ژول ورن، ازدواج کرد و مش��کالت مالی او 
را واداشت تا با حمایت مالی پدرش وارد بازار بورس شود. اما 
همچنان به نوشتن، خواندن و سفر کردن ادامه داد: انگلستان، 

نروژ و اسکاندیناوی. ژول می نوشت و سفر می کرد.
 در س��وم اوت 1861، همزمان با بازگشتش از اسکاندیناوی، 
»میشل« تنها فرزند ژول ورن، به دنیا آمد. یک سال بعد، رمان 
»پنج هفته پرواز با بالن« منتشر شد و موقعیت بی نظیری برای 

او رقم زد؛ ابتدا در فرانسه و سپس در همه دنیا.
آث��ار ژول ورن یکی پ��س از دیگر 
منتشر می ش��دند: » سفر به اعماق 
زمی��ن، )1864(، »س��فربه ماه « 
)1865(، »جزیره اسرار آمیز« و …

روزه��ای پرماج��را در زندگی ژول 
ورن می گذشتند.

او س��فر می کرد، می نوش��ت و پیر  
می شد.

در س��ال 1902، ژول ورن آنق��در 
پیر و بیمار ش��ده بود ک��ه به س��ختی قلم را در دس��ت نگه 
 می داشت. با این حال، به نوش��تن ادامه داد و 10 کتاب دیگر

 نوشت.
 در 24 مارس 1905، در آغاز به��اری دل انگیز، ژول ورن در 
سن 77 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 80 رمان و 15 

نمایشنامه بر جای گذاشت.

سرگذشت مشاهیر
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چرا امگا3 برای مغز مفید است؟
چ��رب  اس��ید  ی��ک   3 ام��گا
ضروری ب��رای ب��دن اس��ت که 
بدن ب��ه طور ج��دی ب��ه آن نیاز 
 دارد ام��ا ق��ادر ب��ه تولی��د آن 

نیست.
امگا3 در مقادی��ر زی��اد در انواع 
ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، 
ساردین و شاه ماهی، روغن گردو، 

کلزا، کتان و سویا وجود دارد.
ی��ک تی��م فرانس��وی کانادایی 
دانشگاه بوردو و تورنتو در مطالعات 
اخیر خود و براس��اس تحقیقات 
انجام شده اولیه در انس��ان و حیوان، اهمیت عملکرد امگا3 در مغز ) به خصوص 

اسید دوکوزاهگزانوییک( را بررسی کردند.
در دوران بارداری و شیردهی مادر، امگا3 به رشد مغز جنین و نوزاد کمک می کند 

و اثر آن در طول زندگی باقی می ماند.
امگا3 فعالیت سیناپس )باعث انتقال اطالعات بین س��لول های عصبی است( را 
تنظیم می کند و همچنین گلوکز مغز را زیاد می کند و منبع انرژی اصلی مغز است، 

به عالوه ضد التهاب است.
 رژیم غذایی غنی از امگا3 مانع از توسعه اختالالت شناختی به ویژه در مورد حافظه

 است.امگا3 از ابتال به افسردگی جلوگیری می کند و افسردگی را کاهش می دهد 
و دریافت ناکافی آن باعث اختالل در رفتار، اضطراب و استرس مزمن می شود.

امگا3 می تواند اثربخشی داروهای خاص را در جذب بهتر در مغز بهبود بخشد و در 
بهبود بیماری های قلبی و عروقی بسیار مؤثر است.

پاسخ این پرسش را می توان اینگونه داد، هم بله هم خیر!!! دانشمندان 
فقط می توانند جانورانی را احی��ا کنند که کمتر از 30 هزار س��ال از 
انقراض آنها گذشته اس��ت. احیای جانورانی که بیش از 30 هزار سال 
قبل منقرض ش��ده اند، تقریبا غیر ممکن اس��ت چرا که DNA آنها 
به شدت آس��یب دیده اس��ت.در این بازه زمانی چندین گونه مشهور 
دیده می ش��ود. در فهرس��ت مورد نظر دانش��مندان ، حیوانات عصر 
یخبندان ،ماموت ها، ببر دندان خنجری و جان��وران دیگری از قبیل 
دودو و بز کوهی وحش��ی، ببر ایرانی ، ش��یر ایرانی، فیل مرغ، آک ، ببر 
تاس��مانی، گورخر پالنی��س، گاو دریایی و دیگ��ر جانورانی دیده می 
شوند که برای اهداف پزشکی می توان اس��تفاده کرد.  از سال 2003 
دانشمندان در تکنولوژی کلونینگ به سرعت پیشرفت کردند. کلونینگ 
 روشی است که در آن س��لول ها به صورت مصنوعی بارور می شوند و

می توان DNA و ژن مربوطه را مورد دستکاری قرار داد. در این روش 
می توان گونه های منقرض شده را دوباره احیا کرد و به حیات بازگرداند.

دریافته ایم که آمیزش میان دو گونه شبیه و نزدیک به یکدیگر امکان 
پذیر است، اما اگر هر دو گونه مورد نظر برای احیا منقرض شده باشد، 
رسیدن به هدف بسیار مش��کل تر می شود. ولی دانش��مندان توالی 

کامل DNA یک گونه جانوری را داشته باشند، در حقیقت آنها همه 
آن چیزی را که برای احیای یک حیوان نیاز است، در اختیار دارند. در 
واقع در اینجا هدف به دست آوردن رشته باز نشده DNA است. اگر 
چه تصور می شد که DNA یک مولکول پایدار است، اما این مولکول 
هم نیمه عمر زندگی محدودی دارد.حال می خواهیم مراحل احیای 
 مجدد یک ماموت را بررسی کنیم:1( دانشمندان هسته سالمی را پیدا

 می کنند: در جس��م یک ماموت 10 هزار س��اله یخ زده، دانشمندان 
به یک س��لول با هسته س��الم نیاز دارند. چالش��ی که دانشمندان در 
رابطه با ماموت با آن مواجهند این اس��ت که هنوز نتوانسته اند هسته 
 س��لولی را پیدا کنند.2( هس��ته به داخل س��لول تخم فی��ل تزریق

 می شود: دانشمندان هسته یک س��لول تخم فیل را خارج می کنند. 
هسته به درون سلول خالی تزریق می شود. س��لول های تخم بسیار 
 نادرند زیرا فی��ل ها هر چهار س��ال یک ب��ار تخمک گ��ذاری دارند.

3( رشد جنین: پس از لقاح س��لول تخم، رشد جنین شروع می شود. 
این تکنیک روی پستانداران دیگر به جز فیل ها آزمایش شده است.

4( جنین در بدن فیل ماده کاش��ته می ش��ود: جنی��ن در رحم فیل 
ماده کاشته می ش��ود و پس از قرار گرفتن در رحم به وسیله غشایی 

احاطه می شود. امکان پاره شدن این غش��اء قبل از پایان یافتن دوره 
 بارداری وج��ود ن��دارد.5( فیل بچه مام��وت را در ش��کم خود حمل 
می کند: براساس برنامه، جنین به صورت طبیعی تکوین می یابد و بعد 
از 22 ماه بچه ماموت که از نظر ژنتیکی هم س��ن یک ماموت 10 هزار 

ساله است، متولد می شود.
بازگشت دایناسورها به زمین

حال با توجه به شکنندگی DNA آیا می توانیم روزی دایناسورها را به 
زمین باز گردانیم، در فیلم  پارک ژوراسیک می بینیم که دانشمندان 
موفق می شوند مقداری از خون داخل پشه ای را که از عصر دایناسورها 
محفوظ مانده بود بیرون بکشند و DNA های دایناسورهای مختلفی 
 را که این پش��ه از خونش��ان مکیده بود، اس��تخراج کنن��د. آنگاه این

 DNA ها را جداگانه به س��ول های خالی از DNA قورباغه تزریق 
کردند و از این طریق توانس��تند دایناسورها را بازس��ازی کنند. اما آیا 
چنین کاری امکان پذیر اس��ت؟ مولکول های DNA مولکول های 
بسیار شکننده ای هستند، یعنی نمی توانند برای مدت زمان طوالنی در 
حیوانات و گیاهان فسیل شده باقی بمانند، از همین رو به نظر می رسد 
دانشمندان کار سختی پیش رو دارند.اما گروه دیگری از دانشمندان 
براس��تی قصد دارند با ایجاد تغییرات ژنتیکی در جانداران نزدیک به 
دایناسورها مثل پرندگان که دایناسورهای زنده محسوب می شوند، به 

گونه ای دیگر از این جانداران دست پیدا کنند. 

آگهی مناقصه نوبت دوم 

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 

یک سوال!!

آیا می توان جانوران منقرض شده را زنده کرد؟
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