
خط قرمز مجلس  بر قراردادهای سفید
یک نسخه از قرارداد کار باید در اختیار کارگر گذاشته شود

تغییرات رسانه ملی به  صداوسیمای استان رسید
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 رضا صادقی خواننده محبوب موسیقی پاپ که در جریان اجرای کنسرت هایش در 
روزهای اخیر به اصفهان سفر کرد؛ با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش از مردم 
اصفهان تشکر ویژه ای کردوی در توضیح این عکس نوشت: “ تشکر ویژه از مردم 
خوب اصفهـان که به طور غیر قابل وصف با انرژی و عشق بودن ... افتخار بود برای ...

تشکر ویژه رضا صادقی
 از مردم اصفهان

مردم فریب تبلیغات فرش
3  را نخورند

حذف یارانه پردرآمد ها  از مسووالن 
دولتی آغاز می شود 4 2

سرباز فراری ها 30 میلیون تومان 
ارایه خدمات جریمه می شوند و خدمت نمی روند

رایگان 
 دندانپزشکی
 به همه کودکان 
و زنان باردار 
روستایی

احتمال افزایش 
مبلغ وام خودرو

كاهش 30 تا 60 درصدي
 قیمت سنگ مزار در آرامستان

اشیای تاریخی دوران سلجوقی 
به اصفهان اهدا شد

 بازار پارچه اصفهان 
زیر چکمه چینی ها

حداقل مزد كارگران یک 
میلیون و 63۱ هزار تومان 
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مرگ آوری  دنیای مجازی 
برای روابط خانوادگی

بی شک امروزه به نظر می رسد با حضور در دنیای 
مجازی زندگی واقعی به بازی گرفته شده است و 
اعتیاد به شبکه های اجتماعی می رود که سرآغاز 
چالش هایی از جنس تنهایی و افسردگی باشد و 
ــاس و حتی زندگی واقعی را  مرگ عاطفه و احس
رقم بزند.شاید اگر کمی سال ها پیش شخصی در 

حالی که در یک جمع خانوادگی...
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احمدی افزادی 
سکاندارمركزاصفهان شد

اقامتگاهی که زوج تهرانی در بیدگل احیا کردند
احترام به جامعه محلی جزو مهمترین مواردی است که زوج احیاگر 
ــتان ــگران بومی در شهرس  خانه تاریخی بنی طبا از اقامت گردش

 آران و بیدگل می خواهند آنها معتقدند که این احترام تصویر زیبایی 
از گردشگر ارایه می کند.اقامتگاه های بومی در حال گسترش است. 
ــنت می روند. می خواهند در  ــمت س مردم کم کم از مدرنیته به س

اتاقی اقامت کنند که حال و هوای قدیمی خود را حفظ کرده باشد. 
اقامتگاه های بوم گردی از این فرصت استفاده کرده و تبدیل شده اند 
به خانه هایی که از پذیرایی اش گرفته تا در و دیوارش، همه سنتی 
است.در دل کویر و یا وسط جنگل. در میانه راه های ناشناخته و یا در 

5مسیرهای پر بازدید مانند شهرستان آران و بیدگل...
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مسعود احمدی افزادی در حکمی که از سوی سرافراز، 
ــرد به مدت ــیما دریافت ک ــدا و س ــازمان ص  رییس س

 3 سال به عنوان مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان 
منصوب شد.

ــاعت  ــع و معارفه امروز س ــم تودی مراس
ــالن همایش های صداو  10 صبح در س

سیمای اصفهان برگزار می شود.
ــابق صداو  ــی، مدیرکل س علی کلباس

ــتان اصفهان نزدیک به 13  سیمای اس
سال مدیریت این مرکز را بر عهده داشته 

است.
ــده رود،  ین ــزارش زا به گ

ــعود احمدی افزادی  مس
متولد 21مهرماه 1349 
ــت و  ــهد مقدس اس مش
ــی خود  مدرک کارشناس
ــته فقه و مبانی  را در رش

ــته ادیان  ــی ارشد را در رش ــامی، کارشناس حقوق اس
ــدرک دکتری ادیان و  وعرفان گرفته و اکنون دارای م

عرفان تطبیقی است.
ــیاری در شبکه های  ــال های بس احمدی افزادی س
ــری  ــی و خب ــی، رادیوی ــف تلویزیون مختل
ــانه ای  ــازی و رس ــه ای برنامه س ــوابق حرف س
ــانه در  ــر موفق رس ــن مدی ــور ای  دارد. حض
شبکه های  "تهران" و "شما "همراه با اقبال 
ــت .حال نویدآن  بیشتر مخاطبان بوده اس
ــدی افزادی بتواند صدا  می رود که دکتر احم
ــیمای اصفهان را از روند  و س
ــی در آورد  تا به لحاظ  فعل
فنی و کیفی شاهدروند 
ــب با  ــد و مناس جدی
ــت فرهنگ و  پایتخ
تمدن ایران زمین 

باشیم.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت  اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیررا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

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

1/423/550/54411/000/000عمرانیاجرای شبکه جمع آوری فاضالب هرند93-4-394

1/947/032/637225/500/000جاریتوسعه شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان 93-4-395

1/537/702/87177/000/000جاریآبرسانی به شهرک صنعتی مباركه ) با ا رزیابی كیفی (93-4-396

93-4-397
توسعه شبکه فاضالب خیابان بافندگان مجاور كوی سفید شهرک قدس 

منطقه دو اصفهان 
6/351/046/380251/000/000جاری

1/025/481/80051/300/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب و خدمات مشتركین منطقه اردستان 93-4-398

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/11/18 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1393/11/19

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

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

 سه  شنبه  7 بهمن    1393 |  6 ربیع الثانی    1436
 شمار ه 1505   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1505   jan 27 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 



يادداشت

فجايع شرم آور نظیر بوکوحرام 
وجدان بشری را متاثر کرده است

رییس جمهوری با اش��اره به گسترش تروریس��م در منطقه 
خاورمیانه و آفریقا گفت: فجایع شرم آوری که توسط گروه های 
تروریستی نظیر »بوکوحرام« انجام می شود، وجدان بشری را 

در سرتاسر جهان متأثر کرده است.
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی هنگام دریافت 
اس��توارنامه س��فیر جدید کنیا با تأکی��د بر اینک��ه مبارزه با 
تروریس��م نیازمن��د همکاری ج��دی کشورهاس��ت، گفت: 
متأسفانه بسیاری از گروه های تروریستی به نام دین و اسالم 
فعالیت می کنند، اما افکار و رفتار آنها هیچ سنخیتی با مبانی 

اسالم ندارد.
رییس جمه��وری به ناامنی های ایجاد ش��ده توس��ط دزدان 
دریای��ی س��ومالیایی اش��اره ک��رد و گف��ت: بای��د از لحاظ 
فرهنگی، سیاس��ی و اطالعاتی ب��ه یکدیگر کم��ک کنیم تا 
 زمینه ه��ای فعالی��ت گروه ه��ای تروریس��تی را از بی��ن

 ببریم.
روحان��ی کنیا را کش��وری مه��م و تأثیرگذار در ش��رق قاره 
آفریقا دانس��ت و گف��ت: رواب��ط ب��ا نایروبی هم��واره برای 
جمهوری اس��المی ایران اهمیت داشته اس��ت و باید تالش 
 کنی��م در همه زمینه ها مناس��بات فی مابین گس��ترش پیدا

 کند.
رییس جمهوری با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های 
اقتصادی کنیا، اظهار امیدواری کرد تا حضور سفیر جدید کنیا 
منجر به تعمیق همکاری ها به وی��ژه در عرصه های اقتصادی، 

علمی و فرهنگی شود.
روحان��ی با بی��ان اینک��ه هم��کاری  در عرصه ه��ای علمی و 
گردش��گری می تواند در دس��تور کار کمیس��یون مشترک 
دو کش��ور قرار گیرد، گفت: کنی��ا با برخ��ورداری از مناطق 
زیب��ای گردش��گری حیات وح��ش م��ورد توج��ه م��ردم 
م��ا ق��رار دارد و امیدواری��م ب��ا پیگی��ری تفاهم نامه ه��ای 
 دوجانب��ه، س��طح مب��ادالت تج��اری و فرهنگ��ی را ارتقاء 

دهیم.
سفیر جدید کنیا نیز در این دیدار با اشاره به حضور و زندگی 
برخی شهروندان ایرانی در کشورش، به گسترش همکاری ها 
با اس��تفاده از ظرفیت های موجود تأکید ک��رد و گفت: کنیا 
خواهان توس��عه رواب��ط در حوزه های گردش��گری و عمران 
با ایران اس��ت و خوشبختانه امروز مهندس��ان و شرکت های 
 ایرانی در بخش های مختلف نظیر راه س��ازی در کنیا حضور

 دارند.
رقیه احمد س��وبو، گف��ت: تفاهم نامه های فراوان��ی میان دو 
کشور وجود دارد که در صورت اجرایی شدن، سطح مناسبات 

فی مابین را ارتقاء خواهد داد.

پیشنهاد اخراج کارمندان مجرد؟!
نماینده ول��ی فقیه در اس��تان همدان پیش��نهاد جایگزینی 
کارمندان مجرد از س��وی کارمندان متأهل را در این استان 

ارایه داد.
نماینده ول��ی فقیه در اس��تان همدان در جلس��ه ش��ورای 
فرهن��گ عمومی ضمن اش��اره به ش��مار کارمن��دان مجرد 
در اس��تان، پیش��نهاد داد: کارمن��دان مجرد، طی یکس��ال 
آینده اقدام ب��ه ازدواج نمایند و در غی��ر این صورت متأهلین 
 دارای ش��رایط کاری، جایگزین آن��ان در محیط های اداری

 شوند.
آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی با اش��اره ب��ه اینکه تحرک 
جوان��ان ب��رای ورود به زندگی مش��ترک کم ش��ده اس��ت، 
 گفت: اص��الح دی��دگاه فرهنگ��ی در ح��وزه ازدواج الزامی

 است.

پیروزی انقالب اسالمی نقطه آغاز 
فتنه افکنی دشمنان علیه انقالب 

 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اش��اره به فتنه 
افکنی ها همیشگی دشمنان علیه انقالب اسالمی، اظهارکرد: 
پیروزی انقالب اسالمی نقطه آغازی بر  فتنه افکنی دشمنان 
علیه انقالب بودحجت االس��الم محمدعلی نکونام با اشاره به 
فرارس��یدن ایام اهلل دهه فجر و پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی، بر لزوم زنده نگه داش��تن یاد و خاط��ره وقایع آن 
دوران سرنوشت س��از و  قدردانی از فجرآفرینان تاکید کرد و 
گفت: تمام آنچه که در دوران دهه فجر و قبل از آن در تاریخ 
ثبت شده اس��ت عبرت آموز، چراغ راه آینده و تحکیم بخش 
پایه های نظام جمهوری اسالمی ایران است بنابراین همگان 
 نس��بت به زنده نگه داش��تن یاد و خاطره آن دوران مسوول 

هستیم.

»داعش« جريان چپ آمريکايی 
است

 دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: القاعده، طالبان و 
داعش که ادعاهای اسالمی تندی دارند در واقع جریان چپ 

آمریکایی هستند.
محمد ج��واد الریجانی در همایش گرامی داش��ت ش��هدای 
ششم بهمن شهرس��تان آمل گفت: طالبان، القائده، داعش و 
گروه هایی که در ادعاهای اس��المی خودبسیار تند هستند، 

اسالمشان آمریکایی است.
وی با بیان اینکه امام امت در دوران پس از انقالب منافقان را 
چپ آمریکایی می نامیدند، گفت: آنها خود را مارکسیست می 
دانستند و شعارهای آتش��ین ضدامپریالیستی می دادند ولی 
در عمل آمریکایی بودند و کارهایش��ان برای منافع آمریکا و 

خواست آمریکا بود.
مش��اور امور بین الملل ق��وه قضاییه با بیان اینک��ه امام امت 
با این اعالم کش��ف بزرگی کردند، گفت: ام��ام عالوه بر اعالم 
چپ آمریکایی در آن دوران اس��الم آمریکای��ی را هم مطرح 
کردند.دبیرکل س��تاد حقوق بش��ر قوه قضاییه داعش را هم 
چپ آمریکایی عنوان و بیان کرد: داعش هر منطقه ای را که 
می گیرد مردمان بی گناه را قتل ع��ام می کند و فکر می کند 
کارش را به اتمام رسانده است. این تفکرات و تدبیرهای چپ 

آمریکایی است.

اس��تاندار اصفهان گف��ت: ارتباط��ات ایران با کش��ورهای 
اروپایی از جمله کش��ور پرتغال در بخش ه��ای اقتصادی، 
فرهنگی و سیاس��ی با روی کار آمدن دول��ت تدبیر و امید 
گس��ترش پیدا کرد.رس��ول در دی��دار وزیر ام��ور خارجه 
 کش��ور پرتغال در تاالر اش��رف اس��تانداری اصفهان افزود:

 پتانس��یل ها و ظرفیت های زیادی برای افزایش تعامالت 
بین ای��ران و پرتغال وج��ود دارد و باید از ش��رایط به وجود 
آم��ده بهترین ش��کل اس��تفاده کرد.اس��تاندار اصفهان به 
س��ابقه ارتباطات و تعامل 500 س��اله دو کشوراشاره کرد 
و ابراز امیدواری کرد : این س��فر نقطه عطفی برای توس��عه 
ارتباطات دو کشور باش��د. زرگرپور با اشاره به ظرفیت های 
اس��تان اصفهان در بخش های اقتصادی، علمی، فرهنگی 
و گردش��گری تصریح کرد: اصفه��ان با جمعیت��ی بالغ بر 
 پنج میلیون نفر صنعتی ترین اس��تان ایران اس��ت و اکثر 
کارخانه های بزرگ کشور در این استان است.وی افزود: این 
اتاق آماده برقراری ارتباط با فعاالن اقتصادی اروپایی است.

استاندار اصفهان افزود: اسالم دین صلح و برادری و محبت 
می باشد و کسانی که به نام اسالم به خشونت و قتل دست 
می زنند نه تنها اسالمی بلکه ضد اسالم هستند.وی با بیان 
اینکه حرکت های این گروه ه��ا در همه ادیان الهی محکوم 
است گفت: مسلمانان انتظار دارند که کشورهای اروپایی که 
از خود به عنوان مهد آزادی یاد می کنند اهانتی به اعتقادات 

مسلمانان نداشته باشند.
وی اهانت به دینی را محک��وم کرد و گفت: مس��لمانان بر 
ای��ن اعتقادند که اهانت به مقدس��ات نه تنه��ا آزادی بیان 
نیست بلکه ضد آزادی بیان است.استاندار اصفهان تصریح 

 کرد: از همه آزادی خواهان اروپای��ی انتظار داریم که با این 
حرکت های ضد آزادی مخالفت و آن ها را محکوم کنند.

وی اف��زود: حض��رت محم��د)ص( محبوب تری��ن پیامبر 
 ب��رای مس��لمین اس��ت ومس��لمانان نم��ی توانن��د این

 اهانت ها تحمل کنند.
استاندار اصفهان ابراز امیداوری کرد در سال جدید میالدی 
همه پیروان ادیان الهی با صلح و دوستی در کنار هم زندگی 

کنند.
 ايجاد خط پرواز مستقیم اصفهان- لیسبون

    وزیر امور خارجه کش��ور پرتغال گفت: ایجاد خط هوایی 
اصفهان- لیسبون راهکاری مناس��ب برای افزایش سطح 
روابط دو کشور و ارتقا همکاری در زمینه های گردشگری 

و تجاری است.
روی ماش��ه ته که به همراه هی��ات تج��اری از پرتغال در 
نشس��ت بررس��ی فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری 
پرتغال و اصفهان در اتاق اصفهان، بیان داش��ت: دانشگاه 
لیس��بون یکی از دانش��گاه های برتر و جزو ۱00 دانشگاه 
معتبر دنیا محسوب می شود و در زمینه مبادله دانشجو و 
استاد و همچنین همکاری های علمی نیز دو شهر اصفهان 

و لیسبون می توانند بستر توسعه را فراهم آورند. 
وی بیان داش��ت: ش��رکت ها و هیات های تجاری پرتغال 
ابراز تمایل کرده اند ک��ه درباره س��رمایه گذاری در ایران 
اطالعاتی کس��ب کنند و به همین دلیل تشخیص دادیم 
در ایران حضور پیدا کرده و در این راستا ارتباطاتی برقرار 
کنی��م. وی ادامه داد: ب��ا توجه به آغاز فص��ل جدیدی در 
رواب��ط خارجه ایران اکنون فرصت مناس��بی ب��رای ارتقا 

 هم��کاری می��ان دو کش��ور اس��ت و اصفهان ب��ا وجود
 جاذبه های گردشگری فراوان می تواند مقصد گردشگران 

پرتغالی باشد. 
روی ماش��ه ت��ه افزود:کش��ور پرتغال و ش��هر لیس��بون 
 نی��ز دارای می��راث فرهنگی ارزش��مند، س��واحل دریا و
  جاذبه ه��ای گردش��گری ف��راوان اس��ت و بس��یاری از

 ایرانی ها می توانند این کشور را به عنوان مقصد سفرهای 
خود در اروپا انتخاب کنند. 

 وزی��ر امورخارج��ه پرتغ��ال اف��زود: پرتغ��ال دارای 
زیرساخت های مناسب گردشگری مانند هتل های چند 
ستاره و با کیفیت، حمل و نقل پیشرفته است که هر سال 

نیز این زیر ساخت ها بهبود می یابند. 
وی بیان داشت: این نشس��ت اقتصادی، نخستین گام در 
مسیر روابط ایران و پرتغال به شمار می رود و می دانیم که 
امکانات قابل توجهی در بخش های مختلف بین اصفهان و 

پرتغال وجود دارد. 
ماشه ته با بیان اینکه شرکت های پرتغالی دارای تجربه های 
ارزشمندی هستند، افزود: ایران دارای قابلیت های صنعتی 
فراوانی بوده و برای من این سفر سبب خوشبختی است که 

در پایتخت فرهنگی ایران حضور پیدا کردم. 
حساب افراط گرايی از مسلمانان جداست

وزیر امورخارجه پرتغال گفت: مردم جهان و افکار عمومی 
باید به این موضوع توجه کنند که حس��اب افراط گرایان از 

مسلمانان و پیروان مذاهب جداست.
روی ماش��ه ته اف��زود: ترویج صل��ح ،دوس��تی ، ارتباطات 
س��ازنده بین جوام��ع و زندگی مس��المت آمی��ز از اهداف 
ادیان الهی اس��ت .وی اظهار کرد: وظیفه ما این اس��ت که 
بتوانیم ای��ن موضوعات را ب��ه خوبی مدیری��ت کنیم.وزیر 
امور خارجه کش��ور پرتغال ب��ا تاکید بر اینک��ه نباید هیچ 
اهانتی ب��ه ادیان اله��ی انجام ش��ود افزود: دیپلم��ات ها و 
سیاس��یون باید اهانت به مقدس��ات را محک��وم کنند و ما 
 اطمینان داریم که کش��ور ای��ران در همین راس��تا گام بر 
 م��ی دارد و در ای��ن زمین��ه نی��از ب��ه هم��کاری وج��ود

 دارد.
وی با بیان اینکه کشور پرتغال هیچ گونه بی احترامی را قبول 
نخواهد کرد، گفت: امیدواریم با صبر و شکیبایی مشکالت 
حل و فصل گردد.روی ماش��ه ته با بیان اینکه بازدید ازشهر 
اصفهان می تواند نقطه عطفی در ارتباطات دو کشور باشد، 
تصریح کرد: این ارتباطات محدود به مسایل فرهنگی نخواهد 
ش��د و امیدواریم بتوانیم زمینه ای را برای افزایش تعامالت 

اقتصادی فراهم کنیم.

 ايجاد خط پرواز مستقیم اصفهان- لیسبون

 از تعیین تکلیف برای حصر خانگی تا تايید حرف يک فیلمساز

دخالت نايب ريیس مجلس آلمان در امور داخلی ايران

پُز دير هنگام کری پس از دولت تدبیر و امید روابط ایران و اروپا را توسعه داد
زمینگیر شدن داعش

وزیر خارجه آمریکا، مهار گروهک تروریستی داعش 
توسط مردم عراق و با کمک ایران را پای رژیم متبوع 
خود نوشت!جان کری ضمن سخنانی در داووس گفت 
نقطه شروع مبارزه با تروریس��ت ها، از شکست دادن 
داعش شروع می شود. چرا؟ علت این است که داعش 
بیش از دیگر گروه ها مسلح است و آموزش های بهتری 

دیده و تامین مالی بهتری شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: چهار ماه پیش داعش 
در طرح ه��ا و برنامه های خود ب��وق و کرنا می کرد که 
می خواهد بغداد را تصرف کند. از دیدگاه بس��یاری از 
افراد این گونه به نظر می رس��ید ک��ه نمی توان جلوی 
آنها را گرفت. برخی گزارش های رسانه ای پیش بینی 
می کردند که ممکن است عراق سقوط کند و می گفتند 
که داعش در شرف بازگرداندن کل خاورمیانه به قرون 
وس��طی اس��ت. در ادامه با وجود این پیش بینی ها دو 
اتفاق افتاد. در عراق دولتی جدید تش��کیل ش��د که 
قصد اجرای اصالحات را دارد. عراقی ها خودشان دور 
هم جمع شدند و تصمیم گرفتند به سمت یک آینده 
حرکت کنند. آنها خودش��ان مصمم ش��دند تا اعتماد 
همه شهروندان شان را به دس��ت آورند. شما سخنان 
حیدر العبادی نخست وزیر عراق را شنیدید. نکته دوم 
این اس��ت که همه ما در ائت��الف بین المللی با حضور 
شصت کش��ور ائتالف ضدداعش را تش��کیل دادیم تا 
داعش را مختل و تضعیف کنیم و در نهایت شکس��ت 
دهیم. آمری��کا در هر یک از دو تح��ول نقش عمیق و 
پیشتاز داشت. ما با دوستان عرب و هم پیمانان اروپایی و 
سایران از سراسر دنیا این اقدامات را انجام دادیم. ائتالف 
ما از ماه سپتامبر به بعد، یک راهبرد جامع و بسیار خوب 
را دنبال کرد تا داع��ش را در چند جبهه تضعیف کند.

این اظهارات گزافه در حالی است که اوال اوباما در آغاز 
یاغی گری وحشیانه داعشی ها ) نیمه خردادماه امسال( 
به حمایت تلویحی از آنان پرداخت و مدعی شد داعش 
محصول سیاست های فرقه گرایانه سرکوبگرانه دولت 
عراق علیه سنی هاس��ت! همان زمان دولت آمریکا در 
تالش بود ائتالف شیعیان متحد ایران پا نگیرد و جریان 
آمریکایی س��ر کار بیاید. ثانیا اگر چه جان کری درباره 
تامین مالی تروریس��ت های داع��ش از افعال مجهول 
اس��تفاده کرد، اما پیش از این جو  بایدن معاون اوباما 
اذعان کرد که داعش ساخته و پرداخته برخی متحدان 

آمریکا و از جمله عربستان و ترکیه است.

ايران با حفظ اصول منطقی به 
مذاکرات هسته ای ادامه می دهد

رییس مجلس در دیدار با پوس��یچ با بیان اینکه ایران 
با حفظ اصول خود و معیاره��ای منطقی به مذاکرات 
هسته ای ادامه می دهد، گفت: چنانچه بهانه جویی های 
واهی در کار نباش��د، دس��تیابی به توافق دور ازانتظار 

نخواهد بود.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار 
با پوسیچ معاون اول نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه 
کرواس��ی که صورت گرفت، این دی��دار روابط ایران و 
کرواسی را خوب و برخوردار از پیشینه طوالنی خواند 
و اظهار داشت: ایران و کرواسی از ظرفیت های فراوانی 
برای توس��عه مناس��بات خود در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی و صنعتی برخوردارند که باید از آنها استفاده 

کرد.
وی بر این اساس با بیان ضرورت ایفای نقش مجالس دو 
کشور در تسهیل روند گسترش همکاری های فیمابین 
بر آمادگی مجلس برای کمک به رشد مناسبات در تمام 

زمینه های مورد عالقه تأکید کرد.
الریجان��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود به 
موضوع مذاکرات هس��ته ای ایران نیز اش��اره و تصریح 
ک��رد: جمهوری اس��المی ای��ران کم��ا فی  س��ابق با 
حفظ اصول و معیاره��ای منطقی خود ب��ه مذاکرات 
ادامه می ده��د و چنانچ��ه بهانه جویی ه��ای واهی در 
 کار نباش��د، دس��تیابی به توافق دور از انتظار نخواهد

 بود.
پوس��یچ معاون اول نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه 
کرواس��ی نیز در این دیدار با ابراز خرس��ندی از س��فر 
به ای��ران و دیدار با مس��ووالن ایرانی گفت: کرواس��ی 
نس��بت به گس��ترش مناس��بات و همکاری های خود 
در زمینه های مختلف سیاس��ی، پارلمانی، اقتصادی،  
تجاری و صنعتی با ایران اهتمام دارد.وی خاطرنش��ان 
ک��رد: امیدواریم با پش��تکار و اراده طرف های مذاکره، 
موضوع هس��ته ای ایران به نحوی عادالن��ه و منصفانه 
و در جهت گس��ترش صل��ح و ثبات در جه��ان حل و 
فصل شود و کرواس��ی به عنوان یک کشور جدید عضو 
 اتحادیه اروپا آماده همکاری برای پیشبرد گفت وگوها

 است.

کلودیا روت با دخالت آشکار در 
امور داخلی ایران گفت: امیدوار 
ب��ودم حص��ر خانگی برداش��ته 
ش��ود و اگر ای��ن اتف��اق بیفتد 
مردم رضایت بیشتری خواهند 
داش��ت.کلودیا روت نایب رییس 
مجلس قانون گ��ذاری آلمان در 
فرهنگس��تان علوم با محمدرضا 
عارف با رییس بنیاد امید ایرانیان 
دیدار و درباره مس��ایل مختلف 

داخلی و خارجی گفت وگو کرد.
روت در ابتدای این دیدار که با حضور سیدعلی خرم و اکرمی 
مع��اون اداره اول اروپا در وزارت خارجه و همچنین س��فیر 
جمهوری فدرال آلمان در ایران برگزار شد، با بیان اینکه آمده 
تا از تحلیل های عارف در زمینه مسایل داخلی استفاده کند، 
ضمن دخالت آشکار در مسایل داخلی کشورمان گفت: من 
آمده ام تا یک سال مانده به انتخابات مجلس بدانم که در سفر 
بعدی خود شما از من در چه جایگاهی دعوت خواهید کرد.

وی در ادامه با اش��اره به حوادث پس از انتخابات س��ال 88 
تصریح کرد: ما در سال 2009 )88( شاهد حرکت هایی در 
جامعه مدنی ایران بودیم و نمودهای آن را در جامعه ش��ما 

دیدیم که دانشجویان و جوانان آزادی می خواستند.
نایب ریی��س مجلس آلم��ان در ادامه این دی��دار مجددا به 
بحث انتخابات مجلس آینده ایران ورود کرده و با اش��اره به 
جایگاه شورای نگهبان، گفت: من شنیده ام که در ایران همه 
می توانند کاندید شوند ولی باید از فیلتر شورای نگهبان رد 
شوند و همین طور ش��نیده ام که برخی نتوانسته اند از این 

فیلتر عبور کنند.
روت ادامه داد: پیامدهای انتخابات 88 در جامعه ایران هنوز 
ادامه دارد و ما در ماه های اخیر حرف هایی را درباره رفع حصر 
و حرف هایی از این قبیل ش��نیده ایم و ب��ه عقیده من حصر 
خانگی باید برداشته شود و اگر این اتفاق بیفتد فکر می کنم 
مردم رضایت بیشتری خواهند داشت و من امیدوار بودم که 

این حصر برداشته شود.
نایب رییس مجلس آلمان با بیان اینکه من یک فعال حقوق 
بشر هستم، تصریح کرد: به عقیده من انسان باید اصالحات 
حقوق بشری را ابتدا در خانه خود درست کند و بعد از آن به 

گوآنتانامو و ابوغریب انتقاد کند.
وی ادامه داد: آقای پناهی )از فعاالن فتنه 88( فیلمساز مورد 
عالقه من است و او فیلم های زیبایی مانند آفساید را درست 
کرده که در آنجا به عالقه زنان ایران به فوتبال می پردازد و 
به عقیده من این حرف درستی است که زنان باید بتوانند در 

ورزشگاه ها ورود پیدا کنند.
در ادامه این دیدار یکی از اعضای هیات آلمانی که به عنوان 

نماینده مجلس آلمان نیز فعالیت 
می کند با پیگی��ری وضعیت یکی 
از متهمان فتنه 88 اظهار داشت: 
من از ش��ما می خواهم که درباره 
وضعیت سلطانی پیگیری های الزم 
انجام شود زیرا وقتی ما این مسئله 
را از سفیر ایران در آلمان پیگیری 

کردیم جوابی نشنیدیم.
براس��اس این گزارش، محمدرضا 
عارف رییس بنیاد امور ایرانیان نیز 
در این دیدار با بیان اینکه ما همیش��ه عالقمند به گسترش 
روابط با آلمان بوده ایم، اظهار داشت: عالقمندیم در شرایطی 
که توس��عه روابط دو کشور به بهبود ش��رایط منطقه منجر 

می شود از این امکان استفاده کنیم.
وی سفر روت را نشان دهنده عالقمندی آلمان به گسترش 
با ایران دانست و افزود: مجالس دو کش��ور به دلیل جایگاه 
قانون گذاری می تواند ظرفیت های خوب��ی را در این زمینه 
ایجاد کن��د و یکی از اولویت های فرهنگس��تان علوم آلمان 

است.
رییس بنیاد امور ایرانیان با اش��اره به عالقمندی مسووالن 
آلمانی برای ایفای نقش در مس��ئله دریاچه ارومیه، گفت: 
فاجعه زیس��ت محیط��ی در دریاچه ارومیه اگ��ر رخ دهد، 
قطعا منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به اطالع ش��ما 
می رسانم دولت تدبیر و امید کارگروهی را از اساتید مجرب 

را تشکیل داده تا این مشکل را حل کنند.
عارف با اش��اره به موضوع مقابله با تروریس��م اظهار داشت: 
کشور ما بیش��ترین هزینه را در برابر خش��ونت تروریست 
متحمل شده و با همین نگاه بحث گفتگوی تمدن ها از سوی 
دولت اصالحات و همچنین بحث جهان عاری از خشونت از 

سوی دولت آقای روحانی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه ما مقابل تروریسم و خشونت جدی هستیم 
ولی به صورت گزینشی عمل نمی کنیم، اظهار داشت: ما از 
کش��ورهای دیگر نیز انتظار داریم که به صورت نمایشی و 

گزینشی در بحث تروریسم عمل نکنند.
رییس بنیاد امور ایرانیان با اش��اره به اظهارات نایب رییس 
مجلس آلم��ان درباره انتخابات مجلس آین��ده ایران گفت: 
قطعا می دانید جایگاه مردم در قانون اساس��ی ما باال بوده و 
همه دست اندرکاران حکومت به طور مستقیم و غیرمستقیم 
توسط مردم انتخاب می ش��وند و جدای از اختالفات مردم 

تأثیر جدی در انتخابات دارد.
عارف با اش��اره به انتخابات س��ال 92 گف��ت:  در انتخابات 
92 اصالح طلبان حضور جدی داش��تند و با همکاری که با 
اعتدالیون داشتیم توانستیم اکثریت را به دست آوریم و آقای 

روحانی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.

خط قرمز مجلس بر 
قراردادهای سفید

مجلس ش��ورای اس��المی در جری��ان تصویب ماده 
الحاق��ی ۱6 الیحه رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر با 
اعم��ال اصالحاتی اساس��ی، بر انعق��اد قراردادهای 
 ش��فاهی، یکماه��ه و س��فید امض��اء خ��ط قرم��ز

 کشید.
 بر این اس��اس 2 تبصره به ماده 7 قان��ون کار که به 
قرارداده��ای موقت و دایم اش��اره دارد اضافه ش��د 
که ب��ا الح��اق تبص��ره 3، دیگ��ر خب��ری از انعقاد 
قرارداده��ای ش��فاهی و س��فید امض��ای کارگران 
نخواهد بود و یک نس��خه از ق��رارداد کار الزاما باید 
در اختیار کارگر گذاشته ش��ود؛ به نحوی که از این 
پس کلیه قراردادها باید به ص��ورت کتبی و در فرم 
مخصوص��ی ک��ه از س��وی وزارت کار در چارچوب 
 قوانین و مقررات تهیه می شود در اختیار طرفین قرار

 گیرد.
همچنی��ن بن��ا ب��ه تبص��ره 4، کارفرمای��ان مکلف 
ش��دند ب��ه کارگ��ران دارای ق��رارداد موق��ت ب��ه 
نس��بت مدت کارکرد مزای��ای قانونی پای��ان کار به 
 مأخ��ذ ه��ر س��ال یکم��اه آخری��ن م��زد پرداخت 

کنند.
پیش��تر نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
جلس��ه علنی 2۱ دی ماه س��ال ج��اری در جریان 
رس��یدگی ب��ه م��واد الحاق��ی الیح��ه رف��ع موانع 
تولی��د رقابت پذیر ب��ه دلیل آنک��ه نتوانس��تند در 
ماده ای ک��ه مربوط ب��ه اصالح��ات قان��ون کار بود 
تصمیم گی��ری کنن��د آن را ب��ا ۱7۱ رای موافق به 
 جهت بررس��ی بیشتر به کمیس��یون مربوطه ارجاع

 دادند.
یکی از مهم ترین تبصره های این ماده الحاقی مربوط 
به قانون کار این بود ک��ه قراردادهایی با بیش از 30 
روز باید به صورت کتب��ی و در فرم مخصوص وزارت 
کار پس از دریاف��ت نظرات تش��کل های کارگری و 
کارفرمای��ی در چارچ��وب قوانین و مق��ررات تهیه 
ش��ده و در اختیار طرفی��ن قرار گیرد که س��رانجام 
 مجلس ب��ا تصویب آن خواس��ت کارگ��ران را لحاظ

 کرد.

اخبار کوتاه

تروريسم  بین الملل 

2
این مرد 50 سال از ملک عبداهلل محافظت کرد

عبید العنزی 50 سال محافظ ملک عبداللهپادشاه سابق عربستان بود.
عبید بن غثیث العنزی نایب رییس گارد پادش��اهی و یکی از بنیانگذاران گارد ملی 
عربستان است.وی گاردی را نیز برای حفاظت از کاخ های ملک عبداهلل تشکیل داد، و 

سرانجام سال 20۱3 به دستور ملک عبداهلل بازنشسته شد .
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گشتی در اخبار خانه تاریخی منصوری راوند مرمت شد

 بازی با زندگی واقعی در شبکه های اجتماعی

     سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان، از 
مرمت خانه تاریخی منصوری راوند در قالب طرح خانه های ایرانی خبر داد.

مهران س��رمدیان اظهار داش��ت: مرمت خانه تاریخی منص��وری راوند با 
اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.
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اصفهان مقصد بعدی ريیس جمهور
رییس جمهور کشورمان در جریان سفرهای استانی خود در اواخر 

هفته آینده به اصفهان سفر می کند.
 در هفته گذشته معاون اجرایی رییس جمهور در جلسه شورای 
برنامه ریزی استان که به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، برای 

فراهم آوردن مقدمات سفر دکتر حسن روحانی حضور یافت.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی   رییس جمهور نیز در 
گفت وگو با رسانه ها از سفر رییس جمهور در اواخر هفته آینده به 

اصفهان خبر داده بود.
مدیر کل روابط عمومی اس��تانداری اصفه��ان در این باره اظهار 
کرد: ب��ه مح��ض قطعی ش��دن زمان س��فر رییس جمه��ور به 
 اس��تان اصفهان اطالع رس��انی گس��ترده ای در این باره صورت 

می گیرد.

 اصفهانی ها با دوچرخه
 آلودگی هوا را دور بزنند

     توسعه مس��یرهای دوچرخه و پیاده راه ها در شهر اصفهان که 
یكی از ش��ش هدف کالن چهارمین برنامه پنج ساله شهر برای 
 ارتقا محیط زیست ش��هری اس��ت، اکنون یكی از محورهای 5 
گانه ای است که حوزه حمل و نقل و ترافیک اصفهان بر آن تمرکز 
کرده است. در شرایطی که آلودگی هوا و ترافیک دو چالش پیش 
 روی شهر اصفهان است ، ش��هروندان اصفهانی باید باورکنند که

 می توانند با دوچرخه آلودگی هوا و ترافیک را دور بزنند .
  معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان م��ی گوید :
  بی تو جه��ی رانندگان اس��تفاده از دو چرخه را دش��وار می کند

 ایمن سازی 60 کیلو متر دو چرخه مورد تو جه قرار گرفته است. 
به گفته وی تا نیمه س��ال آینده 60 کیلومتر مسیر دوچرخه در 
اصفهان ایمن سازی می شود تا س��هم دوچرخه در حمل و نقل 
شهری افزایش یابد . از 6 ماه گذشته ایمن سازی این مسیرها آغاز 
شده است و به پیشنهاد شورای شهر اصفهان باید 100 کیلومتر 

مسیر دو چرخه پیش بینی شود.
 صلواتی با بیان اینكه پیوس��ته کردن مس��یرهای دو چرخه در 
اصفهان م��ورد تو جه ق��رار گرفته اس��ت ، عنوان ک��رد : در 50 
مدرس��ه ش��هر اصفهان نیز محل اس��تقرار دوچرخه ایجاد می 
 شود تا اس��تفاده از دوچرخه در سفرهای شهری مورد توجه قرار 

گیرد .

کاهش 39 درصدی فوت شدگان بر اثر 
سوء مصرف مواد مخدر در استان

مدیرکل پزشكی قانونی استان اصفهان گفت: در 9 ماه سال جاری 
140 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر فوت کرده  اند که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته معادل 39 درصد کاهش داشته است.

 علی سلیمان پور با اشاره به آمار 9 ماه گذشته سال جاری اظهار 
کرد: تعداد 113 هزار و 355 نفر در حوزه معاینات سرپایی اداره 
کل پزشكی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار 
گرفته اند که از این تعداد 36 هزار و 716 نفر زن و 76 هزار و 639  
نفر مرد بوده اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه 

درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: اجساد معاینه شده در اداره کل پزشكی قانونی استان 
اصفهان و مراکز تابعه در این مدت 2 ه��زار و  605 مورد بوده که 
550 زن و 2 هزار و 42 مرد و 13 مورد نامعلوم بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.
مدیرکل پزشكی قانونی اس��تان اصفهان تصریح کرد: بر اساس 
آمار فوق فعالیت های مرتبط با معاینات اجس��اد تنها دو درصد 
از ش��رح فعالیت های بالینی و تشریح  پزش��كی قانونی استان را 

تشكیل می دهد.

 توزيع کارت کارشناسی ارشد
 سال 94 از 12 بهمن

کارت ش��رکت در آزم��ون و برگ راهنم��ای مربوط ب��ه آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394 از روز یكشنبه) 12 بهمن 
ماه( بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
خواهد گرفت. حسین توکلی مشاور عالی رییس سازمان سنجش 
آموزش کش��ور گفت: آزمون کارشناسی ارش��د ناپیوسته سال 
1394 در صبح و بعد از ظهر روزهای چهارشنبه 15، پنجشنبه 

16 و جمعه 17 بهمن برگزار خواهد شد.
وی افزود: داوطلبان می توانند در این مهلت با مراجعه به سایت 
سازمان سنجش نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون 

و برگ راهنمای آزمون یاد شده اقدام کنند.
به گفته معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش ظرفیت نهایی 
پذیرش دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394 از سوی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعالم نشده است.

اشیای تاريخی دوران سلجوقی به 
موزه میراث فرهنگی اصفهان اهدا شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان گفت: چند ش��ی تاریخی و با ارزش از دوره س��لجوقی 
شامل یک عدد ظرف سنگی و 2 عدد ظرف سفالی توسط یكی از 

شهروندان اصفهان به موزه میراث فرهنگی  اهدا شد.
سرهنگ پاسدار عطااهلل شریفی اقدام این شهروند فرهنگ  دوست 
و عالقه مندی به حفظ می��راث فرهنگی و تاریخی را س��تودنی 
دانست و اظهار داش��ت: این اقدام فرهنگ دوس��تانه توسط این 
هم وطن در حالی صورت گرفته، که در برخی موارد اخباری مبنی 
بر تخریب برخی مناطق تاریخی به بهانه یافتن گنج ، توسط عده ای 
سود جو شنیده می شود.وی افزود: این اقدام ناپسند آنان در برخی 
موارد آس��یب های جبران ناپذیری به فرهنگ و تمدن کشورمان 
برجای می گذارد .فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
اصفهان بی��ان کرد: اش��یای اهدای��ی دارای ارزش مطالعاتی در 

فرهنگ بومی یكی از روستاهای استان اصفهان است.
وی تصریح کرد: اشیای مذکور ش��امل یک عدد ظرف سنگی و 
2 عدد ظرف سفالی بوده که براس��اس نظر کارشناسان مربوطه، 

متعلق به دوره سلجوقی است.

مرگ آوری  دنیای مجازی برای روابط خانوادگی

اما این روزها این مساله چندان نیز اسباب تعجب نمی شود چرا 
که شبكه های اجتماعی آنچنان جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرار 
داده که نه تنها فرد را در غافل از حضور در جمع، برای مدت ها 
خیره به تبلت یا گوشی تلفن همراه نگاه می دارد بلكه زندگی 
او را در دنیایی مجازی به جریان می اندازد. مقوله ای که شاید 
بتوان از آن به عنوان حضور حاضر غایب یاد کرد؛ اما این مسئله 
به اینجا ختم نمی شود، چت کردن به هنگام غذا خوردن و به 
همراه بردن گوشی، موبایل و یا تبلت به بستر خواب که باعث 
شده کاربران افراطی شبكه های اجتماعی به اصطالح عامیانه 

خواب و خوراک نداشته باشد. 
 از دیگر پیامدهای گرایش روز افزون ایرانیان به ش��بكه های 
اجتماعی است در این میان کافی اس��ت که شارژ ریالی و یا با 
طراحی گوشی کاربر تمام شود او درست به مانند معتادی که 
درد تمام بدنش را فراگرفته؛ بی قرار می شود و در این حالت تنها 
هدفش شارژ مجدد است، مقوله ای که از  آن با عنوان هایی چون 

وابستگی مجازی و یا اعتیاد سایبری یاد می شود. 
 بی تردید ب��ی خب��ری از اح��وال دیگ��ر اعضای خان��واده ، 

جمع گریزی، پناه بردن ب��ه خلوت خود، قط��ع ارتباط های 
عاطفی- احساسی کاربر با نهاد خانواده حضور در دنیای واقعی 
را روز به روز کم رنگ تر و شور را در  دنیای مجازی بیش از پیش 
پر رنگ تر می کند که این امر پیامدهای منفی استفاده و غیر 
صحیح از شبكه های اجتماعی است که البته خود می تواند به 
افسردگی، انزوا، تشدید بحران های روحی و مواردی از این نوع 

در فرد بیانجامد. 
او در میان جمع و دلش جای ديگرست...«

این مقوله که از نظر علوم ارتباطات به عنوان »انبوه تنها« یاد 
می شود یكی از چالش های دنیای امروز است که  کشور ما را 
نیز درگیر خود کرده اس��ت اما در عین حال آنچه گفته ش��د 
اسباب نگرانی بخش بزرگی از خانواده ها مسووالن فرهنگی، 
روان شناسان، جامعه شناسان و... را فراهم آورده تا جایی که 
برخی از واژگانی چون جادوی اینترنت، مس��خ شدگان عصر 
جدید، مس��خ مجازی، جنگ نرم افزار، امپریالیسم مهندسی 
اجتماعی و... یاد می کند و گاه معتقدند که ایجاد و گس��ترش 
شبكه های اجتماعی بیش از هر چیز با اهداف خاص استعماری 

و با اهداف ش��ناخت، ارزیابی،  دسته بندی و در نهایت هدایت 
افكار عمومی جوامع مختلف شكل گرفته است و باید در برابر 

آن با هوشیاری عمل کرد. 
در کنار آنچه گفته شد  برخی دیگر از افراد و البته کارشناسان از 
غلو و بزرگنمایی رسانه ها در بازتاب پیامدهای منفی شبكه های 
اجتماعی سخن می گویند و معتقدند شبكه اجتماعی مانند هر 
پدیده جدید دیگری تنها با مقاومت هایی از سوی اقشار سنتی 
و محافظه کار جامعه رو به رو شده است و این یک فرآیند عادی 
اس��ت که با مرور زمان و با فراگیر ش��دن  آن در سطح و عمق 

جامعه مرتفع خواهد شد. 
راه رفتن روی لبه تیغ

در عین حال اما برخی دیگر از اف��راد از لزوم توجه به آ موزش، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص استفاده صحیح از 
شبكه های اجتماعی هشدار می دهند و معتقدند که شبكه های 
اجتماعی مانند تیغ جراحی در عین اینكه می تواند جان بخش 

باشد می توان جان افراد را بگیرد و مضر باشد. 
خوب يا بد، مسئله اين است!

در همین رابطه الناز ژاله چین دانش��جوی مقطع کارشناسی 
ارشد معتقد اس��ت که ضابطه خاصی برای استفاده کاربران 
شبكه های اجتماعی در ایران تعریف نشده است و این موضوع 
با توجه به کاهش روز افزون سن، اس��تفاده از این شبكه های 
مجازی می تواند برای کاربران کم تجربه خطر بزرگی محسوب 
می ش��ود. وی با بیان اینكه جامعه ایرانی به شكلی افراطی با 
مقوله شبكه های اجتماعی برخورد کرده است، افزود: متاسفانه 
اغلب کاربران ایرانی به شیوه ای غیر معمول و به دور از تعادل، 
ساعات زیادی  از شبانه روز را به  حضور در شبكه های اجتماعی 
اختصاص می دهند که این مسئله ضمن اینكه انسان را از کار 
مفید، تحصی��ل و پژوهش باز م��ی دارد در روابط خانوادگی و 

پیوندهای عاطفی افراد نیز اخالل ایجاد می کند. 
این شهروند با اشاره به اینكه جایگزینی برای ارتباط چهره به 
چهره و عاطفی وجود ندارد، افزود: ارتباطی مجازی ارتباطی 

ناقص و فاقد بار عاطفی کامل و حقیقی است. 
ژاله چین با بیان اینكه اس��تیكرها یا برچس��ب ها نمی توانند 
گویای عواطف و احساس واقعی فرد در مواقع ناراحتی و شادی 
باشند افزود: استفاده صحیح و متعادل از شبكه های اجتماعی 
مجازی در عین اینكه تا حدی می  تواند به تسهیل اطالع رسانی 

بیانجامد اما از ایجاد دیگر روابط عمیق انسانی عاجز است. 
در کنار آنچه گفته ش��د عب��اس ملكی، دانش��جوی دیگری 
که معتقد اس��ت گران بودن یا در دس��ترس نبودن تفریح و 
سرگرمی های گوناگون یكی از علت های عمده گرایش یا افراط 
جامعه ایرانی و به ویژه طبقه متوسط در استفاده از شبكه های 

اجتماعی است. 
وی در همین راس��تا افزود: حضور در ش��بكه های اجتماعی 
ضمن اینكه می تواند با کمترین هزین��ه امكان خنده، تبادل 
نظر و گفتگو با دوستان یا جمع فامیل را فراهم آورد، بسیار کم 

هزینه تر از یک مسافرت رفتن و یا صرف شام در یک رستوران 
خواهد بود. 

در همین زمینه بیتا زمانی کارمند فروش یک شرکت پخش 
مواد غذایی که نیز می گوی��د، بیش از 13 س��اعت در روز در 
شبكه های مجازی حضور دارد اما، معتقد است امروز هر فردی 

از یک اعتماد  رسانه ای برخوردار است. 
وی در همین راس��تا افزود: من در حالی از جان��ب خانواده و 
دوستان به اعتیاد مجازی متهم هستم که مادر و خواهرانم به 
دیدن سریال های ترکیه ای  ماهواره ای برادرانم به بازی های 
رایانه ای و پدرم به دیدن اخبار شبكه های گوناگون تلویزیونی 

و رادیویی اعتیاد دارند. 
وی با اذعان به اینك��ه اعتیاد به رس��انه های مختلف مجازی 
باعث کم رنگ شدن گفتگو، تعامل و رابطه عاطفی بین اعضای 
خانواده شده است، افزود: گاهی برای ارتباط با برادر و خواهرانم 
که در اتاق های دیگر خانه حضور دارند از  طریق ش��بكه های 
اجتماعی اقدام می کنم که این مسئله با ارتباط چهره به چهره 
ما را به حداقل رسانده است.  حسین زاهدی اما دیگر شهروندی 
است که در راهروهای دادگاه خانواده قصد جدایی از همسرش 

به واسطه حضور دایمی در شبكه های اجتماعی را دارد. 
وی که راننده آژانس است در همین رابطه افزود: اعتیاد شدید 
همسرم به شبكه های اجتماعی به طالق عاطفی من و همسرم 
منجر شده و این روند به گونه ای بود که شاید بیش از چند کلمه 
در روز بین ما تبادل نمی ش��د. در کنار آنچه گفته ش��د دکتر 
هومن نامور روان شناس نس��بت به پیامدهای منفی استفاده 
از ش��بكه های اجتماعی هش��دار داد و افزود: افت تحصیلی 
وخالءهای عاطف��ی که یكی از پیامدهای ش��ایع کم توجهی 
به ک��ودکان و نوجوان��ان در خانواده های درگیر ش��بكه های 
اجتماع��ی خود می توانند ب��ه مرور زمان ب��ه ناهنجاری های 
اجتماعی، بزهكاری و ... منجر شود. وی در ادامه حضور افرادی 
از جنس مخالف را یكی از نگرانی های خانواده بر شمرد و ادامه 
داد: وابستگی عاطفی به افرادی که گاه شناخت چندانی از آنها 
وجود ندارد می تواند با اثرهای نه چندان مطلوبی همراه باشد. 
وی با بیان اینكه شخصیت بسیاری از افراد در فضای مجازی 
با شخصیت حقیقی آنها متفاوت است و ممكن است افراد در 
چنین فضاهایی تظاهر به خوب بودن داش��ته باشند، افزود: 
چنین فضاهای غیر ش��فاهی که البته برای شكل گیری یک 
وابستگی یا اعتیاد عاطفی مساعد است بسیار می تواند برای سو 

استفاده از افراد مساعد باشد. 
وی با اشاره به اینكه افعال تبادل بین افراد از جنس های مختلف 
پس از چندی از حالت رسمی به افعال مفرد و غیر رسمی تبدیل 
می شوند افزود: دوس��تی های مجازی به علت برخورداری از 

میزان پایین شفافیت قابل اعتماد نخواهند بود. 
 با توجه به صحبت های انجام شده به نظر می رسد، خوب یا بد 
بودن شبكه های اجتماعی بحثی اس��ت که همچنان زندگی 

امروزی را به چالش کشیده است و از یاد نمی رود. 
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مع��اون بهداش��تی وزی��ر بهداش��ت گف��ت: 6 خدمت 
دندانپزش��كی رایگان به کودکان زیر 14 س��ال و زنان 
باردار برای 23 میلیون نفر جمعیت روستایی و شهرهای 

کوچک ارایه می شود.
 علی اکبر س��یاری افزود: خدمات دندانپزش��كی که در 
شبكه بهداشتی و درمانی کش��ور ارایه می شود شامل 6 
نوع خدمت مانند فلورایدتراپی، وارنیش دندان، پرکردن 
و فیشورسیلنت است که برای همه کودکان زیر 14 سال 
و زنان باردار در ش��بكه بهداش��تی- درمانی روستایی و 
شهرهای کوچک زیر 20 هزار نفر به صورت رایگان ارایه 
می ش��ود.وی گفت:  این خدمات در خانه های بهداشت 

برای جمعیتی 23 میلیون نفری ارایه می ش��ود، البته 
قرار بود این خدمت از اوایل سال و همزمان با آغاز طرح 
تحول سالمت ش��روع ش��ود اما منتظر بودجه بودیم و 
از زمانی که بودجه یک درص��د ارزش افزوده به وزارت 

بهداشت رسید، ارایه این خدمات شروع شده است.
س��یاری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آی��ا یونیت و 
دندانپزش��ک در مراکز بهداش��تی- درمانی وجود دارد 
گفت: معم��والً واحدهای بهداش��تی وزارت بهداش��ت 
یونیت دندانپزشكی هم دارند اما آمار اینكه چند درصد 
این مراکز به یونیت دندانپزشكی مجهز هستند را ندارم.

معاون بهداشتی وزیر بهداش��ت اضافه کرد: قبول دارم 
که در این زمین��ه محدودیتهایی ه��م از نظر تجهیزات 
 و هم نی��روی انس��انی داری��م اما تا س��ال آین��ده این

 محدودیت ها بر طرف می شود و همه مراکز بهداشتی- 
درمانی به امكانات خدمات دندانپزشكی مجهز می شوند.

وی در پاسخ به این پرس��ش که آیا قرار نیست خدمات 
دندانپزش��كی وزارت بهداش��ت به س��ایر اف��راد غیر از 
کودکان و زنان باردار و نیز در شهرها گسترش پیدا کند، 
گفت: فعاًل امكانات ما در همین حد اس��ت، اگر امكانات 

بیشتر شود، این خدمات هم گسترش پیدا می کند.

یک عضو کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه س��ال 94 از تعیین 
تكلیف این کمیس��یون برای س��رباز فراری ها و تعیین جریمه 
30 میلی��ون تومانی برای س��ربازان فراری 30 س��ال به باالی 
مجرد خبر داد.غالمعلی جعفرزاده با اش��اره به بررسی موضوع 
سرباز فراری ها درکمیسیون تلفیق گفت: مشكلی در کشور به 
نام س��رباز فراری وجود دارد؛ این ها افرادی هس��تند که باالی 
ده سال از موعد خدمت شان گذش��ته و خدمت سربازی انجام 
نداده اند و حداقل سن آن ها هم سی سال است. از طرفی آن ها 
به درد نظام وظیفه هم نمی خورند و نمی ش��ود آن ها را اجباری 
به س��ربازی برد.او گفت: این طور هم نیست که همه کسانی که 
سربازی نرفته اند سرمایه دار بوده اند، برخی هم اقشار متوسط و 

پایین هس��تند و بعضی از آن ها از قوم و قبیله هایی هستند که 
زود ازدواج کرده اند و نتوانسته اند به سربازی بروند.او با تاکید بر 
این که »بحث فروش سربازی مطرح نیست« گفت: این افراد باید 
جرایمی پرداخت کنند که بتوانند از برخی تسهیالت شهروندی 
مثل انجام کار اقتصادی، داشتن دفترچه بیمه و برخی مسایل 
این چنینی استفاده کنند اما حتی در صورت پرداخت جریمه از 
برخی حقوق دیگر مثل کاندیداتوری شورای شهر، نمایندگی 
مجلس و استخدام دولت محروم خواهند بود.این عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس با بیان این که »رها کردن سربازان فراری و داشتن 
برخورد قهری نتیجه نمی دهد« یادآور شد: عاقالنه ترین کار این 
است این افراد فراخوانده شوند و از آن ها جرایم نقدی اخذ شود 
در این صورت کارت قرمز سربازی به آن ها داده می شود که در 
قبال آن از برخی حقوق شهروندی برخوردار می شوند.او گفت: به 
موجب مصوبه کمیسیون تلفیق افراد مجرد باالی سی سال سن 
که سربازی نرفته اند 30 میلیون تومان جریمه می شوند و سالیانه 
1 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می شود. همچنین کسانی که 
روستایی و تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی بودند و 
به خاطر فقر نتوانستند به سربازی بروند از تخفیفات 50 درصدی 
جریمه برخوردار می شوند. همچنین به ازای تاهل دو سال و به 

ازای هر فرزند شش ماه از سقف تعیین شده کاسته خواهد شد.

مدیرعامل س��ازمان آرامس��تانهاي ش��هرداري 
اصفهان از کاهش محس��وس 30 تا 60 درصدي 
قیمت انواع سنگ مزار در آرامستان باغ رضوان از 

ابتداي بهمن ماه سال جاري خبر داد.
محمدعل��ي خبوش��اني ب��ا اش��اره ب��ه اهتمام 
و درخواس��ت خان��واده هاي متوفی��ان مبني بر 
نصب س��نگ با کیفیت، ب��ا دوام و زیب��ا بر روي 
مزار عزیز از دس��ت رفته ش��ان گفت: متأسفانه 
 در گذشته برخي افراد س��ودجو و غیر متعهد با 
س��وء اس��تفاده از فض��اي احساس��ي و عاطفي 

خانواده هاي س��وگوار به منظور کس��ب س��ود 
 فراوان اق��دام به ف��روش بعضي از س��نگ هاي 
بي کیفی��ت و ب��ا قیمت ه��اي گ��زاف و دور از 
 واقعیت مي کردند ک��ه این ام��ر نارضایتي ها و 
 ش��كایت ه��اي متع��ددي را از س��وي اف��راد و 
شخصیت هاي مختلف در پي داشت و سازمان را 
برآن داشت تا فرآیند جدیدي تعریف نماید.وي با 
تشكر از تذکرات به جا و دلسوزانه نماینده محترم 
ولي فقیه و امام جمعه اصفهان و دیگر مسووالن 
به خصوص شهردار محترم و اعضاي هیات مدیره 

به دلیل حمایت و پشتیباني از فرآیند جدید، بیان 
داشت: خوش��بختانه اجراي این طرح، رضایت 
خاطر حضرت آی��ت ا... طباطبای��ي را به دنبال 
داشته و ایش��ان از اجراي آن در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي و شعار سال مبني بر اهمیت به 
اقتصاد و توان خرید مردم کاماًل حمایت کردند. 
مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان هاي شهرداري 
اصفهان در تش��ریح فرآیند جدی��د گفت: پس 
از ای��ن تذکرات و انجام جلس��ات کارشناس��ي، 
موضوع با جدیت و حساس��یت خاص��ي دنبال 
ش��د و با تعری��ف فرآین��دي جدید مقرر ش��د 
مس��وولیت تهیه، ف��روش، طراح��ي، حكاکي و 
نصب س��نگ مزار توسط س��ازمان آرامستان ها 
انجام شود.خبوشاني ادامه داد: بر اساس لیست 
 ه��اي موجود، عمده درخواس��ت م��ردم در نوع 
سنگ ها اس��تخراج و با موافقت و مصوبه هیأت 
مدیره 5 نوع س��نگ مزار به عنوان س��نگ هاي 
سازماني خریداري و در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت.وي در خصوص ویژگي ه��اي این 5 نوع 

س��نگ اظهار داشت: سنگ هاي س��فید هرات، 
برزیلي، نطنز فرآوري شده و معمولي و کریستال 
در سه س��ایز اس��تاندارد 50×100، 50×150 و 
60×120 بیشترین درخواست هاي مردمي را در 
طول یک سال گذشته داشته است که بر همین 
اساس موارد فوق از طریق مناقصه و استعالم به 
صورت عم��ده خریداري و از این پ��س بدون در 
نظر گرفتن هیچ گونه س��ودي با قیمتي نازل و 
کاماًل متفاوت از قیمت هاي ارایه ش��ده قبلي در 
اختیار خانواده هاي سوگوار قرار مي گیرد چرا که 
تمامي پرسنل این قسمت از کارمندان سازمان 
هستند و هیچ گونه منافعي در ارایه این خدمت 
به جز تكریم ارباب رجوع وجود ندارد.مدیرعامل 
سازمان آرامس��تان هاي ش��هرداري اصفهان از 
کاهش قیمت ها تا حد 60 درص��د خبر داد و با 
ذکر مثالي در همین زمینه خاطرنش��ان کرد: به 
عنوان مثال سنگ نطنز فرآوري شده که قباًل با 
مبلغي معادل یک میلیون و س��یصد هزار تومان 
ارایه مي ش��د در طرح جدید س��ازمان به مبلغ 
580 هزار توم��ان کاهش یافت ضم��ن آنكه در 
قیمت انواع س��نگ هاي جدید، گ��ران ترین آن 
مبلغي معادل حدود یک میلیون تومان اس��ت و 
پایین ترین قیمت س��نگ نیز حدود 170 هزار 

تومان خواهد بود.خبوش��اني با اعالم ممنوعیت 
نصب دیگر سنگ ها در آرامس��تان باغ رضوان با 
توجه به متنوع بودن سنگ هاي سازماني، بیان 
داش��ت: با توجه به ضرورت زیبایي، یكنواختي 
و وحدت رویه در س��نگ هاي م��زار، از این پس 
مجوز نصب هیچ نوع س��نگ غیر سازماني صادر 
نخواهد شد و شهروندان محترم مجاز به انتخاب 
یكي از 5 نوع سنگ مذکور از داخل آرامستان باغ 
رضوان خواهند ب��ود.وي در ادامه یكي از ویژگي 
هاي مه��م فرآیند جدید را غنابخش��ي به متون 
و محتواي س��نگ هاي مزار عنوان کرد و افزود: 
واحد شعر و متن روابط عمومي سازمان در طول 
این مدت بیش از پنج هزار بیت شعر صحیح و پر 
محتوا متناسب با سنگ هاي مزار تهیه کرده که 
در دفتر طراحي در اختیار شهروندان قرار خواهد 
گرفت تا ع��الوه بر پر بار ش��دن محت��وا، از درج 
مطالب انحرافي و در بعضي مواقع، غیر اسالمي 
نیز در این متون جلوگیري ش��ود.وی  در پایان 
از عموم ش��هروندان خواست پیشنهادهاي خود 
را در جهت ارتق��ا و اصالح ای��ن روش در اختیار 
سازمان قرار دهند چرا که هدف نهایي آن احترام 
 و تكریم و جلوگیري از اجحاف مالي به این عزیزان

 است.

معاون بهداشتی وزير بهداشت

 ارايه خدمات رايگان دندانپزشکی
 به همه کودکان و زنان باردار روستايی 

از ابتداي بهمن ماه صورت می گیرد

کاهش 30 تا 60 درصدي قیمت سنگ مزار در آرامستان باغ رضوان 

جزيیات بخشش و جريمه ساالنه فراريان

 سرباز فراری ها 30 میلیون تومان جريمه 
می شوند و خدمت نمی روند 

بی ش�ک امروزه به نظر می رس�د با حض�ور در دنیای مج�ازی زندگی واقع�ی به بازی گرفته ش�ده اس�ت و اعتیاد 
به ش�بکه های اجتماع�ی می رود ک�ه س�رآغاز چالش هاي�ی از جنس تنهايی و افس�ردگی باش�د و م�رگ عاطفه 
و احس�اس و حتی زندگی واقع�ی را رقم بزند.ش�ايد اگ�ر کمی س�ال ها پیش ش�خصی در حالی ک�ه در يک جمع 
 خانوادگی حض�ور داش�ت و به يک ل�وح يا صفحه  شیش�ه ای خیره می ش�د و ب�ا خود م�ی خنديد هم�گان تصور 

می کردند آن شخص ديوانه شده است.



يادداشت

 افتتاح82 طرح گاز رسانی
 در اصفهان 

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: در دهه فجر 
امسال 82 طرح گاز رس��انی با 107 میلیارد تومان هرینه به 

بهره برداری می رسد.
  س��عید مومنی اف��زود: 70پروژه آم��اده افتت��اح، مربوط به 
گاز رسانی روستاهاست.به گفته وی این تعداد پروژه بیش از 

پنج هزار و 40 مشترک را از گاز برخوردار می کند.
مومنی افزود: یک پروژه گازرس��انی به مس��کن مهر بافران از 
توابع نایین، 7پروژه گازرسانی به ش��هرک های صنعتی، سه 
پروژه احداث ایستگاه TBS ، CGS و یک پروژه خط انتقال از 
مهمترین طرح های قابل بهره برداری توسط شرکت گاز استان 

اصفهان در دهه فجر امسال است.
وی همچنین از گازرسانی به 14 روستای شهرستان کوهپایه، 
5روستا در بویین و میاندشت و 2 روستای فریدون شهر خبر 

داد 

 حداقل مزد کارگران يک میلیون 
و ۶۳۱ هزار تومان 

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گف��ت: حداقل مزد برای 
سال آینده یک میلیون و ۶۳1 هزار تومان برآورد شده و اکنون 

فاصله یک میلیونی میان دستمزد و معیشت وجود دارد.
علیرضا محجوب در مورد وضعیت معیش��ت و دستمزد سال 
آینده کارگ��ردان اظهار داش��ت: طبق م��اده 41 قانون کار، 
دس��تمزد س��االنه بر اس��اس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و یا بعد خانوار از س��وی مرکز آمار ایران بدون مباحث 

شغلی برای حداقل معیشت تهیه می شود.
به گفته محجوب حداقل دستمزد مطابق بند 2 ماده 41 باید 
برابر با حداقل معیشت کارگران باشد و در این زمینه برآوردها 
نش��ان می دهد، یک میلیون و ۶۳1 هزار توم��ان باید حداقل 
دستمزد باشد که این موضوع بر اس��اس آخرین برآورد سبد 
هزینه خانوار در س��ال 8۳ از س��وی مرکز آمار به همراه تورم 

ساالنه محاسبه شده است.
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ادام��ه داد:  اکنون میان 
این رقم و پرداختی به کارگران ی��ک میلیون تومان اختالف 

وجود دارد.

توصیه جديد بنزينی به مردم
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی خواستار مراجعه 
دارندگان سهمیه بنزین 400 تومانی به جایگاه ها شد و اعالم 
کرد: اگر بهمن ماه دس��ت کم یک نوبت سوخت گیری انجام 

نشود اختالل در کارت های بنزین به وجود می آید.
 از اول بهمن ماه س��ال جاری نزدیک ب��ه ۳70 میلیون لیتر 
ذخیره بنزین 400 تومانی کارت های هوش��مند سوخت به 
بیش از 700 میلیون لیتر ذخی��ره بنزین 700 تومانی تبدیل 

شده است.
بر این اساس از چهارشنبه هفته گذشته عمال با حذف ذخیره 
بنزین 400 تومانی کارت های س��وخت، عرضه این فرآورده 
 پرطرف��دار نفتی به ص��ورت دو نرخ��ی در جایگاه ه��ا انجام

 می شود.
همزمان با ابطال و س��پس تبدیل ذخیره بنزین 400 تومانی 
ذخیره شده در کارت های هوش��مند سوخت به بنزین 700 
تومانی، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
خواس��تار مراجعه دارندگان س��همیه بنزین 400 تومانی به 
جایگاه ها ش��د و اعالم کرد: اگر بهمن ماه دست کم یک نوبت 
س��وخت گیری انجام نش��ود اختالل در کارت های بنزین به 

وجود می آید.

واريز يارانه سه ماهه اول دامداران  
مدیر امور دام جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: یارانه 
 تخصیصی ب��ه دامداران بر اس��اس مق��دار تحویل ش��یر به 
کارخانه های لبنی در سه ماهه اول سال محاسبه و مستقیماً 

به حساب دامداران از طریق جهاد کشاورزی واریز شد.
 طهمورث نامداری اظهار کرد: از آنجا که قیمت تولید ش��یر 
برای دامدار با هزینه پرداختی از سوی کارخانه ها برای خرید 
ش��یر همخوانی ندارد، دولت در تیرماه امسال مبلغ یکهزار و 
 440 تومان را برای خرید ش��یر به کارخانه ه��ا اعالم و ابالغ 

کرد.
وی افزود: اما تاکنون با گذش��ت بیش از ده ما از سال جاری 
مدیران کارخانه ه��ای محصوالت لبنی حاض��ر به پذیرش و 
پرداخت قیمت تعیین شده از سوی دولت نشدند و بنابر این 
دولت و سازمان جهاد کش��اورزی عهده دار پرداخت یارانه به 

دامداران شده است.
وی تاکید ک��رد: مبل��غ پرداخت��ی بعن��وان یارانه ش��یر به 
دام��داران تنها بخش��ی از هزینه ه��ای تولید آنه��ا را تامین 
خواهد ک��رد و تاکن��ون مبل��غ 10۳ میلی��ارد ری��ال یارانه 
 ش��یر بابت س��ه ماه اول امس��ال به حس��اب آنها واریز شده

 است.

 کاشت گونه های مقاوم به کم آبی
 درفضای سبز

مهندس ایرج رخصتي مدیر ارشد HSE  ذوب آهن اصفهان 
از کاش��ت گونه های مقاوم به ک��م آبی در فضای س��بز این 
شرکت خبر داد و گفت :با توجه به کمبود منابع آبی و به دلیل 
 کاهش بارندگی و تکرار خشکسالی ها و احتمال خشک شدن

 گونه های گیاه��ی با نیاز آبی باالی موجود در فضای س��بز ، 
کاشت گونه های مقاوم به کم آبی سازگار با مح��یط منطقه 

در ذوب آهن کلید خورد .
مدی��ر ارش��د HSE  ذوب آه��ن اصفه��ان گف��ت : ع��الوه 
بر کاش��ت نه��ال در مناطق مختلف فضای س��بز ش��رکت ، 
تولی��د و تکثی��ر گون��ه ه��ای مق��اوم ب��ه ک��م آبی نی��ز در 
مجموعه نهالس��تان ذوب آهن آغ��از گردیده و در س��الهای 
 آینده نی��ازی به تامی��ن نه��ال گونه ه��ای مذک��ور از بازار 

نمی باشد.
 گفتني اس��ت که ذوب آهن اصفهان با داش��تن بیش از 1۶ 
 هزار هکتار فضاي سبز ،در بین صنایع کشور مقام اول را دارا

 مي باشد.

ریی��س اتحادی��ه نس��اجان 
اصفهان از رکود ش��دید بر بازار 
پارچه خب��ر داد و گف��ت: در 
 حال حاضر ح��دود 70 درصد

 پارچه ه��ای موج��ود در بازار 
اصفهان، قاچاق است.

مرتض��ی منص��وری با اش��اره 
به اینک��ه حدود ۳ م��اه پیش 
محموله هایی ح��اوی پارچه 
و نخ های قاچاق وارد کش��ور 
 ش��د، اظه��ار داش��ت: در 
پیگیری های ص��ورت گرفته 
مشخص ش��د طلبی که ایران 
بابت فروش نفت خود به برخی 
از کشورها از جمله هند داشت 
بابت آن نخ و پارچه وارد کشور 
می ش��د همچنی��ن برخی از 
محموله ها، پارچه های قاچاق 

بود. 
وی با تاکید بر اینکه ۹0 هزار تن 
پارچه قاچاق وارد ایران شده که 
با پیگیری های صورت گرفته 
جل��و واردات و قاچاق بیش��تر 
آن به کش��ور گرفته شد، بیان 
داشت: بازتاب این اتفاق اکنون 
احاط��ه پارچه ه��ای خارجی 

بسیار در بازار ایران است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال 
 حاض��ر ش��اهد رک��ود فروش

 پارچه های ایرانی هس��تیم و 
انبارها با سقف پر است، افزود: 
متاس��فانه کیفی��ت برخی از 
پارچه ه��ای ایرانی مناس��ب 
نیس��ت و ی��ا اینک��ه برخی از 
 انواع پارچه ها در کشور تولید 

نمی شود. 
رییس اتحادیه نساجان اصفهان 
با اشاره به اینکه در تولید پارچه 
های خام مشکلی نداریم و ایراد 
در تکمیل پارچه هاست، بیان 
داش��ت: پارچه های خ��ام در 
انبارها فراوان اس��ت اما کشور 

تکنول��وژی الزم را در تکمیل، 
چ��اپ و رنگ��رزی پارچه های 

خام ندارد. 
وی با اعالم اینک��ه حدود 70 
درصد پارچه ه��ای موجود در 
بازار اصفهان نیز قاچاق است، 
گفت: بیش��تر ای��ن پارچه ها 
چینی، تانوانی و کره ای است. 

منصوری ی��ادآور ش��د: 100 
درصد پارچه های چادرمشکی 
موجود در بازار کشور خارجی 
و وارداتی اس��ت، تصریح کرد: 
اختالف قیمت بین پارچه های 
داخلی و خارجی بر قاچاق آن 

دامن زده است. 
وی با تاکید ب��ر اینکه در حال 
حاضر رکود ش��دیدی بر بازار 
پارچه حاکم اس��ت، افزود: هم 
اکنون میزان ص��ادرات پارچه 

از کشور به صفر رسیده است. 
رییس اتحادیه نساجان اصفهان 
با تاکید بر اینک��ه دولت نباید 
نفت خام را کمتر از بهای واقعی 
آن بفروشد، افزود: کشور باید 
بر روی تولیدات پتروش��یمی 
خود س��رمایه گذاری کند در 
حالی که ای��ن تولیدات اکنون 

محدود است. 
وی تصری��ح کرد: متاس��فانه 
قیمت تمام ش��ده ی��ک کیلو 
نخ پل��ی اس��تر ایران��ی از نخ 
 های مش��ابه هن��دی و چینی 
گران تر اس��ت چرا که دولت با 
گران کردن پتروشیمی قدرت 

رقابت را از ایران گرفته است.

 بازار پارچه اصفهان 
زير چکمه چینی ها

اخبار کوتاه 

4
برگزاری نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان

 سیزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزش��کی 8 تا 11 بهمن 
ماه در اصفهان برگزار خواهد شد تا 10۹ مش��ارکت کننده این نمایشگاه تخصصی، 
آخرین دستاوردها و جدیدترین نمونه محصوالت و خدمات خود را در معرض قضاوت 

متخصصان و کارشناسان امر قرار دهند.

قائم مقام وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با اعالم 
اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد ابتدا از حقوق بگیران 
دولتی و به تدریج از س��ایر خانواره��ای بی نیاز آغاز 
خواهد ش��د، گف��ت: مناب��ع حاصل از ح��ذف یارانه 
 اقش��ار پردرآمد قطع��اً به صنع��ت و تولی��د تزریق

 می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال که چرا 
تاکن��ون یارانه اقش��ار ثروتمند با وجود ال��زام قانون 
و اع��الم رس��می دولت حذف نش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: به دنبال الزام حذف یارانه اقش��ار پردرآمد 
برنامه ریزی هایی انجام ش��ده و افرادی هم شناسایی 

شده اند.

وی افزود: این یارانه ها باید به س��مت اقش��ار ضعیف 
تولید و صنایع که اش��تغال را به دنب��ال دارد تزریق 
شود، بنابراین با توجه به پیش بینی ها و بررسی هایی 
 که در دولت انجام شده، یارانه ثروتمندان قطع خواهد

 شد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با تأکید 
بر اینکه در مجلس هم الیح��ه ای با عنوان رفع موانع 
تولید با پیگیری های دولت در حال تصویب اس��ت، 
گفت: این الیحه در زمینه افزایش تولید و اش��تغال 
اثرگذار خواهد بود، از طرفی هم با حذف یارانه اقشار 
ثروتمند قاعدتاً باید این منابع به سمت تولید تزریق 

شود.
فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال که با گذشت بیش 
از یک ونیم س��ال از عمر دولت یازده��م، آیا افرادی 
برای حذف یارانه شناسایی ش��ده اند، یا خیر و اینکه 
در مرحله اول چه تعداد حذف خواهند ش��د، گفت: 
در این مورد عدد قطعی نمی توان اعالم کرد، اما طبق 
برنامه ریزی، ابتدا از مقامات و مس��ئوالن کش��ور که 
حقوق دولتی دریافت می کنن��د، حذف یارانه ها آغاز 

خواهد شد.
وی گفت: یارانه اقشار ثروتمند به تدریج از دیگر افراد 

و خانوارهای بی نیاز حذف می شود.

قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

حذف یارانه پردرآمد ها  از مسووالن دولتی آغاز می شود
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هشدار درباره انحصار 
در واردات خودرو

مردم فريب تبلیغات 
فرش  را نخورند

یک کارشناس صنعت خودرو گفت:  با اجرای طرح جدید، بازار خودروهای 
وارداتی کشور انحصاری شده است بنابراین ش��ورای رقابت به عنوان نهاد 
ضد انحصار باید وارد این بازار ش��ود.فربد زاوه، اظهار کرد: با منحصر شدن 
واردات خودرو به نمایندگی های به اصطالح رسمی خودروسازان خارجی، 
بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده 
داخلی قرار می گیرد.وی با بیان این که این در حالی است که حتی در بازار 
خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ 
شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد س��هم بازار را در اختیار ندارد. 
بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و 
خطرناک تر از بازار خودروهای داخلی است.این کارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به 
قیمت گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصالح متن 

قراردادهای فروش این شرکت ها اقدام کند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماش��ینی و موکت از صادات 
ساالنه 80 متر مربع فرش ماشینی خبر داد و گفت: مردم فریب تبلیغات 
برخی مجتمع های جدیدالتأسیس فرش ماش��ینی را نخورند چراکه 
چیزی جز سوء استفاده نیس��ت.محمد هادی کمالیان ، با بیان اینکه 
100 درصد نیاز کشور را فرش ماشینی تولید داخلی تامین می کند، 
افزود: مخالف واردات نیستیم چون بر اساس نیازسنجی واردات انجام 
می ش��ود و این به نفع صنعت فرش ماشینی است که تولیدکنندگان 

داخلی ضعف خود را بدانند و خأل موجود با واردات پر شود.
کمالیان با بیان اینکه به منظور جلوگیری از فعالیت غیر مجاز پخش 
تبلیغات کذب و متقلبانه نامه ای به س��ازمان صدا وسیما ارسال شد، 
گفت: منافع مصرف کننده از اولویت های ما محسوب می شود و نظارت 
ما بر واحدهای صنفی به گونه ای است که مصرف کننده ضرر نکند و 

جنسی با کیفیت و با قیمتی مناسب دریافت کند.

مرکز آمار ت��ورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه س��ال 
1۳۹۳ را 15.8 درصد اعالم کرد.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، شاخص کل در دی ماه 
س��ال 1۳۹۳ عدد 204.1 درصد را نشان می دهد که 
نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش نشان داده است.

افزایش شاخص کل نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
تورم نقطه به نقطه 14.4 درصد که نس��بت به همین 
اطالع در ماه قب��ل 14.۹ درصد کاهش یافته اس��ت. 
ش��اخص گروه عمده خوراکی ها، آش��امیدنی به رقم 
241.۹ رس��ید که نس��بت به ماه قب��ل 0.7 کاهش 

داشته است.
ش��اخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی 
به عدد 240.1 درصد رس��ید که نس��بت به ماه قبل 
0.8 درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی 
خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.1 درصد 
افزایش نش��ان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 

12 درصد است.
همچنی��ن بان��ک مرک��زی ن��رخ ت��ورم در 12 ماه 
منتهی ب��ه دی ماه 1۳۹۳ نس��بت به 12 ماه مش��ابه 
 دی م��اه 1۳۹2 را مع��ادل 1۶.۳ درص��د اع��الم 

کرده بود.

معاون ارزی بانک مرکزی از انجام هماهنگی با نیروی 
انتظامی برای جلوگیری از فعالیت دالالن بازار ارز خبر 
داد و گفت: سامانه سنا تا چند روز دیگر برای صرافی ها 

فعال می شود.
 غالمعل��ی کامی��اب در حاش��یه همای��ش بانکداری 
الکترونیک در خصوص اجرای دستورالعمل ساماندهی 
صرافی ها و اجرایی ش��دن فرایند س��امانه سنا توسط 
کانون صرافان اظهارداش��ت: هن��وز آمادگی کامل در 
کانون صرافان بوجود نیامده که البت��ه در حال آماده 
سازی هستند.وی افزود: این کار احتیاج به زمان دارد و 
نیازمند آن است که سیستم طراحی شده ساده باشد تا 

به راحتی امکان عملیاتی شدن را داشته باشد.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاس��خ به این سوال که با 
این حساب چند ماه زمان باید برای عملیاتی شدن طرح 
صرف کرد؟ گفت: چند ماه زم��ان نمی برد و در فاصله 

زمانی چند روز اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با نیروی انتظامی برای 
ممانعت از فعالیت دالالن در بازار ارز انجام شده است، 
گفت: هماهنگی ها در حال انجام است اما بنده نمی توانم 
در م��ورد آن صحبت کنم چون ای��ن کار وظیفه بانک 

مرکزی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در آینده 
نزدیک ش��اهد حذف تحریم ها خواهی��م بود، گفت: 
تصور می کنم رشدهای اقتصادی باالتر از ۶.5 درصد 
و افزون بر هشت درصد را با اتکا به تمام منابع کشور 

خواهیم داشت.
 علی طیب نیا  اظهار داش��ت: کشور ما در حال حاضر 
در ش��رایط خطیری قرار گرفته که این امر ناش��ی از 
وجود س��اختارهای اقتصادی غلط و سیاس��ت های 
 اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریم های تحمیلی

 است.
وی رکود تورمی را ماحصل شرایط ویژه مذکور دانست 
و گف��ت: دولت از ابت��دای فعالیت خ��ود تمام تالش 
 خود را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام

 حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی 
هم کمک گرفت. 

وزیر اقتصاد گف��ت: در ایران حرک��ت در این مراحل 
به طور مرتب ص��ورت نگرفت و درحال��ی که هنوز با 
سرکوب مالی مواجهیم و تسهیالت تکلیفی مختلف 
بر نظام بانکی حاکم اس��ت و آزادسازی بانکی به طور 
کامل انجام نشده، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره 

شروع کردیم. 

رییس کانون شرکت های لیزینگ ایران با انتقاد از تحمیل 
مالیات بر ارزش افزوده بر این ش��رکت ها و متضرر شدن 
مصر ف کنندگان ، خواهان معافیت شرکت های لیزینگ 
از مالیات شد و درباره عملیاتی کردن لیزینگ مسکن نیز 
توضیح داد: امیدواریم که بانک مرکزی دست ما را در این 

زمینه باز بگذارد.
شیروانی در نشس��تی، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی 
ش��رکت های لیزین��گ از مصر ف کنن��دگان را یکی از 
دغدغه های اساسی این شرکت ها عنوان کرد و گفت که با 
وجود پیگیری های زیادی که دراین رابطه انجام داده ایم 

هنوز به توفیقی نرسیده ایم.
او با بیان این که ما اعتقاد داریم که شرکت های لیزینگ 
می توانند در صاحب خانه شدن افراد با قدرت خرید پایین 
مسکن نقش مهمی داشته باش��ند، گفت: در این حالت 
ش��رکت های لیزینگ قادر خواهند بود 70 تا 80 درصد 
تس��هیالت الزم برای خرید خانه را در اختیار متقاضیان 
قرار دهند. رییس کانون شرکت های لیزینگ ایران گفت: 
حسن لیزینگ مسکن این است که در شرایطی که رکود 
بر بازار مسکن حاکم شده می تواند آن را با قیمت ارزان تر 
و نرخ سود تس��هیالت پایین تر و حتی 22 به 18 درصد 

ارایه کنند.

بازار ارز اقتصاد و مذاکراتمرکزآمار اجاره اعتباری

ثبت تورم۱5/8 درصدی 
در دی ماه

هماهنگی با نیروی انتظامی 
برای برخورد با دالالن 

 رشد هشت درصدی 
اقتصادی کشور

اعالم آمادگی لیزينگ 
مسکن با سود ۱8 درصد

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1505  | jan 27  ,2014  |  8 Pages 

معاون امور صنایع وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت از 
احتمال افزایش مبلغ وام خودرو خبر داد و تاکید کرد: 
با حفظ ش��رایط فعلی و با توجه به حجم مناسب تولید 
خودرو ، در پایان س��ال افزایش قیمت در بازار حاشیه 
خودرو نخواهیم داشت.محسن صالحی نیا با بیان اینکه 
افزایش قیمت خودرو در بازار حاش��یه به دلیل کمبود 
تولی��د اتفاق می افتد، گف��ت: با توجه ب��ه تولید خوب 
شرکت های س��ازنده خودرو در مدت اخیر در صورتی 
که شرایط مختلف از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، 
دستمزد، مالیات و ... تغییر ناگهانی نداشته باشد، قطعا 
افزایش قیمت خودرو در بازار حاش��یه نی��ز نخواهیم 
داشت.وی با بیان اینکه با شرط ثبات اوضاع فعلی جای 
هیچ نگرانی در بخش خ��ودرو وجود ندارد، اظهار کرد: 

سیاست وزارت صنعت هیچ گونه افزایش قیمت خودرو 
نیست.معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشاره به آمار 
تولید یکی از کارخانه های سازنده خودرو ادامه داد: در 
2۹ دی ماه یکی از کارخانه های سازنده خودرو، 2۳28 
خودرو تولید ک��رده و در همان روز آمار فروش��ش به 
۳0۶0 خودرو رسیده اس��ت. در ۳0 دی ماه نیز میزان 
خودروهای تولیدی این شرکت 2408 دستگاه و میزان 
فروش 240۳ دس��تگاه بوده اس��ت که این آمار نشان 
می دهد بازار خودرو در وضعیت رکود نیست و در فروش 
خودرو مش��کلی نداریم.صالحی نی��ا همچنین درباره 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش 
مبلغ وام خودرو گفت: پیش��نهادی را ارایه کردیم که 
سقف تسهیالت برای خرید خودرو افزایش یابد و این 

پیشنهاد از سوی وزیر صنعت در حال پیگیری است.
وی درباره احتمال توقف تولید خودروی دنا با توجه به 
عدم توافق شرکت سازنده با شورای رقابت در خصوص 
قیمت اظهار کرد: به هر حال قیمت اعالم شده از سوی 
شورای رقابت محترم است اما در صورتی که تولید این 
خودرو برای تولیدکننده سود نداش��ته باشد، شرکت 

مختار است که تولید خودرو را متوقف کند.
وی  افزود: به هر حال یک بنگاه اقتصادی نمی تواند برای 
تولید یک مجصول زیان ببین��د و هر زمان که بخواهد 
می تواند تولید خ��ود را متوقف کن��د. البته در آخرین 
اظهار نظرش��ان گفته اند ک��ه بحث ص��ادرات را ادامه 
می دهیم و درباره تعهد جدید نیز هنوز تصمیم خاصی 

گرفته نشده است.

معاون امور صنايع وزير صنعت

احتمال افزايش مبلغ وام خودرو
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یادداشت
 رضا صادقی خواننده محبوب موس��یقی پاپ که در جریان اجرای کنسرت هایش در 
روزهای اخیر به اصفهان سفر کرد؛ با انتشار عکس��ی در صفحه اینستاگرامش از مردم 
اصفهان تشکر ویژه ای کردوی در توضیح این عکس نوشت: “ تشکر ویژه از مردم خوب 
اصفه�ان که به طور غیر قابل وصف با انرژی و عشق بودن ... افتخار بود برای من حضور 

بین مردمانی که وارث اصالت و فره�نگ ه�ستن ...« 

5
هفتیادداشتتشکر ویژه رضا صادقی از مردم اصفهان

»تلفن« ساخته می شود 
سریال »تلفن« هم اکنون در مرحله نگارش متن قرار دارد.

مجموع��ه تلویزیوني »تلفن« به کارگردان��ي مهدي مظلومي 
و تهیه کنندگي مس��عود ردایي هم اکنون در مرحله نگارش 
متن ق��رار دارد و طبق برنام��ه ریزي ها تا اواخر س��ال جاري 
 وارد مرحله پیش تولید خواهد ش��د. در ح��ال حاضر مهراب

 قاس��م خاني همراه با چند تن از هنرجویان کارگاه فیلمنامه 
نویسي اش نگارش متن هاي این س��ریال را انجام مي دهند. 
»تلفن« در 26 قسمت و با مضموني کمدي داستانش در دهه 
60 مي گذرد. در واقع س��ریال قصد دارد به مقایسه امکانات و 

تکنولوژي حال حاضر و آن دوران با نگاهي طنز بپردازد.

تالش برای معرفی فیلم »محمد)ص(« 
مجیدی به  کن

مس��ووالن س��ینمایی ایران قصد دارند فیلم »محمد)ص(« 
ساخته مجید مجیدی را به عنوان نماینده سینمای کشورمان 
به جشنواره کن معرفی کنند.این تصمیم در حالی مدنظر قرار 
گرفته که دولت فرانسه این روزها به بهانه آزادی بیان، هتاکان 
به پیامبر اس��ام)ص( را مورد حمایت ق��رار داده و به یکی از 
مراکز اسام هراسی در جهان تبدیل شده است.بنا به اطاعات 
ارایه شده در »کیهان« همچنین جش��نواره کن پیش از این 
بارها با پذیرش و نمایش فیلم های ضد ایرانی تصاویر سیاهی از 
کشورمان به مخاطبان نشان داده و جوایزی نیز به این فیلم ها 
اختصاص داده بود.اکنون افکار عمومی و عاقه مندان به سینما 
در انتظار واکنش مسووالن فرانسوی جشنواره کن به حضور 
فیلم»محمد)ص(« در این جشنواره هس��تند تا محکی برای 
ش��عار آزادی بیان در غرب باشد، ش��عاری که تاکنون تنها به 

هتاکان اجازه توهین به مقدسات اسامی را داده است.

  »رازی در دل شب« 

در تاالر هنر اصفهان
     نمای��ش»رازی در دل ش��ب« به همت ت��االر هنر اصفهان 
وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان بر 
صحنه می رود.نویس��نده و کارگردان این نمایش با اعام این 
خبر گفت: این نمایشنامه داس��تان اختاف نظر و تفاوت نگاه 
یک زن و شوهر به زندگی است که زن در آن نگاه مدرنی نسبت 
به زندگی دارد ولی مرد دارای تفکری س��نتی اس��ت و تقابل 
نگاهشان باعث رفتن زن و ایجاد نوعی بحران روحی به شکل 
کمیک در مرد می شود. مصطفی شکرانی ادامه داد: آدم های 
این نمایش بس��یار نزدیک و قابل لمسند و کسانی هستند که 
ما در زندگی روزمره با آنها مواجهیم. وی افزود: این نمایش ۳ 

بازیگر اصلی و 2 بازیگر فرعی دارد .
عموم عاقه  من��دان می توانند برای دیدن ای��ن نمایش تا ۱۵ 
بهمن ماه به س��الن کوچک تاالر هنر اصفه��ان واقع در پارک 

الله مراجعه نمایند. 

در مراسم تجلیل از صادرکنندگان 
و فروش��ندگان برت��ر صنای��ع 
دستی که روز یکشنبه - پنجم 
بهمن ماه - برگزار شد، از برخی 
صادرکنن��دگان نمونه صنایع 
دستی و فروشندگان برتر این 

حوزه در سال 92 تجلیل شد.
در این مراسم محمدرضا ناموری 
فرید، کارشناس ارشد بازرگانی 
و مس��وول پ��روژه تج��ارت 
الکترونیک صنایع دستی بیان 
کرد:  هزار سال است که صنایع 
دستی تولید می ش��ود، اما ۵0 
درصد از حاضران در این مراسم 
به عمق این آثار پی نبرده اند. ما 
محصول نفیسی تولید می کنیم 
اما هی��چ اطاعات��ی درباره آن 
نداریم تا به دوستان مان بدهیم.

او با اشاره به اینکه صنایع دستی 
سفیر فرهنگی است بیان کرد: 
تا کی می خواهی��م دلمان را به 
کارهای کوچ��ک خوش کنیم 
و منتظر بمانیم ت��ا با ما تماس 
بگیرند و بگویند چهار کار نفیس 
بس��ته بندی کنید تا بیاییم آن 
را ببریم؟ ما در صنایع دس��تی 
بسیار قدرتمندیم، اما متأسفانه 
همکاری که باید در این زمینه 
صورت بگیرد انجام نمی ش��ود.

این کارش��ناس با بیان اینکه ما 
دنبال وام نیس��تیم، اف��زود: ما 
دنبال یک افق بزرگ هس��تیم 
تا نگاه مان عوض شود، زیرا این 
حوزه می تواند بخش بزرگی از 
جوانانی که بیکار هس��تند را به 

اشتغال زایی دعوت کنند.

ناموری فرید با اشاره به تصویب 
هی��أت وزی��ران مبنی ب��ر در 
دس��تور کار قرار دادن بانک ها 
برای خریداری صنایع دس��تی 
به عن��وان جوای��ز تصریح کرد: 
مصوب��ه ای در هی��أت وزیران 
تصوی��ب می ش��ود، ام��ا در 
چارچوب اداری گم می ش��ود. 
من با مدیرعامل برخی بانک ها 
صحب��ت ک��ردم و زمان��ی که 
می گویند حوصله کاس��ه کوزه 
خریدن نداریم زیرا می شکند، 
ببینی��د س��طح تولیدکنن��ده 
 را ت��ا چ��ه ان��دازه پایی��ن 

می آورند!
در ادامه این مراسم  موسوی زاده 
تولید کنن��ده و صادرکنن��ده 
کاشی سنتی اس��تان اصفهان  
با بیان اینکه خانوادگی سال ها 
کار کرده ان��د و در ای��ن حوزه 
پروژه ه��ای متفاوت��ی را در 
4۵ کش��ور از جمله دانمارک، 
آلمان، کوی��ت و اندونزی انجام 
داده ان��د گف��ت: نگ��رش ما به 
صادرات صرف��ا صادراتی نبوده 
اس��ت. ش��اید باید دسته بندی 
جدیدی ب��رای نگ��رش به این 
کار در نظر بگیریم، برای مثال 
 بخش زیورآالت را به آن اضافه

 کنی��م. یک��ی از مهمتری��ن 
پتانس��یل ها، صادرات خدمات 
هنری اس��ت که باید بخش��ی 
برایش باز شود و یاری سازمان 
توس��عه و تجارت را می طلبد.

او با اش��اره به اینک��ه در حوزه 
صادرات در دولت جدید مسایل 
بانکی، ویزا، حمل و نقل با توجه 
به فض��ای موجود کم��ی بهتر 
شده اس��ت، تقاضا کرد: دولت 
به نقش توس��عه در این زمینه 
توجه داشته باشد، زیرا صنایع 
دستی ایران بومی ترین کاالی 

غیرنفتی ایران است.

احترام ب��ه جامعه محلی ج��زو مهمتری��ن مواردی 
اس��ت که زوج احیاگر خانه تاریخی بنی طبا از اقامت 
گردش��گران بوم��ی در شهرس��تان آران و بی��دگل 
می خواهند آنه��ا معتقدند ک��ه این احت��رام تصویر 

زیبایی از گردشگر ارایه می کند.
اقامتگاه های بومی در حال گس��ترش اس��ت. مردم 
کم کم از مدرنیته به سمت سنت می روند. می خواهند 
در اتاق��ی اقامت کنند که حال و ه��وای قدیمی خود 
را حفظ کرده باش��د. اقامتگاه ه��ای بوم گردی از این 
فرصت اس��تفاده کرده و تبدیل شده اند به خانه هایی 
که از پذیرایی اش گرفته تا در و دیوارش، همه سنتی 

است.
در دل کوی��ر و یا وس��ط جن��گل. در میان��ه راه های 
ناشناخته و یا در مسیرهای پر بازدید مانند شهرستان 
آران و بی��دگل که در نزدیکی کویر مرنجاب اس��ت و 
کویرنوردان زیادی را به سمت خودش جذب می کند. 
این شهرستان دارای جاذبه های گردشگری و تاریخی 
زیادی است که هنوز شناخته نشده است. مانند خانه 
بنی طبا که به دوره قاجاریه تعلق داش��ت و اکنون به 

یکی از خانه های بوم گردی تبدیل شده است.
کوچ از تهران به بیدگل

علی محس��نی و همس��رش مانند بس��یاری دیگر از 
تهرانی ها از زندگی در این ش��هر شلوغ خسته شدند. 
دنبال راهی و کاری گش��تند که هم خودشان آن کار 
را شروع کرده باش��ند و هم مرتبط با حوزه عاقه آنها 

یعنی گردشگری باشد.
پس به دنبال یک تغییر اساسی، این دو تحصیل کرده 
در رشته کشاورزی به شهرهای اطراف سرک کشیدند 
تا بهترین مکان توریس��تی را انتخ��اب کنند. آران و 
بیدگل یکی از گزینه هایی بود که آنها در نظر گرفتند. 
فاصله این شهرس��تان تا تهران زیاد نبود و می شد در 
آن خانه بنی طبا را مرمت و بازسازی کرد و همانجا را به 
محل اقامت خودشان تبدیل کردند. االن ۸ ماه است 

که از روز افتتاحیه این خانه گذشته است.  
اقامت مهمانان در امامزاده!

علی محسنی درباره این مدت و فعالیت های مشترک 
با همس��رش می گوید: بی��دگل ب��رای فعالیت های 
توریس��تی فوق العاده اس��ت اما کاری برای آن انجام 
نشده است حتی یک اتاق برای مهمان طراحی نشده 

و اگر کسی خواست اقامت کند باید به امامزاده برود.
محس��نی و همس��رش بیدگل را انتخ��اب کردند و 
معتقدند که برای پذیرش در میان مردم شهرستانی 
که با آنها از قبل هیچ آش��نایی نداش��تند، هنوز زود 
اس��ت ولی تا االن با اس��تقبال زیادی از س��وی آنها 
مواجه شده اند شاید یکی از دالیلش��ان این باشد که 
هم توانسته اند توریست جذب کنند و هم برای مردم 
شهرس��تان بیدگل که گردش��گر کمتری داشته اند، 
شغل ایجاد کنند چون آنها توانسته اند خانه بنی طبا را 

به اقامتگاه تبدیل کنند.
خانه بنی طبا بخشی از یک مجموعه تاریخی است

خانه ای با وسعت 4۸00 متر که آنها در بخش ۱۸00 
متری آن اقامت کرده اند. این خانه اولین بار در دوره 
صفوی ساخته شد و حدود 40 نفر ظرفیت اقامتی در 

۷ اتاق دارد.
زباله؛ تنها یادگار گردشگران!

محس��نی ادامه می دهد: م��ردم ما معم��وال وقتی به 
ش��هری س��فر می کنند، همه وسایلش��ان را از خانه 
برمی دارند حتی م��واد غذایی را. آن وقت اس��ت که 
برای جامعه محلی هیچ نفع��ی ندارند تنها چیزی که 
از گردشگری در آن شهر توریستی باقی می ماند تلی 
از زباله است و ناهنجاری هایی که ممکن است بوجود 
بیاورند. ما به همه گردش��گرانمان می گوییم که باید 
به جامعه محلی احترام بگذارید یعنی اگر نوع پوشش 
در این منطقه اهمیت دارد پس باید گردش��گر به آن 
احترام بگذارد و نمی تواند بگوید من از جای دیگری 
آمده ام. درحال��ی که باید بدانیم ه��ر کجای دنیا هم 
که برویم اگر به افکار آنها اهمی��ت ندهیم ما را قبول 

نمی کنند.
 آنها هر هفت��ه میزبان گردش��گران کوی��ر مرنجاب 
 هس��تند کویری ک��ه چن��د س��ال پیش ب��ه دلیل 
ناهنجاری هایی که گردشگرانش برای جامعه محلی 
به وجود آورده بود، باعث ش��د تا تورهای گردشگری 
آن با محدودیت برگزار شود.  محسنی می گوید:شاید 
در دوره های قبل کارهایی انجام ش��ده و متاس��فانه 

گردشگر به جامعه محلی احترام نگذاشته است.
این دو راهنمای تورهای گردشگری در کنار خدماتی 
که در اقامتگاه بومی ش��ان به گردشگران می دهند، 
تورهای شترسواری نیز برگزار می کنند ولی نرخ آن را 
بر عهده جامعه محلی گذاش��ته اند. چون آنها هستند 

که باید از وجود گردشگر در منطقه سود ببرند.
اما گش��ت در داخل بافت تاریخی بر عهده خودشان 
اس��ت. با این حال آنها معتقدند که اگر افراد دیگری 
نیز به کمک آنها بیایند و در شهرس��تان بیدگل برای 
بخش گردشگری سرمایه گذاری کنند، این شهر هم 

مانند ابیانه پررونق می شود.
آنه��ا از نح��وه زندگ��ی م��ردم بی��دگل ی��اد گرفته 
و اقامتگاهش��ان را به نح��وی طراح��ی کرده اند که 
 فرش ها و تزئیناتش مانند خانه های قدیمی بیدگلی ها 

باشد.

احترام به جامعه محلی

اقامتگاهی که زوج تهرانی در بیدگل احیا کردند
صنایع دستی فقط کاسه کوزه نیست!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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            مفاد آرا
10/427 شماره:103/93/2159/58-1393/10/14 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذامشخصات  است.  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ابالغ وقت رسیدگی
11/32 در خصوص پرونده کالسه 93-1237 خواهان شرکت تعاونی مصرف نیروی 
است  نموده  تقدیم  رستمی  زیور  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  انتظامی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11 ساعت   93/12/10 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29674 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/33 در خصوص پرونده کالسه 667/93 خواهان یونس سطوتی دادخواستی مبنی 
بر انتقال سند به طرفیت مهدی اکبری و علی اکبر ارشادی فارسانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/12/10 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
حل اختالف اصفهان - شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29669 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاده  ذالک  نسرین  خواهان   87-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/34
برای روز  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  تبریزی  پیمان  به طرفیت  بر مطالبه  مبنی 
شنبه مورخه 93/12/9 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
– شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29679شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/35 در خصوص پرونده کالسه 93-88 خواهان حمیده ذالک زاده دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت پیمان تبریزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  93/12/9 ساعت 5عصر  مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  42 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29678 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/36 شماره ابالغیه: 9310100354003178 شماره پرونده: 9309980365600681 
فاطمه  خانم  طرفیت  به  شکایتی  همتی  شاکیه شکوفه   931136 شعبه:  بایگانی  شماره 
جادری به خواسته مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980365600681 کالسه  به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3
رسیدگی آن 1393/12/10و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 

انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115و180  تجویز  به  و  متهمه 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهمه  تا  می شود 
گردد.در صورت  رسیدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم 
عدم حضور متهمه غیابی رسیدگی به عمل خواهد آمد.م الف:29619 شعبه 114 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/37 شماره ابالغیه: 9310100350407211 شماره پرونده: 9309980350401089 
شماره بایگانی شعبه: 931152 خواهان محمدباقر مریخی پور دادخواستی به طرفیت 
مطالبه خسارت  به خواسته  محمدی  و حسین  خواندگان رسول رضایی شیرمحمدی 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350401089 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/12/09 و ساعت 13:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29628 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
فقدان سند مالکیت 

برگ  دو  استناد  به  اختری  اقدس  خانم  93/3473/31/و-93/10/30  شماره:   11/53
استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت پانزده سهم مشاع از یکهزار و دویست سهم ششدانگ مزرعه باقراباد پالک 40 
اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 377 دفتر 49 امالک به 
نام اقدس اختری فرزند نائب جعفر ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر 
اینکه  به  انگاری مفقود شده است نظر  اثر سهل  انجام نگردیده و در  امالک معامله ای 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.م الف:477 ذبیح ا... فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سند مالکیت 

که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به  آبادی  تلک  اسماعیل سلطانیان  آقای   11/54
مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی  و  شده  گواهی  رسمًا  مشهود  امضاء  و  هویت 
یکبابخانه پالک 75 فرعی از 44 اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که 
در صفحه 307 دفتر 4 امالک به نام اسماعیل سلطانیان تلک آبادی ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب نامه شماره 9210113624100158-92/5/6 دادیار محترم 
شعبه دوم دادسرای اردستان در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورد وثیقه قرار 
گرفته و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر اسباب کشی مفقود شده 
است نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.م الف:478 ذبیح ا... فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره



اخبار کوتاهیادداشت

6
  52  نمونه کنترل دوپینگ منفی اعالم شد

توحید سیف برقی رییس کمیته کنترل دوپینگ فدراسیون فوتبال در رابطه با 
منفی اعالم شدن نتایج 52 نمونه مربوط به رقابت های فوتبال در بخش مردان 
و زنان گفت: بر اس��اس اعالم آزمایش��گاه کنترل دوپینگ، 52 نمونه مربوط به 
لیگ برتر فوتبال، جام حذفی، لیگ برتر فوتسال و لیگ برتر فوتبال بانوان، منفی 

اعالم شد.
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 ریکلمه
 بازنشسته شد

 ردپای آقای مدیرعامل
 در کارت های جعلی 

خوان رومان ریکلمه که در المپیک 2008 موفق شده بود عنوان قهرمانی 
را با تیم ملی فوتبال آرژانتین کسب کند اعالم کرد از دنیای فوتبال 

کناره گیری کرده اس��ت. او گفت: تصمیم گرفتم که دیگ��ر فوتبال بازی 
نکنم. از زمانی که با آرژانتینیوس جونیورز به دسته باالتر صعود کردیم، 
این تصمیم را گرفتم. پیشتر گفته بودم تا زمانی فوتبال بازی می کنم که 
برایم هیجان انگیز باشد. اکنون هم فکر می کنم بهترین زمان برای گرفتن 
 این تصمیم در آرامش ب��ود و از این پس نیز دیگر فوتب��ال بازی نخواهم 

کرد.
ریکلمه یکی از بهترین بازیکنان نس��ل خودش بود. او س��ه ب��ار در جام 
لیبرتادورس عنوان قهرمانی را کس��ب کرد و جام بین ق��اره ای را هم با 
بوکاجونیورز به دس��ت آورد. او یک ب��ار بهترین بازیکن س��ال آمریکای 
 جنوبی شد و چهار بار هم عنوان بهترین بازیکن کشور آرژانتین را به دست

 آورد.

علی اکبر محمد زاده رییس کمیته اخالق فدراس��یون فوتبال اظهار داشت: 
مدیرعامل یکی از باش��گاه ها در ارتباط با موضوع کارت ه��ای جعلی پایان 

خدمت در کمیته اخالق حاضر شد و به سواالت پاسخ داد.
در ارتباط با کارت های جعلی پایان خدمت، حدود 40 بازیکن با نامه سازمان 
نظام وظیفه از ادامه فعالیت فوتبالی منع شدند و باید به عنوان سرباز خود را 
به سازمان نظام وظیفه معرفی کنند.البته به گفته محمدزاده رییس کمیته 
اخالق، رسیدگی به پرونده کارت های جعلی پایان خدمت موقتا متوقف شده و 
پس از مشخص شدن نتیجه شکایت برخی از بازیکنان به دیوان عدالت اداری، 
رسیدگی ها دوباره در دستور کار قرار می گیرد.از بین این بازیکنان، حسین 
ماهینی و س��روش رفیعی نسبت به تصمیم س��ازمان نظام وظیفه در دیوان 
عدالت اداری شکایت مطرح کردند که ش��کایت رفیعی رد شد و هنوز درباره 

شکایت ماهینی تصمیم گیری نشده است.

 دروازه ب��ان تی��م مل��ی فوتبال کش��ورمان ب��ه دلیل 
 ش��دت مصدومیت ش��اید نیاز به عمل جراحی داشته

 باشد.
تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی دیروز )دوشنبه( از 
استرالیا به تهران بازمی گردد که برخی بازیکنان پس از 
رسیدن کاروان تیم به دبی، برای پیوستن به تیم های 
باشگاهی شان به ایرن نمی آیند اما علیرضا حقیقی برای 
پیگیری وضعیتش همراه با کاروان تیم ملی به کش��ور 

باز خواهد گشت.
دروازه بان تیم ملی از ناحیه کتف راس��ت مصدوم شده 
و قصد دارد با حضور در ایران وضعیتش را دنبال کند. 
حقیقی پس از بازگش��ت به ایران از کتف مصدوم خود 
MRI می گیرد و حتی ممکن اس��ت پزشکان نظر به 

جراحی او نیز بدهند.
دروازه بان ایرانی تی��م پنافیل پرتغال ک��ه در ۳ بازی 
مرحله گروهی ج��ام ملت ها دروازه تیم ملی را بس��ته 
نگه داش��ته بود، پیش از ب��ازی با قط��ر و در تمرینات 
مصدومیتش از ناحیه کتف س��مت راس��ت تش��دید 
شد. حقیقی با کمک پزش��کان تیم ملی و آمپول های 
ترمیم کنن��ده توانس��ت در بازی ب��ا قطر، ام��ارات و 
عراق نی��ز در چارچ��وب دروازه ایران ق��رار بگیرد اما 
پس از ضربه بازیکن ع��راق در لحظ��ات پایانی دیدار 
 مرحله یک چهارم نهایی ش��دت مصدومیتش بیشتر 

شد.
هواداران از آس��یب دیدگی این بازیکن خبر نداشتند 
 و درس��ت همه چی��ز در بازی عراق مش��خص ش��د. 
در وقت های تلف شده، پس از گل سوم ایران به عراق، 
بازیکن تازه وارد حریف در کمال بی انصافی، ضربه ای 
فوق العاده محکم به دست و کتف علیرضا وارد کرد. این 
ضربه به قدری شدید بود که حقیقی نزدیک به 5 دقیقه 

روی زمین افتاده بود و درد می کشید.
 وقتی دوربین نزدیک شد، طرفداران تازه متوجه شدند 
حقیقی با مصدومیتی جدی در کتفش روبروس��ت که 

تنها مربوط به این مسابقه نیست.
 چس��ب ه��ای طب��ی روی کت��ف او دی��ده ش��د و 
پزشک ها مدام با زدن اس��پری روی آن تالش داشتند 

درد کتف حقیقی را کم کنند. 
علیرض��ا در ای��ن لحظ��ات طبیعت��ا بای��د از زمی��ن 
ب��ازی تعوی��ض م��ی ش��د ام��ا امکان��ش نب��ود 
 چ��ون ک��ی روش س��ه تعویض��ش را انج��ام داده

 بود. 
حقیقی با وجود درد درون دروازه ایستاد و تا پایان بازی 
کنار تیم ملی بود. پس از مسابقه وقتی مارک بوسنیچ 
گلر سابق تیم ملی استرالیا این بازیکن را دید، او را در 
آغوش گرفت و گفت: »فکر کردم دستت شکسته است. 
بعد از ضربه ای که به دست و کتفت وارد شد، با غیرت 

ایرانی درون دروازه ایستادی.«
 پزشک ها پیش بینی کرده اند با توجه به دردی که او 
در کتفش دارد، احتمال پارگی در یکی از عضله هایش 
زیاد است.» ام آر آی«  مشخص می کند که این پارگی 

وجود دارد یا نه. 

فرهاد مجی��دی، بازیکن و کاپیتان س��ابق تیم فوتبال 
استقالل با انتش��ار مطلبی در صفحه شخصی خود به 
حمایت از کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 

ایران پرداخت.در این مطلب آمده است:
»برای س��رمربی دوست داش��تنی و بچه های تیم ملی 

ایران:
از تماشای نمایش های غرورانگیز شما در جام ملت های 
آس��یا لذت بردم. تیمی که نقشه هایش برای موفقیت، 
فنی بود و ن��ه مافیایی، ام��ا بدون تردید ب��ه حقارت و 
حسادت  قلب های س��یاه، اهمیت نمی دهند و مطمئن 

باشید میزان رضایت خاطر میلیون ها ایرانی است.
به عنوان یک عضو کوچک از جامعه فوتبال از مسووالن 
می خواهم که با حمایت از کی روش ضمن احترام  برای 
نظر اکثریت مردم فهیم و فوتبالدوس��ت به توس��عه و 

پیشرفت فنی فوتبال ایران ادامه دهند.«
کی روش هم به ایران می آید

پ��س از ج��ام مل��ت ه��ای قبل��ی و ناکامی افش��ین 
قطبی همراه با ای��ران، او دیگ��ر به کش��ور نیامد. این 

بار هم ش��ایعاتی وجود داشت که ش��اید کی روش در 
بازگش��ت، تیم ملی را همراه��ی نکند ول��ی کارلوس 
 گفت که به طور قطع به ایران می آی��د چراکه قرارداد

 دارد.
عضو هیات رییسه فدراس��یون فوتبال می گوید فضای 
جلسه  این هیات درباره کارلوس کی روش مثبت بوده 
و قرار شده سرمربی تیم ملی برای جام جهانی 2018 به 

فدراسیون برنامه بدهد.
شهرام دبیری  درباره جلس��ه هیات رییسه فدراسیون 
فوتب��ال و تصمیمات هیات رییس��ه درب��اره کارلوس 
کی روش سرمربی تیم ملی اظهار کرد: قرار شد عملکرد 
گذشته کارلوس کی روش در کمیته فنی بررسی شود 
و ایشان برای جام جهانی 2018 روسیه برنامه بدهد تا 

کمیته فنی آن را ارزیابی کند.
وی افزود: در نهایت مقرر شد علی کفاشیان هم صحبتی 
با کی روش داشته باشد و نتیجه را به هیات رییسه اعالم 
کند. فضای جلسه هیات رییسه نسبت به کارلوس کی 
روش مثبت بود ولی ما نمی خواهیم تصمیم خلق الساعه 
بگیریم. تمدید قرارداد کی روش نیاز به کار کارشناسی 
دارد.عضو هیات رییس��ه فدراس��یون فوتب��ال درباره 
برکناری مهدی محمدنبی دبیر فدراسیون فوتبال هم 
گفت: درباره نبی تصمیم گیری خاصی نشد ولی نام یک 
کاندید برای جانشینی وی مطرح شد. قرار شده است تا 

در جلسات بعدی این موضوع پیگیری شود.
دبیری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مسایل مالی 
و عدم شفافیت بعضی از امور مالی فدراسیون یادآور شد: 
ما خیلی از این مسایل را بررسی کردیم و متوجه شدیم 
هیچ ایراد اساسی در آن وجود ندارد. یکی دو مورد هم 
ماند تا در جلس��ه مجمع فوق العاده فدراسیون بررسی 
ش��ود.وی در پایان گفت: راجع به اسپانسر هم صحبت 
هایی در جلس��ه  مطرح و تواف��ق ش��د کار را با همان 

اسپانسر قبلی ادامه بدهیم.

مصدومیت شدید حقیقی

وقتی بوسنیچ علیرضا را در آغوش گرفت
پیام ویژه فرهاد مجیدی برای کی روش

قرار شد سرمربی تیم ملی برنامه بدهد

استان اصفهان به لحاظ 
پهناوری، ب��ار فرهنگی 
وتح��والت اجتماع��ی، 
اقتصادی و ورزشی ازجمله استان های بزرگ 
کشورمان اس��ت که باتوجه به شهرتاریخی 
وتوریس��تی  ش��هراصفهان که به نام نصف 
جهان لقب گرفته وش��هره دردنیا است، در 
ورزش نیز از جایگاه وی��ژه ای برخوردارمی 
باش��د، بنا براین به تبع تحوالت اجتماعی، 
اقتصادی،هن��ری صنعتی، ورش��د نس��بی 
درس��اختارفرهنگی،در احی��ای ورزش این 
دیارکهن ب��ه ویژه)والیب��ال(   مظلوم واقع 
ش��ده ومورد به مهری قرارگرفته مسووالن 
ومدیران باشگاه های متمول، باید گامی به 
معنا ومفهوم واقعی و اساسی برداشته شود 
تا باردیگر به دوران مجدو عظمت گذش��ته 
خودبرس��د! بازگش��ت دوباره غالمحسین 
هژبرپورفوق لیسانس اقتصاد باکوله باری از 
تجربه مدیریتی درورزش کارگری درسیمان 
سپاهان، معاونت اداری ومالی اداره کل راه 
وترابری وکمیته پیشکسوتان هیات والیبال 
اس��تان درزمان مهندس هوشنگ عشایری 
مدی��رکل راه وتراب��ری وریی��س پیش��ین 

هیات والیبال اس��تان اصفهان،آغازی باشد 
 برای احیا مجدد والیبال حاش��یه نش��ینان

 زاینده رود.
غالمحس��ین هژبرپوردری��ک مصاحب��ه 
اختصاصی با خبرنگار زاینده رود، از انتقال 
دانش روز والیبال، از دانشگاه به سالن های 
تمرینی خبر دادودرپاس��خ این س��وال که 
چه انگی��زه ای باع��ث گردید ت��ا باردیگربه 
هیات والیبال بازگردید گفت:با شناختی که 
ازتیمور باجول رییس هیات والیبال استان 
دارم که مدیری اس��ت الیق و پیشکس��وت 
والیبال که تعصب و عالقه خاصی به رش��د 
والیبال زادگاهش)اصفه��ان( داردوبا توجه 
به تعهدی ک��ه درقب��ال والیب��ال اصفهان 
درخود احس��اس می کنم،الزم دانس��تم به 
دعوت رییس هی��ات لبیک گفت��ه و برای 
کمک به رش��د وپویایی این رشته ورزشی 
که درس��ال های گذش��ته به ویژه سه دهه 
50تا70 با بازیکنان سرش��ناس ومطرحی 
در والیبال ایران،از جایگاه ویژه ای درکشور 
برخوردارب��وده اس��ت درکنارآق��ای باجول 
ودیگرعزیزان و دوستانی که در پست های 
گوناگون با هیات هم��کاری دارند و به واقع 

بدون چشمداش��ت مال��ی ایثارم��ی کنند 
قراربگیرم و با خدمتی هرچند ناچیزبتوانم 
دینم را ب��ه جوانان این خط��ه کهن ادا کنم  
که با بیش از 60 س��ال قدم��ت در والیبال، 
به عنوان قطب بزرگ والیبال ایران معروف 

بوده است.
 دبیرهی��ات والیب��ال اس��تان در ارتباط با 
برنامه هایی که برای آینده والیبال اصفهان 
مدنظر دارندگفت:با تعام��ل وارتباط خوبی 
که با دانش��گاه ه��ای متمرک��ز دراصفهان 
داریم تالش م��ی کنیم با جذب مدرس��ان 
با دان��ش والیب��ال و اس��اتید دانش��گاه ها 
وکس��انی که با عل��م روز والیبال آش��نایی 
دارند دان��ش روز والیبال را به س��الن های 
تمرین��ی ودر آین��ده نزدیکی ب��ه آکادمی 
وخان��ه والیب��ال منتق��ل کنیم وب��ا دعوت 
 ازمدرس��ان کارآزموده وآگاه به دانش روز، 
 عالقه مندان به فراگیری ورزش والیبال در

رده ه��ای س��نی پایه،والیب��ال م��درن 
ومعم��ول درجهان را ب��ه آن ه��ا بیاموزیم 
پی��ش  روز  دان��ش  ب��ا  حقیق��ت  ودر 
بروی��م ت��ا ازجهانیان عق��ب نمانی��م، وی 
تصری��ح ک��رد همان گون��ه ک��ه درجریان 
 مس��ابقات جهان��ی قرارداش��تیدو دیدید،

جوان های بی ادعا اما سرفراز والیبال ایران 
چگونه باشایستگی واقتداربه جهانیان ثابت 
کردند که والیبال ایران از مرز آسیا گذشته 
وجهانی ش��ده!که صد البته این موفقیت ها 
حاصل نمی ش��د مگر در س��ایه توجه ویژه 
دول��ت و مقام��ات بلندپایه کش��ورمان به 
 خصوص وزیر ورزش وجوانان وهمت مردان

 آین��ده نگ��ر فدراس��یون والیب��ال ، ل��ذا 
مانیزبه م��وازات ای��ن پیش��رفت هایی که 
دروالیب��ال کش��ورمان رخ داده، باحمایت 
هم��ه جانب��ه مس��ووالن اس��تانی واداره 
 کل ورزش وجوان��ان اس��تان، بای��د ب��ا 
برنامه ریزی ه��ای مدون وهمس��وبا برنامه 
هایی ک��ه در تقوی��م فدراس��یون گنجانده 

ش��ده حرک��ت کنی��م، ک��ه دراین راس��تا 
آق��ای باج��ول ریی��س هی��ات ب��ا اهمیت 
دادن ب��ه کار پای��ه واف��ق تابناک��ی ک��ه 
 ب��رای آین��ده والیب��ال اصفه��ان ترس��یم 
ک��رده ان��دو ب��ا برنام��ه ری��زی های��ی که 
ب��رای س��ال 94در نظردارند،انش��ااهلل ب��ه 
ی��اری خداون��د منان ب��ا برق��راری کالس 
ه��ای آموزش��ی ودان��ش افزای��ی، عل��م 
 ودان��ش مربی��ان وداوران م��ان را ارتق��اء

 می بخش��یم محل ه��ای تمرین��ی آینده 
سازان والیبال اس��تان را افزایش می دهیم 
وبا تمام س��رمایه های موجودمی خواهیم  
مسابقاتی به طورمستمربرای آینده سازان 
دررده های س��نی خردس��االن و نونهاالن  
برگ��زار کنی��م و ب��ا راه اندازی مس��ابقات 
اس��تانی در تمام��ی رده های س��نی، اعم 
 ازنوجوان��ان، جوانان وامید،قادرباش��یم در

رقاب��ت های کش��وری حضوری گس��ترده 
ونتیج��ه بخش��ی داش��ته باش��یم. دبی��ر 
هی��ات والیبال اس��تان خاطر نش��ان کرد، 
ما اه��ل ش��عار دادن نیس��تیم وب��ه آنچه 
 ک��ه درتقوی��م ورزش��ی سال94منتش��ر

 می کنیم پای بندیم وعمل خواهیم کرد.
هژبرپوردرپاسخ به سوال راه اندازی آکادمی 
والیبال اصفهان،اظهار داشت:طبیعی است 
که برای رش��د هر ورزش��ی نیاز به آکادمی 
هست تا مربیان با دانش بتوانند باتمرینات 
به نونهاالن وخردساالن کار پایه و سازندگی 
را طبق برنامه ه��ای تنظیمی به مورد اجراء 
بگذارند،ل��ذا باتوج��ه به اهمی��ت موضوع 
 رییس هیات ب��ا تعامل خوبی ک��ه با دکتر

س��قائیان ن��ژاد ش��هردارمحترم اصفه��ان 
واعضای ش��ورای اس��المی ش��هراصفهان 
وسایرمقامات اس��تانی به ویژه دکترسلطان 
حس��ینی مدیرکل ورزش وجوان��ان دارند، 
درصددهس��تند به کمک خیران ورزشیاربا 
درنظ��ر گرفت��ن دقی��ق اساس��نامه ای که 
برای تاس��یس آکادمی توس��ط فدراسیون 

والیبال تهیه ش��ده اقدام به تاس��یس خانه 
والیبال وآکادمی والیبال کندکه امیدواریم 
با شناس��ایی اسپانس��رپروژه ف��وق بتوانیم 
به این مهم دس��ت پیداکنی��م وگامی برای 
باقی��ات وصالح��ات برداریم.غالمحس��ین 
هژبرپ��ور دبیراندیش��مندهیات والیب��ال 
اس��تان اصفهان که درهیات های قبلی هم 
با گردآوری شناسنامه وعکس پیشکسوتان 
این رشته ورزشی برای اولین بارگامی بس 
ارزنده برداش��ته ودرحقیقت پیشکسوتان 
والیب��ال اصفه��ان راهویت دارک��رده بود، 
از دی��ر ب��از در نظر داش��ته باجم��ع آوری 
اطالع��ات صحی��ح وچ��اپ کتاب��ی تحت 
عنوان)تاریخ والیبال اصفهان( وثبت اسامی 
وعکس خادم��ان والیبال اصفه��ان دراین 
کتاب،گام��ی درجه��ت زنده نگاه داش��تن 
 خاطره های شیرین و به یادماندنی والیبال 
نصف جهان بردارد، اینک فرصت را غنیمت 
دانس��ته و تصمیم دارد در اس��رع وقت این 
کتاب گ��ران بهاءیا بهتراس��ت  بگوییم این 
مجموعه با ارزش را تدوین وبه چاپ رساند،با 
ی��ک خداقوت ودس��ت مری��زاد، زحمات و 
خدمات ارزشمند این خادم ورزش اصفهان 
راپاس می داریم وامیدواریم درکارخیروخدا 
پس��ندانه ای که درپیش دارند موفق ومؤید 

باشند.

چشم اندازوالیبال استان :

انتقال دانش والیبال ازدانشگاه به سالن های تمرینی!

حضور3 بازیکن اصفهانی در تیم ملی 
فوتبال جوانان 

با نظر سرمربی تیم ملی فوتبال 
جوانان، سه بازیکن اصفهانی به 

اردوی تیم ملی دعوت شدند.
 اسامی بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
جوانان اعالم ش��د ک��ه در بین 
اسامی دعوت ش��ده سه بازیکن 

اصفهانی نیز به چشم می خورد.
نیما طاهری، محمد بختیاری و رضا دهقانی از اصفهان سه بازیکنی 
هستند که باید به همراه سایر ملی پوشان راس ساعت 10 صبح روز 
هفتم بهمن ماه جاری در هتل آکادمی، خود را به کادر فنی معرفی 
کنند.اردوی تیم مل��ی فوتبال جوانان تا ده��م بهمن ماه در کمپ 
تیم های ملی برگزار می شود.امیرحسین پیروانی سرمربیگری تیم 

ملی فوتبال جوانان را بر عهده دارد.

 برنامه کمیته بازی های الکترونیک
 در دهه فجر

محم��د مهدی کاظم��ی رییس 
کمیته ب��ازی ه��ای الکترونیک 
هیات ورزش های همگانی استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: به 
مناس��بت دهه مب��ارک فجر در 
اولین دوره مس��ابقات بازی های 
رایانه ای، رادیو کنترل و رباتیک را 
در اصفهان برگ��زار می کنیم که 
 برنامه مس��ابقات به شرح زیر اس��ت:1( اولین دوره رسمی مسابقات

 BAJA ,BUGGY , بازی ه��ای رادیوکنت��رل در کالس ه��ای 
TRUCK  و ONROAD روز جمعه 10بهمن ماه 1۳9۳ از ساعت 
10 صبح در پیست مجموعه 22 بهمن واقع در سه راه حکیم نظامی و 
ازساعت 18 در مجموعه جام دیجیتال واقع در خیابان شیخ صدوق 
جنوبی ، مجموعه پرواز-2( اولین دوره مس��ابقات بازی های رباتیک 
جمعه 17 بهمن ماه 1۳9۳از ساعت 8 صبح در مجموعه امیریه واقع 
در شهرک امیر حمزه-۳( اولین دوره مس��ابقات بازی های رایانه ای  
دانش آم��وزی اس��تان از 22 لغای��ت 24  بهمن ماه در رش��ته های 
blure , 201۳ pes , fifa2015  ویژه دانش آموزان پس��ر  و رشته 
Blur )ماشین سواری( ویژه دانش آموزان دختر در مجموعه فرهنگی 
تفریحی و ورزشی اسطوره  واقع در خیابان هشت بهشت شرقی بعد از 
چهارراه پیروزی طبقه پایین مجتمع تجاری مروارید برگزار می گردد.

فال نیک حضور شهرضا در واترپلو 
تیم مقاومت در ادامه مسابقات 
واترپلوی زیر 16 س��ال استان 
اصفهان توانست با نتیجه 7 بر 1 
میهمان خود یعنی ش��هرضا را 
شکس��ت دهد، یحیی قیصری 
مربی تیم واترپلوی زیر 16 سال 
مقاومت اصفه��ان پیرامون این 
رقابت ه��ا اظهار داش��ت: جای 
خوشحالی دارد که تیم شهرضا در این مسابقات حضور یافته، چراکه 
چند سالی هیچ شهرستانی در این رقابت های واترپلو استان حاضر 
نمی شد که خوشبختانه شهرضا در این زمینه پیش قدم شده و این 
را باید به فال نی��ک گرفت، هرچند باید از نظ��ر فنی روی این تیم 
بیشتر کار شود تا سال های آینده با قدرت بیشتری در رقابت های 
اس��تانی حضور یابند.یحیی قیصری پیرامون س��طح مس��ابقات 
واترپلوی زیر 16 سال استان اصفهان گفت: سطح مسابقات بسیار 
 باال و مطل��وب می باش��د که به ج��رات می توان گفت در س��طح

 رقابت های کش��وری برگزار می ش��ود و جای خوشحالی دارد که 
هیات شنای استان با یک برنامه ریزی مدون  این مسابقات را برگزار 

و برترین ها را برای مسابقات کشوری آماده می کنند.

امید حمایت از تیم مخابرات اصفهان
تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات 
اصفه��ان هفت��ه گذش��ته در 
رقابتهای لیگ برتر کشور تنها با 
اختالف یک امتیاز در مقابل قم به 
مقام نایب قهرمانی رسید. محمد 
پاک��روان یکی از پیشکس��وتان 
بسکتبال استان اصفهان و کشور 
هدای��ت این تی��م را ب��ه عنوان 
سرمربی برعهده داش��ت که پیرامون این بازی ها اظهار داشت: این 
رقابت ها در سه مرحله برگزار شد که در مرحله نخست تیم ها در دو 
گروه با هم به رقابت ها پرداختند و در گروه ما تیم های خوزس��تان و 
اراک حضور داشتند که مخابرات اصفهان به عنوان تیم اول به مرحله 

بعدی صعود کرد.
محمد پاکروان در پایان گفت: از مس��ووالن شرکت مخابرات استان 
اصفهان ب��ه دلیل حمایت همه جانبه تش��کر و قدردان��ی می کنم و 

امیدوارم این تیم را مثل گذشته مورد حمایت قرار دهند.     

لغودیدار دوستانه ذوب آهن و پدیده
 به دلیل تغییر در زمان برگزاری 
مس��ابقات لیگ برتر فوتبال در 
هفت��ه های هجدهم تا بیس��تم 
دی��دار دوس��تانه ذوب آه��ن و 

پدیده لغو شد. 
پیش از این قرار بود دو تیم ذوب 
آهن و پدیده مشهد در دیداری 
دوس��تانه در ورزش��گاه ملت به 
مصاف یکدیگر بروند که ب��ه دلیل تغییر در زم��ان برگزاری هفته 

هجدهم لیگ برتر فوتبال این دیدار لغو شد.
تیم فوتب��ال ذوب آهن در هفت��ه هجدهم لیگ برتر باش��گاههاي 
کش��ور روز جمعه دهم بهمن ماه در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 

پرسپولیس مي رود.
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اخبار هفتیادداشتیادداشت تجمع در اطراف صحنه تصادف ممنوع
مدیر فوریت ه��ای پزش��کی چهارمحال و بختی��اری گفت: م��ردم از تجمع 
کردن اط��راف صحنه های تص��ادف در محورهای ارتباطی خ��ودداری کنند 
 تا نیروهای اورژانس 115 بتوانند س��ریعتر به افراد نیازمند خدمات رس��انی 

کنند.

7

مدیرکل بانک مهر اقتصاد چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه این بانک بین 30 تا 500 میلیون ریال تس��هیالت 
با بازپرداخت چهار و 15 درصدی به بس��یجیان پرداخت 
می کند، گفت: این تسهیالت در زمینه های خرید جهیزیه، 

طرح های اشتغالزایی و ... است.
   شهاب زارعی در دیدار با فرمانده س��پاه ناحیه شهرکرد 
اظهار کرد: بانک مهر اقتصاد پرداخت تسهیالت در حوزه 

اقتصاد مقاومتی را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه س��یر معرف��ی افراد در زمین��ه اقتصاد 
مقاومتی به بانک مهر اقتصاد از طریق سپاه انجام می گیرد، 
افزود: دراین راستا هم مس��ووالن مربوطه در سپاه و هم 
ش��عب بانک مهر اقتص��اد باید روند پرداخت تس��هیالت 

اقتصاد مقاومتی را با سرعت بیشتری انجام دهند. 
زارعی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی طرحی از طرف مقام 
معظم رهبری)مدظلعه العالی( اس��ت و دراین راستا باید 
به صورت 100 درصد اجرایی شود و بر این اساس سپاه و 

بانک مهر اقتصاد باید در این زمینه از تمام توان و امکانات 
موجود برای نی��ل به اهداف مد نظر مق��ام معظم رهبری 

استفاده کنند.
مدیرکل بانک مهر اقتص��اد چهارمحال و بختیاری گفت: 
بانک مهر اقتصاد در کش��ور تنها بانکی اس��ت که تمامی 
قراردادهای آن ممه��ور به مهر کمیته ش��رعی پرداخت 

تسهیالت است.
وی تصریح کرد: اولویت بانک مهر اقتصاد در چش��م انداز 
بلندمدت ارایه خدمات به بس��یجیان و اقش��ار کم درآمد 

است.
زارعی با بی��ان اینکه در حال حاضر ای��ن بانک بین 30 تا 
500 میلیون ریال تس��هیالت با بازپرداخ��ت چهار و 15 
درصدی به بسیجیان پرداخت می کند، اذعان داشت: این 
تسهیالت در زمینه های خرید جهیزیه، درمان، طرح های 

اشتغالزایی، ایجاد یا تقویت کارگاه و ... پرداخت می شود.
فرمانده سپاه ناحیه شهرکرد نیز در ادامه این نشست اظهار 
داش��ت: در حال حاضر بانک مهر اقتصاد بهترین عملکرد 
در زمینه اقتص��اد مقاومت��ی را دارد و درآن زمینه نهایت 
همکاری را با مجموعه سپاه در راستای معرفی اشخاص به 

بانک برای دریافت تسهیالت را دارد. 
مهران مرادی با تاکید بر راستی آزمایی در زمینه مصرف 
تسهیالت در زمینه طرح معرفی ش��ده با بانک گفت: در 
این زمینه باید نظ��ارت و کنترل کافی ب��رای ادامه پیدا 
 کردن طرح معرفی ش��ده برای دریافت تس��هیالت انجام 

شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ب��ه دلیل ع��دم بارش 
 برف کافی هش��تمین برف آورد ملی در این اس��تان لغو

 شد.
 بهمن عس��گری س��وادجانی از اقدامات صورت گرفته 
جهت برگزاری هش��تمین جش��نواره ملی شهر برفی از 
قبیل طراحی و راه اندازی سایت جشنواره، طراحی، چاپ 
و توزیع فراخوان جشنواره، ارسال پیامک و اطالع رسانی 
به گروه های مرتبط و هماهنگی و اس��تعالم پیش بینی 

وضعیت جوی خبر داد.
وی افزود: هماهنگی با مراکز اقامتی، تشکیل دبیرخانه 
اجرایی و کمیته ه��ای زیرمجموعه جش��نواره، بازدید 
میدانی و بررس��ی ش��رایط منطق��ه، پذیره نویس��ی و 
ثبت ن��ام و اطالع رس��انی از طری��ق فض��ای مج��ازی 
 از دیگ��ر اقدام��ات انجام ش��ده در این زمینه به ش��مار

می روند.
وی کاهش میزان ب��ارش برف در منطق��ه و پیش بینی 
ش��رایط ج��وی ک��ه نش��ان دهنده کاه��ش ن��زوالت 

جوی و افزایش دم��ا در روزهای آین��ده را از مهم ترین 
عوام��ل لغ��و هش��تمین جش��نواره مل��ی ش��هر برفی 
دانست و افزود: در س��ال آینده جش��نواره گردشگری 
 زمس��تانی در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری برگزار

 می شود.
جش��نواره ش��هر برف هف��ت س��ال پیاپی در اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری برگ��زار ش��ده که در س��ال 
 جاری به دلی��ل کمبود برف این جش��نواره لغو ش��ده

 است.

با سود چهار و 15 درصدی توسط بانک مهراقتصاد صورت می گیرد

به دلیل کمبود برف
هشتمین جشنواره ملی شهر برفی در چهارمحال و بختیاری لغو شد

ارایه تسهیالت 30 تا 500 میلیون ریالی به بسیجیان

ایمنی جاده های استان  در گرو 
نصب دوربین های نظارتی

ج��اده چهارمح��ال 
و بختی��اری نس��بت 
 به ج��اده ه��ای دیگر

اس��تان ها از توس��عه  
کمت��ری برخ��وردار 
هس��تند که ضرورت 
دارد برای کاه��ش تصادفات نص��ب دوربین های 
نظارتی و ترافیکی بر روی جاده ها مورد توجه قرار 

گیرد.
نصب دوربین ها نظارتی بر روی جاده ها، شناسایی 
متخلفین و همچنی��ن مدیریت راهها را تس��هیل 
می کن��د و البته می تواند نق��ش مهمی در کاهش 
تصادفات و تلفات جاده ای داشته باشد که مسووالن 

باید این مهم را مورد توجه بیشتر قرار دهند.
یک��ی از رانندگان با س��ابقه خودرو های س��نگین 
با اش��اره به اینک��ه رانن��دگان در ج��اده هایی که 
دارای دوربین های نظارتی هس��تند بیشتر قوانین 
راهنمای��ی و رانندگ��ی را رعایت می کنن��د، بیان 
کرد: رانندگان با مش��اهده دوربین ه��ای نظارتی 
 تالش بیش��تر بر رعایت قوانین در هنگام رانندگی 

دارند.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در این زمینه گفت: بسیاری 
از جاده های استان در نقاط مختلف به دوربین های 

نظارتی تجهیز شده اند.
ش��هرام ندیمی گفت: هم اکنون نق��اط مختلفی از 
جاده های اس��تان مانند گردنه چری، گردنه محور 
شهرکرد - سورش��جان، گردنه گوش��نگلی، محور 
 امام قیس در بروجن، گردن��ه رخ بعد از تونل و... به

 دوربین های نظارتی مجهز ش��ده اند واین نقاط با 
دوربین نظارت می شوند.

وی اف��زود: ب��ا برنام��ه ری��زی ه��ای انجام ش��ده 
نصب دوربین ه��ای نظارت��ی و ترافیکی تا س��ال 
 آینده 100 درص��د در این اس��تان افزای��ش پیدا 
می کند.مدیر راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به 
اینکه نصب دوربین های کنترل سرعت نیز در این 
استان آغاز شده اس��ت، گفت: نصب این دوربین ها 
زیر نظر اداره کل حمل و نقل اس��ت.وی با اش��اره 
به اینکه نصب دوربین های نظارت��ی و ترافیکی بر 
روی جاده ها، گفت: هموطنان کشور می توانند از 
طریق این دوربین ها در خصوص وضعیت جاده ها 

اطالعات کسب کنند.

   برگزار ی 12 ویژه برنامه موتورسواری 
و اتومبیلرانی در استان  

رییس هیات موتور س��واری و اتومبیلرانی چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری 12 عنوان برنامه ورزشی ویژه ورزش��کاران موتورسواری و 

اتومبیلرانی در استان همزمان با آغاز دهه فجر خبر داد.
قهرمان آماره اظهارکرد: این برنامه ها به صورت همزمان از 8بهمن ماه 
سال جاری در نقاط مختلف استان آغاز و تا 24 بهمن ماه ادامه خواهد 
داشت.آماره برگزاری مسابقات اتومبیلرانی اساللوم در تاریخ 17 بهمن 
ماه، برگزاری رژه موت��وری و خودرویی این هیات در تاریخ 12 بهمن 
ماه به مناسبت ورود امام)ره( در ش��هرکرد را از برنامه های این هفته 
برشمرد و گفت: پاسداشت و گرامیداشت دهه فجر ادای دین نسبت 
 به ش��هدا، ایثارگران، بنیانگذار نظام و رهبر معظم انقالب اس��المی

 است.

 دست رد پلیس چهارمحال و بختیاری
 به رشوه طالیی

فرمانده انتظامي اس��تان چهارمحال و بختیاري گفت: رش��وه 500 
میلیوني قاچاقچي کاال از سوي مأموران وظیفه شناس اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي اس��تان رد شد. سرهنگ نورعلي یاري 
اظهارکرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي حین 
کنترل خودروهاي عبوري در محور خوزستان و نزدیکي پل »قرح« 
یک دستگاه کامیون کشنده حامل تعداد زیادي لوازم و قطعات یدکي 

انواع خودروهاي خارجي را توقیف کردند.
وي افزود: راننده خودرو به منظور چش��م پوش��ي مأموران از انتقال 
خودروي وي ب��ه پارکین��گ مبلغ 50 میلی��ون تومان وج��ه نقد را 
پیش��نهاد مي کند که مام��وران با صح��ت عمل مبلغ پیش��نهادي 
را رد و ضم��ن انتقال خ��ودرو ب��ه پارکین��گ موضوع را ب��ا تنظیم 
صورتجلس��ه به مراجع قضایي منعک��س مي کنند.فرمانده انتظامي 
اس��تان با تقدیر از اقدام مام��وران وظیفه ش��ناس، مهم ترین عامل 
اقتدار ناجا را درس��ت کاري و امانت داري دانس��ت و گفت: با وجود 
چنین اف��راد مومن، متدین و متعهد در س��ازمان نی��روي انتظامي، 
 مجرمان و متخلفان هی��چ راهي براي فرار از دس��ت قانون نخواهند

 داشت.

 امسال 17 معدن جدید در استان
 به بهره برداری رسید

رییس اداره معادن س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون 17 معدن جدید در استان 

بهره برداری شده است که 10 درصد بیشتر از سال گذشته است.
 بهزاد ابراهیم��ی اظهارکرد: هم اکنون 184 مع��دن در چهارمحال و 
بختیاری فعال است.وی خاطرنشان کرد: این معادن با 623 میلیارد 
ریال سرمایه  گذاری فعال شده اند که از نظر ارزشی هم نسبت به مدت 
مشابه پارسال  14 درصد رشد نشان می دهد. ابراهیمی همچنین به 
رشد 166 درصدی تعداد پروانه های اکتشافی این استان اشاره کرد 
و گفت: امسال هش��ت پروانه بهره برداری جدید نیز در استان صادر 
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ابالغ وقت رسیدگی
11/60 در خصوص پرونده کالسه 93-1852 خواهان عبدا... موسویان دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خانه پالک ثبتی 2015 بخش یک و مطلق خسارات به طرفیت 
طاها معارفی – مهدی انصار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/19 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   12/30 ساعت 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون   73 برابر ماده  تقاضای خواهان 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره   مجتمع 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را 
اتخاذ می شود.م الف:30610 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل  مقتضی 

اختالف اصفهان
مزایده 

پرونده  در  دارد  نظر  در  اردستان  اختالف  حل  شورای  مدنی  احکام  اجرای   11/61
حسن  فرزند  امیرآبادی  خوری  جواد  آقای  آن  موجب  به  که  مدنی   186/92 کالسه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 21/848/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای عزت ا... محمدی فرزند 
دولت  در حق صندوق  اجرا  هزینه  عنوان  به  ریال   205/800 مبلغ  پرداخت  و  حسن 
فلذا ملک به  اقدام به معرفی ملک جهت پرداخت محکوم به نموده است  محکوم علیه 
شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 73/50 متر مشاع از 264 
متر زمین واقع در روستای رحمت آباد موغار متعلق به آقای جواد خوری امیرآبادی 
ارزیابی شده به مبلغ 22/054/000 ریال قطعه زمین مذکور فاقد مستحدثات و اعیانی 
تنظیمی  استشهادیه  طبق  و  می باشد  عادی  یا  فاقد سند رسمی  مذکور  ملک  می باشد 
توسط اعضای محترم شورا می باشد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در 
جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه 
نمایند ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده 
مزایده باید کل بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ 
مزایده: 93/12/04 ساعت 9 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی.م الف:482 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردستان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/10/20-821 دادنامه:  شماره   567-93 پرونده:  کالسه   11/65
نشانی  به  زارع  کهزادی  ا...  ذبیح  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   23 شعبه 
تهران خواندگان: 1- مجید میثمی 2- محبوبه رشیدی هر دو به نشانی مجهول المکان 
به  اختالف  حل  شورای   23 شعبه   93/10/7 تاریخ  به  سفته  وجه  مطالبه  خواسته: 
نظر  تحت  و  مفتوح   567-93 کالسه  پرونده  است  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی 
می باشد با مالحظه اوراق و محتویات پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به 
ا...  شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا: در خصوص دعوی ذبیح 
کهزادی زارع به طرفیت 1- مجید میثمی 2- محبوبه رشیدی به خواسته مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال بابت دو فقره سفته به شماره 543615و543616 مورخ 88/1/30 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی به عنوان صادرکننده و ثانوی 
استماع  و  پرونده  اوراق  بررسی  با  دادخواست شورا  به شرح  ظهرنویس  عنوان  به 
اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی نداشته اند دعوی 
را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198و522و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 313و310 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536-1369/7/10 هیات 
مبلغ  پرداخت  به  نامبردگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  کشور  عالی  دیوان  عمومی 
تاخیر  دادرسی و خسارت  بابت اصل خواسته و همچنین هزینه  10/000/000 ریال 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/7/15 حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد.

م الف:29662 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 11/66 کالسه پرونده: 93-35 شماره دادنامه: 615-93/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه 23
– اصفهان  نشانی  به  جانقربان  زهرا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل   شورای 

خ کاوه – خ فالطوری دوم – بلوار زرگل – کوی یاس خوانده: احمد محمدی به نشانی 
به  اختالف  93/5/12 شعبه 23 شورای حل  تاریخ  به  مجهول المکان خواسته: مطالبه 
تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 93-35 مفتوح است با مالحظه اوراق 
پرونده و اظهارات طرفین شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی زهرا جانقربان به طرفیت احمد 
عنایت  با  تصادف  از  ناشی  خسارت  ریال   9/500/000 مطالبه  خواسته  به  محمدی 
دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  پلیس  گزارش  و  کروکی  خواهان  اظهارات  به 
عدم حضور  و  خواهان  مالکیت  احراز  می باشد  دعوا  طرفین  اعتراض  از  که مصون 
به  و  داده  تشخیص  ثابت  را  خواهان  خواسته  قانونی شورا  ابالغ  با وصف  خوانده 
استناد مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی 
بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  نه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  رای 
حق  در  دادرسی  هزینه  ریال   182/000 مبلغ  انضمام  به  تصادف  از  ناشی  خسارت 
ابالغ  ازتاریخ  روز   20 ظرف  و  غیابی  رای صادره  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:29663 شعبه 23 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

رسیدگی:  مرجع   93/9/9-636 دادنامه:  شماره   427/93 پرونده:  کالسه   11/67
حسن  فرزند  علی  عشق  علیرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22 شعبه 
قرض الحسنه علی ولی ا... وکیل:  نبش سروستان –  خیابان جی –  نشانی اصفهان – 
 – خدابنده  کوچه  نبش   – نیکبخت  خ   – اصفهان  نشانی  رسول  فرزند  سلگی  فرید 
نشانی  محمدرضا  فرزند  چمگردانی  خانی  علی  احسان  خوانده:  دوم  طبقه  پالک5- 
به  فقره چک  بر صدور یک  مبنی  بر محکومیت خوانده  مجهول المکان خواسته: حکم 
گردشکار:  ایران  ملی  بانک   92/12/20-054391 شماره  به  ریال   37/300/000 مبلغ 
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
به طرفیت  دادخواست علیرضا عشق علی  می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
میلیون و سیصد هزار ریال  به خواسته مطالبه مبلغ سی و هفت  احسان علی خانی 
وجه یک فقره چک به شماره 054391-92/12/20 عهده بانک ملی ایران به انضمام 
اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
جلسه  در  کافی  انتظاری  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
را  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل 
استناد مواد 198و519و522  به  دانستن دعوی  ثابت  حکایت می کند علی هذا ضمن 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون و سیصد هزار ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
حق  در  مرکزی  بانک  نرخ شاخص  طبق  آن  وایصال  زمان وصول  لغایت  سررسید 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:29671 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان شهرستان 
ابالغ رای 

11/68 کالسه پرونده: 428/93 شماره دادنامه: 640-93/9/9 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی  حسن  فرزند  علی  عشق  علیرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22
فرید  وکیل:  ولی ا...  علی  قرض الحسنه   – سروستان  نبش   – جی  خیابان   – اصفهان 
سلگی فرزند رسول نشانی اصفهان – نیکبخت – نبش کوچه خدابنده – پالک5- طبقه 
مجهول المکان  نشانی  محمدرضا  فرزند  چمگردانی  خانی  علی  احسان  خوانده:  دوم 
به  چک  فقره  یک  بر صدور  مبنی  خوانده  محکومیت  بر  مبنی  حکم  خواسته: صدور 
گردشکار:  ایران  ملی  بانک   92/12/10-054382 شماره  به  ریال   29/000/000 مبلغ 
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
طرفیت  به  علی  عشق  علیرضا  دادخواست  در خصوص  شورا:  قاضی  رای  مینماید. 

فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  نه  و  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خانی  علی  احسان 
ایران شعبه ذوب آهن اصفهان  بانک ملی  چک به شماره 054382-92/12/10 عهده 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
را  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل 
استناد مواد 198و519و522  به  دانستن دعوی  ثابت  حکایت می کند علی هذا ضمن 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود.م الف:29672 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/69 کالسه پرونده: 1410/93 شماره دادنامه: 1797-93/10/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احسان مهماندوست نشانی اصفهان 
احمدرضا  خوانده:  دوم  طبقه   – اوقاف  اداره  جنب   – شرقی  آباد  سعادت  کاخ   –
با   336689 سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  قهفرخی  نوروزی 
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم 
 رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای احسان مهماندوست به طرفیت 
ریال وجه سفته   50/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  قهفرخی  نوروزی  احمدرضا 
به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   336689 کل  داری  به شماره خزانه 
استحقاق  و  ذمه خوانده  اشتغال  در  ظهور  که  ید خواهان  در  مستندات  اصول  بقای 
رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان 
را  مطروحه  دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و 
مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزینه  ریال   230/000 و 
که  وصول  تاریخ  لغایت   93/8/14 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:29675 شعبه 32 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/70 کالسه پرونده: 1409/93 شماره دادنامه: 1798-93/10/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احسان مهماندوست نشانی اصفهان 
احمدرضا  خوانده:  دوم  طبقه   – اوقاف  اداره  جنب   – شرقی  آباد  سعادت  کاخ   –
با   336697 سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  قهفرخی  نوروزی 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم 
طرفیت  به  مهماندوست  احسان  دعوای  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای   می نماید. 
ریال وجه سفته   50/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  قهفرخی  نوروزی  احمدرضا 
به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   336697 کل  داری  به شماره خزانه 
استحقاق  و  ذمه خوانده  اشتغال  در  ظهور  که  ید خواهان  در  مستندات  اصول  بقای 
رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان 
را  مطروحه  دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و 
مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  تو  وارد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
230/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین 
که  وصول  تاریخ  لغایت   93/8/14 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:29676 شعبه 32 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/71 کالسه پرونده: 1408/93 شماره دادنامه: 1799-93/10/24 مرجع رسیدگی: 
نشانی  مهماندوست  احسان  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32 شعبه 
اصفهان – کاخ سعادت آباد شرقی – جنب اداره اوقاف – ط دوم خوانده: احمدرضا 
با   336687 سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  قهفرخی  نوروزی 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم 
طرفیت  به  مهماندوست  احسان  دعوای  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای   می نماید. 
ریال وجه سفته   50/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  قهفرخی  نوروزی  احمدرضا 
به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   336687 کل  داری  به شماره خزانه 
استحقاق  و  ذمه خوانده  اشتغال  در  ظهور  که  ید خواهان  در  مستندات  اصول  بقای 
رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان 
را  مطروحه  دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و 
مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522 
اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
خواسته و 230/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی 
تاریخ  لغایت   93/8/14 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و 
جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  شورا  این  در  واخواهی 
می باشد.م الف:29677  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  خواهی   تجدیدنظر 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

خواهان:  دادنامه:93/9/27-1616  شماره  پرونده:1409/93ش6ح  شماره   11/72
خ رکن الدوله  خ بزرگمهر –  اصغر متقی آدرمنابادی فرزند حسن نشانی اصفهان – 
– کوچه مهرگان – پ1 خواندگان: 1- محمد ناظمی فرزند رضا 2- احمدرضا نصری 
الزام خواندگان به  نصرآبادی فرزند محمد هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 
از  استعانت  با  شورا  طرفین  اظهارات  و  پرونده  اوراق  مالحظه  با  43ایران951د73 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در  آتی مبادرت  به شرح  خداوند متعال 
احمدرضا   -2 ناظمی  1- محمد  به طرفیت  آدرمنابادی  متقی  خصوص دعوی اصغر 
نصری نصرآبادی به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند 
رسمی و انتقال یک دستگاه اتومبیل 206 مدل 81 به شماره انتظامی 951د73ایران43 
و جوابیه  پرونده  اوراق  و  محتویات  بررسی  با  دادرسی  پرداخت خسارات  همچنین 
نصری  احمدرضا  آقای  معرفی  بر  مبنی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  از  استعالم 
نصرآبادی به عنوان مالک خودرو مورد دعوی شورا به جهت عدم مالکیت فروشنده 
های  نامه  مبایعه  ارائه  عدم  همچنین  و  خواهان  و  مالک  بین  مبیع  وقوع  عدم  و 
دعوی  خواندگان  مابین  فی  ایادی  تسلسل  عدم  و  خواهان  طرف  از  قبلی  خریداران 
مطروحه از طرف خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده لذا به استناد مواد 2و197 
ق.ا.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف بیست 
 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.م الف:29698 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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تحقیقات نش��ان داده که یک ادویه مورد استفاده در 
کاری می تواند به حذف خاطرات بد کمک کند.

ترکیب زرد رنگ کورکومین که در ریشه گیاه زردچوبه 
یافت می شود، از ذخیره شدن خاطرات ترسناک جدید 
در مغز جلوگیری کرده و همچنین خاطرات ترسناک 
قدیمی را نیز از ذهن پاک می کند.امید اس��ت که این 
نتایج بتواند درمان هایی ب��رای مبتالیان به اختالالت 
روانی ایجاد کند.محققان دانش��گاه سیتی نیویورک 
موش ها را آموزش دادند که در برابر یک صدای خاص بترسند. دانشمندان بر این فرض 
بودند که موش ها زمانی که برجای خودشان خشک بشوند ، می ترسند.چند ساعت بعد 
هنگامی که همان صدا برای موشها پخش شد، گروهی که غذای عادی خورده بودند، 
ترسیدند. اما موشهایی که غذای مملو از کورکومین خوردند، در جای خود خشک نشدند 
که این اتفاق نشان می داد خاطرات ترس��ناک آن ها پاک شده است.به گفته محققان، 
مبتالیان به اختالل تنش پس از ضربه یا اختالالت دیگر که مش��خصه آن ها خاطرات 
ترسناک است، ممکن اس��ت بتوانند از تغذیه غنی از کورکومین بهره ببرند.خاطرات 
در مغز به شکل ارتباطات جدید بین نورون ها شکل می گیرند. آن ها در ابتدا شکننده 
هس��تند اما به تدریج و با قرار گرفتن در حافظه طوالنی مدت طی فرآیندی موسوم به 
تثبیت در مغز باقی می مانند.یادآوری خاطرات باعث بی ثبات شدن آن ها در مغز شده 
و برای مدتی مانند خاطرات جدید به نظر می رسند.گفته می شود کورکومین از تاثیر 
ضد التهابی در بدن برخوردار بوده و این ممکن است توضیح دهنده شیوه عملکرد آن بر 
روی خاطرات ترسناک باشد.هنوز کامال مشخص نیست که کورکومین چگونه خاطرات 
ترسناک را ترمیم کرده و تاثیری بر سایر خاطرات ندارد اما واضح است که سیستم های 
خاطرات مختلف، خاطره های گوناگون را کدگذاری می کنند.از این رو ممکن اس��ت 

خاطره رویداد در جای خود قرار داشته باشد اما خاطره ترس آن حذف شده باشد.
پژوهش های پیش��ین نش��ان داد بود که این ادویه ممکن اس��ت در درمان سرطان، 

بیماری های قلبی و آرتروز مؤثر بوده و همچنین از تأثیر ضد افسردگی برخوردار باشد.

با قلم هوشمند مخصوص بدن می توانید میزان ویتامین 
ها و موادمعدنی که دریافت می کنید را حساب کنید و از 

کم و کاستی های آنان با خبر شوید.
هم��ه آگاه هس��تیم ویتامین ه��ا و مواد معدن��ی برای 
ادامه حیات انسان بس��یار الزم و حائز اهمیت هستند. 
بدن ب��رای اداره تمامی واحدهای خ��ود، نیازمند تمام 
ویتامین ها و مواد معدنی است، اما آیا می دانید که بدن 

شما به کدامین یک بیشتر و کدامین کمتر نیاز دارد؟
 vitastiq برای پاسخ به این سوال دس��تگاهی به اسم 
طراحی شده اس��ت تا در عین س��اده بودن، بیشترین 
کارایی را برای شما داشته باشد. این دستگاه قادر است 
تا با اندازه گیری 30 ویتامین و مواد معدنی مهم در بدن، 
کم و زیاد بودن مقدار آن ها را به شما نشان دهد و شما را 

برای اقدام و انجام تمهیدات الزم آگاه سازد.
با ترکیب تکنولوژی یک قلم هوش��مند و یک نرم افزار 
گوشی موبایل، بس��یاری از اطالعات مربوط به عناصر 
الزم در جهت ایجاد سالمت کامل شما، قابل اندازه گیری 

خواهند بود.
 این قلم ب��ا روکش تمام اس��تیل و ان��دازه ای به طول 

146 میلیمت��ر و قطر 18 میلیمت��ر، ظاهری خاص  در 
بین انگشتان شما پیدا می کند. قلم مذکور توسط یک 
کابل به گوشی هوشمند شما متصل می شود، البته در 
حال حاضر، تنها نسخه تحت پش��تیبانی گوشی های 
اپل ساخته شده اس��ت و در آتی این قلم با گوشی های 
آندرویدی نیز قابل استفاده خواهد بود. نرم افزار مربوطه 
قابلیت های زیادی دارد و ش��ما را قادر می س��ازد تا در 
 یک مدت معین، پروسه بهبود و پیشرفت خود را برای 

تک تک عناصر مذکور مشاهده کنید.
نحو عملکرد و اندازه گیری این قلم هوش��مند با تلفیق 
تکنولوژی روز بر مبنای علم پزش��کی  سنتی  و یا طب 

سوزنی شکل گرفته است. 
حتما در برخی  فیلم ها و یا کارتن های کمدی دیده اید 
که ش��خصی  به پزش��ک مراجعه می کند و س��پس با 
صحنه ای مواجه می شود که بیمار با بدنی پر از سوزن 
های بلند بر روی تختی دراز کشیده است، اما واقعیت 
ماجرا و زدن تعداد زیادی س��وزن به اندام های مختلف 
کامال علمی و اثبات ش��ده است. بد نیس��ت بدانید که 
ب��رای اندازه گیری بس��یاری از عناصر م��ورد نیاز بدن 

مثل ویتامین ها و غی��ره، نقاطی در ب��دن وجود دارند 
 ک��ه بهترین نقط��ه ب��رای اندازه گیری آنها مش��خص

 است.
با قرار دادن قلم مذک��ور در نقطه مربوط��ه روی بدن، 
اطالعات به نرم افزار تلفن همراه شما منتقل می شود و 
مقدار مربوطه روی تلفن همراه شما ثبت می شود تا در 
صورت تفاوت با اندازه مرجع، اقدامات الزم توسط شما 

صورت گیرد.

مطالعه ای نشان داد ماده گرافن 200 برابر مقاوم تر 
و 6 بار س��بک تر از فوالد اس��ت و این کریس��تال 
 می توان��د انقالب��ی در تلف��ن، هوافض��ا و فناوری

 باشد.
 گراف��ن م��اده ای تخ��ت و تک الیه متش��کل از 
اتم های کربن اس��ت که در یک ش��بکه دوبعدی 
به هم متصل ش��ده اند؛ این م��اده دارای ضخامت 
یک ات��م ب��ا ویژگی ه��ای منحصربه  فرد اس��ت 
 و به دلیل ضخام��ت کم، این م��اده را ب��ه عن��وان باریک ترین م��اده جهان نیز

 می شناسند.
با این حال در ماه گذشته دو نشریه بسیار متفاوت، خواص دیدنی و جذاب گرافن 
را ذکر کردند و مقاله ای در مورد گرافن توس��ط دانشمندان و مهندسان دانشگاه 

رایس و دانشگاه ماساچوست نوشته و منتشر شد.
گرافن از شیش��ه ش��فاف تر اس��ت و در مقابل ضربه، گرما و رطوب��ت فوق العاده 
مقاوم اس��ت و یک��ی از ویژگی های آن، انعط��اف پذیری گرافن اس��ت؛ مقاومت 
گرافن واقعاً ش��گفت انگیز اس��ت به طوری ک��ه گرافنی با ضخامت یک کیس��ه 
پالس��تیکی می تواند در برابر 2 تن مقاومت داش��ته باش��د؛ درج��ه حرارت آن 
3900 درجه س��انتی گراد است یعنی بیش از دو برابر شیش��ه )میانگین 1400 
درجه س��انتی گراد( یا فوالد ک��ه )به طور متوس��ط 1500 درجه س��انتی گراد 
 بس��ته به آلیاژ( اس��ت؛ بنابراین این ماده به راحتی می تواند مواد مذاب را تحمل

ب��ر   کند.اس��تفاده از گراف��ن در WIFI س��رعت ارتب��اط را 100 برا
س��ریع تر می کن��د؛ در تحقیق��ات فضای��ی ب��ه دلی��ل ق��درت و مق��اوم بودن 
آن در خ��أ و حرارت ش��دید قابل اس��تفاده اس��ت؛ ب��ه گفت��ه »میچیوکاکو« 
فیزیک��دان، از گراف��ن می ت��وان در تجهی��زات ش��اتل فضای��ی اس��تفاده 
 کرد.ای��ن فن��اوری نوآوران��ه ق��رن 21 اس��ت ک��ه کاربرده��ای بی ش��ماری 

دارد.

این ماده  شفاف از فوالد مقاوم تر است

قلم هوشمند مخصوص بدن

پاکسازی حافظه از خاطرات ترسناک با زردچوبه

 روشهایى برای
 بلند قد شدن

قد نهایي ش��ما به وراثت و محیط وابس��ته است، 
بنابراین تصور این که قد نهایي فقط به زمینه ارثي 
مربوط مي  شود، غلط اس��ت. عوامل محیطي مانند 
ورزش، تغذیه، وضعیت خواب، بیماري و استرس بر 

رشد قد شما تاثیر مي  گذارند.
 ش��ما بر روي ژن هاي خود کنترل��ي ندارید، ولي 
کنترل عوامل محیطي در اختیار شماس��ت. پس 
مي  توانید براي اصالح قد خود راه هاي زیر را امتحان 

کنید.
 1ـ ورزش کنيد:

ورزش هاي کشش��ي مثل یوگا، ژیمناستیک، شنا 
یا حتي تالش براي صاف ایس��تادن به افزایش قد 
کمک مي  کنند. مایع بین مفصلي یک مایع با قابلیت 
ارتجاعي است که با ورزش مناسب مي  توانید آن را 
کش بیاورید. تمرین هاي ورزش��ي زیر، نمونه اي از 
ورزش هاي مناسب براي کمک به رشد قد است ولي 
توجه داشته باش��ید که ورزش، حداقل 2 ساعت با 

خوردن غذا فاضله داشته باشد.
کشش پا:  

به پش��ت بخوابید و تصور کنید که یک جعبه را با 
کف پاي راست فشار مي  دهید. تا 5 بشمارید، همین 

کار را با پاي چپ انجام دهید.
بر روي شکم بخوابید و همین ورزش را تکرار کنید.

به پشت بخوابید و زانوهایتان را تا سینه باال بیاورید. 
آنها را با دست گرفته، بکشید.

در همان زم��ان از طری��ق دهان بازده��م کنید و 
ماهیچه هاي شکم را به داخل بکشید. در حالي که 
پاها را صاف مي  کنید نفس بکشید و هوا را از طریق 

بیني به داخل ریه وارد نمایید.
  2ـ تغذیه مناسب و کافي داشته باشيد:

مقدار و ن��وع غذاهایي که مي  خورید ب��ر روي قد، 
رش��د و س��المت ش��ما تاثیر دارد. ب��راي دریافت 
کافي پروتئین و سایر مواد مغذي مهم، روزانه باید 
گروه هاي غذایي مختل��ف و منابع غذایي گوناگون 

در برنامه غذایي شما وجود داشته باشد.
 ضمن این که از برنامه غذایي مناس��ب اس��تفاده 
مي  کنید، به توصیه هاي زیر براي افزایش قد توجه 

کنید:
غذاهاي نشاسته اي مثل سیب زمینی تنوري، نان 
و مربا، اسپاگتي یا غالت آماده مصرف انتخاب هاي 
مناسبي هستند ولي غذاهایي که مقدار قند یا شکر 

زیادي دارند مناسب نیستند.
 سعي کنید در هر وعده غذا، زیاد نخورید. پیشنهاد 
مي  ش��ود تعداد وعده هاي غذا را در روز به حدود 5 

وعده برسانید و حجم هر وعده را کم نمایید.
پروتئین ه��اي زود ج��ذب و ب��ا کیفی��ت ب��اال 
 مثل ش��یر، ماس��ت، پنیر و مرغ ی��ا ماهي مصرف

 کنید.
 استخوان هاي شما براي رشد نیاز به کلسیم، فسفر، 
منیزیم، ید، ویتامین A دارن��د. عضالت نیز براي 
رشد به پروتئین و کربوهیدارت نیازمندند. بنابراین 
براي بلند شدن قد و رشد اس��تخوان ها و عضالت، 

رژیم معمول شما باید غني از مواد زیر باشد:
 کلسیم در شیر و لبنیات، بادام و قندق، کنجد، کلم، 

اسفناج و بامیه وجود دارد.
فس��فر در گوش��ت قرمز، ماه��ي، زرده تخم مرغ، 
لوبیاهاي خش��ک، آجی��ل، غالت، غ��الت کامل، 
 نخ��ود س��بز، ذرت، ش��کالت و دانه ه��ا ف��راوان

 است.
منیزیم در سبزي هاي با برگ سبز تیره مثل اسفناج 
همچنین مغزها، دانه ها و برخي غالت کامل دیده 

مي  شود.
غذاهاي دریاي تامی��ن کننده خوب ید هس��تند 
و در کش��ور ما الزم اس��ت در مواردي ک��ه نیاز به 
 مص��رف نم��ک اس��ت، از ن��م ی��ددار اس��تفاده

 شود.
جگر به خصوص کبد ماهي، کره، هویج، سبزي هاي 
 A برگ س��بز تیره و زرد رنگ مناب خوب ویتامین

هستند.
پروتئین ه��ا در گروه گوش��ت و لبنی��ات فراوان تر 

هستند.
کربوهی��درات در غذاهاي نشاس��ته اي مثل برنج، 
نان، سیب زمیني، ذرت و س��ایر غالت وحبوبات و 
نیز در برخي میوه ها وجود دارد ولي براي اجتناب 
از دریافت زی��اد انرژي باید از مص��رف بیش از حد 

کربوهیدرات خودداري نمود.
توصیه مي  شود ش��ب ها بعد از غذا خوردن حداقل 
2 ساعت استراحت کنید، س��پس براي خوابیدن 

آماده شوید.

الماس از واژه اَدماس )به یونان��ی|ἀδάμας(و به معنای 
نشکن( گرفته شده است. الماس یکی از سنگ های قیمتی 
و یک��ی از آلوتروپهای کربن اس��ت که در فش��ارهای باال 

پایدار است.
 آلوتروپ دیگ��ر کربن گرافیت ن��ام دارد.الماس در حالت 
پایدار دارای س��اختار بلندروی )مکعبی( اس��ت. الماس 
س��اختار منش��وری نیز دارد که ای��ن س��اختار بصورت 
 ش��به پایدار در طبیعت به صورت کانی لونسدالنیت وجود

 دارد.
الماس ها از کربن تشکيل مى شوند- کربن کامال 

سازمان یافته.
بر اساس تحقیق جدیدی که در نشریه Nature  منتشر 
شده اس��ت، دانش��مندان حدس می زنند الماس ها درون 

کره زمین از یک تا سه میلیارد سال قبل تولید شده امند.
آنها فکر می کنندکه دس��تورالعمل ساخته ش��دن الماس 

این گونه است:
1.دی اکس��ید کرب��ن را در 180 کیلومت��ری عمق زمین 

دفن کنید.
2.آن را ت��ا بی��ش از 1200 درجه حرارت 

دهید.
3. آن را زیر فش��ار بیش از 

50000 کیلوگرم نیرو 
بر سانتی متر مربع 

قرار دهید.
ب��ه س��رعت  .4
آن را به س��طح 

زمین بیاورید تا به 
سرعت سرد شود.

اگر این فرآیند کمی مشکل 
به نظر می رسد، از تولیدکنندگان 

الماس مصنوعی تش��کر کنید،اکنون دو  
 راه برای س��اختن الماس در آزمایشگاه وجود 

دارد:
 اولی��ن روش مصنوعی روش »فش��ار باال، ح��رارت باال«  

)HPHT( نامیده می شود:
این روش بیشترین شباهت را با نحوه تشکیل الماس درون 

کره زمین دارد و در آن گرافی��ت )یعنی همان کربنی که 
در مداد  به کار می رود( تحت فش��ار و گرمای شدید قرار 

می گیرد .
در   HPHT ماش��ین  در  کوچ��ک  س��ندان های 
حال��ی ک��ه الکتریس��یته ش��دید از گرافی��ت عب��ور 
می کن��د، ب��ر روی آن فش��ار م��ی  آورد، و تنه��ا پ��س از 
 چن��د روز  ی��ک الم��اس ب��ا کیفی��ت جواهر ب��ه وجود

 می آورد.
البته ای��ن الماس ها به اندازه الماس ه��ای طبیعی خالص 
نیس��تند، زیرا یک محل��ول فلزی ب��ا گرافی��ت مخلوط 

می شوند.
روش دیگـر توليـد المـاس- رسـوب بخـار   

شيميایى ناميده مى شود:
ای��ن روش ب��ر مبنای فش��ار ش��دید عمل می کن��د، اما 
الماس هایی بی  نقص ت��ر از طبیعت می توان��د تولید کند.

یک قطعه الماس درون یک محفظه کاهش فشار قرار داده 
می  ش��وند، س��پس گاز طبیعی با یک تابش مایکروو یو به 

درون ای��ن محفظ��ه فرس��تاده می ش��ود.هنگامی گاز تا 
تقریب��ا 2000 درج��ه ح��رارت داده می ش��ود، اتم های 
کرب��ن روی الم��اس درون محفظه »می بارن��د« و به آن 
 می چس��بند، و غ��الف کاملی ش��بانه دور الماس رش��د

 می کند.
ای��ن الماس ه��ای مصنوع��ی بیش از ه��ر چیز ب��ه درد 
تولیدکنن��دگان کامپیوت��ر می خورن��د :  در درج��ه 
 حرارت های��ی ک��ه در آن تراش��ه های س��یلیکونی ذوب 
می شوند، غالف های الماس مصنوعی مثل سنگ سخت 

باقی می مانند.
خواص متمایز الماس

-الماس در بی��ن جام��دات در دم��ای 25 درجه 
باالترین رسانایی گرمایی را دارد. )هدایت 

گرمایی آن 5 برابر مس است(
-الماس ماده ن��وری ایده آلی 
اس��ت که توانای��ی انتقال 
طیف نوری فروس��رخ تا 

فرابنفش را دارا است.
- شاخص بازتابش بسیار 

باالیی دارد.
نیمه رس��انایی  -خ��واص 
قاب��ل توجه��ی دارد. شکس��ت 
الکتریک��ی آن بطور متوس��ط 50 برابر 

نیمه رساناهای متداول است.
-در برابر تابش نوترونی به شدت مقاوم است.

-سخت ترین ماده شناخته شده است.
-در مجاورت هوا روانی طبیعی فوق العاده ای دارد )مانند 

تفلون(
-استحکام و صلبیت بسیار باالیی دارد.

چطور الماس تشکيل مى شود؟
آزمایشگاه ادیسون

توماس ادیسون در سنین پیری پس از اختراع المپ، یکی از 
ثروتمندان آمریکا به شمار می رفت و درآمد سرشارش را تمام 
و کمال در آزمایش��گاه مجهزش هزینه می کرد که ساختمان 

بزرگی بود.
این آزمایشگاه، بزرگ ترین عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی 
جدید در آن ش��کل می گرفت ت��ا آماده بهینه س��ازی و ورود 
به بازار ش��ود. در همین روزها بود که نیمه های ش��ب از اداره 
آتش نشانی به پسر ادیسون اطالع دادند، آزمایشگاه پدرش در 
آتش می سوزد و درحقیقت کاری از دست کسی برنمی آید و 
تمام تالش ماموران فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به 

دیگر ساختمان هاست.
 آنه��ا تقاضا کردند که موض��وع به نحو قاب��ل قبولی به اطالع 
پیرمرد رسانده شود. پسر با خود اندیشید که احتماال پیرمرد با 
شنیدن این خبر سکته می کند و لذا از بیدار کردن او منصرف 
شد و خود را به محل حادثه رس��اند و با کمال تعجب دید که 
پیرم��رد در مقابل س��اختمان آزمایش��گاه روی یک صندلی 

نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند.
پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او می اندیشید 
که پدر در بدترین شرایط عمرش به س��ر می برد. ناگهان پدر 
س��رش را برگرداند و پس��ر را دید و با صدای بلند و سرش��ار 
از ش��ادی گفت: پس��ر تو اینجایی؟ می بینی چقدر زیباست! 
رنگ آمیزی ش��عله ها را می بینی؟ حیرت آور اس��ت! من فکر 
می کنم که آن ش��عله های بنفش به علت سوختن گوگرد در 

کنار فسفر به وجود آمده است!
 وای! خدای من، خیلی زیباس��ت! کاش مادرت هم اینجا بود 
و این منظ��ره زیبا را می دی��د. کمتر کس��ی در طول عمرش 
امکان دیدن چنی��ن منظره زیبای��ی را خواهد داش��ت! نظر 
تو چیست پس��رم؟ پس��ر حیران و گیج جواب داد: پدر تمام 
زندگی ات در آتش می س��وزد و ت��و از زیبایی رنگ ش��عله ها 
صحبت می کنی؟ چطور می توانی؟ م��ن تمام بدنم می لرزد و 
تو خونسرد نشس��ته ای؟ پدر گفت: پسرم از دست من و تو که 

کاری بر نمی آید. ماموران هم که تمام تالششان را می کنند.
در ای��ن لحظه بهترین کار ل��ذت بردن از منظره هایی اس��ت 
که دیگر تکرار نخواهد ش��د! در مورد آزمایش��گاه و بازسازی 
یا نوس��ازی آن فردا فکر می کنیم! اآلن موقع این کار نیست! 
به ش��عله های زیبا نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی 

داشت!
 فردا صبح ادیسون به خرابه ها نگاه کرد و گفت: »ارزش زیادی 
در بال ها وجود دارد. تمام اش��تباهات ما در این آتش سوخت. 
خدا را ش��کر که می توانیم از اول ش��روع کنیم.« توماس آلوا 
ادیسون سال بعد مجددا در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار 
بود و همان س��ال یکی از بزرگ ترین اختراعات بشریت یعنی 
»ضبط صدا« را تقدیم جهانیان ک��رد. آری او »گرامافون« را 

درست یک سال پس از آن واقعه اختراع کرد.
ارزش زیادی در بالها وجود دارد، چون تمام اشتباهات در آن 

از بین می رود.

 چتر هوشمند قابل اتصال
 به تلفن همراه ساخته شد

در کنار طرح های جدید چتر که در س��ال های اخیر به بازار 
راه یافته اند، اولین چتر هوش��مند جهان نیز به تازگی به بازار 
معرفی ش��ده که با اس��تفاده از بلوتوث داخلی به تلفن همراه 
هوشمند متصل می شود.چتر کیشا )Kisha( در زمان اتصال 
به برنامه ای همنام خود در تلفن همراه، به کاربر اجازه می دهد 
تا به پیش بینی هوای روز و احتمال بارش باران دست یافته و 
همچنین در صورت نیاز به همراه داشتن چتر، به وی هشدار 

می دهد.
کیش��ا از موقعیت مکانی خود آگاه بوده و کارب��ر را زمانی که 
گوش��ی تلفن همراه خیلی از وی دور باشد، آگاه می کند. این 
ایده برای جلوگیری از جا گذاشتن چتر در اتوبوس یا هر مکان 
دیگر طراحی شده است، البته مناطقی مانند خانه، خودرو یا 

اداره کاربر از این موضوع مستثتی بوده 
و دیگر تذکرات ناخواس��ته بر 

روی گوش��ی ارس��ال 
نمی شود.

این چتر حت��ی بدون 
عملکرد هوش��مند نیز 
محص��ول قابل توجهی 
بش��مار م��ی رود. ای��ن 
چت��ر صددرصد ضدآب 
و ضدخوردگ��ی بوده و از 
مکانیزم باز و بسته شدن 
و دوخت عالی و همچنین 
پلی اورت��ان  دن��ده   16

برخوردار است.

سرگذشت مشاهير 
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