
معافیت برگزیدگان المپیاد علمی از خدمت نظام وظیفه
عالمتی که 
نشان می دهد 
شما یک 
معتاد  فرهنگی 
هستید

فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عناون کرد 

 اعدام آخرین بازمانده 
 جنایتکاران حادثه گلپایگان

 انیمیشن سه بعدی
 »مال مالی« ساخته شد

 برنامه های دهه فجر
 مفرح  برگزار می شود

 توسعه روابط اقتصادی
 اصفهان باگرجستان

 افزایش سهم پرداختی صنایع 
برای اجرای پروژه بهشت آباد

اصفهان هزینه 400 میلیونی   اکران جشنواره فجر  را  ندارد 5
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آخرین خبرها  از وضعیت برپایی جشنواره فیلم فجر در استان ها 
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 پای »بوتاکس« هم
 به حراج نوروزی باز شد 

تزری��ق ژل و بوتاک��س ب��رای رف��ع چین و چ��روک به 
حدی در جامعه ما مس��ری شده اس��ت که این روزها به 
 بهانه نزدیک ش��دن به ایام نوروز، تبلیغ��ات کیلویی در

 ش��بکه های اجتماعی در حال انتش��ار اس��ت با عنوان 
جشنواره های بوتاکس، هر 4 نفر یک نفر رایگان! تزریق 
ژل و بوتاکس اگر چه به ظاهر یک عمل پزشکی سرپایی 

است که در پشت پلک غفلت مسووالن، دامنه انجام...

3

 خودروها با مدل 94 
عرضه می شود 

بازار خودرو در آستانه شب عید رونق می گیرد؟

4

طبق اطالعیه بعضی از خودروس��ازان داخل��ی و خارجی، 
خودروها از این پس با مدل 94 روانه بازار خواهند ش��د.در 
حالی براس��اس اطالعیه جدید خودروس��ازان، از این پس 
خودروها با مدل 94 به بازار عرضه می شوند که در سال های 
گذش��ته قاعده دیگری در بازار حکم فرما بود؛ موضوعی که 

صدای بسیاری از خریداران را در آورده بود.در یکی دو سال 
گذش��ته خودروهایی که در ایام پایانی سال تولید می شد، 
با مدل همان س��ال به مش��تریان تحویل داده می ش��د. به 
طور مثال، در سال گذش��ته حتی در تاریخ بیست و پنجم 

اسفندماه شاهد بودیم که خودرو با مدل سال 92...

 تاثیر سوء آلودگی های سربی 
بر پسران بیشتر است 3

 سیم کارت های جعلی و احراز
4 هویت نشده قطع خواهند شد 2

 مجلس به عنوان نماینده مردم
 بر مذاکرات نظارت می کند

 30 درصد کارمندان دولتی 
زیردیپلم هستند

دول��ت ب��ا مجم��وع کارمن��دان بازنشس��ته و مش��غول ب��ه کار در 
 دس��تگاه های اجرایی کش��ور به 8/5 میلی��ون نفر حق��وق پرداخت 
می کند. همیشه موضوع توسعه استان تهران در اولویت کاری تمامی 
مسووالن پایتخت بوده اما حاال پس از حدود یک سال و نیم نخستین 
جلسه شورای راهبری توس��عه اس��تان تهران با ریاست سید حسین 
هاش��می اس��تاندار تهران، حس��ن فروزان فر نماینده معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در تهران، مظفری معاون ...

2
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان ردیف 

1393/11/25ساخت 2 ست گریتینگ استینلس استیل48391074مناقصه1

1393/11/30خرید دو دستگاه آنالیز سرباره XRF به همراه آموزش و نصب و راه اندازی 48368266مناقصه2

انجام کلیه امور خدمات مربوط به اخذ مجوزات ورود، تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای ******مناقصه3
1393/11/15وارداتی شرکت فوالد مبارکه در سراسر کشور 

مناقصه 4
48378403
48378399

1393/11/15خرید و تکمیل تجهیزات و نصب یکدستگاه آسانسور کششی بین های 1و2 واحد گندله سازی 

 تعمیر و بازسازی بازوهای غلتک)جای بیرینگ( ناحیه نورد گرم48386808فراخوان 5
1393/11/25 شرکت فوالد مبارکه ) قفسه های رافینینگ ( 

 تعمیر و بازسازی بازوهای غلتک)جای بیرینگ( ناحیه نورد گرم48386828مناقصه6
1393/11/25 شرکت فوالد مبارکه ) قفسه های رافینینگ ( 

خرید 2 مجموعه تجهیزات مربوط به پروژه اندازه گیری سرعت ورق به روش استفاده از تجهیزات 48332431مناقصه7
1393/11/29نوری و لیزری )laser speed measurment( به همراه عملیات نصب ، راه اندازی و تحویل 

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی : www.msc.ir مراجعه فرمایید.

)کد آگهی  :ر- 93154( روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت  دوم

شرکت 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 مبارکه ) با ا رزیابی کیفی (93-4-396

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

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

1/025/481/80051/300/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب و خدمات مشترکین 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(

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاس�ت صداوسیمای پایتخت فرهنگ 
ایران )اصفهان( که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایس�تگی  های بر جسته 
 ش�ما در صحنه های خدمت ب�ه نظام و میهن اس�المی اس�ت، را تبریک عرض 

می نماییم. 
مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند جنابعالی، موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم 
را فراهم خواهد نمود. از پیشگاه پروردگار مهربان توفیق و سرافرازی جنابعالی 

و برنامه سازان صداوسیمای مرکز را خواستاریم.

جناب آقای دکتر مسعود احمدی افزادی
ریاست محترم  صداوسیمای مرکز اصفهان  

بهمن زین الدین-  پیمان فتاحی سیاهمزگی  



يادداشت

وزارت خارجه زمینه استرداد 
مجرمین ايرانی را فراهم کند

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: وزارت خارجه با پیگیری های مکرر زمینه انعقاد معاهده 
استرداد مجرمین ایرانی در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند 

مالزی و اندونزی را فراهم کند.
عوض حیدر پ��ور ش��هرضایی درباره وضعی��ت نگران کننده 
زندانیان ایرانی در برخی کش��ورهای جنوب ش��رق آس��یا از 
جمله مالزی اظهار کرد: در ماه های اخی��ر برخی نمایندگان 
کمیس��یون های امینت ملی و سیاس��ت خارجی و حقوقی و 
قضایی در قالب هیات های پارلمان��ی از کمپ های نگهداری 
زندانیان در مالزی و اندونزی بازدی��د کرده و با برخی از آن ها 

صحبت کرده اند.
وی از ارسال نامه کمیسیون های امنیت ملی و حقوقی درباره 
وضعیت این زندانیان به وزارت خارجه در روزهای گذشته خبر 
داد و افزود: در این نامه از مجموع��ه وزارت خارجه و به  ویژه 
آقای ظریف خواسته  شده تا هر چه سریع تر به وضعیت قضایی 

این زندانیان رسیدگی شود.
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: به  طور حتم زندانیان حاضر در کشورهای جنوب شرق 
آسیا برای دفاع از خود در دادگاه ها به وکیل نیازمند هستند. 
همچنین الزم است وزارت خارجه با پیگیری های مکرر زمینه 

انعقاد معاهده استرداد مجرمین را فراهم کند.

درآمد سه هزار میلیارد تومانی از 
محل جريمه مشموالن غايب

 سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 94 
از پیش بینی درآمد سه هزار میلیارد تومانی دولت از محل اخذ 

جریمه مشموالن غایب سربازی در سال 94 خبر داد.
محمدمهدی مفتح در تش��ریح مصوبات کمیس��یون تلفیق 
الیحه بودجه س��ال 94، گفت: به موجب مصوبه کمیس��یون 
تلفیق از مشمولین غایب هشت سال به باالی سربازی جریمه 
اخذ می شود که رقم ریالی آن 30 هزار میلیارد ریال پیش بینی 

می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 94 
افزود: بر اساس مصوبه دیگر کمیس��یون تلفیق، در راستای 
اجرای طرح کاداستر، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور 
عالوه بر مبلغ دریافتی اس��تعالم که تعرفه مصوب است مجاز 
شد برای استعالم های الکترونیکی برای هر مورد شهری 300 

هزار ریال و غیرشهری 100 هزار ریال دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد:  در مصوبه دیگری وزارت صنعت موظف 
شد ظرف شش ماه سال آینده راهبردهای استراتژی توسعه 
معدن و سامانه الکترونیکی ارزیابی، محاسبه و دریافت حقوق 

دولتی از معادن را تنظیم و تصویب کند.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
سال 94، کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه س��ال 94 در حال 
حاضر در حال بررس��ی مبح��ث هدفمندی در بودجه س��ال 
 آینده اس��ت که هنوز جمع بندی دراین ب��اره صورت نگرفته

 است.

پافشاری بر قانون يکی از  برنامه های 
مهم دولت يازدهم است

معاون پارلمانی رییس جمهور پافش��اری ب��ر قانون را یکی از 
برنامه های مهم دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: ارایه لیست 
وزرا در روز تحلیف و تقدیم الیحه بودجه بدون یک روز تاخیر 
در این راستا بود.نشست علمی تخصصی بررسی ماهیت لوایح 
قضایی با حضور مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور 
عصر در محل این معاونت برگزار شد.حجت االس��الم انصاری 
در این نشست اظهار داشت: یکی از برنامه های دولت یازدهم 
پافش��اری بر قانون و قانون گ��ذاری اس��ت.معاون پارلمانی 
رییس جمهور بر همین اس��اس به اقدامات انجام شده دولت 
اشاره کرد و گفت: یکی از این کارها ارایه لیست وزرا در لیست 
تحلیف بود؛ الیحه بودجه بدون حتی یک روز تاخیر به مجلس 
ارایه ش��د. در صورتی که در دوره های قبل با تاخیر یک و دو 

ماهه این امر صورت می گرفت.
در این نشس��ت هچنی��ن صاحب نظران و اس��اتید ب��ه بیان 

دیدگاه های خود پرداختند.

مديران وزارت کشور نبايد يک 
جريان  سیاسی موضع گیری کنند

 سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه وزارت کشور با دقت شرایط 
سیاسی کشور را رصد می کند، گفت: هیچ کدام از مدیران وزارت 
کشور نباید له یا علیه شخص یا جریان های سیاسی موضع گیری 

داشته باشند.
حس��ینعلی امیری با خبرن��گاران ضمن تبریک ای��ام بهمن ماه 
و س��الگرد پیروزی انق��الب اس��المی، گفت: با وجود گذش��ت 
35 س��ال از پیروزی انقالب اس��المی می بینیم ک��ه مردم عزیز 
 ایران همان ش��عور و تحرک را دارند و با هم��ان آرمان ها زندگی 

می کنند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به صحبت های وزیر کشور مبنی 
بر اینکه کلید انتخابات زده ش��ده اس��ت، گفت: فضای سیاسی 
کشور تحت تاثیر این صحبت آقای وزیر قرار گرفت و ما دیدیم که 
روزنامه ها تیترهای خود را راجع ب��ه این جمله وزیر زدند.امیری 
گفت: وزیر محترم کشور جمله ای داشتند مبنی بر اینکه مدیران 
سیاس��ی وزارت کش��ور که قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس 
دارند باید تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند که در برخی 
رسانه ها این برداشت ش��د که جمله مذکور به بخش های اداری 
وزارت کشور هم سرایت دارد.سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: 
با توجه به اینکه وزارت کشور قرار اس��ت انتخابات را برگزار کند 
و نباید شائبه جانبداری وجود داشته باش��د وزیر محترم کشور 
گفتند مدیران سیاس��ی داخل وزارت کش��ور که می خواهند در 
انتخابات مجلس کاندیدا شوند باید تا یکم اسفندماه سال جاری 
اس��تعفا دهند و این جمله ربطی ب��ه بخش های دیگ��ر وزارت 
کش��ور ندارد.وی گفت: قانون پذیرش اس��تعفا را به وزیر کشور 
 واگذار کرده و ایشان فرمودند که این حق را تا اول اسفند اعمال

 می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر شاهد ادامه 
تحریم های یک جانبه باش��یم، دولت را ملزم می کنیم از 
سانتریفیوژهای نس��ل جدید برای غنی سازی 60 درصد 

استفاده نماید.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشاره به بیش از یک دهه تالش ایران برای 
اعتمادسازی در حوزه فعالیت صلح آمیز هسته ای، گفت: با 
توجه به منویات مقام معظم رهبری، تا کنون با گام هایی که 
در جهت اعتماد سازی برداشته ایم، به غرب نشان داده ایم 
که سالح هس��ته ای در دکترین نظامی جمهوری اسالمی 

جایگاهی ندارد. 
وی با تاکید بر انعطاف ایران برای صدور اجازه بازدیدهای 

چندب��اره آژانس از س��ایت نظامی پارچی��ن، تصریح کرد: 
آژانس در زمان های مختلف از تمام سایت های هسته ای ما 
بازدید کرده، حتی رییس جمهور آمریکا اعالم کرد انحرافی 
در فعالیت های هسته ای ایران دیده نمی شود؛ اما همچنان 
شاهد هستیم غرب درس��ت زمانی که مذاکرات به نتیجه 
نزدیک می شود، قصد دارند فعالیت های هسته ای ایران را 

پشت دیوار مذاکرات متوقف نمایند.  
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی به دنی��ا ثابت کرد که 
فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است، افزود: ایران همواره 
خواستار ادامه مذاکرات در چارچوب موضوعات فنی است؛ 
در این راستا طرحی را از سوی مجلس ارایه و دولت را ملزم 
کردیم از سانتریفیوژهای نسل جدید برای غنی سازی 60 

درصد استفاده کند.  
این عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: این طرح در 
صورتی اجرا می ش��ود که طرف مقاب��ل همچنان به دنبال 
تحریم های جدید علیه ایران باشد، در این صورت لزومی به 

ادامه مذاکرات نیست.  
بهشتی پور: تصمیم هوشمندانه مجلس پاسخی 

به کنگره آمريکاست 
در ادامه حسن بهشتی پور این تصمیم مجلس را هوشمندانه 
توصیف کرد و گفت: مجلس ب��ه عنوان نماینده مردم قصد 
دارد بر روند مذاکرات نظارت کند. بنابراین در مقاطع خاص 
احساس می کنند که باید در مذاکرات ورود کنند لذا معتقدم 
که این اقدام مجلس ابتکار بسیار خوبی در پاسخ به اقدامات 

کنگره آمریکا است. 
این کارشناس مس��ایل بین الملل تصریح کرد: اگر کنگره 
آمری��کا تحریم های جدی��دی را علیه جمهوری اس��المی 
به تصویب برس��اند به این معنا اس��ت که توافق ژنو را زیر 
پا گذاش��ته اس��ت، به همین دلیل اوباما اع��الم کرده که 
مصوبه های کنگره را علیه ایران وتو خواه��د کرد اما اقدام 
مجلس ش��ورای اس��المی از این جهت اهمی��ت دارد که 
نش��ان داد مجلس به عنوان یک نهاد مردمی نظارت کافی 
 بر روند مذاکرات دارد و دنبال حقوق هس��ته ای ملت ایران

 است. 
بهشتی پور در پایان خاطرنش��ان کرد: آمانو اعالم کرد که 
ایران طبق تواف��ق به تمام تعهداتش عمل کرده اس��ت اما 
طرف غرب ب��ا زیاده خواهی خود س��عی می کند مذاکرات 
ب��ه نتیجه نرس��د لذا اق��دام مجل��س  نش��ان می دهد که 
 ایران در موض��ع خود قاطع اس��ت و از حق��وق خود دفاع 

می کند.  

   

دبیر مجموعه فرهنگی ش��هید صیاد ش��یرازی گفت: روز 
پنجش��نبه نهم بهمن ماه جاري، نشس��ت هم اندیش��ي 
نیروهاي انقالبي و ارزشي فعال در شبکه هاي اجتماعي و 

فضاي مجازي در اصفهان برگزار مي شود.
مصطفی زارعی ابراز داشت: به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل 
دهه فجر انقالب اسالمي، نشس��ت هم اندیشی و عملیات 
سایبری با عنوان »نسبت انقالب اسالمی در فضای مجازی 
با رویکرد شبکه های مجازی« در اصفهان برگزار مي شود. 
دبیر مجموعه فرهنگی شهید صیاد شیرازی گفت: تالش ما 

این است که تمامي فعاالن جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، حضور فعالي 
دارند را به منظور ارتقای توانمندی علیه هجمه دشمنان 
هماهنگ کرده و در یک جبهه مشترک فعال کنیم. وي با 
اش��اره به اینکه فضای مجازی، حقیقت انکارناپذیر جهان 
کنونی است، بیان داشت: جوانان ارزشي و انقالبی باید برای 
صدور آرمان ها، افکار و عقایدش��ان به جهان از این فرصت 

استفاده کنند. 
زارعي گفت: مجموعه فرهنگی ش��هید صیاد ش��یرازی از 

تمام فعاالن شبکه های اجتماعی که دل در گروی انقالب 
اسالمی و باور مهدوی )عج( دارند دعوت به عمل می آورد 
که در هم اندیشی فعاالن شبکه های اجتماعی که روز نهم 
بهمن ماه جاری برگزار مي ش��ود، ش��رکت کنند تا معبر 

مناسبی برای مقابله با دشمن فراهم کنیم. 
وی  ابراز داشت: عالقه مندان برای ش��رکت در این برنامه 
مي توانند به بخش ثبت نام فعاالن ش��بکه های اجتماعی 
 در پایگاه اینترنت��ی       .www.meftah1404 مراجعه

کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

برگزاري هم انديشي نیروهاي ارزشي فعال در شبکه هاي اجتماعي

مجلس به عنوان نماینده مردم بر مذاکرات نظارت می کند
داعش از تشکیل واليت 

خراسان خبر داد

ش��بکه تلویزیونی الجزیره از اقدام گروهک داعش 
در تشکیل والیت خراسان و انتخاب والی برای این 

والیت خبر داد.
ابومحمد العدنانی سخنگوی این گروه در یک نوار 

صوتی مقابله با کشورهای غربی را خواستار شد. 
عدنانی در پیامی با عن��وان »بمیرید از عصبانیت« 
اعالم کرد: برای خراسان)مناطق شمالی افغانستان 
و همس��ایگانش( والی تعیین ش��ده و ه��م اکنون 
حافظ س��عیدخان، فرماندار خلیفه در آن منطقه 
است. ضمن این که عبدالرئوف خادم هم به عنوان 
معاون او تعیین شده و می توانند برای خلیفه بیعت 

بگیرند.
عدنانی خطاب به مردم افغانستان گفت: شما یک 
عمر با انگلیس و روس و امریکا جنگیده اید، اما این 
یک جنگ جدید اس��ت و باید با شدت بیشتری در 

آن شرکت کنید.
داعش از مردم افغانستان خواس��ت از این پس به 
جای جنگ با متجاوزان خارجی، با هموطنان خود 

که از خلیفه پیروی نمی کنند بجنگند.
عدنانی همچنین خطاب به ائتالف گفت: حمالت 
ش��ما نه تنها هیچ ضربه جدی به م��ا وارد نکرده، 
بلکه باعث بیشتر شدن نیروهای ما شده است. اگر 
 نقشه می کشید که روی زمین به ما حمله کنید، ما 
م��دت هاس��ت منتظرت��ان هس��تیم، پ��س چرا 

نمی جنگید؟
س��خنگوی داعش اعالم کرد: به زودی کشورهای 
فرانس��ه، اس��ترالیا، بلژیک و کانادا طعم حمالت 

جدید را خواهند چشید.
وی با اشاره به مرگ عبداهلل بن عبدالعزیز و به قدرت 
رسیدن سلمان بن عبدالعزیز گفت: حکام حقیقی 
عربستان، یهود و صلیبی ها هستند و سلمان و نایف 

هیچ کاره اند.
اقدام داعش در انتش��ار این پیام و تعیین والی تنها 
چند ساعت پس از آزادی دیالی، کوبانی، دیرالزور و 
شمال موصل نارضایتی سایر تکفیری ها را موجب 

شده است.

 دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه های اجرایی کشور به 8.5 میلیون نفر حقوق پرداخت 
می کند. همیشه موضوع توسعه اس��تان تهران در اولویت کاری تمامی مسووالن پایتخت بوده اما حاال پس از حدود یک 
سال و نیم نخستین جلسه شورای راهبری توسعه استان تهران با ریاست س��ید حسین هاشمی استاندار تهران، حسن 
فروزان فر نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در تهران، مظفری معاون توسعه مدیریت 
استان و چند نفر از مدیران دستگاه های اجرایی اس��تان تهران )فرماندار، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل اقتصاد و 
دارایی( برگزار شد.یکی از دالیل برگزاری این جلس��ات مدیریت بر سیستم اداری دستگاه های اجرایی و تسریع در ارایه 
خدمات به ش��هروندان و همچنین فعال تر کردن بخش خصوصی و برون سپاری خدمات است. اما در این جلسه مصوبه 
 خاصی تصویب نشد و تنها قرار ش��د 5 کمیته تخصصی )س��اختار فناوری های مدیریتی؛ توس��عه دولت الکترونیک و 

هوشمند سازی؛ سرمایه انس��انی؛ س��المت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملکرد( ایجاد و مسووالن آن در 
ادارات تعیین شوند.با این حال در این جلسه آمارهایی اعالم شد که در سطح کشور هم برای مسووالن و هم برای مردم 
حائز اهمیت است. بر اساس این آمارها دولت به 8.5 میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند 
و 30درصد کارمندان هم دیپلم و زیر دیپلم هستند.بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که بر اساس مصوبه دولت 

دهم 628 هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. 
هر چند رییس مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تامل 
این اس��ت که 500 هزار نفر بدون مجوز قانونی و 628 هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط 

استخدام دولت شدند.

اخبار کوتاه

2
داعش کشورهای غربی را تهدید کرد

س��خنگوی گروه تروریس��تی داعش کش��ورهای غربی را به اقدامات تروریس��تی 
بیش��تر تهدید کرد. اب��و محمد العدنانی س��خنگوی گ��روه تروریس��تی داعش در 
 پیامی کش��ورهای غربی را به انجام اقدامات تروریس��تی در کشورهایش��ان تهدید 

کرد.
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چند کارمند و مدير بر سر سفره دولت نشسته اند؟

 30 درصد کارمندان دولتی زيرديپلم هستند

یک جوان ایرانی در دفاع از حرم مطهر 
امامین عسکریین)ع( طی درگیری با 
تروریست های تکفیری به درجه رفیع 
ش��هادت نایل آمد.حسین شاکری از 
جوانان فعال ایران��ی، طی درگیری با 
تروریس��ت های تکفی��ری در دفاع از 
حرم مطهر امامین عسکریین )ع( به 
شهادت رس��ید.  این رزمنده مجاهد 
در شهر س��امراء عراق در درگیری با 
تروریس��ت های تکفیری به شهادت 

رسیده است.  برخی خبرها از تشییع و تدفین شهیدحسین 
شاکری در نجف اشرف حکایت دارد.

  حسین ش��اکری پس از »مهدی نوروزی« و سردار سرتیپ 
پاس��دار »حمید تقوی« که در عملیات جهادی و مأموریت 
مستشاری در س��امراء به شهادت رس��یدند، سومین ایرانی 

است که در محدوده حرم حضرت 
 امام حس��ن عس��کری )ع( شهید

 می شود. 
 جمهوری اسالمی ایران بار ها تأکید 
کرده که در اقدامات نظامی در عراق 
و سوریه مشارکت نخواهد کرد اما 
همچنان به ارایه مش��اوره دفاعی و 
ارس��ال کمک های انسان دوستانه 
به این دو کشور در مبارزه با داعش 

ادامه می دهد. 
 ای��ران از  آغاز پیش��روی های داع��ش در عراق نس��بت به 
بس��یج فوری نیروه��ای مردمی در این کش��ور اق��دام کرد 
و ش��ماری از جوان��ان ایران��ی نیز ب��ه ص��ورت داوطلب در 
 جنگ ب��ا تکفیری ها و دفاع از مقدس��ات اس��المی به عراق

 رفته اند. 

برخ��ی از فع��االن صهیونیس��ت روز 
سه شنبه بنا به دستور وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی اقدام به توزیع نشریه هتاک 
فرانسوی در میان ساکنان سرزمین های 

اشغالی کردند.
برخی از فعاالن صهیونیس��ت اقدام به 
توزیع رایگان نشریه شارلی ابدو در میان 
ساکنان سرزمین های اش��غالی کردند. 
این نشریه با چاپ تصاویر موهن به پیامبر 
اکرم )ص( در روزهای گذش��ته موجب 

خشم مسلمانان ش��ده بود.پایگاه ایریش تایمز گزارش داد برخی 
از فعاالن صهیونیست و حزب آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی نسخه های از این نشریه فرانس��وی را  خریداری و 
آن را به طور رایگان میان ساکنان س��رزمین های اشغالی توزیع 
کرده اند.این اقدام پس از آن صورت گرفت که بزرگترین فروشگاه 

زنجیره ای کتاب در فلسطین اشغالی بعد 
از اعت��راض غیریهودی های اس��راییل از 
اقدام به فروش این نشریه خودداری کرد 
و فقط نسخه هایی از آن را به طور آنالین 
به فروش رس��اند. آویگدور لیبرمن، وزیر 
خارجه رژیم صهیونیس��تی پ��س از این 
اقدام از تصمیم حزب »اسرائیل خانه ما« 
برای توزیع هزاران نسخه از شماره اخیر 
این نشریه که شامل کاریکارتوهای موهن 
علیه پیامبر اس��الم )ص( بود خبر داد و 
آن را اقدامی در راس��تای »آزادی بیان« توصیف کرد.این نشریه 
فرانسوی چند هفته پیش کاریکاتوری از پیامبر اسالم )ص( چاپ 
کرد و یک هفته بعد از آن هم این شماره از نشریه را پنج میلیون 
 نس��خه چاپ کرد. این اقدام خشس��م جهان اس��الم را به همراه 

داشت.

اقدام گستاخانه اسرايیل درباره نشريه موهنشهادت »حسین شاکری« در سامرا 

وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی
2034000 نفر

600000 نفرکارکنان نیروهای انتظامی و نظامی

436488 نفرشرکت های دولتی

603000 نفرنهادهای عمومی و غیردولتی

312000 نفرحقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین

3985488 نفرجمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی

3.1 درصدتعداد کارمندان دولت در مقطع دکترا

5.2 درصدتعداد کارمندان دولت در مقطع فوق لیسانس

41.7 درصدتعداد کارمندان دولت در مقطع لیسانس

20.3 درصدتعداد کارمندان دولت در مقطع فوق دیپلم

20.2 درصدتعداد کارمندان دولت در مقطع دیپلم

تعداد کارمن��دان دولت در مقط��ع کمتر از 
9.5 درصددیپلم:

 874 نفرتعداد مدیران در سطح معاون وزیر

تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس 
145199 نفراداره

296336 نفرتعداد مدیران واحدهای عملیاتی:

صندوق های بازنشس��تگی کش��وری80 درصد 
بودجه عمومی 

1247000 نفر

صندوق بازنشس��تگی نیروهای مسلح98 درصد 
658000 نفربودجه عمومی

صن��دوق تامی��ن اجتماع��ی صندوق+بودج��ه 
عمومی 

2386000 نفر

سایر صندوق های بازنشستگی صندوق+بودجه 
عمومی

200000 نفر

4491000 نفرجمع کل تعداد بازنشستگان  

بگی�ران مس�تمری  و  بگی�ران  حق�وق  تع�داد 
تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرايی در سال ۱3۹3 صندوق های بازنشستگی سال ۱3۹3   

توزيع کارکنان دولت بر حسب مدرک تحصیلی   

تعداد مديران کشور   

طرف غرب با 
زياده خواهی خود 

سعی می کند 
مذاکرات به نتیجه 

نرسد لذا اقدام 
مجلس  نشان 

می دهد که ايران 
در موضع خود 

قاطع است

ir



يادداشت
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گشتی در اخبار پاکسازی مردمی پارك ناژوان

وزیر علوم خبر داد 

یک فعال محیط زیس��ت از برگزاری برنامه مردمی پاکس��ازی ناژوان در  
روز جمعه  )دهم بهمن ماه (خبرداد و گفت: متاس��فانه شاهد زباله ریزی 
 گس��ترده، درخت س��وزی و حتی خرد ک��ردن نیمکت ه��ا در این پارک 

هستیم.
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 جايگزينی کدملی
 به جای دفترچه بیمه

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از تحت پوشش قراردادن 
نزدیک به هش��ت میلیون نفر از اقش��ار نیازمند حمایت توسط 
سازمان متبوعش خبر داد و افزود که این سازمان تعهدات بیمه 

سالمت را نیز افزاش می دهد.
دکتر انوشیروان محس��نی بندپی در تبیین برنامه های آتی این 
س��ازمان گفت: با توجه به تکلیف بند الف ماده 38 قانون برنامه 
پنجم توسعه مبنی بر پوشش فراگیر بیمه همگانی و اجباری پایه 
سالمت، سازمان بیمه سالمت ایران ظرف مدت کوتاهی توانست 
با حمایت های ویژه دولت تدبیر و امید جهت ارتقای سطح کیفی 
نظام سالمت کشور، قریب به هشت میلیون نفر را تحت پوش بیمه 
پایه قرار دهد.وی درباره یکسان س��ازی کد ملی با کد بیمه شده 
و حذف دفترچه های بیمه هم گفت: با توج��ه به اینکه عملکرد 
سازمان بیمه سالمت در مورد بیمه گری، ثبت نام، ارایه خدمات و 
رسیدگی به اسناد نیازمند بکارگیری فناوری اطالعات است و به 
طور کلی 70 درصد عملیات سازمان های بیمه گر پایه به فناوری 
اطالعات برمی گردد، حذف تدریجی دفترچه و جایگزینی کد ملی 
به جای دفترچه که شروع آن در بخش بستری بوده و ادامه آن با 
فراهم کردن زیرساخت به بخش های سرپایی و پاراکلینیکی قابل 
تسری است، در دستور کار قرار دارد.به گفته مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت ایران هم اکنون جایگزینی دفترچه با کد ملی در چند 
بیمارستان به طور پایلوت در حال اجراست و چنانچه بیمارستانی 

اعالم آمادگی کند در ادامه به این طرح می پیوندد.

 انیمیشن سه بعدی »مال مالی«
 در اصفهان ساخته شد

انیمیشن س��ه بعدی »مال مالی« به تهیه کنندگی محمد علی 
شیروانی در اصفهان ساخته شد. تهیه کننده این انیمیشن گفت: 
این انیمیشن به مدت س��ه دقیقه و با موضوع زیست محیطی و 
ارتباط انسان با حیوان س��اخته شده است.محمد علی شیروانی 
افزود: این انیمیشن، آموزشی اس��ت و درباره باورهای غلط در 
مورد »مارمولک« و ترس از این جانور مبنی بر س��می بودن آن 

ساخته شده است.
وی اظهار کرد: طراح ش��خصیت های این انیمیش��ن ابوالقاسم 
نظرپور، انیماتور امیر آذرس��ا، موس��یقی متن محمد کرباسی و 
کارگردان و نویسنده و طراح این انیمیشن محمد علی شیروانی 
است.وی همچنین از س��اخت فیلمی با عنوان »تی ایکس 50« 
با موضوع دفاع مقدس و روایتگری از زندگی دانش آموز شهید 

مهرداد عزیزاللهی خبر داد.

 طرح ساماندهی حضور کودکان
 در هیات مذهبی اجرا می شود

     مدیرکل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفه��ان از اجرای طرح 
س��اماندهی حضور کودکان در هیات  ها مذهبی با هدف نهادینه 

کردن فرهنگ اهل بیت)ع( در ذهن نونهاالن خبر داد.
حجت االس��الم س��ید محمود فقیهی با اش��اره به اینکه یکی از 
برنامه های ثابت هیئات مذهبی، برگزاری مراس��م سوگواری در 
شهادت اهل بیت)ع( و مراسم جشن در والدت ها و اعیاد مذهبی 
می باشد، افزود: در بیشتر این برنامه ها، خانواده ها به صورت جمعی 

حضور پیدا می کنند. 
وی با بیان اینکه حضور بانوان به همراه کودکان و خردساالن، خود 
نقش بسزایی در تربیت دینی آنان دارد، اظهار داشت: با توجه به 
این که در هیئات مذهبی برنامه ای برای کودکان طراحی نشده 
است، حضور آنان در مراسم ویژه بزرگساالن عالوه بر خستگی و 
بی حوصلگی، موجب رنجش والدین نیز می شود و به همین منظور 
و با هدف نهادینه کردن فرهنگ غنی اهل بیت)علیهم السالم( در 
ذهن و دل نونهاالن و بهره مندی هر چه بیشتر از مراسم مختلف 
در طول سال، اداره کل تبلیغات اس��المی استان اصفهان طرح 
دوره های آموزشی ویژه مربیان کودک هیئات مذهبی را با هدف 
ساماندهی حضور کودکان در مراسم هیئات مذهبی و به کارگیری 
مربیان آموزش دیده در هیئات مذهبی منتخب، اجرا می نماید. 

 تاثیر سوء آلودگی های سربی 
بر پسران بیشتر است

بررس��ی ها نش��ان می ده��د تاثیر منف��ی س��رب روی عملکرد 
شناختی پسران بیش از دختران است.در این مطالعه آمده است 
هورمون های زنانه استروژن و اس��ترادیول می توانند تاحدودی 
تاثیرات منفی ناشی از قرار گرفتن در معرض سرب را در دختران 
جوان برطرف کنند و به همین دلیل مشاهده می شود که پسران 
بیش از دختران از ناتوانی های ش��ناختی ناش��ی از آلودگی های 
سربی رنج می برند.بررسی انجام شده تایید کننده نتایج مطالعات 
پیش��ین اس��ت که بر اس��اس آن ها، هورمون های اس��تروژن و 
استرادیول از سیس��تم عصبی در برابر تاثیرات منفی مواد سمی 
حفاظت می کنند.»مایا کانا« از دانش��کده علوم و هنر دانش��گاه 
»کریگتون« گفت: یافته های جدید حاکی از آن اس��ت که قرار 
گرفتن در معرض آلودگی های س��ربی تاثیر منف��ی بر عملکرد 
ش��ناختی مغز دارد به خصوص عملکردهایی که در قسمت های 
جلویی مغز هدایت می ش��وند. وظایف اجرایی ب��ه طور کلی در 
قش��ر جلویی مغز کنترل می ش��وند در حالی ک��ه مهارت های 
 خوان��دن، بیش��تر در بخش های گیجگاهی قش��ر مغ��ز کنترل

 می شوند.

4 تا بزن يکی مجانی!
پای »بوتاکس« هم به حراج نوروزی باز شد 

تزریق ژل و بوتاکس برای رف��ع چین و چروک به حدی در جامعه ما مس��ری 
 شده است که این روزها به بهانه نزدیک شدن به ایام نوروز، تبلیغات کیلویی در

 شبکه های اجتماعی در حال انتشار است با عنوان جشنواره های بوتاکس، هر 
4 نفر یک نفر رایگان! تزریق ژل و بوتاکس اگر چه به ظاهر یک عمل پزش��کی 
سرپایی است که در پشت پلک غفلت مسووالن، دامنه انجام آن تا آرایشگاه ها 
و باشگاه های ورزشی کشیده شده است اما در واقع این نوع عمل زیبایی، تزریق 
موادی به بدن است که اگر بدون مالحظات پزشکی و توسط افراد غیرمتخصص 
انجام شود عوارضی را تا مدت ها برای اس��تفاده کنندگان آن به همراه خواهد 
 داش��ت.با نزدیک ش��دن به ایام ن��وروز، دیدن هر ن��وع حراج��ی در جامعه را 
می توان انتظار داشت از کیف و کفش و مانتو گرفته تا انواع خوراکی ها اما حراج 
نوروزی اعمال جراحی که س��طح آن تا کاالهای دم دس��تی مردم، تنزل پیدا 
کرده، قابل تأمل است.شبکه های اجتماعی که این روزها در اکثر خانواده های 
ایرانی جایگاهی برای خود پیدا کرده اند، محلی شده اند برای آنکه بدون هیچ 
نظارتی از سوی مسووالن، مأمنی برای تبلیغات بی حد و حصر و بدون چارچوب 
سودجویان در زمینه های گوناگون شوند به طوری که در صفحات مختلف این 
 شبکه ها، تبلیغاتی از انجام اعمال زیبایی مختلف توسط افراد غیرمتخصص در

 مکان های غیرمجاز به راحتی منتشر می ش��ود.اخیراً نیز نوع تبلیغات آنها به 
حدی دم دستی شده اس��ت که دقیقاً یادآور فریاد دست فروش های خیابانی 
است، برگزاری جشنواره بوتاکس با ش��عار هر 4 نفری که تزریق کنند یک نفر 
»رایگان« تزریق می ش��ود.   طبق آمار و اطالعات انجمن جراحان پالستیک، 
روزانه در تهران به طور متوسط بین 2 تا 3 هزار نفر زن و مرد برای تزریق بوتاکس 
به مطب ها و کلینیک های پوست و زیبایی مراجعه می کنند که البته مردان هم 
تعدادی از این مراجعه کنندگان را تش��کیل می دهند و تزریق آن بین 150 تا 
250 هزار تومان هزینه دارد.فقط در تهران ساالنه بیش از 100 میلیارد تومان، 
صرف زیبایی از طریق تزریق بوتاکس می شود. این در حالی است که این زیبایی 
موقتی است و فقط 6ماه دوام دارد و پس از این مدت دوباره باید بوتاکس تزریق 

شود تا جوانی برگردد.

 افزودن ۲۰ دستگاه اتوبوس
 به ناوگان اتوبوسراني تا پايان سال

     مدیرعامل شرکت اتوبوس��راني اصفهان و حومه با اشاره به اینکه 
خرید 170 دستگاه اتوبوس در دستور کار اس��ت، اظهار داشت: تا 
پایان سال جاري 20 دس��تگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني شهر 
اصفهان افزوده مي شود.س��ید عباس روحاني گفت: قرارداد خرید 
170 دستگاه اتوبوس با دو تولید کننده داخلي منعقد شده است. وي 
افزود: طبق قرارداد 20 دستگاه اتوبوس باید تا پایان سال جاري به 
اصفهان تحویل داده شود. همچنین قرار است 150 دستگاه اتوبوس 

تیرماه سال آینده به ناوگان اتوبوسراني اصفهان اضافه شود. 

سخنرانی ويژه راهپیمايی ۲۲ بهمن 
توسط علی الريجانی :

برنامه های دهه فجر مفرح 
برگزار می شود

مسوول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان گفت: س��خنران ویژه راهپیمایی روز 22 
بهمن امسال علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی بوده و از حامد زمانی دعوت شده تا دراین 

روز به اجرای مراسم بپردازد.
جعفر عسگری در نشست خبری اعالم برنامه های 
دهه فجر امسال ش��هر اصفهان اظهار داشت: 24 
کمیته استانی و 240 کمیته شهرستانی تشکیل 
ش��ده و 2 هزار برنامه در ذیل ای��ن کمیته ها برای 
برگزاری برنامه های دهه فجر امسال تدارک دیده 

شده است.
وی با بی��ان اینک��ه برنامه های دهه فجر امس��ال 
با رویکرد جش��ن گونه و به منظور ایجاد ش��ادی، 
نشاط و امید برگزار می شود، تصریح کرد: دیدار با 
شخصیت ها، آذین بندی سطح شهر و توزیع اقالم 
تبلیغی ویژه دهه فجر به عنوان شروع برنامه های 
امس��ال دهه فجر اس��تان اصفهان در نظر گرفته 

شده است.
مسوول هماهنگی شورای تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان افزود: دیدار مس��ووالن س��تاد دهه فجر 
با امام جمعه شهر اصفهان و اس��تاندار، سخنرانی 
پیش از خطبه ها، انجام سلس��له مسابقات قرآنی 
مصب��اح، نواختن زن��گ انقالب، نواخت��ن ناقوس 
کلیس��اها و کنیس��ه ها و به ص��دا درآم��دن بوق 
واحدهای صنعتی، نهضت س��خنرانی در مدارس، 
کارگاه آموزش��ی زن��ان و آس��یب های اجتماعی، 
برپایی نمایشگاه دستاوردها با حضور سازمان های 
مردم نه��اد از جمل��ه برنامه های س��تاد دهه فجر 
 انقالب اس��المی اس��تان اصفهان در سال جاری

 است.
وی با اش��اره به س��فر حجت االس��الم روحانی به 
اصفه��ان خاطرنش��ان ک��رد: افتت��اح پروژه های 
عمران��ی و فرهنگی با حضور مس��ووالن، برگزاری 
نمایشگاه دهه فجر، برگزاری نمایشگاه منطقه ای 
نقش آفرینی زن��ان در توس��عه پای��دار، برگزاری 
همایش ادی��ان توحیدی، برگ��زاری مانور هوایی 
توسط دانشکده پرواز سپاه از جمله برنامه های روز 
15 و 16 بهمن  ماه امس��ال به مناسبت دهه فجر 

انقالب اسالمی است.

معافیت برگزیدگان المپیاد علمی از خدمت نظام وظیفه

وزیر علوم درباره تس��هیالت به برگزی��دگان المپیاد علمی و 
دانشجویی وزارت علوم گفت: این برگزیدگان عضو بنیاد ملی 
نخبگان شده و تس��هیالت مالی دریافت می کنند، من جمله 

اینکه از خدمت نظام وظیفه معاف می شوند.
 محمد فرهادی وزیر عل��وم، تحقیقات و فناوری در حاش��یه 
مراس��م تجلیل از نفرات برتر نوزدهمی��ن دوره المپیاد علمی 
دانش��جویی کش��ور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی 
درباره تخصی��ص 300 میلیارد تومانی از دول��ت برای تأمین 
هزینه های صندوق رفاه دانش��جویی در سال 94، گفت: همه 
جا کمبودهایی هس��ت، از جمله صندوق رفاه دانش��جویی و 
 باید مس��یرهایی را تعیین کرد تا کمبوده��ا از منابعی تأمین

 شود.
وی افزود: امیدواریم تأمین اعتبارات از منابعی صورت گیرد تا 

امکانات رفاهی و ورزشی برای دانشجویان فراهم شود.
وزیر عل��وم تأکید ک��رد: فعاًل ع��ددی را در ای��ن زمینه اعالم 

نمی کنیم.
فرهادی در پاس��خ به سوالی درباره تس��هیالت به برگزیدگان 
المپیاد علمی و دانشجویی وزارت علوم، گفت: این برگزیدگان 
عضو بنی��اد ملی نخبگان ش��ده و تس��هیالت مال��ی دریافت 
 می کنند، من جمله اینکه از خدمت نظام وظیفه عمومی معاف 

می شوند.
نیلی احمدآبادی: اعتقادی به آزمون ندارم

سرپرست دانشگاه تهران گفت: اساس��ا به پذیرش دانشجو در 
دوره دکتری براساس رزومه معتقدم و اعتقادی به آزمون ندارم.

محمود نیل��ی احمد آبادی سرپرس��ت دانش��گاه ته��ران در 
مراس��م تجلیل از نفرات برتر نوزدهمی��ن دوره المپیاد علمی 
دانش��جویی کش��ور که در دانش��کده تربیت بدنی دانش��گاه 
ته��ران برگزار ش��د، گفت: اساس��ا ب��ه پذیرش دانش��جو در 
 دوره دکتری براس��اس رزومه معتقدم و اعتق��ادی به آزمون 

ندارم.
وی ادامه داد: در زمینه دوره کارشناسی ارش��د نیز مشکلی که 
قباًل در این المپیادها وجود داش��ت این بود که دانشجویان از 
سال س��وم به بعد دیگر دروس خود را مرور نمی کردند و خود 
را برای آزمون ارشد آماده می کردند تا اینکه روش هایی مانند 
برگزاری این المپیاد علمی و اینکه 10 درصد از نفرات برتر هر 
رشته مستقیما وارد دوره ارشد می شدند، ایجاد شد و کمی از 

این مشکل را حل کرد.
سرپرست دانش��گاه تهران تأکید کرد: باید راه هایی پیدا کنیم 
تا دانش��جویان مقطع ارش��د دیگر نگرانی هایی از این قبیل و 
حضور در آزمون چند ساعته نداش��ته باشند، لذا پیشنهاد 12 
دانشگاه برتر که در نشست دانش��گاه صنعتی اصفهان حضور 
داش��تند این بود که ظرفیت 10 درصدی نف��رات اول به 20 

درصد افزایش یابد.
نیل��ی احمدآبادی ادامه داد: پذیرش دانش��جو به ش��یوه های 

مناسب دغدغه ای است که باید به آن توجه بیشتری شود، اما 
آمار نسبی نشان می دهد در پذیرش دانشجویان استعداد برتر 
در مقطع کارشناسی ارشد دچار نقصان هس��تیم، نه اینکه به 

آزمون ها ایراد بگیریم، اما باید 
روش های موج��ود را اصالح 
 کرد و به دنبال اصالح روندها 

باشیم.
وی با بی��ان اینک��ه برگزاری 
المپیادهای علمی دانشجویی 
را مثب��ت ارزیاب��ی می کنم، 
خاطرنش��ان کرد: جلوگیری 
از مهاجرت مغزها نیز از دالیل 
دیگر برگزاری این المپیاد بود 
و می توان آن را مثبت دانست.

سرپرس��ت دانش��گاه تهران 
گفت: امروز که دانشگاه های 
ما به س��مت دانش��گاه های 
نس��ل س��وم و کارآفری��ن 
حرکت می کنند بایدببینیم 
چ��ه  برنامه های م��ان  در 

تغییراتی را در این خصوص انج��ام دهیم، زیرا نمی توان با اتکا 
 به روش های گذشته به دنبال رس��یدن به هدف تعیین شده

 بود.
نیلی احمدآب��ادی ادامه داد: بای��د در آزمون های پذیرش��ی 
خود نیز ش��رایطی را فراهم کنیم تا این آزمون ها دانشجویان 
را ب��رای آم��اده  ش��دن در محیط ه��ای کس��ب و کار آماده 
 س��ازد، ام��ا آزمون ه��ای م��ا فع��اًل ای��ن ش��رایط را فراهم

 نمی کند.
وی با اش��اره به اینکه آزمون های موجود بیشتر در رشته های 
پرمتقاضی متمرکز هس��تند، گفت: این آزمون ها در حالی که 
بیشتر در زمینه های رش��ته های پرمتقاضی متمرکز هستند 
توجه جدی ب��ه نیاز بازار و نیازهای کش��ور ندارن��د، در حالی 
که نیاز کش��ور به رش��ته هایی مانند تحول در علوم انس��انی 
 و اجتماعی اس��ت و بنابرای��ن باید ای��ن نیازها را نی��ز درنظر

 گرفت.
سرپرست دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه شرایط کشور وقتی 
بهبود می یابد که در علوم انس��انی تحول ایجاد ش��ود، اضافه 
کرد: بنابراین رشته های دانش��گاهی را نمی توان صرفاً از نظر 
پرمتقاضی  بودن نگاه کرد، بلکه به نیاز کشور باید به طور جدی 

توجه کرد.
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رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم آخرین 
بازمانده جنایتکاران حادثه گلپای��گان به عنوان محارب و 
مفس��د فی االرض خبر داد و گفت: حکم اعدام فرد مذکور 
به زودی در مح��ل وقوع جنایت در گلپای��گان و در مألعام 

اجرا می شود.
احمد خسروی وفا اظهار داش��ت: عامالن حادثه گلپایگان 
در گذش��ته در استان های مختلف کش��ور اقدام به سرقت 
کرده بودند و 10 فقره سرقت مسلحانه در پرونده آنها وجود 
داش��ت.وی افزود: 6 دی ماه نیز این س��ارقان در درگیری 
مسلحانه با مأموران شهرستان گلپایگان، متأسفانه 3 تن از 
مأموران نیروی انتظامی و 2 نفر از مردم عادی این شهرستان 
را به شهادت رس��اندند که البته در صحنه درگیری یکی از 

سارقان نیز به هالکت رسید.

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: با پیگیری 
مأموران اس��تان در تاریخ 11 دی ماه خانه محل اختفای 
عام��الن این حادثه شناس��ایی ش��د و در اق��دام مأموران 
 یک نف��ر دیگر از س��ارقان کش��ته و نفر س��وم دس��تگیر

 شد.
وی بیان کرد: تنها عامل بازمانده از این حادثه بالفاصله پس 
از دستگیری در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و با تالش 
فراوان مراجع قضایی و هماهنگی خوب با قضات دیوان عالی 
کشور پرونده به س��رعت منتهی به صدور رأی شد و حکم 
ضارب به عنوان محارب و مفس��د فی االرض صادر و قطعی 
شد.خسروی وفا تصریح کرد: با صدور این رأی، حکم اعدام 
فرد مذکور به زودی در محل وقوع جنایت در گلپایگان و در 

مألعام اجرا می شود.

مدیرکل صداوس��یمای مرکز اصفهان گفت: بهترین توصیف 
برای اصفهان این است که بگویم تمام آثار، محاسن و فرهنگ 
ایران اسالمی را می توان در اصفهان پیدا کرد و تالش ما در صدا 

و سیمای مرکز اصفهان، ارایه این محاسن است.
مس��عود احمدی افزادی در مراس��م معارفه خ��ود به عنوان 
مدیرکل جدید صدا و س��یمای مرکز اصفهان پس از دریافت 
حکم خود به عنوان مدیرکل جدید با بیان اینکه اصفهان معرف 
ایران، شهر تاریخ، ادیان، استان مفاخر و سرداران شهید و عالمه 
پرور است، اظهار داشت: باید بگویم که این تعاریف برای این 
استان کافی نیست زیرا اصفهان شهر بزرگان کریم، مردان و 
زنان اهل معرفت و به تعبیری ش��هر کریمان فرهنگ و علم و 
معرفت اس��ت.وی با بیان اینکه توفیق خدمت در بین چنین 
مردم و مسووالنی را ارج می نهم، افزود: این مسوولیت برای من 

به شرط بقا فرصتی است تا در کنار مردم، مسووالن و همکارانم 
چیزهایی را یاد بگیرم.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: چه کسی 
است که نداند در رسانه ملی هر روز و هر ساعتش با چه سختی 
در لحظات اطالع رسانی، خبررسانی و تولید برنامه می گذرد 
زیرا ما نه شب داریم و نه روز، چون در رسانه ملی تعطیلی معنا 
 ندارد.وی با بیان اینکه بیش از یک دهه کار و مدیریت مستمر و

 طاقت فرسای آقای کلباسی در صدا و سیمای اصفهان یعنی 
یک دنیا تالش و تحمل کوله باری از فشارها و سختی ها، گفت: 
این تالش 13 ساله جز با توکل به خدا و با استعانت از امام زمان 
)عج( و به یاری مردم و مسووالن امکان پذیر نبوده و من هم با 
قدردانی از زحمات ایشان امیدوارم بتوانم توفیق خدمتی مؤثر 

را در این استان و این مرکز داشته باشم.

به زودی صورت می گیرد 

  اعدام آخرين بازمانده جنايتکاران حادثه گلپايگان
مديرکل صداوسیمای مرکز اصفهان:

در رسانه ملی تعطیلی معنا ندارد
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 شرکت فوالد مبارکه ) قفسه های رافینینگ ( 
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48332431مناقصه7
خرید 2 مجموعه تجهیزات مربوط به پروژه اندازه گیری سرعت ورق به روش استفاده از 

 تجهیزات نوری و لیزری )laser speed measurment( به همراه عملیات نصب ، 
راه اندازی و تحویل 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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93-4-397
توسعه شبکه فاضالب خیابان بافندگان مجاور کوی سفید شهرک قدس 

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

1/025/481/80051/300/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب و خدمات مشترکین منطقه اردستان 93-4-398
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بايد راه هايی 
پیدا کنیم تا 
دانشجويان 

مقطع ارشد ديگر 
نگرانی هايی از اين 

قبیل و حضور در 
آزمون چند ساعته 

نداشته باشند



يادداشت

سهم پرداختی صنايع برای اجرای 
پروژه بهشت آباد افزايش می يابد

عضو مجمع ادواری شورای عالی استان ها گفت: اجرای پروژه 
بهشت آباد یکی از مهم ترین برنامه های اصفهان برای جبران 
خشکی زاینده رود به ش��مار می رود و در جلسه برگزار شده، 
مقرر شد که سهم پرداختی صنایع اصفهان برای اجرای این 
پروژه افزایش یابد.عباس حاج رس��ولی ها ، با اشاره به اهمیت 
جری��ان آب رودخانه زاینده رود  اظهار داش��ت: مطالبه اصلی 
مردم اصفهان در سفر رییس جمهور، آب و جاری بودن دایمی 
آن در رودخانه زاینده رود به شمار می رود و رسیدگی به مسایل 
کش��اورزان ش��رق و غرب اصفهان از اهم مطالبات ما بوده و 
جریان این رودخانه یک مطالبه بین المللی محسوب می شود.

وی اف��زود: مصوبه 9 م��اده ای یک��ی از مهم تری��ن مباحث 
کلیدی اس��ت که در جریان آب در زاینده رود کمک می کند، 
چراک��ه بهره ب��رداری از بخش های��ی از زاین��ده رود، خالف 
 این مصوبات ص��ورت گرفته ک��ه این وضعیت بای��د کنترل

 شود.عضو شواری ش��هر اصفهان با اشاره به پروژه بهشت آباد 
اصفهان بیان ک��رد: پ��روژه بهش��ت آباد در این ط��رح برای 
زاینده رود دیده شده که به صورت تونل، اجرایی شود و هفته 
گذشته جلس��ه ای با مس��ووالنی که می توانند در این زمینه 
نقش داشته باشند، برگزار ش��د.وی افزود: در این جلسه مقرر 
شد صنایع و به ویژه صنایع فوالد که از آب استفاده می کنند، 
مشارکت بیشتری برای تامین هزینه پروژه بهشت آباد داشته 
باش��ند و آب را به قیمت واقعی پرداخت کنند.حاج رسولی ها 
خاطرنش��ان کرد: در این راس��تا می توان با اوراق مشارکت از 
صندوق توسعه ملی پیش بینی ش��ود تا در بودجه های سال 
94 این موضوع پر رنگ تر دیده و پروژه بهشت آباد انجام شود.

 توسعه روابط اقتصادی
 اصفهان باگرجستان

رییس مجلس گرجستان گفت: توسعه روابط دوجانبه ایران 
و گرجستان دنبال می شود و س��فر به اصفهان این فرصت را 
 برای ما فراهم می کند تا توسعه روابط بیش از گذشته اجرایی

 شود.
داوید اوساپاشویلی  که به منظور بررسی زمینه های گسترش 
مناسبات و توسعه روابط دوجانبه به اصفهان سفر کرده بود، 
در جلسه ای مورد اس��تقبال اس��تاندار اصفهان قرار گرفت و 
اظهار داشت: این سفر فرصتی را فراهم کرده که بعد از مالقات 
با مقامات عالی رتب��ه ایران در تهران از ش��هر زیبای اصفهان 
 که نه تنها نصف جه��ان بلکه هم��ه جهان بوده نی��ز بازدید

 کنم.وی با بیان اینکه این مالقات ها بر توسعه روابط دوجانبه 
بین ایران و گرجستان بسیار تأثیرگذار است، افزود: اصفهان 
یک ش��هر تاریخی با قدمتی چند صد س��اله بوده و مناسبات 
تاریخی که بین اصفهان و گرجس��تان وج��ود دارد، می تواند 

زمینه ای برای افزایش تعامالت باشد.
رییس مجلس گرجس��تان با بیان اینکه مردمان گرجس��تان 
در قرن  ه��ای متمادی در این اس��تان س��کونت داش��ته اند، 
بی��ان ک��رد: زندگ��ی مس��المت آمیز گرجی ه��ا در اصفهان 
نش��انه وجود مناس��بات تاریخی و فرهنگی بی��ن اصفهان و 
کش��ور گرجس��تان است.اس��تاندار اصفهان در این جلس��ه 
گفت: رییس مجلس گرجس��تان به دع��وت رییس مجلس 
شورای اس��المی ایران به کش��ور ما س��فر کرده اند و در سفر 
خود به تهران مالقات ه��ای خوبی هم در تهران داش��ته اند.

رس��ول زرگرپور با بیان ویژگی های تاریخی و فرهنگی ش��هر 
اصفه��ان و همچنین ظرفیت ه��ای اقتص��ادی و تجاری این 
ش��هر تصریح کرد: حضور مقام��ات کش��ورهای مختلف در 
اصفهان زمینه توس��عه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی 
و فرهنگی را فراهم می کند و امیدوار هس��تیم این س��فر نیز 
به توسعه 2 کش��ور و همچنین افزایش تعامالت کمک کند.

وی خاطرنش��ان کرد: ریی��س مجلس گرجس��تان و هیات 
همراه در طول ی��ک روز اقام��ت در اصفهان به شهرس��تان 
 فریدون شهر، محل اقامت گرجی های مقیم اصفهان نیز سفر

می کنند.

صادر ات يک میلیارد و 303 
میلیون دالر کاال از گمرک 

مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی، 
بیش از یک میلیارد و 303 میلیون دالر کاال به وزن یک میلیون و 

715 هزار تن از استان اصفهان صادر شده است.
 اس��داهلل احمدی ونهری افزود:ای��ن میزان صادرات نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته از نظر وزن 42 درص��د و از لحاظ 
ارزش 23 درص��د کاهش نش��ان می ده��د. وی اضاف��ه کرد: در 
این م��دت بالغ ب��ر 689 قل��م کاال به 83 کش��ور جه��ان صادر 
ش��ده ک��ه کش��ورهای ع��راق، ام��ارات، افغانس��تان، ایتالیا و 
 عم��ان بیش��ترین حج��م ص��ادرات را ب��ه خ��ود اختص��اص

 داده اند. وی عم��ده ترین کاالهای صادرات��ی از گمرک اصفهان 
در این م��دت را چدن، آه��ن، فوالد، ف��رش، مواد پتروش��یمی 
محصوالت آهنی و فوالدی بیان ک��رد و ادامه داد: میزان صادرات 
 فرش نی��ز ب��ه لح��اظ ارزش مع��ادل 157 میلی��ون دالر بوده

 است. 
احمدی ونهری گفت: صادرات محصوالت کش��اورزی نیز در این 
مدت 78 میلیون و 373 هزار دالر بود که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزن 38 درصد کاهش و از نظر ارزش 41 درصد 

تنزل داشته است. 

نفت می تواند۲00دالری شود
    دبیرکل اوپک گف��ت: قیمت نفت می تواند حت��ی به بیش از 
200 دالر در هر بش��که هم برسد به ش��رطی که در حوزه نفت 
و گاز سرمایه گذاری نش��ود. عبداهلل البدری گفت، اگر در حوزه 
نفت و گاز سرمایه گذاری نشود، شاهد قیمت بیش از 200 دالر 
هم برای آن خواهیم بود. البته وی به زمان مشخصی اشاره نکرد. 
همچین به دنبال اظهارنظر "عبداهلل البدری" نفت وست تگزارس 
ایترمیدیت، کاهش 2.7 درصدی خ��ود را جبران کرد. دبیرکل 
اوپک به کاهش 46 درصدی قیمت نفت در سال 2014 میالدی 
اش��اره کرد و افزود: کشورهای عضو س��ازمان اوپک در پاسخ به 
تولید نفت "شیل" آمریکا، تولید خود را کاهش نداند و عرضه بر 

تقاضا پیشی گرفت. 

معاون سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات خاطرنشان کرده که 
س��یم کارت های جعلی و احراز 
هویت نش��ده تا پایان بهمن ماه 
قطع خواهند ش��د اما جای این 
سوال وجود دارد که سیم کارت 

چه کسانی قطع خواهد شد؟
از حدود دو ماه پی��ش تاکنون 
اپراتوره��ای تلف��ن موظف به 
تکمیل اطالعات مشترکان خود 
ش��ده اند و بر همین اس��اس به 
شیوه های مختلف به مشترکان 
خود هش��دار داده ان��د که الزم 
است اطالعاتش��ان را از طریق 
شیوه های اعالم شده به اطالع 

اپراتور برسانند.
اکنون معاون س��ازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات در این زمینه 
می گوید طی این مدت اپراتورها 
حداقل دو تا هش��ت بار به تمام 
مش��ترکانی که اطالع��ات آنها 
ناقص ب��وده تذک��ر داده اند که 
باید اطالعات خود را وارد شبکه 

کنند.
غالمرضا داداش زاده همچنین 
تاکید ک��رده که ح��دود 15 تا 
20 درص��د مش��ترکان نیز این 
اطالع��ات را وارد کرده ان��د اما 
افرادی که هنوز به این موضوع 
اقدام نکرده اند در صورتی که تا 
نیمه بهمن م��اه اطالعات خود 
را وارد نکنند، س��یم کارت آنها 
قطع خواهد شد.اما در این میان 
این س��وال پیش می آید که چه 
کس��انی و از چه طریق باید چه 

اطالعاتی را منتقل کنند؟
بنا ب��ر اع��الم معاون س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات، 
مش��ترکانی که ط��ی ماه های 
گذش��ته به آن ها اعالم شده که 
باید به تکمی��ل اطالعات خود 
بپردازن��د ت��ا نیمه بهم��ن ماه 

فرصت دارند نس��بت به ارسال 
کد ملی خ��ود به اپرات��ور اقدام 
کنند چراکه در بازه ای از زمان در 
سال های قبل، به هنگام خرید 
سیم کارت کد ملی افراد پرسیده 
نمی ش��ده که حاال الزم اس��ت 
مشخصات سیم کارت براساس 
کد ملی مالک مشخص باشد به 
همین دلیل کاربرانی که اپراتور 
آن ها اعالم کرده اطالعاتش��ان 
ناقص است، موظف هستند کد 
ملی خود را تا نیمه بهمن ماه از 
طریق شیوه های اعالم شده به 

اطالع اپراتور برسانند.
در این میان مشترکان ایرانسل 
می توانن��د اطالعات خ��ود را از 
طریق پیامک به ش��ماره 272 
ارسال کنند و مشترکان همراه 
اول نیز در ص��ورت ناقص بودن 
اطالع��ات می توانند با ارس��ال 
پیامک به شماره 8980 شماره 
کد ملی خود را به اپراتور اعالم 
کنند.البت��ه از طری��ق س��ایت 
اپراتوره��ا نی��ز می ت��وان این 

عملیات را انجام داد.
درب��اره مش��ترکان رایت��ل نیز 
 گوی��ا با توج��ه به اینکه س��یم

 کارت ه��ای این اپرات��ور ظرف 
سال های اخیر به فروش رسیده 
چنین مش��کلی وجود ندارد و 
ارسال کد پستی مشترکان برای 

اپراتور ضرورتی ندارد.
در حال حاضر در فاز اول تکمیل 
اطالعات مشترکان تنها شماره 
کد ملی صاحبان س��یم کارتها 

مدنظر است.
در حال حاضر در موارد متعدد 
با بهره گیری از سیم کارت هایی 
ک��ه هوی��ت جعل��ی دارن��د، 
کالهبرداری های متعدد صورت 
گرفته و به واسطه آنها مشکالت 

مختلفی ایجاد شده است.

سیم کارت های جعلی و احراز هويت 
نشده قطع خواهند شد

اخبار کوتاه 

4
جوجه ریزی در مرغداریهای نایین افزایش یافت

 جوجه ریزی در مرغداریهای شهرستان نایین تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش یافت.احمد رضا باقریان مدیر جهاد کشاورزی 
نایین گفت: در این مدت هفت میلیون و 719هزار و 505 قطعه جوجه ریزی انجام شد. 

طب��ق اطالعی��ه بعض��ی از خودروس��ازان داخل��ی 
و خارج��ی، خودروها از ای��ن پس با م��دل 94 روانه 
بازار خواهند شد.در حالی براس��اس اطالعیه جدید 
خودروسازان، از این پس خودروها با مدل 94 به بازار 
عرضه می شوند که در سال های گذشته قاعده دیگری 
در بازار حکم فرما بود؛ موضوعی که صدای بس��یاری 
از خریداران را در آورده بود.در یکی دو سال گذشته 
خودروهایی که در ایام پایانی س��ال تولید می شد، با 
مدل همان سال به مشتریان تحویل داده می شد. به 
طور مثال، در سال گذش��ته حتی در تاریخ بیست و 
پنجم اسفندماه شاهد بودیم که خودرو با مدل سال 

92 به بازار عرضه می شود.
این موضوع گله و شکایت بسیاری از خریداران خودرو 
را در پی داشت که چرا چند روز یا چند هفته مانده به 
پایان سال، خودرویی با مدل همان سال به آنها داده 
می شود و خودرو مدل سال آینده در اختیار آنها قرار 
نمی گیرد.به ط��ور معمول در دنیا این گونه مرس��وم 
است که خودروس��ازان چند ماه مانده به پایان، مدل 
سال آینده خودرو را راهی بازار می کنند. در این رابطه 
می توان به شرکت هیوندای اش��اره کرد. این شرکت 
چند سالی اس��ت در بازار ایران فعالیت دارد. شرکت 
هیوندای در مردادماه امس��ال خودرو خود را با مدل 
2015 به بازار عرضه ک��رد؛ یعنی حدود 5 ماه قبل از 

پایان سال میالدی و شروع سال 2015.
در حال حاضر پالک ش��دن خودروها و تعیین مدل 

آنها توسط پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی صورت 
می گی��رد. پلیس راهور چند س��الی اس��ت به خاطر 
کسری بعضی از آپشن های ایمنی خودروها، از عرضه 
مدل س��ال آینده جلوگیری می کرد، ولی امس��ال با 
اتفاقات جدید، مشتریان و خریداران خودروها شوکه 
ش��ده و از اوایل بهمن ماه، بعضی از خودروها با مدل 
س��ال 94 پالک می ش��وند.به هرحال موضوع پالک 
شدن خودروها با مدل سال 94 شاید این روزها بتواند 
رونقی در بازار راکد خودرو ایجاد کند و فروشندگان 
خودرو که چند سالی اس��ت بازار شب عید ندارند، با 

ورود خودرو مدل سال 94 رونقی در بازار پیدا کنند.
تحويل »دنا« به مشتريان آغاز شد

گروه صنعتی ایران خ��ودرو اعالم ک��رد: همزمان با 
آغاز دهه مبارک فجر دع��وت نامه های خودروی دنا 
با موعد تحویل تیر و مرداد ماه سال 93 به مشتریان 
ارسال شد.از ایکوپرس، با اعالم رسمی و نهایی قیمت 
فروش محصول دنا از س��وی ش��ورای رقابت، اولین 
سری از دعوت نامه های دنا که موعد تحویل آن تیر و 
مرداد امسال بود ارسال شد.به رغم عدم قیمت گذاری 
برحسب مستندات ارایه شده شرکت ایران خودرو و 
تحمیل آس��یب های احتمالی، این شرکت با رویکرد 
پاس��خگویی به تعهدات و کس��ب رضایت مشتریان 

نخستین سری دعوت نامه های دنا را ارسال کرد.
برمبنای این گزارش مش��تریان می توانند با دریافت 
دعوت نامه از نمایندگی ها نس��بت ب��ه تکمیل وجه 

مبلغ مابه التفاوت از طریق اینترنت و یا دستگاه های 
کارتخوان نمایندگی اقدام کرده و پس از گذشت 10 

روز خودروی خود را دریافت کنند.
خودروی دنا در دو کالس با تری��م داخلی تک رنگ 
)مش��کی( و دو رنگ )مش��کی و کرم( و ب��ه انتخاب 

مشتریان عرضه می شود.
دعوت نامه های مشتریانی که موعد تحویل خودروی 
آنها ش��هریور ماه اس��ت نیز پس از بررس��ی نهایی و 
مطابقت با موجودی خودرو، به ترتیب اولویت ارسال 
 می ش��ود. به این ترتیب این دس��ته از مشتریان نیز

 می توانند ب��ه زودی رانندگی با خ��ودروی لوکس و 
مدرن دنا را تجربه کنند.

گرانی خودرو نتیجه محدوديت وارداتی    
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودرو 
ایمن و ب��ا کیفیت نیاز جامعه محس��وب می ش��ود، 
گفت: سیاست وزارت صنعت برای ایجاد محدودیت 
 در واردات خ��ودرو منج��ر ب��ه انحص��ار در واردات،

 رانت خواری و گرانی در بازار خودرو می شود.
محسن صرامی فروشانی در خصوص اتخاذ تصمیمات 
جدید در زمینه واردات خودرو، اظهار داشت: تصمیم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه واردات 
خودرو خارجی تنها توسط چند شرکت خاص انجام 

شود، صحیح نیست. 
وی ادامه داد: باید پذیرفت با انحصاری کردن واردات 
خودرو امکان رانت خواری و گرانی در بازار خودرو به 

وجود می آید. 
نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس ب��ا بیان 
 اینکه، خودرو ایمن و با کیفیت نیاز جامعه محسوب 
می ش��ود، تصریح کرد: تصمیم وزارت صنعت مبنی 
بر محدودیت برای وارد خودرو به کش��ور با اصل 44 
قانون اساسی منطبق نبوده و همچنین نباید فراموش 
شود که بر اساس قانون تجارت واردات و صادرات آزاد 
اس��ت. وی با بیان اینکه همچنان باید خودرو توسط 
واردکنندگان بیش��تری وارد کشور ش��ود، گفت: در 
واردات خودرو نباید س��خت گیری کرد البته نظارت 
دقیق بر حسن انجام کار یک ضرورت اساسی در این 
زمینه بوده که نباید فراموش شود. صرامی فروشانی 
گفت: باید پذیرفت محدودیت در واردات خودرو باعث 
می شود زمینه فروش خودروهای بی کیفیت داخلی 
بیشتر تضمین ش��ود و حتی رقابت محدودی که در 
بازار نیز وج��ود دارد از بین برود. وی یادآور ش��د: در 
هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت که مدعی 
توسعه و پیشرفت صنعت کش��ور است باید تدابیری 
عملیاتی اتخاذ، ت��ا مردم مجبور به خری��د خودرو با 

کیفیت پایین و قیمت گران نشوند.

بازار خودرو در آستانه شب عید رونق می گیرد؟

خودروها با مدل 94 عرضه می شود 
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خشکی 50 درصد 
زمین های حاصل خیز

پلمپ  صرافی ها
 کلید خورد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بیش از 50 درصد 
از اراضی زیرکشت استان اصفهان با کمبود آب مواجه شده و دچار خسارت 
شدند. مصطفی حجه فروش با اشاره به وضعیت کشاورزی در سطح استان 

اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش برجسته ای در اقتصاد استان دارد.
وی ادامه داد: استان اصفهان در هشت محصول اساسی زراعی، باغی و دامی 
ضریب خودکفایی باالی 100 درصد دارد و در 10 محصول دارای رتبه  اول 

تا پنجم کشور است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استمرار خشکی 
زاینده رود موجب افزایش تعداد چاه ه��ا و افت آب های زیرزمینی را فراهم 
کرده است.وی یادآور شد: عالوه بر این فشار بر آب خوان های آب زیرزمینی 
به شدت افزایش یافته و تعداد زیادی از قنوات و چشمه ها در حوزه  زاینده رود 

را خشک کرده است.

 معاون نظارت بانک مرکزی، صادرکنندگان را عامل تزریق حجم باالیی 
از ارز به بازار آزاد دانست و از پلمپ شدن صرافی های متخلف خبر داد.

حمی��د تهرانف��ر درب��اره اینکه ابالغی��ه اخی��ر بانک مرک��زی برای 
تعیین میانگین نرخ ارز از س��وی کان��ون صرافان این ابه��ام را ایجاد 
می کند که مگر صراف��ان تامین کنن��ده ارز در بازار آزادن��د که باید 
نرخ را نیز تعیین کنند؟ اظه��ار کرد: خیر. صراف��ان تزریق کنندگان 
ارز به بازار نیس��تند، اما کانون صرافی ها تش��کلی با انتخاب صرافان 
 اس��ت که مدیریت آن می تواند هر س��اله بر اس��اس انتخابات تغییر

 کند. این کانون ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با بانک مرکزی داشته و 
اینکه در بازار چه می گذرد، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام دهد که 
به نفع بازر ارز باشد، صرافان چه نیازهایی دارند که بانک مرکزی به آن 

پاسخ دهد و سایر ضروریات را از طریق آن دریافت می کنیم.

س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت دام، طیور و 
دامپزش��کی  از امروز  تا 11 بهمن م��اه در اصفهان برگزار 
خواهد شد تا 109 مشارکت کننده این نمایشگاه تخصصی، 
آخرین دستاوردها و جدیدترین نمونه محصوالت خود را 

در معرض دید عموم قرار دهند.
 ای��ن نمایش��گاه در 8 ه��زار و 500 مت��ر مرب��ع فضای 
نمایش��گاهی و در س��ه س��الن، مش��ارکت کنندگانی از 
اس��تان های اصفهان، تهران، خراس��ان رض��وی، البرز، 
فارس، کردستان، کرمان، گلستان و گیالن و نمایندگان 
فروش کشورهای ایتالیا، آلمان و چین را میزبانی می کند.

تولیدکنندگان ان��واع خ��وراک، افزودنی ها و مکمل های 
خوراکی دام و طیور، ماش��ین آالت، تجهی��زات و ادوات، 
فعاالن بخش ه��ای مرغ��داری و دامپ��روری، داروهای 
دامپزشکی و البراتوارها و تجهیزات دام و طیور، تأسیسات 
دامپروری، مرغداری، مراکز علمی و تحقیقاتی، ارگان ها و 
سازمان های دولتی و نشریات از جمله شرکت کنندگان این 
نمایشگاه هستند.در نمایشگاه امسال مشارکت کنندگان 
زیرگروه ماشین آالت حضور و استقبال بیشتری داشته اند 
و به همین دلی��ل تغییراتی در تفکیک س��الن ها صورت 
 گرفته تا فضای بیشتری به حوزه ماشین آالت اختصاص

 داده شود.

امروز بیش از 2.7 میلیون نف��ر در چین، ثروتی بیش 
از 720.000 یورو دارند و جالب اس��ت بدانیم که سن 
خرید کاالهای لوکس در این کشور از 34 به 25 تا 28 

سال کاهش یافته است.
 چینی های چشم بادامی، عاش��ق تجمالت و لوکس 
هس��تند. به گزارش مجله فرانس��وی نوول آبزرواتور، 
چینی ها در سال جاری به اولین خریدار کاالی لوکس 

تبدیل می شوند و دلیل آن باال رفتن درآمد آنهاست. 
  از س��ویی، مش��تریان کااله��ای لوکس دیگ��ر تنها 
چینی های پولدار و مرفه نیستند، بلکه طبقۀ متوسط 
در این کشور نیز به مش��تریان این کاالها تبدیل شده 
است. چینی ها در س��ال 2011، 11درصد  و در سال 
گذش��ته 25درصد از کاالهای لوکس حهان را مصرف 
کردند. اما نکتۀ قابل توجه افزایش شمار ثروتمندان در 
این کشور است. فساد موجود در حزب حاکم چین، طی 
سال های اخیر به افزایش جمعیت پولدارها و مصرف 
کاالهای لوکس کمک کرده است. هرچند دولت همواره 
شعار می دهد که عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم 
کرده، اما بخش قابل توجهی از همین جمعیت مرفهین 
چین و مش��تریان کاالهای لوکس را اعضای بلندپایۀ 

حزب حاکم تشکیل می دهند. 

مدیر کل اداره حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان از 
افتتاح چند پروژه شامل مجتمع خدماتی و پل، در ایام دهه 

فجر امسال خبر داد.
 داریوش امانی افزود: دو مجتمع خدم��ات بین راهی در 
کیلومتر 16 جاده مبارکه - اصفهان در مساحتی بالغ بر12 
بر هزار و 348 متر مربع در دهه فجر افتتاح می شود.وی 
با اش��اره به صدور موافقت اصولی این طرح در س��ال 92 
گفت: این پروژه در مدت کمتر از دو سال با سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی برای ارایه خدمات به مسافران به مرحله

 بهره برداری رسیده است.
وی افزود: تا پایان سال جاری دو مجتمع خدماتی رفاهی 
»فانوس« و »رس��تو« در محورهای اردستان – کاشان و 
ش��هرضا – آباده نیز به بهره برداری خواهد رسید. امانی 
ادام��ه داد: دراین مجتمع ها تمام امکان��ات رفاهی مانند 
جایگاه سوخت، رستوران، غرفه های تجاری، استراحتگاه 
رانندگان، نمازخانه و آالچیق برای رفاه مس��افران تعبیه 
 شده اس��ت.وی با اش��اره به جایگاه اول اصفهان در تعداد

 مجتمع های بین راهی افزود: امید است با ایجاد امکانات 
رفاهی مناس��ب در ای��ن مجتمع ه��ای بی��ن راهی گام 
ارزشمندی در راس��تای کاهش تلفات جاده ای برداشته 

شود.

 مش��اور وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: در 
برنامه های پنج ساله باید به محروم ترین گروه ها بپردازیم. 
ما امکانات زیادی نداریم تا به همه آرمان های خود طی 
پنج سال دست یابیم بنابراین در حوزه زنان به ناچار باید 

به محروم ترین و نیازمندترین قشر آنان توجه کنیم.
بایزی��د مردوخی در همایش »زنان در مس��یر توس��عه 
اجتماعی«، افزود: در کش��ور ما برخی زنان کارتن خواب 
هس��تند و باید به آنان توجه ک��رد. 10 درصد جمعیت 
کشور زیر خط فقر ش��دید هس��تند بنابراین ما ناگزیر 
هس��تیم این گروه را در اولویت قرار دهی��م. وی تاکید 
کرد: برای رفع فقر الزم است نیروی جسمانی و استعداد 
این اف��راد را به عنوان یک س��رمایه در نظ��ر بگیریم و با 
آموزش، آنها را ب��ه توانمندی برس��انیم. در زمینه زنان 
 نی��ز الزم اس��ت برنامه های آم��وزش مهارت��ی ترتیب 

دهیم.
به گفته مردوخی، نظام رفاه اجتماعی در ایران تابع شغل، 
محل سکونت، جنس و سن خانواده است بنابراین ناگزیرم 
در طراحی برنامه ها به ویژه در حوزه زنان این متغیرها را 
مالک قرار دهیم و بیشتر بانوان نیازمند را توانمند کنیم 
و زمینه اشتغال آنان را فراهم سازیم تا بتوانند در بازار کار 

فعالیت کنند.

کاال پروژهنمایشگاه  خط فقر

برگزاری سیزدهمین 
نمايشگاه صنعت دام و طیور

چشم بادامی های مجنون 
تجمالت  هستند

افتتاح 5 طرح خدماتی استان 
در بخش حمل و نقل

 10 درصد جمعیت کشور
 زير خط فقر شديد 
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یادداشت

جشنواره ای با عنوان »ساخت کاردستی با کاغذهای باطله « توسط جزیره بازی، وابسته 
به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

گفتنی است؛ این برنامه روز ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح در جزیره بازی واقع در حد 
فاصل پل فردوسی و سی و سه پل برگزار می شود.

5 جشنواره ساخت کاردستی با کاغذهای باطله
هفتیادداشت

کتاب

فیلم های سینمایی را آنالین ببینید
سایت آپارات همگام با پیشرفته ترین فناوری روز دنیا، آپارات 
 فیلیمو را برای نخس��تین بار در ای��ران با ارایه طیف بس��یار 
گسترده ای از فیلم های سینمایی ایران و جهان رونمایی کرد.

طی دهه های گذشته تاثیر سینما و تلویزیون در زندگی بشر به 
شکل فزاینده ای رو به افزایش بوده است، از ساخت نخستین 
فیلم ها و پخش آن توسط دستگاه آپارات بر پرده سینماهای 
 قدیمی گرفته تا دنی��ای تلویزیون های س��ه بعدی، دی وی

 دی ه��ا و ابزارهای هوش��مند و اکن��ون همگام با پیش��رفته 
ترین فن��اوری روز دنی��ا، آپ��ارات فیلیموبرای نخس��تین بار 
در ای��ران با ارای��ه طی��ف بس��یار گس��ترده ای از فیلم های 
 س��ینمایی برتر ایران و جهان، اق��دام به پخ��ش آنالین آنها

 نموده است. 
بر اساس این گزارش این خدمات بر بستر آپارات )بزرگ ترین 
و سریع ترین س��رویس اشتراک ویدیوی کش��ور( ارایه شده 
و ش��ما به راحتی می توانید فیلم های م��ورد عالقه خود را با 
 استفاده از اینترنت بر روی تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت و

 تلویزیون های هوشمند مشاهده کنید.
  از نکات جالب توجه آپارات فیلیمو این است که کیفیت پخش 
را باتوجه به سرعت اینترنت ش��ما به صورت هوشمند تنظیم 
می کند و با استفاده از این فناوری شما فیلم ها را بدون مواجه 
شدن با هرگونه قطعی درپخش،به صورت نرم وروان خواهید 

دید.
با توجه به نیاز این خدمات در کش��ور، آپارات اقدام به طراحی 
این س��رویس و ارایه طیف بس��یار گس��ترده ای از فیلم های 
س��ینمایی ایران و جه��ان نمودهاس��ت.آپارات فیلیمو قصد 
دارد عالوه ب��ر فیلم های س��ینمایی، به زودی س��ریال های 
تلویزیونی، برنامه های ش��بکه خانگ��ی و ... را نیز به خدمات 
 خود اضافه کند.الزم به ذکر اس��ت حق کپی رایت مولفان در

 aparatfilimo.comرعایت شدهاست.
)OTT( ارایه این س��رویس کامال ب��ر بس��تر وب و اینترنت 
www.aparatfilimo.comمی باشد.این خدمات بر روی 

قابل رویت است.

بازگشت اژدها در سال 2018
قسمت سوم انیمش��ن » چگونه اژدهای خود را تربیت کنید« 

سال 2۰۱8 روی پرده می رود.
»چگونه اژدهای خود را تربیت کنید« نام یک فیلم انیمیشن 
آمریکایی است. قس��مت اول این فیلم سال 2۰۱۰  و قسمت 
دوم سال 2۰۱4 اکران شد و با استقبال خوب مخاطبین مواجه 
گردید و حاال قرار است قسمت سوم انیمشن» چگونه اژدهای 

خود را تربیت کنید« 29 جون 2۰۱8 روی پرده برود.  
این فیلم بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده و محصول 

شرکت دریم ورکز انیمیشن است.
  مش��هورترین گوینده این فیلم جی باروچل در نقش هیکاپ 
است. جرارد باتلر در نقش استویک پدر هیکاپ به گویندگی 
پرداخته اس��ت. آمری��کا فررا در نقش اس��ترد ب��ه گویندگی 

پرداخته است.  

با 10 اثر پرفروش جهان 
آشنا شوید

شاید این سؤال به ذهنتان خطور کرده که کدام 
کتاب تاکنون بیش ترین فروش را در تاریخ داشته 

است؟
۱- »داس��تان دو شهر« نوش��ته چارلز دیکنز به 
عنوان پرفروش ترین کتاب تک جلدی همه اعصار 
شناخته شده است. داستان جوان کشاورز زاده در 
دو ش��هر لندن و پاریس در زمان انقالب فرانسه 

رخ می دهد.
2- »ارب��اب حلقه ه��ا« نوش��ته ج. ر. ر. تالکین ، 
ادامه داستان هابیت اس��ت که در طول ۱2 سال 

نوشته شده است.
3- »شازده کوچولو« یا شهریار کوچولو داستانی 
از آنتوان دوسنت اگزوپری به شیوه سورآلیستی 
از زبان کودکی اس��ت که از س��یاره دور آمده و از 

آدم ها می پرسد.
 4- »هری پاتر و س��نگ ج��ادو« اولین نوش��ته

 جی کی رولینگ داستان زنده ماندن هری پاتر و 
کشته شدن والدینش

5- »سپس هیچ کدام باقی نماندند« یک جنایی 
معمایی نوشته شده توسط آگاتا کریستی، ملکه 

جنایت
6- رمان »رویای تاالر سرخ« نوشته کائو ژوکین، 

نویسنده چینی قرن هجدهم
7- »هابیت« اثر ج. ر. ر. تالکین

8- »او: تاریخ ماجراجویی« رمانی از س��ر هنری 
رایدر هاگارد )اطالعاتی از این کتاب در فارسی که 
۱۰۰ میلیون در دنیا فروخته، در دسترس نیست!(

9- »ش��یر، کمد و جادوگر«، اولین جلد از سری 
رمان های سرگذش��ت نارنیا نوش��ته س��ی. اس. 

لوئیس
۱۰- »کد داوینچی« نوشته دن براون

  در حالی که کمتر از یک هفته تا ش��روع س��ی و س��ومین 
جش��نواره فیلم فجر فرصت باقی است؛ ش��واهد و قراین تا 
ام��روز حاکی از عدم اکران فیلم های جش��نواره امس��ال در 

اصفهان است.
اکران برخی فیلم های جشنواره فجر در اصفهان، تاکنون در 
5 دوره متوالی به همت و حمایت وزارت کشور اتفاق افتاده 
است و این امکان را برای اهالی سینما و عالقه مندان آن فراهم 
کرده که آثار تازه س��ینمای کش��ور را قبل از اکران عمومی 
دنبال کنند اما ظاهرا امس��ال قراری بر پرداخت این هزینه 
از سوی وزارت کشور مقرر نش��ده است؛ اداره ارشاد اصفهان 
هم که متولی برگزاری این جشنواره در اصفهان است؛ توان 
پرداخت این هزینه ح��دودا 4۰۰ میلیونی را ن��دارد و هیچ 
متولی قدرتمند دیگ��ری هم برای اکران فیلم های امس��ال 

جشنواره در کالن شهر اصفهان وجود ندارد!
دبیر س��ی و س��ومین جش��نواره فیلم فجر اکران فیلم های 
جشنواره امس��ال در اس��تان های مختلف را منوط به اعالم 
آمادگی و درخواس��ت آنها دانس��ت. رضا داد افزود: ما برای 
اکران فیلم های جشنواره فجر منتظر اعالم آمادگی استان ها 
هستیم. وی اضافه کرد: هنوز هیچ استانی به طور قطع برای 
اکران فیلم ها اعالم آمادگی نکرده است اما احتماالتی برای 

اکران جشنواره در خراسان و فارس وجود دارد. 
داد اظهار داش��ت: در صورت��ی که اس��تان ها بتوانند حقوق 
نمایش فیلم در استان مربوطه را تامین کنند؛ اکران فیلم ها 
صورت خواهد گرفت و منعی برای این قضیه از سوی ما وجود 

ندارد. مش��کل تامین منابع نمایش فیلم هاس��ت که باید از 
طریق فروش بلیط، حامیان مالی و ... در استان های متقاضی 

تامین شود تا بتوان فیلم ها را اکران کرد. 
وی در رابطه با اعطای کم��ک هزینه یا برقراری ش��رایطی 
که اس��تان ها بتوانند؛ تحت آن فیلم ها را اکران کنند؛ گفت: 
پرداخت حقوق نمایش فیلم باید توس��ط خود اس��تان ها و 
از بودجه فرهنگی ش��ان تامین ش��ود؛ هر چند سال گذشته 
استان ها توانستند با کمک وزارت کشور حق و حقوق نمایش 
فیلم ها را تامین کنند و به برگزاری جش��نواره بپردازند ولی 
امسال امکان تحقق این امر وجود ندارد و خود استان ها باید از 
طریق منابع مالی فرهنگی شان به این قضیه مبادرت ورزند. 
نمی توانیم هزینه اکران جشنواره فجر در اصفهان 

را تامین کنیم
اما مدیر کل اداره ارشاد اصفهان در این رابطه گفت: تاکنون 
دس��توری مبنی بر اکران فیلم ها به اداره فرهنگ و ارش��اد 

اصفهان ابالغ نشده است. 
حجت الس��الم محمد قطبی در پاس��خ به این پرس��ش که 
دبیر کل جش��نواره اکران فیلم ها را در شهرستان ها بالمانع 
دانسته ادامه داد: متاس��فانه ما علی رغم تمایل مان هزینه ای 
برای اکران فیلم های جش��نواره فجر در اصفه��ان نداریم و 
بدهکاری مان از نمایش��گاه کتاب سال گذش��ته و برگزاری 

جشنواره فیلم پارسال را هنوز نتوانسته ایم تصفیه کنیم. 
وی اظهار داش��ت: ما نمی توانیم هزینه نمایش ۱۰ بار تکرار 
یک فیلم در جش��نواره را بپذیریم؛ چون عالوه بر س��نگین 

بودن هزین��ه با تعداد معدود س��ینماهای اصفهان س��النی 
برای نمایش  این فیلم ها در اصفهان وج��ود ندارد؛ بنابراین 
ما فقط بای��د 4 فیلم از میان آثار جش��نواره را نمایش دهیم 
که عمال ممکن نیس��ت و به ایجاد رقابت و فضای جشنواره 
در اصفهان منتهی نمی ش��ود اما نمی توانیم هزینه سنگین 
 نمایش تعداد زی��ادی فیل��م و درصد تهیه کنن��ده را تقبل

 کنیم. 
قطبی در رابطه با چگونگی امکان نمایش فیلم های جشنواره 
امس��ال در اصفهان افزود: تنه��ا در صورتی  که مس��اعدتی 
از س��وی اس��تانداری برای اکران فیلم ها ص��ورت بگیرد یا 
مسووالن جشنواره با اکران فیلم ها در یک یا چند سینمای 
اصفهان صرفا بر مبنای ف��روش بلیط موافق��ت کنند و یا با 
سینماداران اصفهان برای اکران فیلم ها بر همین روال عادی 
توافقی صورت گیرد؛ اکران فیلم های جشنواره سی و سوم در 

اصفهان ممکن می شود. 
مذاکره ای با استانداری صورت نگرفته است 

رسول یاحی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نیز در 
رابطه با مساعدت این ارگان برای اکران فیلم های جشنواره 
در اصفهان گفت: ما مشکلی برای مذاکره در جریان مساعدت 
نداریم اما متولی اصلی این قضیه اداره ارش��اد استان است و 
با ما تاکنون در جریان این موضوع مذاکره ای نش��ده است و 

اطالعی از این قضیه نداریم. 
اکران فیلم های جشنواره باید محدود باشد

مدیریت سینمایی حوزه هنری اصفهان نیز در این باره گفت: 
اکران فیلم های جشنواره فجر امس��ال در اصفهان به انجام 
هزینه توسط مسووالن استان و اداره ارشاد اصفهان بستگی 
دارد؛ اداره ارش��اد ظاه��را هزینه ای برای عملی ش��دن این 
موضوع ندارد و تاکنون هم خبری مبنی بر تامین این هزینه 

توسط استانداری اصفهان مخابره نشده است. 
حسینی در رابطه با لزوم اکران فیلم های جشنواره در اصفهان 
گفت: به نظرم فیلم های جشنواره باید فقط در تهران و چند 
کالن شهر اصلی اکران ش��وند؛ آن هم اکرانی محدود و مثال 
تک س��ینمایی زیرا اکران در بیشتر س��ینماها باعث ایجاد 

مشکل در اکران عمومی فیلم ها در آینده می شود.
فقط هزینه کپی یک فیلم از تهران به اس�تان ها

 5 میلیون تومان است 
رییس سینما قدس اصفهان هم با اعلم اینکه دستوری مبنی 
بر اکران فیلم های جشنواره تا این لحظه مخابره نشده است؛ 
گفت: هزینه کپی یک فیلم از تهران به اس��تان ها 5 میلیون 
تومان است و پرداخت چنین هزینه ای برای استان ها امکان 

پذیر نیست.

آخرین خبرها  از وضعیت اصفهان در برپایی جشنواره فیلم فجر امسال

هیچ استانی برای حضور جشنواره اعالم آمادگی قطعی نکرده است
اصفهان هزینه 400 میلیونی  اکران جشنواره فجر  را  ندارد 
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مفاد آرا
10/428 شماره:103/93/2161/58-1393/10/14 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص  فاصله 15 روز  به  اطالع عموم در دونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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  علیجان  فرزند  بیدگلی  بهمنی  حسین  آقای  هیأت:   5737 شماره  1-رأی 
شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  پور  خورشیدی  طاهره  خانم  و   6476 شناسنامه 
83  )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129/19 مترمربع شماره پالک 2144 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  بهمنی  محمدرضا  آقای  هیأت:   6478 شماره  2-رأی 
شماره  مترمربع   129/21 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،6190032400 شناسنامه 
پالک 2154 فرعی مجزا از شماره 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از حسین بهمنی بیدگلی)مالک رسمی(.
3-رأی شماره 8067 هیأت: خانم طیبه فرقانی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 984  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع شماره پالک 2181 فرعی مجزا از پالک 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 9127 هیأت: آقای علی عباس نساجی فرزند حسین شماره شناسنامه 
239 و خانم فاطمه اکوان فرزند کاظم شماره شناسنامه 6657 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 333/94 مترمربع شماره پالک 2194 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 9796 هیأت: آقای محمد رحیمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
7062 و خانم هنگامه تنورمال بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 215 )بالمناصفه(، 
از  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک 2203  به مساحت 129/50  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 155 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین حاجی زاده)مالک رسمی(.
اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  اسمعیلی  محمد  علی  آقای  هیأت:   10032 شماره  6-رأی 
شماره شناسنامه 30 و خانم فاطمه مفیدی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 26  
 2220 پالک  شماره  مترمربع   245/80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 10056 هیأت: خانم لیال عظیمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
34 ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 99/30 مترمربع شماره پالک 2221 فرعی از 

پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 10026 هیأت: آقای علی اکبر درویش زاده بیدگلی فرزند علی شماره 
  99 شناسنامه  شماره  رجبعلی  فرزند  بیدگلی  قندی  مریم  خانم  و   189 شناسنامه 
فرعی   782 پالک  شماره  مترمربع   227 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
9-رأی شماره 9978 هیأت: آقای محمدتقی اکبری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
9882 و خانم فاطمه کبوتری بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 1635 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   164 پالک  شماره  مترمربع   146/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند محمد شماره شناسنامه 83  آقای حسن رحیمی  10-رأی شماره 9944 هیأت: 
  1250029694 عباس شماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  عباس  الهام  خانم  و 
 163 پالک  شماره  مترمربع   100/45 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
فرزند حسین شماره  بیدگلی  زاده  رمضان  مجید  آقای  هیأت:   9303 11-رأی شماره 
)بالمناصفه(،  شناسنامه 233 و خانم رقیه ذاکر فرزند محمدآقا شماره شناسنامه 59 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/75 مترمربع شماره پالک 70 فرعی مجزا از شماره 

11 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  اکبر  علی  فرزند  مقدم  شفائی  غالمرضا  آقای  هیأت:   10065 شماره  12-رأی 
شناسنامه 91 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 134/10 مترمربع شماره پالک 4 فرعی و 
قسمتی از مشاعات از پالک 300 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
حسن  سید  فرزند  بیدگلی  سیدیان  جعفر  سید  آقای  هیأت:   10055 شماره  13-رأی 
شماره شناسنامه 297  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی مجزا از شماره 13 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 698 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فاطمه زهرا دهقانیان آرانی فرزند حسن شماره  : خانم  14-رأی شماره 9874 هیأت 
شناسنامه 454 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126/05 مترمربع شماره پالک 1285 
بیدگل خریداری عادی سید سعید  و  آران  ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  اصلی 

عباس زاده)مالک رسمی(.
شناسنامه  شماره  ابراهیم  فرزند  قدیمی  میثم  آقای  هیأت:   10050 شماره  15-رأی 
  672 شناسنامه  شماره  ابراهیم  فرزند  قدیمی  مرتضی  آقای  و   1250015601
فرعی   8 مترمربع شماره پالک  به مساحت 126/46  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

مجزا از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 8712 هیأت: آقای محمدحسین علی اکبرزاده آرانی فرزند حاجی آقا 
شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  مفرد  عصار  البنین  ام  خانم  و   2027 شناسنامه  شماره 
شناسنامه 10460 )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 95/55 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 2301 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمدرضا  فرزند  آرانی  ستاری  اقدس  خانم  هیأت:   7887 شماره  17-رأی 
پالک 1176  مترمربع شماره   150/75 به مساحت  یکبابخانه  44، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
18-رأی شماره 8734 هیأت: آقای سید حسین سیدی آرانی فرزند سید محمد شماره 
  224 شناسنامه  شماره  مسلم  فرزند  آرانی  سیدی  اقدس  خانم  و   323 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 232 مترمربع شماره پالک 7813 فرعی 
مجزا از شماره 283 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 8386 هیأت: آقای مهدی سیفیان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   222 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  رحمتی  زهرا  خانم  و   123
پالک  از  فرعی  پالک 2475  مترمربع شماره   109/70 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  دالوریان  زهره  خانم  هیأت:   8749 شماره  20-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   107/07 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،10660 شناسنامه 
2480 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

فرزند عزیزاله شماره  آبادی  بهتری نوش  مهین  : خانم  هیأت  21-رأی شماره 3895 
شناسنامه 4905، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/43 مترمربع شماره پالک 1397 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 5948 هیأت: خانم زهرا رضوانیان فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
10، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 185/50 مترمربع شماره پالک 1432 فرعی مجزا 
ثبتی  از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  از شماره 235 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  حاجی  علی  اکبر  آقای  هیأت:   5949 شماره  23-رأی 
شناسنامه  شماره  غالمرضا  فرزند  جعفرآبادی  پورغالم  زهرا  خانم  و   89 شناسنامه 
9976  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 181 مترمربع شماره پالک 1436 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 9145 هیأت: آقای غالمرضا پورغالم جعفرآبادی فرزند قدمعلی شماره 
شناسنامه 257 و خانم عذرا شبانی زاده آرانی فرزند جعفر شماره شناسنامه 7602  
 1481 پالک  شماره  مترمربع   452/78 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  آرانی  پز  شیره  محمد  آقای   : هیأت   9829 شماره  25-رأی 
شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  بکی  آقا  معصومه  خانم  و   73 شناسنامه 
157  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/75 مترمربع شماره پالک 1498 

از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 142 فرعی 
حوزه ثبتی آران و بیدگل.

26-رأی شماره 10058 هیأت: آقای سید سجاد عباس زاده آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 125008409، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/05 مترمربع شماره پالک 
1504 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  کسائیان  اشرف  خانم  هیأت:   2054 شماره  27-رأی 
پالک 970  مترمربع شماره   237/39 به مساحت  یکبابخانه  شناسنامه 362، ششدانگ 
فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  گرجیان  طلعت  خانم  هیأت:   10001 شماره  28-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   224/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  4057 شناسنامه 
1032 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  اله  ذبیح  فرزند  کیانی  محمد  آقای   : هیأت   9792 شماره  29-رأی 
68 و خانم مریم دادخواه فرزند عباس شماره شناسنامه 108 )بالمناصفه(، ششدانگ  
شماره  از  مجزا  فرعی   4985 پالک  شماره  مترمربع   187/75 مساحت  به  یکبابخانه 
 267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  بارانی  مصطفی  آقای  هیأت:   9932 شماره  30-رأی 
شناسنامه 1901 و خانم نرجس شاه میرزائی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 730  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 78/35 مترمربع شماره پالک 5089 فرعی 
مجزا از شماره 192 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی اکبر خدمتکار و زهرا 

میرحسینی)مالکین رسمی(.
شماره  اله  رحمت  فرزند  بیدگلی  امیدی  اعظم  خانم  هیأت:   9990 شماره  31-رأی 
شناسنامه 7948، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 204/70 مترمربع شماره پالک 5091 
فرعی مجزا از شماره 27 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از علی دادخواه)مالک رسمی(.
32-رأی شماره 9871 هیأت: خانم طیبه شیخ زاده نوش آبادی فرزند اسماعیل شماره 
پالک 3685  مترمربع شماره   267/75 به مساحت  یکبابخانه  89، ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 1410و1415و2489 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
33-رأی شماره 9853 هیأت: خانم پروین کلکو نوش آبادی فرزند علی محمد شماره 
پالک 3686  مترمربع شماره   260/50 به مساحت  یکبابخانه  35، ششدانگ  شناسنامه 
 40 پالک  از  فرعی  1409و1411و1412و1413و1438و2489  شماره  از  مجزا  فرعی 
اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فاطمه 

متولی نوش آبادی)مالک رسمی(.
حسن  فرزند  آبادی  نوش  نجارزاده  غالمرضا  آقای  هیأت:   10022 شماره  34-رأی 
امینه نزادی نوش آبادی فرزند یداله شماره شناسنامه  شماره شناسنامه 77 و خانم 
3968  )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
142/75 مترمربع شماره پالک 3694 فرعی مجزا از شماره 790 و قسمتی از مشاعات 

فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
35-رأی شماره 9974 هیأت: آقای غالمحسین قنبری نوش آبادی فرزند عباس شماره 
 122 شناسنامه  شماره  اله  خلیل  فرزند  سرشت  نیک  زهرا  خانم  و   757 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع شماره پالک 3692 فرعی 
مجزا از شماره 2932 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/08

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي محمود قلعه امام قیسي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت 
چاپي  بشماره  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء  و 
0659359 بشماره پالک 33/284 گردیده اند که سند مذکور ذیل ثبت 80231 در صفحه 
هزار سهم  یک  از  دویست سهم مشاع  بمیزان  انصاریپور  فاطمه  بنام  دفتر 471   397
87/12/18 دفتر247 شهرضا تمامت  ششدانگ ثبت مي باشد که به موجب سند 890– 
یکصد سهم مشاع از طرف فاطمه انصاریپور به محمدرضا میرشکارمقدم انتقال قطعي 
گردید سپس بموجب سند 888–87/11/26 دفتر247 شهرضا تمامت یکصد سهم مشاع 
به موجب  گردید سپس  قطعي  انتقال  به مرتضي جوهري  انصاریپور  فاطمه  از طرف 
مرتضي  ازطرف  مشاع  یکصد سهم  تمامت  393 شهرضا  دفتر   89/10/5–1785 سند 
جوهري به محمود قلعه امام قیسي انتقال قطعي گردیده و بنام وي ثبت گردیده اینک 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که در اجراي ماده 120آئین 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک  نامه اصالحي 
مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند 
آگهي  این  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  مي بایست  مي باشد  خود  نزد  مالکیت 
اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
را  المثني  مالکیت  ثبت سند  اداره  نگردد  یا سند معامله تسلیم  مالکیت  یا اصل سند  و 
سند  یا  مالکیت  سند  اگر  .و  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي  به  و  صادر  مقررات  طبق 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ اجرایيه 

پرونده:  بایگانی  شماره   139304002003001011/1 پرونده:  شماره   11/62
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003004381 ابالغیه:  شماره   9301827/1
به  رحیم  فرزند  نیا  موفق  محمد  آقای  به  بدینوسیله   139304002003001011/1
شناسنامه شماره 2828 ساکن اصفهان ورودی خانه اصفهان سوپر متین ابالغ می شود 
که طبق گزارش مورخ 1393/10/01 مامور مربوطه آدرس شما شناسایی نگردیده است 
ابالغ می گردد که برابر چک شماره 637273 مورخ 92/7/27 عهده بانک ملی ایران شعبه 
بلوار رزمندگان اصفهان مبلغ چهل و هشت میلیون ریال به بانک قوامین شعبه توحید 
اجراییه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار 
نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 139304002003001011/1 
در این اداره مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به 
است  اجراییه محسوب  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ابالغ می گردد  شما 
منتشر می گردد ظرف  و  زاینده رود چاپ اصفهان درج  در روزنامه  نوبت  یک  فقط  و 
انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت 
تعقیب خواهد شد.م الف:30329  علیه شما  مقررات  طبق  اجرایی  عملیات  دیگری   آگهی 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اجرایيه 

11/63 شماره پرونده: 9204002003001372/1 شماره بایگانی پرونده: 9202269/1 
بایگانی  شماره  به  چک  اجراییه  ابالغ   139305102003004219 ابالغیه:  شماره 
9202269 بدینوسیله به آقای کاظم جلیلیان فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 230 
پخش کیمیا ابالغ می شود که بانک قوامین  خیابان نیکبخت غربی –  ساکن اصفهان – 
شماره  چک  استناد  به  ریال   150/000/000 مبلغ  وصول  جهت  کشاورز  بلوار  شعبه 
اجراییه  شما  علیه  نیکبخت  شعبه  صادرات  بانک  عهده   1392/03/12 مورخ   236351
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9202269/1 در این اداره تشکیل شده و طبق 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته  گزارش مورخ 1392/12/28 مامور پست محل 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت.م الف:30093 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت
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آتیش زدم به مالم!!!

بحث خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرس��پولیس این روزها جدی شده 
و مسووالن این س��ازمان به اتفاق مدیران دو باشگاه پرطرفدار پایتخت جلسات 
متعددی را برگزار کرده تا در نهایت به جمع بندی نهایی برسند.الزم به ذکر است 
که پرس��پولیس به دلیل طرفداران بیش��تر خود 20 میلیارد بیشتر از استقالل 

قیمت گذاری شده است.
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نیمار: رونالدو
 باید تنبیه شود

 حضور عبدولی 
در جام جهانی

بازیکن برزیلی تیم فوتبال بارسلونا گفت »کریستیانو رونالدو« باید به دلیل 
کارت قرمزی که در بازی با کوردوبا گرفت تنبیه شود.

رونالدو در بازی روز شنبه با کوردوبا بر روی ادیمار مرتکب خطا شد و کارت 
قرمز مس��تقیم گرفت. وی که به تازگی جایزه برترین بازیکن سال جهان را 
گرفته پس از آن از طریق شبکه های اجتماعی از مدافع کوردو با عذرخواهی 
کرد.نیمار گفت: رونالدو اشتباهی انجام داد اما گاهی اوقات بازیکنان تحریک 
می شوند. صحبت کردن درباره این موضوع برای کسانی که آنجا حضور ندارند، 
آسان است. البته ما مجاز به انجام چنین کارهایی نیستیم و فکر می کنم او 

باید جریمه شود.
وی افزود: این اتفاق برای زیدان هم افتاد. حتی برای خود من. شما باید در این 

خصوص بر روی خودتان کار کنید.
رای رونالدو در خصوص این پرونده امروز چهارشنبه اعالم می شود.

قهرمان سال 2011 کش��تی فرنگی جهان اظهار کرد: با خود خیلی کلنجار 
رفتم که اصال به کشتی برگردم یا قید کشتی گرفتن را بزنم. نمی خواهم گفته 
شود عبدولی صحبت از مسایل مالی می کند اما من هم خانواده دارم و نباید 
شرمنده آن ها شوم.سعیدعبدولی همچنین گفت: االن روس ها، جمهوری 
آذربایجان و سایر تیم ها برای جبران باخت های خود، برنامه ریزی کرده اند. 
به قهرمانان خود پاداش داده و خود را آماده جام جهانی، مسابقه های جهانی 
و المپیک می کنند در حالی که فدراسیون ما برای پیشبرد کارهایش به دنبال 
جذب اسپانسر است.برنده مدال طالی جهان گفت: من کشتی گیر بدشانسی 
بوده ام اما با توکل به خدا تصمیم گرفتم با حضور مجدد حق خود را در میادین 
بین المللی گرفته و ب��رای افتخارآفرینی از هیچ کوشش��ی فروگذار نبوده و 
نخواهم بود. اما از مسووالن هم می خواهم به وضعیت زندگی قهرمانان توجه 

بیشتری داشته باشند.

سرپرست تیم فوتبال س��پاهان گفت: اگر ما نسبت به 
تاریخ آغاز مجدد لیگ اعتراض کنیم، غیر منطقی است 
و اینکه استقاللی ها نسبت به این موضوع اعتراض دارند 
را باید از خودشان بپرسید.رسول خوروش اظهار کرد: 
س��پاهان به آمادگی نسبی رس��یده اما به دلیل اینکه 
یک هفته بازی های لیگ از تاریخ اعالم شده قبلی جلو 
افتاد و با توجه به اینکه بازیکنان ملی پوشمان از جمله 

ملی پوشان امید به تیم اضافه نشده اند متضرر شدیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فدراسیون از قبل هم 
اعالم کرده بود ممکن است تاریخ بازی های لیگ تغییر 
کند، تیم ما به آمادگی نسبی رسیده و تنها هماهنگی 
بازیکنان مشکل اصلی تیم است.سرپرست تیم فوتبال 
سپاهان ادامه داد: اگر ما نسبت به تاریخ آغاز مجدد لیگ 
اعتراض کنیم، غیر منطقی اس��ت و اینکه استقاللی ها 
نسبت به این موضوع اعتراض دارند را باید از خودشان 

بپرسید.
وی با اشاره به بازیکنان مصدوم و محروم تیمش برای 
بازی حساس مقابل استقالل ادامه داد: علی کریمی سه 
اخطاره است مارسیو پس��وس و محرم نویدکیا را نیز به 

دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.
وی افزود: همیشه بازی های دو تیم سپاهان و استقالل 
از بازی های جذاب لیگ بوده و سپاهان نیز همیشه در 
استادیوم آزادی بازی های بسیار خوبی انجام داده است 
و تمام تالشمان این است که بتوانیم سه امتیاز بازی با 

استقالل را بگیریم.
بازیكن جوان سپاهان لژیونر نشد

هافبک تیم فوتبال سپاهان بعد از عدم توافق با باشگاه 
اوکژتپیس قزاقستان به اصفهان بازگشت.

میالد س��رلک بازیکن جوان س��پاهان که مورد توجه 
باش��گاه اوکژتپیس قزاقس��تان گرفته ب��ود و در هفته 
گذشته برای شرکت در تمرینات این تیم به ترکیه سفر 
کرده بود روز گذش��ته در پی عدم تواف��ق بندهایی از 
قرارداد توسط دو باش��گاه به سپاهان بازگشت و دیروز 

نیز در تمرینات گروهی اصفهانی ها شرکت کرد. 
ظاهرا عدم توافق باش��گاه های س��پاهان و اوکژتپیس 
بر س��ر موضوع مدت زمان ق��رار داد بوده که باش��گاه 
قراقستانی نظر بر پیوستن سرلک برای مدت شش ماه 

و به صورت قرضی داشته است. 
میالد سرلک بازیکن جوان س��پاهان سابقه حضور در 

تیم ملی امید ایران را در کارنامه خود دارد.
مصدومیت هافبك برزیلي، عامل جدایي

هافبک برزیلي و تازه وارد تیم فوتبال سپاهان به دلیل 
مصدومیت از فهرست این تیم خارج شد.

مارسیو پاس��وس هافبک جدید تیم س��پاهان که در 
نقل و انتق��االت نیم فص��ل و در اردوی کیش به جمع 
سپاهانی ها اضافه ش��ده بود پس از بررسی های الزم از 

فهرست فعلی این تیم خارج شد.
این بازیکن که سابقه حضور در لیگ دسته دوم برزیل 
را در کارنام��ه دارد پس از ثبت قرارداد با س��پاهانی ها 
با مش��کل مصدومیت روبرو ش��ده بود و در دیدار های 

تدارکاتی نیز همراه زردپوشان اصفهانی نبود. 

در فاصله کمتر از 2 م��اه، باز هم طرف��داران تیم های 
ذوب آهن و پرسپولیس ش��اهد تکرار بازی نیمه نهایی 

جام حذفی این بار در اصفهان خواهند بود.
حدود 2 ماه قبل بود که ضربه س��ر کارلوس سانتوس 
برزیل��ی مدافع ذوب آهن ب��ه تور دروازه پرس��پولیس 
چسبید تا قرمزها در مقابل چشم تماشاگران خودشان 
رویای رس��یدن به فینال رقابت های ج��ام حذفی را از 

دست دهند.
اما به فاصله 50 روز از آن مسابقه جذاب و حساس، باز 
هم نبرد دیگری بین این دو تیم برگزار خواهد ش��د که 
هر چند به مانند بازی قبلی حساس نیست اما می تواند 

شروعی خوب برای تیم پیروز باشد.
اما تاریخچه بازی های 2 تیم در چهارده دوره لیگ برتر 
نشان می دهد که پرسپولیسی ها با کسب 11 پیروزی از 
مجموع 27 مسابقه عملکرد بهتری نسبت به ذوب آهن 
داشته اند و در مقابل نماینده اصفهان با 7 برد هنوز 12 

امتیاز تا رکورد پرسپولیس فاصله دارد.
 9بازی این دو تیم هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده 

اس��ت. اما در جریان رقابت های جام حذفی تا قبل از 
آخرین بازی دو تیم در مرحله نیم��ه نهایی ذوب آهن 
موفق به شکست پرس��پولیس نش��ده بود تا سرانجام 
طلس��م نباختن قرمزها بدس��ت یحیی گل محمدی 
شکسته شد تا دو برد به نام پرسپولیس و یک برد به نام 

ذوب آهن ثبت شود.
در بین بازیکنانی که به احتمال زیاد در ترکیب دو تیم 
به میدان خواهند رفت بیش از هر مهره دیگری می توان 
بر روی نام مهدی رجب زاده و محمد نوری توجه کرد که 
در طی این سال ها نشان داده اند راه گلزنی به تیم مقابل 

را به خوبی می شناسند.
اما در لیس��ت مدافعان هر 2 تیم در سال های گذشته 
یک مورد جالب به چش��م می خورد ک��ه آن هم گل به 
خودی های بازیکنانی اس��ت که دروازه تیم خودشان 

را باز کرده اند.
در بین ذوب آهنی ه��ا ابراهیم تقی پور ی��ک بار دروازه 
تیم خودش یعنی ذوب آهن را باز کرده و یک بار هم با 
گلی 3 امتیازی اسباب برد ذوب آهن را فراهم کرده و در 
سوی مقابل هم علیرضا نورمحمدی مدافع پرسپولیس 
هم چنین ش��رایطی را دارد و دروازه هر 2 تیم را با یک 

پیراهن باز کرده است.
در بی��ن بازیکنانی ک��ه در بین 2 تیم جابجا ش��ده اند 
محمدرضا خلعتبری ش��رایط خاصی دارد و با پیراهن 
هر 2 تیم به تیم مقابل گل زده است. آمار خلعتبری از 
آنجا جالب می شود که موفق شده در 3 بازی نام خودش 

را به عنوان مرد 2 گله میدان ثبت کند.
پرسپولیس 3 دوره بدون برد

در آمار بازی های 2 تیم در تاریخ لیگ برتر 3 دوره است 
که پرسپولیسی ها موفق به کسب پیروزی در اصفهان 
نشده اند و از مجموع 3 مسابقه 2 بازی با نتیجه تساوی 
به پایان رس��یده و یکبار هم ذوب آهنی ه��ا تیم پیروز 

میدان بوده اند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان:

هدفمان پیروزی برابر استقالل است
بررسی  هم آورد گاندو و سرخ های پایتخت

پرسپولیس 3 دوره بدون برد

این استقبال عحیب از کارلوس کی روش و 
تیم ملی بازنده ایران در جام ملت های آسیا 

پیامی روشن دارد.
مردم به صورت خود جوش ، بدون پول دادن 
به لیدر و دمیدن در ش��یپورهاي تبلیغاتي 
، آمده اند اس��تقباِل تیم شکس��ت خورده 
کارل��وس ک��ی روش.مثل ی��ک قهرمان او 
 را تحوی��ل گرفته ان��د. آمده اند به پیش��واز 
کی روش��ي که با تیم ملي در ی��ک چهارم 
نهایي حذف شده . همان مرحله اي که وقتي 
قلعه نویي وقطب��ي در آن باختند »مجبور« 

شدند براي همیشه بروند
اس��تقبال از ک��ی روش نش��ان م��ی دهد  
که؛مردم فوتبال را خوب مي فهمند. مردم 
براي صداقت ارزش قائل هس��تند. مردم به 
آنها که واقعاً خدمت مي کنند عالقه بس��یار 
دارند. مردم فرق کی روش و » دوش��اب«را 
تمیز مي دهند.کارلوس کی روش مي رود تا 

بشود محبوب ترین مربي تاریخ ایران.
او فقط ی��ک »جام« ک��م دارد. امید که این 
یک جام را بگی��رد و بعد برود.ب��ه نظر همه 
ای��ن محبوبیت از ح��ب کارلوس نیس��ت. 
مردم وحش��ت دارند از افتادن کار به دست 
 کس��اني ک��ه ب��راي تیم مل��ي دن��دان تیز

 کرده اند. .
 غول برره بادیگارد کی روش شد

بازیگر نقش غول ب��رره دقایقی ب��ه عنوان 
بادیگارد کارلوس کی روش عمل کرد.

تیم ملی فوتب��ال ایران در لحظ��ه ورود به 
تهران ب��ا تعداد زی��ادی از هوادارانی مواجه 
شد که به استقبال ملی پوشان آمده بودند. 
بازیکنان و اعضای کادر فنی مجبور بودند از 
میان جمعیت زیادی از هواداران عبور کنند 
و خودش��ان را به بیرون از س��الن فرودگاه 
 برس��انند.کارلوس ک��ی روش ک��ه یکی از

 چهره های مورد توجه تیم ملی در فرودگاه 

بود، در میان جمعیت محبوس شده بود که 
ایراندوس��ت، بازیگر نقش غول ب��رره نزد او 
رفت و راه را برای کی روش باز کرد. غول برره 
هم یکی از افرادی بود که به اس��تقبال تیم 
ملی رفت و زمانی که دید م��ی تواند به کی 
روش کمک کند تا خودش را به خودرو مورد 

نظرش برساند، راه را برای او باز کرد.
ک�ی روش: نگفت�ه ب�ودم دای�ی 

و مهدوی کیا باید کنار ما باشند؟
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی قبل از 
جام جهانی گفته بود شخصیت هایی چون 
مهدوی کیا و دایی باید کنار تیم ملی باشند.

س��رمربی تیم ملی پ��س از اتفاقاتی که در 
اس��ترالیا رخ داد، در اردوی تیم ملی گفت: 
»مگر نگفته بودم حضور آنها مهم است؟ اگر 
دایی و مهدوی کیا کنار ما بودند، قطعا یک 
وزنه سنگین به حساب می آمدند و هیچگاه 
با تیم ملی ای��ران هم چنی��ن رفتاری نمی 

شد. آنها می توانستند در استرالیا از حق ما 
 دفاع کنند. مهدوی کی��ا و دایی چهره های

 بین المللی هس��تند و همه ب��ه آنها احترام 
می گذارند.«

ش�رط عضو هی�ات رییس�ه برای 
ماندن کارلوس

عض��و هی��ات رییس��ه فدراس��یون فوتبال 
معتقد است، تیم ملی فوتبال ایران در عین 
شایستگی از صعود به مرحله نیمه نهایی جام 
ملت های آسیا بازمانده است. او می گوید که 
اگر ک��ی روش تخفیف ده��د می توانیم با او 
ادامه دهیم.حیدر )همایون( بهاروند ، درباره  
عملکرد س��رمربی تیم ملی فوتب��ال ایران 
اظهار کرد: کی روش عملک��رد قابل قبولی 

داشته است.
 قباًل یک��ی از ایراده��ای که ب��ه وی گرفته 
می شد اس��تفاده نکردن از جوان ها بود که 
در جام ملت ها دس��ت ب��ه جوانگرایی زد و 
این کار جواب داد.بهاروند ادامه داد: اعتقاد 
شخصی من این اس��ت که کی روش 20 تا 
30 درصد از ق��راردادش را تخفیف دهد تا 
این همکاری ادامه داشته باش��د. البته اگر 
موفقیتی در آینده حاصل شد می توانیم به او 

پاداش بدهیم.
باید کار پژوهشی انجام شود

مدیر عام��ل باش��گاه ذوب آه��ن اصفهان 
معتقد اس��ت که ع��دم آگاهی مدی��ران و 
مدیریت جزیره ای اس��ت ک��ه فوتبال ما را 
اذی��ت می کند، ن��ه بازیکن و ک��ی روش. او 
همچنین می گوی��د که کفاش��یان به هیچ 
عنوان نباید کی روش را بر کنار کند.س��عید 

آذری ، مدیریت ن��اآگاه و جزیره ای را علت 
ناکامی فوتبال ما در سطح ملی و باشگاهی 
دانست و اظهار کرد: این کارلوس کی روش 
و باش��گاه ها نیس��تند که فوتبال ما را اذیت 
می کنند، بلکه عدم آگاهی در زمینه مسایل 
فنی، مدیریتی و تاکتیکی، علم روز فوتبال 
دنی��ا، قوانی��ن بین المللی حاکم ب��ر نقل و 
انتقاالت و نداشتن اطالعات کافی از فوتبال 
بین المللی باعث عدم پیشرفت ما شده است.

وی ب��ا بیان این ک��ه مقصر اصل��ی مدیران 
باشگاه ها و مسووالن فدراس��یون فوتبال و 
کس��انی که این مدیران را منصوب می کند 
هس��تند، خاطر نش��ان کرد: آدم هایی وارد 
فوتبال می ش��وند ک��ه حت��ی قوانین پیش 
پا افت��اده را نمی دانن��د.آذری درباره دالیل 
حذف تی��م ملی از ج��ام ملت های آس��یا با 
اش��اره این که نباید در این بره��ه به دنبال 
مقصر بگردیم، افزود: ما همیش��ه به دنبال 
این هس��تیم که اتفاقی بیافت��د و به دنبال 
مقصر آن اتفاق بگردیم. این کار اش��تباهی 
 اس��ت که سال های س��ال اس��ت به آن تن

می دهیم.
مدیر عامل باش��گاه ذوب آه��ن اصفهان با 
اشاره به  این که نباید در این زمینه قضاوت 
شهودی داشته باش��یم، اضافه کرد: عوامل 
بسیاری در ناکامی فوتبال و عدم موفقیت در 
جام ملت های آسیا دخیل هستند. معتقدم 
که باید کار پژوهش��ی انجام ش��ود. یکی از 
کارهایی که من خودم در طول چند س��ال 
تجربه مدیریتی بر آن تاکید داشته ام، ثبات 

است.

غول برره   بادیگارد کارلوس شد

کی روش: نگفته بودم دایی و مهدوی کیا باید کنار ما باشند؟

آذری: کی روش باید بماند

لیگ برتر دوچرخه سواری جاده
سپاهان دست خالی آمد

آخری��ن مرحل��ه از لی��گ برت��ر 
دوچرخه س��واری جاده با قهرمانی 
تیم پیشگامان کویر یزد و باز ماندن 
سپاهان از کس��ب رتبه های برتر به 

پایان رسید.
روز یکشنبه مسابقات ماده استقامت 
سومین و آخرین مرحله از لیگ برتر 
جاده به مس��افت 120 کیلومتر در 
شهرستان مهریز برگزار ش��د که حسین عسکری از تیم پیشگامان 
کویر یزد، احد کاظمی از تیم پتروش��یمی تبریز و امیر کالهدوز از 

تیم هیأت زنجان به ترتیب در مکان های اول تا سوم قرار گرفتند.
گفتنی است، طبق نتایج مندرج در سایت فدراسیون، داوود فروغی 
از تیم س��پاهان اصفه��ان در رده هجدهم و حس��ین ناطقی،  رضا 
حسینی و سجاد هاشمی دیگر دوچرخه سواران این تیم به ترتیب 
در رده های سی ام تا سی و دوم قرار گرفتند تا سپاهان در این ماده 

به توفیق دست نیابد.

 انتخابات هیات کاراته 
و کوهنوردی استان

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره 
کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفهان گف��ت: انتخابات هیات 
کوهن��وردی و کارات��ه اس��تان 
اصفهان تا پایان سال برگزار خواهد 
ش��د و هفته  آینده نی��ز تکلیف 
هیات اس��کی اس��تان مشخص 

می شود.
علیرضا امینازاده در خصوص آخرین وضعی��ت انتخابات هیات های 
ورزشی گفت: برای برگزاری انتخابات هیات کوهنوردی استان اصفهان 
۶ کاندیدا ثبت نام کرده اند که اسامی آنان برای استعالم الزم به حراست 
اداره کل فرستاده شده است و پس از تایید نهایی در رسانه ها منتشر 
خواهد ش��د. وی در ادامه گفت: انتخابات هیات کوهنوردی و کاراته 

استان اصفهان نیز تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد. 
وی در پایان اظهار کرد: با مشخص شدن رییس فدراسیون اسکی در 
دو الی سه هفته آینده تکلیف هیات اسکی استان اصفهان نیز مشخص 

خواهد شد.

 سپاهان قهرمان رقابت های
 تنیس روی میز

دور رفت مس��ابقات باشگاهی 
بزرگس��االن بان��وان اس��تان 
اصفهان 2 و 3 بهمن  ماه سال 
جاری در خانه تنیس روی میز 
استان اصفهان برگزار شد و  با  
برتری تیم فوالد سپاهان پایان 

یافت.
در این رقابت ه��ا 9 تیم فوالد 
مبارکه سپاهان، پویندگان ورزش، نجف آباد، شاهین شهر، خانه 
تنیس رو ی میز، آرارات، صنعت فوالد مبارکه سپاهان، حجاب 
)الف (و حج��اب) ب( به ص��ورت دوره ای با یکدیگ��ر به رقابت 
پرداختند و  پ��س از انجام 3۶ بازی تیم فوالد مبارکه س��پاهان 
قهرمان ش��د و تیم های پویندگان ورزش و نجف آباد به ترتیب 

مقام های دوم و را کسب نمودند.
نس��رین ذکایی و پروانه چوپان ن��ژاد مس��وولیت برگزاری این 

مسابقات را بر عهده داشتتند.

 عبدالزهرا: هیچ گاه 
به فوتبال ایران برنمی گردم

بازیکن تیم ملی فوتبال عراق تاکید 
کرد، حتی اگ��ر یک میلیارد دالر 
هم به او بدهند دیگر هیچگاه به 

فوتبال ایران برنمی گردد.
عالء عبدالزه��را، بازیکن عراقی 
است که فدراسیون فوتبال ایران 
معتقد بود دوپینگ کرده است و 
نباید در دیدار برابر تیم ملی بازی 
می کرد و به همین خاطر باید نتیجه دیدار دو تیم سه بر صفر به سود 
ایران می شد اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را رد کرد و 
عراق را پیروز آن دیدار دانست.این بازیکن عراقی بار دیگر تاکید کرد 
که اصال دوپینگ انجام نداده اس��ت. او می گوید که دیگر هیچگاه به 
فوتبال ایران برنخواهد گشت: "حتی اگر یک میلیارد دالر هم به من 
بدهند دیگر هیچگاه به فوتبال ایران برنمی گردم. اگر من دوپینگی 
بودم کنفدراسیون فوتبال آسیا هرگز اجازه نمی داد تا در این رقابت ها 

شرکت کنم. ما در دیدار برابر ایران شایسته پیروزی بودیم."

قائم مقامی صدرنشین شطرنج  کشور
احسان قائم مقامی در پایان دور 
ده��م رقاب��ت ه��ای ش��طرنج 
قهرمانی مردان کش��ور در سال 
1393 همچن��ان صدرنش��ین 
اس��ت تا ی��ک گام دیگ��ر برای 

قهرمانی فاصله داشته باشد.
در پای��ان دور دهم مس��ابقات 
قهرمانی کشور در مشهد برگزار 
ش��د احس��ان قائم مقامی با 8.5 امتیاز در ردیف یک جدول قرار 

گرفت. 
پوریا درینی ب��ا 7.5 امتیاز در ردیف دوم و پره��ام مقصودلو با ۶.5 
امتیاز و پوئن ش��کنی بهتر در ردیف س��وم جدول مس��ابقات قرار 

گرفتند.
مرحله نهایی شطرنج قهرمانی مردان کشور در سال 1393 با حضور 
29 شطرنجباز از 15 استان کشور از 30 دی تا 7 بهمن ماه، در 11 

دور به روش سوئیسی در مشهد مقدس برگزار  شد.
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اخبار کوتاه یادداشتیادداشت دستگیری شکارچیان غیرمجاز در استان
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری از برخورد با دو گروه 
متخلف شکار و صید غیرمجاز در این اس��تان خبر داد.ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با مشاهده دو نفر متخلف در منطقه 

حفاظت شده تنگ صیاد، برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

7

رییس ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری گفت: در دهه 
فجر 6 هزار و 700 عنوان برنامه در این استان برگزار می شود.

 علی گرجی در نشس��ت هم اندیش��ی اعضای ات��اق فکر و 
مسووالن ستادهای دهه فجر شهرستان های 9گانه استان 
چهارمح��ال و بختیاری با مدی��رکل صدا و س��یمای مرکز 
شهرکرد اظهار کرد: برای برگزاری 6 هزار و 700 عنوان برنامه 
در استان چهارمحال و بختیاری، به مناسبت دهه فجر، 31 
کمیته استانی تشکیل و برنامه ریزی های الزم را در دستور 

کار قرار داده اند.
گرجی به تأکیدات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، مبنی 
بر برگزاری جشن های مردمی، مشارکت نوجوانان و جوانان و 
نمایش اوج حضور مردم در روز 22 بهمن اشاره و تأکید کرد: 
در برنامه های دهه فجر سال جاری، تجدید خاطره روزهای 
پیروزی انقاب اس��امی، تبیین نقش مردم به عنوان عامل 
اصلی پیروزی و نشان دادن صابت، استواری و پایداری ایران 
اس��امی در برابر توطئه ها و هجمه های دشمنان در دستور 

کار قرار دارد.
این مس��وول متذکر ش��د: توجه به افزای��ش وجاهت نظام 
جمهوری اسامی ایران، ایجاد ثبات و آرامش، تقویت روحیه 
امید، نشاط و ش��ادابی در جامعه، جریان س��ازی فرهنگی، 
جوان گرایی، اندیشه گرایی و توانمندس��ازی در برنامه های 

ستادهای دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری، ضروری 
و تأثیرگذار است.

رییس ستاد دهه فجر اس��تان چهارمحال و بختیاری اضافه 
کرد: جمهوری اسامی ایران، در 36 سال گذشته، خدمات 
بس��یار مطلوب و بی نظیری را در نقاط مختلف کشور و این 
استان ارایه داده و زمینه رفع محرومیت از چهره ایران اسامی 

را فراهم کرده است.
وی عنوان داش��ت: در دوران فعالیت انقاب اسامی ایران، 
دشمنان و استکبار جهانی، توطئه ها و نقشه های فراوانی را 
برای ضربه زدن به کشور و براندازی جمهوری اسامی طراحی 
کرده اند، ولی به علت حضور همه جانبه مردم در صحنه های 
مختلف و حرکت مسیر رهنمودهای امام راحل، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و والیت فقیه، نتوانستند به اهداف شوم 

خود برسند و در این مسیر، شکست خورده اند.
گرجی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی، اکنون نیز با اعمال 
 تحریم های ظالمان��ه علیه جمهوری اس��امی ایران، قصد 
ضربه زدن ب��ه کش��ور و براندازی نظ��ام را داش��ته که این 
نقش��ه ش��وم آنان نیز با مدیریت هوش��مندانه مقام معظم 
رهبری)مدظله العال��ی( و ایس��تادگی ایرانی��ان در براب��ر 

مستکبران، با شکست مواجه شده است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری 

نیز در ادامه این نشس��ت گفت: این رسانه، برای همکاری با 
ستادهای دهه فجر این استان و پوشش برنامه های اجرایی 
مربوط به پیروزی شکوهمند انقاب اسامی ایران، آمادگی 

کامل دارد.
علی رامک اضافه کرد: صدا و سیما، همواره در مسیر انقاب 
اسامی حرکت کرده و براساس سیاست های اباغی، معرفی 
خدمات صورت گرفت��ه و انعکاس دس��تاوردها و توفیقات 
نظام جمهوری اس��امی، یادآوری نقش مردم در سرنگونی 
حکومت شاهنشاهی، نقش انقاب اسامی در برقراری نظم 
و امنیت در کشور و منطقه، بیان اقتدار نیروی دفاعی ایران و 
معرفی فناوری های جدید و پیشرفت های علمی را در اولویت 

برنامه های سال جاری خود قرار داده است.
وی بیان داش��ت: تولی��د ویژه برنامه ش��ب های روش��ن و 
صبح انق��اب و پرداختن بخش ویژه ای ب��ه موضوع انقاب 
اس��امی در تمامی برنامه های جاری س��یمای جهان بین، 
وی��ژه برنامه های صب��ح پیروزی، جش��ن انق��اب و زنگ 
انق��اب، از مهم تری��ن برنامه های صدا و س��یمای اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری در دهه فجر س��ال جاری محسوب

 می شود.
مسوول کمیته اطاع رسانی ستاد دهه فجر استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: اختصاص بخشی از سایر برنامه های 
رسانه ملی در اس��تان به دهه فجر در معاونت صدا و پوشش 
برنامه ها، نشس��ت ها، طرح های بهره برداری شده، مصاحبه 
با مسووالن ارشد استان و فرمانداران شهرستان های 9گانه، 
معرفی دستاوردهای نظام در بخش های مختلف، روز شمار 
انقاب اس��امی و معرفی خانواده شهدا، از دیگر برنامه های 
مهم صدا و سیمای مرکز ش��هرکرد، در دهه فجر سال جاری 
به شمار می رود.وی عنوان داشت: اطاع رسانی در خصوص 
راهپیمایی گسترده 22 بهمن با رعایت عدالت رسانه ای در 
بخش های خبری معاونت اطاعات و اخبار صدا و س��یمای 
مرکز چهارمحال و بختی��اری،از برنامه های دیگر پیش بینی 
شده در این مرکز، همزمان با س��ی و ششمین فجر پیروزی 

محسوب می شود.
رامک گفت: صدا و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری، 
معرفی تمامی دس��تاوردهای جمهوری اس��امی ایران در 
خدمات رس��انی عادالن��ه به تمام��ی مناطق کش��ور و رفع 
محرومی��ت از نقاط مختلف ایران اس��امی، مانند اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری را در اولویت برنامه ه��ای خود قرار 

داده است.

رییس ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری خبر داد

برگزاری 6 هزار برنامه به مناسبت دهه فجر دربام ایران

نیاز ۱۰ میلیارد ریالی برای  
تأسیس کارخانه آسفالت شهرکرد

ش��هردار ش��هرکرد از نیاز 10 میلیارد ریالی برای 
تأسیس کارخانه جدید آس��فالت در شهرکرد خبر 
داد.نوراهلل غامیان با اش��اره به اینکه افزایش تولید 
کارخانه آس��فالت ش��هرکرد با توجه به استهاک 
دس��تگاه ها با تجهی��ز تجهی��زات موجود میس��ر 
نمی شود، اظهار داش��ت: اعتبار مورد نیاز تأسیس 
کارخانه جدید با ظرفیت 120 تن در س��اعت 10 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.وی با اش��اره به اینکه 
کارخانه موجود با ظرفیت تولید 35 تن آس��فالت 
در س��اعت نیازمند افزایش ظرفیت تولید اس��ت، 
افزود: 42 هزار تن آس��فالت در 10 ماهه امسال با 
صرف اعتباری بی��ش از 38 میلیارد ری��ال تولید و 
در سطح شهر پخش شده است.ش��هردار شهرکرد 
افزود: 350 هزار مترمربع از معابر ش��هرکرد سطح 
شهر آسفالت شده و بهسازی و آسفالت دیگر معابر 
اصلی، فرعی و کوچه ها در اولویت کاری شهرداری 

قرار گرفته است.
غامیان از تولید بیش از 50 هزار تن آسفالت دیگر 
خب��ر داد و یکی از اقدام��ات اصلی ش��هرداری در 
حوزه معاونت عمرانی و خدمات ش��هری را اصاح 
و بهس��ازی معابر ش��هر و تس��ریع در روند تکمیل 

پروژه های نیمه تمام عنوان کرد.

 آغاز فراخوان جذب ایده
 در چهارمحال و بختیاری 

مدیرمرکز رش��د پارک علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری از فراخوان جذب ایده در استان خبر داد.

عباس نوروزی  با اشاره به آغاز مهلت ارسال ایده های 
کاربردی به پارک علم و فناوری استان اظهار داشت: 
تمام افراد با ایده جدی��د با قابلیت فروش می توانند 
در این فراخوان شرکت کنند.وی افزود: عاقه مندان 
برای  شرکت در این فراخوان به پارک علم و فناوری 
مراجعه و فرم ثبت ایده را دریافت کنند.وی  با اشاره 
به اس��تقبال مردم از اجرای این فراخوان، از ارسال 
طرح های مختلفی در زمینه کشاورزی، الکترونیک 
و مکانیک به پارک علم و فناوری در 2 هفته گذشته 
تاکنون خبر داد.نوروزی هدف از اجرای این فراخوان 
را حمایت از طرح های جدید در استان عنوان کرد 
و گفت: با حمایت مس��ووالن از طرح ها و ایده های 
جدید زمینه تولید و بازار فروش محصوالت داخلی 

در کشور بیشتر می شود.

نمایشگاه ملی صنایع دستی در  استان  
برگزار می شود

سرپرس��ت معاون��ت صنای��ع دس��تی 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری نمایش��گاه ملی صنایع دستی 

در این استان خبر داد.
 مهرداد رئیس��ی در شش��مین نشست 
کمیته توسعه صنایع دستی در استان 
چهارمح��ال و بختیاری اظه��ار کرد: ب��ا توجه ب��ه برنامه ریزی های 
 صورت گرفته جش��نواره ملی صنایع دس��تی در این اس��تان برگزار 
می ش��ود.وی ادامه داد: ای��ن جش��نواره از 30 مردادماه ت��ا چهارم 
شهریورماه سال 94 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود که هنرمندان سراس��ر کشور می توانند آثار خود را در 

این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهند.
رئیسی بیان داشت: پیشنهادهایی در زمینه برگزاری جشنواره ملی 
نمد در استان چهارمحال و بختیاری ارایه ش��ده که در حال بررسی 
این موضوع هس��تیم و ب��ه زودی تصمیم های الزم در ای��ن زمینه را 
اتخاذ خواهیم کرد. سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در این استان در حال بررسی 
طرح نصب نمادهای صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری در 

میادین مهم شهرهای این استان هستیم.
وی با اش��اره به اینکه مقرر ش��د اعضاء طی یک هفته آینده اسامی و 
محل های پیش��نهادی در خصوص نصب المان  ها و نمادهای صنایع 
دس��تی را به دبیرخانه ارس��ال کنند تصریح کرد: در همین راس��تا 

فراخوانی تهیه و تدوین می شود.

 تولید 25۰ هزار نهال میوه شناسه دار
 در چهارمحال و بختیاری

مدی��ر باغبان��ی جه��اد کش��اورزی 
چهارمحال و بختی��اری از تولید 250 
هزار نهال میوه شناسه دار در این استان 

خبر داد.
طاهر نوربخش اظه��ار کرد: این میزان  

نهال میوه در انبار زراعی و پایه رویشی 
اس��ت که نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار هستند.
نوربخش بیان داشت: نهال های تولیدی از نوع بادام، گردو، آلوزرد، آلو، 
به و گابی است که در 9 نهالستان و گلخانه در شهرستان های اردل، 

لردگان، سامان و بن پرورش یافته است.
مدی��ر باغبان��ی جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه توزی��ع 
این می��زان  نهال های می��وه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
 20 اس��فندماه ج��اری در شهرس��تان های 9گانه این اس��تان آغاز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   1294 شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  فرنگیس  خانم   11/73
کالسۀ 274/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه   78/5/17 تاریخ  در   22 بشناسنامه  شمس  همایون  شادروان  که  داده 
فرنگیس  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
زمانی فرزند صفرعلی ش.ش 1294 )همسر متوفی( 2- محترم صالحی فرزند غالمعلی 
متوفی(  )پدر   171 شیرعلی ش.ش  فرزند  درعلی شمس   -3 متوفی(  )مادر   20 ش.ش 
4- امیرحسین شمس فرزند همایون ش.ش 5-004723-620 )فرزند متوفی( 5- سحر 
شمس فرزند همایون ش.ش 7-003313-620 )فرزند متوفی( 6- ملیحه شمس فرزند 
همایون ش.ش 0-007570-116 )فرزند متوفی( 7- مریم شمس فرزند همایون ش.ش 
365 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف:770 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران

احضار
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   18 شعبه   931361 کالسه  پرونده  در   11/80
منصور  سید  )متهم(  شما  علیه  شکایتی  اصفهان  شهرستان  جهادکشاورزی  اصفهان 
حسینی دایر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی اعالم نموده که جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردید در صورت عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی را خواهد 

گرفت.م الف:30572  شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

11/81 شماره درخواست: 9310460365300030 شماره پرونده: 9309980365301948 
اتهام  به  داریوش  فرزند  آزادخواه  پیمان  آقای  اینکه  به  نظر  بایگانی:931953  شماره 
توهین – تهدید و ایجاد مزاحمت تلفنی حسب شکایت حامد مشتاقیان فرزند علیرضا از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931953د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  امر  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
عمومی  دادسرای  دادیاری   34 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
قانونی معمول خواهد شد.در ضمن هزینه نشر  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  یکماه  از 
 آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:30579 شعبه 34 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

تلفنی حسب شکایت آقای  اتهام مزاحمت  به  اینکه خانم عزت مظاهری  به  11/82 نظر 
علیرضا شفیعی فرزند نوروزعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931758د29 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
 ضمنًا هزینه نشر بر عهده دادگستری است.م الف:30580 پورقیصری دادیار شعبه 29

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

11/83 شماره درخواست:9310460352000030 شماره پرونده: 9309980352000787 
شماره بایگانی شعبه: 930875 خواهان خانم سهیال میاحی مینائی اصل فرزند عبداالمیر 
دادخواستی به طرفیت آقای حمید میاح فرزند عباس به خواسته طالق تقدیم دادگاههای 
عمومی  دادگاه  بیستم  به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان 
حقوقی)خانواده( به کالسه 930875ح/20 ثبت گردیده که در پرونده قرار ارجاع امر به 
داوری صادر شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهی به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود یکی از اقارب متاهل خود را که حداقل سی 

سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد را به عنوان داور 
خود به دادگاه شعبه 20 اصفهان معرفی نماید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(  مدیردفتر شعبه 20  ناصری  خواهد شد.م الف:30587 

شهرستان اصفهان 
احضار

11/84 نظر به اینکه آقای مهدی اطیابی فرزند محمدرضا به اتهام کالهبرداری و تحصیل 
مال از طریق نامشروع حسب شکایت شرکت بهین نساج اصفهان از طرف این دادسرا 
معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  930975ب15  کالسه  پرونده  در 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
انقالب اصفهان جهت  انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و  تاریخ 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:30641 شعبه 15 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

با وکالت حسین  پرونده کالسه 868/93 خواهان محمد نصیری  11/85 در خصوص 
است  نموده  تقدیم  محمدی  جهانگیر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  کالنتری 
با  است  گردیده  تعیین   4/15 ساعت   93/12/9 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:30669 شعبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

11/87 شماره ابالغیه: 9310100351704390 شماره پرونده: 9309980351701412 
شماره بایگانی شعبه: 931608 خواهان پروانه زهتاب دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  مهریه  مطالبه  خواسته  به  راشدیان  محمدرضا 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9309980351701412 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/12/12 و ساعت 08:00 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:30614 شعبه 17 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 11 شعبه   90/11/23 تاریخ   1138 شماره  رای  موجب  به  شماره:1805/91   11/102
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان رای شماره 0352400159 تاریخ 93/2/8 شعبه 
24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا مهدیان 
محکوم است به تحویل نهصد و دوازده دست کله و پاچه بابت اصل خواسته و مبلغ 
32000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
نشانی  به  شفیعی  حمید  وکالت  با  غالمحسین  فرزند  قربانیان  محمد  خواهان  حق  در 
اصفهان – خ امیرکبیر – جنب بانک کشاورزی – پالک174 – طبقه فوقانی شرکت ب.ام و 
نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29654 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

11/103 شماره: 556/93 به موجب رای شماره 664 تاریخ 93/8/26 شعبه 19 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی علی نظری 

و  هزار  نه  و  هفتاد  و  هفتصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
چهارصد تومان بابت دو ماه و 21 روز اجاره بها از تاریخ 90/11/25 لغایت 91/1/17 
و پرداخت قبوض مصرفی در حق محکوم له علی غوغا به نشانی اصفهان – خ بزرگمهر 
– مادی نیاصرم)چمران( – ک.ش8- پ32 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:29655 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/104 شماره:93-229 به موجب رای شماره 1097 تاریخ 93/6/31 شعبه 45 شورای 
اکبر نوری فرزند  یافته است محکوم علیه  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
احمد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 160/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها مورخ 78/2/3 به مبلغ سی میلیون ریال و 76/6/30 
به مبلغ ده میلیون ریال لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له مجتبی مهراب پور فرزند علی کرم شغل آزاد به نشانی اصفهان – خ 
پ34 و پرداخت  کوچه شهید میریان –  کوچه شهید احمدی –  شیخ صدوق شمالی – 
نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29657 شعبه 45 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

دوم  شعبه   93/8/7 تاریخ   1627 شماره  رای  موجب  به   1392-93 شماره:   11/105
 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمود رهیده

فرزند جواد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت نفقه زوج از 
تاریخ 90/8/19 لغایت 93/8/19 جمعًا مبلغ 46/800/000 معادل چهارمیلیون و ششصد 
و هشتاد هزار تومان و بابت نفقه فرزند مشترک از تاریخ 93/6/18 به صورت مستمر 
ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و نیم عشر دولتی حق اجرای احکام. مشخصات 
محکوم له: رویا دادرس فرزند حسن شغل خانه دار به نشانی اصفهان – خ کاوه – خ 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  پالک4.   – کوثر  مسکونی  مجتمع   – گلستان 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
یا مالی معرفی کند که  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29658 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 17 شعبه   93/4/9 تاریخ   356 شماره  رای  موجب  به  142/93ح17  شماره:   11/106
منیژه  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
سلمانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال اصل خواسته 
و هزینه های نشر آگهی تا حصول نتیجه و یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها )92/12/28و92/11/30( لغایت اجرای 
بازار   – امام  میدان   – اصفهان  نشانی  به  در حق خواهان محسن رضائی  کامل حکم 
فروشگاه نادیا و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای  کاشیها – 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29660 

شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

 اخطار اجرایی
11/107 شماره: 1177/92 به موجب رای شماره191 تاریخ 93/3/24 شعبه 22 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین افشاری به 
اصل  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
خواسته و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به شماره های 303085-92/12/5و218124-92/12/5 در حق محکوم له 
فلکه توحید – مجتمع مسکونی بهار 1- طD2 و  نوشین دلگا به نشانی سپاهانشهر – 
هزینه های نشر آگهی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29673 شعبه 22 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

 9 شعبه   93/7/27 تاریخ   1318 شماره  رای  موجب  به  شماره:93-830ش9   11/108
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نبی خاوری 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
خواسته و مبلغ 470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )93/5/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق 
محکوم له مصطفی بهرامیان به نشانی اصفهان – رهنان – خ امام رضا – جنب شیرینی 
سادات و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29684 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/109 شماره: 594/93 به موجب رای شماره 1239 تاریخ 93/7/16 شعبه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا آقائی زارع 
انتقال  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  به حضور  نشانی مجهول المکان  محکوم است  به 
اجرایی  له  نام محکوم  به  انتظامی 995ل24ایران24  به شماره  پراید  یک دستگاه  سند 
بن بست  رستوران مقدم –  فلکه نگهبانی –  احسان عظیمی به نشانی خانه اصفهان – 
ارغوان – منزل طبقه دوم و مبلغ 490/000 ریال بابت هزینه دادرسی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29685 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

5 93/7/28 شعبه  تاریخ   1212 رای شماره  موجب  به  93-840ش5   11/110 شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی صانعی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 43/600/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
 تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 754360-90/3/30و90/2/30-754359
نریمانی  محسن   -1 وکالت  با  توانگر  عباس  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا 
دهنوی 2- سیامک نیکخواه دهنوی هر دو به نشانی اصفهان – میدان شهدا – مجتمع 
پرتو – طبقه چهارم – واحد54 صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29689 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
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لیوان ه��ای پالس��تیکی مض��رات زی��ادی دارد 
برای ح��ل این مض��رات لیوان ه��ای زی��ادی وجود 
 دارد ک��ه یک��ی از ای��ن لیوان ه��ا ب��ه ش��ما معرفی 

می شود.
درح��ال حاض��ر لیوان ه��ای مختلف��ی در ب��ازار 
 وج��ود دارد، لیوان ه��ای پالس��تیکی و گیاه��ی،

 شیشه ای...
 یک نوع  لیوان جدید برای قهوه یا چای طراحی شده 
است که عالوه بر گرم نگه داشتن قهوه یا چای به دلیل جنس مخصوصش  تا هفت بار 

بازیافت  می شود.
همانطور که می دانید نوش��یدن مایعات، مخصوصا مایعات گ��رم در داخل لیوان های 
پالس��تیکی مضر می باش��د، همچنین فرایند بازیافت این لیوان ه��ا باعث هدر رفتن 
 انرژی زیادی می ش��ود و م��واد ش��یمیایی آن باعث می ش��ود این فرآین��د پر هزینه

 باشد.
 این جنس مخصوص که مانند مقوا می  باشد عاری از مواد شیمیایی است و به راحتی 
قابل بازیافت است که این قابلیت برای حفاظت از محیط زیست اطراف ما بسیار سودمند 

است.

میوه جنگلی آفریقایی که از ظاهری بسیار متفاوت و زیبا 
برخوردار است به عنوان رنگارنگ ترین گونه زیستی که تا 

کنون در جهان کشف شده، معرفی شد.
ميوه امپرسيونيسم

 بازتاب رنگ های مختلف از س��لول های پوسته این میوه 
ظاهری مشابه آثار امپرسیونیسم به آن داده است این میوه 
کوچک بر روی گیاه »پولیا کاندنساتا« در محدوده هایی 

از جنگل های اتیوپی، آنگوال و موزامبیک رشد می کند.
فيبرهای سلولزی

  رنگ ه��ای عجیب ای��ن میوه به واس��طه تعام��ل نور با 
رشته های بس��یار کوچک س��لولزی که در دیواره سلولی 
این میوه به شکل الیه های مارپیچی قرار گرفته اند، ایجاد 
می ش��ود.این میوه کوچک کروی به رن��گ آبی متالیک 
بوده و بر روی گیاه »پولیا کاندنس��اتا« در محدوده هایی 
از جنگل های اتیوپی، آنگوال و موزامبیک رش��د می کند. 

س��لول های این می��وه می توانند رنگ ه��ای مختلفی را 
بازتاب داده و ظاهری مش��ابه نقاشی های امپرسیونیسم 
که از مجموعه ای از لکه های رنگارنگ تش��کیل شده اند، 
می دهد.عکسبرداری میکروس��کوپی از این میوه پوسته 
رنگین کمانی آن را به خوبی آش��کار کرده اس��ت، پوست 
خاص ای��ن میوه باعث می ش��ود رنگ آن ب��ا تغییر زاویه 
نور تغییر پیدا کند. رنگ های عجیب این میوه به واسطه 
تعامل نور با رشته های بسیار کوچک سلولزی که در دیواره 
سلولی این میوه به شکل الیه های مارپیچی قرار گرفته اند، 

ایجاد می شود.
فاصله میان این الیه ها از س��لولی به س��لول دیگر تغییر 
پیدا می کند و این موضوع باعث تغییر نور بازتابیده شده 
از زوایای مختلف و ایجاد ظاهری پیکسل دار و رنگارنگ 

در میوه می شود.
 به گفته محققان هریک از س��لول های این میوه نور را 

به سمت راست یا چپ بازمی تابانند، ویژگی که برای یک 
سلول بسیار غیر عادی است.

به گفته محققان رنگ این می��وه ابزاری برای جلب توجه 
حیواناتی است که به گرده افشانی کمک می کنند. به این 
ش��کل رنگ عجیب میوه بدون اینکه گیاه م��اده غذایی 
برای حیوانات داشته باش��د،  توجه آنها را جلب کرده و به 
پراکنده س��ازی گرده خود کمک می کند. رنگ این میوه 
همچنی��ن می تواند توجه حیواناتی ک��ه النه های خود را 
تزیی��ن می کنند، به 

خود جلب کند.

فضانوردان در آینده مجبور به سفر به مریخ خواهند 
بود که مسافتی بسیار طوالنی تر از سفرهای گذشته 
فضانوردان به ماه خواهد داشت و باید شرایط خاصی 

برای انتخاب آنها لحاظ شود.
یک کارگر شاغل در مرکز آژانس فضایی اروپا esa به 
افرادی که خواهان تبدیل شدن به فضانورد هستند 

مراحل اجرای این کار را  آموزش می دهد. 
  گفتنی است، این کارگر esa توصیه می کند افراد 
برای تبدیل ش��دن به فضانورد نیاز به تحصیل در مدارج علمی ب��اال، توانایی راندن 
هواپیما، تقویت مهارت های زبانی و همینطور دارا بودن تناس��ب اندام و قد مناسب 
دارند.   بررسی ها نشان می دهند، کارشناسان آژانس فضایی اروپا اعالم کرده اند نسل 
جدید فضانوردان باید بس��یار قوی تر، باهوش تر و تحصیل کرده تر از نس��ل های قبل 

باشند زیرا سفرهای فضایی آینده بسیار طوالنی تر از سفر به کره ماه است. 
  پژوهشگران اعتقاد دارند، فضانوردان باید از شرایط فیزیکی و جسمی خاصی برای 
آمادگی سفر به سیاره مریخ در آینده برخوردار باشند.  ازجمله توانایی های فضانوردان 
در فضا، توانایی تعمیر قطعات، کار با تجهیزات،  توانایی برقراری تماس با زمین و مرکز 

کنترل و حفظ سالمت به خاطر تاثیر خال و پرتوهای کیهانی بر بدن است.

شيوه عجيب انتخاب فضانوردان 

کشف رنگارنگ ترین ميوه دنيا 

ليوانى سازگار با  محيط زیست

۳ ورزش مناسب برای 
تقویت عضالت کمر

یک جراح استخوان و مفاصل گفت: انجام حرکات 
ورزش��ی مناس��ب می تواند ب��رای درده��ای کمر 

همزمان ترمیمی و پیشگیرانه باشد.
 در این برنامه ورزش��ی س��ه نوع تمرین پیشنهاد 
می ش��ود که ابتدا توصیه می ش��ود ، تمرینات 2 تا 
3 بار در هفته و در ادامه هفته ای یک تا 2 بار انجام 

شود.
 وی ادامه داد: هر زمان فردی که احساس کشیدگی 
پش��ت، خس��تگی گردنی یا کمر درد می تواند این 

حرکات را اجرا کند.
تمرین اول:  

وی تمرین اول را اینگونه توضیح داد که فرد به کمر 
بخوابد، زانوها را خم کرده و فشرده کند و با دست 
بگیرد، زانوها را به سمت سینه باال بیاورد و به آرامی 
خود را به عقب و جلو تاب دهد. فقط به عقب و جلو 
و نه چپ و راست.سپس به موقعیت اولیه بازگردد 
و دوباره تمرین کند. حدود بیس��ت بار این حرکت 

انجام شود.
تمرین دوم:  

فرد روی کمر دراز بکشد، دست ها پشت سر و پاها 
خم باشند. زانوی راست را به سمت خود بیاورد. در 
حالی که باالتنه و آرنج چپ  به سمت زانوی راست 
برده می ش��ود و به آهس��تگی بازدم را هم بیرون 
بدهد.همین حرکت را برای س��مت دیگر هم تکرار 
کند اما این تمرین را به نوبت 12 بار برای هر طرف 

انجام دهد.
 تمرین سوم:

فرد روی یک صندلی بنشیند در این حالت بازوها 
و پاها باز و کشیده و مچ پاها خم هستند. همزمان 
بازوها و پاها تا حد ممکن باز شوند و 8 ثانیه در این 
حالت نگه داشته شود و سپس رها شوند.این تمرین 

نیز 5 تا 8 بار تکرار شود.
 وی گف��ت: در واقع ماهیچه های ش��کمی، ش��کم 
بندهای طبیعی بدن هستند که کمر را کاماًل صاف 
نگه می دارند به همین دلیل نباید 

به آنها بی توجهی کرد.

۵ غذای گياهى برای رفع 
سوءهاضمه

س��المت سیس��تم هاضمه یکی از جنبه های مهم 
سالمت کلی بدن است. اما متأسفانه به واسطه مواد 
غذایی تصفیه شده و عاری از مواد مغذی، همچنین 
س��موم مختلف و اضطراب در مع��رض خطر جدی 

است.
فهرس��تی از غذاهایی که مصرف آن ها می تواند به 

فرایند هضم غذا کمک کند.
سرکه سيب: این س��رکه که از سیب تخمیر 
شده ساخته ش��ده اس��ت می تواند جایگزین سرکه 
سفید در بس��یاری از غذاها مانند سس ساالد شود. 
مصرف این س��رکه آنزیم ها، پروبیوتیک ها و آمینو 
اسیدهای مفیدی به غذا وارد می کند که هضم را بهتر 
کرده، سوزش معده را آرام کرده، سیستم لنفاوی را 
تحریک کرده، مانع رش��د قارچ ش��ده و به تقویت 

سیستم ایمنی کمک می کند. 
  تخم شربتى: خاصیت التیام بخشی این دانه 
وقتی زیاد می ش��ود که در آب خیسانده شود )تخم 
شربتی ده برابر وزن خود آب جذب می کند(. در این 
صورت مثل سیم ظرفشویی بدون آنکه مایع مفید 
معده را تخلیه کند، معده را از نشانه های بد برای روده 

و معده پاک می کند.
سبزی های تخميری: این سبزی ها باکتری 
بد و مخم��ر را مهار کرده خاصیت اس��یدی امعاء را 
تغییر داده و از رش��د بیش ازاندازه باکتری های بد، 
کپک ها و قارچ جلوگیری می کند. یکی از رایج ترین 

این سبزی ها کلم ترش است. 
آلوئه ورا: التیام زخم معده، س��ندروم روده    
تحریک پذیر، بیماری کرون، ورم مخاط روده بزرگ و 
دیگر اخت��الالت هاضم��ه، درمان و پیش��گیری از 
عفونت های قارچی و انگلی، تخفیف یبوست و کاهش 
و برگرداندن رفالکس معده از جمله فواید آلوئه ورا 
برای هضم است. بهترین روش استفاده مصرف خام 

بدون هیچ نگهدارنده ترکیبی است.
سير: به دلیل خواص ضد باکتری، ضدویروس     
و ضد قارچی خود تغییردهنده خوبی برای اکولوژی 
داخلی بدن است و تمامی موجودات زنده کوچکی 
که سیستم هضم ما را دچار مشکل می کنند از بین 

می برد.

تاکنون با خود اندیشیده اید که ممکن است به کتاب اعتیاد 
پیداکرده باشید؟ اگر 15 نش��انه ای که در این مقاله توضیح 
می دهیم را داشته باشید؛ قطعاً جزو معتادان به کتابید. لطفاً 

لگد به عادت خود نزنید، شما و کتاب ها عالی هستید!
م��گان کیب��ل از گاردین ب��ا بررس��ی پدیده ک��رم کتاب 
bookworm عالقه زیاد به کتاب را نه تنها مفید بلکه عالی 
توصیف کرده است و نشانه های ظهور آن را بدین ترتیب شرح 
می دهد:من همیش��ه معتاد به کتاب بوده ام. حس و هیجان 
لمس کردن کاغذ رمان، بوی کتاب و ... اگر بتوانم بدون خیلی 
چیزها زندگی کنم، قطعاً بدون کتاب نمی توانم! نام من مگان 
اس��ت و به اصطالح »Bookaholic« هستم.اعتیادی که 

هرکسی به داشتنش افتخار می کند. اما عالیم آن چیست؟
1- نود درصد از لیس��ت آرزومندانه ما، در تولد، کریسمس 
و ش��اپینگ، کتابی باش��د. نیاز به غذا و لباس در هر انسانی 
وجود دارد اما اینکه به کتاب فروشی رفته و با 5 کتاب بدون 

برنامه ریزی فروشگاه را ترک کنید این می شود ....
2- گفتگوه��ای خانوادگی اغلب درباره فیل��م و برنامه های 
تلویزیونی است اما به عقیده ش��ما همه چیز به کتاب ختم 
شده و کتاب میلیون ها بار از فیلم و تلویزیون بهتر است. حتی 
اگ��ر در مورد فیلم 
هم صحبت کنید 

اشاره ای 

به جمله ای از یک کتاب خواهید کرد.
3- دوستان و اطرافیان شما روی دیوار اتاقشان تصاویری از 
کاراکترهای تلویزیونی-س��ینمایی، شخصیت های ورزشی 
و سلبریتی ها نصب می کنند اما اتاق شما قفسه های کتاب 
داشته و پوستر کتابی و تصویری از یک نویسنده روی دیوار 

نقش بسته است.
4- تعداد زیادی کتاب در اتاق خواب به صورت رهاشده روی 
زمین، در قفسه لباس ها، داخل کش��و، میز آرایش و ... رها 
کرده اید! و ب��ا خود می گویید چه کس��ی می خواهد ببیند؟ 

چه اهمیتی دارد؟
5- بچه ها اغلب لباس هایی که عکس هنرپیشه و ورزشکار 
و ... دارد را می پوشند اما شما یک لباس معمولی درحالی که 
دفتر یا تبلت خود را زیر بغل زده اید به اطرافیان نگاه متفکرانه 
انداخته و هرکسی که شما را می بیند، خیال می کند با یک 

نویسنده روبرو شده است.
6- برخی از بهترین دوس��تان ش��ما واقعی نیستند. بلکه از 
داخل کتاب آمده اند و با آن ها همزاد پنداری کرده و به نوعی 
در تصوراتتان زندگی می کنید. قهرمانان درون شما ستارگان 
سینما و موسیقی نیستند یا ش��اید اصاًل انسان نباشند! به 
هر حال ممکن اس��ت آن ها نویس��ندگانی باش��ند که شما 
شخصیت های داستان خیالی خود را با آن می سازید و جالب 

اینکه در مشت تان است.
7- ذهن شما درگیر شخصیت های کتاب 
شده اس��ت مثل هری پاتر، سقوط 
س��تارگان ما و ... اما هیچ چیزی 
ش��ما را ش��ادتر از تمام کردن 
داس��تان و خوان��دن ت��ا انتها 
نمی کند. سپس فکر می کنید 
قلبتان شکسته، یا روحتان شفا 
نمی یابد و ... تا اینکه کتاب جدید 

و موردعالقه خود را بیابید.
8- همیش��ه به دوس��تان خود 

پیشنهاد کتابی می کنید. آن ها می دانند شما بیشتر از بقیه 
کتاب می خوانید و ب��ه همین خاطر خودش��ان را با اخبار و 
اطالعات ش��ما به روز می کنند. چنین اعتیادی واقعاً جذاب 

است.
9- آیتم های موردعالق��ه کتابی خ��ود را در اطراف زندگی 
خود جستجو می کنید. مثاًل جنایات سایبری هنگام رفتن 

به بانک و ...
10- برای همه موقعیت ها نقل قول کتابی در چنته خوددارید. 
وقتی کسی از یک داستان عشقی برایتان می گوید رفرنس 
کتابی اش را ش��ما می دهید. مش��اوره کتابی بی��ش از حد 
می دهید و به ط��ور مس��تقیم موضوعات کتاب��ی را مطرح 

می کنید.
11- رؤیاهای عادی ندارید. جهان را بر اساس آنچه در کتاب 
می خوانید تصور می کنید.کاراکتره��ای کتابی به خوابتان 
می آیند و خ��واب کتابی زی��اد می بینید. ه��ر کاری انجام 
می دهید، مثالً خوردن سیب مسموم، به این شرط که بگذارند 

با کتاب تنها باشید!
12- وقتی بزرگ شده و بچه دار می ش��وید عالقه مندید نام 
بچه های خود را از شخصیت های کتابی انتخاب کنید: لورا، 

مگنس، شرلوک و ...
13- از زندگی نرمال و خوردن غذا و ... دست می کشید به این 
ش��رط که تمام وقتتان را با کتاب بگذرانید. خورد و خوراک 
خود را هنگام خواندن یک کتاب مهیج و موردعالقه فراموش 
می کنید. نمی خوابید تا کتاب را تمام کنید و بعد می گویید: 

ارزشش را داشت!
14- خودتان به خودتان پ��اداش می دهید. مثاًل می گویید 
وقتی دو فصل از کتاب درسی را خواندم، یک فصل از کتاب 
رمان را خواهم خواند. البته دوستانتان بیسکویت، یوتیوب 

و خواب را ترجیح می دهند و شما کتاب موردعالقه تان را!
15- اگر در حال یخ زدن از سرما هستید و جانتان از کفتان 
می رود، اول لباستان را آتش می زنید، بعد کفش و کالهتان را 

و حتی موهایتان را و در آخر شاید کتابتان را!

عالمتى که نشان مى دهد شما یک معتاد فرهنگى هستيد
ِسر آیزاک نيوتن

بیشترین چیزی که در مورد نیوتن 
می دانیم سهِم فوق العاده ی او در 
علم است، مثل س��ه قانوِن اصلی 
حرک��ت )اصول جبر، نی��رو، عمل 
و عک��س العمل(، قان��ون جاذبه و 
کش��فیات او در زمینه فیزیک نور، 
نجوم و ریاضیات. قوانین نیوتن ما 
را قادر س��اخت تا مسافت، سرعت 
و وزن واقع��ی را محاس��به کنیم و 
اساِس اختراعات مدرن را از ماشین 
بخار گرفته تا موش��ک را بنا کنیم. به دلیل کاره��ای نیوتن بود که 
رویکرِد تجربی در علم امری طبیعی ش��د؛ این رویکرد براساس این 
قانون بود که ایده های جدید باید از طریق آزمایش بررس��ی شوند. 
هرچند، در مورد زندگی نیوتن زیاد صحبت نشده؛ در واقع بخشی که 

در مورد شخصیت و ارتباطش با کشفیاتش می باشد.
آیزاک نیوت��ن فردی خ��وش مش��رب نب��ود؛ رابطه اش ب��ا دیگر 
آکادمیسین ها بد بود و بیشتر واپسین دوران زندگی اش به منازعات 
و درگیری های داغ سپری شد. بیوگرافی نیوتن در واقع کاتالوگی از 
عالیِم اختالل دو قطبی )یا افسردگی جنون آمیز( است؛ بیماری که 
بیشتر عمرش به آن مبتال بود. نویسندگاِن داستان های عاشقانه اغلب 
افسردگی جنون آمیز را »بیمارِی افراِد نابغه« می نامند، درحالی که 

افراد دیگر آن را عنصر حیاتی برای جذابیت در نظر می گیرند.
 چنین استدالل شده که افسردگی، انسان را به یک کمال گرا تبدیل 
می کند و جنون ، ایمان به استعدادهای خود و نیاز به ثبات را افزایش 
می دهد. نیوتن در اوایل عمرش نشانه هایی از افسردگی جنون آمیز 
را از خود نشان داد؛ او یک کودِک تنها بود که در بازی ها به کودکان 
دیگر ملحق نمی شد. او بیشتر وقت خود را به تنهایی سپری می کرد، 
آسیاب، ماشین، ارابه و چیزهای دیگر می ساخت. او بسیار عصبانی، 
خودپسند بود. او نسبت به دوستان و خانواده اش رفتاری خشم آلود 
داش��ت. در کمبریج، از میان دانش��جویان، نیوتن فقط یک دوست 
پیدا کرد. یادداشت های او در مورد سال های کالج، اضطراب، ترس، 
ایده بد در مورد خودش و افکاِر خودکش��ی را نشان می دهد. پس از 
اینکه نیوتن به همکاری با دانشگاه کمبریج مشغول شد، همچنان 
 اختالِل اپیزود مانی��ک را از خود نش��ان م��ی داد و اغلب فراموش 
می کرد غذا بخورد. چنین رویدادهایی معموال با افس��ردگی همراه 
بودند و هرگونه انتقادی در مورد کارهایش او را عصبانی می کرد. در 
نتیجه، او از انجمن علمی خارج شد و از ادامه تحققیقات خود صرف 
نظر کرد.علی رغم موفقیت و شناخِت نیوتن، از قرار گرفتِن کارهایش 
در معرِض انتقادهای دانش��مندان دیگر می هراس��ید. او حس��اب 
دیفرانس��یل وانتگرال را مخفی نگه داش��ت، تا زمانی که الیب نیتز 
ادعا کرد او اول آن را کشف کرده است و اگر همکارِی دوسِت منجم او 
ادوارد هالی نبود، نیوتن احتماأل نمی توانست مهمترین کارش یعنی 

کتاب »اصول ریاضی« را منتشر کند.
 بر سر آنکه چه کسی این کشف را زودتر انجام داد، جنجالی بزرگ به 
پا شد و دانش��مندان با تمام قوا به جانبداری از یکی از این دو رقیب 
پرداختند، اما خوب است بدانید بیشتر مقاالتی که به دفاع از نیوتن 
به چاپ رسید، در اصل به وسیله خود او نوشته شده بود و تحت نام 
دوستان انتشار می یافت. با باال گرفتن جنجال، الیب نیتز به خطا به 
انجمن سلطنتی متوسل شد تا دعوا را حل کند نیوتن به عنوان رییس 
انجمن، هیاتی بی طرف را مامور رسیدگی کرد که تصادفا همگی از 
دوستان نیوتن از آب در آمدند! سپس نیوتن خود، گزارش هیات را 
نوشت و انجمن سلطنتی آن را منتشر ساخت. در این گزارش رسما 

الیب نیتز به سرقت آثار علمی متهم شد.
نیوتن همچنین از معاشرت با دیگران پرهیز می کرد. وقتی مجبور بود 
با دیگران ارتباط برقرار کند، زیاد در بحث ها شرکت نمی کرد. رابطه 
او با دیگر دانشمندان ظالمانه بود. او از صحبت با کسانی که جرأت 

داشتند با او مخالفت کنند امتناع می کرد.
 نیوتن در اواخر عمر به بیماری س��نگ مثانه مبتال شد و در بیستم 
مارس 1727 درگذش��ت. او را در کلیسای وس��ت مینستر در جوار 

پادشاهان انگلستان به خاک سپردند.

مکمل ویتامين C باعث کاهش 
استرس مى شود

مکمل ویتامین C باع��ث بهبود عملکرد فیزیکی اف��رادی که فاقد 
ویتامین C هستند، می ش��ود و موجب کاهش استرس اکسیداتیو 

است.
 استرس اکس��یداتیو به عنوان عامل برهم زنندۀ تعادل میان تولید 
رادیکال ه��ای آزاد و دفاع های آنتی اکس��یدانی تعریف می ش��ود و 
ویتامین C یک مولکول آنتی اکس��یدان طبیعی است که در میوه 
)مرکبات، میوه های قرمز( و سبزیجات )کلم، فلفل و ...( و مکمل های 
غذایی وجود دارد.با این حال مکمل آنتی اکسیدان در جهت سالمت 
بدن باعث کاهش استرس اکس��یداتیو، نتایج متضاد و گاهی اوقات 
ناامید کننده داشت؛ محققان یونانی برای اینکه می خواستند بدانند 
نتایج به دست آمده دلیل این واقعیت است یا خیر، افرادی که سطح 
آنتی اکسیدان آنها طبیعی بود را مورد آزمایش و بررسی قرار دادند؛ 
آنها غلظت ویتامین C خون 100 نفر را اندازه گیری کردند و برای 
بقیه آزمایش های خود فقط 10 نفر از افرادی که بیشترین ویتامین 

C و کمترین ویتامین C را داشتند انتخاب کردند.
این 20 نفر به مدت 30 روز قبل و بعد از ورزش های هوازی، هر روز 3 
بار و  هر بار 333میلی گرم یا 1 گرم در کل، مکمل ویتامین C مصرف 
می کردند.ورزش هوازی استرس اکسیداتیو در بدن آنها را افزایش 
داد؛ محققان حداکثر VO2max )حداکثر حجم و جذب اکسیژن 
بدن که در طول حداکثر تالش استفاده می شود و منجر به عملکرد 

فیزیکی بهتر است( شرکت کنندگان را اندازه گیری کردند.

سرگذشت مشاهير

دریچه

درحاشیه حذف تیم ملی 
فوتبال ایران

 از جام ملت های آسیا 
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