
مرغابيهاباپولبهگاوخونيبرنميگردند...
ورزنه نخستين قربانگاه ریزگردهای  سمی گاوخونی

3

3

ریی��س انجم��ن مامای��ی اس��تان اصفه��ان گفت: برخ��ی از م��ادران ممکن اس��ت 
بطور مک��رر س��قط جنین داش��ته باش��ند که ای��ن مس��ئله م��ی تواند وابس��ته به 
جن��س جنی��ن باش��د.محبوبه والیان��ی رئی��س انجم��ن مامای��ی اس��تان اصفهان 
 در خصوص ارس��ال پیام های تبلیغاتی ب��ا موض��وع ازدواج و خانواده ب��رای کاربران

 تلفن....

 اصرار به دختر یا پسردار شدن
 منجر به سقط  مکرر جنين
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 خودرو در سال آینده
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 هدف اصلی داعش رسيدن 

به تهران بود
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ترک کرد
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افتتاح سامانه آموزش 
مجازی صنایع دستی

سرپرس��ت معاون��ت صنایع دس��تی اداره کل 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت: س��امانه آم��وزش مجازی 
صنایع دس��تی در ایام مب��ارک دهه فج��ر افتتاح 
می شود.محمدحس��ین دهقانی اظه��ار کرد: در 
راس��تای برنامه ه��ای ترویجی صنایع دس��تی و 

به منظور بسط و گسترش فعالیت های...
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رییسجمهورچهارشنبه
میهماناصفهانیهامیشود

توليد ساالنه ۱۲۰ هزار تن سيب سميرم  در اصفهان
سرپرست امور عشایر اس��تان اصفهان گفت: ساالنه ۱۰ هزار تن گوشت قرمز و ۱۲۰ هزار تن سیب س��میرم توسط عشایر استان اصفهان 

روانه بازار می شود.
مختار اسفندیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جمعیت عشایری استان شامل ۵ هزار خانوار ایل قشقایی در شهرستان های سمیرم، 
ش��هرضا و دهاقان و ۴ هزار خانوار ایل بختیاری در دو شهرستان فریدون ش��هر و چادگان و حدود ۱۰۰۰ خانوار عشایر عرب جرقویه در 

شهرستان اصفهان است، اظهار داشت: 

اس��تاندار اصفه��ان  جزئیات 
س��یزدهمین س��فر اس��تانی 
رییس جمه��ور و هیئت دولت 

را تشریح کرد.
رس��ول زرگرپور که به منظور 
تش��ریح جزئیات سفر استانی 
رئیس جمه��ور ب��ه اصفه��ان 
برگ��زار ش��د، اظهار داش��ت: 
در طول ۴ دوره س��فری قبلی 
ریاس��ت جمهوری س��ابق به 
اس��تان اصفهان، 89۲ مصوبه 

تصویب و ابالغ ش��ده که 3۵ درصد آن ه��ا در طول ۱۰ 
س��ال گذش��ته انجام ش��ده و 6۵ درصد باقی مانده با 
پیش��رفت فیزیکی پائین بوده و یا به تازگی شروع شده 
است.وی افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ پروژه با اعتبار ۱7۰ هزار 
میلیارد ریال تصویب شده که ۱۵ درصد آن یعنی ۲ هزار 
و ۲۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲6 ه��زار میلیارد ریال 
پایان یافت��ه و ۲ هزار و 3۰۰ پروژه ب��ا اعتبار ۱۴۰ هزار 
میلیارد ریال از ۴ سفر قبلی باقی مانده در استان وجود 

دارد ک��ه باید تکمیل ش��ود و 
با اعتبارات موجود ۱۵ س��ال 
زمان ب��رای تکمیل آن ها الزم 
است.استاندار اصفهان با بیان 
اینکه سیاس��ت این دولت در 
سفرهای استانی با دولت های 
قبل متف��اوت اس��ت، تصریح 
کرد: سیاست های دولت قبل 
پ��روژه و مصوبه مح��ور بوده 
اما در ای��ن دولت س��فرها به 
منظور ادای احترام به ش��هدا 
و خانواده آنه��ا، دیدار با مردم فهیم اس��تان از اقش��ار 
مختلف، بررسی مش��کالت و معضالت استان و افتتاح 
تعدادی از پروژه ها اس��ت که افتت��اح پروژه ها عمدتا به 
وسیله هیئت همراه انجام می شود.وی با اشاره به اینکه 
۲ هزار و ۴99 پروژه با اعتبار ۱3 ه��زار و 6۲۰ میلیارد 
ریال برای افتت��اح دهه فجر در اس��تان اصفهان داریم، 
 خاطرنشان کرد: 7۰ درصد این پروژه ها مربوط به بخش
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يادداشت

استمدادفارغالتحصیالن
خارجازکشورازنمايندگانمجلس

جمعی از فارغ التحصیالن دندانپزش��کی خارج از کش��ور در 
اعتراض به نتیجه آزمون جایابی با حض��ور در مقابل مجلس 

شورای اسالمی از نمایندگان استمداد طلبیدند.
یکی از تجمع کنندگان گفت: ما برای چندمین بار اس��ت که 
برای اعتراض به نحوه پذیرش دانشجویان دندانپزشکی خار ج 

از کشور در دانشگاه های ایران مقابل مجلس جمع می شویم.
وی افزود: درگذش��ته دانش آموختگان رش��ته دندانپزشکی 
می توانستند در خارج از کشور بدون برگزاری آزمون در مقطع 
تحصیالت تکمیلی در دانش��گاه های ای��ران ادامه تحصیلی 
بدهند اما اکنون می بایست آنان آزمونی همانند کنکور بدهند.

قضاتهرمجرمیرا
بهزنداننفرستند

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اگر فرد متخلفی 
امنیت شهر یا منطقه ای را مخدوش کرده قضات با او قاطعانه 
برخورد کنند، ول��ی اگر تخلف فرد به حدی اس��ت که اگر به 
زندان ن��رود هیچ اتفاق��ی نمی افتد، به زندان فرس��تادن وی 
درست نیست.، احمد خسروی وفا پس از بازدید از قسمت ها و 
اندرزگاه های مختلف زندان اسدآباد با تبریک فرارسیدن دهه 
مبارک فجر اظهار کرد: درزمینه کاهش آمار زندانیان کارهای 
مثبتی انجام شده است، ولی عواملی مثل صدور قرارها و احکام 
متناسب می تواند تأثیر زیادی روی کاهش آمار زندانیان مواد 
مخدر داشته باشد.خس��روی وفا افزود: با راهکارهای قانونی و 
قضایی به دنبال این هستیم که با روش های مختلف از قبیل 
آزادی مشروط، طرح در کمیسیون فوق العاده عفو و با اعطای 

مرخصی با شرایط قانونی، از آمار این زندانیان کاسته شود.
رئیس کل دادگستری استان در این زمینه به قضات دادسرا و 
محاکم انقالب یادآور شد: اگر احساس می کنید فرد متخلفی 
امنیت شهر یا منطقه ای را مخدوش کرده با او برخورد قاطع 
بکنید، ولی اگر تخلف فردی به حدی اس��ت که اگر به زندان 
نرود، هیچ اتفاقی نمی افتد به زندان فرس��تادن وی درس��ت 

نیست و باید قرار صادره موردپذیرش قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری در پایان دستور تشکیل کمیته بررسی 

مشکالت و مسائل زندانیان مواد مخدر را صادر کرد.
گفتنی است پس از صحبت های رئیس کل دادگستری جلسه 
هم اندیش��ی قضات حاضر و مس��ئولین اداره کل زندان های 
استان و اردوگاه کاردرمانی اسدآباد در جهت ارائه راهکارهای 

قضایی و قانونی تشکیل شد.

داعشدومینگروگانژاپنی
راسربريد

دولت ژاپن از اعدام دومین ش��هروند این کش��ور که توس��ط 
 گروه تروریس��تی داعش به گ��روگان گرفته ش��ده بود خبر

 داد.
داعش با انتش��ار ویدئویی اعالم کرد »کنجی گوتو« گروگان 
دیگر ژاپنی اعدام شده اس��ت.پیش ازاین نخست وزیر ژاپن در 
واکنش به تهدید داعش به کش��تن گروگان ژاپنی در صورت 
اع��دام آزادی یک بمب گذار از س��وی اردن گف��ت این اقدام 
مش��مئزکننده بوده و مرا به وحش��ت انداخته است.دومین 
گروگان ژاپنی در حالی اعدام ش��د که در روزهای گذش��ته 
خبرهایی در موردتوافق توکیو وداعش برای معاوضه گوتو با 

فرد موردنظر داعش منتشرشده بود. 
بر اس��اس اخباری که در روزهای گذش��ته منتشرش��ده بود 
مقررشده بود تا گتو، خبرنگار ژاپنی، با فردی به نام  »ساجده 
الریشاوی« که در سال 2005 میالدی 60 نفر را در عراق کشته 
بود معاوضه می شود. داعش آزادی الریشاوی را شرط آزادی 

گتو اعالم کرده بود.

زنگانقالبدرسراسراستان
نواختهشد

همزمان با س��الروز ورود امام خمینی)ره( به میهن، دقایقی 
پیش، زنگ انقالب اسالمی در مدارس سراسر استان اصفهان 
نواخته ش��د و دانش آموزان استان، س��الروز ورود بنیان گذار 
جمهوری اسالمی به کشور را گرامی داشتند.همزمان با سالروز 
ورود امام خمینی)ره( به میهن، دانش آموزان مدارس سراسر 
استان اصفهان، زنگ انقالب اسالمی را به صدا درآوردند.این 
دانش آموزان با به صدا درآوردن زنگ انقالب اسالمی با عنوان 
“گلبان��گ انق��الب”، ورود بنیان گذار جمهوری اس��المی به 
کشور را جشن گرفتند.همچنین اقشار مختلف مردم اصفهان 
با حضور در گلستان شهدای اصفهان و تجدید میثاق با شهدا، 
آغاز دهه مبارک فجر را گرامی داش��تند.ناقوس کلیس��اها و 
کنیسه های شهر اصفهان و مناطق ارمنی نشین استان اصفهان 
نیز همزمان با سالروز ورود پرافتخار امام خمینی)ره( به کشور، 

نواخته شد.

هدفاصلیداعشرسیدن
بهتهرانبود

مش��اور عالی فرماندهی قدس سپاه پاس��داران گفت: داعش 
چندین ه��دف را دنبال می ک��رد که یکی از آن ها رس��یدن 
به تهران بود ک��ه البته در همان ابتدا س��پاه ق��دس و ارتش 
عراق آن ه��ا را زمی��ن گیر کرد.س��ردار ایرج مس��جدی در 
همایش »جهاد ادامه دارد« گفت: اگر امروز شهید اهلل دادی 
و مدافعان ح��رم در جبهه س��وریه و عراق به ش��هادت نمی 
 رس��یدند امروز باید در مرز های جمهوری اسالمی با داعش

 می جنگیدیم.
او گفت: باید به مب��ارزه خودعمق اس��تراتژیک بدهیم و باید 
دش��من را تا آنجایی که می توانی��م دور کنیم زی��را در غیر 
اینصورت می بایس��ت اجازه می دادیم داعش ب��ه مرز های 
آذربایجان غربی و کرمانشاه می رسید و سپس نیروهای مان 
را اعزام می کردیم.سردار مسجدی گفت: هدف داعش سقوط 
بغداد سپس حرکت به سمت تهران و از بین بردن تمام مظاهر 
مذهبی و همچنین تشکیل حکومت در عراق و شام بود که در 

همان عراق زمین گیر شدند.

رییس مجلس شورای اس��المی گفت: رئیس جمهور آمریکا 
مسئول اصلی شکست در مذاکرات است. او که سعی می کند 
هزینه شکست مذاکرات را با اظهاراتش به سمت ایران سوق 
دهد بای��د بداند که ملت ای��ران هرگز در مذاکرات تس��لیم 
نخواهد ش��د.علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود در 
صحن علنی  دیروز  مجلس گف��ت: رئیس جمهور آمریکا در 
صحبت های اخیر خود عنوان کرده است که ما به ایران فشار 
می آوریم تا ایران نظر ما را در بحث هسته ای قبول کند. حاال 
مقصود آن ها از مذاکره با ایران روش��ن تر ش��ده است آن ها 
می گویند باید تس��لیم خواست ما ش��وید. در کجای دنیا به 
این رفتار مذاکره می گویند.وی ادامه داد: البته روشن است 
که آقای اوباما به دلیل ضعف  و گرفت��اری داخلی نمی تواند 
در مقابل انعطاف ه��ای معقول دولت و مل��ت ایران تصمیم 
عاقالنه بگی��رد و می خواهد ایران یا تس��لیم خواس��ته های 
نامربوط آن ها ش��ده و یا مذاکرات با شکس��ت مواجه شود.

رئیس مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: رئیس جمهور 
آمریکا باید بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد و او با این نوع 
سیاست غلط در مذاکرات مس��ئول شکست مذاکرات است 
که تصور کرده اس��ت می تواند هزینه ضعف خود را در حل 
مشکالت داخلی به سمت ایران منتقل کند.الریجانی ضمن 
تسلیت به مناسبت شهادت ش��یعیان پاکستان و مسلمانان 
کرکوک، بغداد و س��امرا به دس��ت مزدوران تروریس��ت به 
ملت، مجلس و دولت پاکستان و عراق گفت: مجلس شورای 
اس��المی این جنایات را محکوم می کند.وی افزود: عملیات 
شجاعانه حزب اهلل قهرمان در ش��بعا که در پاسخ به اقدامات 

تروریستی رژیم صهیونیستی در سوریه بود غرورآفرین بوده 
و پیام روشنی را به همراه داشت. امیدوارم صهیونیست ها از 
درک این پیام عاجز نباش��ند و بفهمند خاورمیانه جوالنگاه 
اتحاد تروریسم و صهیونیسم نیست و شیران مجاهد بساط 
پوش��الی آنان را باقدرت جمع خواهن��د کرد.رئیس مجلس 
شورای اسالمیضمن تقدیر از تالش های اعضای کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 94 اظهار داشت: مجدد متذکر می شوم 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی درگرو کار اعضای این 
کمیسیون است که موردمطالعه مقام معظم رهبری است و 

رونق تولید کانون این امر است.
الریجانی خاطرنشان کرد: افزایش س��رمایه بانک ها جهت 
ارائه تس��هیالت بنگاه های تولیدی کش��اورزی و صنعتی و 
ارائه روش هایی که کارآفرینی را تش��ویق کن��د و صادرات 
موردتوجه قرار گیرد از اهم این امور است و برای روان سازی 
اج��رای طرح های عمران��ی الزام دس��تگاه ها ب��ه واگذاری 
طرح های عمرانی به مردم ضروری اس��ت و امیدوارم نتیجه 
کار کمیس��یون تلفیق پیام روش��ن مقاوم��ت در اقتصاد را 
به خوبی برساند.وی با اش��اره به فرارسیدن سالروز دهه فجر 
انقالب اسالمی افزود: امام )ره( در سال 57 در چنین روزی 
با ورود به ایران انقالب مل��ت را وارد مرحله پیروزی کرد و با 
رهبری شجاعانه و خردمندانه همه موانع خارجی و داخلی را 
از پیش پای ملت برداشت تا در 22 بهمن ملت بزرگ ایران 
بر طاغوت وابسته پیروز شد.رئیس قوه مقننه اظهار داشت: 
اولین هدفی که امام در راهبری انقالب با جدیت دنبال کرد 
تأسیس و پایه گذاری مردم س��االری دینی در کشور بود که 

در تاریخ سیاسی جهان سابقه نداشت و لذا غربی ها از طریق 
رسانه ها به تخریب این نظریه پرداختند و روشنفکران داخلی 
و گروهک ها نیز با ایجاد ش��بهات زیاد به ستیز با این سبک 

تفکر سیاسی پرداخته و مجادالت زیادی را به راه انداختند.
الریجانی خاطرنشان کرد: امام فرمودند جمهوری اسالمی نه 
یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد چراکه جمهوری اس��المی 
در نظریه سیاس��ی امام مردم س��االری واقعی بود و به تعبیر 
شهید مطهری دموکراسی موردنظر اسالم انسانیت رهاشده 
است اما دموکراس��ی غربی حیوانیت رهاشده. اسالمیت در 

مردم ساالری انسانیت را بست می دهد نه حیوانیت را.
وی افزود: ملت ایران با حمایت ش��گرف از نظریه امام نظام 
جمهوری اس��المی را تأس��یس کردند. گام دیگر پیش��وای 
انقالب برای هدایت ملت سیاست استقالل سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی بود که در بعد سیاس��ی با شعار بلیغ نه شرقی نه 
غربی ظهور یافت که اتفاقاً این نظریه با غضب شرق و غرب و 
روشنفکران داخلی مواجه شد.رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: به ویژه آمریکایی ها که احساس می کردند این مسیر 
دس��ت آن ها را برای همیش��ه از ایران کوتاه می کند آغازگر 
توطئه های جدید ش��دند. یکی از صاحب نظ��ران آمریکایی 
که در آن زمان مس��ئولیت حساسی داش��ت در کتاب خود 
می نویسد ماجرای ایران بزرگ ترین شکست دولت کارتر بود. 
در مقایس��ه با موقعیت آمریکا در صلح کمپ دیوید یا عادی 
کردن روابط ب��ا چین و یا اتخاذ موض��ع قاطعانه تر در مقابل 
اتحاد شوروی که همگی نقاط مهمی بودند سقوط شاه ازنظر 
اس��تراتژیک و برای ایاالت متحده آمریکا ازنظر سیاسی یک 
مصیبت به شمار می رفت و حفظ منافع غرب در منطقه نفتی 
خلیج فارس بر ایران تمرکز داشت.الریجانی خاطرنشان کرد: 
آمریکا و غرب تمام تالش خود را کردند تا شاه را نگه دارند اما 

موفق نشدند. راهکار دوگانه ای را در پیش گرفتند. 
از طرفی با کم��ک  جریان های ضدانقالب مب��ارزه با ملت را 
ش��روع کردند و از طرف دیگر تالش کردن��د با دولت موقت 
ارتباط برق��رار کنند که مذاکرات مش��اور امنیت��ی کارتر با 
مس��ئولین دولت موق��ت نمونه ای ازاین دس��ت ب��ود که با 

عصبانیت ملت مواجه شدند.
وی افزود: آمریکایی ها از آن زمان دو خط عملیاتی فش��ار و 
ترور را دنبال کردند. با س��اماندهی جریانات تروریستی در 
داخل بزرگان انق��الب را ترور کردند و آش��فتگی در برخی 
مناطق به راه انداختند. هرچند قدرت انقالب شگرد شیطانی 
آنان را خنثی س��اخت اما کارنامه غرب در این زمینه س��یاه 

است.

الريجانیدرنطقپیشازدستور:

رییس جمهور آمریکا مسوول اصلی شکست در مذاکرات است

امامجمعهاصفهان:

روحانیونپرورشيافته
جامعةالمصطفیسفیران

انقالبهستند
امام جمع��ه اصفه��ان با تأکی��د بر اهمی��ت دادن 
برنهادهایی چون جامعة المصطفی العالمیه گفت: 
طالب و روحانیون پرورش یافته جامعةالمصطفی 

سفیران انقالب و اسالم هستند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در مراسمی که با 
حضور طالب و روحانیون جامعةالمصطفی العالمیه 
واح��د اصفهان برگزار ش��د، اظهار ک��رد: برخی از 
نهادها به واسطه رسالتی که بر عهده دارند از اهمیت 

ویژه ای برخوردار هستند.
وی بابیان اینکه جامعة المصطفی العالمیه ازجمله 
نهادهایی محس��وب می شود که تأس��یس آن در 
کش��ور در زمره فعالیت های ضروری و ارزش��مند 
برای صدور آرمان های انقالب و اسالم ناب محمدی 
اس��ت ،  تصریح کرد: در آس��تانه س��ی و ششمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی ایران هستیم، 
بهترین دستاورد انقالب اسالمی، صدور ارزش های 
دینی توأم بااخالق و سیره اهل بیت معصومین  در 
جهان اس��ت.وی تأکید کرد: من بر این اعتقاددارم 
که تأسیس مراکز و پژوهش��گاه هایی چون جامعه 
المصطفی العالمی��ه بهترین راه ممکن برای صدور 

انقالب اسالمی و مکتب اهل بیت به جهان است.
طباطبایی نژاد با اش��اره به رسالت خطیر این مرکز 
که در پرورش و تربیت طالب و روحانیون از سراسر 
جهان و آشناسازی آن ها با مکتب غنی اهل بیت با 
عنوان مبلغ دینی است، گفت: یکی از آثار و برکات 
جامعةالمصطفی العالمی��ه فارغ التحصیلی مبلغان 
دینی اس��ت که موجبات شیعه ش��دن بسیاری از 
اهل تس��نن را فراهم کرده  و حقیقتاً این امر بسیار 
در جهان امروز و باوجود تحرکات گروه هایی چون 
وهابیت حائز اهمیت است.وی اذعان کرد: متأسفانه 
هنوز مسئوالن آن گونه که شایسته و بایسته است 
به امر توسعه و گسترش اس��الم و مکتب اهل بیت 
در جه��ان اهتمام ندارن��د و نگاه وی��ژه به طالب و 
روحانیون مش��غول ب��ه تحصیل بهتری��ن راهکار 
برای تحقق این امر است.امام جمعه اصفهان  افزود: 
دولتمردان و مس��ئوالن با توجه به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب و همچنین حساسیت موضوع صدور 
ارزش ها و آرمان های انقالب به جهان، از نهادهایی 
چون جامعةالمصطفی العالمیه حمایت نمی کنند و 

این جای بسی تأسف است.

اخبارکوتاه

2
۲۲ بهمن انحصاری نیست

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت حضور پرشور و حماسی مردم سراسر کشور 
در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن امسال گفت: این روز انحصاری نبوده و متعلق به همه 
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درهفتادودومینجلسهعلنیشورایشهراصفهانمطرحشد
حقوقحقهاصفهانیهانبايدفراموششود

اصفهان و حقوق حقه مردم اصفه��ان نباید از 
سوی دولت و مسئوالن دولتی فراموش شود.

هفتاد و دومین جلس��ه ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان امروز طی دو بخش برگزار ش��د که در 
بخش نخس��ت تعدادی از اعضای شورا به بیان 
نطق پیش از دستور خود پرداختند و در بخش 
دوم از این جلس��ه نیز تعدادی از اعضای شورا 

تذکرات خود را ارائه دادند.
ش�هراصفهانتش�نهايجاداماکن

تفريحیسالماست
ندا واشیانی پور یکی از اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان در ابتدای این جلسه بابیان اینکه 
در ابتدا از مجموعه تفریحی صفه تشکر می کنم 
که اقدامات این مجموعه سبب ایجاد نشاط در 
شهروندان می شود، گفت: شهر اصفهان تشنه 
ایجاد اماکن تفریحی س��الم ب��رای خانواده ها، 

جوانان و بانوان است.
وی با اش��اره به اینکه اما متأسفانه بنده چنین 
رویکردی را در بودجه س��ال آتی ش��هرداری 

اصفهان مشاهده نکردم، اظهار کرد: به نظر بنده 
احداث خیابان های جدید، پل ها و این موارد باید 
محدود تر شود و پیشنهاد می کنم که رویکرد ما 
در بودجه سال سال آتی شهرداری باید به سمت 
ایجاد اماکن تفریحی س��الم برای ش��هروندان 
باشد که روز های تعطیل و اوقات فراغت آن ها 

را پر کند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
امیدواریم که این موضوع محقق شود تا مردم 
در روز های تعطیل، س��رگردان در خیابان های 
 ش��هر به دنبال ی��ک م��کان تفریحی س��الم

 نگردند.
شهرسالموپرنش�اطشهریدارای
تعدادمتنوعومتعددیم�کانتفريحی

سالمبرایمردماست
وی با تأکید بر اینکه ش��هر س��الم و پر نش��اط 
شهری اس��ت که دارای تعداد متنوع و متعدد 
مکان تفریحی سالم برای مردم باشد، ادامه داد: 
به صورت قطعی خیابان گردی ها، پرسه زنی ها، 

جلب توجه ه��ا و بس��یاری از رفتار ه��ای ضد 
فرهنگی که توس��ط برخ��ی از افراد در ش��هر 
اتفاق می افتد، به دلی��ل عدم وجود مکان هایی 
برای تفریح و وقت گذرانی است.واش��یانی پور 
تأکید کرد: به همان اندازه که به سیما و منظر 
ش��هری توجه داریم بای��د به ایجاد نش��اط و 
 تفریح برای مردم در س��طح شهر توجه داشته

 باشیم.
سدمعبرمنطقه14اصفهانپساز18

روزبرطرفنشدهاست
رس��ول جزینی، یکی دیگر از اعضای ش��ورای 

اسالمی ش��هر اصفهان نیز در ادامه این جلسه 
گف��ت: امروز م��دت 18 روز اس��ت ک��ه بنده 
پیگیری هایی را نس��بت به رفع سد معبری در 
ش��هر اصفهان انجام می دهم اما هنوز این سد 
معبر برطرف نشده است.وی بابیان اینکه پشت 
این س��د معبر یکی از مدیران شهرداری است، 
اظهار کرد: این موضوع باید از سوی مسئوالن 
متولی امر در شهرداری پیگیری شود تا این سد 

معبر از سر راه مردم برداشته شود.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تأکید بر 
اینکه از 18 روز پیش تاکنون با افراد بس��یاری 
در راستای رفع این سد معبر صحبت کرده ام، 
تصریح کرد: اما باوجوداین موارد هنوز این سد 
معبر برداشته نشده است و همچنین دوستان 
نظارت و کنترل در س��اعات دو و سه نیمه شب 
در منطقه 14 اصفهان به ص��ورت ظالمانه و با 
تأسی از رژیم صهیونیس��تی به حریم خانواده 
واردشده و نس��بت به اذیت کردن این خانواده 

اقدام می کنند.

قائم مق��ام جمعیت ایثارگران ب��ا تأکید بر 
این که باید فرصت ها و تهدیدات را بشناسیم 
تصریح ک��رد که با وحدت ح��ول گفتمان 
والیت و انقالب، نگذاریم مس��ئله مجلس 

ششم تکرار شود.
“لطف اهلل فروزنده” در جمع تش��کل های 
اصولگرای کرمان، افزود: امریکا از گفتمان 
انق��الب اس��المی می ترس��د و یک لحظه 
را در تاری��خ انق��الب س��راغ نداری��م که 
 اس��تکبار جهانی علی��ه ما توطئ��ه نکرده

 باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بعد از فروپاش��ی 
اتحاد جماهیر ش��وروی، آمریکا هژمونی 
دهکده جهانی را مطرح ک��رد درحالی که 
انق��الب اس��المی گفتم��ان دیگ��ری را 
 مبنی بر عدم وابس��تگی ب��ه امریکا مطرح 

کرد.
فروزنده اظهار کرد: امروز رژیم س��عودی 
در محاص��ره گفتمان انق��الب قرارگرفته 
و با نامه مق��ام معظم رهبری ب��ه جوانان 
 اروپا و امریکا باید منتظ��ر تحوالت بعدی

 باشیم.
قائم مقام جمعیت ایثارگران بابیان این که 

ما در دنیا و منطقه تعیین کننده هستیم، 
گفت: ام��روز بش��ریت و جامع��ه غرب به 
بن بست رس��یده و نیاز به گفتمان معنوی 

انقالب اسالمی دارد.
مع��اون پارلمان��ی رییس جمهور س��ابق، 
تصریح کرد: خط مقاوم��ت و والیت باعث 
سرافرازی ما شده و در کنار آن یک جریان 
س��ازش واداده از اول انق��الب تابه ح��ال 
 کدخدای��ی امری��کا را قب��ول داش��ته و

 دارد.
فروزن��ده افزود: بع��د از س��ازندگی تفکر 
لیبرالی، اشرافی گری و توسعه بدون عدالت 
ش��کل گرفت که حاص��ل آن جریان دوم 
خرداد بود و بس��یار آسیب زد و باعث رشد 

دگراندیشان شد.
وی ی��ادآور ش��د: ای��ن تفک��ر ع��الوه بر 

ضربه هایی که ب��ه مس��ائل فرهنگی وارد 
آورد، با ش��عار تنش زدایی تالش داشتند 
جام زهر را به رهبر بنوش��انند و می گفتند 
 تفک��رات ام��ام)ره( را بای��د ب��ه م��وزه

 بسپاریم.قائم مقام جمعیت ایثارگران کشور 
تصریح کرد: در چنین فضای��ی نیروهای 
مؤمن به انقالب جبهه ای را با مشخصه های 
اعتقاد به انقالب و نظام، قانون اساسی، تفکر 
امام و والیت فقیه تشکیل دادند که ما باید 

این خط را دنبال کنیم.
وی مبارزه جدی با فس��اد و خط سازش، 
تالش برای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال 
را مورد تأکید قرارداد و گفت: اگر بخواهیم 
قدرت رهبرمان در سطح جهان عرض اندام 
کند، باید بستر آن را در داخل فراهم کنیم 
و راه این مهم غالب نمودن گفتمان والیت 
است.فروزنده تصریح کرد: اگر در نهادهای 
حکومتی و مجلس، گفتمان لیبرالی شکل 
بگیرد، دش��من امیدوار ش��ده و انس��جام 

داخلی آسیب می بیند.
وی با تأکی��د بر مطالبه گ��ری از دولت در 
راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه 
ب��ه توانمندی ه��ای داخلی، تأکی��د کرد: 

امروز با جریان لیبرالی مواجه هستیم که 
می گوید باید کدخدا را ببینیم درحالی که 
هر جا باقدرت مقابل امریکا ایس��تادیم، او 

عقب نشینی کرد.
فروزنده خاطرنش��ان کرد: رئیس جمهور 
که سوگند خورده پاس��دار قانون و والیت 
باش��د، معنا ندارد که اصحاب فتنه را وارد 

دولت کند.
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور س��ابق، 
با انتق��اد از هجمه هایی که علی��ه قرارگاه 
خاتم می شود، گفت: این قرارگاه عملکرد 
مثبتی درزمینه پیمانکاری دارد وعده ای 
به دنب��ال تخریب آن هس��تند و در عوض 
حرکت هایی با تفکرات دوم خرداد می بینیم 
که با نف��اق و پیچیدگی ب��ه دنبال کاهش 
هزینه اینترنت به یک سوم و افزایش هزینه 
 پیامک برای ضربه زدن به هویت فرهنگی

 هستند.
قائم مقام جمعیت ایثارگ��ران اظهار کرد: 
بای��د فرصت ها و تهدیدات را بشناس��یم و 
با وحدت حول گفتم��ان والیت و انقالب، 
 نگذاری��م مس��ئله مجلس شش��م تکرار 

شود.

ريیسسازمانانرژیاتمی

ايرانآمادهايجادکنوانسیون
ايمنینیروگاههایهستهای

منطقهاست
رییس س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: ای��ران برای 
ایج��اد کنوانس��یون ایمنی منطقه ای ک��ه ناظر بر 
فعالیت های نیروگاهی کش��ورهای اطراف باش��د، 

آمادگی دارد.
تفاهم نامه همکاری اتمی ایران و سازمان حفاظت 
محیط زیست با حضور هیاتی از مسئولین دو طرف 
عصر روز ش��نبه 11 بهمن در محل سازمان انرژی 

اتمی ایران به امضای روسای دو سازمان رسید.
صالحی:آمادگیداريميککنوانسیون

ايمنیمنطقهایايجادکنیم
 علی اکبر صالحی، مع��اون رییس جمهور و رییس 
س��ازمان انرژی اتمی ایران امضای این یادداش��ت 
تفاه��م را ناظر بر هم��کاری و هم افزای��ی میان دو 
س��ازمان در امور مربوط به محیط زیست از منظر 
مسائل منابع پرتوی و تأسیس��ات هسته ای خواند 
و تمام فعالیت های هسته ای داخل و اطراف کشور 
را ش��امل این تفاهم نامه دانس��ت.رییس سازمان 
انرژی اتمی بابی��ان اینکه یادداش��ت تفاهم یازده 
بند دارد و بند س��وم آن به ده قسمت تقسیم شده 
و زمینه های همکاری در آن ها ذکرش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: س��ازمان انرژی اتمی ایران وظیفه 
دارد مسایل محیط زیستی نظیر خاک، آب وهوا را 
ازنظر مسائل پرتوی پایش کند.وی افزود: این امر 
برای ما در چارچوب قانون حفاظت در برابر اش��عه 
الزام آور اس��ت تا ملت عزیز را در برابر فعالیت های 
پرتوی مص��ون بداری��م و آگاهی ه��ای الزم را در 
شرایطی که ضرورت دارد به اطالع مردم برسانیم. 
صالحی ادامه داد: از طرف دیگر محیط زیست نیز در 
رابطه با عمومیات محیط زیست مسئولیت دارد تا 
درجاهایی که به طور اختصاصی به سازمان دیگری 
مربوط می شود، تبادل نظر و همکاری داشته باشد و 
مکمل یکدیگر باشند.صالحی ادامه داد: در منطقه و 
خلیج فارس سازمان محیط زیست آبی تحت عنوان 
راپمی راداری��م که مربوط به خلیج فارس اس��ت و 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس در آن عضو هستند. 
جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یک عضو فعال 
در این سازمان حضور دارد.وی ابراز امیدواری کرد 
پایش رادیو اکولوژی در ارتباط با سایر همسایگان 
کشور برقرار باشد و افزود: جمهوری اسالمی ایران 
از کشورهایی است که تعداد قابل توجهی همسایه 
دارد و این نعمت الهی است.رییس سازمان انرژی 
اتمی ابراز عالقه کرد که با کمک سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و وزارت امور خارجه با کشورهای 
اطراف وارد گفتگو ش��ویم تا در س��رحدات کشور 
پایش رادیو اکولوژی داشته باشیم و بتوانیم تبادل 
اطالعات کنیم تا برای روز مب��ادا اگر حادثه ای رخ 
دهد بتوانیم آثار سوء آن را تا حد ممکن به حداقل 

برسانیم.      

گفتمانلیبرالیآسیبرساناست
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 استخدام مربیان پیش دبستانی
 در انتظار مجوز دولت

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره توافق آموزش و 
پرورش در مجلس برای استخدام مربیان پیش دبستانی گفت: در 

حال دستیابی به توافقاتی در این خصوص هستیم.
علی اصغر فانی در حاشیه مراس��م نواختن زنگ گلبانگ انقالب 
اسالمی در پاس��خ به اینکه به نظر می رس��د ارزش های انقالب 
اس��المی به خوبی به دانش آم��وزان منتقل نمی ش��ود؟ گفت: 
نمی شود یک پاسخ صریح به این پرسش داد اما به نظر می رسد 
با رفتارمان می توانیم ارزش ها را منتقل کنیم. رفتار مسووالن و 
اولیا می تواند در انتقال ارزش ها از نسلی به نسل دیگر موثر باشد.

همچنین فاضل، مدیرکل دفت��ر وزارت آموزش و پرورش نیز در 
حاشیه این مراسم ضمن اعالم این خبر که مکاتباتی با دفتر دکتر 
نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
درباره استخدام مربیان پیش دبس��تانی انجام شده است، گفت: 

مجوز را دریافت کنیم اعالم خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اینکه شنیده می شود 10 هزار مربی پیش دبستانی 

استخدام خواهند شد، گفت: منتظر موافقت کتبی هستیم.

 رونمايی از سايت همسان گزينی
 در يک ماه آينده

مدی��ر پ��روژه ط��رح همس��ان گزینی از رونمای��ی از س��ایت 
همسان گزینی در یک ماه آینده خبر داد. این روز ها نه تنها میزان 
ازدواج در بین جوانان کاهش یافته بلکه پای فضای مجازی و چت 
هم در این خصوص وسط کشیده شده است و دختران و پسران 
با دوستی های کوتاه و یا طوالنی قصد ازدواج بدون شناخت و از 

طریق فضای مجازی را با یکدیگر دارند.
حال در این میان سایت های همسریابی غیرقانونی بازار داغی را 
برای خود دیده و هر روز قارچ گونه رشد می کنند و تنها ما شاهد 
فیلتر شدن تعدادی از آنها که نوعی کالهبرداری کرده و زندگی 
جوانان را نابود می کنند، هس��تیم؛ ولی باالخره این امر باید یک 
جایی تمام شود تا کمتر با آینده جوانان بازی نشود و آنها بدانند 
در جایی امن و با وجود واس��طان قابل اعتماد می توانند زندگی 

مشترک خود همراه با مشاروه را رقم زنند...
وزارت ورزش و جوانان با همکاری س��ایت تبی��ان بعد از مدتی 
طوالنی به میدان آمد و س��ایت همس��ان گزینی با مشاوره افراد 
متخصص و در حریم امن را ایجاد کرده اس��ت تا دیگر شاهد به 
تأخیر افتادن ازدواج و ازدواج هایی نامناسب نباشیم. درباره اینکه 
چقدر این طرح می تواند موفق باشد، نمی توان قضاوت کرد ولی 
حداقل اقدام آن، جمع آوری سایت های همسریابی غیرقانونی در 

جامعه و ارائه مشاوره ازدواج به افراد است.

تعیین يک شعبه در دادسرا برای 
رسیدگی به موضوع اراضی زراعی 

بهارستان
دادستان عمومی و انقالب اصفهان از تعیین یک شعبه در دادسرا 
جهت رس��یدگی به موضوع اراضی زراعی و باغ��ات در مجتمع 

قضایی بهارستان خبر داد.
 حسن رحیمی اظهار کرد: چنانچه در بحث پیشگیری خوب عمل 
شود کار به مرحله اجرا کشیده نمی شود و اگر هم به مرحله اجرا 

رسید قاطعانه بایستی برخورد شود.
وی اظهار کرد: توجیه کارکنان در خصوص پیش��گیری، نظارت 
و کنترل و ایجاد هماهنگی بین س��ازمان های کنترل کننده در 
سطح استان و شهرس��تان و ورود به  موقع و س��ریع، استفاده از 
ظرفیت های مردمی و اطالع رسانی و تبلیغ در خصوص قانون و 

اجرای حکم از موارد مهم و تأثیرگذار در زمینه پیشگیری است.
دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان حضور نیروی انتظامی را در 
موارد لزوم در موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی ضروری دانست 
و گفت: هر چند م��ا به دنبال ایجاد تنش نیس��تیم ولیکن قانون 

بایستی طبق مستندات خود اجرا شود.
وی در پایان از تعیین یک شعبه در دادس��را جهت رسیدگی به 
موضوع اراضی زراعی و باغات در مجتمع قضایی بهارستان خبر 

داد.

 کرايه تاکسی و اتوبوس امسال
 افزايش نمی يابد

معاون حمل  و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان گفت: کرایه 
تاکس��ی و اتوبوس در س��ال جاری افزایش نمی یابد و در س��ال 
 آینده نیز س��عی خواهیم کرد افزایش کرایه ها در حداقل ممکن

 باشد.
علیرض��ا صلواتی ب��ا بیان اینک��ه 200 میلی��ارد توم��ان اعتبار 
شرکت اتوبوس رانی اس��ت اذعان کرد: 30 تا 40 میلیارد تومان 
 اعتب��ار از پرداخت کرایه اتوبوس از س��وی ش��هروندان دریافت 

می شود.
وی تصری��ح ک��رد: 35 میلیارد تومان نیز از س��وی ش��هرداری 
و 35 میلی��ارد توم��ان نی��ز بای��د از س��وی دول��ت پرداخ��ت 
ش��ود ک��ه دول��ت تنه��ا 10 میلی��ارد توم��ان آن را پرداخ��ت 
 می کن��د و بقی��ه ای��ن هزینه ه��ا ب��ر دوش ش��هرداری ق��رار

 می گیرد.
صلواتی با اشاره به اینکه مطالعات طرح زوج و فرد در حال انجام 
است تا بتوانیم محدودیت ترافیک را از مبدأ اعمال کنیم افزود: در 
این زمینه حلقه اول ترافیکی شهر از سمت خیابان نشاط، میدان 
خواجو و خیابان عبدالرزاق آغاز می شود و محور کنار رودخانه را 
تحت عنوان محدوده تاریخی ش��هر نام گذاری کرده ایم و در نظر 
داریم ابتدا زیرس��اخت های محدودیت تردد را در این محدوده 

ایجاد کنیم و سپس به اعمال کامل طرح زوج و فرد بپردازیم.
وی ادامه داد: طبق ای��ن طرح در نظر داری��م در مبادی ورودی 
محدوده تاریخی ش��هر پارکینگ ایجاد کنیم تا شهروندان قبل 
از ورود به این محدوده خودروهای خود را در این مکان ها پارک 

نمایند.

مرغابي ها با پول به گاوخوني برنمي گردند...

تاالب بین الملل��ی گاوخونی بزرگ ترین منب��ع ذخیره آب، 
زیستگاه پرندگان مهاجر و غنی ترین مرتع تغذیه دام در فالت 
خشک مرکزی ایران بود که با خشکی زنده رود واپسین روزها 

و ساعات حیات خود را مي گذارند.
، در س��ال های اخیر از یک سو شاهد هش��دار دانشگاهیان، 
فعاالن محیط زیست و حتی اصناف کشاورزی نسبت به خطر 
انتشار ریزگردهای سمی تاالب گاوخوني به اصفهان و سپس 
فراتر از آن به سایر استان هاي کش��ور بودیم و از سوی دیگر 
مردم استان و صاحب نظران از توجه خاص دولت برای احیای 
دریاچه ارومیه و کم توجهی به این تاالب زیبا انتقاد می کنند.

روز جمعه و در آستانه روز جهاني تاالب ها همایشی مردمی 
برای احیای گاوخونی برگزار شد که واکنش هایی متفاوتي به 

دنبال داشت.
نابودی کامل پوشش گیاهی گاوخونی

عارف سپهری رییس کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت 
و آزادی ایران اسالمی به عنوان یک از حاضران در این همایش 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان گفت: روز جمعه 
شاهد استقبال عمومی زیادی از این همایش بودیم البته این 
نوع مراسم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و حساسیت مردمی در 
خصوص این موضوع را به گوش مس��ئوالن می رساند.وی با 
اشاره به تشکیل ستاد ویژه احیای دریاچه ارومیه و تخصیص 
بودجه کالن دولت��ی برای این موضوع، ادامه داد: متاس��فانه 
اهمیت تاالب بین المللی گاوخونی در کشور آن طور که باید 
دیده نشده در حالی که این تاالب روبه خشکی کامل می رود و 
ریزگردهایي همراه با پساب های صنعتی موجود سالمت مردم 

چند استان را به خطر خواهد انداخت.

سپهری خاطر نشان کرد: متاس��فانه روز جمعه شاهد بودیم 
که مردم ورزنه چگونه به دنبال خودروی رییس ستاد احیای 
دریاچه ارومیه با التم��اس می دویدن��د و از وی برای احیای 
گاوخونی تقاضای کمک مي کردند.رییس کمیسیون محیط 
زیست س��ازمان عدالت و آزادی ایران اسالمی، تصریح کرد: 
آب زنده رود در طول تاریخ در تاالب گاوخونی ذخیره می شد 
که این آب سفره های زیادی از آب های زیرزمینی را سیراب 
می کرد و زایش های آن در برخی نقاط منبعی برای استفاده 

دیگران بوده است.
وی با انتقاد از خشکی و سوخته شدن علفزارهای این تاالب 
بین المللی، گفت: پوشش گیاهی تاالب به حدی زیاد بود که 
به گفته افراد محلی برای رفتن به این مکان باید با داس علف ها 
را کنار می زدند اما امروزه اثری از آن همه گیاه دیده نمی شود.
سپهری گفت: وضعیت فعلی برای تاالب برای محیط زیست، 
مردم محلی و استان اصفهان قابل تحمل نیست و باید رسانه 
های اصفهان نیز جدی تر به این موضوع بپردازند.دبیر انجمن 
میراث فرهنگی و طبیعت ورزنه دراین باره به خبرنگار ایسنا 
– منطقه اصفهان گفت: برگزاری همای��ش روز جمعه اخیر 
در کنار گاوخونی و نیز در داخل ش��هر ورزنه این پیام را براي 
مسئوالن کشوری داشت که اگر برای احیای این تاالب اقدام 

نکنید مردم خودشان وارد عمل می شوند.
رضا خلیلی ورزنه افزود: یک��ی از راهکارهای مردمی هدایت 
بخشی از پساب تصفیه خانه شهر اصفهان به سمت گاوخونی 
است و در حالی که امروزه پساب های صنعتی و سمی شهرک 

صنعتی سجزی به سمت تاالب جاری است.
وی با بیان اینکه شهر ورزنه با خشکی کامل گاوخونی اولین 

قتلگاه و قربانگاه ریزگردهای سرطان زا می شود، اظهار کرد: 
درحال حاضر در بخش هایی از این تاالب رو مرگ و احتضار 
کامل است اما هنوز نشانه هایی از آب و حیات مرغابیان دیده 
شده که شکارچیان به این تعداد پرنده هم رحم نخواهند کرد 
چرا که تاالب 64 هزار هکتاری گاوخونی متاس��فانه تاکنون 
فاقد وجود یک محیط بان بوده است!!این فعال محیط زیست 
از حضور رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در این همایش 
خبر داد و گفت: متاسفانه به خشکی این تاالب زیبا و خطرات 
ناش��ی از آن درسطح کش��ور همانند دریاچه ارومیه توجهی 
نشده است برای نمونه امسال شاهد بودیم که حق آبه کشت 

شرق اصفهان داده شد اما آبی به گاوخوني نرسید.
عزاداری براي گاوخونی  

هم چنین، رییس کمیسون کشاوری و عمرانی شورای اسالمی 
شهرستان اصفهان در گفت وگو با ایس��نا- منطقه اصفهان، 
برگزاری این همای��ش را دارای ویژگی ه��ای مثبت و منفی 
دانس��ت و اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره کل محیط 
زیست استان، خانه کش��اورز ایران، اتاق بازرگانی اصفهان و 
شهرداری و شورای شهر ورزنه و ...برگزار شد که شاهد حضور 

گستره مردمی در کنار تاالب بودیم.
مجید جابر افزود: روز جمعه )10 بهمن ماه) س��اعت 9 تا 12 
برنامه عمومی در کنار تاالب و ساعت 14 تا 17 برنامه تخصصی 
و علمی با سخنرانی اساتید دانشگاه در آموزش و پرورش ورزنه 
برگزارشد.وی حضور گس��ترده مردمی و رسانه ای شدن این 
معضل در سطح ملی را از محاسن همایش روز جمعه عنوان 
کرد و گفت: حدود سه هزار نفر از منطقه ورزنه و نیز جمعیت 
زیادی از شهرهای دیگر در کنار تاالب گاوخونی بسیج عمومی 
و حساسیت مردم برای احیای آن را به رخ مسئوالن کشیدند.

این عضو شورای شهر ورزنه، عدم حضور استاندار و فرماندار 
شهرستان اصفهان، مدیرعامل سازمان آب منطقه ای استان در 
این همایش را از نکات منفی برگزاری آن دانست و تاکید کرد: 
تالش مسئوالن برای جاری شدن حقابه شرق اصفهان در پاییز 
امسال را انکار نمی کنیم اما مسئوالن باید درهمایش حاضر و 
پای درد دل مردم و سئواالت آنان برای احیای گاوخونی و زنده 
رود می نشس��تند و به این امر بی توجهی نمی کردند.جابر از 
عدم تأمین حقابه 126 میلیون مترمکعب در سال گاوخونی 
انتقاد کرد و گفت: در همایش روز جمعه اجرای موس��یقی و 
برنامه شاد همراه بود اما با قاطعیت می گویم امروزه گاوخونی 
به عزاداری نیاز دارد نه مراسم ش��ادی!! چرا که برای احیای 
دریاچه ارومیه ستاد خاص و هزینه های هنگفتی می شود اما 

گاوخونی و حقابه آن از یاد دولتمردان رفته است!!
همایش هاي نمایشیوی ادامه داد: سال گذشته نیز دردانشگاه 
آزاد خوراس��گان همایش��ی برای گاوخونی برگزار و مقاالت 
متعدد در آن ارائه شد اما این همایش ها فقط حکم نمایش به 
خود گرفته است و کاری عملی چنداني براي احیاي گاوخوني 

را شاهد نیستیم.
رییس کمیس��یون کش��اورزی و عمرانی ش��ورای اسالمی 
شهرس��تان اصفهان با تاکید ب��ر اینکه کش��اورزی و محیط 
زیست همچون تارو پود یک پارچه هستند، اظهار کرد: ورزنه 
درآخرین قسمت رودخانه واقع شده اس��ت و اگر کشاورزی 
باشد محیط زیست هم است و بالعکس، به عبارت دیگر وجود 
آب در تاالب موجب افزای��ش رطوبت برای زراعت در منطقه 
می شود.جابر تصریح کرد: اعتقاد دارم بخشی از خشکی اقلیم 
اصفهان و عدم بارندگی ها ناشی از خشکی گاوخونی است چرا 
که رطوبت هوای منطقه مرکز کشور از بین رفته است به بیان 
ساده تر صنعت، شرب و کشاورزی باید به حق خود قانع باشند 

تا حق آبه تاالب نیز تأمین شود.
وی خاطر نشان کرد: مردم مظلوم و محروم ورزنه در کنار تاالب 
خشک ش��ده گاوخونی اولین قربانیان بیابان زایی و خطرات 
ناشی از آن هستند اما به هیچ وجه خانه خود را رها نمی کنند 
تا به شهر های دیگر بروند بلکه مسئوالن کشوری باید مشکل 

را رفع کنند.
این عضو شورای شهر ورزنه در بخش دیگری از سخنان خود از 
تشکیل و افتتاح دفتر محیط زیست ورزنه در روز جمعه خبر 
داد اظهار کرد: حدود 64 هزار هکتار وس��عت گاوخونی و 14 
درصد شهرستان اصفهان در بخش ورزنه و بن رود واقع شده 
است اما برای امور مربوطه باید با طی مسافت طوالنی به مرکز 
استان یه کوهپایه و.. مراجعه می کردیم که موجب مشقت بود.

جابر با بیان اینکه با صرفا با خرج پول دیگر مرغابی به گاوخونی 
باز نمی گردند! افزود: این ت��االب زیبا به قهوه خانه بین راهی 
پرندگان مهاجر مش��هور بود و تا حقابه تصویب ش��ده آن در 
شورای عالی آب تأمین نشود نمی توانیم با پول فالمینگوها و 

مرغابیان را به اینجا بکشانیم!
احیای تاالب گاوخونی مهمترين مطالبه مردمی 

اصفهان است
مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: احیای تاالب 
بین المللی گاوخونی و احقاق حقاب��ه آن به عنوان مهمترین 
مطالبه مردمی بر اس��اس مدیریت صحی��ح در حوضه  آبخیز 
و آبریز زاینده رود ضروری اس��ت.حمید ظهرابی در همایش 
»تاالب ها برای آینده ما«، با بیان مهمترین کارکردها و فواید 
تاالب ها در محور های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، 
افزود: گام های تحقق مدیریت زیست بومی شامل شناسایی 
ذی نفعان، تعیین گستره زیست بوم و برقرای ارتباط بین آنها، 
تعیین ساختار کارکرد و مدیریت زیست بومی و به کارگیری 
سازوکارهایی برای مدیریت و پایش آب برداشته شده است. 
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رییس انجمن مامایی اس��تان اصفهان گف��ت: برخی از 
مادران ممکن است بطور مکرر سقط جنین داشته باشند 

که این مسئله می تواند وابسته به جنس جنین باشد.
محبوبه والیان��ی رئیس انجمن مامایی اس��تان اصفهان 
در خصوص ارس��ال پیام های تبلیغاتی با موضوع ازدواج 
و خانواده ب��رای کاربران تلفن همراه گف��ت: قطعا نباید 
به این نوع پیامک ها اطمین��ان کرد چون تاییدیه علمی 
ندارند و توصیه ما این است که خانواده ها به این پیامک ها 
توجهی نشان ندهند.وی ادامه داد: به لحاظ علمی زنان و 
مردان با توجه به شرایط خاص سیستم تناسلی و در واقع 
روند حاکم بر این سیستم قابلیت دختر یا پسردار شدن 
را می توانند داشته باش��ند و اگر حتی تالش کنند برای 

تحقق این امر، ممکن است توان بزرگ کردن جنین در 
دوران بارداری برایشان مهیا نباشد. رئیس انجمن مامایی 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه جنین های پسر راحت تر 
سقط می شوند اظهارکرد: برخی از مادران ممکن است 
بطور مکرر سقط جنین داشته باشند که این مسئله می 
تواند وابس��ته به جنس جنین باشد.والیانی تصریح کرد: 
بعضی از بیماری ها وابس��ته به جنس جنین است و اگر 
برای به دنیا آمدن جنین مورد دلخ��واه خودمان تالش 
کنیم و ندانیم که مادر مش��کل وابس��ته به جنس دارد، 
خودمان به سقط جنین کمک کرده ایم. وی با بیان اینکه 
خداوند فرزند را در بهترین شرایط به والدینش می دهد 
و از اینرو نباید بر تعیین جنس جنین اصرار کرد، افزود: 
با این وجود برخی از خانواده ه��ا تمایل به این کار دارند 
و مراکز مش��اور مامایی آمادگی بهترین مشاوره دهی به 
مادران قبل از باردار ش��دن را داند و بنابراین توصیه می 
کنیم از این مراکز اس��تفاده کنند. رئیس انجمن مامایی 
استان اصفهان با اشاره به پیامک های نامعتبر تبلیغاتی 
در این حوزه خاطرنش��ان کرد: معم��وال پیامک ها که از 
حوزه های بهداشت و درمان دانشگاهی استان اصفهان 
ارسال می شود دارای منبع مشخصی است و می توان به 

انها استناد کرد.

رییس س��ازمان حج و زیارت قیمت تمام ش��ده حج تمتع 
 در س��ال آین��ده را 10 میلی��ون و 900 هزار توم��ان اعالم

 کرد.
سعید اوحدی در حاشیه مراس��م ادای احترام به امام راحل 
اظهارکرد: با توجه به ثبت نام حج تمتع امس��ال از 17 ربیع 
االول آغاز و اولویت ها تا تاریخ 20 اسفند سال 84 فراخوان 
شده و در کاروانها نیز ثبت نام صورت گرفته ، اما در صورت 
 وجود جای خال��ی اولویت ه��ای بعدی نیز اع��الم خواهد 

شد.
وی افزود: بر اس��اس تاکیدات مقام معظ��م رهبری مبنی 
بر بررسی قیمت حج تمتع امس��ال نه تنها افزایش قیمتی 

نداشتیم بلکه با 5 درصد کاهش قیمت نیز روبه رو هستیم.

اوحدی با اش��اره به نوس��ان قیمت ارز، گفت: با مساعدت 
بان��ک مرکزی قیم��ت تمام ش��ده ارز در حج تمتع س��ال 
آینده مانن��د 93 محاس��به خواهد ش��د و باالترین قیمت 
 ح��ج تمت��ع 10 میلی��ون و 900 ه��زار توم��ان خواه��د

 بود.
وی ادامه داد: با توجه به مذاکراتی که با وزیر حج عربستان 
صورت گرفته است خدمات ارائه ش��ده در حج سال آینده 
نسبت به سال گذش��ته بهتر خواهد بود و کیفیت باالتری 

خواهد داشت.
رییس س��ازمان حج و زیارت خاطرنش��ان ک��رد: در حوزه 
عمره مف��رده مرحل��ه دوم ثبت ن��ام از روز جمع��ه هفته 
جاری آغاز خواهد ش��د و قیم��ت تمام ش��ده آن نیز هفته 
 آینده اع��الم می ش��ود ول��ی افزای��ش قیم��ت نخواهیم

 داشت.
اوحدی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در م��اه های رجب و ش��عبان 
افزای��ش قیمت نداریم گف��ت: مردم فقط در س��ایت فاخر 
 جهت ثبت نام اقدام کنند و اولویت ها تا 450 اعالم ش��ده

 است.
وی بی��ان داش��ت: در عمره مف��رده فق��ط در ای��ام نوروز 
 مبل��غ دو میلی��ون ری��ال افزای��ش قیم��ت خواهی��م

 داشت.

اس��تاندار اصفهان  جزئیات س��یزدهمین سفر 
استانی رئیس جمهور و هیئت دولت را تشریح 

کرد.
رس��ول زرگرپور که به منظور تشریح جزئیات 

سفر اس��تانی رئیس جمهور به اصفهان برگزار 
شد، اظهار داشت: در طول 4 دوره سفری قبلی 
ریاست جمهوری سابق به استان اصفهان، 892 
مصوبه تصویب و ابالغ شده که 35 درصد آن ها 

در طول 10 سال گذشته انجام شده و 65 درصد 
باقی مانده با پیشرفت فیزیکی پائین بوده و یا به 

تازگی شروع شده است.
وی افزود: 4 هزار و 500 پ��روژه با اعتبار 170 
هزار میلیارد ریال تصویب ش��ده که 15 درصد 
آن یعنی 2 هزار و 200 پروژه با اعتباری بالغ بر 
26 هزار میلیارد ریال پایان یافته و 2 هزار و 300 
پروژه با اعتبار 140 هزار میلیارد ریال از 4 سفر 
قبلی باقی مانده در اس��تان وجود دارد که باید 
تکمیل شود و با اعتبارات موجود 15 سال زمان 

برای تکمیل آن ها الزم است.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه سیاس��ت این 
دولت در س��فرهای اس��تانی با دولت های قبل 
متفاوت است، تصریح کرد: سیاست های دولت 
قبل پروژه و مصوبه محور بوده اما در این دولت 
سفرها به منظور ادای احترام به شهدا و خانواده 
آنها، دیدار با مردم فهیم استان از اقشار مختلف، 
بررسی مشکالت و معضالت اس��تان و افتتاح 
تعدادی از پروژه ها اس��ت که افتت��اح پروژه ها 

عمدتا به وسیله هیئت همراه انجام می شود.
وی با اش��اره به اینکه 2 ه��زار و 499 پروژه با 
اعتبار 13 هزار و 620 میلیارد ریال برای افتتاح 
دهه فجر در استان اصفهان داریم، خاطرنشان 
کرد: 70 درصد این پروژه ه��ا مربوط به بخش 
خصوصی و غیر دولت��ی و 30 درصد مربوط به 

دولتی است.
زرگرپور با بیان اینکه در یک ماه گذشته برای 
س��فر رئیس جمهور جلس��ات زیادی گذاشته 
ش��ده و بیش از 4 هیئت کارشناسی از ریاست 
جمهوری برای بررسی مسائل سیاسی، امنیتی 
و اجتماع��ی داش��تیم، گفت: حض��ور معاون 
اجرایی و معاونان رئیس جمهور را داش��تیم و 
معاونان حجت االسالم روحانی هنوز هم حضور 
دارند و جلس��ه ای در دفتر ریاست جمهوری با 
مشارکت 12 تن از وزرا برای بررسی ظرفیت ها و 

تنگناهای استان تشکیل شده است.
وی افزود: یک جلس��ه مهم هم ب��ا حضور 50 
نفر از مس��ئوالن اقتصادی و روس��ای بانک ها 
و بنیادها و مدیران اقتصادی اس��تان اصفهان 
برای بررسی نحوه مش��ارکت سازمان های غیر 
دولتی و چگونگی جلب سرمایه گذاری در تهران 

برگزار شد.

اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور صبح چهارشنبه 
س��اعت 9:30 در جمع مردم اصفه��ان به ایراد 
س��خنرانی می پردازد که در همین جا از مردم 
اصفهان ب��رای حض��ور در این برنام��ه دعوت 

می کنیم.
وی افزود: رئیس جمهور در این سفر از 2 طرح 
اقتصادی و علمی اصفهان نیز که ش��امل یک 
طرح علمی و یک طرح کشاورزی است، بازدید 

می کند.
اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: حضور 12 تن 
از وزرا و معاون��ان رئیس جمه��ور در اصفه��ان 
قطعی ش��ده اس��ت ک��ه در شهرس��تان های 
مختلف حضور پیدا می کنند. بدون ش��ک در 
تمام شهرستان های استان حضور یکی از وزرا، 
 معاونان رئیس جمهور یا معاون��ان وزرا قطعی

 است.
زرگرپور درباره مدت زمان این سفر گفت: برنامه 
س��فر رئیس جمهور به اصفهان 2 روزه بوده و 
جلسه شورای اداری استان اصفهان بعد از ظهر 
پنجشنبه برگزار می شود و رئیس جمهور پس 
از برگزاری نشست خبری، اصفهان را به مقصد 

پایتخت ترک می کند.

ريیس انجمن مامايی استان 

اصرار به دختر يا پسردار شدن منجر به سقط  مکرر جنین
قیمت نهايی حج تمتع در سال آينده اعالم شد 

افزايش قیمت عمره مفرده در ايام نوروز

جزيیات سیزدهمین سفر استانی ريیس جمهور  

ريیس جمهور چهارشنبه میهمان اصفهانی ها می شود 



يادداشت

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آبفا 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت : در دهه فجر سال 
جاری 14 پروژه در بخش آب و فاضالب به ارزش هزار و 900 

میلیارد ریال آماده کلنگ زنی و بهره برداری است .
مهندس هاشم امینی به احداث شبکه فاضالب شهر زواره در 
دهه فجر اشاره کرد و تصریح نمود : اجرای عملیات 30 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب و 8 کیلومتر خط انتقال و نیز احداث 
تصفیه خانه فاضالب به روش الگون هوادهی با ظرفیت 15 هزار 

نفر در دهه فجر آغاز می شود 
وی به پروژه هایی که در دهه فجر به بهره برداری می رس��ند 
پرداخت و اظهار داش��ت : پروژه آبرسانی به برف انبار ، احداث 
ایس��تگاه پمپاژ ش��هرضا ، احداث مخزن آب شهرضا ، احداث 
مخزن هوایی چادگان ، آبرسانی به دیزیچه ، احداث ایستگاه 
پمپاژ خمینی ش��هر ، توس��عه خطوط انتقال آب و فاضالب  ، 
توسعه و اصالح شبکه آب و فاضالب اس��تان اصفهان در دهه 
فجر به بهره برداری می رسند که این پروژه ها با هزینه ای بالغ 

بر 763 میلیارد ریال عملیاتی شدند .

 توجه ويژه به صنايع اصفهان
 الزم است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: استان اصفهان 
میزبان صنایع بزرگی است که در کشور حرف اول را می زنند، از 

این رو نیاز است توجه ویژه ای به صنایع اصفهان شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه مسائل بانکی از 
مشکالت صنایع هس��تند، اظهار کرد: بانک ها برای پرداخت 

تسهیالت، سختگیری زیادی می کنند.
وی افزود: برخی از واحدهای صنعتی به دلیل عدم توانایی در 
پرداخت بدهی های خود دچار مش��کل شده اند و با وجود این 

مشکالت باید جریمه نیز بپردازند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: رکود، 
نقدینگی، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم بانکی و موارد دیگر از 
جمله مسائلی بوده که بارها در مورد آنها با مسئوالن مختلف 
جلساتی برگزار کرده ایم اما همچنان با چنین مشکالتی روبرو 

هستیم.
وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم بانکی می تواند جان تازه ای 
به بخش تولید در کشور ببخشد، ادامه داد: بهره های بانکی باال 
سبب شده تولید کنندگان داخلی نتوانند با محصوالت مشابه 

خارجی رقابت کنند.
سهل آبادی خواستار بخش��ودگی جرایم معوقات بانکی شد و 
تاکید کرد: پرداخت بهره های 25 درصدی برای بخش تولید 

سنگین است.

 آغاز شناسايی مشموالن
 مسکن امید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز شناس��ایی مشموالن 
مسکن امید و جزئیات این طرح برای اقشار کم درآمد خبر داد 
و گفت: ساالنه نیازمند ایجاد 800 هزار شغل در کشور هستیم.

علی ربیعی اظهار کرد: طرح مسکن امید در چند بخش دنبال 
می ش��ود که یکی از آنها مس��کن کارگری و دیگری مس��کن 
معلوالن است که تا کنون 8550 خانوار دارای دو معلول برای 

انجام طرح مسکن امید شناسایی شده اند.
وی افزود: درصدد هس��تیم با همکاری بنیاد مس��کن، بنیاد 
مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی طی چند سال آینده تمام 

مشموالن را صاحب مسکن کنیم.
ربیعی ادامه داد: بسته بعدی، مس��کن کارگری است که این 
موضوع را با شناس��ایی دهک های پایین آغ��از خواهیم کرد و 
در نهایت بسته را به ش��کل کلی در شورای عالی رفاه رونمایی 

می کنیم.

 نصب ۱۲هزار مسیرنما و جهت نما 
در راه های استان

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
از ابتدای س��الجاری تاکنون، تعداد 12 هزار عدد مس��یرنما و 
تابلوهای اخطاری انتظامی در راه های اس��تان اصفهان نصب 

شده است.
فرزاد دادخواه در این خصوص، اظهار داش��ت: این مسیرنما و 
تابلوهای اخطاری برای آشکارسازی نقاط پرحادثه خریداری 
و بین شهرس��تان ها توزیع و در محورهای ش��ریانی بر حسب 

اولویت نصب شده است. 
وی ادامه داد: ای��ن تعداد، برای تکمیل تابلوهای مس��یرنما و 
خطرنما در مسیر مس��تقیم و جهت نمای قوس و محدودیت 
سرعت منطقه ای با هدف ایمن سازی و آشکارسازی و کاهش 

حوادث رانندگی در راه های استان نصب شده اند. 
مدیر راه��داری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان 
همچنین بیان داشت: برای ایمن سازی60 دماغه خروجی راه 
و نواحی پربرخورد تعداد 800 عدد بشکه و1400 عدد استوانه 

ایمنی خریداری و نصب شد.

 افتتاح  پروژه های منابع طبیعی
در دهه فجر 

محمدعلی کاظمی در خصوص این طرح های قابل افتتاح در 
این دهه، بیان داشت: مقابله با بیابان زایی، نهال کاری و مدیریت 
جنگل های دست کاشت در منطقه سگزی به مساحت 2 هزار و 
170 هکتار با اعتباری بالغ  بر 470 میلیون تومان، جنگل کاری 
در شهرس��تان های برخوار، کاش��ان و خور و بیابانک، بهبود و 
اصالح مراتع عملیات بذرکاری در مراتع، ذخیره نزوالت جوی 
در 240 هکتار از اراضی غرب اس��تان اصفهان با اعتباری بالغ  
بر 43 میلیون و 500 هزار تومان، پروژه های حفاظت از خاک 
در 225 هکتار از اراضی با 75 میلی��ون تومان اعتبار از جمله 
پروژه هایی است که همزمان با دهه فجر بهره برداری می شود. 
وی گفت: احداث بندهای مالتی در شهرس��تان در حوزه سد 
زاینده رود در مس��احتی 3 هزار و 900 مترمکعب با اعتباری 
بالغ  بر 575 میلیون تومان از دیگر طرح های آماده بهره برداری 
است. معاون برنامه ریزی منابع طبیعی استان اصفهان سرجمع 
اعتبارات هزینه شده در این بخش را 3 میلیارد و 714 میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: این پروژه ها س��بب اشتغال 3هزار و 

63 نفر شده است.

باوجود اینکه طبق اعالم مدیران 
بانک مرکزی، خرید و فروش ارز 
در بازار آزاد و نرخ گذاری توسط 
دالل ها جرم شناخته می شود 
کماکان ن��رخ ارز در کف بازار و 
توسط این افراد تعیین می شود 
و همین موجب ش��ده تا بانک 
مرکزی دس��ت به دامن شورای 

امنیت شود.
ابالغ ضوابط جدی��د صرافی ها 
و تغییر فرایند ن��رخ گذاری ارز 
خبری بود که طی روزهای اخیر 
در بازار ارز ابهامات��ی را بوجود 

آورده است.
ماجرا از این قرار ب��ود که بانک 
مرکزی به منظور انضباط بخشی 
به ب��ازار ارز و ضابطه مند کردن 
فعالیت صرافی ه��ا در هفته ای 
که گذشت دس��تورالعملی را با 
عنوان "مقررات ناظر بر عملیات 
ارزی صرافی ها" به صرافان ابالغ 

کرد.
در بنده��ای مختل��ف ای��ن 
دستورالعمل ضوابط مشخصی 
ب��رای ادام��ه فعالی��ت ه��ای 
ارزی صرافی ه��ا، تعیین ش��ده 
که براس��اس یک��ی از این مواد 
برخالف گذشته نرخ انواع ارز در 
بازار آزاد هم ضابطه مند تعیین 

و  اعالم می شود.
طب��ق م��اده 8 مق��ررات ناظر 
ب��ر عملی��ات ارزی صرافی ها، 
کان��ون صرافان مکلف اس��ت 
در محدوده زمان��ی مندرج در 
ماده )4( این مق��ررات هر یک 
ساعت یک بار میانگین موزون 
نرخ خرید صرافی ها و میانگین 
موزون نرخ فروش صرافی ها را 
 محاسبه و در تارنمای خود اعالم

 نمای��د. نرخ های اعالم ش��ده 

میانگی��ن م��وزون معام��الت 
انج��ام ش��ده در یک س��اعت 
 است و شامل معامالت کل روز

 نمی گردد.
طب��ق م��اده )11( نی��ز کانون 
صرافان موظف اس��ت تا ساعت 
11 هر روز میانگین موزون نرخ 
ارز روزانه کل خریدها و میانگین 
موزون نرخ ارز کل فروش ها در 
روز کاری قبل را محاس��به و در 
تارنمای خود قرار دهد. تبصره: 
اطالعات مربوط به نوع ارز، نرخ 
ارز و حجم معامالت انجام شده، 
از طریق س��امانه سنا در اختیار 
کان��ون صراف��ان ق��رار خواهد 

گرفت.
گفتنی است، غالمعلی کامیاب 
در پاسخ به این پرسش که پیرو 
ابالغ دستورالعمل مقررات ناظر 
بر عملیات ارزی صرافی هاو الزام 
بانک مرکزی به اعالم نرخ های 
ارز از سوی کانون صرافان، چه 
برخ��وردی با دالل های س��بزه 
میدان و پاس��اژ افشار که روزانه 
با تجمع در ای��ن اماکن به نرخ 
 گذاری م��ی پردازن��د، خواهد

 شد؟ 
گفته است:  با توجه به ابالغ این 
دستورالعمل دیگر کسی نباید 
این کار را انجام دهد چراکه جرم 

محسوب می شود.
وی با بیان اینک��ه همانطور که 
افراد به راحتی نم��ی توانند در 
مالء عام مرتکب جرم ش��وند و 
امور خ��الف را انج��ام دهند در 
بازار ارز هم عده ای نمی توانند 
نرخ تعیین کنند و ارز بفروشند، 
تصریح کرد: بنابراین دیگر افراد 
نباید در بازار ارز به این ش��کل 

فعالیت کنند.

سرانجام يک سیاست ارزی؛

 پرونده دالالن ارز به
 شورای امنیت ملی می رود

اخبار کوتاه 

4
سمینار ایمنی و بهره وری در صنعت برق

در این هم اندیشی منصور شیشه فروش مدیر بحران استانداری اصفهان با اشاره به 
آلودگی هوای اصفهان با اشاره به لزوم استفاده از وسایل استناندارد برقی و الکترونیکی 
از انجمن برق خواست دستورالعملی در خصوص استاندارد و ایمنی برق تدوین و به 

استانداری ارایه دهند. 

»ش��رکت لیزینگ... به جرم کالهبرداری تعطیل شد« 
با وجود اینکه ممکن اس��ت این خبر بارها و در فواصل 
کوتاه منتشر شده باشد؛ اما بازهم نتوانسته مانع توجیه 
کننده ای برای مراجعه کنندگان به لیزینگ های بدون 

مجوز باشد.
سالهاس��ت که از فعالی��ت لیزینگ ها )واس��پاری( در 
کش��ور می گذرد و برآوردها نشان می دهد که در حال 
حاضر نزدیک به 600 ش��رکت در قالب اسامی مختلف 
در سراسر کشور و اغلب در تهران دایرند و در ارائه کاال 
که بخش زیادی از آن در بخش خودرو انجام می ش��ود 

فعالیت می کنند.
این در حالی است که نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای 
لیزینگ تنها به 32 مورد محدود شده و چندصد شرکت 
دیگر آزادانه و بدون پاسخگویی به نهاد نظارتی به سود 
آوری مشغولند و در مواری هم هرگاه که احساس کنند 
به مرحله زیان رس��یده و توان انجام تعه��دات خود را 
ندارند صحنه را خالی کرده و به زبانی س��اده پول مردم 

را برداشته و بدون برجای گذاش��تن اثری از خود، می 
روند یا اینکه در حالتی ایده آل ب��ه دلیل کالهبرداری 
پلمب شده و تضمینی هم برای بازگشت سرمایه مردم 

وجود ندارد.
هرج و مرجی که در حوزه لیزینگها وجود دارد موجب 
ش��ده تا عملکرد ش��رکتهای اندک م��ورد تایید بانک 
مرکزی تحت الشعاع گس��تره فعالیت غیرمجازها قرار 

گیرد و همواره نسبت به این موضوع مترض باشند.
براین اس��اس، اخیرا رییس کانون شرکت های لیزینگ 
ایران نسبت به بی نظمی های حاکم بر فعالیت لیزینگها 

انتقادات کرد.
وی ک��ه معتق��د اس��ت لیزینگه��ای تح��ت نظ��ارت 
بانک مرکزی اغلب ش��رکت های وابس��ته ب��ه بانک ها 
وشرکتی های خودروس��ازی بوده و تا به امروز مشکل 
چندانی در فعالیت  آن ها وجود نداشته است از اثر منفی 
ش��رکت های غیر مجاز بر فعالی��ت لیزینگ های دارای 

مجوز سخن گفت.

شیروانی تاکید کرد که ش��رکت های بدون مجوزی که 
نه مالیات می پردازند و نه ب��ه بانک مرکزی و نهادهای 
نظارتی پاسخگو هستند با سوء استفاده از شرکت های 
دارای مجوز و تحت ن��ام لیزینگ مب��ادرت به فعالیت 
 کرده و در بس��یاری از موارد مردم را با مش��کل مواجه

 می کنند.
وی که آمار دقیق��ی از تعداد لیزینگ ه��ای غیر مجاز 
نداشت و یادآور شد که در سال 1384 آمار آنها حدود 
320 مورد بوده و مطمئنا در حال حاضر این تعداد بسیار 
بیشتر شده اس��ت به مردم هش��دار داد که باید هشیار 
باشند که سراغ لیزینگ های غیر مجاز نروند چرا که آن 
ها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا به دنبال منافع 

مردم هم نیستند.
رییس کانون ش��رکت های لیزینگ ایران که بیان کرد 
دست این شرکت برای نظارت بر لیزینگهای غیرمجاز 
را باز نیست، خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی و ورود 
محکمتر نیروی انتظامی به بررسی عملکرد لیزینگهای 
غیر مجاز شد و تاکید کرد که کانون شرکتهای لیزینگ 
توان و اختیار کافی برای مقابله با شرکتهایی که با سوء 
استفاده از نام مجازها امنیت اموال مردم را به خطر می 

اندازند ندارد.
با توجه به اینکه بیش از 500 شرکت لیزینگ غیرمجاز 
هم جزئی از همان حدود 7000 موسس��ه غیرمجازی 
اس��ت که معاون نظارت بان��ک مرکزی ازفعالیتش��ان 
خب��رداده و میلیارده��ا س��رمایه م��ردم را در دس��ت 
دارن��د، باید در کن��ار موسس��ات مالی و اعتب��اری در 
الویت س��اماندهی قرار گیرند. این در حالی اس��ت که 
تهرانفر با اع��الم اینکه بانک مرکزی ب��رای صرافی ها، 
صندوق ها، تعاونی ها و لیزینگ ه��ا راه را هموار کرده 
و اگر اقدام نکنند مس��ئوولیت با خودشان است، گفته 
که ش��اید زمانی عنوان می ش��د که فعالیت موسسات 
غیر مج��از و متخلف چندان موثر نیس��ت؛ ام��ا امروزه 
شاهدیم و ثابت ش��ده که برخی از آن ها با اقداماتشان 
برای کش��ور بح��ران ایجاد ک��رده اند بنابرای��ن زمان 
 فعالیتهای خودس��ر و خارج از نقررات به پایان رسیده 

است.

از نمایندگي هاي مجاز خودروس��ازان داخلی گزارش مي رسد که خریداران با توجه 
به وضعیت بحراني بازار در سال آینده سعي بر این دارند به هر طریق ممکن نسبت به 

خرید خودرو تا پایان سال جاری اقدام نمایند.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،طي نامه اي به شوراي اقتصادي دو موضوع اساسی را 
در خصوص صنعت خودرو در دستور کار قرار داد: اول آنکه قیمت خودرو در بازار تعیین 

وتکلیف شود و دوم اینکه قیمت گذاري صنعت خودرو از شوراي رقابت باید خارج گردد.
زمانی که تعیین قیمت خودرو را بازار به عهده می گیرد همانگونه که در کش��ورهای 

صنعتی شاهد آن هستیم ،این پیش بینی وجود دارد که قیمت ها چند برابر شوند.
این کارشناسان توصیه می کنند که اگر مردم قصد خرید خودرو در سال آینده را دارند 

وارد این بازی نشده و در کمترین زمان ممکن اقدام به خرید خودرو نمایند .

لیزينگهای غیرمجاز را جدی بگیريد

خودرو در سال آينده گران می شود؟!

صدای  واسپارهای مجاز درآمد
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تولید ساالنه ۱۲۰ هزار تن 
سیب سمیرم  در اصفهان

صادرات باعث قیمت گرفتن 
گوشت گوسفندی شد

سرپرست امور عشایر استان اصفهان گفت: ساالنه 10 هزار تن گوشت قرمز و 
120 هزار تن سیب سمیرم توسط عشایر استان اصفهان روانه بازار می شود.

مختار اسفندیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جمعیت عشایری 
استان شامل 5 هزار خانوار ایل قشقایی در شهرستان های سمیرم، شهرضا 
و دهاقان و 4 هزار خانوار ایل بختیاری در دو شهرس��تان فریدون ش��هر و 
چادگان و حدود 1000 خانوار عشایر عرب جرقویه در شهرستان اصفهان 
است، اظهار داشت: س��االنه 10 هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر استان 

روانه بازار می شود. 
وی همچنین افزود: یک سوم باغات سمیرم با تولید ساالنه 120 هزار تن 
و همچنین 35 درصد صنایع دستی در اس��تان اصفهان متعلق به جامعه 

عشایری استان اصفهان است. 
سرپرس��ت امور عش��ایر اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه 1.5 میلیون 
هکت��ار قلم��رو جامعه عش��ایری اس��تان اس��ت، بیان داش��ت: عش��ایر 
 اس��تان س��االنه 6 هزار ت��ن تولی��دات لبن��ی و 25 ت��ن اس��تان تولید

 می کنند. 

رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی با اعالم اینکه هم اکنون هر کیلو 
گوشت گوسفندی با قیمت 26 هزار و 500 تومان در مغازه ها توزیع 
می شود، گفت: افزایش صادرات دام به کشورهای همسایه باعث شده 

تا قیمت گوشت گوسفندی هزار تا 1500 تومان افزایش پیدا کند.
عل��ی اصغر ملک��ی ، با اش��اره ب��ه اینک��ه طب��ق توافقات ب��ه عمل 
آمده با س��تاد تنظیم بازار قرار اس��ت گوش��ت به صورت فل��ه ای در 
غرفه های نمایش��گاه های بهاره به فروش نرس��د، اظهار داش��ت: این 
روزه��ا افزایش ص��ادرات دام به کش��ورهای همس��ایه باعث ش��ده 
 تا قیمت گوش��ت گوس��فندی هزار ت��ا 1500 توم��ان افزایش پیدا

 کند.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با اع��الم اینکه ه��م اکنون هر 
کیلو گوش��ت گوس��فندی با قیم��ت 26 ه��زار و 500 در مغ��ازه ها 
توزیع می ش��ود، گفت: با احتس��اب 10 درصد س��ود مغازه داران هر 
 کیلو گوش��ت گوس��فندی  با قیمت 29 تا 30 هزار توم��ان به فروش 

می رسد.

طرح آمارگیری از گردشگران 
ملی یک��ی از طرح ه��ای مرکز 
آمار ایران اس��ت ک��ه با هدف 
تهی��ه آمار و اطالع��ات مربوط 
ب��ه س��فرهای گردش��گری 
خانوارهای کشور، برای بررسی 
ه��ای اقتص��ادی و تصمی��م 
گیری مدی��ران و برنامه ریزان 
در حوزه گردشگری به صورت 
فصلی در س��طح کشور توسط 
مرکز آمار ای��ران و با همکاری 

 معاون��ت برنامه ری��زی اس��تانداری های کش��ور ب��ه اجرا در
 می آید. 

نتایج این طرح در فصل تابستان س��ال 1392 نشان می دهد 
در فصل تابس��تان س��ال 1392، حدود 54 درصد خانوارهای 
کشور که معادل 12108270 خانوار هستند، حداقل یک سفر 
داش��ته اند، همچنین 69 درصد از خانوارهایی که در این فصل 
به سفر رفته اند، دارای وس��یله نقلیه و 76 درصد دارای مسکن 

ملکی بوده اند. 
این طرح نشان می دهد تعداد سفرهای داخل در فصل تابستان، 
64428927 بوده است. 59 درصد از سفرهای داخلی در فصل 
تابستان 1392 با اقامت شبانه و 41 درصد بدون اقامت شبانه 

بوده است. 
بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل تابستان سال 1392، 
با هدف دیدار دوستان و بستگان )53 درصد( و سپس با هدف 
های گردش و تفریح )24 درصد( و زی��ارت )15 درصد( انجام 

پذیرفته است. 
س��فرهای با اهداف فوق در مجم��وع 92 درصد از س��فرها را 
تشکیل داده اس��ت. حدود 8 درصد از سفرها در فصل تابستان 

با اهدافی نظیر درمان، آموزش، 
 خری��د و کس��ب و کار صورت

 گرفته است. 
البته بیش��ترین اقامتگاه اصلی 
م��ورد اس��تفاده در س��فرهای 
داخلی با اقامت شبانه خانوارها 
در فصل تابس��تان سال 1392، 
منزل بس��تگان و آشنایان با 66 
درصد، ویال و آپارتم��ان اجاره 
ای با 11 درصد و ویال و آپارتمان 
 ش��خصی ب��ا 6 درصد ب��وده ا

ست.  
بیش��ترین مقصد س��فرها به اس��تان های گیالن با 15 درصد، 
خراسان رضوی با 14 درصد، مازندران با 12 درصد، تهران با 6 

درصد و اصفهان با 5 درصد بوده است. 
در همین حال، مش��هد، تهران، رش��ت، قم، س��اری، قزوین، 
بندرانزلی، ش��یراز، اصفهان و چالوس با بیشترین تعداد سفر، 
10 شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور در تابستان سال 1392 

بوده اند. 
اما توجه به ای��ن نکته ضروری اس��ت که الگوی گردش��گری 
از لح��اظ ن��وع س��فر، در این شهرس��تان ه��ا با ه��م متفاوت 
است. عمده س��فرها در شهرس��تان های مش��هد، تهران، قم، 
س��اری، ش��یراز، اصفهان و چالوس از نوع س��فرهای با اقامت 
ش��بانه و عم��ده س��فرها در شهرس��تان های رش��ت، قزوین 
 و بندرانزل��ی از ن��وع س��فرهای ب��دون اقام��ت ش��بانه بوده 

است. 
ش��هرهای مش��هد، تهران، رش��ت، ش��یراز و قم پنج شهری 
 بوده اند که بیش��ترین مقصد اصلی س��فر را به خود اختصاص

 داده اند.

ریی��س س��ازمان جه��اد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان 
گفت: استان اصفهان با تولید 
روزانه سه هزار تن شیر رتبه 
اول تولید شیر را در کشور به 

خود اختصاص داده است.
قدرت اهلل قاسمی اظهار کرد: 
استان اصفهان با تولید روزانه 
س��ه هزار تن ش��یر رتبه اول 
تولید شیر را در کشور به خود 

اختصاص داده است.
وی میزان رشد تولید شیر در 

کشور را نسبت به سال گذشته هشت درصد عنوان کرد و افزود: 
 کل تولید شیر کشور در هر س��ال هشت و سه دهم میلیون تن

 است.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان میزان رشد 
تولیدات گوشت قرمز در استان اصفهان را نیز 6 درصد اعالم کرد 
و گفت: در سال جاری 66 هزار و 700 تن گوشت قرمز در استان 

اصفهان تولید شد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان رتبه اول تولید مرغ در کشور را 
داراست، تصریح کرد: 165 هزار تن مرغ ساالنه در استان اصفهان 

تولید می شود.
قاسمی تولید ساالنه تخم مرغ در استان اصفهان را 90 هزار تن و 

میزان تولید گوشت بوقلمون را هفت هزار تن اعالم کرد.
وی تصریح کرد: طی سه ماه گذشته قیمت شیر تولیدی در بازار 
به یک هزار و 250 تا یک هزار و 300 تومان افزایش یافته است.

قاسمی مداخله دولت و خرید تضمینی شیر را عاملی برای فرو 
نشاندن التهاب بازار بیان کرد و گفت: وضعیت دامداران در حال 

عادی شدن است.

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان اصفه��ان درب��اره مازاد 
تولید م��رغ در اس��تان اصفهان و 
ورشکس��تگی مرغ��داران اظهار 
کرد: قیمت مرغ در سال 91 هفت 
هزار تومان بود و در سال جاری با 
در نظر گرفتن تورم های س��االنه 
این قیمت هنوز حدود هفت هزار 

تومان است.
قاسمی راهکار خروج از وضعیت 
کنونی را توسعه صادرات دانست و 
گفت: چهار هزار و 500 تن مرغ از 
ابتدای سال جاری تاکنون صادر شده است و ما به دنبال توسعه 

بازار صادراتی هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به سئوال 
دیگری درباره شبهه آلوده بودن محصوالت کشاورزی اظهار کرد: 

این موضوع تاکنون ثابت نشده است.
وی در ادام��ه یک��ی از چالش ه��ای ب��زرگ س��ازمان جه��اد 
کش��اورزی اس��تان اصفه��ان را تغیی��ر کارب��ری زمین های 
کش��اورزی عن��وان ک��رد و گف��ت: س��االنه ح��دود دو هزار 
 پرون��ده قضایی در ای��ن باره تش��کیل و مورد رس��یدگی قرار 

می گیرد.
قاس��می آلودگ��ی ش��دید مناب��ع آب و خ��اک ب��ه دلی��ل 
اس��تقرار صنای��ع س��نگین و محدودی��ت مناب��ع آب را از 
 دیگ��ر چالش ه��ای جه��اد کش��اورزی اس��تان اصفه��ان

 برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان ابراز امیدواری 
کرد با برنامه ریزی و توجه بیش��تر تولید کنندگان به بازار این 

معضالت رفع شود.

۵4 درصد خانوارها به سفر رفتند

اصفهان جزو ۱۰شهر برگزيده  برای سفر
ريیس سازمان جهاد کشاورزی استان :

رتبه اول تولید شیر در کشور به اصفهان اختصاص دارد
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یادداشت
تهیه کنندگان کمدی »زندگی با عشق«، اسامی بازیگران این نمایش را که به زودی در برادوی 
روی صحنه خواهد رفت، اعالم کردند.در این نمایش، رنه فلمینگ، برنده چهار جایزه گرمی، برای 
اولین بار در برادوی روی صحنه می رود و نقش راکل دی آنجلیس را بازی می کند. داگالس سیلز 
نامزد جایزه تونی )در نقش ویتو دی آنجلیس(، آنا کالمزکی )در نقش آیریس پیبادی(، بلیک 

هاموند )در نقش بروس( و اسکات رابرتسون )در نقش اریک( از دیگر بازیگران نمایش هستند. 

5
هفتیادداشتاولین بازی یک خواننده در برادوی

خانه تاریخی کارخانه چی کاشان 
مرمت شد

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
کاشان گفت: خانه تاریخی کارخانه چی در قالب طرح خانه های 

ایرانی مرمت شد.
“مهران س��رمدیان” افزود: مرمت خانه تاریخی کارخانه چی 
بااعتباری بالغ بر دویست و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات 

ملی به پایان رسید. 
سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاش��ان ادامه داد: خانه تاریخی کارخانه چ��ی متعلق به دوره 
قاج��ار و در مجاور تکی��ه ولی س��لطان درگ��ذر دروازه فین 
قرارگرفته است. وی اظهار داشت: فضاهای مسکونی این خانه 
در دو جبهه شمالی و غربی واقع ش��ده و مشخصه بارز این بنا 
بادگیرهای مدوری است که در جبهه شمالی آن وجود دارد. 

به گفته وی، در پش��ت ای��ن جبهه یک کارگاه ش��عربافی نیز 
وجود دارد. 

س��رمدیان اضافه کرد: نح��وه اج��رای این پ��روژه به صورت 
مشارکتی از سوی میراث فرهنگی با مالک خانه است. 

نمایشگاه عکس » هفته سه ساله «
نمایشگاه عکس “ هفته سه ساله “ در کتابخانه مرکزی اصفهان 
در حال برگزاری است.مس��ئول برگزاری این نمایشگاه گفت: 
در این نمایش��گاه ۳۵ اثر عکس در ابع��اد مختلف در معرض 
تماشای عالقه مندان قرارگرفته است. سیما قندهاری افزود: 
این آثار حاصل عکاس��ی در س��فرهای متعدد من از مناطق 
مختلفی همچون کویز ورزنه، چشمه های باداب سرت ساری، 
دشت سوسان اهواز و کالت نادری خراسان است. عالقه مندان 
می توانند جهت بازدید از این نمایش��گاه ۱۶ ت��ا  بهمن ماه  در 
ساعات ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ بعدازظهر تا ۲۰ به گالری شماره ۳ 
کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه 

نمایند. 

 سه سیمرغ جشنواره فیلم فجر
 پر کشید 

جوایز بخش مواد تبلیغی س��ی  و س��ومین جش��نواره فیلم 
فجر در دس��تان برگزیدگان این بخش قرار گرفت.در بخشی 
از مراس��م افتتاح سی و س��ومین جش��نواره فیلم فجر جوایز 
م��واد تبلیغی ب��ه برگزیدگان اهدا ش��د.در بخ��ش تبلیغات، 
امی��ر اثباتی برای تبلیغ��ات فیلم س��ینمایی »ماهی و گربه« 
سیمرغ بلورین جش��نواره فیلم فجر را دریافت کرد.در بخش 
اطالع رس��انی بهرنگ تنکابنی س��یمرغ بلوری��ن و همچنین 
پوری��ا عالم��ی، ابراهیم حقیق��ی، مح��رم براتی و مهش��ید 
آهنگرانی دس��ت اندرکاران تبلیغات فیلم س��ینمایی »شهر 
موش ه��ا۲« دیپلم افتخ��ار دریافت کردند.س��حاب زری باف 
برای عکاسی فیلم سینمایی »اشباح« به کارگردانی داریوش 
 مهرجوی��ی س��یمرغ بلوری��ن بخ��ش عک��س را از آن خود 

کرد.

سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی 
فرهنگ��ی،  می��راث  کل  اداره 
صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفه��ان گف��ت: س��امانه آموزش 
مجازی صنایع دستی در ایام مبارک 

دهه فجر افتتاح می شود.
محمدحس��ین دهقانی اظهار کرد: 
در راس��تای برنامه ه��ای ترویجی 
صنایع دس��تی و به منظور بس��ط و 
گس��ترش فعالیت های آموزش��ی 
و بهره من��دی بیش��تر جوان��ان و 
عالقه مندان به فراگیری رشته های 
صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
معاونت صنایع دس��تی و هنرهای 
سنتی اس��تان اصفهان با همکاری 
و مش��ارکت آموزش��گاه آزاد فنی و 
حرفه ای هما اقدام به ایجاد سامانه 
آم��وزش غیرحض��وری مج��ازی 

صنایع دستی کرد.
و  اذع��ان ک��رد: جوان��ان  وی 
عالقه مندان��ی ک��ه بنا ب��ه دالیلی 
امکان حضور در دوره های آموزش 
حض��وری صنایع دس��تی را ندارند 
می توانند از طریق س��امانه آموزش 

مجازی صنایع دس��تی به فراگیری 
آم��وزش رش��ته موردعالق��ه خود 
بپردازند.به گفت��ه وی، این معاونت 
در نظ��ر دارد، رش��ته های آموزش 
رودوزی های س��نتی )شامل بیش 
از ۱۰ رشته(، معرق چوب، قلم زنی، 
طراحی سنتی را از طریق این سامانه 

آموزش دهد.
وی تصریح کرد:  دوره های آموزش 
مجازی صنایع دستی از سال ۱۳88 
و ب��ه ابتکار معاونت صنایع دس��تی 
اس��تان اصفهان برای اولی��ن بار در 
کشور اجرا گردید که مورد استقبال 
بسیار خوبی از سوی عالقه مندان به 
آموزش های صنایع دستی در داخل 

و در خارج از کشور واقع شد.
سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی 
استان اصفهان گفت: در اواسط سال 
۹۲ این س��امانه به جهت ضرورت 
به روزرس��انی محتویات آموزش��ی 
متوقف شد و با استفاده از تجربیات 
کسب شده در این خصوص سعی در 
ارتقای سطح این نوع آموزش صورت 

پذیرفت.

جیمز پترس��ون نویس��نده مشهور 
آمریکای��ی در کت��اب جدید خود 
تمهی��دی به کاربرده ک��ه هیجان 
خواننده را برای کتاب خواندن بیشتر 
می کند.وایرد گ��زارش داد: صحنه 
خنثی ک��ردن بمب در داس��تان ها 
برای همه آشناست. قهرمان داستان 
باید در حالی که ع��رق از چهره اش 
می ریزد سیم درست را تنها لحظاتی 
قب��ل از اینکه زمان به صفر برس��د، 
قطع کند و همه را نج��ات دهد، اما 
به هرحال چنین صحنه ای همیشه 
آدرنالین تولید می کند. خود بمب ها 
ترسناک اند، اما تنش اصلی به خاطر 
تایمر تولید می شود. درصحنه های 

تعقی��ب و گری��ز ی��ا در فیلم های 
ترس��ناک، همیش��ه مدت زمان��ی 
زیادی برای فرار وجود دارد، اما آن 
عددهای دیجیتال قرمزرنگ که به 
صفر نزدیک می شوند، هیچ وقت به 

کسی رحم نمی کنند.
کت��اب جدی��د جیم��ز پترس��ون 
رمان نوی��س ه��م که »س��رجوخه 
وگاس« ن��ام دارد، تایمر مخصوص 
خود را دارد که از ۲۴ ساعت شروع 
به شمارش معکوس می کند، وقتی 
زمان به پایان برس��د، کتاب منفجر 
می ش��ود. یا کت��اب را به موقع تمام 
کنید، ی��ا باق��ی زندگی ت��ان را در 

کنجکاوی بگذرانید.

رامین ناصر نصیر، سپند امیرسلیمانی، یزدان فتوحی 
و امیر غفار منش از روش های مختلف برای موفقیت 
یک اثر کمدی گفتند.س��ریال های طنز از محبوبیت 
زی��ادی در بین مردم برخوردارند و همیش��ه کیفیت 
و س��اختار  با توج��ه به اس��تقبال ب��االی مخاطبان 
ازاین دس��ت آثار بیش��تر موردتوجه بوده، به همین 
خاطر با چند تن از طنزپردازان گفت وگویی داشتیم 
ک��ه در ادام��ه می خوانید.رامین ناصر نصی��ر، بازیگر 
سریال “سه پنج دو”  در خصوص وضعیت سریال طنز 
گفت: کیفی��ت در کمدی حائز اهمیت اس��ت و برای 
س��اخت یک س��ریال قابل قبول به عوامل حرفه ای و 

تخصصی نیاز داریم.
 وی درباره خالقیت بازیگر در ایج��اد فضای کمدی 
در س��ریال عنوان کرد: ش��اید بازیگر بتواند لحظات 
 خوب��ی را ایجاد کن��د ولی س��اختار کار را درس��ت

 نمی کند. 
 امی�ر غفارمن�ش: قص�ه و کارگردانی در 

روایت طنز تأثیرگذار است 
امی��ر غفارمنش، بازیگر س��ریال “خوش نش��ین ها” 
در خص��وص وضعی��ت تولی��د س��ریال های کمدی 
گف��ت: در تولی��دات طن��ز، 8۰ درصد س��اختمان 
کار فیلمنامه نوی��س و کارگردان اس��ت و با تعریف 
خوب از قص��ه و با شناس��ایی موقعیت طنز توس��ط 

 کارگردان، بازیگر راحت تر می تواند بازی خود را ارائه 
دهد. 

وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر بازیگره��ای طنز با 
طنز زندگ��ی می کنند و همچون گذش��ته نیس��ت. 
بازیگر وقتی متن خوبی داش��ته باشد، بهتر می تواند 
ب��ازی خ��ود را ارائه ده��د. غفارمنش، خاطر نش��ان 
کرد: باید در جامعه پتانس��یل انتقادپذیری باال رود تا 
 کارگردان و فیلمنامه نویس بتوانن��د کار خوبی ارائه

 هند. 
یزدان فتوحی: 

یزدان فتوحی، بازیگر و نویسنده برنامه “خنده بازار” 
در خصوص جایگاه سریال های طنز در اذهان مردم در 
سال های اخیر گفت: اگر خودخواهی تلقی نشود خنده 
بازار در سال های اخیر توانست نظر مثبت مخاطب را 
به خود جلب کند و امیدوارم س��ریال های طنز ما به 

سمت بهتر شدن پیش برود. 
وی همچنی��ن ادام��ه داد:  رضا عط��اران و مدیری از 
صاحبان س��بک امروزی هس��تند و بی��ژن بیرنگ و 
مسعود رس��ام و محمدرضا هنرمند هم در زمان خود 
س��بک تازه ای به طنز وارد کردند که ادامه دار نبود و 
کمرنگ شد. فتوحی، “بازیگر خنده بازار” راهکارهای 
رس��یدن به اس��تانداردهای بین الملل��ی را این گونه 
بیان کرد: م��ا در این عرصه بای��د به صورت تخصصی 

کارکنیم و نویسندگان مخصوص طنز پرورش دهیم 
 و ش��رایط را برای اختصاصی کار کردن آن ها فراهم 

کنیم. 
وی ادام��ه داد:  ما این روزها بیش��تر کمدی موقعیت 
می بینیم و استعدادهای زیادی در این عرصه نداریم 
که باید با جوان گرایی این فرص��ت را در اختیار آن ها 

قرار دهیم.
 فتوح��ی، با اش��اره به معیارهای س��نجش داش��تن 
استعداد در عرصه طنز بیان کرد:  همه چیز به خالقیت 

و اس��تعداد ذات��ی اف��راد 
بس��تگی دارد و این ک��ه 
بتوانند در لحظ��ه خود را 
نش��ان دهند حائز اهمیت 
اس��ت، صرفاً لطیفه خوب 
تعریف کردن معیار طناز 

بودن نیست. 
امیرس��لیمانی:  س��پند 
سختگیری بیش��تر باعث 
ارتقای س��طح کیفی آثار 

طنز ما می شود 
امیرس��لیمانی،  س��پند 
بازیگر سینما و تلویزیون 
درب��اره جای��گاه امروزی 
س��ریال های طن��ز گفت: 
در تلویزیون م��ا کارهای 

خوب نیس��ت و کارهای ضعیف و متوس��ط بیش��تر 
اس��ت. و ما بای��د ب��رای کاه��ش کاره��ای ضعیف 
 س��خت گیری بیش��تری نس��بت ب��ه آث��ار داش��ته

 باشیم. 
وی همچنین درب��اره بازیگران صاحب س��بک بیان 
کرد:  افرادی مثل رضا عطاران و مهران مدیری درواقع 
تقریباً تمام کس��انی که در س��ریال “ساعت خوش” 
حضور داشتند این روزها توانس��ته اند در عرصه طنز 

صاحب سبک  باشند. 
امیرس��لیمانی، در خص��وص اس��تفاده از گونه طنز 
آث��ار خارج��ی در تولی��دات داخل��ی عن��وان کرد:  
ما هی��چ وق��ت نمی توانیم ای��ن کار را انج��ام دهیم 
زی��را طنز هر کش��ور متناس��ب ب��ا آداب ورس��وم و 
فرهن��گ آن اس��ت، مث��اًل در ی��ک کش��ور چیزی 
 خنده دار اس��ت که در کش��ور دیگر بی ادب��ی تلقی

 می شود. 

بررسی  طنز از زبان چهار بازیگر کمدی

باید نویسندگان مخصوص طنز پرورش دهیم

افتتاح سامانه آموزش مجازی 
صنایع دستی در دهه فجر

 کتابی که فقط ۲۴ ساعت فرصت 
دارید آن را بخوانید!

طنز هر کشور 
متناسب با 

آداب ورسوم و 
فرهنگ آن است، 
مثاًل در یک کشور 

چیزی خنده دار 
است که در کشور 
 دیگر بی ادبی تلقی

 می شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا
10/429 شماره:103/93/2163/58-93/10/14 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
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.
1-رأی شماره 9865 هیأت: آقای علی اصغر شبانیان بیدگلی فرزند عباسعلی بشماره 
 805 پالک  شماره  مترمربع   72/68 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1499 شناسنامه 

فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  خموشی  سعید  آقای  هیأت:   8068 شماره  2-رأی 
شناسنامه 8455 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/33 مترمربع شماره پالک 2183 
ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 از  فرعی   349 ازپالک  فرعی 

آران و بیدگل.
3-رأی شماره 9854 هیأت: آقای علی لبافیان بیدگلی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
1250050987  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/10 مترمربع شماره پالک 2205 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی از حبیب اله لبافیان بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  ماشااله  فرزند  فرد  سالمی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   9870 شماره  4-رأی 
شناسنامه 1250158362  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90/50 مترمربع شماره پالک 
2206 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از حسین شاطریان)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  اسکندرپور  مسعود  آقای  هیأت:   9820 شماره  5-رأی 
شناسنامه 7557 و خانم مریم قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 
89 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100/11 مترمربع شماره پالک 2208 
فرعی ازپالک 3  اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
6-رأی شماره 9953 هیأت : آقای حسین جعفری بیدگلی فرزند داود بشماره شناسنامه 
 22 شناسنامه  شماره  سیدجعفر  فرزند  بیدگلی  هجری  سادات  فاطمه  خانم  و   5011
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86/90 مترمربع شماره پالک 2213 فرعی 
ازپالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی.
7-رأی شماره 9179 هیأت: آقای سید مرتضی طباطبائی فرزند علی بشماره شناسنامه 
110  )4/5 دانگ مشاع( از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/45 مترمربع شماره پالک 

249 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 9845 هیأت: آقای احمد توحیدی زاده فرزند تقی بشماره شناسنامه 798  
ازپالک  به مساحت 29 مترمربع شماره پالک 3 فرعی  یکبابخانه  از  ششدانگ قسمتی 

1010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  بشماره  ناصر  فرزند  عهدی  حسن  آقای  هیأت:   8757 شماره  9-رأی 
ازپالک  فرعی   22 پالک  شماره  مترمربع   74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   557
1649و1650و1653  از  فرعی   17 مشاعات  از  قسمتی  و  فرعی  5و6و14و15و18و19 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
اکبر بشماره شناسنامه  10-رأی شماره 9857 هیأت: آقای ماشااله رحیم فرزند علی 
از  فرعی   11 پالک  شماره  مترمربع   117/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   507

مشاعات از 2219 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمدتقی  فرزند  آرانی  سرکار  احمد  آقای  هیأت:   9952 شماره  11-رأی 
شماره  مترمربع   120/25 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ   146 شناسنامه 
پالک 7832 فرعی ازپالک 552 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمدحسین  فرزند  رستار  محمدرضا  آقای  هیأت:   9942 شماره  12-رأی 
 402 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  سالمی  مریم  خانم  و   105 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137 مترمربع شماره پالک 7833 فرعی از 

پالک 818 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  طالبی  مسعود  آقای  هیأت:   7821 شماره  13-رأی 
شماره  ابراهیم  فرزند  قاسم  حمزه  قدیمی  طیبه  خانم  و   1250005061 شناسنامه 
شناسنامه 1250130069 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/72 مترمربع 
شماره پالک 2463 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
14-رأی شماره 8391 هیأت: آقای حسین علی صیادی آرانی فرزند  علی اکبر  بشماره 
 753 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  باغبانی  وجیهه  خانم  و   518 شناسنامه 
یکبابخانه به مساحت 185 مترمربع شماره پالک 2474 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  پور  خندان  احسان  آقای  هیأت:   9803 شماره  15-رأی 
 109 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  میزانی  زینب  خانم  و   125 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/25 مترمربع شماره پالک 2489 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  پز  شیره  علیرضا  آقای  هیأت:   9941 شماره  16-رأی 
شناسنامه 625 و آقای علیرضا تقی زاده آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 265 
و آقای علی اصغر شیره پز آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 11674 )بالسویه(، 
فرعی   2493 پالک  شماره  مترمربع   112/40 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  مقدم  بهشتی  مرتضی  آقای  هیأت:   9816 شماره  17-رأی 
 شناسنامه 194 و خانم فاطمه نصیری محمودآبادی فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 4

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 232/80 مترمربع شماره پالک 1487 فرعی 
ازپالک 136 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 9864 هیأت : آقای احمد قبائی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
12134  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 97/94 مترمربع شماره پالک 1488 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  سیف اله  فرزند  آرانی  مرشدی  البنین  ام  خانم  هیأت:   8518 شماره  19-رأی 
 1474 پالک  شماره  مترمربع   118/86 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   89 شناسنامه 
فرعی ازپالک 393 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
20-رأی شماره 9958 هیأت: آقای ابوالفضل خدمتکار آرانی فرزند احمدعلی بشماره 
شناسنامه 366  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 1500 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از عباس مهدوی پناه)مالک رسمی(.
بشماره  یداله  فرزند  آرانی  قدیری  ابوالفضل  آقای  هیأت:   8451 شماره  21-رأی 
شناسنامه 412 و خانم زینب حاجی پور مفرد آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   106/30 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   10886
4961 فرعی ازپالک 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 7896 هیأت: آقای رضا عصارزاده نوش آبادی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 10  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/50 مترمربع شماره پالک 790 فرعی 
از پالک 37 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی عصارزاده)مالک رسمی(.
بشماره  احمد  فرزند  آبادی  نوش  ساجدی  مهدی  آقای  هیأت:   8465 شماره  23-رأی 
 16 شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  ابراهیمی  معصومه  خانم  و   2 شناسنامه 
فرعی   791 پالک  شماره  مترمربع   190 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
ازپالک 37 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از مهدی عصارزاده)مالک رسمی(.                        
24-رأی شماره 9834 هیأت: آقای تقی دارچینی آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
9591  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127 مترمربع شماره پالک 1499 فرعی ازپالک 

235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 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: 93/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/13

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

مزایده 
10/435 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
به  اسپادانا  پارک عصر  نگین  خوانده: شرکت  مختاری  فرحناز  خواهان:  930198/ج4 
کانکس  دستگاه  یک  فروش:  مزایده جهت  برگزاری  به  اقدام  امیری  ا...  مدیریت حجت 
بابت مطالبه مبلغ 27/780/625 ریال در ساعت 8/30 تا 9 روز چهارشنبه 1393/11/29 
اتاق306   – سوم  طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری   – نیکبخت  خیابان  محل  در 
خیابان  در  واقع  ملک  محل  از  مزایده  از  قبل  روز   5 می توانند  خرید  طالبین  می نماید. 
شهید اشرفی خ خیابان قدس بازدید فرمایند. مزایده: بر قیمت پایه )قیمت ارزیابی شده 
توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به 
همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. کارشناسی به شرح ذیل می باشد: 
یک دستگاه کانکس دو پنجره به ابعاد 2/5×5/5 با یک درب ورودی که در حال حاضر 
می باشد.م الف:28901  ریال   60/000/000 مبلغ  به  می باشد  شهرداری  بازیافت   غرفه 

اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/89 شماره ابالغیه: 93010100351506864 شماره پرونده: 9309980351500911 
شماره بایگانی شعبه: 930958 خواهان هاشم محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  آذربادگون  حامد 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351500911 کالسه  به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20 و ساعت 11:00 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید 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:30592 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351400407 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100351406371  شماره   11/90
نوری  حمید  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   930409 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان مهرداد شاهین و محمدرضا موفق به خواسته تامین 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته 
جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 323 ارجاع و به کالسه 9309980351400407 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/12/19 و ساعت 11:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30668 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/91 شماره ابالغیه: 9310100351406370 شماره پرونده: 9309980351400406 
نوری  حمید  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   930408 شعبه:  بایگانی  شماره 
تامین  ا... صادقی به خواسته  دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد چم خرم و آیت 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته 
جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 323 ارجاع و به کالسه 9309980351400406 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/12/19 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30603 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
 9309983640301280 پرونده:  شماره   9310113640305367 نامه:  شماره   11/128
شماره بایگانی شعبه: 931329 پرونده: 931329ح3 وقت رسیدگی: 1394/01/15 ساعت 
10/30 صبح. خواهان: ثریا مومن زاده فرزند فتح ا... خوانده: عبدالجبار کنعانی فرزند 
جاسم خواسته: صدور رای طالق خواهان آقای عبدالجبار کنعانی فرزند جاسم خواهان 
به  بر صدور رای طالق  مبنی  دادخواستی  فتح ا...  فرزند  زاده  ثریا مومن  نام خانم  به 
ثبت  حقوقی  931329 شعبه سوم  کالسه  به  که  نموده  دادگاه  این  تقدیم  طرفیت شما 
این دادگاه گردیده و وقت رسیدگی آن برای 1394/01/15 ساعت 10/30 صبح تعیین 
گردیده اینک بدینوسیله از شما دعوت می شود که در مورخه یاد شده جهت رسیدگی و 
استماع شهادت شهود خواهان در جلسه دادگاه عمومی شعبه سوم حقوقی زرین شهر 
حاضر شوید و داور خود را نیز ظرف مهلت یک هفته پس از نشر آگهی معرفی نمایید 
ضمنًا تا حلول وقت رسیدگی فوق الذکر می توانید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
اتخاذ  مقررات  مطابق  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  مراجعه  دادگاه  این  به 

تصمیم خواهد نمود.م الف:774 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زرین شهر 
مفاد آرا

11/141 شماره: 103/93/3273/337-93/11/9 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   1393/10/17-139360302033001378 شماره  رای  برابر 
ثبت  اداره  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
اسناد وامالک نطنز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ماه خانم نظر به شماره 
به  از نطنز فرزند محمد نسبت  شناسنامه 12 و کدملی شماره 1239715099 صادره 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80 مترمربع و به شماره پالکهای 1483و1484 فرعی 
 از 15-اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه
از رضا و صفرعلی قاسمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکین 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/28 
م الف:230 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
11/143شماره ابالغیه: 9310103623505837 شماره پرونده: 9109983624100615 
شماره بایگانی شعبه: 930899 حجت ا... راد شکوائیه ای علیه رضا خلج رحیمی دائر 
بر مزاحمت تلفنی و افتراء تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت 
واقع  اردستان  دادگستری شهرستان  )جزایی(  دادگاه عمومی  به شعبه 101  رسیدگی 
در اردستان ارجاع و به کالسه 9109983624100615 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/12/17 و ساعت 10:00 صبح تعیین شده است. به علت مجهول بودن متهم 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  شاکی  درخواست  و 
زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی 
گردد. حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم   ضمن 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان اردستان 
حصر وراثت

11/150 خانم طاهره احمدی دارای شناسنامه شماره 45384 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5476/93ح10  کالسۀ 
 1392/8/14 تاریخ  در   22023 بشناسنامه  احمدی  شکرا...  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شش فرزند پسر و دو اوالد دختر و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- رضا احمدی ش.ش 
 34806 )فرزند( 2- جواد احمدی ش.ش 39791 )فرزند( 3- حمید احمدی ش.ش 1607

)فرزند( 4- حسین احمدی ش.ش 45385 )فرزند( 5- اکبر احمدی ش.ش 1068 )فرزند( 
6- رسول احمدی ش.ش 2316 )فرزند( 7- بتول احمدی ش.ش 804 )فرزند( 8- زهرا 
فاطمه   -10 )فرزند(   45384 احمدی ش.ش  طاهره   -9 )فرزند(   39792 احمدی ش.ش 
احمدی ش.ش 2072 )فرزند( و یک همسر دائمی به نام عزت پیکانیان تلواژگانی شماره 
شناسنامه 25297 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29734 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 



اخبار کوتاهیادداشت

6
کی روش ایران را ترک کرد

کارلوس کی روش س��رمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب و پس از 
چند روز حضور در تهران پس از بازگشت تیم ملی از رقابت های جام ملت های 
آسیا، ایران را ترک کرد.او قرار اس��ت حدود سه هفته دیگر برای ادامه مذاکرات 
بیشتر با فدراسیون فوتبال درباره چگونگی همکاری و یا قطع همکاری به ایران 

برگردد.
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 بنزما با رونالدو
 برابر شد

صعود سراسری کوهنوردان 
به قله شاهانکوه 

مهاجم فرانسوی کهکشانی ها با دو گلی که در هفته بیست ویکم اللیگا زد، 
جای کاپیتان اسبق رئال مادرید را در جدول برترین گلزنان تاریخ این تیم 
گرفت.دو گلی که کریم بنزما در پیروزی 4 بر 2 ش��ب گذشته )شنبه( رئال 
مادرید برابر رئال سوس��یه داد به ثمر رس��اند، او را در جدول برترین گلزنان 
تاریخ کهکش��انی ها از فرناندو هیرو، مدافع و کاپیتان اس��بق سفیدپوشان 
مادرید باالتر قرار داد.بنزما با گلی های که به تیم تحت هدایت دیوید مویس 
زد، ش��مار گل هایش با پیراهن رئال مادرید در رقابت ها رس��می را به 128 
 رس��اند و جای هیرو را در رده دوازدهم جدول برترین گلزنان تاریخ باشگاه

 گرفت. 
بنزما تا رکورد میشل، ستاره پیشین رئال مادرید )1984 تا 1996( برسد. 
مهاجم فرانسوی کهکشانی ها همچنین با دو گلی که به سوسیه داد زد از حیث 
گلزنی در جدول برترین گلزنان رئال مادرید در اللیگا با رونالدوی برزیلی که 

83 گل زده است، برابر شد.

همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی  جمعی از کوهنوردان سراسر کشور 
به قله4040 متری شاهانکوه در استان اصفهان صعود می کنند.

محمود یسلیانی با اعالم این خبر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت دهه 
مبارک فجر و همزمان با سالروز پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی برنامه 
صعود سراسری کوهنوردانی از سراسر کشور به قله شاهانکوه در شهرستان 
فریدونش��هر برگزار می ش��ود.وی افزود: کوهنوردان عصر روز چهارش��نبه 
22 بهمن در محل پیست اسکی فریدونش��هر پذیرش شده و روز پنج شنبه 
در نخستین کمپ قله مستقر می شوند.س��پس در بامداد روز جمعه به قله 
شاهانکوه صعود خواهند کرد.رییس اداره ورزش و جوانان فریدونشهر اضافه 
کرد: کمیته های فنی، تدارکات، پزشکی و اطالع رسانی تشکیل شده تا صعود 
به قله شاهانکوه خاطره ای خوش و به یادماندنی  برای کوهنوردان از سراسر 

کشور باشد.

فالورجان
بازدید از روند تعمیر وبهره برداری استخر فالورجان

به گزارش پای��گاه خبری ورزش وجوانان شهرس��تان 
فالورجان صبح روز ش��نبه مورخ 93/11/11 مهندس 
محمودیه مسئول واحد فنی و مهندسی اداره کل ورزش 
وجوانان استان اصفهان از پروژه تعمیرات استخر شنا 
ودیگر پروژه های عمرانی شهرس��تان بازدید به عمل 
آوردند.محمودیه روند پیش��رفت تعمیرات و بازسازی 
استخر شنای شهرستان را خوب ارزیابی نمودند و پیش 
بینی کرد که این استخر در اسفند ماه سال جاری آماده 

بهره برداری گردد.
نجف آباد

پیشکسوتان قهرمان لیگ شطرنج نجف آباد
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان در فینال 
مسابقات لیگ شطرنج باش��گاههای شهرستان نجف 
آباد که مورخ 93/11/10 در خانه شطرنج انجام گرفت 
تیمهای پیشکسوتان ، اندیشمندان و عدالت یزدانشهر 

به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.
بمناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر مسابقات 

ژیمناستیک دختران نجف آباد برگزار شد
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و جوانان 
بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر سی و ششمین 
بهار آزادی  مسابقات ژیمناستیک دختران نجف آباد با 
حضور 146 نفر در س��ه مقطع مبتدی ، نیمه پیشرفته 
و پیش��رفته بص��ورت آزاد در س��الن فردوس��ی مورخ 

93/11/10 برگزار گردید .
ذوالفقار الف قهرمان مسابقات وزنه برداری باشگاههای 

نجف آباد گرامیداشت دهه مبارک فجر
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و جوانان 
بمناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجرمسابقات 
وزنه برداری قهرمانی باشگاههای شهرستان با حضور 

46 نفر از باشگاههای ذوالفقار الف ، ذوالفقار ب ، نامجو 
، استکی و امیرالمومنین حاجی آباد مورخ 93/11/10 
در سالن وزنه برداری ذوالفقاردر10 وزن برگزار گردید .

 فریدون شهر
به گ��زارش پای��گاه خب��ری اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان محمود یس��لیانی رئیس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان آران و بیدگل از برگزاری چندین 
عنوان برنامه فرهنگی – ورزشی با همکاری هیأت های 
ورزشی این شهرس��تان ویژه گرامیداشت دهه مبارک 
فجر خبر داد .وی گفت : میزبانی مس��ابقات کش��وری 
اسکی، مس��ابقات پاورلیفتینگ جام فجر غرب استان، 
مسابقات فوتسال جام فجر در رده های سنی نونهاالن، 
خردساالن و بزرگس��االن ، برگزاری مسابقات والیبال 
درون شهرستانی بانوان، جشنواره بازی های زمستانی 
و بومی و محلی بانوان در پیس��ت اسکی فریدونشهر و 
همچنین مس��ابقات کشتی دوس��تانه بین شهرستان 
های فریدونش��هر و اصفهان از برنامه های این اداره به 

مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر می باشد.

همان طور که نگارنده درگزارش 
قبلی )زاینده رودش��نبه 27دی 
ماه( خاطر نشان کردودر  حقیقت 
به مس��ئوالن تیم ذوب آهن هش��دارداد، تیم والیبال 
مناطق نفت خیزکه دارای والیبال کالس��یکی اس��ت 
 واز بازیکن��ان بلند قام��ت وخوش تکنیک��ی برخوردار

می باشدرا نباید دست کم می گرفتنند چرا که این تیم 
درخانه خود خطرسازتر از تیم شفق اردکان برای ذوب 
آهن خواهد بود،بازی ای��ن دوتیم دردوازدهمین هفته 
مسابقات لیگ دسته یک، به وضوح اظهار نظرواشاراتی، 
که اگر مد نظر کادرفنی وبازیکنان تیم قرار می گرفت 
می توانست مثمرثمرواقع می شد،به اثبات رسیدوتیم 
ذوب آهن علیرغم شایستگی وبرتری، مقهور هنرنمایی 
مدافعان بلندقامت تیم مناطق نفت خیز به ویژه درگیم 
سرنوشت ساز پنجم ش��د که از اهمیت فوق العاده ای 

برخورداربود.
اما این پایان کارذوب آهن نیس��ت وش��اگردان عباس 
ش��فیعی با به دس��ت فراموشی س��پردن این شکست 
 دور از انتظارک��ه درتعیی��ن تی��م قهرمان ای��ن دوره 
م��ی توان��د تاثیرگذارباش��د، باحوصل��ه وبرنامه ریزی 
منطق��ی آماده ش��وند برای ب��ازی ک��ه دراردکان ودر 
حضور جمع کثیری ازهواداران وتماش��اگران اردکانی 
برگزارخواهد ش��د. البت��ه نباید فراموش ک��رد که تیم 
زخم خورده ش��فق اردکان برای جبران شکس��تی که 
دراصفهان متحمل ش��د، خود راب��ه آب وآتش خواهد 
زدوبا اس��تفاده ازتم��ام نیرووتوان وداش��ته های خود، 
س��عی درجبران مافات دارد، به همی��ن خاطرذوبی ها 
بایدهوش��یارانه ودرکمال آرامش به این بازی بپردازند 
وتحت تاثیرجونامس��اعدی که احتماال ممکن اس��ت 
برایشان به وجود آورند قرارنگیرند وفریب ترفندهایی که 
 معموال تیم ها درچنین مواقعی ازخود نشان می دهند ر

انخورند!
تیم ذوب آهن با بازیکنان خوب وخ��وش تکنیکی که 
درترکیب دارداگردرزدن س��رویس ه��ا، دریافت های 
اول ورساندن توپ ها به دست پاسورخوشفکر وباتجربه 
خ��ود ،دف��اع روی ت��ورو دراختیارگرفتن ت��وپ های 
سردفاع که اکثرا از پش��ت خط 9مترعرضی زمین هم 
ممکن است عبورکند،دقت عمل داشته باشند وبا روی 
آوری به پاس ه��ای ترکیبی و  متف��اوت وتنوع درزدن 
اس��پک ها ، به عبارتی دفاع حریف را جابگذارند،تکرار 
شکس��ت تی��م ش��فق اردکان دور از دسترش��ان 
نخواهد بود وبه یقی��ن باردیگرفاتح ای��ن دیداربیرون 
 ازخانه ک��ه تعیی��ن کننده تی��م قهرم��ان خواهد بود 

می شوند.

روی خط ورزش شهرستان ها  در  دوازدهمین هفته لیگ دسته یک والیبال:

اولین باخت ذوب آهن، درمناطق نفت خیزرقم خورد!!

با اینکه چن��دروزی 
ازپای��ان مس��ابقات 
 2015 قهرمان��ی 
جه��ان  هندب��ال 
وبازگشت س��رفرازانه تیم هندبال ایران پس 
ازکس��ب عنوان بیس��ت ویکم جهان به وطن 
گذش��ته،اماهمچنان بحث ه��ای مربوط به 
این دوره مس��ابقات مردان جهان ادامه دارد 
واحساس غرورو رضایت را درچهره دوستداران 
این رش��ته ورزش��ی، به واس��طه پی��روزی 
غرورآفرین هندبالیست های جوان کشورمان 
دررویاروئی باتیم های شیلی وعربستان رامی 
توان دید.در بیست وچهارمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانی مردان جه��ان که با حضور 
24تیم برگزی��ده جه��ان ازروزجمعه26دی 
تاهشتم بهمن ماه دردوحه قطرجریان داشت، 
تیم هندب��ال ایران ب��ا ارایه بازی ه��ای قابل 
قبول دراولی��ن حضورجهانی، علیرغم باخت 
برابرتیم های بزرگ جهان)بوسنی،مقدونیه، 
کرواسی،اتریش وتونس(باشایستگی وقابلیت 
های فردی و تیمی،موفق شد باغلبه برتیم های 
شیلی وعربس��تان دررده بیست ویک جهان 
قرار بگیردکه ازدیدکارشناس��ان ورزش،این 

نتای��ج دراولی��ن تجربه جهانی بس��یارخوب 
وحائزاهمیت بود.با این مختصر باید به خاطر 
داشته باشیم، حال که هندبالیست های جوان 
کشورمان توانسته اندبا باالبردن پرچم ایران 
درآس��یا، راه رس��یدن به بازی های جهانی را 
یاد بگیرندوقدم در عرص��ه پیکارهای جهانی 
بگذارند،باید به فکرمس��ابقات بعدی باش��یم 
و ازتکرارحاشیه س��ازی هایی که درگذشته 
دامنگیرهندبال کش��ورمان بوده جلوگیری 
به عمل بیاوریم، وبا اس��تفاده از مربیان خوب 
خارجی وداخل��ی ک��ه تعدادش��ان درایران 
کم نیس��ت وبه اعتقاد اکثریت کارشناس��ان، 
ازجمله مربیان کاربلدو با دانش هندبال آسیا 
به شمارمی آیند،با آمادگی بیشتری درمیدان 
های جهانی حض��ور پیداکنیم که صد البته با 
شناختی که از بازیکنان پرتوان ومستعد تیم 
های ملی داریم،که دستیابی به این هدف دور 
ازدس��ترس جوانهای باغیرت ومتعصب ایران 
نیست ومطمئنا با انتخاب فردالیق وشایسته 
ای برای ب��ه دس��ت گرفتن س��کان رهبری 
فدراسیون هندبال کش��ور، خواهیم توانست 
درآینده خاطره تلخ ناکامی های گذشته را به 
دست فراموشی بسپاریم وقدرت واقعی هندبال 

ایران اسالمی رابه رخ جهانیان بکشیم ،واما این 
مقدمه سرآغازی است تابا پرداختن به پاره ای 
جریانات واتفاقاتی که درسال های گذشته مانع 
از راه یابی تیم ملی هندبال ایران به مسابقات 

جهانی بوده حقایقی راآشکارکنیم.
تیم ملی هندبال ای��ران، روزهای پر خبری را 
دربیس��ت وچهارمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمان��ی مردان جه��ان برجای گذاش��ت تا 
با نگاهی گذرا به س��ال های نچن��دان دوروبا 
یادآوری خاطره های تلخ مس��ابقات آسیایی 
درگذش��ته باورکنیم ک��ه همواره ب��ه خاطر 
اعمال نفوذ کش��ورهای عربی به ویژه کویت 
وعربستان س��عودی درامر داوری، بازی های 
آسیایی آبس��تن حوادث ناگواری بوده است 
وباعث گردیده بودتابارهاوبارها حق تیم ملی 
بزرگس��االن ما فدای خودخواهی واقتداراین 
کش��ورهای عربی بش��ود که نفوذ فراوانی در 
کنفدراسیون هندبال آسیا وفدراسیون جهانی 
داش��تند!نگارنده برای��ن باوریقی��ن دارد که 
هندبال ایران ازسال های دورشایسته وسزاوار 
حضور دررقابتهای جهانی بوده اس��ت، لیکن 
پاره ای مسایل حاش��یه ای مثل تنگ نظری 
بعضی از فدراسیون نش��ینان ازیکسو،اعمال 

سلیقه های شخصی برخی ازرؤسای پیشین 
فدراسیون ازیک طرف واعمال نفوذغیرقانونی 
کش��ورهای عرب��ی ب��رداوری ه��ا ازدیگ��ر 
سو،مانع ش��دند تا  هندبالیست های مستعد 
وشایسته کشورمان از رسیدن به جام جهانی 
مح��روم بمانند.قابل ذکر اینک��ه درکنار این 
عوامل،کنفدراسیون هندبال آسیا نیزکه تحت 
س��لطه کش��ورهای عربی به ویژه عربستان 
س��عودی وکویت قرارداشت،عالوه برحمایت 
علنی ازاین دو کش��ور،هرچه درتوان داش��ت 
والزم می دانست برای سایرکشورهای عربی 
نظیرکشورهای  بحرین وقطربه عمل می آورد 
وبرخی ازمقامات بلند پایه درکنفدراس��یون 
آس��یا با نفوذی که روی داورها داش��تند) که 
اکثرا هم ازهمین کشورهای یادشده انتخاب 
می ش��دند( به کش��ورهایی مانن��د ایران که 
نماینده شایسته ای درکنفدراسیون نداشت 
بی توجه ب��وده و م��ورد بی مه��ری قرارمی 
دادند و مانع ازحضور تیم ایران درمس��ابقات 
جهانی می ش��دند.درچنین شرایطی  بعضی 
ازدست اندرکاران ورزش ایران به ویژه هندبال 
به خاطربرخی سیاس��ت ه��ای منطقه ای و 
برای از دس��ت ندادن س��همیه و کرسی های 
تشریفاتی که درکنفدراس��یون هندبال آسیا 
دراختیارشان قرارمی دادند، حاضر نمی شدند 
موقعیت خودراب��ه خطر افکن��ده و به اعمال 
نفوذ وحاکمیت عرب ها برداوری مس��ابقات 
آس��یایی معترض  ش��وند وبه عبارتی )کوتاه 
می آمدند!( ضم��ن اینکه بای��د بپذیریم که 
قدرت مقابله ب��ا آنها رانداش��تند، تاجائی که 
درمسابقات 2008قهرمانی آسیا که از28بهمن 
تا7اسفند سال1386 درتاالرپیروزی اصفهان 
جریان داش��ت و نگارنده به عنوان گزارشگر، 
افتخارهمکاری با ش��بکه تلویزیونی اصفهان 
راداشت و مسابقات هم به صورت زنده وپخش 
مس��تقیم از طریق ماهواره و شبکه جام جم 
دراختیاربینندگان برخی از کشورها ازجمله 
کش��ورهای عرب��ی قرارمی گرف��ت، به عینه 
ش��اهد درگیری فیزیکی وایراد ضرب وشتم 
داوران ازس��وی بازیکنان وکادرفنی تیم های 
عربی بود که داوران نگ��ون بخت راکه از فرط 
وحشت راه فرا ازس��الن راپیدانمی کردند،به 
باد مش��ت ولگد گرفته بودند! که اگر به موقع 
مسئولین اجرایی ومامورین نیروی انتظامی 
دخالت نمی کردند، معلوم نبودچه سرنوشت 
ش��ومی درانتظاردوداوربخت برگشته بودکه 

قضاوت آن بازی رابرعهده داشتند! وبازخوب 
به خاطرمی آورد که درب��ازی رده بندی بین 
تیم های ایران وعربس��تان درش��رایطی که 
تیم ایران با شایستگی وبرتری نسبت به تیم 
عربستان می رفت تا با یک پیروزی شیرین به 
عنوان تیم سوم آسیا جواز حضوردرمسابقات 
جهانی راکس��ب کن��د، علیرغ��م میزبانی در 
حضور بیش از 3هزارتماشاگر مشتاق وپرشور 
اصفهانی،ع��رب ها با ق��درت نمای��ی علنی 
و در س��ایه حمایت مس��ئول کمیته داوران 
کنفدراسیون آس��یا وداوران خریداری شده 
ای که شایدازروی ترس)که مبادابه سرنوشت 
دو داورذکرشده دچار ش��وند( با قضاوت های 
یکطرفه به سود تیم عربس��تان،بازی را از تیم 
ایران گرفتندودودستی تقدیم تیم عربستان 
کردن��د تاباردیگر تیم ای��ران از رس��یدن به 

مسابقات جهانی محروم بما ند!!
اما از زمانی که دکت��ر داوودتوکلی از ایران به 
عنوان رئی��س کمیته داوران کنفدراس��یون 
هندب��ال آس��یا برگزیده ش��د که آش��نا به 
چند زب��ان خارجی اس��ت وجای��گاه واالیی 
درفدراس��یون جهان��ی دارد،هندب��ال ایران 
حامی مقتدروقدرتمندی رادرهندبال آس��یا 
وجهان پیداکرد،ب��ه گونه ای ک��ه درتمامی 
مسابقات آس��یایی، هندبال وداوران هندبال 
ایران، جایگاه درخورش��ان ونام ایران اسالمی 
راپیداک��رده اند وب��ه لطف توجه وی��ژه آقای 
توکلی که عنوان نایب رئی��س کمیته داوران 
وعضویت درهیئت رئیسه فدراسیون جهانی 
راهم یدک می کش��د،به طور کلی واساس��ی 
وضعیت هندبال ایران در عرصه های آسیایی 
وجهانی بهبود یابدوبه حق مسلمی که شایسته 
آن بوده است دست پیداکند.به هر حال ملی 
پوش��ان جوان وخوش تکنیک تی��م هندبال 
ایران، درمسابقاتی که سال گذشته دربحرین 
برگزارشد علیرغم عدم حضورتنی چند از ملی 
پوشان کشورمان با شایستگی به مرحله نیمه 
نهایی راه یافتند ودرنهایت باکسب مقام سوم 
آسیا برای اولین بار جواز حضور در مسابقات 
جام جهانی 2015قطر رابه دست آوردند وبا 
ارایه بازی های قابل قبول دررده بیست ویکم 
جهان قرارگرفتند وباعث خوشنودی جامعه 
ورزش به خص��وص خانواده هندبال ش��دند، 
ضمن اینکه تی��م نوجوانان عن��وان قهرمانی  
رادرمسابقات آس��یایی به دس��ت آوردوتیم 

جوانان نایب قهرمان آسیاشد.

پرچم ایران درآسیا باالست،اما...!

جایگاه هندبال ایران درجهان ...؟!

پایان ششمین المپیاد ورزش روستایی 
به نقل از روابط عمومی هیات ورزش 
روس��تایی و بازیهای بوم��ی محلی 
اس��تان ، مرحل��ه نهایی شش��مین 
المپیاد ورزش روس��تایی و بازیهای 
بومی محلی اس��تان در بخش آقایان 
به میزبانی شهرس��تان کاشان تحت 
عنوان جام فجر با حضور اسدی رئیس 
هی��ات ورزش روس��تایی وبازیهای 
بومی محلی استان اصفهان، شریف رئیس اداره ورزش وجوانان کاشان 
و رسول زاده رئیس ش��ورای اسالمی شهر کاش��ان برگزار شد.مرحله 
نهایی ششمین المپیاد استان اصفهان به میزبانی شهرستان کاشان به 
مدت دو روز با حضور 420  شرکت کننده در قالب 24 تیم از شهرستان 
های  اصفهان، بخ��ش مرکزی )اصفهان(، کاش��ان، چ��ادگان، آران و 
بیدگل، شهرضا، شاهین شهر و میمه، فریدونشهر، نجف آباد، اردستان، 
فالورجان، مبارکه و خوانسار در چهار رشته در محل پارک بانوان کاشان 

برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:
رش��ته دال پالن: 1( اصفهان، 2(فریدونش��هر، 3(شاهین شهرومیمه، 

نجف آباد
رشته لی لی: 1(کاشان،2( بخش مرکزی)اصفهان(،3( چادگان

رشته طناب کشی: 1(اصفهان، 2(آران و بیدگل،3( چادگان
رش��ته دویدن با گونی:1(اصفه��ان(، 2(بخ��ش مرکزی)اصفهان(، 3(

چادگان

اصفهان میزبان رقابتهای اسکی 
قهرمانی کشور 

مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی 
کش��وربه میزبانی فریدونشهر 

برگزارمی شود.
به گزارش پایگاه خبری ورزش 
و جوانان اصفهان ، مس��ابقات 
اس��کی قهرمانی پسران کشور 
در رده های س��نی نونهاالن و 
نوجوانان از سراس��ر کشور به 
میزبانی استان اصفهان در پیست اسکی شهر فریدونشهربرگزار 
می ش��ود.دبیر هیئت اسکی اس��تان با اعالم این خبر گفت:این 
رقابتها از روز ش��نبه هجدهم بهمن ماه سال جاری آغاز و تا 20  
بهمن ادامه خواهد یافت.یسیلیانی افزود: مسابقات اسکی آلپاین 
قهرمانی نونهاالن و نوجوانان پس��ر در دو ماده مارپیچ کوچک و 
مارپیچ بزرگ برای دومین سال پیاپی به میزبانی فریدونشهربر 

گزار می شود.

برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر 
به گزارش پایگاه خبری اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان و 
ب��ه نق��ل از هیئت ورزش��های 
جانب��ازان و معلولین اس��تان ، 
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر 
و به مناس��بت فرارسیدن سی و 
شش��مین س��الگرد پی��روزی 
ش��کوهمند انق��الب اس��المی 
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی استان اصفهان برگزار می گردد.

این مسابقات به همت هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان 
اصفهان و با همکاری اداره تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان برگزار می گردد. مس��ابقات مذکور با شرکت 8تیم 
خمینی ش��هر، مخابرات، ایثار، نجف آباد، ش��هرضا، کاشان، آران و 
بیدگل و انجمن ضایعه نخاعی در دو گروه از 12 بهمن آغاز خواهد 

شد.
مس��ابقات گروه الف در تاریخ 12 بهم��ن به میزبانی نج��ف آباد و 
مسابقات گروه ب در تاریخ 13 بهمن به میزبانی کاشان برگزار خواهد 
شد. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مسابقات مرحله نیمه 
پایانی در تاریخ 15 بهمن به میزبانی اصفهان و مسابقات پایانی روز 

پنجشنبه 16 بهمن به میزبانی خمینی شهر برگزار خواهد شد.

تیموریان در تیم رویایی جام ملت ها
ن��ام هافب��ک تیم مل��ی فوتبال 
کش��ورمان در تیم رویایی جام 
ملت های 2015 آسیا قرار گرفت.

شانردهمین دوره جام ملت های 
آس��یا روز )ش��نبه( با قهرمانی 
استرالیای میزبان و نایب قهرمانی 
کره جنوبی خاتمه یافت. پس از 
پایان این تورنمنت معتبر آسیایی 
کارشناسان روزنامه »س��یدنی مورنینگ هرالد« اس��ترالیا اقدام به 
معرفی تیم رویایی خود کردند که در این بین نام آندرانیک تیموریان، 

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان هم به چشم می خورد.
ترکیب 11 نفره این تیم رویایی با سیس��تم 1-4-1-4 به شرح زیر 

است:
دروازه بان: مت رایان )استرالیا(

مدافعان: ژنگ لینپنگ )چین(، کیم یونگ گوون )کره جنوبی(، ترنت 
ساینزبری )استرالیا( و ویتالی دنیس اُف )ازبکستان(

هافبک  دفاعی: آندرانیک تیموریان )ایران(
هافبک ها: کی سونگ یئونگ )کره جنوبی(، علی مبخوت )امارات(، 

ماسیمو لوئونگو )استرالیا(، عمر عبدالرحمان )امارات(
مهاجم: تیم کیهیل )استرالیا(

مربی: اولی اشتیلیکه )سرمربی آلمانی تیم ملی کره جنوبی(
در گزارش این روزنامه آمده اس��ت: یکی از ناامیدی های مسابقات 
فوتبال ج��ام ملت های 2015 آس��یا ای��ن بود که ب��ازی آندرانیک 
تیموریان، هافبک فوق العاده ایران تنها به چهار دیدار در خاک استرالیا 
محدود شد. عادالنه است که بگوئیم ایران سرگرم کننده ترین تیم این 
رقابت ها نبود ولی در قلب بازی سختکوش��انه و منظم تیم ملی این 
هافبک کهنه کار قرار داشت. تیموریان تنها مدافع و محور تاکتیکی 
تیم ملی نبود بلکه مهره اصلی ایران در ضدحمالتی که در جام ملت ها 

به نمایش گذاشت، به شمار می رفت.
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اخبار کوتاه یادداشتیادداشت افتتاح فرهنگ سرای کوهرنگ همزمان با دهه فجر 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد چهارمح��ال و بختیاری از افتتاح فرهنگ س��رای 
کوهرنگ همزمان با دهه فجر خبر داد.جواد کارگران از اجرای 136 ویژه برنامه 
فرهنگی همزمان با دهه فجر خب��ر داد و اظهار داش��ت: همزمان با دهه فجر 

فرهنگ سرای شهرستان کوهرنگ افتتاح می شود.

7

فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد گفت: همزمان با دهه فجر، 
بهره برداری از 49 پروژه در این شهرستان آغاز می شود.

حمید ملک پوردهک��ردی اظهار ک��رد: همزمان با س��ی و 
شش��مین فجر پیروزی انق��اب، بهره ب��رداری از 49 پروژه 
عمرانی در شهرس��تان شهرکرد، مرکز اس��تان چهارمحال 
و بختیاری آغاز می ش��ود.وی گف��ت: برای بهره ب��رداری از 
پروژه های قابل افتت��اح در دهه فج��ر، 610 میلیارد و 342 
میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی، تأمین و هزینه 
شده اس��ت.ملک پوردهکردی تأکید کرد: با بهره برداری از 
پروژه های عمرانی شهرستان شهرکرد زمینه اشتغال مستقیم 

535 نفر فراهم می شود.
این مسئول افزود: همزمان با دهه فجر سال جاری، عملیات 
اجرایی س��ه پروژه جدید در شهرستان ش��هرکرد نیز آغاز 
می شود.فرماندار شهرستان ش��هرکرد تصریح کرد: تکمیل 
عملیات اجرایی و آغاز بهره ب��رداری از پروژه های جدید این 

شهرستان در دهه فجر سال جاری، 47 میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارد.وی اظهار داش��ت: با پیروزی ش��کوهمند انقاب 
اسامی ایران در بهمن س��ال 1357، خدمات بسیار ارزنده 
و قابل توجهی در شهرستان شهرکرد ارایه شده که این مهم 
نشان دهنده توجه ویژه جمهوری اس��امی به تمامی نقاط 

کشور است.
ملک پوردهکردی ب��ه فعالیت های صورت گرفته از س��وی 
دولت های مختلف جمهوری اسامی، برای توسعه و پیشرفت 
کشور و استان چهارمحال و بختیاری در تمامی زمینه ها اشاره 
و خاطرنشان کرد: در شهرستان شهرکرد نیز، اقدامات بسیار 
فراوانی در بخش های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، ورزشی، 

فرهنگی، هنری، سیاسی و علمی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: دولت تدبیر و امید هم در یک سال گذشته، 
با اختصاص اعتبارات ملی فراوان، نقش مهمی را در راستای 
سرعت بخشی به روند اجرایی و تکمیل پروژه های عمرانی 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی منطقه ویژه 
اقتصادی این استان، از سال آینده آغاز می شود.گودرز امیری در نشست بررسی مشکات منطقه 
ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه بزرگ، در 430 
هکتار از زمین های منطقه الت آباد فرخ شهر، از توابع شهرستان شهرکرد، از ابتدای سال آینده 
آغاز می شود.وی گفت: 300 هکتار از فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، 
که قبل از این، برای اصاح ایستگاه نژاد دام، در اختیار اداره کل جهاد کشاورزی استان بوده، به 
منطقه ویژه اقتصادی واگذار شد.امیری تأکید کرد: اداره کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و 
بختیاری، باید مکان دیگری را برای ایستگاه اصاح نژاد دام این استان در نظر بگیرد.این مسئول 

افزود: منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری نیز، بایستی نسبت به جبران خسارت 
تأسیسات و بناهای موردنیاز اداره کل جهاد کشاورزی استان در محل ایستگاه اصاح نژاد دام اقدام 
کنند.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در فاز نخست 
منطقه ویژه اقتصادی استان، شبکه های معابر، حصارکشی و تفکیک این منطقه انجام و واگذاری 
زمین ها به متقاضیان واجد شرایط، طبق ضوابط قانونی آغازشده است.وی از برنامه ریزی برای 
افزایش وسعت منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری و پیگیری های الزم در این 
زمینه خبر داد و اظهار داشت: در صورت انجام موافقت های الزم در این زمینه، 813 هکتار در ضلع 

شرقی محور ارتباطی اصفهان – شهرکرد به وسعت این منطقه افزوده می شود.

نقاط مختلف کشور به ویژه اس��تان چهارمحال و بختیاری و 
شهرستان شهرکرد ایفا کرده است.

فرماندار شهرستان شهرکرد اضافه کرد: ثبات در بازار، مهار 
تورم، کاهش نرخ بیکاری، رون��ق اقتصادی، بهبود وضعیت 
معیش��تی مردم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها 
از مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته 
بوده که نتیجه مثبت آن، موردتوجه مردم کش��ور، اس��تان 

چهارمحال و بختیاری و شهرستان شهرکرد بوده است.
وی عنوان داشت: مردم شهرستان ش��هرکرد، در کنار سایر 
مردم هم��واره درصحنه های مختلف مرب��وط به حمایت از 
جمهوری اسامی حضورداشته و همیشه حمایت قاطع خود 
را از آرمان های امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری اعام و 

دشمنان این مرزوبوم را ناامید و مأیوس کرده اند.
ملک پوردهکردی اظهار ک��رد: اعمال تحریم های اقتصادی 
علیه جمهوری اسامی ایران، باعث خودکفایی در بسیاری 
از تولیدات و محصوالت و همچنین بی نیازی از وابستگی به 
بیگانگان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، تجهیزاتی، 

کشاورزی، اقتصادی، عمرانی و غیره شده است.
وی گفت: برای گرامیداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی 
انقاب ش��کوهمند اس��امی ایران، برنامه های فراوانی در 

شهرستان شهرکرد پیش بینی شده است.
فرماندار شهرستان ش��هرکرد تأکید کرد: اس��تفاده از توان 
باالی بخش های خصوصی، نیمه دولتی و دولتی، تشکل های 
مردم نهاد و سایر قش��رهای جامعه، نقش مهمی در ارتقای 

کیفی و کمی برنامه های دهه فجر سال جاری ایفا می کند.
وی اف��زود: مردمی ب��ودن جش��ن های دهه فج��ر انقاب 
شکوهمند اس��امی و حضور پرش��ور و گس��ترده جوانان 
در برنامه ه��ا و آیین های مربوط به دهه فجر، نش��ان دهنده 
خدمات مطل��وب جمهوری اس��امی به تمامی قش��رها و 
گروه ها س��نی اس��ت.ملک پوردهکردی تصریح کرد: مردم 
شهرستان شهرکرد، با حضور گس��ترده، داوطلبانه و پرشور 
خود در برنامه های دهه فجر، بار دیگر حمایت قاطع خود را از 
آرمان های امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری و همچنین 
خشم و انزجار خود را از ایادی استکبار جهانی اعام می کنند.

به مناسبت دهه فجر صورت می گیرد 

آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه چهارمحال و بختیاری از سال آینده

49 پروژه در شهرکرد افتتاح می شود  
شورای آموزش وپرورش  

استان  شورای برتر کشور شد
مدی��رکل آموزش وپرورش چهارمح��ال و بختیاری 
از معرفی ش��ورای آموزش وپرورش استان به عنوان 
ش��ورای برتر کش��ور خبر داد.علیرضا کریمیان در 
شورای آموزش وپرورش اس��تان، اظهار داشت: این 
شورا به عنوان ش��ورای برتر کش��وری معرفی شده 
اس��ت.وی ضمن اش��اره ب��ه حمای��ت اس��تاندار از 
آموزش وپ��رورش افزود: اس��تاندار از س��وی وزارت 
آموزش وپرورش به عنوان اس��تاندار نمونه کشوری 
معرفی ش��ده اس��ت.مدیرکل آموزش وپ��رورش 
چهارمح��ال و بختیاری از کس��ب مجوز تأس��یس 
دبیرستان متوسطه نوبت اول استعدادهای درخشان 
شهرس��تان بروجن خب��ر داد و گفت: ای��ن مرکز بر 
اساس مجوز کسب شده از س��ال تحصیلی 94-95 
برای دانش آموزان دختر و پس��ر راه اندازی می شود.

کریمیان با اش��اره به تأکید اس��تاندار ب��ه برگزاری 
یادواره شهید ش��اخص فرهنگی امس��ال کشور در 
ش��هرکرد، گفت: یادواره شهید ش��اخص فرهنگی 
»خداکرم رجب پور« اس��فندماه امسال با همکاری 
بسیج فرهنگیان، آموزش وپرورش و سپاه پاسداران 

انقاب اسامی برگزار می شود.

 معرفی قابلیت های  بام ایران  
در نمایشگاه بین المللی برلین 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از حض��ور و ارایه قابلیت های 
گردشگری استان در نمایشگاه بین المللی گردشگری 

بازار سفر برلین خبر داد.
بهمن عس��گری اظهار کرد: قابلیت های گردشگری 
اس��تان در نمایش��گاه بین المللی گردش��گری بازار 
سفر برلین از 13 تا 17 اسفندماه سال جاری معرفی 
می شوند.وی افزود: ای اتی بی برلین به دلیل اعتبار 
جهانی و اینکه کشور آلمان از توریست فرست ترین 
کش��ورهای دنیا به ش��مار می رود که حضور استان 
چهارمحال و بختیاری در این نمایش��گاه با توجه به 
اینکه قطب گردشگری کشور به شمار می رود ضروری 
دانست.عس��گری بابیان اینکه نمایشگاه itb برلین 
حدود 50 سال قدمت دارد، خاطرنشان کرد: حضور 
دفاتر و ش��رکت های گردش��گری در این نمایشگاه 
ضرورت دارد.به گفته وی، عاقه مندان برای دریافت 
اطاعات و بازدی��د می توانند به آدرس وب س��ایت 
نمایشگاه www.itb-berlin.com  مراجعه کنند.

ارزش مس،   کشف یک کانسار با
روی و کبالت 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری از کش��ف 
یک کانس��ار باارزش مس، روی و کبالت در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سید نعیم امامی با اشاره به اینکه  یک کانسار باارزش مس، روی و کبالت در 
شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری کشف شده است، اذعان داشت: این 
کانسار در دهکده معدن شهرستان کیار واقع شده است که به گفته محققان 
در این خصوص، این معدن یکی از مهم ترین منابع مس و کبالت کشور است.
وی افزود: کش��ف ابتدایی این معدن به 25 سال گذش��ته برمی گردد اما با 
توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در سال جاری و گمانه زنی ها در این 
خصوص مشخص شده است که این کانسار حجم باالیی از کانی ها فلزی را 
دارد.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
با توجه به اینکه نیاز است در عمق به حجم میزان ذخیره عناصر پی برد تاش 
شده است با بسته قرارداد بااعتبار یک میلیارد تومان گمانه زنی ها اکتشافاتی 

انجام شود تا به میزان حجم عناصر فلزی پی برده شود.

رویه بافی گیوه در بروجن احیاء شد
معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از احیاء رویه بافی گیوه در شهرستان بروجن خبر داد.، 
‘مهرداد رییس��ی’ با اعام این خبر افزود: به دلیل اینکه بیشتر کارگاه های 
گیوه دوزی در شهرستان بروجن فعالیت داشته اند، آموزش رویه بافی گیوه 
در بروجن آغاز شد.وی حفظ، احیاء، توسعه و ترویج صنایع دستی به خصوص 
صنایع دس��تی قدیم را از اهداف میراث فرهنگی استان دانست و افزود: این 
دوره ها به مدت 100 ساعت طی دو ماه برگزار می شود که در دوره اول بیش 
از 60 نفر ثبت نام و 20 نفر آن ها پذیرش شدند.رییسی بابیان اینکه رویه های 
بافته شده که دارای مرغوبیت و کیفیت باشد در تفاهم نامه ای که با شرکت 
توسعه گردشگری اس��تان برای تولید انبوه گیوه خریداری می شود، افزود : 
این امر سبب رونق کسب وکار و ایجاد درآمد برای شاغان این حرفه می شود.

وی ادامه داد: محصوالت خریداری شده از صنعتگران در نمایشگاه و فروشگاه 
صنایع دستی شهرکرد به مناسبت دهه مبارک فجر عرضه می شود.رییسی 
گفت: در پایان دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان در این دوره ها در 
صورت قبولی در آزمون های کتبی و عملی گواهی مهارت صادر می ش��ود.
گیوه بافی یکی از 12 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی چهارمحال و بختیاری 

در بخش صنایع دستی است.

 گشایش نخستین نمایشگاه عکس
 انقالب در شهرکرد

مدیرعامل س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری ش��هرکرد گفت: همزمان با 
سی و ششمین فجر پیروزی، نخستین نمایشگاه عکس انقاب، در شهرکرد 
گش��ایش می یابد. بهروز محمدپور دهکردی اظهار کرد: نمایش��گاه عکس 
انقاب مجموعه ای بس��یار زیب��ا از عکس های »مرحوم ن��ادر صبوری«، از 
هنرمندان پیشکسوت اس��تان چهارمحال و بختیاری، بوده که همزمان با 
حرکت های مردمی علیه نظام ستمشاهی گرفته شده و به یادگار مانده است.

وی افزود: نخستین نمایشگاه عکس انقاب در شهرکرد با مضمون محدود 
عکس های ابتدای انقاب شکوهمند اسامی ایران در چهارمحال و بختیاری 

دایر می شود.
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مفاد آرا
قانون تعیـین  اجرایی  نامه  آیین   13 قانون و ماده   3 11/127 آگهی موضوع ماده 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015005438 مورخ 93/07/15  شهریار خداوردی ریزی 
فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/88 مترمربع مفروزی 
از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی شکراله قاسمی قلعه قاسمی.
2 - رای شماره 139360302015006961 مورخ 93/09/26  حمید رضا کریمی بهجت 
مترمربع   383/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
3 - رای شماره 139360302015006964 مورخ 93/09/26  تیمور بابائی چرمهینی 
از  به مساحت 323/36 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع   10 واقع در نصیرآباد بخش  پالک 379- اصلی 

شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
4 - رای شماره 139360302015006967 مورخ 93/09/26  جعفر مددی چرمهینی 
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 429/75 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
فاطمه سلیمیان ریزی    93/09/26 - رای شماره 139360302015006969 مورخ   5
فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  رضا   93/09/26 مورخ   139360302015006970 شماره  رای   -  6
فرزند خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015006972 مورخ 93/09/26 صغری افتخاری فرزند 
مترمربع   164/27 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  رحمن 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006973 مورخ 93/09/26  محمد رضا توانگر فرزند 
محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015006974 مورخ 93/09/26 هاجر توانگر ریزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
10 - رای شماره 139360302015006981 مورخ 93/09/26 اسماعیل سلیمیان ریزی 
فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع 

 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

11 - رای شماره 139360302015006982 مورخ 93/09/26 الهام جانمی ریزی فرزند 
اسمعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015006983 مورخ 93/09/26 شکراله صمیمی سده 
فرزند خداکرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/52 مترمربع پالک 73/78 
واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

خانم دری سده.
نقدی  عوضعلی   93/09/28 مورخ   139360302015006991 شماره  رای   -  13
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  فتح  فرزند  دورباطی 
مساحت 283/90 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
نقدی دورباطی  رباب   93/09/28 14 - رای شماره 139360302015006992 مورخ 
فرزند عبد اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283/90 
 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
15 - رای شماره 139360302015007001 مورخ 93/09/29  اسداله یادگاری ریزی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  ثبت اصفهان   9 واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش  پالک 105- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم یادگاری ریزی.
 16 - رای شماره 139360302015007007 مورخ 93/09/29 رجبعلی خدادادی چم گردانی
پالک  مترمربع   375/74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباسعلی  فرزند 
103/113 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسینعلی و فاطمه عابدینی چمگردانی.
 17 - رای شماره 139360302015007010 مورخ 93/09/29 سید رسول موسوی نژاد

مترمربع   95/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جواد  سید  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015007014 مورخ 93/09/29 علی اکبر عبداله زاده ریزی 
فرزند حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/28 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139360302015007015 مورخ 93/09/29 زهرا عرفانی پور فرزند 
مترمربع   214/28 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزی  محمد جواد   93/09/29 مورخ   139360302015007036 رای شماره   -  20
باباشیخعلی فرزند رجبعلی نسبت به 6 دانگ یکبابخانه به مساحت 316/23 مترمربع 
 مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی تقی و حاجتعلی نوروزی.
فرزند  نوروزی  21 - رای شماره 139360302015007039 مورخ 93/09/29 ربابه 
قدرت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/45 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
کریمی  رضا  حمید   93/09/29 مورخ   139360302015007040 شماره  رای   -  22
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/31 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
23 - رای شماره 139360302015007042 مورخ 93/09/29 فاطمه ابوالحسنی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   83/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند 

الواسطه خریداری  مع  ثبت اصفهان   9 واقع در زرین شهر بخش  پالک 107- اصلی 
شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

کریمی  رضا  حمید   93/09/30 مورخ   139360302015007044 شماره  رای   -  24
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 279/45 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
ریزی  93/09/30 خیراله صفری  رای شماره 139360302015007046 مورخ   -  25
مترمربع   93/22 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  خدارحم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
صادقی  ابوالفضل   93/10/25 مورخ   139360302015007452 شماره  رای   -  26
خانه  باب  سه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنجم  یک  و  یک  به  نسبت  مراد  علی  فرزند 
واقع  از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  و 
رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مسلمان  کله   در 

محمد صادقی.
کله  صادقی  براتعلی   93/10/25 مورخ   139360302015007453 شماره  رای   -  27
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  خانه و 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
28 - رای شماره 139360302015007454 مورخ 93/10/25 حسین صادقی فرزند 
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد صادقی.
کله  صادقی  مسعود   93/10/25 مورخ   139360302015007455 شماره  رای   -  29
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  خانه و 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
فرزند  93/10/25 حسن صادقی  مورخ   139360302015007456 رای شماره   -  30
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان 
صادقی. محمد  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9  بخش 
31 - رای شماره 139360302015007474 مورخ 93/10/26 خداکرم امیری چرمهینی 
از  به مساحت 374/44 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع   10 واقع در نصیرآباد بخش  پالک 379- اصلی 

شده از مالک رسمی حسین امینی چرمهینی.
سده  ادیبی  علیرضا   93/10/28 مورخ   139360302015007487 شماره  رای   -  32
پالک  مترمربع   1127/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نوروز  فرزند 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 لنجان بخش  در سده  واقع   73/1370

مالک رسمی نعمت اله ادیبی سده.
33 - رای شماره 139360302015007497 مورخ 93/10/29 غالمرضا صفری فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/21 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ادیبی  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007498 شماره  رای   -  34
سده فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222/90 مترمربع پالک 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 لنجان بخش  در سده  واقع   73/1370

مالک رسمی نعمت اله ادیبی سده.
حسینی  مهدی  سید   93/10/29 مورخ   139360302015007499 شماره  رای   -  35
فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
حسینی  سعید  سید   93/10/29 مورخ   139360302015007500 شماره  رای   -  36
فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحیم   93/10/29 مورخ   139360302015007501 شماره  رای   -  37
مترمربع   134/71 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007505 مورخ 93/10/29 نصرت اله خورشید پور 
فرزند شاه رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/85 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ضیائی  جعفر  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007510 شماره  رای   -  39
مترمربع   58/17 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
علی  ابن  جمشید   93/10/29 مورخ   139360302015007513 شماره  رای   -  40
 295/91 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  بخش  علی  فرزند  چرمهینی 
مترمربع پالک 368/98 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی.
رحیمی  حسین   93/10/29 مورخ   139360302015007517 شماره  رای   -  41
مترمربع   142/30 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ   6 به  نسبت  حسن  فرزند  باباشیخعلی 
 مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
42 - رای شماره 139360302015007518 مورخ 93/10/29  محمد علی علی صادقی 
ریزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/65 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.
سلیمیان  عبدالرسول   93/10/29 مورخ   139360302015007523 شماره  رای   -  43
مترمربع   230/93 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سید  السادات  مهر    93/10/29 مورخ   139360302015007527 شماره  رای   -  44
 190/48 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  ریزی  رضوی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007533 مورخ 93/10/29 عبداله نوروزیان ریزی 
فرزند علی اصغر نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/19 
 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزیان  معصومه   93/10/29 مورخ   139360302015007534 شماره  رای   -  46
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  براتعلی  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   169/19

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحیم   93/10/29 مورخ   139360302015007535 شماره  رای   -  47
مترمربع   151/76 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز سه شنبه مـورخ 93/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 93/11/28

محمدرضا رئیسی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
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محققان می گویند که از ۹ فرآیند مورد نیاز برای حفظ حیات 
بر روی زمین، چهار مورد در سطح نا امن قرار گرفته اند.

به گزارش گاردین و به نقل از یک تحقیق جدید، انسان ها 
منابع موجود بر روی کره زمین که برای بقای بشر ضروری 
هس��تند را با س��رعتی از بین  می برند که در ۱۰.۰۰۰ سال 
گذشته بی سابقه بوده است. این تحقیق که مدعی احتمال 
افزایش دمای کره زمین تا ۵ الی ۶ درجه در آینده می شود، 
بقای نوع بشر تحت این شرایط زیست محیطی را سخت و 

شاید ناممکن پیش بینی می کند.
کارشناسان سازمان ملل هش��دار داده اند فقط یک فرصت 
پانزده س��اله باقی مانده که امکان آن وج��ود دارد تا بتوان 
عواقب گرم شدن هوای زمین را تا حدی کنترل کرد و مانع 
از عواقب فاجعه بار آن شد؛ برای استفاده از این فرصت باید 
استفاده از انرژی های پاک و تجدیدشونده سه تا چهار برابر 

شود.
این کارشناس��ان برای افزایش دمای کره زمین یک سقف 
دو درجه ای در نظر گرفته اند به این علت که افزایشی بیش 
از این، عواقب فاجعه باری برای بشر و محیط زیست خواهد 

داشت. با روند فعلی تا سال ۲۱۰۰، دمای زمین ۳.۷ تا ۴.۸ 
درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد و سطح آب دریاها 
۲۶ تا ۸۲ سانتی متر باال خواهد آمد که این موضوع، به گفته 

متخصصان »فاجعه بار« خواهد بود.
اگر زمین در حال حرکت به حالت افزایش دمای ۵ تا ۶ درجه 
سلسیوس باشد، دیگر کوه یخی نخواهیم داشت و این برای 

پستانداران بزرگی 
ما  مانند 

مناسب نیست. مردم می گویند جهان قوی است و می تواند 
خود را با شرایط جدید س��ازگار کند؛ این درست است و با 
تداوم این شرایط، حیات بر روی زمین وجود خواهد داشت، 
اما زمین دیگر جای مناس��بی برای حیات ما نخواهد بود. 
هیچ ش��اهد قانع کننده ای که پستاندار بزرگی مثل انسان 
با درجه حرارت مرکزی بدن ۳۷ درجه سانتیگراد، بتواند به 
سرعت قادر به تکامل طبق شرایط جدید باشد، وجود ندارد. 
 حشرات می توانند، اما انس��ان نمی تواند و این یک مشکل

 است.
پروفسور اس��تفان در انتها اینگونه نتیجه گیری می کند: 
»تحقیقات نش��ان داده اند که سیس��تم نوی��ن اقتصادی 
در جه��ان اساس��ا اش��تباه ب��وده و ب��ه خطا رفته اس��ت؛ 
پیشرفت های تمدن بش��ری، س��ازگاری با سیستم های 
پش��تیبانی حیات را نادیده گرفته اس��ت. واضح است که 
سیس��تم اقتصادی نوین ما را به س��مت آینده ای ناپایدار 
می راند و مردمی از نس��ل نوه های ما به ط��ور فزاینده ای 
 برای زنده ماندن با ش��رایط س��خت ت��ری مواجه خواهند

 شد.«

تیم ک��وک مدی��ر اجرای��ی در کوپرتینو در 
جلسه ارائه گزارش درآمد سه ماهه کمپانی 
تأیید کرد آوریل ۲۰۱۵ ساعت هوشمند اپل 
را برای فروش عرض��ه می کند.پیش تر گفته 
می شد ماه مارس این ساعت رؤیایی می آید 
اما عالقمندان به محص��والت اپل باید کمی 
بیشتر صبر کنند.مدیر اجرایی اپل یادآور شد 
انتظار برای دیدن این ساعت ارزشمند است 

چرا که خالقیت نرم افزاری و سخت افزاری 
فوق العاده ای در آن بکار رفته است.

وی تاکید کرد که مطابق برنامه جلو رفته و 
آوریل باید راهی بازار شود.

ممکن اس��ت اپل عالقمند باش��د ت��ا برای 
عرضه نیز مراسمی خاص تعریف کند، مانند 
سایر محصوالت خود، اما روز دقیق عرضه و 
کنفرانس خبری از طری��ق دعوتنامه اعالم 

می شود.
۹ سپتامبر سال گذشته از ساعت هوشمند 
اپ��ل / Apple Watch رونمایی ش��د  و 

قیمت آن از ۳۴۹ دالر شروع خواهد شد.
از جمله مشخصات فنی داشتن صفحه رتینا، 
پشت سرامیک در ابعاد ۳۸  و ۴۲ میلی متر 
، پخش موس��یقی، دیدن پیامک ها و تماس 
ناموفق اس��ت که قابلیت متصل ش��دن به 
آیفون و آی پد و س��ایر محصوالت اپل را از 
طریق سیس��تم عامل آی او اس نصب شده 

روی آن دارد.

گفته می شود نس��ل جدید آی پد اپل 
مجهز به قلم دیجیتال سه بعدی خواهد 
بود. کاربر با قلم طراحی س��اده کرده و 
خروجی س��ه بعدی تحویل می گیرد. 
آی پن، قلم دیجیت��ال اپل ویژگی های 
منحصربه فردی خواهد داشت و شایعات 
حاکی است این قلم ممکن است لوازم 
جانبی و جدا از بدنه اصلی آی پد نسل 

بعدی بنام »آی پد پرو« باش��د. اپل اخیراً اختراع جدیدی برای قلم دیجیتال 
به ثبت رس��انده و اگر همه چیز خوب پیش رود می توان به ظهور قریب الوقوع 
آی پن امیدوار بود.خ��ود این قلم به تنهایی کار می کند و با قابلیت هوش��مند 
 بودن و طراحی س��ه بعدی، می تواند روی هر سطح لمس��ی مورداستفاده قرار

 گیرد.به نوش��ته اپل اینس��ایدر اپل چند قلم دیجیتال را تست کرده و ممکن 
اس��ت در فصل دوم ۲۰۱۵ آی پد های جدید ۱۲.۲ اینچ��ی و ۱۲.۹ اینچی را 
همراه با آی پن عرضه کن��د. دیلی میل نیز گزارش داده اپ��ل ۲۲ ثبت اختراع 
درباره قلم هوش��مند خود انجام داده است.سال ۲۰۰۷ استیو جابز فقید گفته 
بود قلم را می خرند و کنار می گذارند و به همین خاطر با توسعه قلم دیجیتال 
 مخالف بود اما امروز ممکن است این نظر توس��ط مدیران فعلی کنار گذاشته

 شود.

تبلت جدید   مجهز به قلم دیجيتال ساعت زیباى اپل 2015 

سياره زمين تا چه زمانی می تواند خانه ما باشد؟

 خواص دارویی گياه 
ماميران کبير

 مامی��ران ی��ا “مامیزان 
کبی��ر” گیاه��ی داروئی 
“خش��خاش  تی��ره  از 
 ”Papaveraceae
اس��ت ک��ه ن��ام علم��ی 
 Chelidonium”آن
باش��د  Majus”م��ی 
.مامیران ،” گیاه پرس��تو 

“ میز نامیده میشود.
گیاهی اس��ت علفی، چندساله با ش��یره نارنجی رنگ، 
منشعب به رنگ سبز تیره، واجد کرک های پراکنده و 
دارای بن ساقه ای پوشیده از قاعده های پایای برگ ها 
و ساقه ای منش��عب به ارتفاع ۹۰- ۳۰ سانتیمتر. برگ 
ها شانه ای دارای ۷-۵ برگچه تخم مرغی تا مستطیلی 
شکل. گل آذین چتر مانند آن دارای ۶-۲ گل، گل با دو 
کاس��برگ آزاد و ریزان و چهار گلبرگ کامل زرد رنگ، 
واژ تخم مرغی است. پرچم ها زرد رنگ، میوه به شکل 

کپسول کشیده، کمابیش مستقیم و فاقد کرک است.
دانه های آن سیاه رنگ هس��تند. اندام دارویی مامیران 
قسمت هوایی گیاه است که در هنگام گل دادن جمع 
آوری می شوند. از مامیران به صورت خوراکی به عنوان 
صفراآور، ضداسپاسم، مسکن )ضعیف( و مدر و به صورت 
موضعی در درمان زگیل اس��تفاده می ش��ود. در طب 
گذشته از تمام قسمت های گیاه مامیران به ویژه شیرابه 
و ریشه آن در درمان ناراحتی های پوستی به ویژه برص، 

درد دندان و نیز به عنوان صفراآور استفاده می کردند.
ان��دام دارویی مامیران قس��مت هوایی گیاه اس��ت که 
در هنگام گل دادن جمع آوری می ش��وند. از مامیران 
به صورت خوراکی ب��ه عنوان صفراآور، ضداسپاس��م، 
مس��کن )ضعیف( و مدر و به صورت موضعی در درمان 
زگیل استفاده می شود. در طب گذشته از تمام قسمت 
های گیاه مامیران به ویژه شیرابه و ریشه آن در درمان 
ناراحتی های پوستی به ویژه برص، درد دندان و نیز به 
عنوان صفرا آور اس��تفاده می کردند. سرشاخه هوایی 
مامیران دارای ۱-۰/۱ درص��د آلکالوئید با بیش از ۲۰ 

آلکالوئید است.
خواص داروئي:

تمام قسمت هاي این گیاه و ش��یره آن مصرف دارویي 
دارند البته ریشه آن قوي تر از بقیه قسمت هاي آن است

۱(جوشانده و یا دم کرده مامیران براي درمان سرطان 
معده بکار مي رود

۲ (در معالجه آسم اثر مفید درد
۳( تشنج را برطرف مي کند

۴(فشار خون را پائین مي آورد
۵(ادرار آور و ملین است

۶(درمان کننده تصلب شرائین است
۷(دردهاي سرطاني را ساکت مي کند

۸(براي معالجه آنژین دپواترین از آن استفاده مي کنند
۹(براي درمان آب آوردن بدن مفید است

۱۰(سنگ کلیه را خرد کرده و دفع مي کند
۱۱(براي معالجه نقرس مفید است

۱۲(داروي خوبي براي برطرف کردن بیماریهاي کبدي 
است

۱۳( براي درمان زخم ها ي چرکین ، ریش��ه له ش��ده 
مامیران را مانند ضماد روي اینگونه زخم ها بگذارید

۱۴(شیره مامیران داروي موثري براي از بین بردن زگیل 
و یا میخچه است . این ش��یره را با گلیسرین به سنبت 

مساوي مخلوط ۰
اختالالت کلیوی

جوش��انده مامیران،محرک کلیه،فزونی دهنده حجم 
ادرار،دفع کننده سموم بدن و درمان کننده عفونتهای 

کلیه و مثانه ومجاری ادرار است.
اختالالت چشمی

شس��ت و ش��وی چش��م با عرق مامیران ،درد و ورم و 
عفونتهای چشم را التیام میبخشد

خالصه آنکه مامیران،گیاهی مدر و مخدر و درمان کننده 
اختالالت قلبی و عروقی،عصبیریالپ.س��تی کلیوی و 
چشمی است.مامیران تصفیه کننده خون درمان کننده 

عفونتهای سفیلیسی ،تنگی نفس ،آسم و بواسیر است
طرز استفاده:

جوشانده :
مقدر ۲۰ گرم برگ خشک و یا ریشه مامیران را در یک 
لیتر آب حل کنید . مقدر مصرف آن یک فنجان سه بار 

در روز است .
دم کرده ماميران :

۳۰ گرم برگ خشک مامیران را در یک لیتر آب جوش 
ریخته و بگذارید براي مدت ده دقیقه دم بکشد . سپس 

صاف کرده و مصرف کنید .
تنطور ماميران :

این تنطور را مي توانید از فروشگاههاي گیاهان دارویي 
و یا برخي از داروخانه ها خریدري کنید و یا اینکه مقدر 
۱۰۰ گرم برگ خشک یا ریشه مامیران را در ۵۰۰ گرم 
الکل س��فید خیس کرده بگذارید براي مدت دو هفته 
بماند . البته هر روز آنرا تکان دهید پس از این مدت آنرا 
صاف کرده و در شیشه دربست نگاهدري کنید . مقدر 

مصرف آن ۱۰-۱۵ قطره سه بار در روز است 
شيره ماميران :

براي استفاده از شیره مامیران آنرا با عسل مخلوط کرده 
و استفاده کنید .

موارد منع مصرف :
همانطور که گفته شد مصرف زیاد مامیران کبیر تولید 
مسمومیت مي کند و حتي اس��تفاده زیاد آن بصورت 
له ش��ده روي رخم ها نیز همین خطر را د ارد زیرا از راه 

پوست جذب بدن مي شود .
این گیاه سمی است و مقدار زیاد آن در مصارف داخلی 

ممکن است موجب تشنج و حتی مرگ شود.
مصرف این گیاه در دوران بارداری ممنوع است.

بنابراین باید مصرف آن در حد گفته شده باشد و تحت 
نظر متخصص مصرف شود.

 اولین چیزی که باید در مورد لینکلن MKC مدل ۲۰۱۵ 
بدانید این است که این خودرو یک کراس اوور لوکس و رقیبی 
بسیار سرسخت است. لینکلن MKC از ظاهری منحصر به 
 Escape فرد برخوردار است و از نظر فنی نیز بر اساس فورد
ساخته شده است. توجه داشته باشید که لغت “بر اساس” به 
معنای این نیست که لینکلن MKC شباهت زیادی به فورد 
Escape دارد، بلکه برعکس، این دو خودرو هیچ شباهتی 
به یکدیگر ندارند. ش��اید بتوان گفت اگر لینکلن MKC به 
یک خودرو خاص شباهت دارد، آن خودرو چیزی نیست جز 
 MKC قسمت عقب و چراغ ترمزهای لینکلن .Q۵ آئودی
آشکارا از آئودی Q۵ الهام گرفته است، نیمرخ این دو خودرو 
نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، با این حال جلو پنجره 
مخصوص و انحصاری لینکلن دست نخورده باقی مانده است 
و بسیار چشم نواز به نظر می رسد. کابین داخلی نیز از تزیینات 
چوبی و تجهیزات بسیار پیش��رفته بی نصیب نمانده است. 
نیروی پیش��ران این کراس اوور را یک موتور چهار سیلندر 
و مجهز به توربوش��ارژر تأمین می کند که قادر اس��ت ۲۴۰ 
اس��ب بخار نیرو و حدود ۳۶۶ اسب بخار نیرو تولید کند، این 
موتور را می توان ارتقا داد و به جای آن به صورت سفارش��ی 
یک موتور چهار سیلندر ۲.۳ لیتری و مجهز به توربوشارژر در 
جای نصب کرد که قادر اس��ت ۲۸۵ اسب بخار نیرو و حدود 
۴۱۴ نیوتن متر گش��تاور تولید کند. این نیرو و گشتاور باال 
باعث می شود لینکلن MKC بسیار چاالک باشد و هندلینگ 
آن بیشتر به یک هاچ بک اس��پرت شباهت داشته باشد تا به 
یک کراس اوور تقریباً ۲ تن��ی. از رقبای این خودرو می توان 
به آکورا RDX کاربردی، آئودی Q۵ خوش ترکیب، بی ام و 
X۳ اسپرت، مرسدس بنز GLK-Class با پرستیژ و ولوو 

XC۶۰ خانواده پسند اش��اره کرد. اگر واقعیت را بخواهید، 
لینکلن MKC یک سر و گردن از رقبایش باالتر است و از 

قیمت کمتری نیز برخوردار است.
ایمنی

 لینکلن MKC م��دل ۲۰۱۵ به صورت اس��تاندارد از این 
تجهیزات ایمنی بهره می برد: کنترل پایداری، ترمز ضدقفل، 
کیسه هوا برای صندلی های جلو، کیسه هوای زانوی راننده، 
کیس��ه هوای پرده ای. سیس��تم MyKey نی��ز به صورت 
استاندارد ارائه می شود؛ این سیستم به والدین اجازه می دهد 
برای نوجوانانی که پشت فرمان می نشینند، محدودیت هایی 
وضع کنند. سیستم هشدار نقاط کور، هشدار ترافیک عقب، 
سیستم پیشگیری از تصادف و ترمز اضطراری نیز به صورت 

سفارشی قابل خریداری هستند.
تجربه رانندگی

 لینکل��ن MKC مدل ۲۰۱۵، 
هنگام��ی که ب��ه موتور 

چهار سیلندر دو لیتری مجهز باش��د، در بیشتر موقعیت ها 
خیلی خوب از عهده انجام کارها بر می آید و موتور ۲.۳ لیتری 
نیز به رغم حجم بیش��ترش، زیاد فرزتر به نظر نمی رس��د. 
هنگامی که این کراس اوور روی جاده حرکت می کند، حال 
و هوای اروپایی با خودش به هم��راه نمی آورد و هنگام عبور 
از پیچ ها نیز کند و تنبل احساس می شود. از طرفی، سیستم 
تعلیق تطبیقی و سیس��تم چهار چرخ محرک کارش��ان را 
درست انجام می دهند و که باعث می شود هندلینگ بهبود 
پیدا کند و نیروی بیشتری به س��وی چرخ ها فرستاده شود. 
سیستم صداگیر این کراس اوور قوی، یکی دیگر از نقاط قوت 
آن محسوب می شود. این سیستم باعث می شود حرکت روی 
بزرگراه بسیار آرام و بی صدا باشد و غرش موتور به نحو موثری 

مهار شود.

بررسی لينكلن MKC مدل 2015
پل الریخ

پل الریخ یک دانش��مند آلمانی 
بوده اس��ت ک��ه بر رش��ته های 
مختلفی از جمله ایمن شناسی، 
خون شناسی و شیمی درمانی 
تأثیر زی��ادی گذاش��ت. الریخ 
اولی��ن درم��ان عمل��ی ب��رای 
سیفلیس را کش��ف کرد و برای 
این کش��ف در س��ال ۱۹۰۸ به 
همراه زیست شناس روس��ی با نام ایلیا مچنیکو برنده جایزه 

نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شد.
دوران اوليه ى زندگی و تحصيالت

پل الریخ در ۱۴ مارس ۱۸۵۴ در یک خانواده ی مرفه یهودی 
متولد شد. او در جوانی به فرآیند رنگ آمیزی سلول ها توسط 
رنگ ه��ای ش��یمیایی عالقه مند ش��د. او در دانش��گاه های 
استراسبورگ، برس��الو، فرایبورگ و الیپزیگ پزشکی خواند. 
الریخ م��درک پزش��کی خود را در س��ال ۱۸۷۸ از دانش��گاه 

الیپزیگ دریافت کرد.
مشارکت ها و دستاوردها

الریخ در حین آزمایش رنگ آمیزی س��لول ها متوجه شد که 
در سلول واکنش های شیمیایی انجام می شود و این واکنش ها 
دلیل فرآیندهای سلولی هستند. او اینگونه نتیجه گرفت که 
عوامل شیمیایی می توانند بیماری های سلول را درمان کرده 
و با عوام��ل عفونی بجنگند. این ایده کاماًل درمان شناس��ی و 
تشخیص های پزشکی را متحول کرد. الریخ اصطالح “ شیمی 
درمانی” را ایجاد کرد. او یک واکنش ش��یمیایی خاص را در 
ادرار بیماران حصبه تشخیص داد و مشارکت های مهمی برای 

درمان بیماری های گوناگون چشمی داشت.
الریخ به عنوان پزشک باالرتبه در بیمارستان چاریت در برلین 
منصوب ش��د و در آنجا یک روش انحصاری برای تش��خیص 
باسیل سل یافت. او انواع مختلف سلول های خونی بر بدن را از 
یکدیگر جدا کرد و با این کار یکی از پایه گذاران خون شناسی 
شد. الریخ استفاده از متیلن آبی برای درمان اختالالت عصبی 

را کشف کرد.
انتشار مقاله هاى مختلف علمی

الریخ نزدیک به ۳۷ مقاله ی علمی را در بین سال ها ی ۱۸۷۹ 
تا ۱۸۸۵ منتشر کرد. ش��اید موثرترین کار او “ نیاز اندام های 
موجودات زنده )ارگانیس��م( به اکسیژن” باش��د که در سال 
۱۸۸۵ چاپ ش��د. او در کتاب به این موضوع م��ی پردازد که 
مصرف اکس��یژن در انواع مختلف بافت ها متفاوت بوده و این 
تفاوت ها، مقیاسی برای ش��دت فرایندهای حیاتی سلول در 

اختیار ما قرار می دهد.
اواخر زندگی و مرگ

پل الریخ به همراه زیست شناس روسی با نام ایلیا مچنیکو در 
سال ۱۹۰۸ جایزه ی نوبل فیژیولوژی و پزشکی را دریافت کرد. 
او در ۲۰ آگوست ۱۹۱۵ در اثر یک ضربه مغزی در شهر هسه ی 

آلمان در گذشت. الریخ در زمان مرگ ۶۱ سال سن داشت.

گلوله چقدر در آب نفوذ می کند؟
فیلمه��ا در کل به دنب��ال تحریک 
احساس��ات و تخیالتند تا بتوانند 
فروش مناس��بی در گیشه داشته 
باش��ند و برای این منظور گاهی تا 
مرز دروغ و شایعه پراکنی پیش می 
روند. اوج این مطلب را می توان در 

فیلمهای بالیوود مشاهده کرد.
یکی از اشکاالتی که هنوز در برخی 
فیلمها نشان داده می ش��ود، اتفاقا موضوع مورد بحث ماست! 
گانگس��ترها در تعقیب قهرمان فیلم هس��تند که به رودخانه 
می رسند. قهرمان درون رودخانه شیرجه می رود و در عمق 
چند متری گلوله های شلیک شده از گانگسترها از کنار او رد 
می شوند، ظاهرا هیچ مشکلی در این سکانس نیست چرا که 
طبق گزارش احساس��ی ما ،گلوله به راحتی آب را می شکافد 
و پیش م��ی رود، البته تا حدی کمتر از ه��وا ، اما علم چه می 
گوید؟!گلوله در بهترین حالت فق��ط ۲۵ متر در آب نفوذ می 
کند. اگر قهرمان داستان فقط ۳ متر زیر آب برود، هیچ گلوله 
ای او را تهدی��د نخواهد کرد! مقدار نف��وذ گلوله در آب به نوع 
اسلحه و زاویه ش��لیک بس��تگی دارد. هر چه زاویه شلیک از 
حالت عمودی دورتر باش��د، نفوذ کمتر اس��ت. نکته عجیب 
بعدی که با احساس اصال همخوانی ندارد این است که هر چه 
قدرت اسلحه و سرعت گلوله بیشتر باشد، نفوذ آن کمتر است. 
ما آب را مالیم و منعطف احساس می کنیم و البته این حالت، 
در زندگی روزمره ما درست است ، چون برخورد ما با این ماده 
حیات بخش مالیم و مهربانانه است.اما برخورد سخت و خشن 
با همین موجود مالیم روی دیگری از سکه را نشان خواهد داد. 
شاید تشبیه آن به گربه به ظاهر ملوسی که در کنج یک انباری 
به انتظار برخورد خشن یک آزار دهنده حیوان نشسته، خالی 
از لطف نباشد. در این مواقع چنان حمله ای از این گربه برای 
دفاع از خود خواهید دید که اصال انتظ��ارش را ندارید. گلوله 
های سریع در آب له می ش��وند و از ریخت می افتند. با توجه 
به اصل نسبیت برعکس آن نیز رخ می دهد، یعنی اگر آب به 
سرعت به فلز شلیک ش��ود، می تواند آن را تخریب کند. پس 
شنیدن این موضوع که امروزه با جت کردن سریع آب فوالد را 

برش می دهند، دیگر تعجب آور نخواهد بود!

سرگذشت مشاهير

چرا و چگونه 

دریچه

زخم یادگاری 
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