
بهانه » ابالغ سیاست های جدید « سنگ زیر  پای لنگ
تا نابودی 
زمین 
فقط 3 دقیقه
 باقی است

 ایست دادن بانک ها به پرداخت تسهیالت بانکی 

مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کرد 

سلطان مبتال به آلزایمر
2 بر اریکه!

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره 
سراسری داستان کوتاه زاینده رود 3

 »عمونوروز« به جنگ 
»رویای آدم برفی« می  رود 5

 چرا برنج های خارجی
 قد می کشد؟

 رییس مجلس گرجستان دوشنبه
 به فریدونشهر می رود 

 گشت ویژه مقابله با
 مزاحمت هاي خیاباني 

مسووالن بیمه شدن خدمات 
مشاوره ازدواج را جدی بگیرند

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

4

8

4

3

3

3

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

وقتی چیزی نمانده بود 
شنیشل، شنیسل شود!

سردرگمی در بازار برای یافتن  لباس با هنجار

همه استان های کشور به نوعی از فوالد مبارکه بهره مند می شوند

انتقاد از تیم ملی قبل از خشک شدن عرق بچه ها

فقدان طرح مناسب؛ حلقه مفقوده در مسیر اصالح الگوی پوشش
6
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ظاهرا مدارکی وجود دارد که می گوید »عال عبدالزهرا« دوپینگی بوده و نمی توانسته برای عراق بازی کند

 لباس هایی هس��تند که مردم آنها را می پوش��ند تا به چش��م بیایند و مردمی هستند که
 می خواهند لباس هایی بپوش��ند که به چش��م نیایند. لباس هایی که به چشم می آیند و 
مردمی که می خواهند به چش��م نیایند؛ جنگی جامعه شناختی که سالیان سال است بین 
مردم و لباس هوی برقرار است؛ پیروز میدان این جنگ نابرابر هم کسی جز صاحبان اصناف 

و طراحان و دارندگان کارگاه های تولیدی نبوده است.
سردرگمی در بازار برای پیدا کردن لباس مناسب تجربه های تمام نشدنی که همه ما بارها 
و بارها برایمان اتفاق افتاده اس��ت. گاهی پیش می آید که روزها و س��اعت ها در فروشگاه 
 ها برای پیداکردن یک مانتو یا شلوار مناسب پرس��ه می زنی و آخر سر خستگی را به دوش
  می گیری و پا در دکان بزاز محترم می گذاری و پارچه را می خری و خدمت خیاط باش��ی

 می بری و در این فاصله بارها خودت را لعنت می کنی ک��ه کاش از اول همین کار را کرده 
بودم.به راستی چرا هر روز آب رفتگی طول و عرض لباس ها مد می شود و غالب مردم هم 

 چون انسان های نجیب سر در گریبان اسکناس های خود را برای اینچنین جامه ای خرج 
می کنند؟ با آغاز فصل زمستان و نزدیک ش��دن به عید نوروز بازار فروش زمستانه و بهاره 
پوشاک داغ و نمایشگاه های مختلفی با عنوان مد و لباس در گوشه و کنار شهر برپا  می شود 
حال باید دید بعد از قول و قرارهایی که مس��ووالن برای سامان بخشی به وضعیت پوشش 

شهروندان داده اند تا چه میزان به این وعده ها جامه عمل پوشانده شده است؟
قانون ساماندهی مد و لباس به رغم اینکه با محور قرار دادن موضوع مد و لباس تالش کرده 
که به س��اماندهی وضع پوشش بپردازد و پاس��خی برای منویات مقام معظم رهبری باشد؛ 
با چالش های گسترده ای مواجه اس��ت. طبق تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی از جمله چالش های مهمی که در این زمینه می توان یاد کرد چشم پوشی از ُمد به 
عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به زیرساخت های مورد نیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت 

اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف، ...

دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان و رییس هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن حضور در برنامه تلویزیونی زنده رود 

به سواالت مطرح شده از سوی مردم و این برنامه تلویزیونی پاسخ گفت.
وی در خصوص تاریخچه فوالد مبارکه گفت: س��اخت فوالد مبارکه از اوایل 
دهه 60 یعنی همزمان بااولین سال های آغاز جنگ تحمیلی شروع شد و در 
نهایت از اوایل دهه 70 نیز برخی خطوط راه اندازی شد و به طور کلی در سال 

72 کلیه خطوط به بهره برداری رسید.
وی ظرفی��ت اولیه فوالد مبارک��ه را تولی��د2.5 میلیون تن ف��والد مذاب با 
محصوالت نهایی ورق گرم و سرد برشمرد و گفت: در طی سنواتی که از عمر 
پربرکت فوالد مبارکه می گذرد طرح های توسعه یکی پس از دیگری در داخل 
و خارج از این شرکت با استفاده از سرمایه داخلی فوالد مبارکه به بهره برداری 
رسیدند تا جایی که تاکنون  در ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا تولید 
700 هزار تن و در ش��رکت فوالد هرمزگان نیز تولید 1.5میلیون تن فوالد را 
شاهد هستیم. این درحالیست که در شرکت فوالد مبارکه و زیرگروه های آن 
هم اکنون میزان تولید به7.5 میلیون تن یا به عبارت دیگر 50 درصد از کل 
تولید فوالد کشور رسیده اس��ت ضمن اینکه امیدواریم با تمامی تالش های 
صورت گرفته در گروه فوالدمبارکه و س��ایر فوالدس��ازی های کشور امسال 

میزان تولید فوالد ایران به تولید 16 میلیون تن برسد. 
دکتر سبحانی میزان کل تولید فوالد جهانی را 1/6 میلیارد تن اعالم و تصریح 
کرد: از این میزان تولید س��هم چین 780 میلیون تن است و بعد از آن چهار 
کشور دیگر ژاپن، اتحادیه اروپا، آمریکا و کش��ورهای روسیه و اوکراین قرار 

دارند که بین 100 تا 130 میلیون تن را به خود اختصاص داده اند.
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه س��خنان خود با تأکی��د بر نقش و اهمیت 
صادرات مواد غیر نفتی در اقتصاد کشور اظهار داش��ت: سال گذشته فوالد 
مبارکه موفق ش��د بیش از یک میلیون تن انواع محصوالت خود را به خارج 
از کشور صادر نماید و با توجه به اهمیت روز افزون صادرات برای امسال نیز 
به گونه ای برنامه ری��زی نموده ایم تا 1.5 میلیون تن محص��والت خود را به 

بازارهای اروپایی و منطقه خلیج  فارس و جنوب شرقی آسیا صادر نماییم.

وی در پاسخ به این س��وال که فوالد 
مبارکه آب مصرفی خ��ود را از کجا و 
به چه میزان تأمی��ن می کند اینگونه 
پاسخ داد: متأس��فانه تصور نادرستی 
که ب��ه وجود آمده اس��ت این اس��ت 
که آب زاین��ده رود را ف��والد مبارکه 
می بلعد و این قطعاً تصور اش��تباهی 
اس��ت چرا که فوالد مبارکه بطور کلی 
یک درصد آب رودخانه زاینده رود را 
مص��رف می کند و بهتری��ن گواه این 
مدعا مهم کنتورهای نصب ش��ده بر 
خروجی و پمپه��ا و لوله ه��ای منبع 
آب برداشتی این شرکت از زاینده رود 
است در عین حال اگر چنین تصوری 
واقعیت داش��ت طی یکی دو س��الی 
که زاین��ده رود در وضعیت خش��ک 
ش��دن قرار گرفت ف��والد مبارکه نیز 

باید تعطیل می شد که الحمدا... این اتفاق نیفتاد.
وی در همین رابطه تصریح کرد: در زمان احداث فوالد مبارکه طی قرارداد با 
وزارت نیرو مقرر گردیده بود به ازای تولید 2/4 میلیون تن حدود 40 میلیون 
مترمکعب از زاینده رود آب برداشت نماید اما خوشبختانه نه تنها این اتفاق 
هیچگاه نیفتاد بلکه ما اکنون شاهد آن هس��تیم که این شرکت با تولید 5/5 
میلیون تن فوالد نه تنها آن میزان توافق ش��ده را برداشت نمی نماید بلکه با 
تصفیه و بازچرخانی آب در سیکل تولید و اجرای پروژه های مختلف علی رغم 
افزایش تولید، میزان آب برداشتی را به 23 تا 25 میلیون متر مکعب تقلیل 
داده است. که این کاهش مصرف نتیجه این است که آب مصرفی کلیه خطوط 
تولید فوالد مبارکه چندین بار در سیکل تولید تصفیه و بازچرخانی می شوند و 
فقط بخشی از آن که در جریان فرآیند تولید به بخار تبدیل می شود غیر قابل 

برگشت است.ضمن اینکه این روش 
به الگوی مناسبی برای سایر صنایع 
کشور مبدل شده است. رییس هیات 
مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در پاسخ به این سوال که فوالد 
مبارکه چه تدابیری برای جلوگیری از 
آلوده کردن هوا اندیشیده است گفت: 
با توجه به پیشرفت های بسیار خوبی 
که در ساخت تأسیسات فیلتراسیون 
و غبارگیرها در دنیا حاصل شده است 
و ش��رکت ها هم ملزم به استفاده از 
آنها هس��تند دیگر نمی ت��وان گفت 
صنای��ع ف��والد فی نفس��ه آالینده 
هس��تند. ش��رکت ه��ا ب��ا نص��ب و 
 بکارگیری ای��ن سیس��تم ها،تالش

 می نمایند تا استانداردهای جهانی را 
رعایت نمایند که فوالد مبارکه نیز با 
سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی و با مدیریت فرآیند تولید، خروجی های 
خود در زمینه آب، خاک و ه��وا را همواره بطور لحظه ای م��ورد پایش قرار 
می دهد و مرتباً در حد پایین تر از اس��تانداردهای جهانی نگه داشته و آنها را 
کنترل کرده اس��ت بطور کلی در فوالد مبارکه هیچ موردی وجود ندارد که 

آالیندگی آن بیش از حد استانداردهای جهانی باشد.
وی در همین رابطه تصرح کرد: باید در نظر داش��ته باش��یم کشوری مانند 
ژاپن که یک پنجم وسعت کشور ما را دارد هم اکنون 130 میلیون تن فوالد 
تولید می نماید این در حالیس��ت که در کل کش��ور ما فقط 15 میلیون تن 
فوالد تولید می کنیم به عبارت دیگر اگر بنا بود فوالدس��ازی ها بدان صورت 
که گفته می شود آلودگی داشته باش��ند اکنون هیچ جای سکونت در کشور 
کوچک ژاپن نباید باشد.مدیر عامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه کارخانجات 

فوالد مبارکه و ذوب آهن فقط به استان تعلق ندارند و به نوعی ملی هستند. 
خاطر نش��ان کرد: س��نگ آهن مورد نیاز فوالد مبارکه ذوب آهن را معادن 
یزد، کرمان و خراس��ان ، تأمین می کند و اینکه پس باید بخش اعظم درآمد 
فوالد مبارکه به این استان ها سرازیر ش��ود طبیعتاً تصور نادرستی است. در 
عین حال بخش عمده ای از هزینه های فوالد مبارکه مربوط به انرژی اس��ت 
که این انرژی مهم از جاهای دیگر تأمین می ش��ود از این روس��ت که درآمد 
فوالد مبارکه در همه جای کش��ور توزیع می شود. کما اینکه فی الحال فوالد 
مبارکه در شرقی ترین نقطه کشور در س��نگان یعنی مرز ایران و افغانستان 
سرمایه گذاری بزرگی برای استخراج سنگ آهن انجام داده است.همچنین 
در هرمزگان بیش از 30 هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری نموده ایم و در 
سپیددش��ت چهار محال و بختیاری دو پروژه بزرگ که یکی از آنها در حال 
تولید و دیگری در قالب طرح در حال اجراس��ت، س��رمایه گذاری کرده ایم 
و اینها گ��واه این مدعاس��ت ک��ه درآمدهای ف��والد مبارکه در کل کش��ور 
 در حال توزیع اس��ت و همه اس��تان ها به نوع��ی از فوالد مبارک��ه بهره مند 

می شوند.
دکتر س��بحانی در بخش دیگری از سخنان خود در پاس��خ به این سوال که 
آیا باشگاه سپاهان از فوالد مبارکه جداس��ت، تصریح کرد: باشگاه فرهنگی 
ورزش��ی فوالد مبارکه س��پاهان متعلق به ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان 
است و طبیعتاً این شرکت تنها اسپانس��ر و حامی این باشگاه است و تمامی 
 هزینه ها و امکانات این باش��گاه را ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان تأمین 

می نماید.
وی با اشاره به مس��وولیت های اجتماعی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در 
همین رابطه به ساخت و تکمیل ورزش��گاه نقش جهان اشاره کرد و گفت: از 
آنجایی که ورزشگاه نقش جهان یک پروژه ملی است و متأسفانه بودجه های 
الزم طی 20 سال گذش��ته برای تکمیل این پروژه تخصیص داده نشده بود 
لذا فوالد مبارکه بنابر انجام مس��وولیت های اجتماعی خود طبق توافقاتی 
 که با مسووالن اس��تان انجام ش��د تکمیل این پروژه ملی را عهده دار شده

 است.

عامالن شهادت ۲ مامور پليس 
اصفهان دستگير شدند

     فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان اع��الم کرد: عامالن 
شهادت دو نفر از ماموران پلیس مرکز استان اصفهان که 
شامگاه چهارشنبه در جریان تعقیب و گریز دو سارق به 

شهادت رسیده بودند، دستگیر شدند.
س��ردار عبدالرضا آقاخاني در حاش��یه مراس��م تشییع 
پیکر دو نف��ر از ماموران پلیس مرکز اس��تان اصفهان که 
در جریان تعقیب و گریز دو س��ارق به ش��هادت رسیده 
بودند، اظهار داشت: شامگاه اول بهمن ماه بود که یکي از 
واحدهاي گشت موتوري یگان امداد فرماندهي انتظامي 
 شهرس��تان اصفهان به یک دس��تگاه خودرو مش��کوک

 شد و...
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چهارم دی  ماه روز حماسه و ايثار 
فريدونشهر نام گذاری شد

فرماندار فریدونش��هر گفت: روز 4 دی  ماه سالروز شهادت پنج 
شهید و اسارت چهار نفر از ایثارگران شهرستان فریدونشهر در 
عملیات کربالی 5، روز حماسه و ایثار فریدونشهر نام گذاری شد. 
غالمرضا یسلیانی ضمن اشاره به این مطلب که مردم شهرستان 
فریدونشهر در روزهای مهم و خطیر، برای حفظ نظام و انقالب 
همیشه در صحنه حاضر بوده اند و با اهدای جان و خون خود در 
راه اسالم و جهاد در راه خدا، حماسه آفرینی کرده اند، اظهار کرد: 
چهارم دی  ماه سال 1365 در تقویم مردم فریدونشهر روز خاصی 
است چراکه در این روز پنج شهید به نام های سیدسعید انوری، 
احمدرضا طاهری، شهید عزت اهلل لچینانی، علی محمد رحیمی و 
محمد لچینانی در عملیات کربالی 5 به درجه شهادت رسیده اند.

مقام معظم رهبری توطئه های غرب 
را خنثی می کنند

حجت االسالم و المسلمین س��یدرضا اکرمی گفت: پیام رسانی 
و رساندن پیام اس��المی محمدی در ش��رایط خاص حتماً  جزو 

رسالت ها و مسوولیت رهبری است که باید آن را انجام دهند.
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه اخیر 
مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا و آمریکایی ش��مالی 
اظهار کرد: والیت فقیه ک��ه زعامت، رهبری و پیش��وایی ایران 
اس��المی را دارند، باید منادی اس��الم محمدی باشد و هر زمان 
ضرورت و مفید می دانند،  پیام اس��الم محم��دی را برای مردم 
داخل و خارج بازگو کنند.وی با بی��ان اینکه در صورت نیاز باید 
پیام اس��الم برای دنیا تبیین و تذکر داده شود، تصریح کرد: امام 
خمینی )ره( در همین راستا به مصلحت، نامه ای برای گورباچف 
نوشتند و به مس��کو فرس��تادند.وی با بیان اینکه بعد از حوادث 
اخیر در فرانس��ه شاهدیم غرب اسالم هراس��ی و اسالم ستیزی 
را شروع کرده است، گفت:  در شرایطی که دنیای غرب فشار به 
اسالم را مضاعف کرده است،  رهبری باید این توطئه ها را خنثی 
کند و برای جهانیان روش��ن کند که اس��الم از رفتارهای برخی 
مسلمانان دو مطلب جداگانه است.این فعال سیاسی با اشاره به 
اینکه غرب و اروپا از ش��رایط پیش آمده سوء استفاده می کنند، 
اظهار کرد: غربی ها خودشان داستان شارلی را به وجود آوردند و 
داعش را در سوریه و عراق ایجاد کردند اما آن را به اسالم منتسب 
می کنند.اکرمی خاطر نشان کرد: رهبری به خوبی به جوانان اروپا 
و آمریکا و جوانان مس��لمان را خط و جهت داده است که اسالم 
، قرآن و سیره پیامبر را مطالعه کنند که برایشان مشخص شود 
اسالم از رفتار برخی مسلمانان جدا اس��ت.این نماینده پیشین 
مجلس شورای اس��المی با اش��اره به اینکه دنیای امروز دنیای 
اطالع رس��انی و ارتباطات اس��ت، افزود: مقام معظم رهبری به 
خوبی از این فرصت بهره گرفتند تا اسالم محمدی، خط و ربط و 
راه و روش و سیره پیامبر را روشن کنند و از هر جوانان مسلمان 
اروپا و آمریکا بخواهند به طور مس��تقل اسالم را مطالعه کرده و 

به دیگران بشناسانند.

  نمازگزاران اصفهان اهانت به 
پیامبر اکرم)ص( را محکوم کردند

نمازگ��زاران جمع��ه اصفهانی پ��س از برگزاری نم��از جمعه با 
راهپیمایی از مقابل ام��ارت عالی قاپو تا ابت��دای خیابان حافظ 
اقدام نشریه هتاک فرانسوی را محکوم کردند. شرکت کنندگان 
در این راهپیمایی با در دست داشتن پوسترهایی که بر روی آن 
نوشته  شده بود »من عاشق محمد )ص( هستم« عشق و محبت 
خود را به پیامبر مکرم اسالم)ص( بار دیگر به نمایش گذاشتند.

نمازگزاران جمعه در طول مسیر با س��ر دادن شعارهای  لبیک 
یا رس��ول اهلل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اس��راییل و ذکر صلوات 
انزجار خود را از حمایت کنندگان این اقدامات س��خیف نش��ان 
دادند.مردم خداجوی اصفهان که پ��س از نماز جمعه به صورت 
خودجوش این حرکت را انجام دادند پس از اقامه نماز در میدان 
امام خمینی)ره(، راهپیمایی خود را از مقابل عمارت عالی قاپو 
آغاز کرده و تا ابتدای خیابان حافظ با سر دادن شعارهایی انزجار 

خود را از توهین به حضرت محمد)ص( اعالم داشتند.

 حتی يک سرباز ايرانی
 در خاک عراق حضور ندارد

 نخست وزیر عراق در نشست داووس، نقش ایران در مبارزه با 
داعش در کشورش را بسیار مثبت توصیف کرد.

حیدرالعبادی گفت: ایرانی ها در مراحل نخستین که داعش 
نیروهایش را به عراق گس��یل داده بود، به م��ا کمک کردند. 
آنان هم به بغ��داد و هم به نیروهای کرد کم��ک کردند. آنان 
در ارسال س��الح و مهمات بس��یار س��ریع عمل کردند . وی 
افزود: نمی توانم ان��کار کنم که آنان بس��یار مفید بودند. آنها 
هم اکنون نیز به ما کمک می کنند ولی باید روی این مس��اله 
 تاکید کنم که حتی یک سرباز ایرانی نیز در خاک عراق حضور 

ندارد.

 

در ش��رایطی که برخی در ایران منتظر خبر مرگ پادش��اه 
عربس��تان بودن��د و این اتفاق را مس��اوی حل مش��کالت 
در مناس��بات ته��ران و ری��اض می دانس��تند آی��ا واقعا 
 معض��ل مناس��بات طرفی��ن با ف��وت ملک عب��داهلل حل 

شده است؟
ملک عبداهلل ه��م دار فانی را وداع گفت و فرزند 79 س��اله 
عبدالعزیز بر تخت قدرت نشست. پادشاه فقید عربستان که 
از او به عنوان اعتدال گراترین حاکم سعودی طی دهه های 
اخیر یاد می ش��د، چند صباح��ی بود که با ش��دت یافتن 
بیماری، زمام امور را ازدست داده و برادران و برادرزادگانش 
بر ام��ور مملکت حکمران��ی می کردند. تکی��ه زدن بر این 
صندلی گویی آن قدر برای سلمان شیرین بوده که پادشاه 
تازه پیش از خاک س��پاری برادر بزرگ تر، عزل و نصب ها را 
آغاز کرد و این یکی را به س��متی جدید گمارد و آن یکی را 

از دور خارج ساخت.
انتقال قدرت به نوادگان

گمانه ه��ا حاک��ی از آن اس��ت که س��لمان، چ��راغ تغییر 
نس��ل قدرت سیاس��ی از فرزندان عبدالعزیز ب��ه نوادگان 
و نس��ل س��وم را روش��ن ک��رده اس��ت. ملک س��لمان با 
انتصاب امی��ر بن نایف به عنوان جانش��یِن ولیعهد نش��ان 
داد ک��ه می خواهد ترتیب��ات نظم جدید س��عودی پس از 
 خ��ودش و البت��ه دیگ��ر ب��رادرش )مق��رن( را پی ریزی

 نماید.
 بر این اساس و درصورتی که اتفاقات به صورت عادی پیش 
رود، پس از مرگ س��لمان و مقرن )یعنی پادشاه و ولیعهد 

کنونی( دیگر فرزندان عبدالعزیز حاکم عربستان نخواهند 
بود و این چرخه به نوه های مؤسس سعودی می رسد. نکته 
قابل تأم��ل در این رابط��ه انتصاب امیر بن نایف به س��مت 

جانشینی والیتعهدی است. 
چراک��ه در ای��ن چارچوب نخس��تین نس��ل پادش��اهی 
از می��ان نوادگان به س��دیری ها )س��دیری ه��ا همگی از 
یک مادر به ن��ام حصه بنت احمد الس��دیری که مهم ترین 
همس��ر عبدالعزیز بوده، هس��تند( خواهد بود. هم سلمان 
و هم نایف از همان نس��ل هس��تند. این انتص��اب هرچند 
فعاًل ب��ا مخالفت��ی روبه رو نش��ده، ام��ا بعید اس��ت پس 
 از مرگ س��لمان و مق��رن هم ب��ی مخالفت دنب��ال و اجرا 

شود. 
چراکه ن��وادگان نه چندان کم تعداد برای س��هم گیری در 
 وضعیت جدید به رقابتی س��نگین با یکدیگر وارد خواهند

 شد.
نگاه پادشاه تازه به ايران

در تحلیل ه��ا و اطالعات��ی که پادش��اه جدید عربس��تان 
دی��ده می ش��ود، او را ف��ردی محافظه کارت��ر و همچنین 
س��نت گراتر از ملک عبداهلل معرفی کرده اند. س��لمان که 
ظاهراً ب��ا بیماری آلزایمر هم دس��ت و پنج��ه نرم می کند 
میانه چندانی با اصالح��ات و یا تغیی��رات بنیادین ندارد. 
 این را می توان از نخس��تین نطق پس از پادش��اهی او هم 

دریافت.
 آنجا که سلمان تأکید می کند راه ملک عبداهلل را پی خواهد 
گرفت و می خواهد گام هایی در مسیر اتحاد کشورهای عرب 

مسلمان بردارد.
نقل قول های چندانی از پادش��اه جدید عربستان نسبت به 
ایران دیده نمی ش��ود، بر این اس��اس خیلی نمی توان نظر 
و باور ش��خصی او را پیرامون مراودات با همس��ایه و رقیب 

دیرینه تبیین کرد.
 اما نمی توان از یاد برد که اس��اس سیستم نظام حکومتی 
س��عودی محافظه کارتر از آن اس��ت که با تغییر پادش��اه 
تغییراتی اساس��ی در س��امان سیاسی این کش��ور ایجاد 
ش��ود. ضمن اینکه داالن های تودرتو و درهم تنیده قدرت 
در میان خاندان س��لطنتی باعث ش��ده نوعی پیچیدگی 
در اتخ��اذ تصمیمات سیاس��ی ریاض ایجاد ش��ود. این در 
هم تنیدگی و پیچیدگی س��بب می ش��ود تغییر سیاست 
 خارج��ی عربس��تان در قبال ای��ران هم چن��دان محتمل

 نباشد.
از آن سو گفته می ش��ود پادشاه 79 س��اله، سعود الفیصل 
و علی النعیم��ی را در س��مت های وزارت خارج��ه و نفت 
این کش��ور ابقا ک��رده اس��ت. دو جایگاهی که بیش��ترین 
حجم ارتباطات می��ان ای��ران و عربس��تان را در دل خود 
دارد و اتفاق��اً اصلی ترین ح��وزه اختالف میان دو کش��ور 
هم در این دو وزارتخان��ه رقم می خورد. هرچند ریاس��ت 
دس��تگاه امنیتی عربس��تان ه��م از دیگر مناصبی اس��ت 
 ک��ه می تواند ب��ر مناس��بات ته��ران و ری��اض تأثیرگذار 

باشد. 
صندلی که پس از اس��تعفای اجباری بندر بن سلطان )که 
یکی از ایران س��تیزترین ش��اهزادگان س��عودی به شمار 
می رود( خال��د بن بندر ب��ر آن تکیه زده اس��ت. فردی که 
خیلی در مناس��بات قدرت س��عودی تأثیرگذار نیس��ت و 
بعید اس��ت که او به عنوان یکی از صحنه گردانان تحوالت 
 سیاس��ت خارجی س��عودی نقش آفرینی چندانی داشته 

باشد. 
با تمام آنچه گفته ش��د، انتظ��اِر تحول در رواب��ط ایران و 
سعودی در کوتاه مدت، آن هم تنها به واسطه مرگ عبداهلل 
ق��دری خوش بین��ی غیرمنطق��ی اس��ت. از س��وی دیگر 
انتظار تنش در درون دس��تگاه س��عودی به واسطه بحران 
جانشینی هم تا چند س��ال آینده و دست کم تا زمان مرگ 
پادش��اه )س��لمان( و ولیعهدش )مقرن( محق��ق نخواهد 
ش��د. درنتیجه ش��اید بیش از اینکه در اندیشه خبر مرگ 
عبداهلل و سلمان باشیم، بهتر باشد راهبردی منطقی برای 
 تعامل، تهدی��د و مذاکره همزمان با رقی��ب دیرینه تدوین

 نماییم.

پادشاه تازه نفت چه نگاهی بر ايران دارد ؟

سلطان مبتال به آلزایمر بر اریکه!

امام جمعه اصفهان:

 هیچ توطئه ای نمی تواند
 به ما ضربه بزند

امام جمعه اصفهان گفت: آمریکا، انگلیس و فرانس��ه 
جیره خوار رژیم صهیونیستی هستند.

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های این 
هفته نماز جمعه اصفهان ب��ا محکوم کردن توهین به 
مقدسات از سوی نشریات فرانسه اظهار کرد: فرانسه 
که خود را مهد آزادی می داند توهین به مقدسات را نیز 
جزیی از آزادی می داند.وی با انتقاد از رفتارهای دوگانه 
غرب در مقابل اسالم افزود: همین کسانی که خود را 
منادی آزادی می دانند اگر کس��ی در فرانسه چادر و 

حتی روسری به سر کرد، با آن فرد برخورد می کنند.
 امام جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه این گونه تهمت ها 
هیچ صدمه ای به اسالم نمی زند و عزت بزرگان دینی 
ما را نیز باال می برد و بارها دیده ایم که مکر دش��منان 
به خودش��ان بازمی گردد اضافه ک��رد: هیچ توطئه ای 
نمی تواند به ما ضربه بزن��د، در صورتی که صبر و تقوا 
پیشه کنیم و در نهایت کسانی که در مقابل دشمنان 

اسالم می ایستند سربلند هستند.
طباطبایی ن��ژاد در بخش دیگری از س��خنان خود با 
تسلیت شهادت س��ربازان مقاومت و سردار اهلل دادی 
خاطر نشان کرد: رفتار تروریستی رژیم صهیونیستی 
بی پاس��خ نمی ماند.وی ادامه داد: کش��ورهای غربی و 
به ویژه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان جیره خوار رژیم 
صهیونیستی هستند و پول های یهودیان در شکم آن ها 
ریخته شده و زندگی آن ها بر همین مبنا استوار است و 
امیدواریم خداوند شیطنت های سرطان منطقه و عالم 
را به خودش بازگرداند.امام جمعه اصفهان با اش��اره به 
نامه تاریخی رهبر معظم انقالب ب��ه جوانان آمریکا و 
سایر کش��ورهای غربی عنوان کرد: بسیاری از جوانان 
غربی این نامه را که مضمون کلی این نامه این بود که 
به جوانان می گفت خودتان بیایید اسالم را بشناسید 

و گوش به حرف سردمدارانتان ندهید را می خوانند.
وی با تأکید بر اینکه اس��الم دین محبت است گفت: 
اسالم دینی آسمانی اس��ت و نباید کسی حرمت این 

دین را خدشه دار کند.
طباطبایی نژاد با اش��اره به تالش دشمنان در گذشته 
برای تصرف مناطق شمالی ایران گفت: کمونیست ها 
در تالش بودند شهر آمل را که در آن زمان به شهر هزار 
سنگر معروف شد تصرف کنند ولی شکست خوردند 
و متوجه ش��دند که ملت ایران برای چیزهای جزیی 

دینشان را از دست نمی دهد.

 رییس س��ازمان بسیج عشایری کش��ور اظهار داشت: با 
تدابیر حکیمانه امام خامنه ای )مدظله(، رژیم کودک کش 
صهیونیستی از استراتژی اصلی خویش یعنی نیل تا فرات 
عقب نشسته است.سرهنگ آزوغ گفت: 22 بهمن اوج قله 
اقتدار ملی این کشور است که هیمنه پوشالی استکبار را 
در نوردید و 22 بهمن و رهبری حضرت امام )ره( بود که 
لباس خاری و ذلت را بر تن اس��تکبار و ایادیش پوشاند و 
مردم ایران و جهان اسالم طعم شیرین انسجام اسالمی و 
ملی را چشیدند.وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بسط و توسعه امنیت ملی و راهبردهای تعریف 
ش��ده و نقش آفرینی معظم له در سیاس��ت های کالن 
دفاعی، افزود: نظام اسالمی قواره ای است که برای دنیای 
اسالم و مستضعفین و آزادگان جهان در نظر گرفته شده 

است و وعده خداوند متعال اس��ت و رهبری این نظام با 
توجه به ش��رایط مجموعه جهانی و اسالمی بر تهدید ها 
و فرصت ها اثرگذاری دارد و س��کان کش��تی اسالمی را 
هدایت و نقش آفرینی می کند.سرهنگ آزوغ با اشاره به 
ایفای نقش محور مقاومت در برابر صهیونیسم با توجه به 
تجاوز اخیر ارتش ر ژیم صهیونیستی به عمق خاک لبنان، 
تصریح کرد: با تدابیر حکیمانه امام خامنه ای )مدظله(، 
رژیم کودک کش صهیونیستی از استراتژی اصلی خویش 
یعنی نیل تا فرات عقب نشسته است و اگر امروز در اطراف 
خویش دست به حرکاتی می زند و با تمام توان به جنگ 
خانواده ای یا ش��هرکی می آید، می خواهد ب��ه آن مردم 
تحت س��تم خود بگوید هنوز نیم رمقی از حیاتش باقی 

مانده است.

نایب رییس انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت:اگر 
زمانی رژیم صهیونیس��تی دس��ت از ترور بردارد در 
مجامع بین المللی جای تعجب دارد.حسن اختری با 
اشاره به ترور جهاد مغنیه اظهار داشت: این که رژیم 
صهیونیس��تی دس��ت به ترور بزند جدای از ذات این 
رژیم سفاک نیست.  نایب رییس انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان ادامه داد: اگر زمانی رژیم صهیونیستی دست 
از ترور بردارد در مجامع بین المللی جای تعجب دارد.

وی تصریح کرد: ترور نهایت ضعف این رژیم اس��ت. 
کس��ی که منطق و قدرت رویارویی مستقیم نداشته 
باشد، قطعاً چاره ای جز دس��ت زدن به ترور نخواهد 

داش��ت. هر جا اس��م ترور به چش��م می خورد، قطعاً 
بیانگر ضعف آن س��ازمان یا رژیم تروریس��م اس��ت.  
اختری اضافه کرد: این که مجموعه ای شناس��ایی و 
سپس با بالگرد  بمباران ش��ود، فقط می تواند بیانگر 
زبونی یک رژیم یا دستگاه است.  نایب رییس انجمن 
روزنامه نگاران مسلمان در پایان خاطرنشان کرد:  این 
قبیل اقدامات قطعا بدون پاس��خ نخواهد ماند، و این 
قبیل ترور های کور  چه از طریق نیروهای مقاومت و 
چه به وسیله نیروهایی که پشتیبانی کننده نیروهای 
مقاومت در سوریه و عراق هستند، پاسخ داده خواهد 

شد. 

پس از ديدار و گفت وگو با کری

ظريف: به منظور جلوگیری از 
تخريب ها مذاکره کرديم

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: در دیدار با جان کری درباره 
ضرورت تس��ریع و تقویت روند مذاکرات به منظور جلوگیری از 

تخریب هایی که صورت می گیرد گفت وگو شد.
محمد ج��واد ظری��ف پ��س از دی��دار با ج��ان ک��ری همتای 
امریکایی خود در داووس س��وییس با بیان این که »قرار ش��ده 
اس��ت کارشناس��ان برای حصول نتیحه مذاکرات گفت گوها را 
همچنان ادامه بدهند« اف��زود: در این دی��دار درباره بحث های 
مختلفی که دوستان ما در زوریخ پیگیری می کنند از جمله تعداد 
سانتریفیوژها، روش های غنی س��ازی و همچنین پیشنهادهای 

مختلفی که از طرفین مطرح بوده بحث کردیم.
وی با بیان این که »قرار شد همکاران ما به ویژه کارشناسان فنی 
دو طرف بحث ها را ادامه بدهند تا به یک نتیجه واحد برس��یم« 
افزود: کارشناسان دو طرف نیز گفت وگوها را در زوریخ پیگیری 
می کنند و تا پایان هفته نیز این گفت وگوها را با همتایان اروپایی 
خود ادامه خواهن��د داد.وی گفت: امیدواری��م با تالش هایی که 
صورت می گیرد کار را هرچه سریعتر پیش ببریم.رییس دستگاه 
دیپلماسی کشورمان در ادامه با اشاره به این که »بخشی از دولت 
امریکا به دنبال توافق با ایران است« گفت: گرچه گروه هایی هم 
هستند که با توافق موافق نیستند و سرو صدای زیادی هم از طرف 
 آن ها شاهدیم. البته مهم این است توافقی که راجع به آن بحث

 می شود توافقی باشد که حقوق و عزت مردم ایران را به رسمیت 
بشناسد. توافقی که قابل قبول باشد.

وی تصریح کرد: آن چه واضح اس��ت جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال سالح هسته ای نبوده و هیچ مشکلی هم نداریم ثابت کنیم 

برنامه هسته ای ما منجر به تولید سالح نمی شود.

ريیس مجلس شورای اسالمی

در صورت به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات اوباما مسوول خواهد بود

رییس مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه مس��ایل دولت و 
کنگره و مش��کالت داخلی آمریکا به ما مربوط نمی شود، گفت: 
در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اوباما مسوول خواهد بود.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی  دیروز در همایش 
سراسری ستادهای دهه فجر انقالب اس��المی که در تاالر ایوان 
شمس برگزار شد، در بخش��ی از سخنان خود با اش��اره به ترور 
برخی نیروهای مقاومت در خاک س��وریه توس��ط رژیم غاصب 
صهیونیستی اظهار داشت: اینکه اسراییل عده ای از افراد مقاومت 
را در خاک سوریه ترور کرد مسئله مهمی است که نشان می دهد 
تروریست و صهیونیست دو روی یک سکه هستند و ظلم مضاعف 
این است که این اقدامات را در قالب دین انجام می دهند، اگر ایران 
در اشغال عراق کنار مردم این کش��ور بود بخاطر مردم عراق بود 
چون مظلوم بودند در حالی که همه کشورهای دیگر به نوعی با 

آمریکا وصل شدند و در نهایت آمریکا مجبور شد از عراق برود.
وی افزود: تروریس��م یک ظل��م مضاعف به عراق و س��وریه بود، 
جریان س��وریه خیلی موضوعات را مکش��وف کرد، اگر ما از اول 
می گفتیم دست تروریست ها با آمریکایی ها و اسراییلی ها یکی 
اس��ت، همه می گفتند نه، آنها دنبال دموکراس��ی هس��تند اما 
 خالف می گفتند، چراکه تروریس��ت ها زیر زرورق پنهان ش��ده

 بودند.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران جزء 
معدود کشورهایی بود که با مساله تروریسم مبارزه اصلی کرد و 
بقیه کشورها تنها ش��عار می دادند مثاًل ائتالف 40 کشور را مثاًل 
علیه داعش درست کردند اما وقتی نتوانستند کاری انجام دهند 

فضاحت بار است و خجالت هم نمی کشند.

اخبار کوتاه

2
مهم ترین شعار در روز 22 بهمن پاسخ به توطئه استکبار است

آب خضر قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی گفت که مل��ت ایران در 
راهپیمایی روز 22 بهمن پاسخ توطئه های استکبار در جهت اهانت به ساحت پیامبر 
اس��الم را خواهد داد. : ان ش��اءاهلل 22 بهمن که پربرکت ترین ایام تاریخ ملت است به 

مراسمی شکوهمند و شورآفرین در سال جاری تبدیل خواهد شد. 
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 سلمان
  تأکید می کند 

راه ملک عبداهلل 
را پی خواهد 

گرفت و می خواهد 
گام هايی در مسیر 

اتحاد کشورهای 
عرب مسلمان 

بردارد

 ريیس سازمان بسیج عشايری کشور
22 بهمن هیمنه پوشالی استکبار را درنورديد

شهادت »جهاد مغنیه« و »اهلل دادی« بی پاسخ نخواهد ماند

من عاشق محمد )ص( هستم - راهپیمایی نماز گزاران اصفهانی  

س ها : ايمنا 
عک
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گشتی در اخبار تهیه سند کاهش تلفات جاده ای در اصفهان

فقدان طرح مناسب؛ حلقه مفقوده در مسیر اصالح الگوی پوشش

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از تهیه سند کاهش تلفات جاده ای با هدف 
کاهش آمار تلفات با همکاری 23 دستگاه اجرایی استان خبر داد.

 افزایش ایمنی یکی از مهمترین اقدامات حوزه راهسازی است که با تالش دستگاه ها 
برای برقراری ایمنی و ارتقای ایمنی راه های استان این سند تهیه شده است.
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برنامه مديريت زيست بومی اصفهان 
تدوين می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اصفهان گفت: برنامه مدیریت 
زیست بومی با مش��ارکت دس��تگاه های مربوط اصفهان در حال 
تدوین است و با انتخاب مشاور، فرآیند تدوین آن تسهیل می شود.

حمید ظهرابی پیرامون وضعیت تاالب گاوخونی اظهار داش��ت: 
با توجه ب��ه اینکه مص��رف کننده های آب زاینده رود در مس��یر 
دسترسی آب به تاالب هستند، به طور طبیعی تا زمانی که کمبود 
آب وجود دارد، برای تامین حق آبه تاالب با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: آب رهاس��ازی شده، نیز س��بب تغذیه سفره های آب 
زیرزمینی منطقه شده و این مس��ئله به تاالب کمک می کند اما 
تنها بخشی از آب های برگشتی از زمین های کشاورزی و حرکت 
زیرسطحی آب س��بب مرطوب شدن تاالب ش��ده و آبگیرهایی 
هم در تاالب شکل گرفته اما به تاالب چیزی با عنوان »حق آبه« 

نرسید.

مسووالن بیمه شدن خدمات مشاوره 
ازدواج را جدی بگیرند

یک مشاور ازدواج و خانواده گفت: متأسفانه به دلیل هزینه باالی 
خدمات مشاوره پیش از ازدواج بسیاری از جوانان از این خدمات 
استفاده نمی کنند که در صورت بیمه ش��دن این خدمات آمار 
طالق کاهش پیدا خواهد کرد و مسووالن باید آن را جدی بگیرند.

افسانه نیک راد با اشاره به نقش مش��اوره های پیش از ازدواج در 
تحکیم خانواده ها و ازدواج های پایدار و موفق گفت: نقش مشاوره  
و اظهار نظر کارشناس��ان در ازدواج های موفق را نباید فراموش 
کرد استفاده از خدمات مش��اوره از قبل از ازدواج باعث می شود 

زوج های جوان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند.
وی افزود: هم اکنون در مقایسه با س��ال های اخیر خوشبختانه 
اهمیت این موضوع برای بسیاری از خانواده ها روشن شده است 
و می توان گفت خدمات مشاوره ازدواج جایگاه خود را در میان 
خانواده ها پیدا کرده اس��ت.این مش��اور ازدواج تصریح کرد: اما 
نکته ای که در این میان وجود دارد هزینه باالی خدمات مشاوره 
است که مانع بس��یاری از جوانان برای اس��تفاده از این خدمات 
می شود و تا کنون چندین بار موضوع بیمه شدن خدمات مشاوره 
ازدواج مطرح شده است اما تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده 
اس��ت.نیک راد با اش��اره به افزایش آمار طالق در کشور گفت: 
آمارهای اخیر که حکایت از افزایش طالق در کشور دارد، نگران 
کننده اس��ت اما در صورت بیمه ش��دن خدمات مشاوره ازدواج 
تمام گروه ها از هر قشر و با هر درآمدی می توانند از این خدمات 
استفاده کنند و این موضوع در کاهش آمار طالق در کشور نقش 

مؤثری دارد.

تمديد مهلت ارسال آثار به جشنواره 
سراسری داستان کوتاه زاينده رود

دبیر جش��نواره ملی داس��تان کوتاه زاینده رود از تمدید مهلت 
برگزاری این جشنواره تا 2۰ بهمن ماه خبر داد.

داریوش اسماعیلی  در این ارتباط اظهار داشت: فراخوان نخستین 
جشنواره ملی داس��تان کوتاه زاینده  رود تا پایان دی ماه مهلت 
داشت اما با توجه به اس��تقبال عالقه مندان داستان کوتاه مهلت 
ارسال به دبیرخانه این جشنواره تا 2۰ بهمن ماه تمدید شده است. 
وی افزود: رودخانه زاینده رود نقش محوری در ایجاد تمدن دارد و 
به نوعی زندگی مردم استان اصفهان به این رودخانه وابسته است 
و بر این مبنا مهمترین هدف ما در برگزاری این جشنواره نگاه به 

تاثیرات رودخانه بر زندگی مردم است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با اشاره به اینکه 
مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان جشنواره در اردیبهشت ماه 
سال ۱3۹۴ است، افزود: این جشنواره سراسری دانشجویی در دو 
بخش آزاد و ویژه به همت معاونت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
و معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان و با همکاری 
کانون های سوتک، راه امید، باران، صال، قندپارسی در دو بخش 

آزاد و زاینده  رود برگزار می شود.
وی ادامه داد: این جشنواره ویژه دانشجویان است و می تواند در 

رفع خشکسالی تاثیرگذار باشد.

7محصول غذايی غیرمجاز اعالم شد
سخنگوی سازمان غذاو دارو با اعالم اسامی هفت محصول فاقد 
مجوز بهداش��تی گفت: اعالم اس��امی این متخلفین در راستای 

نظارت بر سطح عرضه محصوالت صورت می پذیرد.
مهندس محمد هاش��می گفت: هفت محصول غذایی و شرکت 
تولید کننده به دلیل فقدان مجوزهای الزم از سوی این سازمان 
غیرمج��از اعالم ش��ده اس��ت.وی اف��زود: تولیدکنن��دگان این 
محصوالت غذایی فاقد مجوزهای مورد نیاز س��ازمان غذا و دارو 

بوده و اجازه تولید و عرضه هیچ یک از محصوالت را ندارند.
وی ش��رکت و محصوالت غذایی فاقد پروانه س��اخت و مجوز از 
وزارت بهداشت را شرکت پنیر لیقوان با نام های تجاری آرخاایل 
 pokka) با نام تجاری C و فیروز امجدی، نوش��یدنی ویتامین

vitaene(، کوهساران عنوان کرد.
س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو همچنین کمپوت آناناس با نام 
 deniz خاویار کشور آذربایجان با نام تجاری ،leonard تجاری
tohfeleri، کلوچه با نام تجاری محبوب و چیپس سنتی با نام 
تجاری ایرانیان که فاقد تاریخ مصرف و دارای مزه و رنگ نامناسب 
اس��ت از دیگر محصوالتی هستند که س��ازمان غذا و دارو آنها را 

غیرمجاز اعالم کرده است.
بنابر اعالم روابط  عمومی س��ازمان غ��ذا و دارو، وی با بیان اینکه 
اعالم اسامی متخلفین در راستای تاکیدات ریاست سازمان غذا 
و دارو مبنی بر تشدید نظارت بر سطح عرضه محصوالت صورت 
می پذیرد، به مردم اطمینان داد این دس��تور با جدیت توس��ط 

بازرسان سازمان غذا و دارو پیگیری می شود.
هاش��می در پایان از هموطنان خواس��ت در صورت مش��اهده 
محصوالت غیر مجاز اعالم ش��ده با اطالع رس��انی سریع، روابط 
عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و نیروی 
انتظامی را آگاه سازند تا نسبت به جمع آوری آنها در کوتاه ترین 

زمان ممکن اقدام شود.

فرماندار لنجان:

مبارزه با قاچاق کاال مصداق 
جهاد اقتصادی است

فرمان��دار شهرس��تان 
لنجان گفت: دس��تگاه 
های اجرایی شهرستان 
لنجان بای��د در زمینه 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق به 
توصی��ه ه��ای رهب��ر 
معظم انق��الب به طور 
کامل عمل کنند چرا که مبارزه با قاچاق کاالیکی 

از مصادیق جهاد اقتصادی است.
سید محس��ن س��جاد در نشس��ت کمیته مبارزه 
با قاچ��اق کاال در شهرس��تان لنجان با اش��اره به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با 
قاچاق کاال، اظهار کرد: در راستای تاکیدات معظم 
له و در دس��تور کار قرار گرفتن فرمایشات ایشان 
در دولت تدبیر و امید، ما نیز موظفیم با قدرت هر 
چه تمام تر با قاچاق کاال در شهرستان مبارزه همه 

جانبه داشته باشیم.
وی افزود: شهرس��تان لنج��ان به لح��اظ جایگاه 
اقلیمی و قرار گرفتن در مسیر مواصالتی پنج استان 
چهارمح��ال و بختیاری، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
 خوزس��تان، بوش��هر و فارس داری فرص��ت ها و 
قابلیت های مناسبی است و به طبع آن تهدید های 
چون قاچ��اق دام، چوب، کااله��ای خارجی، مواد 
غذایی، س��یگار، مواد مخدر و... این شهرستان را 
تهدید می کند.فرماندار شهرستان لنجان با اشاره 
به مبارزه با پدیده ش��وم قاچاق کاال، تصریح کرد: 
شهرستان لنجان با کسب 8۰ امتیاز رتبه نخست 
استان اصفهان را در خصوص مبارزه با قاچاق کاال 
را در کارنامه خود دارد لذا کمیته مبارزه با قاچاق 
کاال در شهرستان لنجان و دس��تگاه های اجرایی 
باید در این زمینه به توصیه ها و فرمایش��ات رهبر 
معظم انق��الب به طور کامل عمل کنن��د و با تمام 
قدرت در میدان عمل حضور داشته باشند چرا این 

خود یکی از مصادیق جهاد اقتصادی است.
سجاد با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کاال عزم همه 
دس��تگاه ها را می طلبد، اضافه ک��رد: طی۱۰ ماه 
گذشته اتاق اصناف شهرس��تان لنجان تعداد 3۰ 
مورد گشت مشترک برگزار کرده است که در این 
گش��ت ها تعداد ۱7۴ واحد صنفی مورد بازرسی 

قرار گرفته است.

سردرگمی در بازار برای یافتن لباس باهنجار

لباس هایی هستند که مردم آنها را می پوشند تا به چشم بیایند 
و مردمی هس��تند که می خواهند لباس هایی بپوش��ند که به 
 چش��م نیایند. لباس هایی که به چش��م می آیند و مردمی که 
می خواهند به چشم نیایند؛ جنگی جامعه شناختی که سالیان 
سال است بین مردم و لباس هایشان برقرار است؛ پیروز میدان 
این جنگ نابرابر هم کس��ی جز صاحبان اصن��اف و طراحان و 
دارندگان کارگاه های تولیدی نبوده است.س��ردرگمی در بازار 
برای پیدا کردن لباس مناس��ب تجربه های تمام نش��دنی که 
 همه ما بارها و باره��ا برایمان اتفاق افتاده اس��ت. گاهی پیش

 می آید که روزها و ساعت ها در فروش��گاه ها برای پیداکردن 
یک مانتو یا شلوار مناسب پرسه می زنی و آخر سر خستگی را 
به دوش می گیری و پا در دکان بزاز محترم می گذاری و پارچه 
را می خری و خدمت خیاط باشی می بری و در این فاصله بارها 
خودت را لعنت می کنی که کاش از اول همین کار را کرده بودم.
 به راس��تی چرا هر روز آب رفتگی طول و ع��رض لباس ها مد

 می شود و غالب مردم هم چون انسان های نجیب سر در گریبان 
اسکناس های خود را برای اینچنین جامه ای خرج می کنند؟ 
با آغاز فصل زمستان و نزدیک ش��دن به عید نوروز بازار فروش 
زمستانه و بهاره پوشاک داغ و نمایشگاه های مختلفی با عنوان 
مد و لباس در گوشه و کنار شهر برپا  می شود حال باید دید بعد 
از قول و قرارهایی که مسووالن برای سامان بخشی به وضعیت 
پوشش ش��هروندان داده اند تا چه میزان به این وعده ها جامه 

عمل پوشانده شده است؟
قانون س��اماندهی مد و لباس مجلس ش��ورای اسالمی به رغم 
اینکه با محور قرار دادن موضوع م��د و لباس تالش کرده که به 

ساماندهی وضع پوش��ش بپردازد و پاسخی برای منویات مقام 
معظم رهبری باشد؛ با چالش های گس��ترده ای مواجه است. 
طبق تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی از 
جمله چالش ه��ای  مهمی که در این زمینه م��ی توان یاد کرد 
 چش��م پوش��ی از ُمد به عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به

 زیرساخت های مورد نیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت اجرایی 
قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد 
اهداف، عدم تمایل تولیدکننده به استفاده از ظرفیت طراحان 
لباس، ضع��ف در نس��اجی و طراحی پارچه در کش��ور، فقدان 
زیرس��اخت های الزم برای ف��روش آثار مورد تایی��د کارگروه 
س��اماندهی مد و لباس، عدم نظارت کافی از س��وی نهادهای 
ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان، ضعف 
در اطالع رسانی و تبلیغات در آثار طراحی شده، حجم گسترده 
واردات رس��می و غیررس��می پوش��اک و ملحقات وابس��ته از 

مهمترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید.
فاصله طرح ها و آنچه در بازار ديده می شود

مشکالت مربوط به وضع پوشش مردم تنها به این مسایل ختم 
 نمی ش��ود و آنچه که به عنوان مهمترین معض��ل در این باره 
می توان از آن یاد کرد فاصله ای اس��ت که طرح های اسالمی 
و داخلی از نمایش��گاه ها تا خانه مردم طی می کند. دلیل  این 
فاصله به عدم مطابقت طرح ها با سالیق مردم بر می شود. دست 
و پا گیر بودن و پرتکلفی عمده دالیلی است که مردم معموال از 
انتخاب پوشاکی با عنوان ایرانی اسالمی سر باز می زنند.بخش 
مهمی از پوشاک، مدها و طرح هایی که ارایه می شوند متوجه 
خانم هاست. طرح هایی که با عنوان ایرانی – اسالمی برای بانوان 

کشور ارایه می ش��ود تمام تالش��ش را دارد که بتواند پوششی 
جایگزین برای پوشش کنونی ایجاد کند اما در این بین روحیات 
زنان قرن ۱۴ که عموما شاغل هس��تند و ساعات زیادی را باید 
بیرون منزل بگذرانند در نظر گرفته نش��ده است. زن امروز به 
دنبال لباسی است که عالوه بر ویژگی های ظاهری راحتی را نیز 

برایش در پی داشته باشد. 
وقتی دانش آموختگان خارج طراح لباس می شوند

نبود رشته طراحی لباس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 
نیز باعث شده است که بسیاری از عالقه مندان این رشته برای 
تحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و بعد از  پایان تحصیل 
 به کش��ور بازگردند و وارد بازار کار ش��وند و این خود می تواند 
زمینه ای برای فاصله گرفتن پوشش و فرهنگ ایجاد کند؛ ایجاد 
رشته طراحی لباس در دانشگاه ها و ایجاد محتوای مناسب برای 
دانشجویان این رشته می تواند از زمانی که برای توجیه طراحان 
و فارغ التحصیالن این رشته الزم است، کاسته و بیشتر به آنچه 
باید برای این فرهنگ تغییر یافته و به فنا رفته انجام داد، پرداخته 
شود. نبود طراح دلس��وز که با چشم پوش��ی از هر نگاه بازاری 
 به طراحی لباس مناس��ب ب��رای جوانان این مرز ب��وم بپردازد

 اصلی ترین مشکل در زمینه لباس و پوشش است. طراحی که 
بدون البی و زد و بند بازاری ها ب��ا نیت خیرخواهانه به طراحی 
لباس بپردازد و با قاطعیت از طرح خود دفاع کند و امکان هیچ 
نوع تغییری را در طرحش ندهد، طراحی که زیر بار هیچ اتحادیه 

و صنفی نرود و فقط و فقط به بهبود وضع پوشاک بپردازد.
 نقش سینما و تلويزيون بر آنچه مردم می پوشند

همچنین برای آن دس��ته از جوانان که تنها شرایط بازار باعث 
نوع پوشش آنها نش��ده اس��ت خود نیز پیگیر لباسی خاص با 
خاصیت جلب توجه باال هستند، اصالح الگوی پوشش بازیگران 
و سینماگران در فیلم ها می تواند به عنوان کارآمدترین شیوه 
تبلیغ استفاده کرد. در گذشته طراحان صحنه وظیفه طراحی 
لباس بازیگران را بر عهده داشتند و معموال بدون نگاه تخصصی 
این کار صورت می گرفت و حتی کس��ی را که مسوول انتخاب 
لباس بازیگران بود تا حد جامه دار گروه فیلمبرداری پایین می 
آوردند اما با اضافه شدن طراح لباس به گروه فیلمبرداری انتظار 
می رود که الگوی مناسبی در این فیلم ها برای مردم ارایه شود. 
تولید انبوه پوش��اک با طراحی نامناس��ب در بازار باعث ارزانی 
آنها شده است و به راحتی در دسترس مردمی که می خواهند 

کمترین هزینه را کنند، قرار می گیرد. 
اگر دولت برای پوشش مردم به اندازه شکم آنها ارزش قائل باشد 
در نهایت می تواند یارانه ای برای پوشاک اسالمی در نظر بگیرد 
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     رییس پلیس امنیت عمومي فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان اعالم کرد: به محض تماس با ۱۱۰ درخصوص 
موضوع مزاحمت هاي خیاباني، گشت ویژه اي به سرعت 

در محل حاضر و به مشکل مردم رسیدگي مي کند.
سرهنگ اکبر عاصمي اظهار کرد: پاسخ پلیس در مقابل 
اعمال کس��اني که براي مردم مزاحم��ت ایجاد کنند، و 
با اقدامات ش��رارت آمیز، ایجاد رعب و وحش��ت، نزاع و 
درگیري و ضرب و جرح در انظار عمومي در نظم و امنیت 

جامعه اخالل نمایند، بسیار قاطعانه و سخت خواهد بود. 
وي با بیان اینکه امیدواری��م اینگونه افراد پیام پلیس را 
دریافت کرده و از نتیجه کارش��ان عبرت بگیرند، افزود: 
قطعا پلیس اجازه نمي دهد، کسي نظم و امنیت عمومي 

جامعه را به هم بریزد و به مردم تعرض کند. 
رییس پلیس امنیت عمومي فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان تصریح کرد: در این زمینه گشت ویژه اي در این 
پلیس تشکیل شده و مردم فقط الزم است با ۱۱۰ تماس 

بگیرند و موضوع را با پلیس در میان بگذارند. 
سرهنگ عاصمي خاطرنش��ان کرد:  به محض تماس با 
۱۱۰ بالفاصله اکیپ وی��ژه اي از نیروهاي پلیس امنیت 
اخالق��ي در محل حاضر ش��ده و به موضوع رس��یدگي 
مي کنند و حتي اگر فرد آس��یب دیده و یا کس��ي که به 
پلیس گزارش داده، چهره افراد را هم در خاطر نداشته 
باشد و فقط شماره پالک خودرو یا موتورسیکلت را به ما 
بدهد به سرعت اقدامات ویژه براي دستگیري مجرمان و 

تحویل آنان به دستگاه قضایي انجام خواهد شد. 

    همه ما هن��گام گردش در حاش��یه زاین��ده رود از کنار 
تپه اشرف رد ش��ده ایم؛ تپه ای که بناها و اشیای تاریخی 
بااهمیتی از دوران اشکانی و ساسانی مربوط به ایران باستان 
گرفته تا دوران اخیرتر افش��اری در آن مدفون شده است.

مسوول مرکز باستان شناسی معاونت میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان سپس درباره اهمیت تاریخی 
این تپه اظهار می کند: بر اس��اس کاوش هایی که صورت 
گرفته، وجود یک بنای سنگی بس��یار معظم و حکومتی 
مربوط به دوره ساس��انی در تپه اش��رف ثابت شده است. 
در الیه های تحتانی تپه هم س��کونت گاه های اولیه دوره 
اشکانی کشف شده که باید درباره آن ها مطالعه بیشتری 
انجام ش��ود. از طرف دیگر در دو دوره دیلمی و افش��اری 
ساخت و سازهایی بر روی سازه های دوره ساسانی صورت 
گرفته است. به طور کلی مطالعات بر روی این تپه در مرحله 
اولیه است و باید برای رس��یدن به نتایج درست تر حفاری 
و فضاهای معماری مدفون در تپه بیرون کش��یده ش��ود. 
سفال ها و اشیای ارزشمند دیگری هم از دوره های اشکانی، 
ساسانی و اسالمی در این تپه پیدا شده است. علمدار علیان 
اضافه می کند: اگر طرح سایت موزه وارد فاز اجرایی شود، 
حفاظت و امنیت این تپه هم ب��رای جلوگیری از دزدیده 
شدن اشیای تاریخی آن تامین می شود. اجرای طرح سایت 
 موزه بس��ته به س��رعت تامین اعتبارات آن می تواند بین

 2 تا ۱۰ سال آینده انجام شود. 
علیان درباره اهمیت تپه جی نیز بیان می کند: قدیمی ترین 

مس��جد اصفهان زیر این تپه مدفون است که بزرگ ترین 
معضل کاوش آن، وجود دبیرستانی بر رویش است که باید 
مدیریت اداره کل میراث با آموزش و پرورش تعامل کند و 
با تامین محل جایگزین برای این مدرس��ه، امکان حفاری 
این تپه و کشف بقایای این مسجد تاریخی را فراهم کند. در 
نهایت باید گفت که اصفهان در درجه اول شهری با اهمیت 
تاریخی و فرهنگی اس��ت که نباید ای��ن جنبه آن مغفول 
بماند. نکته مهم دیگ��ر در این میان به وج��ه درآمدزایی 
این موضوع برمی گردد. استفاده از پتانسیل های تاریخی 
اصفهان می تواند مخاطب زیادی ج��ذب کند و در آینده 
نزدیک می توان به فکر کسب درآمد از این پتانسیل ها بود. 
اتفاقی که قطعا درباره تبدیل تپه اشرف به سایت موزه هم 
می تواند رخ دهد و سرمایه گذاری بر روی این موضوع قطعا 
 می تواند به جذب گروه جدیدی از گردشگران به اصفهان 

کمک کند.

     فرمانده انتظامي استان اصفهان اعالم کرد: عامالن شهادت 
دو نفر از ماموران پلیس مرکز اس��تان اصفهان که ش��امگاه 
چهارش��نبه در جریان تعقیب و گریز دو س��ارق به شهادت 

رسیده بودند، دستگیر شدند.
سردار عبدالرضا آقاخاني در حاشیه مراسم تشییع پیکر دو نفر 
از ماموران پلیس مرکز استان اصفهان که در جریان تعقیب و 
گریز دو سارق به شهادت رسیده بودند، اظهار داشت: شامگاه 
اول بهمن ماه بود که یکي از واحدهاي گشت موتوري یگان 
امداد فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان به یک دستگاه 
خودرو مشکوک ش��د و قصد متوقف کردن آن را داشت که 
سرنش��ینان آن به س��رعت اقدام به فرار کردند. وي افزود: 
در ادامه، ماموران به تعقیب خ��ودرو پرداختند و در بزرگراه 
فرودگاه اصفهان متهمان خودرو را به موتورسیکلت ماموران 
زده و باعث انحراف آن و برخورد با خودروهاي عبوري شدند 
که در نهایت منجر به شهادت دو نفر از ماموران مومن، متعهد 

و توانمند این فرماندهي شد.
 فرمانده انتظامي استان اصفهان عنوان داشت: بالفاصله، هر 
دو متهم اصلي این پرونده دستگیر و در بررسي هاي صورت 
گرفته مشخص شد که هردوي آنها از س��ارقان سابقه دار و 
معتاد به مواد مخدر هستند و تحقیقات از آنان در خصوص 

سرقت هاي احتمالي همچنان ادامه دارد.
 سردار آقاخاني خاطرنشان کرد: در حال حاضر مراحل اولیه 
بازجویي از س��ارقان در حال انجام اس��ت و پس از تکمیل 
پرونده، متهمان به دست قانون سپرده مي شوند و دستگاه 

قضایي در خص��وص آنان تصمی��م گیري خواه��د کرد که 
امیدواریم به س��زاي اعمال شان برس��ند. وي با بیان اینکه 
نیروي انتظامي آماده اس��ت تا پاي جان تک تک عزیزانش 
از امنیت جامعه اس��المي دفاع کند، گفت: قطعاً این اولین 
ش��هید پلیس نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود و به حمد 
اهلل درب شهادت به روي نیروي انتظامي باز است. وی اظهار 
کرد: ش��هادت این عزیزان خون تازه اي در رگ هاي س��ایر 
همکاران ما در نیروي انتظامي استان جاري کرد تا منسجم 
تر و مقاوم تر از همیش��ه در مقابل همه بزهکاران بایس��تند 
 و اجازه نا امني و بره��م زدن نظم عموم��ي را به هیچ کس

 ندهند. 
وي تصریح کرد: با ش��هادت این دو ش��هید واال مقام، شمار 
شهداي نیروي انتظامي استان اصفهان در سال جاري به ۶ 

شهید رسیده است. 

نماینده م��ردم فری��دن در مجلس  گف��ت: رییس مجلس 
گرجستان که دیروز در رأس یک هیات بلندپایه به صورت 
رسمی وارد ایران شده، دوشنبه به فریدونشهر اصفهان سفر 
می کند.محمدعلی اسفنانی ، با اشاره به سفر رییس مجلس 
گرجس��تان به ای��ران پیرامون برنامه ه��ای رییس مجلس 
گرجس��تان در ایران بیان کرد: از جمله برنامه های رییس 
مجلس گرجس��تان در ایران دیدار وی با الریجانی، رییس 
مجلس شورای اسالمی بوده و نیز دیداری با رییس جمهور 

و رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام خواهد داشت و 
در مورد مس��ایل دوجانبه گفت وگو می کند.نماینده مردم 
فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: همچنین داویت اوسوباش��ویلی، 
رییس مجلس گرجستان روز دوش��نبه سفری به اصفهان 
و فریدونش��هر دارد و ضمن دیدار با استاندار اصفهان از آثار 
باستانی و مراکز مهم شهر اصفهان دیدن می کند.اسفنانی 
خاطرنشان کرد: دیدار مردمی رییس مجلس گرجستان با 
مردم شهرستان فریدونشهر و حضور در شورای اداری این 
شهرس��تان از جمله برنامه های س��فر به فریدونشهر است.

وی افزود: در این برنامه ها رییس سابق مجلس گرجستان، 
رییس اقلیت های مجلس گرجستان، رییس گروه دوستی 
پارلمانی گرجستان و ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی گرجستان، رییس کمیسیون اقلیت های 
گرجیان خارج از گرجستان، تعدادی از نمایندگان مجلس 
این کشور به همراه سفیر گرجستان نیز حضور داشته و وی 

را همراهی می کنند.

ريیس پلیس امنیت عمومي فرماندهي انتظامي استان خبر داد:

گشت ويژه مقابله با مزاحمت هاي خیاباني

بر اساس کاوش های صورت گرفته:

قديمی ترين مسجد اصفهان زير تپه اشرف مدفون است
فرمانده انتظامي استان:

عامالن شهادت ۲ مامور پلیس دستگیر شدند

نماينده مردم فريدن در مجلس

ريیس مجلس گرجستان دوشنبه به فريدونشهر می رود 



يادداشت

 زمان واريز عیدی
 معلمان و فرهنگیان

بر اس��اس قانون مدیریت خدمات کش��وری، عیدی امس��ال 
کارمندان و بازنشس��تگان دول��ت ۶۰۳ه��زار و ۵۰۰ تومان 
می شود که بنا به گفته رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه 
ش��ورای س��ازمان مدیریت، این رقم هنوز به تصویب هیات 

وزیران نرسیده است.
بر اس��اس ماده 7۵ قانون مدیریت خدمات کش��وری، امتیاز 
میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین 
معادل )۵۰۰۰( می باش��د، بنابراین می شود میزان عیدی هر 
سال را با توجه به ضریب هرسال از فرمول زیر محاسبه نمود:

میزان عیدی در هر سال = ضریب حقوق هر سال × ۵۰۰۰
بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه ضریب حقوق سال 9۳ برابر 
12۰7 اس��ت، ضرب این عدد در ۵۰۰۰ مع��ادل ۶۰۳ هزار و 
۵۰۰ تومان می شود که عیدی آخر سال کارمندان خواهد بود.

الزم به ذکر اس��ت که بر اس��اس ضوابط مالی ناظر بر بودجه 
سال 94، رقم عیدی باید به تصویب هیئت وزیران برسد تا به 

مرحله اجرا درآید.

سیر صعودی نرخ مرکبات دراصفهان
رییس اتحادیه خرده فروش��ان میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به روند رو به افزایش نرخ پرتقال در بازار اصفهان، گفت: دولت 
برای تنظیم بازار شب عید باید از اکنون به فکر واردات پرتقال 

باید.
نوروزعلی اس��ماعیلی با بیان اینکه قیمت مرکبات هر روز رو 
به افزایش است، افزود: سال گذش��ته با بارش برف در منطقه 
ش��مال پرتقال ها از بین رفت همچنین در سال جاری سرما 
 مرکبات منطقه فارس را از بین ب��رد و اکنون این محصوالت

 بی کیفیت هستند. 
وی دلیل افزایش ونرخ پرتقال را کمبود آن در بازار عنوان کرد 
و بیان داشت: متاسفانه توزیع پرتقال در کشور انحصاری است 
به گونه ای که در شمال انحصار آن در دست 4 نفر و در منطقه 

فارس نیز منحصر به ۶ نفر است. 
رییس اتحادیه خرده فروش��ان میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه هر روز نرخ مرکبات در بازار رو به افزایش است، گفت: اگر 
مردم قدرت خرید داشتند شاید اکنون پرتقال با نرخ 1۰ هزار 

تومان عرضه می شد. 

اعالم هزينه معیشت خانوار 4 نفره
 نماین��ده کارگ��ران در ش��ورای عال��ی کار از نامه ن��گاری با 
کانون های اس��تانی کارگری به منظور اعالم هزینه معیشت 
خانوار 4 نفره برای تدوین بسته نهایی پیشنهادی مزد تا 1۰ 

بهمن ماه خبر داد.
محمدرضا بقائیان از توجه ویژه ب��ه تبصره دو ماده 41 قانون 
کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشموالن قانون کار 
خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت 
یک خانوار 4 نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان ها 

نامه نگاری شده است.
نماین��ده کارگ��ران در ش��ورای عال��ی کار اظهارداش��ت: از 
نمایندگان اس��تانی کارگران خواسته ش��ده تا 1۰ بهمن ماه 
نسبت به بررسی و اعالم وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار 
4 نفره کارگری گزارش بدهند. قرار اس��ت جمع بندی کلی 
گزارش های دریافتی از اس��تان های مختل��ف، پایه تدوین 
پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.

گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای 
عال��ی کار؛ افزایش حق مس��کن کارگ��ران از 2۰ هزارتومان 
ماهیانه به 4۰ هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و 
صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیات وزیران، به 

دولت ارسال شده است.

  ايجاد مجتمع های مسکونی
 ارازن در  اردستان 

مدی��ر بنی��اد مس��کن  شهرس��تان اردس��تان گف��ت: ایجاد 
مجتمع های مس��کونی ارزان قیمت با کیفیت باال در دستور 
کار بنیاد مسکن  اردستان قرار دارد و قرار است این مجتمع ها 

در شهرستان ایجاد شود.
احمد علی یزدان پناه ،  اظهار داش��ت: مس��کن اساس زندگی 
به شمار می رود و ایجاد مجتمع های مس��کونی ارزان قیمت 
با کیفیت باال و اجرای آن ها به طور مس��تقیم یا با مش��ارکت 
مردم در روستاها در دستور کار بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

اردستان قرار دارد.
وی تصریح کرد: در این راستا در 2 روستای شیرازان از توابع 
بخش مرکزی 2۵ واحد و در روس��تای دره باغ از توابع بخش 
زواره 2۰ واحد ب��ه مرحله اج��را در آمده که ای��ن واحدها با 
بهره مندی از وام 1۵۰ میلیون ریالی با بهره ۵ درصد خواهند 
بود.یزدان پناه خاطرنشان کرد: امسال نیز تاکنون در ۶ روستا 
تسطیح و آماده س��ازی اراضی با هزینه ای بالغ بر 1۰ میلیارد 

ریال انجام شده است.

 تخم  مرغ ايرانی مجانی
  به عراق می رود

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گ��ذار تهران با بیان اینکه 
میان هزینه تولید و صادرات همخوانی وج��ود ندارد، گفت: در 
شرایط فعلی ما تولید خود را به ش��کل مجانی در اختیار عراق و 
کشورهای همسایه قرار می دهیم.ناصر نبی  پور اظهار داشت: در 
حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغ داری 
۳۵۰۰ تومان اس��ت.این فعال بخش خصوصی، میزان صادرات 
تخم مرغ از ابتدای س��ال تاکنون را حدود ۵۰ ه��زار تن عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر روزانه بین 1۰ تا 1۵ درصد ) 2۵۰ تا 
۳۰۰ تن( از تولید صادر می شود اما متاسفانه میزان تولید آنقدر 
زیاد است که این امر تاثیری بر روی قیمت ندارد.نبی پور تصریح 
کرد: قیمت تمام شده هر کیلوگرم تولید تخم مرغ حدود 41۰۰ 
تومان و قیمت صادراتی آن حدود ۳7۰۰ تومان است؛ بنابراین 
تولیدکنن��دگان در هرکیلوگ��رم تولید نزدیک ب��ه ۵۰۰ ضرر 
می کنند؛ در نتیجه ما تولید خود را به ش��کل مجانی در اختیار 

عراق و کشورهای همسایه قرار می دهیم.

وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: 
متاس��فانه س��ال های پر پولی 
ما همواره با بیش��ترین کسری 
بودج��ه و یا بدتری��ن تخصیص 
بودجه روبرو ب��وده که نمونه آن 
در هشت سال گذش��ته شاهد 

بودیم.
 عباس آخوندی دیروز در مراسم 
افتتاحیه چهارمی��ن کنفرانس 
بین المللی پ��ل، از پل به عنوان 
نماد ارتباط می��ان تمدن ها در 
ادبی��ات ایران زمین ی��اد کرد و 
اف��زود: االن نیز ه��رگاه از گفت 
وگوی میان تم��دن ها صحبت 
می ش��ود از پل به عن��وان یک 
 مظهر و نم��اد اصلی اس��تفاده

می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه ملی 
بدون توسعه زیرس��اخت های 
کش��ور ام��کان پذیر نیس��ت، 
اظهار داش��ت: ایران کش��وری 
پهن��اور و با ی��ک موقعیت ویژه 
اس��ت که از یک س��و به ساحل 
دریای عمان و خلی��ج فارس و 
از س��وی دیگر به دریای خزر و 
کشورهای بس��یار مهم آسیای 
میانه، ترکیه، عراق، افغانس��تان 
دارد. ارتب��اط  پاکس��تان  و 

آخوندی ب��ه برگزاری کنفرانس 
اقتص��اد ای��ران در هفت��ه های 
 اخیر اش��اره کرد و گفت: ما در

 دهه هایی شاهد رشد میانگین 
1۰ درصدی برای اقتصاد ایران 
بودیم ک��ه تا حدود س��ال های 
1۳۵4 و ۵۵ ادامه داشت ولی از 
این تاریخ به بعد رشد اقتصادی 
ای��ران دچار روند نزولی ش��د تا 
اینکه در دوران انقالب اسالمی 
و جنگ تحمیلی رشد منفی را 
تجرب��ه کردیم و پ��س از جنگ 
نیز با فراز و نشیب های مختلف 
میانگین رش��د اقتصادی کشور 

حدود ۳ درصد بوده است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه 
 داد: با بودج��ه عمومی و دولتی

 نمی توانی��م نیازهای اقتصادی 
خود را تامین مالی کنیم و باید 
با استفاده از اندیشه های برتر و 
نو از اقتصاد غیر دولتی و جهانی 

بهره مند شویم.
آخون��دی ایج��اد اجم��اع در 
ای��ران را یک��ی از نیازه��ای 
اصلی کش��ور نام ب��رد و گفت: 
م��ا ش��وربختانه در س��ال های 
پر پولی، پول هایم��ان را صرف 
هزینه ه��ا به اصط��الح »خرج 
عطینا« کرده ای��م و درآمدهای 
چندصد میلی��ارد دالری خود 
را به جای خ��رج امور زیربنایی، 
 ص��رف کاره��ای مردم پس��ند 

کرده ایم.
وی ب��ا اب��راز تاس��ف از اینک��ه 
س��نت اقتص��ادی ای��ران طی 
چند دوره تاریخی این اش��تباه 
را تک��رار ک��رده اس��ت، اظهار 
داش��ت: س��ال های پر پولی ما 
هم��واره با بیش��ترین کس��ری 
بودج��ه و یا بدتری��ن تخصیص 
بودجه روب��رو بوده ک��ه نمونه 
آن در 8 س��ال گذش��ته شاهد 
بودی��م. چهارمی��ن کنفرانس 
بی��ن المللی پ��ل ب��ه میزبانی 
دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر و 
 با حض��ور محققان و اس��تادان

 دانش��گاه های داخ��ل و خارج 
کش��ور از صبح دی��روز چهارم 
بهمن م��اه گش��ایش یافته و به 
مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

 سال های پرپولی که با بیشترين 
هدر رفت پولی گذشت 

اخبار کوتاه 

4
صدور سند مسکن در چادگان

۳ هزار و 2۰۰ فقره سند ثبتی در شهرهای چادگان، رزوه و 27 روستا در بخش مرکزی 
و چناررود صادر و تحویل شده است. کامکاررییس بنیاد مسکن شهرستان چادگان 
ادامه داد: متقاضیان فاقد سند با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان و ارائه قولنامه ملک 
و کپی شناسنامه و کارت ملی در مدت کمتر از چهارماه سند مالکیت ثبتی دریافت 

می کنند.

 در حالی که هنوز دو ماه تا پایان سال مانده، گویا اغلب 
بانک ها به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیالت 
را داده اند و عماًل متقاضیان دریافت تس��هیالت باید 

چند ماه منتظر بمانند.
 همه س��اله با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی سال، 
تغییراتی در برخی خدمات و امور بانکی رخ می دهد 
که مهم ترین آن، تغییر در روال پرداخت تس��هیالت 

است.
فقط پایه مالیاتی افزایش می یابد، نه نرخ مالیات.

این اتفاق امسال زود تر از س��ال های پیش تکرار شد 
و برخی بانک ها پیش از آنکه وارد بهمن ماه ش��ویم، 
با فرستادن بخشنامه ای به شعب خود، دستور توقف 

پرداخت تسهیالت را داده اند.
 این درحالی اس��ت که متقاضیان تسهیالت بانکی، 
خوان های فراوانی برای دریافت تس��هیالت پیموده 
بودند؛ اما سرنوشت با آن ها یار نبود، زیرا با این بخش 
نامه ها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیالت 

بمانند. 
البته ایس��ت دادن بانک ه��ا به پرداخت تس��هیالت 
بانکی، اقدام تازه ای نیس��ت، زیرا تجربه س��ال های 
قبل هم نش��ان داده که بانکی ها در ماه پایانی سال و 
معموالً یکی دو ماه ابتدایی هر سال به دلیل رسیدگی 
به حساب و کتابش��ان، تغییراتی را در روال پرداخت 

تسهیالت اعمال می کنند. 
بنابراین، »بستن حساب ها« توجیه و توضیح بانک ها 
برای قفل شدن پرداخت تسهیالت در ماه های پایانی 

س��ال و »ابالغ سیاس��ت های جدید« توضیح آن ها 
 برای نپرداختن تس��هیالت در ماه های ابتدایی سال

 است.
بنا بر این گزارش، بانکداران رس��ماً از زمس��تان سال 
گذش��ته با چراغ س��بز ش��ورای پول و اعتبار و بانک 
مرکزی، نرخ سود تسهیالت را افزایش داده و کف سود 
تسهیالت را 2۶ درصد تعیین کردند و چندین ماه با 
این وضعیت تس��هیالت می پرداختند. این در حالی 
بود که از بهمن سال 9۰ تاکنون شورا، بسته سیاستی 
و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران 
باید نرخ سود تس��هیالت مبادله ای را تا سررسید دو 
سال، معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو 
س��ال، معادل 1۵ درصد تعیین می کردند. همچنین 
در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابالغ شده 
آمده بود، دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در 
قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 

درصد تعیین می شود. 
مجید منصوری بیگدلی در خصوص گفت: تا زمانی که 
چرخ صنعت می چرخد، نیاز به منابع مالی و گردش 
مالی دارد. صنعت در کشور به وس��یله پرسنل فعال 
در این بخش، مواد اولیه و تجهیزات به راه می افتد و 
همه این ها نیاز با منابع مالی صورت می گیرد که این 
 منابع یا با درآمد و یا تس��هیالت بانکی قابل استفاده

 است. 
وی گفت: اگر قرار باشد سه یا چهار ماه، مرتب بانک ها 
وارد این چرخه شوند و نخواهند تسهیالتی را بدهند، 

اخالل در کار ایجاد می شود. کار حسابرسی و بستن 
حساب ها برای یک هفته و ده روز توجیه دارد؛ یعنی 
بانک ها می توانند در ده یا پانزده روز آخر سال از دادن 

تسهیالت خودداری کنند. 
وی افزود: اما اینکه دو ماه در این طرف سال و یک ماه 
بعد از تحویل سال بخواهند تسهیالت را معطل کنند، 

لطمات زیادی به کشور 
وارد می کند. 

م��ن فک��ر می کن��م 
بهترین راه این اس��ت 
که س��ال مال��ی برای 
بانک ه��ا تغیی��ر کند و 
از فروردی��ن به تیر ماه 
یا نیمه س��ال اول مهر 
منتقل ش��ود. این کار 
کمک بزرگی به تولید 
خواهد ک��رد. خیلی از 
افرادی که کار تولیدی 
دارن��د، مجبورن��د به 
محدودی��ت  دلی��ل 
گردش مالی، تولیدات 
خود را کاه��ش دهند 

و آن دس��ته هم که قصد دارند با از تسهیالت کاری 
را شروع کنند، با توجه به پروس��ه زمانی دو ماه آخر 
 س��ال و یک ماه ابتدایی س��ال کار به تعویق خواهد

 افتاد. 
وی گفت: برخی پروژه ها در دنیا در س��ه ماه به بهره 
برداری می رس��ند، ولی در ایران، نه تنه��ا این گونه 
نیست، بلکه بعد از س��ه ماه معلوم نیست بازار دست 
چه کس��ی خواهد ب��ود و اینکه تورم چ��ه میزان در 
جریان احداث پ��روژه تأثیرگذار بوده، ب��ه نحوی که 
قیم��ت ملزوم��ات در پایان س��ال با یک م��اه بعد از 
عوض شدن س��ال تفاوت چش��مگیری پیدا می کند 
 و ممکن اس��ت می��زان تس��هیالت نتواند کارگش��ا

 باشد.
از سوی دیگر، س��ال مالی بانک های کش��ور با سال 
مالی کشور های دیگر متفاوت است و این باعث ایجاد 
شکاف در معامالت بین المللی می شود و عمال چندین 
ماه شبکه بانکی کشور دچار اخالل می شود؛ بنابراین، 

باید در این باره فکر اساسی کرد.

 ايست دادن بانک ها به پرداخت تسهیالت بانکی

بهانه » ابالغ سیاست های جدید « سنگ زیر پای لنگ
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 بازار جهانی نفت پس 
از مرگ ملک عبداهلل

چرا برنج های خارجی 
قد می کشند؟

در پی اعالم مرگ پادش��اه عربس��تان قیمت جهانی نفت بیش از یک دالر 
افزایش یافت و قیمت نفت برنت به 49 دالر و 4۵ سنت در هر بشکه رسید.

عربس��تان بزرگترین صادرکننده نفت جهان اس��ت و نگرانی ه��ا از بروز 
تنش می��ان خانواده آل س��عود باعث رش��د قیمت نفت ش��ده اس��ت. بر 
اس��اس این گزارش قیمت نفت س��بک آمری��کا در معامالت ام��روز 1.4 
 دالر افزایش یافت و هر بش��که از این نف��ت در برابر 47 دالر و 18 س��نت 

معامله شد.
به عقیده تحلیلگران نباید انتظار داش��ت با روی کار آمدن پادش��اه جدید 
سیاست نفتی این کشور تغییر کند. عربستان عامل اصلی افت قیمت نفت 

طی ماه های اخیر بوده است.
 در عین حال تنش های داخلی و ترس از به هم ریختگی اوضاع اجتماعی

 می تواند مقامات این کش��ور را در پیگیری سیاست نفت ارزان محتاط تر 
کند.

دبیر کانون دانش و صنعت برنج گفت: قد کشیدن و یکدست بودن برنج  
خارجی که مزیت خاصی در برابر برنج  ایرانی ندارد فقط به رقم محصول 

و فناوری های پیشرفته در بسته بندی این نوع برنج ها بازمی گردد.
غالمرضا خانکش��ی پور  عضو هیات علمی موسس��ه تحقیقات برنج  
اظهار کرد: دلیل اینکه برنج های خارجی قد می کش��ند به روش های 
عمل آوری و بسته بندی و نوع رقم محصول برمی گردد و این در حالی 
است برنج های خارجی از نظر طعم و کیفیت به هیچ وجه قابل مقایسه 
با برنج های ایرانی نیستند.دبیر کانون دانش و صنعت برنج تصریح کرد: 
برنج ایرانی قدرت تبلیغات ندارد، چراکه برنج های خارجی را بخش های 
خصوصی قدرتمند می خرند که می توانند برای خود تبلیغات گسترده 
کنند و جایزه های بزرگی را به خریداران بدهند. این در حالی است که 
قدرت برنج ایرانی تنها س��رمایه های کشاورزانی است که همچنان از 

روش های سنتی برای فروش محصول خود استفاده می کنند.

با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد 
تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیش��ترین میزان 
 ای��ن معوق��ات را ۳۰۰۰ میلیارد تومان��ی و متعلق به 

مجموعه ای از شرکت های حقوقی عنوان کرد.
مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانکها در پایان آبان 
ماه امسال با رشد 1۶.2 درصدی نسبت به اسفندماه 
سال گذشته به 9۳ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان افزایش 
یافت تا در مدت هش��ت ماه 1۳ ه��زار میلیارد تومان 

افزایش یافته باشد.
این در حالی اس��ت که نس��بت مطالب��ات غیرجاری 
ش��بکه بانکی در آبان  ماه ب��ه 14.7 درصد رس��یده 
ک��ه در مقایس��ه ب��ا رق��م پایان��ی س��ال 1۳92 که 
 14.1 درص��د بود ح��دود ۰.۶ درص��د افزایش یافته

 است.
این رش��د در معوقات بانکی در حالی رقم خورده که 
معاون نظ��ارت بانک مرک��زی معتقد اس��ت که آمار 
معوقات فعلی برای مشتریانی اس��ت که در یک دوره 
زمانی خاص اتفاق افتاده و بانک ها مجبورند تا خیلی 
از آنها را تمدید کنند. دوره ای که ظاهرا بانک ها به هر 
دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیالت 

به عده ای خاص بودند. 

مدیر دفتر مدیری��ت مصرف ش��رکت مادرتخصصی 
مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(

از پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال پاداش همکاری به صنایع 
همکاری کننده با صنعت برق خبر داد.

 علیرضا احمدیزدی گفت: با توجه به سهم مشترکان 
صنعت برق و میزان مص��رف ان��رژی الکتریکی آنها، 
اولویت بندی هایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی 

صورت می گیرد.
مدیر دفتر مدیری��ت مصرف توانیر، اظهار داش��ت: ما 
چندین برنامه برای جلب همکاری مشترکان صنعتی 
به ویژه در تابستان برنامه ریزی کردیم که از برنامه های 
مهم می توان به ممیزی ان��رژی صنایع و انتقال فصل 

تعمیر آنها به تابستان اشاره کرد.
احمد یزدی با بیان اینکه مشترکان صنعتی به ازای هر 
کیلووات س��اعت با توجه به مصرف خود در زمان کم 
 باری، میان باری و اوج بار ح��دود ۵۳ تومان پرداخت

 می کنند، گفت: مش��ترکان صنعت��ی بابت تخفیف 
8۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت پاداش همکاری 
دریافت می کنند که امسال نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان 
فقط پاداش همکاری به مش��ترکان صنعتی پرداخت 

شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان گفت: بر 
اساس قرارداد با یک شرکت معتبر اروپایی، تجهیزات 
مورد نظر زیست محیطی در حال آماده سازی و ارسال 
به کارخانه است که با اجرای آن، مشکل دود ناشی از 

کنورتورهای بخش فوالدسازی حل می شود.
اردشیر سعدمحمدی با اشاره به کسب تندیس ویژه 
جهانی انرژی، کس��ب این موفقیت ب��زرگ جهانی را 
به همه کارکنان این مجموع��ه تبریک گفت و اظهار 
داش��ت: امیدوار هس��تیم با هم��ت و همدلی هر چه 
بیشتر بتوان در این شرایط س��خت در جهت رشد و 
تعالی بیشتر و کس��ب موفقیت های بیشتر، گام های 

ارزنده تری برداشت. 
وی ادامه اجرای پروژه های زیست محیطی ذوب آهن را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: امید است بیش از گذشته 
بتوانیم خود را به سطح استانداردهای جهانی برسانیم. 
وی  با اش��اره به انجام پروژه زیست محیطی در بخش 
کنورتورها، خاطر نشان کرد: بر اساس قرارداد با یک 
ش��رکت معتبر اروپایی، تجهیزات موردنظر در حال 
آماده سازی و ارس��ال به کارخانه اس��ت که با اجرای 
این پروژه، مشکل دود ناش��ی از کنورتورهای بخش 

فوالدسازی حل می شود. 

باحضور استاندار و نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی خط انتقال آب چاه های محمد آباد 

منطقه جرقویه به بهره برداری رسید .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در آیین بهره 
برداری از خط انتقال آب چاه های محمد آباد گفت 
: پیرو تأکید مس��ووالن امر در وزارت نیرو  ش��رکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور و استاندار درخصوص 
اعمال مدیریت مصرف عملیات خط انتقال آب چاه 
های منطق��ه حفاظتی کاله قاض��ی و اتصال آن به 
مخازن ذخیره منطقه جرقویه اجرایی ش��د هاشم 
امینی افزود : بیش از ۵ هزار و 1۵۰ متر لوله گذاری 
در اقطار 1۵۰ و 2۰۰ میلی متر با لوله هایی از جنس 
آزبس��ت از چاه های منطقه حفاظتی کاله قاضی تا 
مخازن ذخیره صورت گرفت که با اجرای این پروژه 
آب بخش��ی از شهرها و روس��تاهای بخش جرقویه 
س��فلی در ش��رایط اضطرار و کم آبی مهیا می شود 
.وی به بیان هدف از اجرای ای��ن عملیات پرداخت 
و خاطرنشان ساخت : تأمین آب شرب و بهداشتی 
شهر محمدآباد ، نصرآباد و روستاهای حسین آباد و 
آذرخواران از محل چاه های کاله قاضی با دبی 12 

لیتر در ثانیه می باشد .

مصرف بهینه  اقتصاد و محیط زیستنظام بانکداری  آبفا 

بزرگترين معوقه بانکی 
3000 میلیاردی است

 پرداخت پاداش 
300 میلیاردی به صنايع

دود کنورتورهای  فوالد 
محو می شود

بهره برداری از خط انتقال 
آب چاه های محمد آباد
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  کار حسابرسی
 و بستن حساب ها 

برای يک هفته 
و ده روز توجیه 

دارد؛ يعنی 
بانک ها می توانند 

در ده يا پانزده 
روز آخر سال از 
دادن تسهیالت 
خودداری کنند



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1503 یکشنبه 5بهمن 1393 | 4 ربیع الثانی 1436

یادداشت
نخستین کارگاه تخصصی آموزش عکاسی با حضور بیش از 100عکاس در شهرستان 
مبارکه برگزار شد.حامد پرچم دبیر برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار داشت: کارگاه 
آموزش عکاسی به همت اداره فنی و حرفه ای شهرستان مبارکه و با حضور عکاسانی از 

استان اصفهان در محل تاالر اجتماعات هتل پردیس مبارکه برگزار شد.

5
هفتیادداشتنخستین کارگاه آموزش عکاسی در مبارکه برگزار شد

ایران »هتل بیمارستان« ندارد
معاون گردشگری کشور می گوید: در ایران اکنون طرحی به عنوان 
هتل بیمارس��تان به صورت کامل اجرا نش��ده و سرمایه گذارانی 
که در این زمین��ه اق��دام کرده اند یا هتل ش��ان ناق��ص بوده یا 
بیمارستانشان!مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگ��ی پیرامون احداث »هتل بیمارس��تان« در ایران 
گفت: یک��ی از مباحث مربوط به اقامت در صنعت گردش��گری، 
سالمت و درمان اس��ت. مدل هایی در دنیا برای تجمیع امکانات 
درمان و اقامت وجود دارد تا فعاالن این ح��وزه بتوانند بیماران 
خارجی و گردشگران سالمت را جذب کنند.رحمانی موحد افزود: 
این مدل ها در دنیا اجرا ش��ده و در برخی از بیمارستان ها، مراکز 
اقامتی کنار مجموعه خدمات درمان��ی به وجود آمده اند تا بیمار 
یا همراهانش راحت تر باش��ند. در برخی از کشورها این اقامتگاه 
مختص بیمار و همراهش است و در کشورهای دیگر مردم دیگر 
هم می توانند از آن استفاده کنند. وی ادامه داد: ما اکنون چنین 
مدلی را در کشور نداریم در ایران به این معنی که بیمارستان ها 
در کنارشان اقامتگاه داشته باشند نیست، هتل بیمارستان یک 

طرح است که می تواند وجود باشد.

 آوازخواني ادریس البا 
براي نلسون ماندال

ادریس البا ک��ه احتماال در آین��ده در نقش جیمز بان��د بر پرده 
سینماها حاضر شود، یک آلبوم موسیقي به سبک موسیقي بومي 
آفریقاي جنوبي وارد بازار مي کند که در بخشي از آن آهنگي براي 

نلسون ماندال رهبر فقید این کشور مي خواند.
وقتي به زندگینامه ادریس البا نگاه مي کنیم کمتر به این موضوع 

برمي خوریم که وي موسیقي کار کرده باشد.
نخس��تین جیمز باند سیاهپوست پیشتر س��ال 2006 میالدي 
یک آلبوم تولید و وارد ب��ازار کرد ، اما وي ک��ه از یک پدر و مادر 
سیرالئوني و غنایي است در آهنگ جدید خود یاد نلسون ماندال 

رهبر فقید آفریقاي جنوبي را زنده کرده است.
پیشتر پس از انتش��ار خبري مبني بر اینکه ادریس البا درنقش 
جیمز باند ظاهر خواهد ش��د، برخي رس��انه ه��اي آمریکایي و 
شخصیت هاي رس��انه اي در یک واکنش تند و نژادپرستانه این 

اقدام احتمالي را محکوم کردند.

 تخریب تکیه تاریخی
 »عمو رحیم« در کاشان

تکیه تاریخی »عمو رحیم« در مجاورت مس��جد »آقا بزرگ« 
کاشان توس��ط افراد محلی تخریب شد. مسوول حوزه میراث 
فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
کاش��ان با تایید این خبر تصری��ح کرد: این تکی��ه در یکی از 
محورهای بافت تاریخی کاشان در مجاورت آب انبار درب بند 
مخبر و چند بنای تاریخی دیگر ق��رار دارد.حمیدرضا زیارتی 
گفت: افراد محلی بدون اطالع رسانی قبلی اقدام به تخریب این 

تکیه تاریخی کرده اند.

مس��ووالن موزه مصر می گویند 
نقاب »توت عنخ آمون«، آخرین 
فرع��ون مص��ر ک��ه روی مقبره 
باس��تانی اش قرار دارد، از ناحیه 
ریش به دلیل نامعلومی آس��یب 
دیده و سپس بدون دقت با چسب 
قطره ای به هم چس��بانده ش��ده 

است.
مس��ووالن مرم��ت کاری م��وزه 
مصر روایات مختلف��ی از دالیل 
شکس��تگی این نق��اب طالیی و 
آبی رنگ ارایه داده ان��د و نتیجتاً 
اینکه هنوز مشخص نیست که آیا 
نقابی که به نماد مصر تبدیل شده، 
در حین تمیز کردن شکسته شده 

یا آنکه از قبل لق بوده است؟
قدمت مقبره فرع��ون نوجوان به 
همراه س��ایر اش��یاء دیگر که در 
اتاق های آرامگاهش کشف شد، 
به ۳ هزار سال پیش برمی گردد و 
در میان پر بیننده ترین جاذبه های 

باستانی مصر قرار دارد.
مسووالن موزه تحقیقاتی را آغاز 
کرده اند تا به درستی دریابند که 
برای ارزشمندترین میراث مصر 

چه اتفاقی افتاده است؟
مرمت کاران م��وزه می گویند به 
جای آنکه نقاب شکسته را به اتاق 
مرمت ببرند، آن را به س��رعت به 
هم چسبانده و دوباره در معرض 
نمایش گذاشته اند. به گفته یکی از 
مرمت کاران برای چسباندن ریش 
این نقاب مشهور از نوعی چسب 
قطره ای که زود خشک می شود، 

استفاده شده است.

 قدمت مقبره فرعون نوجوان به 
همراه س��ایر اش��یاء دیگر که در 
اتاق های آرامگاهش کش��ف شد 
به ۳ هزار سال پیش برمی گردد. 
محمود الحواجی، سرپرست موزه 
مص��ر تایید کرده ک��ه آثار نوعی 
چسب شفاف روی نقاب مشاهده 

می شود.
او اضاف��ه ک��رد ک��ه وزارت آثار 
باستانی سرگرم انجام تحقیقات 
 درب��اره ای��ن مس��ئله اس��ت. 
مرمت کاران که درخواست کردند 
نامشان فاش نش��ود، گفته اند که 
ترمیم این نقاب به وسیله چسب، 
دس��توری بود که از مقامات باال 

رسیده بود.
م��وزه مص��ر، واق��ع در می��دان 
تحریر در س��ال 201۴ بازسازی 
ش��د و یک��ی از پر بیننده تری��ن 
جذابیت های گردشگری در این 
کشور است، اما بس��یاری از آثار 
باس��تانی این موزه در دسترس 
عموم قرار دارد و از آن به درستی 

حفاظت نمی شود.
پس از سرنگونی حسنی مبارک، 
رییس جمه��وری س��ابق مصر 
در 2011 و س��ال ها آش��وب و 
ناآرامی که در پی داشت، صنعت 
گردشگری این کشور که روزی از 
پردرآمدترین صنایع این کشور به 
ش��مار می رفت، هنوز کاماًل احیا 

نشده است.
آرام��گاه توت عنخ آم��ون تقریباً 
دس��ت نخورده و همراه با صدها 
اشیاء باستانی دیگر در 1۹22در 
دره پادش��اهان توس��ط هاوارد 
کارت��ر، کاش��ف بریتانیایی پیدا 
ش��د. محل دف��ن او، ب��ه عنوان 
یکی از مهم ترین اکتش��اف های 
باستان شناس��ی در قرن بیستم 

میالدی به شمار می رود.

 بازی »عم��و نوروز: رویای آدم برف��ی« از محصوالت 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، مرحله 

تولید را سپری کرده و به زودی روانه بازار می شود.
پروژه بازی »عمونوروز: رویای آدم برفی« در هجده ماه 
ساخته شده و آماده تکثیر لوح فشرده برای عرضه به 
بازار است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
تولیدکننده بازی »عم��و نوروز: روی��ای آدم برفی« 

در چهارمی��ن جش��نواره بازی های رایان��ه ای تهران 
موفق به کسب دیپلم افتخار بهترین بازی  سکوبازی 
در س��ال 1۳۹۳ ش��د.این بازی رایانه ای در س��بک 
کوبازی)Platformer( ساخته شده و گیم پلی بازی 
بر اساس توانایی های دو کاراکتر »عمونوروز« و »آدم 

برفی« طراحی شده در بازی است.
داستان بازی از کلیشه ها فاصله گرفته و بازیکن را غرق 

در دنیای بازی می کند. بازی کردن در دو نقش مقابل 
هم )عمونوروز و آدم برفی( که دو هدف کامال متضاد 
با هم دارند یک نوآوری در این زمینه بشمار می رود. 
بازیکن گاه با کاراکتر عمونوروز و گاه با آدم برفی همزاد 
پنداری می کند. زیرا آدم برفی برای بقا تالش می کند و 
عمونوروز با غول سرما می جنگد. در کنار این داستان 
که تغییر فصل محور اصلی آن اس��ت، شخصیت های 

باستانی و آداب تحویل سال نو بازآفرینی شده است.
گرافیک بازی با نور ها و رنگ های درخشان در مراحل 
مختلف کار ش��ده و در مدل س��ازی و انیمیش��ن ها 
دقت فراوانی ب��ه کار رفته اس��ت. تکنیک های به کار 
رفته در نور پ��ردازی و سیس��تم ذرات ب��ازی، حتی 
 در زیرزمین ه��ای تاریک، با دقت س��اخته ش��ده تا 
فضاسازی های فانتزی بازی، چشم نواز و بیادماندنی 

دیده شوند.
در طراح��ی کاراکترها و محیط، تنه��ا به عنصرهای 
زیبایی توجه نش��ده و ب��ا داس��تان و گیم پلی بازی 
هماهنگ ش��ده اس��ت. به ط��ور مث��ال در طراحی 
دش��منان بازی حس بلعیده شدن توس��ط سرما به 
خوبی نش��ان نمایان اس��ت و یا در طراح��ی کاراکتر 
ننه س��رما و خان��ه اش، تمامی متون و داس��تان های 
 مرب��وط به ای��ن کاراکتر م��ورد تحقیق ق��رار گرفته

 است.

یعقوب صدیق جمالي تاکید دارد عنوان تئاتر شهرستان 
را قبول ندارد و به رس��میت نمي شناسد؛ چرا که تئاتر، 

تئاتر است و تهران و شهرستان ندارد.
یعقوب صدیق جمالي که با نمایش »وقتي کنار پنجره 
مي ایس��تیم« از تبریز در بخش تازه ه��اي تئاتر ایران، 
حضور دارد، با اش��اره به مت��ن این اث��ر و قابلیت هاي 
اجرایي آن گفت: این متن توسط سیامک افسایي، یکي 
از هنرمندان خوب تبریز نوشته شده است که به موضوع 
خانواده مي پ��ردازد. ویژگي اصلي این نمایش��نامه که 
انگیزه اجراي آن را در من به وجود آورد، نگاه واقع بینانه 

و منتقدانه به روابط خانوادگي است.«
او با بی��ان اینک��ه نمای��ش از س��اختار اجرای��ي رئال 
برخ��وردار اس��ت، ادام��ه داد: »م��ا ت��الش داش��تیم 

 ت��ا در دو بخش ای��ن اث��ر را با هم��ان ش��کل اجرایي
 واق��ع گ��را روایت کنی��م؛ همانن��د زندگي ام��روزي، 
شرایطي که اکثر خانواده ها با آن درگیر و آشنا هستند.

این کارگردان ش��ناخته ش��ده تئاتر در م��ورد اهمیت 
 بخش تازه هاي تئاتر در جش��نواره فج��ر توضیح داد: 
ت��ازه ه��اي تئات��ر، مهمترین بخ��ش این جش��نواره 
محس��وب مي ش��ود، چرا که تولیدات س��ایر بخش ها 
به استثناي نس��ل نو، در طول س��ال اجراهاي عمومي 
 داش��ته اند یا در جش��نواره ه��اي مختلف ب��ه صحنه 
رفته اند. آثار ای��ن بخش با توجه به س��ختگیري هایي 
که در انتخاب آثار صورت گرفته اس��ت، عموماً کارهاي 
خوبي اند. معتقدم بحث اختصاص اجراي عمومي به آثار 
این بخش، مهمترین ویژگي آن بود که متاسفانه تغییر 

کرد.او یادآور شد: فجر، ویترین تئاتر ایران است، به ویژه 
براي هنرمنداني که در اس��تان هاي مختلف کشور کار 
میکنند. جشنواره، بهترین فرصتي است که مي توانیم 
به دست آوریم تا به واسطه آن بتوانیم کیفیت کارهایمان 
را ب��ا تئاترهاي اجرا ش��ده در تهران و دیگر اس��تان ها 
 مقایس��ه کنیم؛ مجالي ب��راي در کن��ار یکدیگر بودن

 و آموختن.

انتشار یک بازی نوروزی

یعقوب صدیق جمالي: تئاتر تهران و شهرستان ندارد
فجر ویترین تئاتر ایران است

»عمونوروز« به جنگ »رویای آدم برفی« می  رود
 مرمت ریش آخرین فرعون مصر 

با چسب قطره ای!
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي محمود قلعه امام قيسي با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت 
چاپي  بشماره  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء  و 
0659359 بشماره پالك 33/284 گرديده اند كه سند مذكور ذيل ثبت 80231  در صفحه 
هزار سهم  يك  از  مشاع  دويست سهم  بميزان  انصاريپور  فاطمه  بنام   471 دفتر   397
تمامت  شهرضا  دفتر247  سند890–87/12/18  موجب  به  كه  مي باشد  ثبت  ششدانگ 
يكصد سهم مشاع از طرف فاطمه انصاريپور به محمدرضا ميرشكارمقدم انتقال قطعي 
سهم  يكصد  تمامت  شهرضا  دفتر247   87/11/26  –888 سند  بموجب  سپس  گرديد 
به  سپس  گرديد  قطعي  انتقال  جوهري  مرتضي  به  انصاريپور  فاطمه  طرف  از  مشاع 
طرف  از  مشاع  سهم  يكصد  تمامت  شهرضا   393 دفتر   89/10/5–1785 سند  موجب 
مرتضي جوهري به محمودقلعه امام قيسي انتقال قطعي گرديده و بنام وي ثبت گرديده 
ماده  اجراي  در  كه  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اينك 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت 
مدعي  يا  و  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  كه  كرده  معامله اي  آگهي  مورد  ملك  به 
انتشار  از  ده روز پس  بايست ظرف مدت  نزد خود مي باشد مي  مالكيت  وجود سند 
اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني 
يا سند  مالكيت  اگر سند  .و  نمود  متقاضي تسليم خواهد  به  و  را طبق مقررات صادر 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  يك   و 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(

10/635 شماره آگهی: 139303902004000236 شماره پرونده: 9204002004000467 
آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 9201283و9201284و9201285و9201286 مقدار 
هفت و چهاردهم سهم مشاع از بيست و پنج و نه دهم سهم مشاع از شش دانگ پالكهای 
در  واقع  153/50و153/51  و  اصلی   153 از   42 پالك  از  مجزی شده  فرعی   48 ثبتی 
قلعه   – اصفهان  آدرس:  به  مترمربع   45297/15 مساحت  به  اصفهان  ثبت   20 بخش 
شور – جنب مرغ بومی جهاد – دامداری شهيد ثمری كه اسناد مالكيت آن در صفحات 
شماره های  ثبت  ذيل  امالك   51 دفتر  1420و180و29و23و26و32و26و32و35و17 
10717 الی 10710و10766 با شماره های چاپی 242249و210885و210892 ثبت و 
صادر شده است با حدود پالك شماره 153/51 از پالك 42 فرعی مجزی شده: شماال 
به طول 151 متر مرزيست به حريم جاده قلعه شور شرقا به طول 210 متر و 267 متر 
مرزيست به جاده خاكی جنوبًا به طول 44 متر مرزيست به باقيمانده پالك 42 فرعی 
غربًا به طول 467/70 متر مرزيست به حريم كانال آب حدود پالك شماره 153/48: 
به طول 232  فرعی شرقا   42 پالك  باقيمانده  به  است  مرزی  متر   22 به طول  شمااًل: 
قلعه  جاده  است  مرزی  متر   206 طول  به  جنوبًا  آب  كانال  حريم  به  است  مرزی  متر 
كارشناس  نظر  طبق  كه  خاكی  جاده  به  است  مرزی  متر   100 طولهای  به  غربًا  شور 
رسمی پالك شماره 153/42/48 يك دامداری با حدود 10 نفر پرسنل و 150 راس دام 
و در حال بهره برداری می باشد در زمينی به ابعاد 120×62 متر واقع شده و مشتمل 
است بر اصطبل و بهاربند به مساحت 600 مترمربع و سه قسمت مجزای نگهداری دام 
به مساحتهای 120و80و120 مترمربع با ديوارهای آجری 35 سانتيمتری و سقف با 
پوشش توری گالوانيزه مخصوص – ساختمان شيردوشی و سردخانه در دو طبقه به 
اتاق  مساحت حدود 230 مترمربع بدون ديوار ولی مسقف با پوشش ورق ايرانيت – 
پست برق به مساحت 50 مترمربع با ديوارهای آجری 35 سانتيمتری و پوشش سقف 
با ورق ايرانيت – محل نگهداری گوساله پرواری به مساحت 240 مترمربع با كفسازی 
سيمانی و پوشش سقف با ورق ايرانيت – ساختمان سه طبقه اداری با ستونهای فلزی 
قوطی شكل و ديوارهای آجری – سقف طاق ضربی – فاقد هرگونه نماسازی خارجی با 
درب و پنجره های آلومينيومی – كفسازی سراميكی كه ديوارهای آن تا ارتفاع 1/2 متر 
كاشی و بقيه گچ و خاك و سفيد كاريست و به جز طبقه آخر كه نازك كاری است آن 
نيمه كاره رها شده و سقف آن شيروانی با پوشش سفال طبقات همكف و اول آن تقريبًا 
كامل است. همچنين اين دامداری با قدمت ابنيه حدود 20 سال ساخت دارای دو انشعاب 
گاز شهری و يك انشعاب برق سه فاز 50 آمپر و حدود 2000 مترمربع از محوطه آن 
آسفالت می باشد و هفت و چهاردهم سهم مشاع از بيست و پنج و نه دهم سهم مشاع از 
ششدانگ زمين مزروعی پالك ثبتی 153/42/48 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان كاربری 

ارزيابی مقدار 3597 مترمربع  اينكه  به  با توجه  بوده  ارزيابی كشاورزی  زمين مورد 
از 153 واقع در بخش  از 25/9 سهم پالك 51 فرعی  از 3/7 سهم  از 6471 مترمربع 
20 ثبت اصفهان به مبلغ 359/700/000 ريال و ارزيابی مقدار 16964/98 مترمربع از 
95133/40 مترمربع از 25/9 سهم پالك 50 فرعی از 153 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
به مبلغ 1/696/498/000 ريال و ارزيابی 11/1 سهم از 25/9 سهم پالك 48 فرعی از 
153 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به ميزان 20269 مترمربع به مبلغ 3/040/350/000 
پالك  سهم   25/9 از  سهم   11/1 مقدار  ساختمانی  مستحدثات  و  اعيانی  ارزش  ريال 
اصفهان  ثبت   20 بخش  در  واقع  اصلی   153 از  فرعی   42 از  مفروز  فرعی   48 ثبتی 
اسناد  طبق  كه  خوراسگانی  ثمری  حسين  آقای  ملكی  ريال   7/114/000/000 مبلغ  به 
رهنی شماره187040-1387/08/08و185049-1386/12/15 و 1388/02/29-188925 
دفترخانه  و1388/11/13-190930  و1389/07/29-192390  و1389/08/17-192475 
و  می باشد  واقع  اصفهان  بانك كشاورزی  رهن  در  اصفهان   56 اسناد رسمی شماره 
طبق اعالم بانك ملك مورد رهن فاقد بيمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1393/11/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
از مبالغ فوق  چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده می شود. مزايده   – شرقی 
فروخته می شود. شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً 

الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب يا 
 حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های
آن  قطعی  رقم  اينكه  از  اعم  مزايده  تاريخ  تا  غيره  و  شهرداری  عوارض  و  مالياتی 
در  مزايده  از  آنكه پس  مزايده است ضمن  برنده  به عهده  باشد  نشده  يا  معلوم شده 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
اصفهان  زاينده رود چاپ  در روزنامه  نوبت  يك  در  آگهی  اين  مسترد می گردد ضمنًا 
بعد  روز  به  مزايده  روز  تعطيلی  در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1393/11/05
موكول می گردد توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده 
طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسايی معتبر 
الزامی است ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز 
نمايد.م الف:29818  امالك سپرده  و  اسناد  ثبت  اداره  در حساب  فيش مخصوص   طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اخطاریه 

هاشمی  نيرالسادات  خانم  اينكه  به  نظر   93/11/1-103/93/3196/337 11/31 شماره: 
هاشميان  عبدالرحيم  سيد  مع الواسطه  ورثه  از  احدی  ضياءالدين  سيد  فرزند  نطنزی 
البدل  علل  دادرس   1358/01/09 مورخ  يك  وراثت شماره  گواهی حصر  برابر  نطنزی 
دادگاه بخش نطنز و 613 مورخ 1389/08/30 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف 
اظهار   1393/02/14 مورخ  93/946/337/و  وارده  شماره  به  درخواستی  طی  گرگان 
به شماره  قنات معروف نصيراباد  دانگ  از 336  دانگ  دوازده  مالكيت  كه سند  داشته 
سيد  فرزند  نطنزی  هاشميان  ناصر  سيد  آقای  دست  در   54 رديف  25-اصلی  پالك 
از  كه  می گردد  اخطار  نامبرده  به  بدينوسيله  لذا  می باشد  ورثه  از  احدی  عبدالرحيم 
اين  به  اوليه  ارائه سند  به  نسبت  به مدت 20 روز  )اخطاريه(  آگهی  اين  انتشار  تاريخ 
اداره اقدام نمايد. بديهی است در صورت عدم ارائه سند مذكور طبق مقررات نسبت به 
 صدور سند مالكيت سهم االرث نيرالسادات هاشمی نطنزی اقدام خواهد شد.م الف:154 

مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
ابالغ وقت رسيدگی

11/16 در خصوص پرونده كالسه 1818/93 خواهان جمال مرادی سوالری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت روشن خسروی بابادی فرزند مجيد تقديم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9 ساعت   93/12/9 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29664 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/38 شماره دادنامه: 9309970351000992 شماره پرونده: 9309980351000108 
شماره بايگانی شعبه: 930119 خواهان: آقای حميد فالحتی به نشانی اصفهان – فلكه 

احمدآباد – خ سروش – كوچه شهيد ابراهيم جعفريان – پالك67 خوانده: آقای منصور 
صادقی به نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به فك پالك خودرو گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای حميد فالحتی فرزند مصطفی 
به شماره  پالك خودرو  فك  خواسته  به  تقی  فرزند  منصور صادقی  آقای  طرفيت  به 
انتظامی 186س74ايران13 دادگاه با عنايت به تصوير مصدق قرارداد فروش خودرو از 
سوی خواهان به خوانده و شناسنامه مالكيت خودرو و اينكه فك پالك و انتقال آن به 
نام خريدار از جمله الزامات عرفی معامله بيع خودرو می باشد بنا بر اين دعوی خواهان 
را وارد می داند و مستنداً به ماده 220و225 قانون مدنی حكم به الزام خوانده به فك 
پالك خودرو مذكور به نام خودش صادر و اعالم می نمايد رای صادر شده غيابی ظرف 
مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز 
استان  دادگاه تجديدنظر  قابل تجديدنظر خواهی در  انقضای مهلت واخواهی  تاريخ  از 
اصفهان است.م الف:28865 غريب نواز رئيس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرایيه 
11/39 شماره اجراييه: 9310420351800186 شماره پرونده: 9209980351800308 
حق  به  حكم   9209970351801013 دادنامه  بموجب   920319 شعبه:  بايگانی  شماره 
مالقات محكوم له عباسعلی ابراهيمی فرزند رضا به نشانی خ امام خمينی – خ بابوكان 
روبروی كتابخانه نيايش – منزل رضا ابراهيمی نسبت  – جنب كتابفروشی رسالت – 
به فرزند مشترك به نام حسين 6/5 ساله هر دو هفته يك مرتبه روز جمعه از ساعت 9 
صبح لغايت ساعت 21 همان روز صادر و محكوم عليها مرضيه وكيلی سهرفروزانی 
فرزند محمد به نشانی مجهول المكان مكلف است جهت اجرای حكم با محكوم له همكاری 
الزم را به عمل آورد و حين اجرا مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت 
بايستی مفاد تبصره 2 ماده  از اجرای حكم  قبل  نمايد. رای صادره غيابی و  پرداخت 
306 قانون آيين دادرسی مدنی جهت ضمانت اجرای حكم رعايت گردد. محكوم عليه 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائيه:1- پس  ازتاريخ  مكلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائيد.م الف:28891 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
11/40 شماره دادنامه: 9309970352101499 شماره پرونده: 9209980352101402 
خانم  وكالت  با  انديكا  بابائی  مرضيه  خانم  خواهان:   921630 شعبه:  بايگانی  شماره 
سارا خسروی بابادی و آقای سيد مهران حميدنيا همگی به نشانی اصفهان – خيابان 
آقای  واحد2 خوانده:   – اول  طبقه   – ساختمان صاحب الزمان   – فاطمی  ميدان   – كاوه 
جواد بمپوری سيستانی به نشانی مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
انديكا فرزند محمدرضا با  مينمايد. رای دادگاه: خواسته خواهان خانم مرضيه بابائی 
وكالت سيد مهران حميدنيا و سارا خسروی به طرفيت آقای جواد بمپوری سيستانی 
فرزند علی صدور حكم طالق به لحاظ عسر و حرج می باشد خواهان توضيح داده به 
ثبت اصفهان  ترتيب 167 دفترخانه 64 حوزه  به شماره  نكاحنامه رسمی  استناد سند 
در تاريخ 83/10/17 به عقد دائم خوانده درآمده لكن ايشان از اول اعتياد به حشيش 
و ترياك داشته و در خانه مواد مصرف می كند و دخترم را داغ نموده و خرجی به 
من و فرزندم نمی دهد و بيكار است و سركار هم نمی رود و چون كرايه منزل را نداد 
پدرم آمد تصفيه كرد و من را نزد خودش برده به خاطر سرقت طال زندان رفته و سه 
دفعه نيز در كمپ بستری شده ولی ترك نكرده و خواستار صدور حكم طالق می باشم 
خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی ننموده است دادگاه 
جهت اصالح ذات البين و تحكيم مبانی خانواده موضوع را به داوری ارجاع كه خوانده 

از معرفی داور امتناع نموده و تالش دادگاه و مركز مشاوره در جهت اصالح ذات البين 
موثر واقع نشده است دادگاه با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نكاحنامه رسمی 
مستند دعوی كه دليل احراز رابطه زوجيت دائم فيمابين طرفين می باشد و نظر به اينكه 
خوانده دارای سابقه سرقت می باشد و قباًل نيز در مورخ 90/11/29 به همسر خود تعهد 
انجام مسئوليت  نيز اجاره منزل را پرداخت كند و در  داده كه مخارج زن و فرزند و 
خود كوتاهی نكند و طبق استشهاديه های پيوست پرونده زوج همسر و فرزندان خود 
را ترك كرده و مخارج آنها را پرداخت نكرده است از نظر دادگاه زوج سوء معاشرت 
داشته و وضعيتی را در زندگی مشترك ايجاد نموده كه موجبات عسر و حرج زوجه 
به  و  ثابت تشخيص  و  وارد  را  دعوی خواهان  دادگاه  هذا  علی  است  نموده  فراهم  را 
مصوب  خانواده  از  حمايت  قانون   26 ماده  و  مدنی  قانون   1130-1129 مواد  استناد 
91/12/1 حكم به اجبار زوج به طالق زوجه صادر و اعالم می گردد و وفق تبصره ذيل 
ماده 33 قانون اخير در صورت امتناع زوج سردفتر طالق با نمايندگی از طرف دادگاه 
نسبت به اجرای صيغه طالق اقدام خواهد نمود نوع طالق قضايی و در حكم بائن است 
و اعتبار اجرايی آن از تاريخ ابالغ رای فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی شش 
ماه می باشد دفترخانه طالق مكلف است قبل از اجرای صيغه طالق زوجه را جهت تست 
بارداری به پزشك ذی صالح معرفی نمايد حضانت از فرزند مشترك به نام عسل با 
توجه به وضعيت زوج به زوجه واگذار می گردد زوجه مهريه و نفقه خود و فرزندش 
مطالبه كند رای صادره غيابی و  اراده می تواند بعداً  را مطالبه ننموده و در صورت 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه و سپس ظرف 20 روز بعد 
اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان اصفهان می باشد.م الف:28893  قابل   از آن 

كاظمی رئيس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

11/41 شماره دادنامه: 9309970354201633 شماره پرونده: 9109980359201216 
شماره بايگانی شعبه: 920081 شاكی: آقای عليرضا دهقانی فرزند غالمحسين با وكالت 
ط4-   – افتخار  مجتمع   – پايين  چهارباغ  نشانی  به  عيسی  فرزند  پاريزی  مهری  خانم 
واحد505 و خانم معصومه روزبهانی فرزند حسين به نشانی اصفهان – خ شيخ صدوق 
– جنب كاخ سعادت آباد شرقی – ساختمان وكال- ط4- واحد11 متهمين: 1- آقای مهدی 
جعفرخان فرزند مرتضی با وكالت خانم راضيه صفار فرزند حبيب ا... به نشانی شيخ 
فرزند  آقای منصور صابری  داوری 2-  آقای  دفتر  ساختمان384-   – صدوق شمالی 
ابوالقاسم به نشانی خ نظرشرقی – خ خورشيد – مجتمع مسكونی بلوار – واحد5- فعال 
فرار  قصد  در  مشاركت  و  دين  پرداخت  از  فرار  قصد  به  معامله  اتهام:  مجهول المكان 
اداری دين گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
عدم  به  توجه  )با  منصور صابری   -1 اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای 
حضور وی مشخصات ديگری از وی دسترس نمی باشد( دائر بر معامله به قصد فرار از 
دين عنوان جزای مندرج در كيفرخواست به شرح مذكور تصحيح شد موضوع شكايت 
كيفرخواست   – پرونده  محتويات  به  نظر  غالمحسين  فرزند  دهقانی  عليرضا  شاكی 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – شكايت شاكی خصوصی – اسناد و 
مدارك ارائه شده از سوی شاكی )تصوير دادنامه های ارائه شده مبنی بر محكوميت 
نامبرده( استعالمات انجام شده و عدم حضور متهم جهت دفاع علی رغم ابالغ احضاريه 
با وصف قانونی و نظر به ساير امارات و قرائن موجود در پرونده دادگاه ضمن احراز 
اتهام به شرح فوق مستنداً به مواد 4 قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی نامبرده را به 
تحمل چهار ماه حبس تعزيری محكوم می نمايد و در خصوص اتهام 2- مهدی جعفرخان 
فرزند مرتضی 42 ساله اهل و ساكن اصفهان دائر بر مشاركت در معامله به قصد فرار 
از دين موضوع شكايت شاكی موصوف به اين شرح كه نامبرده انتقال گيرنده موضوع 
معامله اتهام متهم رديف اول )حق سرقفلی سه دانگ يك باب مغازه بازار دارالشفاء در 
سرای سنگ تراشها( نظر به محتويات پرونده – دفاعيات نامبرده و وكيل ايشان دادگاه 
نظر به عدم احراز علم و اطالع نامبرده از بدهی های متهم رديف اول نسبت به شاكی و 
نتيجتًا عدم احراز عنصر روانی جرم )سوء نيت( مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آيين 
دادرسی كيفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت نامبرده صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره در خصوص محكوميت متهم رديف اول غيابی محسوب و ظرف 10 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی 
روز   20 ظرف  برائت  خصوص  در  و  می باشد  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در 
می باشد. اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  خواهی  تجديدنظر  قابل  ابالغ  تاريخ  از 

م الف:29604 نجفی رئيس شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
آغاز لیگ برتر از پنج شنبه 

پس از حذف تیم ملی از جام ملت های آسیا، بحث آغاز دوباره لیگ برتر مطرح و 
این سؤال ایجاد شد که لیگ چه زمانی بار دیگر آغاز خواهد شد.غالمرضا بهروان 
رئیس کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ اعالم کرد احتماال لیگ برتر فوتبال از 

پنج شنبه هفته جاری از سر گرفته خواهد شد.
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 ریبری :توپ طال 
سیاسی کاری است

 2 کشته و 60 زخمی
 در جشن پیروزی عراقی ها 

هافبک کناری ۳۱ ساله سرخپوشان مونیخی معقتد است با وجود رونالدو و 
مسی بازیکن سومی شانس کسب توپ طال را ندارد.

فرانک ریبری که خود در س��ال 20۱۳ در رقابت  با لیونل مسی آرژانتینی و 
کریستیانو رونالدوی پرتغالی از کسب عنوان بهترین بازیکن جهان بازماند در 
گفت و گو با روزنامه آلمانی »AZ« چاپ مونیخ گفت: مسی و رونالدو خیلی 
وقت است که دور توپ طال هستند و تا زمانی که این دو باشند بازیکن سومی 
که کاندیدای دریافت این عنوان می شود شانسی برای تصاحب عنوان بهترین 

بازیکن جهان ندارد.
وی افزود: هر سال هم داستان مشابهی تکرار می شود.مانوئل نویر دو سه سالی 
است که بهترین دروازه بان جهان است. او با بایرن مونیخ عناوین قهرمانی را 
کسب کرده و در جام جهانی 20۱4 هم بهترین درواز ه بان رقابت ها بوده است 
ولی ظاهراً این افتخارات کافی نیست. اصالً نمی توانم این موضوع را درک کنم.

 تیم ملی فوتبال عراق در یک چهارم نهایی جام ملت های آس��یا توانست در 
ضربات پنالتی برابر ایران به پیروزی برسد و به نیمه نهایی راه یابد.

 عراقی ه��ا از پیروزی براب��ر تیم ملی ای��ران و صعود به نیمه نهایی س��ر از پا 
نمی شناس��ند. بعد از پیروزی تیم ملی عراق برابر ایران مردم این کش��ور به 
خیابان ها ریختند تا پیروزی تیم ملی کش��ور خود را جشن بگیرند، اما انگار 
خوش��حالی آنها بیش از حد و افراطی بود، چرا که به خاطر تیراندازی 2 نفر 
کشته و نزدیک 60 تن زخمی شدند تا بغداد روز خونینی را پشت سرگذارد و 

حتی شادی در این کشور به خشونت تبدیل شود.
علی تمیمی، فرماندار بغداد در این باره گفت:از خانواده قربانیان می خواهیم که 
شکایت خود را ارایه دهند تا با خاطیان به شدت برخورد شود. چنین حوادثی 

را به شدت محکوم می کنیم.

در فاصله چن��د روز مانده ت��ا آغاز دوب��اره رقابت های 
لیگ برتر، تمرینات تیم فوتبال س��پاهان ادامه دارد و 
بر اساس ش��رایط موجود چه از نظر کیفی و چه از نظر 
کمی شاگردان حسین فرکی ش��انس اول قهرمانی در 

لیگ خواهند بود.
در روزهای��ی که رقابت ه��ای فوتبال ج��ام ملت های 
آس��یا به روزهای حس��اس و جذاب خودش رس��یده، 
در مقابل تیم ه��ای باش��گاهی ایران روزه��ای آرام و 
بی سروصدایی را پش��ت س��ر می گذارند و دور نهایی 
 تمرینات آنها برای آماده س��ازی بازیکنان آغاز ش��ده

 است.
به هر حال تعطیل��ی 50 روزه رقابت های لیگ برتر رو 
به پایان است و دور جدید بازی های لیگ در نیم فصل 

دوم آغاز می شود.
در این میان تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن هم 
از این شرایط دور نیستند و هر 2 تیم به فکر حضوری 

قدرتمندانه در نیم فصل دوم خواهند بود.
سپاهان شانس نخست قهرمانی

شرایط در تیم س��پاهان بسیار خوب است و همان طور 
که 2 بازیکن ای��ن تیم در ترکیب تیم ملی درخش��ش 
 داش��تند، در مقابل حس��ین فرک��ی روزه��ای آرام و

 بی سروصدایی را پشت س��ر می گذارد و با برگزاری دو 
اردوی خارج از اصفهان در حال نزدیک شدن به کیفیت 

مورد نظر خودش خواهد بود.
 س��پاهانی ها در ابتدا ۱0 روز در جزی��ره کیش حضور 
داش��تند و بع��د از برگ��زاری چن��د ب��ازی تدارکاتی 
با تیم های��ی مثل اس��تقالل خوزس��تان و مل��وان به 
اصفهان برگش��تند و دوباره از روز جمعه راهی تهران 
 ش��دند تا دومین اردوی داخل��ی خودش��ان را برگزار

 کنند.

س��پاهان در تهران هم تا به امروز 2 دیدار دوستانه در 
برابر پیکان و نیروی زمینی انج��ام داده که البته هر 2 
مسابقه باشکست زردپوشان اصفهانی به پایان رسیده 
ولی به هر حال این مس��ابقات بیش��تر جنبه دوستانه 
دارد و همانطور که بر روی بردهایش حس��اب و کتابی 
نیس��ت بر روی باختهایش هم نباید حسابی باز کرد و 
باید منتظر دیدن سپاهان واقعی در بازی های رسمی 

لیگ برتر باشیم.
سپاهانی ها بر خالف بقیه مدعیان لیگ برتر مثل نفت 
تهران و فوالد در نیم فصل راهی خارج کشور نشدند و 
حسین فرکی ترجیح داده که تیمش را در ایران آماده 

حضور در لیگ برتر کند.
خارجی هایی برای پرکردن جای ابراهیمی

س��پاهان در نقل و انتق��االت نیم فصل ه��م به نوعی 
عنوان ک��م تغییرترین تی��م را به خ��ودش اختصاص 
داد و بعد از گرفتن تس��ت از چن��د بازیکن خارجی در 
نهایت با یک هافبک برزیلی به نام مارس��یو پس��وس 
و یک هافبک ازبکس��تانی ب��ه نام فوضیل موس��ایف 
ب��ه توافق رس��یدند تا ش��اید یک��ی از ای��ن 2 بازیکن 
 ج��ای خال��ی امی��د ابراهیم��ی را در خ��ط هافب��ک

 پر کند.

تیم ذوب آه��ن که پی��ش از رفتن ب��ه تعطیالت لیگ 
با ق��رار گرفت��ن در رتبه نه��م ج��دول امیدواری های 
زی��ادی را ایج��اد ک��رد، در ش��روع دوب��اره بازی ها به 
 فکر رس��یدن ب��ه س��همیه آس��یایی از طری��ق لیگ 

است.
ش��اید این از خوش شانس��ی های یحیی گل محمدی 
باشد که دیدار فینال جام حذفی بعد از پایان رقابت های 
لیگ برتر برگزار می شود و در نتیجه بازیکنان ذوب آهن 
از نظر انگیزش��ی می توانند تا هفته س��ی ام لیگ برای 
کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا از طریق لیگ 
 بجنگند و بعد به فکر قهرمانی احتمالی در جام حذفی

 باش��ند.خوش بین ترین ه��وادار ذوب آه��ن هم تصور 
نمی کرد که تیم یحی��ی گل محمدی با وجود آن نتایج 
نگران کنن��ده در چند هفته ابتدایی لی��گ به یکباره از 
اواسط نیم فصل نخست لیگ اوج بگیرد و از طرف دیگر 
با شکست مدعیانی همچون استقالل وپرسپولیس حتی 

به فینال جام حذفی هم برسد.
 اما به هر حال قرار گرفتن ذوب آه��ن بر روی رتبه نهم 
لیگ و فینالیست شدن این تیم در جام حذفی توقعات 
را از تیم گل محمدی به شدت باال برده و با آغاز دوباره 

بازی های لیگ باید منتظر رونمایی از ذوب آهنی باشیم 
که بر خالف هفته های ابتدایی نیم فصل اول این بار در 
گرفتن امتیازات الزم کمی منطقی تر و هوش��مندانه تر 

عمل کند.
ذوب آهن در آغاز لیگ بیش��ترین تغییرات را نسبت به 
فصل گذشته داش��ت و گل محمدی با جذب 6 بازیکن 
لیگ برتری لیست تیمش را برای جذب بازیکن جدید 
در نیم فصل پر کرد ولی در هر صورت مصدومیت پویا 
س��یف پناهی و ابطال کارت معافیت سینا عشوری این 
فرصت را به ذوب آهن داد تا در نیم فصل به دنبال جذب 
بازیکنان لیگ برتری هم باشد و در نتیجه بازیکنی مثل 
کاوه رضایی که سال هاست در فوتبال ایران حضور دارد 
و در تمامی تیم ه��ای پایه هم به می��دان رفته، جذب 

ذوب آهن شود.
البته نباید این مس��ئله را هم فراموش کرد که رضایی 
در نی��م فصل نخس��ت ه��م بازیک��ن آنچن��ان گلزنی 
نش��ان نداد و باید دید ک��ه گل محم��دی چگونه می 
توان��د از این مهاج��م فیزیک��ی و دونده ب��ازی بگیرد.

در س��وی مقاب��ل مصطفی ش��جاعی هم بع��د از یک 
نیم فص��ل نیمک��ت نش��ینی از ذوب آهن جدا ش��د تا 
 ش��اید با حضور در پی��کان بتوان��د توانایی هایش را به

 رخ بکشد.
از طرف دیگر تجرب��ه موفق جذب عل��ی حمام مدافع 
لبنانی ذوب آهن در دور رفت سبب شد تا گل محمدی 
برای پوش��ش نقاط ضعف تیمش باز هم به سراغ بازار 
فوتبال لبنان برود و این بار ولید اسماعیل دیگر مدافع 
تیم ملی لبنان هم ب��ه اصفهان آمد تا ه��م علی حمام 
احساس تنهایی نکند و هم مشکالت ذوب آهن در خط 

دفاعی رفع شود.

در فاصله چند روز مانده تا آغاز دوباره رقابت های لیگ برتر

سپاهان چراغ خاموش به دنبال قهرمانی
نگاهی به عملکرد ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت

»گاندو« عزم کسب سهمیه آسیایی دارد

 هنوز ویلیامز،س��وت پایان ب��ازی را نزده بود
 انتقاد ها علیه کی روش و تیم ملی آغاز شد.

منتقدان حتی اجازه نداند تا عرق ملی پوشان 
خشک ش��ود.آیا تیمی که ۱20 دقیقه مقاوت 
کرد و با ی��ک بازیکن کمت��ر کار را به ضربات 
پنالتی کشاند شایسته این همه انتقاد است؟آیا 
اگر اش��تباه ویلیامز نبود و پوالدی را از زمین 
اخراج نمی کرد یا اگر ایران عراق را شکست داده 

بود باز هم این همه انتقاد می شد؟ 
مه��دی پاش��ازاده که م��دت ها ب��ود حرفی 
درب��اره تی��م مل��ی نم��ی زد بالفاصل��ه پس 
از شکس��ت ایران مقابل عراق  لب ب��ه انتقاد 
گش��ود و گفت:»بهتر اس��ت پ��ول کی روش 
را به امیده��ا و جوان ها بدهی��م.«او در حالی 
این ح��رف را می زند ک��ه تا قب��ل از این روزه 
س��کوت گرفته بود به یکب��اره لب ب��ه انتقاد 
 گشوده است.او در این مورد به ایسنا می گوید:

» ایرادی که از کی روش می توانستیم در این 
دیدار بگیریم روی تعویض ها بود. به ش��خصه 

فکر می کنم که تعویض ش��جاعی می شد ده 
الی ۱5 دقیقه بعد صورت بگیرد. ما با دو نظریه 
راجع به  کی روش روبه رو هستیم. یک سری 
معتقد هستند که کی روش مربی بزرگی است 
که نظم را به تیم ملی آورده اس��ت و به خوبی 
 کار می کند. دس��ته دوم هم اعتق��اد دارند که 
 کی روش ب��ه لحاظ فن��ی چیز زی��ادی به ما 
 اضافه نکرده و تنه��ا بازی م��ا را دفاعی کرده

 است.
 این در حالی است که بچه های ایران در زمین 
اش��ک می ریختند و به خاطر ناداوری که در 
حقشان شده بود گالیه داشتند.اصال مشخص 
نیست که چرا کسانی که تا قبل از این سکوت 
کرده بودند یا از ک��ی روش تعریف می کردند 
پس از حذف از جام ملت ها شمش��یر را از رو 
بستند؟ش��کی وجود ندارد که هجمه رس��انه 
ای علیه او بیشتر و بیش��تر هم خواهد شد اما 
باید گفت که اگر روی دیگر سکه برای ایران به 

زمین افتاده بود.

.نمونه دیگر محمد پنجعلی که مهمان حضوری 
شبکه س��وم بود.او تنها دقایقی پس از حذف 
ایران از جام ملتها از مربیان خارجی انتقاد کرد 
و گفت:» خود ما مربیانی داریم که می توانند در 
فوتبالمان موفق باشند و نتایج خوبی برایمان 
به دس��ت بیاورند.«اما نکته اینجاست که چرا 
همه آنها دست روی دس��ت گذاشته بودند تا 
پس از ناکامی ایران این حرف را بزنند؟انگار که 
متن هایشان را هم از قبل آماده کرده بودند و 
انتظار این را می کشیدند تا ایران حذف شود و 
آنها متنی که آماده کرده بودند را قرائت کنند!

انتقاد ها شروع شده است و شکی وجود ندارد 
که در روزهای بعد به اوج خودش خواهد رسید.

چه کارلوس کی روش سرمربی ایران باشد و چه 
نباشد اما آیا انتقاد کردن آن هم بالفاصله پس 
از حذف از جام ملت ها ،آنجا که بازیکنان گریه 
می کردند و هنوز عرق ش��ان خشک نشده بود 
کار به جایی است؟آیا مخالف بودن با کی روش 
دلیل این می شود که عملکرد او و شاگردانش 

را زیر سوال برد؟ 
ک�ی روش هدیه ای اف س�ی را پس 

فرستاد
در پایان ب��ازی ایران مقابل عراق مس��ووالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا لوحی را به کارلوس 
کی روش اهدا کردند که کی روش این لوح را 

قبول نکرد و گفت:»این لوح را به داوران بدهید 
بهتر است.«

 این لوح ب��ه این دلیل ق��رار بود ب��ه کارلوس 
کی روش داده ش��ود که اعالم شد زمان فعال 
بازی ایران و عراق 67 دقیقه و ۳0 ثانیه بود و به 
دلیل باالتر بودن زمان فعال بازی از 60 دقیقه 
این لوح به سرمربیان داده می شود که کارلوس 

این هدیه را قبول نکرد.
کفاشیان: ضعف داوری اجازه نداد به   

مرحله بعد برویم
 علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال درباره 
قضاوت دیدار ایران و عراق گفت:اش��تباهات 
داوری در نتیجه ام��روز تیم ملی فوتبال ایران 

تاثیر زیادی داشت.

کفاش��یان درباره عملک��رد بازیکن��ان گفت: 
بازیکنان نهای��ت تالش خ��ود را در این بازی 
ب��ه کار گرفته و از تمامی توانش��ان اس��تفاده 
کردند، اش��تباهات تاثیر گ��ذار داوراین بازی 
و اخراج در نیمه اول باعث ش��د ت��ا تیم ملی 
 با مش��کل روبرو ش��ود و ب��ه نتیج��ه دلخواه

 نرسند.
رییس فدراس��یون فوتبال در ادامه گفت: تیم 
ملی فوتب��ال ایران لیاقت زیادی داش��ت ولی 
ضعف های داوری اجازه نداد تا به مرحله بعدی 

این مسابقات صعود کند.
شکایت اضطراری ایران به AFC و 

احتمال تغییر نتیجه  بازی با عراق
مسووالن تیم ملی فوتبال ایران به طور جدی 
پیگیر حضور مش��کوک یک بازیکن عراق در 
دی��دار این تیم براب��ر تیم ملی فوتب��ال ایران 

هستند. 
ظاهرا مدارکی وج��ود دارد که می گوید »عال 
عبدالزهرا« دوپینگی بوده و نمی توانسته برای 

عراق بازی کند.
مهدی محمد نبی و هوش��نگ مقدس دیروز 
به س��یدنی س��فر کردند تا موضوع ش��کایت 
ایران ب��ه AFC درباره یک��ی از بازیکنان تیم 
 عراق به ن��ام »ع��ال عبدالزه��را« را پیگیری

 کنند.
مس��ووالن تیم ملی ایران در حال جمع آوری 
اسناد و مدارکی دال بر تخلف عراقی ها و البته 
لزوم توجه جدی AFC به این مساله هستند.

در صورتی که تخلف بازیکن تی��م ملی عراق 
ثابت شود، ممکن اس��ت AFC رای به تغییر 
نتیجه  بازی تیم ملی ایران و عراق با نتیجه سه 

بر صفر بدهد.

انتقاد از تیم ملی قبل از خشک شدن عرق بچه ها

 AFC شکایت اضطراری ایران به

وقتی چیزی نمانده بود شنیشل ،شنیسل شود!

پیروزی شیرین آینده گستر
از هفت��ه دوازده��م لیگ دس��ته 
اول فوتس��ال ایران در گ��روه خزر 
 یک دیدار در س��الن پی��روزی بین 
تیم ه��ای آین��ده گس��تر ایرانیان 
وکشاورز قزوین برگزار شد که تیم 
میزبان توانس��ت با شکست 5 بر ۳ 
نماینده قزوین را از پیشروی بردارد.

در ده دقیقه اول بازی توپ و میدان 
در اختیار ش��اگردان رضا صادقی بود که بر خالف جریان بازی در 
دقیقه ۱۳ تیم کشاورز با گلزنی مهدی قربانی از حریفش جلو افتاد.

پس از این گل بازیکنان آینده گس��تر برای جبران نتیجه دست به 
آب و آتش زدند و در نیمه نخست ۳ گل توس��ط ابراهیم حسینی 
)2 گل ( و حسین خردمند به ثمر رساندند با آغاز نیمه دوم باز هم 
تیم میزبان بود که توپ و میدان را در اختیار داشت و دو گل دیگر 
توسط ابراهیم حسینی و محسن مومنی به ثمر رساند و تیم کشاورز 
در دقایق پایانی بازی تنها توانست 2 گل از گلهای خورده را توسط 

سعید یاقوتی جبران کند.
با این نتیجه آینده گس��تر ایرانیان همچنان در رده دوم گروه خزر 

باقی ماند و امیدش برای حضور در پلی آف دوچندان گردید.    

شهید شهبازی زنجان ۱0 - سپاهان 
اصفهان ۱2

 تیم واترپلو سپاهان مرحله گروهی 
لیگ برتر واترپل��و را با پیروزی به 

پایان رساند.
ب��ا برگ��زاری دو دی��دار موقعه از 
هفته اول دور برگشت لیگ برتر 
واترپلو، تکلیف 4 تی��م راه یافته 
به مرحله پلی آف این مس��ابقات 
مش��خص شد.س��پاهان در خانه 
شهید ش��هبازی زنجان با نتیجه ۱2 بر ۱0 به برتری رسید تا پیش از 

دیدار با این تیم در مرحله پلی آف برای آنها خط و نشان کشیده باشد.
مرحله پلی آف بیست و چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور از ۱0 
بهمن ماه آغاز می ش��ود و اول اس��فند با معرفی تیم قهرمان به پایان 

خواهد رسید.

هفته دوم لیگ برتر کاراته
 هفت��ه دوم لیگ برت��ر کاراته 
همزم��ان ب��ا س��وپر لی��گ، 
پنجش��نبه دوم بهم��ن ماه در 
سالن افراس��یابی تهران برگزار 
شد و تیم های گاز زنجان، پاس 
قوامین و فوالد مبارکه سپاهان 
صدرنش��ینان گروه های اول تا 

سوم شدند.
پس از برگزاری هفته دوم لیگ برتر در گروه یک، تیم گاز زنجان 
در قسمت تیمی با ۱2 امتیاز در صدر ایستاد، شهرداری تبریز با 6 
امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و گوجوریو سی واکای با ۳ امتیاز 
در قس��مت تیمی و ۳5 امتیاز در قس��مت انفرادی و تیم شهید 
علمشیری اصفهان با ۳ امتیاز در قس��مت تیمی و 2۱ امتیاز در 

قسمت انفرادی سوم و چهارم هستند.
در جدول رده بندی گروه 2، تیم پاس قوامی��ن با ۱2 امتیاز در 
قس��مت تیمی اول اس��ت، گروه اینترنتی 5040 با 6 امتیازدر 
قسمت تیمی و 6۳ امتیاز در قسمت انفرادی در جای دوم ایستاد 
و هیات کاراته زنجان با 6 امتیاز در قسمت تیمی و 56 امتیاز در 

قسمت انفرادی در مکان سوم قرار دارد. 

زلزله درهیات اسکواش اصفهان
رییس هیات در جلس��ه ماهیانه 
استان با تقدیر و تشکر از زحمات 
الهه موالدوس��ت در سمت نایب 
رییس ای��ن هیات به م��دت دو 
س��ال، انس��یه یزدخواس��تی از 
اساتید دانشگاه در رشته تربیت 
بدنی که از مربیان فعال این رشته 
نیز هست و قبال مسوولیت کمیته 
مربیان هیات را بر عهده داشت با حفظ سمت به عنوان نایب رییس 
اسکواش استان اصفهان منصوب کرد.رییس اسکواش استان اصفهان 
در اقدامی دیگ��ر کیوان قائنی��ان از بازیکنان قدیم��ی و مربی فعال 
اسکواش اصفهان که مسوولیت کمیته عضویت هیات را بر عهده داشت 
و به تازگی نیز دوره داوری را زیر نظر فدراسیون گذرانده بود به عنوان 
مس��وول کمیته داوران انتخاب و جواد ناظمی از دیگر مربیان فعال 
استان را  به سمت مسوول کمیته عضویت منصوب کرد.وی در حکمی  
همچنین مجید کاظم پور از دیگر مربیان فعال استان که تجربه حضور 
در لیگ دسته یک اسکواش کش��ور را به عنوان سرپرست تیم نقش 
جهان برعهده دارد، را به عنوان مسوول کمیته مسابقات منصوب و از 

زحمات پدرام وقایع نگار در این مدت تقدیر و تشکر کرد.

هر دو ملی پوش سپاهان عملکرد 
خوبی داشتند

رس��ول خوروش سرپرست تیم 
فوتبال س��پاهان   در خصوص 
اردوی تیم فوتبال این باشگاه در 
تهران نیز گف��ت: اردوی خوبی 
برگزار کردیم. 2 بازی دوستانه 
هم انج��ام دادیم و بای��د بگویم 
باخت در بازی های دوستانه ما را 
نگران نمی کند چون تعدادی از 
بازیکن��ان اصلی م��ان را در این بازی ه��ا در اختیار نداش��تیم و از 
بازیکنان جوان اس��تفاده کردی��م.وی درباره عملک��رد 2 بازیکن 
سپاهان در تیم ملی در دیدار مقابل عراق هم اظهار داشت: به نظرم 
هم وریا غف��وری و هم احس��ان حاج صفی عملکرد خ��وب و فوق 
تصوری داشتند و هر دوی این بازیکنان عملکرد خوبی در این دوره 

از جام ملت ها داشتند.
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اص�ال مش�خص نیس�ت ک�ه 
چرا کس�انی که تا قبل از این 
س�کوت کرده بودند یا از کی 
روش تعریف می کردند پس از 
حذف از جام ملت ها شمشیر را 

از رو بستند؟
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اخبار کوتاه یادداشتیادداشت هدیه  رییس سازمان بهزیستی به چهار قلوهای شهرکردی
هدایای رییس سازمان بهزیستی کشور به دوقلوهای تازه متولد شده چهارمحال 
و بختیاری اهدا شد. مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت:هدایای 
30میلیون ریالی رییس سازمان بهزیستی کش��ور به مادر این چهار قلوها در 

شهرکرد اهدا شد. 
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نهادینه شدن فرهنگ 
در جامعه و توجه به آن ضروری است. قاسم سلیمانی دشتکی 
افزود: مسووالن و مدیران دستگاه های اجرایی فرهنگی و هنری 
باید برنامه ریزی های علمی و کارشناسی با اولویت نهادینه شدن 

فرهنگی در جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. 
وی افزود: مدیریت ارشد چهارمحال و بختیاری، از برنامه های 

فرهنگی و هنری مربوط به این موضوع حمایت و اعتبارات الزم 
در این زمینه را تخصیص می دهد. 

وی بازنگری در وضعیت سینماهای استان را ضروری دانست و 
خاطرنشان کرد: با این اقدام می توان برای ارتقای کمی و کیفی 

سینماهای استان، برنامه ریزی علمی و کارشناسی انجام داد. 
سلیمانی دشتکی اظهار داشت: همکاری مسووالن دستگاه های 

اجرایی مرتبط در رابطه با برنامه ری��زی برای ارتقای وضعیت 
کمی و کیفی سینماهای استان ضرورت دارد. 

وی بررسی مش��کالت مربوط به جامعه فرهنگی و هنرمندان 
چهارمحال و بختیاری را جزو برنامه های اولویت دار مسووالن 
ارشد این استان برش��مرد و افزود: به همین منظور، بایستی 
نسبت به شناسایی مشکالت این قشر از جامعه، اقدامات الزم را 

در سریع ترین زمان ممکن، انجام دهد. 
استاندار تصریح کرد: تصمیم گیری برای فعاالن بخش فرهنگ 
و هنر استان و برنامه ریزی برای رشد همه جانبه و پویای این 
گروه از افراد جامعه نیز به صورت خاص، مورد توجه مسووالن 

ارشد این استان قرار دارد. 
وی اف��زود: برنامه ریزی ب��رای ارتقای فعالیت ه��ای کمی و 
کیفی هنرمندان از تأثیر بس��زا و مطلوبی در راستای افزایش 

شاخص های توسعه ای فرهنگی و هنری برخوردار است. 
سلیماني دشتکی اظهار داشت: مسووالن و برنامه ریزان ارشد 
استان، باید در خصوص تخصیص های اعتباری مربوط به بخش 

هنر این استان تجدیدنظر کنند. 
وي افزود: مسووالن اس��تان همچنین برای نحوه مدیریت و 
چگونگی استفاده از فضای فیزیکی فرهنگسراهای این استان 
نیز برنامه ریزی می کنند این در حالي اس��ت که چهارمحال 
و بختیاری از پتانس��یل بس��یار خوبی در رشته های مختلف 
فرهنگی و هنری برخوردار بوده که برنامه ریزی برای درخشش 
اس��تعدادهای پنهان در این زمینه، بایستی جزو اولویت های 

مسووالن دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: 80 درصد قطعی پخش شبکه های تلویزیون به خاطر 

نوع توپوگرافی چهارمحال و بختیاری است.
علی رامک در نشست شورای اداری شهرستان سامان با بیان 
اینکه هشت ایستگاه سامانه پخش دیجیتال در چهارمحال 
و بختی��اری راه اندازی می ش��ود، اظهار داش��ت: این تعداد 
ایستگاه در شهرس��تان س��امان در مناطق مانند چم کاکا، 
گرمدره، یاسه چای و... در س��ال آینده راه اندازی می شوند.

وی با اش��اره به اینکه 80 درصد قطعی های پخش ش��بکه 
های تلویزیون به خاطر توپوگرافی استان و کمبود نیروهای 
فنی است، اظهار داشت: در تالش هس��تیم که تمام استان 
از پخش دیجیتال بهرمند ش��ود.وی افزود: هم اکنون صدا 
و سیمای اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های 

برتر کشور در تولیدات برنامه های اس��تانی است و تاکنون 
 توانسته افتخارات مهمی را در جشنواره های مختلف کسب

 کند.
انعکاس سبک زندگی اسالمی در جامعه باید یکی 

از اهداف اصلی رسانه ها باشد
امام جمعه س��امان نیز در این نشست گفت: انعکاس سبک 
زندگی اسالمی در جامعه باید یکی از اهداف اصلی رسانه ها 
باشد.حجت االسالم میردامادی گفت: نمایش سبک زندگی 
مناطق مختلف باید در راس��تای یکی از اهداف اصلی صدا و 

سیما باشد.
وی اف��زود: کیفی��ت پخش ش��بکه ه��ای تلوی��زون باید 
در این شهرس��تان مطلوب تر ش��ود و توجه به ارزش های 
دینی و پخ��ش برنامه ها ب��ا محتوای ارزش های اس��المی 

باید مد نظر بیش��تر قرار گیرد.فرماندار س��امان نیز در این 
 نشس��ت ادامه داد: شهرس��تان س��امان یکی از مهمترین 
شهرس��تان های اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت که 
مس��افران بس��یاری هر س��اله وارد ای��ن شهرس��تان می 
شوند.س��عید صالح��ی گفت: ای��ن شهرس��تان مهمترین 
قطب گردش��گری اس��تان اس��ت و اقتصاد این شهرستان 
بیش��تر ب��ر پای��ه کش��اورزی و باغ��داری م��ی چرخ��د.

 وی بی��ان کرد: توس��عه ایس��تگاه ه��ای دیجیت��ال پخش 
شبکه های تلویزیون در این شهرستان یکی از خواسته های 
مهم مردم است.وی ادامه داد: روستاهای باال دست در گرفتن 
سیگنال های تلویزیون مشکالت بس��یاری دارند که باید در 
راستای دریافت س��یگنال های با کیفیت تلویزیون در این 

مناطق تالش شود.

استاندار چهارمحال و بختياری تاکيد کرد:

مدیر کل صدا و سيمای  چهارمحال و بختياری اظهار کرد:
پای کمبودنيروی فنی روی سيم دیجيتال استان

ضرورت بازنگری در وضعیت سینماهای استان
امام جمعه موقت شهرکرد:

چهره واقعی غرب بر همگان 
آشکار شده است 

ام��ام جمع��ه موقت 
ش��هرکرد ب��ا بی��ان 
اینکه توهین نش��ریه 
فراسوی نه تنها اسالم 
را تحقیر نکرد بلکه آن 
را دلیل افزایش انگیزه 
حقیقت جوی��ان برای 
شناخت اسالم عنوان 
ک��رد و گفت:اهان��ت 
نشریه فرانس��وی ماهیت اسالم س��تیزی غرب را 

آشکار کرد.
حج��ت االس��الم س��ید ابوالحس��ن فاطم��ی در 
خطبه های ای��ن هفته نماز جمعه ش��هرکرد ضمن 
محکوم کردن اق��دام موهن روزنامه فرانس��وی به 
س��احت مقدس پیامبر اکرم )ص( اظهار داش��ت: 
حقانیت اس��الم دلیل انجام چنی��ن خطای بزرگی 
از س��وی جهان غ��رب اس��ت.وی افزود: ب��ا وجود 
شیطنت ها و توطئه های استکبار در اسالم ستیزی، 
دین اس��الم در بسیاری از کش��ورها به ویژه فرانسه 
که مس��لمانان دومین جمعیت دینی این کشور را 

تشکیل می دهند، در حال گسترش است.
ام��ام جمع��ه موقت ش��هرکرد پی��ام روش��نگرانه 
مقام معظم رهبری ب��ه جوانان اروپ��ا و امریکا را از 
پیامدهای توهین به مقدس��ات اس��الم برش��مرد 
وگفت: این توطئ��ه خود مهم تری��ن زمینه را برای 
تبیین اسالم از سوی مقام معظم رهبری به جوانان 
امروز دنی��ا فراهم ک��رد و زمینه هالکت بیش��تر و 
حقارت اس��تکبار در دشمنی با اس��الم را به همراه 

داشت.
فاطمی با بیان اینکه امروز دنیا به دنبال کشف اسالم 
حقیقی اس��ت نه اس��المی که داعش، طالبان و آل 
سعود ساخته اند، خاطرنشان کرد: صدای حقانیت 

اسالم حقیقی در دنیا طنین انداز شده است.
وی تصریح کرد: غرب بداند که چهره واقعی اش بر 
همگان آشکار ش��ده و با توهین به مقدسات اسالم 

نمی تواند مانع از گسترش اسالم در جهان شود.
امام جمعه موقت ش��هرکرد از تی��م مذاکره کننده 
هسته ای ایران خواس��ت در اعتراض به رفتارهای 
اروپاییان در اهانت به مقدس��ات اس��المی در روند 

مذاکرت وقفه ایجاد کنند.

 بازارچه های محلی خوداشتغالی
 در  استان برپا می شود

مدیرکل ام��ور بانوان اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری از راه اندازی 
بازارچه عرضه توانمندی های زنان در شهرکرد همزمان با دهه فجر لغایت 
۱۵ فروردین ماه ۹۴ خبر داد.فاطمه دوس��تی در نشست با فرمانداران 
خواستار تعامل دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری ها با حوزه بانوان 
شد و اظهار داشت: طرح های مختلفی در حوزه بانوان نظیر ایجاد بازارچه 
محلی، ایجاد مرکز طراحی زندگ��ی، برگزاری دوره های آموزش تحکیم 

بنیان خانواده و مشاوره خانواده  در سطح استان در دست اجرا است.
وی نبود مرکز مطالعات زنان، نبود ردیف اعتباری اجرای برنامه های حوزه 
بانوان، نبود طرح های کارشناس��ی ش��ده در حوزه بانوان در شهرستان 
و نبود نی��روی توانمند فع��ال در حوزه ه��ای بانوان شهرس��تان ها را از 
مهم ترین مشکالت این حوزه عنوان کرد.مدیرکل امور بانوان استانداری 
چهارمحال و بختی��اری از اعالم آمادگ��ی دفتر امور بان��وان و خانواده 
اس��تانداری برای حمایت و اجرای طرح ه��ای دارای مطالعات علمی و 

توجیه اقتصادی در سطح شهرستان ها خبر داد.

رزمایش مقابله با تهدیدهای تروریستی 
در شهرکرد برگزار شد

رزمایش مقابله با تهدید های تروریس��تی ظهر چهارشنبه در منطقه 
رحمتیه شهرکرد با حضور نیروهای انتظامی و امدادی برگزار شد.

 فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز 
اظه��ار داش��ت: ای��ن رزمای��ش ب��رای آمادگ��ی در براب��ر حوادث 
احتمالی تروریس��تی طراحی ش��ده اس��ت.رضا محمد س��لیمانی 
تاکید ک��رد: در ای��ن رزمای��ش چندین نمون��ه تهدید تروریس��تی 
 انج��ام ش��د و نیروه��ای انتظام��ی و ام��دادی در مقاب��ل ای��ن 

تهدید ها عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دادند.
وی بیان کرد: در این رزمایش بیش از یک هزار نفر حضور داشتند.

روش سنتی درمان بيماری شاربون دام 
ثبت ملی شد

روش پیته در درمان بیماری ش��اربونی دام در شهرکرد در فهرست ملی 
کشور ثبت ش��د.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان از ثبت روش پیته در درمان بیماری ش��اربونی بی��ن گله داران 
ش��هرکردی در جلس��ه ش��ورای ثبت و حریم س��ازمان مرکزی پس از 
بررسی توسط هیات داروی در فهرست آثار ملی ایران خبر داد و اظهار 
 داشت: از دالیل ثبت این روش می توان به حفاظت مستمر از آیین ها و

 فرهنگ های موجود در مناطق مختلف اشاره کرد.
بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه دامداری سنتی و محلی از دیرباز 
بین گله داران و دامداران رواج داش��ته اس��ت، گفت: آنها می کوشیدند 
با اس��تفاده از وسایل و گیاهان در دس��ترس به درمان بیماری های دام 

بپردازند.
وی افزود :روش پیته نیز روش��ی درمانی است که گله داران شهرکردی 
بخصوص بیشتر در گذشته برای درمان بیماری شاربونی گوسفندان از 

آن بهره می جستند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تحدید حدود عمومی
به موجب دستور مادتين 14 و 15 ثبت تحديد حدود  قبلي و  پيرو آگهي هاي   11/51
شش دانگ هر يك از امالك مشروحه ذيل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء بخش 
9 و10و11 حوزه ثبتي نطنز به شرح ذيل در ايام معينه در ذيل آنها در محل شروع و 

به عمل خواهد آمد
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره یک – اصلي اوره ،
1068–خانم عذرا ميرزازاده فرزند سيد ميرزا ششدانگ قطعات زمين مزروعی معروف 

سوران 
 1388 –آقای سيد احمد ميرزاده حسينی فرزند سيد عباس ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
 2125 –آقای سيد مهدی رسول زاده حسينی فرزند سيد عباس ششدانگ قطعه زمين محصور 

                                  ازشماره 3–اصلي مزرعه بیشه اوره،
117 – آقای احمد عسكری راد فرزند محمد و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی

تاریخ تحدید  93/11/26
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ،

4036-حسن حرمتی فرزند نصراله ششدانگ قطعه زمين محصو معروف قدمگاه
ازشماره 34– اصلي مزرعه خطیر ، 

700–آقای تقی خطيری عليائی فرزند علی ششدانگ يكباب انباری
ازشماره 71 – اصلي سرشک، 

 1346 – آقای عباسعلی ديداری سرشگی فرزند محمود  و غيره ششدانگ قطعه زمين مشجر
                                                                               تاریخ تحدید  1393/11/27

از شماره 100-اصلی طامه
 1223-ولی اله مومنی طامه فرزند اصغر و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی مشهور بامير

1795-ماشاله احمديان طامه و غيره ششدانگ قطعه زمين تله پل 
1987-رضا عابدی طامه و غيره ششدانگ قطعه زمين سرجوبه معروف فضای مهابادی

2152–آقای عليرضا حاجی زاده فرزند محمود ششدانگ يكباب دامداری
تاریخ تحدید 1393/11/28

از شماره 118 – اصلي جاریان ، 
1058 – آقای اسداله بديعی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمين محصور 

از شماره 120 – اصلي خفر ، 
62– خانم مريم عزيزی خفری فرزند حسنششدانگ قطعه زمين پی كنی شده

617–آقای حسن ادائی خفری فرزند محمدششدانگ يكباب خانه 
1253–آقای حسن ادائی خفری فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين مزروعی

 1334-منصور افصحی فرزند هدايت اله ششدانگ قطعه زمين محصور در كوچه مقدی شهره
1474–آقای حسن ادائی خفری فرزند محمد و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی

تاریخ تحدید 1393/11/29
1564 –آقای محمد خدامی فرزند عباس ششدانگ يكباب خانه 

از شماره 127- اصلی روستای دستجرد 
298–آقايعباس اباذری فرزند محمد و غيره ششدانگ يكدرب باغ 

424-شهناز ضرغام فرزند علی اكبر ششدانگ يكدرب باغ مشجر معروف باغ گوده 
1017 –خانم مريم اباذری فرزند محمد ششدانگ يكدرب باغ 

از شماره 128 – اصلي یوز جریب جزن،فرعی ذیل 
296–عليرضا رشيدی جزنی فرزند محمد و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

از شماره 129 – اصلي جزن ،فرعی ذیل 
144 – آقای حسين احمدی جزنی فرزنداحمدششدانگ يكدرب 

تاریخ تحدید 1393/11/30
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره یک – اصلي فریزهند ،
2330 –آقای محمد مرتضائی فرزند ميرزاحسين ششدانگ بكباب خانه و باغچه 

از شماره 25 – اصلي چیمه ،
564 – آقای ولی اله موذنی چيمه فرزند رمضانششدانگ قطعه زمين محصور

586 – آقای سيد فخرالدين جاللی چيمهفرزند سيدعلی ششدانگ قطعه زمين محصور 
معروف سر قيرستانی

1110-زرين تاج لباف فريزهندی و غيره ششدانگ قطعه زمين معروف مير شاه فضلی

1627 –آقای سيدحسن جاللی چيمه فرزند سيد اسداله ششدانگ يكباب اطاق 
 3164-سيد محمد باقر هاشمی نظری فرد –و غيره ششدانگ بيشه و آبگاه معروف بر گله
                                                                                تاریخ تحدید  1393/12/2

از شماره 44 – اصلی ابیانه،
متر   58/70 بمساحت  خانه  يكباب  فرزند حسنعلی ششدانگ  موذن  بی  بی  495–خانم 

مربع بانضمام 7/50 متر مربع فوقانی )تحتانی قسمت فوقانی پالك 493 فرعی است (
520–آقای مهدی حسن استاد علی فرزند علی اكبر ششدانگ يكباب اتاق فوقانی

تاریخ تحدید  1393/12/3
از شماره 95 – اصلي شجاع آباد ،

321 – آقای سيد عباس رضائی فرزند سيد حسين ششدانگ يكباب خانه 
از شماره 103 – اصلي احمد آباد ، 

51 – آقای عباس لطفی فرزند علی اكبر ششدانگ دوباب اطاق و محوطه متصل به آن 
از شماره 119 – اصلي مزرعه الکج ، 

33 – خانم معصومه وهابيان نی نی فرزند محمد علی ششدانگ قطعه زمين مزروعی و 
اطاقك داخل آن معروف به جوب عبدالغفور

تاریخ تحدید  1393/12/4
از شماره 128 – اصلي هنجن،

310 و 311 و 313 –آقای حسين شريفی فرد هنجنفرزند علی اكبر ششدانگ يكباب خانه
840-حسن علينقی هنجنی ششدانگ قطعه باغ مشجر معروف گل پل

841-حسن علينقی هنجنی ششدانگ دو قطعه زمين متصل بهم معروف گل پل
966–آقای رضا زارع هنجنی فرزند عباس وغيره ششدانگ يكدرب باغ مشجر

تاریخ تحدید  1393/12/5
1097– خانم سادات موسوی هنجنی فرزند سيد نعمت اله ششدانگ قطعه زمين مشجر

 1164-مهناز رضائی هنجنی و غيره ششدانگ يكدرب باغ  مشجر معروف به كوچه خواجه 
1835-مهناز رضائی هنجنی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف دشت جوقر
 2133–آقای سيد محمد موسوی هنجنی فرزند سيد ماشا اله ششدانگ قطعه زمين محصور
                                                                                  تاریخ تحدید 1393/12/6

ازشماره 134- اصلی یارند،
986 – خانم جواهر صباغ طرئی فرزند عباس ششدانگ يكباب خانه

1847 - خانم جواهر صباغ طرئی فرزند عباس ششدانگ يكباب اطاق تحتانی و فوقانی 
از شماره 145- اصلی مزرعه باقر آباد

129-خانم اعظم كريمی پناه فرزند غالمحسين ششدانگ يكدرب باغ 
از شماره 149 – اصلي طره ، 

660 – آقای محسن اكبری فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه معروف محله پله مسيح 
بمساحت 71/05 متر مربع كه مقدار 27/20 متر مربع آن فوقانی بر روی مجاور )661 

فرعی( واقع است 
 3137– آقای محمدحسين توكلی طرئی فرزند حسن ششدانگ يكباب خانه معروف پشت كنده
                                                                                 تاریخ تحدید  1393/12/7

ازشماره 150- اصلی برز،
66–آقای محمد غالمی برزی فرزند غالمرضاششدانگ اتاق تحتانی و فوقانی و محوطه 

اطراف آن
84 و 86  – آقای نادر حاجی عابدی برزی فرزند امراللهششدانگ يكباب خانه

199 – علی اصغر ميرزائی برزی فرزند محمدعلی و غيره  ششدانگ يكباب خانه 
ازشماره 165- اصلی کمجان، 

1497 – خانم فخرالسادات رضوی فرزند سيد مهدی ششدانگ يكباب اطاق تحتانی و 
يكباب اطاق فوقانی

تاریخ تحدید 1393/12/9
سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه

از شماره 35- اصلی مکرر مزرعه مشیت آباد کشه 
6- علی رياضتی و غيره ششدانگ قطعه زمين دائر و بائر تقريبا دو رجل و نيم 

ازشماره 37– اصلي کشه ، 
62-تيمور صادق طاری و غيره ششدانگ دو قطعه زمين مزروعی و مشجر با اشجار 

بادام دو رجلی 
70-رقيه رحيمی كشه ششدانگ قطعه باغچه تقريبا يك رجل و نيمی ارقين سينه مارچون

284-حسين مبينی فرزند امان اله وغيره ششدانگ قطعه زمين دربخش مرغزار
در بخش سرچشمه  زمين  قطعه  غيره ششدانگ  و  اله  امان  فرزند  مبينی  284-حسين 

يك و نيم رجل 
284- حسين مبينی فرزند امان اله و غيره ششدانگ يكدرب باغ در اله آباد  

تاریخ تحدید  1393/12/10
419 – آقای محسن منانی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 

765–آقای عباس مبينی كشه فرزند محمود ششدانگ قطعه زمين محصور 
)اداره  پرورش  و  آموزش  وزارت  نمايندگی  به  ايران  اسالمی  دولت جمهوری   –  772

آموزش و پرورش نطنز( ششدانگ يكباب مدرسه 
991 – آقای ابراهيم عقيلی كشه فرزند ميرزا ششدانگ قطعه زمين مزروعی و مشجر 

از شماره 41- اصلی ورگوران-
159-نعمت اهلل توكلی فرزند فضل اله ششدانگ قسمتی از يكباب خانه

تاریخ تحدید  11 /1393/12
ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق ، فروعات ذیل 

411 – آقای عباس فوالدی طرقی فرزند غالمعلی ششدانگ يكدرب باغ محصور ومشجر 
538 – آقای ابوالفضل رفيع طرقی فرزند رضا ششدانگ يكباب طويله 

668–خانم سكينه ابوفاضلی  فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ يكدرب باغ 
837– منير رجبی طرقی فرزند رضاقلی سه دانگ مشاع ازششدانگ دوباب خانه وباغچه 
تاریخ تحدید 12 /1393/12
1092-رضا جعفرنجفی فرزند رضا و غيره ششدانگ يك قطعه باغ محصور و مشجر 

در بخش آبدر 
 1603 – آقای ابراهيم محمد يحيی فرزند مسلم ششدانگ قطعه زمين محصور معروف باغ خالق
                                                                               تاریخ تحدید  1393/12/13

از شماره 147- اصلی مزده 
32-عزت زارعی و غيره ششدانگ قطعه باغ معروف كوچه ميان 

164-منيره سعيدی مزده و غيره ششدانگ يكدرب باغ معروف خانی
يك  استثناء  به  ربع رجلی  باغچه سه  قطعه  رباط سنگی ششدانگ  زمانی  مريم   -176

اصله درخت گردو
241- زهرا شريفی قزوينی و غيره ششدانگ يكدرب باغ معروف ال به استثنا سه اصل 

درخت گردو طرف شرقی و شمالی 
تاریخ تحدید 1393/12/14

از شماره 150 اصلی مزرعه پابخت 
36-محمد رضا نادری افشار مهابادی و غيره ششدانگ قطعه زمين 

ازشماره 152 – اصلي نیه ، 
29-سيمين دخت مهابادی مهاباد و غيره ششدانگ يكدرب باغ در دشت خانی 

60 – آقای حسين محبوبی نيه فرزند علی محمد ششدانگ يكدرب باغ
تاریخ تحدید  1393/12/16

از شماره 182-اصلی اییازن
1660- شركت راه آهن جمهوری اسالمی ايران ششدانگ ايستگاه راه آهن كه مشتمل 

است بر عمارت و تاسيسات و محوطه و فضای سبز آن  
ازشماره 183– اصلي میالجرد
248–حسين علی پور فرزند جليل آقا ششدانگ يكدرب باغ 

729 – خانم بتول رفيعی ميالجردی فرزند ولی اله ششدانگ قطعه زمين مزروعی
تاریخ تحدید 1393/12/17

ازشماره 193- اصلي طرق 
504–آقای محمود مالشريفی فرزندحبيب و غيره  ششدانگ يكدرب باغ 

4036 –  آقای محمد صفر عابد فرزند عباس ششدانگ يكدرب باغ معروف لنبی
4252 – خانم احترام ابوفاضلی فرزند محمدآقا ششدانگ يكدرب باغ معروف محله لنبی

4258 - آقای محمد صفر عابد فرزند عباس ششدانگ يكدرب باغ معروف محله لنبی
تاریخ تحدید  1393/12/18

4693–عباس دخيلی طرقی فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه 
4816–خانم نصرت شكوهی طرقی فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين محصور 

4817 – محمد صفرعابد فرزند عباس  و غيره ششدانگ يكباب خانه 
تاریخ تحدید  1393/12/19

ازشماره 213- اصلي مزرعه کهق طرق ، 
121– آقای عباس غفاری فرزند ميرزاششدانگ قطعه زمينمزروعی مشهور به باغ سنگی 

128 – آقای عباس غفاری فرزند ميرزا ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
از شماره 215-اصلی الدریجه 

69-زهرا ضابطيان  طرقی فرزند اكرم ششدانگ قطعه زمين محصور
تاریخ تحدید  1393/12/20

مجاورين  و  امالك  به صاحبان  آگهي  اين  وسيله  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب  لذا 
آنها اخطار مي گردد كه در اول ساعت اداري روزهاي ذكر شده در ذيل آنها در وقوع 
قانوني  نماينده  يا  امالك  از صاحبان  يك  هر  چنانچه  و  رسانند  عمل  به  ملك حضور 
آنها در محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملك آنها با حدود اظهار شده 
و  امالك  صاحبان  صورتيكه  در  ضمنًا  شد  خواهد  حدود  تحديد  مجاورين  طرف  از 
مجاورين در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مي توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره 2 ماده واحده تعيين تكليف پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/2/25 از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود ظرف مدت 30 روز به اين اداره و دادگاه 
اين  نماييد مضافًا در صورت تعطيلي غير مترقبه در روزهاي مندرج در  محل تسليم 
 1393/11/05 انتشار:  گيرد.تاريخ  مي  انجام  تعطيلي  از  پس  روز  حدود  تحديد   آگهي 

م الف:227 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
ابالغ رای 

11/42 شماره دادنامه: 9309970353601333 شماره پرونده: 9309980358700600 
شماره بايگانی شعبه: 930770 شاكی: آقای حميد قنبری سواردزی به نشانی شهرستان 
مجهول المكان  نشانی  به  بهرامی  محسن  آقای  متهم:  امالك14   – ارغوانيه   – اصفهان 
اقدام  پرونده  محتويات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشكار:  بالمحل  چك  صدور  اتهام: 
محسن  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نمايد.  ذيل  شرح  به  رای  صدور  به 
بهرامی فرزند عبدالمجيد متولد 1362 داير به صدور يك فقره چك بالمحل به شماره 
به   1817405473800001 شماره  جاری  حساب  از   1393/5/30 مورخ   015/406137
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال عهده بانك انصار و موضوع شكايت آقای حميد قنبری 
وجود  شكايت دارنده چك –  سوار دزی فرزند عباس با توجه به محتويات پرونده – 
يد شاكی كه مصون  نيز وجود اصل گواهی عدم پرداخت وجه چك در  اصل چك و 
می باشد   ... و  كالهبرداری   – امانت  در  خيانت   – سرقت   – تخديش   – ادعای جعل  از 
و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه عليرغم ابالغ قانونی وقت 
در آخرين نشانی متهم در بانك محال عليه بزهكاری متهم فوق الذكر در اين خصوص 
محرز و مسلم بوده و به استناد بند ج ذيل ماده 7 قانون صدور چك )اصالحی مورخ 
1382/6/2( به تحمل يكسال حبس و نيز ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال 
محكوم می گردد. رای صادره غيابی ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای تجديدنظر استان 
اصفهان می باشد.م الف:29606 موسوی خوانساری دادرس شعبه 110 دادگاه عمومی 

جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/43 شماره دادنامه: 9309970353801547 شماره پرونده: 9309980358000598 
شماره بايگانی شعبه: 930854 شاكی: آقای محمد طايفی نصرآبادی به نشانی اصفهان 
– بلوار كشاورز – بعد از كانون امام خمينی – ك.ش 8 محمديه – پ10 متهم: آقای محمد 
قاسمپور به نشانی فعاًل مجهول المكان اتهام: سرقت كارت عابربانك شاكی و برداشت 
مبلغ 35/200/000 ريال از حساب وی دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای محمد قاسم پور فعاًل متواری داير بر سرقت كارت عابر بانك آقای محمد طائفی و 
برداشت مبلغ 35/200/000 ريال از حساب وی نظر به شكايت مطروحه و كيفرخواست 
صادره و استعالم صورت گرفته از بانك و تصاوير اخذ شده و متواری بودن متهم و 
اينكه موضوع مطروحه با سرقت مطابقت دارد نه تحصيل مال نامشروع لذا دادگاه اتهام 
سرقت را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل چهار ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزيری 
و رد مبلغ 35/200/000 ريال در حق شاكی صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
می باشد.م الف:29618  دادگاه  همين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  ظرف   و 

توانگر رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
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کردن آنها در هنگام جدائی، صدقه ایست که خداوند آن را 

دوست دارد.
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طراحان آمریکایی المپ هوشمندی طراحی 
کرده اند که با تقلید حرکات خورشید در طول 
روز، نور و درخش��ندگی متفاوتی در محیط 
منزل یا محل کار ایجاد می کند.هیچ وسیله ای 
نمی توان��د جایگزین حس ق��رار گرفتن در 
زیر پرتوهای نور خورشید شود، اما محققان 
با الگوب��رداری از حرکات خورش��ید، المپ 
هوشمندی طراحی کنند. رنگ و درخشندگی 
خورشید در طول روز با چرخش زمین تغییر 
 Sunn Light می کن��د؛ الم��پ ال ای دی

 با تقلید حرکات خورش��ید و تغییر میزان درخش��ندگی، ریتم طبیعی خورش��ید را تقلید
 می کند.این المپ در دو س��ایز کوچک 48.6 س��انتی متری ح��اوی 240 المپ ال ای دی 
با خروج��ی 3300 لومن و المپ ب��زرگ 60 س��انتی متری حاوی 330 الم��پ ال ای دی با 
خروجی 5500 لومن طراحی ش��ده اس��ت. عملکرد المپ هوش��مند از طری��ق بلوتوث و 
با برنامه  نرم اف��زاری مخصوص تلف��ن همراه قابل کنترل اس��ت؛ المپ با تش��خیص طول 
و ع��رض جغرافیای��ی، ریتم طبیعی خورش��ید در ه��ر منطق��ه را تقلید می کن��د. هنگام 
ش��ب نیز المپ در وضعیت حالت ش��بانه تنظیم می ش��ود که حداقل ن��ور را برای حرکت 
 در محی��ط فراهم می کن��د؛ امکان نص��ب المپ بص��ورت تابلو ب��ر روی دیوار ات��اق وجود 
دارد. محققان به دنبال جمع آوری بودجه برای تولید تجاری این محصول هس��تند و انتظار 
می رود که المپ Sunn Light از ماه آوریل 2015 با قیمت پایه 289 دالر به بازار عرضه شود.

محققان موسسه ملی ناشنوایی و اختالالت 
ارتباطی آمریکا دریافته اند س��ه ژن مرتبط 
با نوعی اختالل س��وخت و س��ازی کمیاب 
می تواند عامل بروز برخی موارد لکنت زبان 
باشد. این کشف می تواند به ارایه درمان های 
جدیدی برای بیم��اری های گفتاری منجر 
ش��ود.دو مورد از این ژن ها در س��لول های 
مغزی به عنوان بخش��ی از فرآیند بازیافت 
زباله مورد اس��تفاده قرار می گیرد. ژن سوم 

نقش شناخته شده دیگری ندارد.
دکت��ر جیم��ز بات��ی، مدیر موسس��ه ملی 
ناش��نوایی و اختالالت ارتباط��ی می گوید: 
این نخستین مطالعه و بررسی انجام شده ای 
اس��ت که نش��ان می دهد جهش های ژنی 
خاصی عامل بالقوه لکنت زبان است. به گفته 
وی، از حدود سه میلیون آمریکایی مبتال به 
لکنت زبان، حدود پنج درصد پیش دبستانی 
و یک درصد بزرگسال هستند.پژوهشگران 

ب��ه ب��ا بررس��ی دی ان ای مبتالی��ان 
افرادی لکنت زبان و افراد سالم دریافتند 

که لکن��ت زب��ان ندارند، ای��ن جهش های 
مش��اهده آنه��ا  در  نی��ز   ژنتیک��ی 

 نمی شود.
 پزشکان از سال ها پیش می دانستند ژنتیک 
نقش مهمی در ابتال به لکنت زبان دارد. به 
گفته پژوهشگران درصورتی که دو نسخه از 
یک ژن معیوب وجود داشته باشد فرد به این 
اختالالت دچار می شود. این در حالی است 
که به طور تقریب همه افراد مورد بررسی در 
این تحقیق فقط یک نسخه از این ژن جهش 
یافته را داش��تند.نتایج ای��ن تحقیقات در 
نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.

دو ط��راح چین��ی چت��ر جدی��دی 
را طراح��ی کرده ان��د ک��ه ب��اران 
چت��ر می کن��د.  دور  ش��ما  از   را 

 Air Umbrella بدون س��ایبان بوده 
و با الیه ای از ه��وای ثابت که از لوله چتر 
به بیرون م��ی وزد، قطرات ب��اران را دور 
می کند. این چتر از یک باتری لیتیومی 
برای تامین نی��روی فن خود اس��تفاده 
می کند. این ف��ن چرخه ای از ه��وا را از 
سر لوله چتر مذکور برای راندن قطرات 
باران و تولی��د یک الیه محاف��ظ به بیرون می فرس��تد. به گفته ژه س��ونگ پ��ارک و وو 
ژونگ کیوون، Air Umbrella در س��طح کنون��ی می تواند برای دو نفر کافی باش��د 
 اما در صورت س��نگین نبودن بارش باران، افراد بیش��تری می توانند از این پناهگاه بهره 
ببرند.  این چتر در سه مدل طراحی شده اس��ت، مدل اول که برای زنان طراحی شده، از 
طول 30 سانتیمتر و وزن 500 گرم برخوردار است و طول عمر باتری آن 15 دقیقه است.

نمونه دوم 50 سانتیمتر طول داشته و با وزن 800 گرم دارای طول عمر باتری 30 دقیقه ای 
است. چتر سوم نیز توسعه پذیر بوده و بین 50 تا 80 سانتیمتر متغیر است. وزن این نمونه 
هم 800 گرم و طول عمر باتری آن 30 دقیقه است. با این مدت زمان های ارایه شده، شاید 
استفاده از آنها در شرایط باران شدید عقالنی نباش��د، اما می توان برای طی کردن مسیر 

تاکسی تا خانه بدون خیس شدن از آنها بهره برد.

دو ط��راح چین��ی چت��ر جدی��دی 
را طراح��ی کرده ان��د ک��ه ب��اران 
چت��ر می کن��د.  دور  ش��ما  از   را 

 Air Umbrella بدون س��ایبان بوده 
و با الیه ای از ه��وای ثابت که از لوله چتر 
به بیرون م��ی وزد، قطرات ب��اران را دور 
می کند. این چتر از یک باتری لیتیومی 
برای تامین نی��روی فن خود اس��تفاده 
می کند. این ف��ن چرخه ای از ه��وا را از 
سر لوله چتر مذکور برای راندن قطرات 
باران و تولی��د یک الیه محاف��ظ به بیرون می فرس��تد. به گفته ژه س��ونگ پ��ارک و وو 
ژونگ کیوون، Air Umbrella در س��طح کنون��ی می تواند برای دو نفر کافی باش��د 
 اما در صورت س��نگین نبودن بارش باران، افراد بیش��تری می توانند از این پناهگاه بهره 
ببرند.  این چتر در سه مدل طراحی شده اس��ت، مدل اول که برای زنان طراحی شده، از 
طول 30 سانتیمتر و وزن 500 گرم برخوردار است و طول عمر باتری آن 15 دقیقه است.

نمونه دوم 50 سانتیمتر طول داشته و با وزن 800 گرم دارای طول عمر باتری 30 دقیقه ای 
است. چتر سوم نیز توسعه پذیر بوده و بین 50 تا 80 سانتیمتر متغیر است. وزن این نمونه 
هم 800 گرم و طول عمر باتری آن 30 دقیقه است. با این مدت زمان های ارایه شده، شاید 
استفاده از آنها در شرایط باران شدید عقالنی نباش��د، اما می توان برای طی کردن مسیر 

تاکسی تا خانه بدون خیس شدن از آنها بهره برد.

چتر نامر یی که شما را از باران حفظ می کند

کشف عامل ژنتیکی لکنت زبان

المپ هوشمند مقلد حرکات خورشید

 فشار خون باال 
در خانم ها بیشتر است 

میلیون ها خانم ممکن اس��ت در معرض فش��ارخون 
باال باش��د، بدون آنکه اطالعی از این مس��أله داشته 
باش��ند فش��ارخون باال با آنک��ه در می��ان آقایان نیز 
دیده می ش��ود، ولی معم��والً خانم ها بیش��تر به آن 
 مبت��ال می گردند، به ط��وری که ح��دود 25درصد از

 خانم ها به این وضعیت دچارند و فشارخون باال نسبت 
به عوامل دیگر بیش��تر باعث مرگ  و میر در میان آنها 
می شود. با توجه به مطالعات و تحقیقات به عمل آمده 
در دانش��گاه هاروارد در س��ال 2009، فشارخون باال 

بسیار خطرناک تر از کلسترول باالست.
چاقی و استرس مهم ترین عوامل افزایش فشارخون 
هستند. همچنین فشارخون در طول دوران بارداری 
نیز ب��اال می رود و س��المت مادر و جنی��ن را به خطر 
می اندازد. ژنتیک نیز نقش مهمی در این زمینه دارد. 
اگر در میان افراد خانواده تان کسی به فشار خون باال 
دچار باشد، احتمال آنکه شما نیز به این وضعیت دچار 

شوید، بیشتر است.
فشار خون باال هیچ نشانه خاصی ندارد

از آنجایی که فشارخون باال هیچ نشانه  خاصی ندارد، 
بیشتر خانم ها به پزش��ک مراجعه نمی کنند و همین 
مسأله باعث می شود بیماری شان تا سال ها تشخیص 
داده نشود. فشارخون بسیار باال به رگ ها فشار آورده، 
خطر لخته شدن خون و برخی آسیب های دیگر را به 
همراه دارد. این اتفاق باعث س��فت تر ش��دن رگ ها و 
افزایش خطر س��کته و حمالت قلبی می شود. ضعف 
دیواره رگ های خونی، باعث به وجود آمدن شرایطی 

به نام آنئوریسم )aneurysm( می شود.
 آنئوریس��م اختاللی اس��ت که در آن قسمتی از رگ 
به صورت غیر طبیعی متورم می ش��ود و اگ��ر با پاره 
ش��دن آن رگ همراه باش��د، بس��یار خطرناک است. 
سخت ش��دن رگ ها و یا افزایش حجم خونی که وارد 
قلب می شود، به همراه نمک بیشتر، باعث اختالل در 
عملکرد قلب و سخت تر ش��دن کار پمپاژ خون شده 

تمام این موارد به نارسایی قلبی منجر می گردد.
ارتباط فشارخون با مصرف نمک

در اغلب موارد پزش��کان نمی دانند ک��ه دلیل واقعی 
فشارخون باال چیس��ت، اما ژنتیک و س��بک و شیوه 
زندگی از بقیه عوام��ل تأثیر گذارترند. خانم هایی که 
بیش��تر نمک مصرف می کنند نیز بیش��تر در معرض 
خطر هستند. کلیه های شما که به طور طبیعی میزان 
سدیم خون را تنظیم و کنترل می کنند، بار سنگینی 
متحمل شده و نمک اضافی وارد جریان خون می شود. 
نمک اضاف��ی موجود در جریان خ��ون باعث افزایش 
جریان و حجم خ��ون در رگ های خونی و فش��ار به 

آنها می شود.
کاهش وزن

افزایش وزن باعث افزایش میزان فشارخون در خانم ها 
می شود. هر چه چاق تر باش��ید بدن تان نیاز به خون 
بیش��تری دارد تا اکس��یژن و س��ایر مواد مغذی را به 
بافت ها برس��اند. این اتفاق باعث افزایش حجم خون 
جریان یافته در بدن از طریق رگ های خونی می شود 
و به همین ترتیب فشار روی دیواره رگ ها باال می رود. 
داشتن یک وزن متناسب باعث کاهش خطر فشار خون 
باال، حداقل تا 40 درصد می ش��ود. حت��ی داروهای 
فش��ارخون نیز به اندازه کاه��ش وزن در این زمینه 

مؤثر نیستند.
برخ�ی روش ه�ای طبیع�ی ب�رای کاهش 

فشارخون : 
تغییر در س��بک و ش��یوه زندگی می تواند اثر زیادی 
در کاهش خطر فشارخون داشته باشد )تا ۷8درصد 
خطر را کاهش می دهد( حت��ی اگر به طور ژنتیکی به 

فشارخون باال نیز دچار باشید.
هوشیارانه غذا بخورید  

رژیم غذایی شما تأثیر زیادی در کاهش فشارخون تان 
خواهد داشت. یک برنامه غذایی کم سدیم که در آن 
میوه ها و س��بزیجات و آجیل ها نقش عمده ای دارند، 
هم مواد مغذی بیش��تری را به بدن می رساند و هم به 
کنترل فش��ارخون کمک می کند. سعی کنید بیشتر 
در خانه غذا تهیه کنید و از غذاهای آماده و رستورانی 
کمتر استفاده کنید. در صورت اس��تفاده از غذاهای 
کنس��روی و آماده، به برچس��ب آنها توج��ه و میزان 
س��دیم موجود در آنها را کنترل کنید. سعی کنید از 
چاش��نی های دیگر اس��تفاده کنید که حاوی سدیم 

کمتری هستند و به غذاها نیز طعم می دهند.
تحرک داشته باشید

س��عی کنید هر روز 30 دقیقه ورزش کنید تا متوجه 
تغییر و تأثیر فراوان آن ش��وید. ع��الوه بر آن، قلب ما 
ماهیچه ای اس��ت که هر چه بیشتر کار کند، راحت تر 
خ��ون را پمپاژ می کن��د و رگ ها نی��ز انعطاف پذیری 

بیشتری نشان می دهند.
به اندازه کافی بخوابید  

خواب کمتر از شش ساعت در شبانه روز باعث افزایش 
خطر فشارخون باال می شود. خواب هورمون استرس را 
کنترل می کند و سیستم عصبی را سالم نگه می دارد.

 به آرامش بیش�تری برسید و استرس را از 
خود دور کنید

زندگی اجتماعی شما تأثیر زیادی در احساسات شما 
دارد. وقتی که دچار استرس هستید بدن هورمون های 
ترشح می کند )مثل کورتیزول و آدرنالین( و این اتفاق 
با افزایش نسبی فشارخون همراه است در این شرایط 
ضربان قلب تندتر و رگ های خونی باریک تر می شود. 

س��اعت آخرالزم��ان، س��اعتی نمادین ب��ه قدمت 6۷ س��ال 
اس��ت که نش��ان دهنده ش��دت خطرهای نابودکننده تمدن 
بش��ری اس��ت. طی 3 س��ال اخیر، ای��ن س��اعت 2 دقیقه به 
نیمه شب نزدیک تر شده اس��ت.بولتن هیات علمی و امنیتی 
دانش��مندان اتمی با انتش��ار گزارش جدید خود هشدار داد 
که »احتمال وقوع یک فاجعه جهانی بس��یار باال اس��ت«، جز 
اینکه اقدام فوری ص��ورت گیرد. این دانش��مندان بر مبنای 
تغییرات بررس��ی نش��ده آب وهوایی و نوس��ازی سالح های 
هس��ته ای؛ برای اولین بار در سه سال گذش��ته زمان رسیدن 
 ب��ه آخرالزم��ان را دو دقیق��ه دیگ��ر ب��ه نیمه ش��ب نزدیک 
کردند.  این هی��ات همچنین اعالم کرد که ب��رای اجتناب از 
فاجعه، اقدامات عملی باید »خیل��ی زود« انجام گیرند.بیانیه 
کامل هیات )پس از مش��اوره با کمیته حامی��ان که 1۷ برنده 
جایزه نوبل نیز در آن عضوی��ت دارند(، به طور آنالیندر آدرس 
"http://thebulletin.org در دس��ترس هم��گان ق��رار 
دارد.پاراگراف ابتدایی بیانیه هیات به این شرح است: »در سال 
2015 / 1394، تغییرات مغفول مانده آب وهوایی، نوس��ازی 
تسلیحات هس��ته ای و تعداد بی شمار تس��لیحات موجود در 
زرادخانه های اتمی، خطرات بیش ازاندازه و غیرقابل چشم پوشی 
را پیش روی ادامه بقای بش��ر قرار داده و رهب��ران جهان نیز 
نتوانس��ته اند اقدامات مقتضی را در مقیاس و با س��رعت الزم 
برای حفاظت شهروندان از فاجعه احتمالی انجام دهند. نبود 
 رهبری سیاسی، زندگی همه افراد نوع بشر را به خطر انداخته

 اس��ت«.آخرین باری که س��اعت آخرالزمان به جلو کشیده 
ش��د، ژانویه 2012 / دی 1390 بود که س��اعت آخرالزمان از 
6 دقیقه مانده به نیمه شب، یک دقیقه جلو کشیده شد و به 5 
دقیقه قبل از نیمه شب رسید. از زمان ابداع ساعت آخرالزمان 

در سال 194۷ / 1326، این ساعت نمادین تنها 18 بار تنظیم 
ش��ده که از 2 دقیقه مانده ب��ه نیمه ش��ب در 1953 / 1332 
 تا 1۷ دقیق��ه ب��ه نیمه ش��ب در 1991 / 13۷0 متغیر بوده

 اس��ت. آخرین باری که س��اعت آخرالزم��ان 3 دقیقه مانده 
به نیمه ش��ب بود، س��ال 1983 / 1362 بود، زمانی که روابط 
ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی در سردترین حد خود 
قرار داش��ت. کنت بندیکت، مدیر اجرایی هیات دانشمندان 
اتمی در مراسم تغییر ساعت آخرالزمان گفت: »امروز، تغییرات 
مغفول مانده آب وهوایی و مسابقه تس��لیحاتی اتمی ناشی از 
نوس��ازی زرادخانه های بزرگ، خطرات غیرقابل چشم پوشی 
و فوق الع��اده ای را برای ادامه بقای انس��ان به همراه داش��ته 
اس��ت؛ و رهبران جهان نیز نتوانسته اند اقدامات مقتضی را در 
مقیاس و با س��رعت الزم برای حفاظت ش��هروندان از فاجعه 
احتمال��ی انجام دهند. نب��ود رهبری سیاس��ی، زندگی همه 
افراد نوع بش��ر را به خطر انداخته اس��ت. اعضای هیات علمی 
و امنیتی بولتن دانش��مندان اتمی بر مبنای مشاهدات خود 
ش��رایط جاری جهان را چنان ترس��ناک یافته اند که ساعت 
آخرالزمان را دو دقیقه دیگر به نیمه ش��ب نزدیک تر کرده اند. 
 حال این س��اعت روی 3 دقیقه به نیمه ش��ب تنظیم ش��ده

 است«.سیوان کارتا از اعضای هیات علمی و امنیتی و پژوهشگر 
ارشد موسسه زیست محیطی استکهلم، می گوید: »گام هایی 
که امروزه به عنوان واکنش های سیاس��ی به مسئله تغییرات 
آب وهوایی ش��دیداً برجس��ته می ش��وند، حتی انتظارات 5 

س��ال پیش را برآورده نمی کنند و در برابر نیاز دانشمندان 
 هی��چ اس��ت. نتای��ج تعجب برانگی��ز

 نیس��ت. اکنون نرخ جهانی انتش��ار 
گازه��ای گلخان��ه ای 50 درصد 

بیش��تر از مقدار آن در س��ال 
1990 / 1369 است. افزایش 
نرخ انتش��ار از س��ال 2000 / 
13۷9 به این س��و، بیش��تر از 

مجموع سه دهه قبلی است. 
سرمایه گذاری ها با نرخی بیش 
از یک هزار میلیارد دالر در سال 
به سوی زیرساخت های سوخت 
فسیلی سرازیر شده اند و صدها 
میلیارد دالر دیگر نیز به صورت 
س��وخت های  کمک هزین��ه 

فس��یلی ص��رف می ش��وند. ما 

می توانیم و باید این وضع را تغییر دهیم«.
شارون اسکواسونی، یکی دیگر از اعضای هیات و مدیر برنامه 
منع گس��ترش در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک و بین المللی 
می گوید: »از زمان پایان جنگ سرد، خوش بینی محتاطانه ای 
در م��ورد توانایی قدرت ه��ای اتمی برای تح��ت کنترل نگاه 
داشتن رقابت اتمی و عقب گرد آرام از لبه پرتگاه نابودی اتمی 
وجود داش��ت. این خوش بینی را مواجهه ب��ا  دو روند از میان 
برده است: برنامه های نوسازی س��الح های هسته ای و توقف 
ماش��ین خلع س��الح. به رغم این که ایاالت متحده و روس��یه 
دیگر ده ها هزار سالح هس��ته ای دوره جنگ سرد را در اختیار 
ندارند، روند خلع س��الح در س��ال های اخیر و حتی پیش از 
بحران کریمه بسیار کند شده بود. از 2009 / 1388 تا 2013 
 / 1392، دولت اوباما تنها 309 کالهک هسته ای را نابود کرده

 است«.بیانیه هیات، برداشتن گام های زیر را برای کاهش خطر 
فاجعه آخرالزمانی توصیه کرده است:

انجام اقداماتی که بتوانند انتش��ار گازهای گلخانه ای را برای 
جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه ای متوسط دمای زمین 
در مقایس��ه با پیش از آغ��از انقالب صنعتی در س��طح کافی 

محدود کنند.
کاهش شدید بودجه برنامه های نوسازی سالح های 

هسته ای
•تجدید انرژی فرایند خلع سالح با تمرکز روی نتایج

• برخورد با مسئله ضایعات هسته ای

ساعت آخرالزمان تکان خورد:
تا نابودی زمین فقط 3 دقیقه باقی است پیر الپالس

اختر ش�ناس بزرگ 
پیر س��یمون مارکویس الپالس، فیزیک دان و اختر ش��ناس 
فرانسوی در تاریخ بیست و سوم مارس سال 1۷49 میالدی 
در این کش��ور به دنیا آمد. از کودکی الپالس چیز مهمی در 
دست نیست و خودش هم آن را مخفی می  کرد. با این حال، 
از کودکی به ریاضیات عالقه فراوانی داشت و به سرعت در آن 

پیشرفت کرد.
پیر الپ��الس در هجده س��الگی عقاید و افکار خ��ود را برای 
داالمب��ر، بزرگ  ترین ریاضی دان وقت فرانس��ه نوش��ت ولی 
داالمبر توجهی به آن  ها نکرد. پس از چندی، الپالس با تهیه 
رس��اله  ای در باب مکانیک بر داالمبر غلبه کرد و به س��مت 

استادی مدرسه نظامی پاریس انتخاب شد.
اولین مس��ئله مورد توجه الپالس، دنبال نمودن کار اسحاق 
نیوتن دانشمند انگلیسی بود. زیرا نیوتن قانون اصلی مکانیک 
آسمانی را یافته بود و الپالس می  خواست این قانون را درمورد 
تمام اجسام منظومه شمس��ی به کار برد. وی در ابتدا قوانین 
مکانیک س��یارات را تعیی��ن و عنوان کرد ک��ه اگرچه وضع 
سیارات نسبت به خورشید تغییر می  کند ولی این تغییرات، 

تناوبی است.
الپالس تم��ام این اکتش��افات را تح��ت عن��وان »مکانیک 
آس��مانی« )در پنج جلد( منتش��ر س��اخت ول��ی چون فهم 
مطالبش برای همه مقدور نبود لذا کتاب »ش��رح دس��تگاه 
جهان« را با روش آسان تری نگاشت. الپالس هم چنین درباره 
حرکت ماه، سیارات و ستارگان دنباله  دار و جزر و مد دریا ها، 

مطالعه و تحقیقات بسیار انجام داد و نظریه  هایی ارایه نمود.
براساس نظریه سحابی الپالس، سحاب چرخنده بزرگی، مدت 
زیادی در فضا حرکت می  کرده است. به مرور زمان، گازهای 
فروزانی از آن جدا شده، خورشید و سیارگان را تشکیل داده 
است و تکه جدا شده از سحاب، کرات مستقل و اقمارشان را 
به وجود آورده اس��ت. نظریه الپالس گرچه با مخالفت  هایی 
روبه رو شد اما س��رانجام اعتبار و ارزش خود را به دست آورد. 
با این حال، بیش تر شهرت او به س��بب ارایه فرضیه آفرینش 
و تش��کیل جهان و منظومه شمس��ی اس��ت.الپالس درباره 
تش��کیل زمین بر این عقیده بود که زمین، میلیون  ها س��ال 
قبل، از س��تاره مذاب خورشید جدا شده اس��ت. زمین از آن 
پس در فضای بی  پایان به دور خورش��ید به چرخش درآمد 
و طی مرور زمان، س��رد و س��خت گردیده اس��ت. هم چنین 
چون بخار اطراف آن را گرفته بود، باران های شدیدی باریده 
 اس��ت و با پر ش��دن گودال های این س��یاره، دریا ها پدیدار 
 شدند.الپالس در شیمی نیز دس��ت به آزمایش  هایی زد و به

 یافته  هایی رس��ید. او ثابت کرد که مقدار حرارت الزم برای 
تجزیه یک جسم مرکب به عناصر سازنده آن، درست معادل 
حرارتی می  باشد که هنگام ترکیب عناصر سازنده و تشکیل 
جسم مرکب به دست می  آید و این کشف، آغاز شیمی حرارتی 

بود.
در فیزیک نیز الپ��الس به اندازه گیری گرماس��نجی مربوط 
به حرارت مخصوص م��واد و به فعل و انفعاالت ش��یمیایی و 
بیان فرمول ظاهراً زاید است، تغییرات یک 
گاز و به کار بس��تن آن در تعیین سرعت 
س��یر صوت پرداخت��ه اس��ت. الپالس 
عالوه بر نجوم و ریاضیات، اس��تاد بزرگ 
فیزیک نیز بود و درب��اره لوله  های موئین 
 و انتش��ار امواج صوتی، مطالعات فراوانی

 داشت. پیر سیمون مارکویس الپالس، 
سرانجام در پنجم مارس 182۷م در 
سن هفتاد و هشت سالگی جان 
س��پرد و آخرین حرف او 
این بود: »آنچه می  دانیم 
بس��یار ناچیز و آنچه 
نمی  دانیم، عظیم و 

وسیع است.«

سرگذشت مساهیر

  جمعیت هالل احمر اس�تان اصفهان در نظر دارد تعداد 7 دس�تگاه خودرو های مزای�ده ای  خود را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش رساند عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید 
از خودروها حداکثر تا تاریخ 93/11/11 جهت دریافت  اس�ناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی 
به مبلغ 100/000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام 
 جمعیت هالل احمر  به دبیرخانه جمعیت هالل احمر اس�تان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه  نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت12 روز سه شنبه مورخ 93/11/21
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه کارشناسي و درج آگهی در روزنامه به عهده برندگان مزایده می باشد.
به اسناد ارسالی ناقص و یا اسناد ارسالی پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

آگهی مزایده فروش خودرو 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان )شماره 93-10(
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