
هدف ارزشیابی توصیفی، شناسایی و پرورش استعدادها ستسیدصادق طباطبایی دار فانی را وداع گفت

 کاالی کشورهای تحریم کننده ایران نباید در 
داخل تبلیغ شود
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س��یدصادق طباطبای��ی ب��رادر همس��ر مرحوم 
س��یداحمد خمینی و فرزن��د مرح��وم آیت اهلل 
س��لطانی طباطبای��ی در روز دوم اس��فند م��اه 
درگذشت. سیدصادق طباطبایی خواهرزاده امام 
موس��ی صدر و برادر همس��ر مرحوم سید احمد 

خمینی به علت سرطان ریه درگذشت. 
س��یداحمد فرزند سیدحس��ن خمینی نیز خبر 
درگذشت دایی پدرش را در صفحه اجتماعی خود 
تایید کرد. مرحوم صادق طباطبایی مدت ها پیش 
به سرطان ریه مبتال شده بود.صادق طباطبایی در 
سال 1322 در شهر قم متولد شد. او فرزند آیت اهلل 

سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی بروجردی است. وی پس از گذراندن دوران 
دبیرستان در ش��هر قم و اقامت کوتاهی نزد امام موسی صدر )دایی خود( برای 
ادامه تحصیل راهی آلمان شد. وی در رشته شیمی با درجه تخصص در شیمی 
آلی در دانشگاه آخن و سپس در دانشگاه بوخوم به تحصیل در رشته بیوشیمی 
پرداخت و س��رانجام موفق به اخذ درجه دکتری در رشته بیوشیمی، در شاخه 

آنزیمولوژی و ژنتیک گردید و در سن 32 سالگی استاد دانشگاه بوخوم شد.
وی همچنین در س��ال 1971 )1350( به عضویت جامعه پژوهش گران آلمان 
DFG در آمده و نتایج پژوهش های او در مجله علمی FEBC، ارگان فدراسیون 
اروپایی بیوشیمیس��ت ها منتشر می ش��ده  اس��ت. طباطبائی در کنار تحصیل 
و رش��د و تکامل علمی، به کارهای اجتماعی و سیاس��ی نیز پرداخته اس��ت. از 
مبارزه در سازمان کنفدراسیون دانش��جویان و محصالن ایرانی گرفته تا بنیان 

گذاری و عضویت وی در اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش��جویان در اروپا، آمریکا و کانادا و چند دوره دبیر 
روابط بین الملل آن س��ازمان و نی��ز عضویت در کادر 
س��ردبیری فصل نامه عقیدتی سیاسی، اسالم مکتب 
مبارز؛ ارگان انتش��اراتی اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش��جویان در اروپا، آمریکا و کانادا و باالخره مبارزه 
علیه اس��تبداد داخلی و اس��تیالی خارجی همگام با 
سیاس��یون مذهبی پیروان امام خمینی، بخش هایی 
پر کار و پ��ر تالش در زندگی سیاس��ی وی به ش��مار 
می آید.وی در س��ال 1344 با دخت��ر خاله خود خانم 
فاطمه صدرعامل��ی )فارغ التحصیل روان شناس��ی و 
نیز جامعه شناسی تعلیم و تربیت( ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر و 
پسر به نام های غزاله )پزشک و متخصص مغز و اعصاب، متولد 1352( و عدنان 

)دانشجوی حقوق و اقتصاد سیاسی، متولد 1357( می باشد.
پس از انقالب

وی در دوازدهم بهمن 1357 همراه امام خمینی به ایران آمد و ابتدا در وزارت 
کشور، معاونت سیاس��ی و اجتماعی آن وزارتخانه و نیز برگزاری رفراندوم نظام 
جمهوری اس��المی را عهده دار شد. صادق طباطبائی س��پس در دولت مهدی 
بازرگان معاونت سیاس��ی نخست وزیر و س��خنگویی دولت را بر عهده گرفته و 
به عنوان وزیر مش��اور این دولت، انجام وظیفه می کرده اس��ت. بعد از استعفای 
بازرگان و تا شروع نخست وزیری شهید رجایی؛ وی با حکم شورای انقالب، در 

سمت سرپرست نخست وزیری منصوب شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان بیان کرد: طرح ارزشیابی توصیفی 
در راستاي توجه به ویژگي هاي اعتقادي، اخالقي، 
اجتماعي کودکان و با توجه به اینکه آنان در دوران 
حساس رش��د ش��خصیت قرار گرفته اند، تهیه و 

تنظیم شده است .
 در طول س��الیان دراز در کش��وِر م��ا، از مقیاس 
فاصله اي )نمره 20-0( اس��تفاده ش��ده اس��ت و 
معلم��ان، نتای��ج آزمون ه��ا را براس��اس آن 
 مقی��اس ب��ه دانش آم��وزان و والدی��ن بازخورد 

داده اند.
 ای��ن ش��کل از بازخ��ورد، ب��ه دلی��ل ابه��ام در تفس��یر آن، تصوی��ر 
نس��بتاً دقیق��ي از وضعی��ت یادگی��ري دانش آم��وز ارائ��ه نم��ي ده��د. 
هم چنی��ن، دق��ت زی��اد در فواص��ل بین آن )هش��تاد قس��مِت بیس��ت 
 و پن��ج صدم��ي( موج��ب تش��دید رقاب��ت در محی��ط یادگی��ري

 مي شود. 
بازخورد به ص��ورت عدد )نم��ره(، گ�رچ��ه ب��راي ارائه ي ب��ه وال�دین و 
دانش آم�وزان طّراحي شده، اما فاقد این قابلیت است که گزارش روشني از 

وضعیت پیشرفت دانش آموز را ارائه دهد. 
در این شکل از بازخورد مشخص نمي شود که دانش آموز واقعاً چه دانشي 
را فراگرفته یا موفق به اجراي چه مهارتي ش��ده اس��ت، چ��ه فعالیت ها و 
تکلیف هایي را باید اجرا کند وگام بعدي او در مس��یر یادگیري چیس��ت؟ 

به طور مث��ال، کودک��ي ک��ه از درس خواندن 
نمره ي هفده م��ي گیرد والدی��ن )حتي خ�ود 
او( نمي دانند که آیا در تلفظ و خواندن کلماتي 
مش��کل دارد یا بی��ن کلمات یک جمل��ه، قادر 
 به برقراري ارتباط نیس��ت و مش��کالتي مانند

 این ها.
طرح ارزشیابی توصیفی 

مع��اون آم��وزش ابتدای��ی اداره کل آموزش و 
پرورش اس��تان  بیان کرد: در الگوي ارزش یابي 
که به فرآیند و جریان یادگیري توجه بیش تري 
مي شود باید بازخورد به گونه اي باشد که بتواند 

به بهبود جریان یادگیري کمک کند. 
ش��هین جوانی با اش��اره به اینک��ه الزمه ي تأکی��د بر فرآین��د یادگیري، 
تغییر ش��یوه ي ارائه ي بازخورد اس��ت، گفت: ب��راي این ک��ه ارزش یابي 
در جهت بهب��ود یادگیري ب��ه کار گرفته ش��ود باید بازخورد ب��ه گونه اي 
ارائ��ه ش��ود ک��ه یادگیرن��ده، تصوی��ر روش��ني از وضعی��ت یادگی��ري 
 خ��ود و راهکار مناس��بي ب��راي ادامه ي یادگی��ري و اص��الح آن دریافت
 کند. وی ادامه داد: در بازخوردهاي توصی�في، به روش���ني به دانش آموز 
گفته مي ش��ود که چه پیش��رفتي دارد و چه فعالیتي را بای��د انجام دهد، 
بهترین و مفیدترین نوع بازخورد این است که تفسیر درستي از موفقیت ها 
و خطاهاي دانش آموزان به آنان ارائه دهد و به آن ها کمک کند تا با محتواي 

مباحث درسي عمیقاً درگیر شوند.

مش��اور عال��ی مق��ام معظ��م 
رهبری ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ما 
هم ب��ا نخری��دن کاالی خارجی 
خصوصاً کاالی کش��ورهایی که 
ما را تحریم کردند باید مقابله به 
مثل کنیم، گف��ت: نباید اینگونه 
باش��د که آنها ما را تحریم کنند 
و نفت م��ا را نخرند ام��ا در داخل 
 کااله��ای آنه��ا تروی��ج و تبلیغ

 شود.
غالمعل��ی حدادع��ادل ریی��س 
فراکس��یون اصولگرایان مجلس 
ش��ورای اس��المی ب��ا اش��اره به 

بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبن��ی بر اینکه »دیکته 
دش��من را هم بپذیری��م تحریم ها لغو نمی ش��ود، ملت 
ایران ه��م می توان��د تحریم کن��د و ای��ن کار را خواهد 
کرد«، اظهارداش��ت: ب��ا توجه به فرارس��یدن س��الگرد 
ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم 
رهبری، ایشان نقش اقتصاد مقاومتی را در خنثی کردن 
تحریم های اقتصادی به خوبی نشان دادند و تأکید کردند 
 که ای��ران با اقتص��اد مقاومتی می تواند تحری��م را بی اثر 

کند.
نماین��ده م��ردم ته��ران در 
مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه 
دش��منان تص��ور می کنند 
ب��ا تحری��م خری��د نف��ت، 
می توانن��د مل��ت م��ا را در 
 مضیقه قرار دهن��د، تصریح

 کرد: ملت ایران با اس��تفاده 
از اقتص��اد دانش بنی��ان و 
اقدام��ات دیگ��ری در ای��ن 
راس��تا خود را بی نی��از کرده 
و در برابر تحریم دش��منان 
رویین ت��ن خواه��د ش��د، 
 در واق��ع اقتص��اد مقاومت��ی م��ا را رویی��ن ت��ن

می کند.
حدادع��ادل ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه ما ه��م ب��ا نخریدن 
کاالی خارج��ی خصوصاً کاالی کش��ورهایی ک��ه ما را 
 تحریم کردن��د باید مقابله ب��ه مثل کنیم، خاطرنش��ان 
کرد: نبای��د اینگونه باش��د که آنه��ا م��ا را تحریم کنند 
 و نف��ت م��ا را نخرن��د ام��ا در داخ��ل کااله��ای آنه��ا

 ترویج شود.

گلپایگانی، فروغی و گروگان

داوران بخش دینی جشنواره بین المللی پویانمایی 
معرفی شدند

هی��ات داوران بخش ه��ای دین��ی و ارزش ه��ای 
نهمی��ن  ای��ران  مس��ابقه  اس��المی  نق��الب  ا
 جش��نواره بین الملل��ی پویانمای��ی ته��ران معرفی

 شدند.
اعضای داوری ق��رار اس��ت 9 فیلم دین��ی و 5 اثر با 
ارزش های انقالب اسالمی را در روزهای دوم و سوم 

اسفند بررسی کنند. 
س��یدعلیرضا گلپایگانی، عضو هیات علمی دانشگاه 
هنر و تربیت م��درس و کارگ��ردان و تهی��ه کننده 
فیلم ه��ای پویانمایی، مهدی امی��ن فروغی مدرس 
موسیقی، محقق، پژوهش گر و مترجم موس��یقی آیینی مذهبی ایران و حمید گروگان نویسنده، 
پژوهشگر، منتقد، ویراستار و مولف کتاب در زمینه های گوناگون ادبی و تاریخی - مذهبی، داوری 

این بخش ها را بر عهده دارند.
پ��س از بررس��ی 5۸3 فیل��م ایران��ی، در پای��ان 134 اث��ر ب��رای رقاب��ت در بخش ه��ای 
مختل��ف مس��ابقه ای��ران ش��امل 102 اث��ر پویانمای��ی، 1۸ اث��ر دانش��جویی، 9 فیل��م دینی 
 و 5 اث��ر ارزش ه��ای انق��الب اس��المی از س��وی هی��ات انتخ��اب جش��نواره، پذیرفت��ه 

شد.
نهمین جش��نواره بین المللی پویانمایی تهران از 17 تا 21 اسفند در مرکز آفرینش های فرهنگی 
 و هن��ری کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوان��ان واقع در خیاب��ان حجاب برگ��زار خواهد

 شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

سرانه بیمه ها متناسب با طرح تحول نظام 
سالمت نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: عدم تناسب س��رانه بیمه ها با طرح تحول نظام 
سالمت موجب نارضایتي مردم از طرح تحول سالمت شده است که نیاز به پیگیري مستمر دارد 

و پشتوانه بیمه اي قوي را مي طلبد.
رسول خضري عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به انتقادات مختلفي که در زمینه 
طرح تحول نظام سالمت وجود دارد، افزود: طرح تحول س��المت در ابتدا به موضوع درمان آغاز 
 به کار کرد که موجب کاهش هزینه هاي درماني و ارتقاي وضعیت بیمارس��تان ها در کشور شد. 
وي بیان داش��ت: ب��ا ای��ن ح��ال همراه��ي موض��وع بهداش��ت در کنار درم��ان در پیش��برد 
اه��داف این ط��رح ض��روري به نظ��ر مي رس��د چ��را که ق��رار گی��ري بهداش��ت در لیس��ت 
ای��ن ط��رح ب��ه معن��اي پیش��گیري از بیماري ه��ا و جلوگی��ري از ص��رف هزینه ه��اي 
 س��نگین در ای��ن حیط��ه اس��ت ک��ه خوش��بختانه ش��اهد اج��راي آن نی��ز بودی��م. 
عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با بیان اینکه براي نهادینه ک��ردن موضوع توجه به 
بهداش��ت در جامعه نیازمند فرهنگ س��ازي صحیح و اطالع رس��اني هس��تیم، خاطرنشان کرد: 
تاکنون گام هاي مثبتي براي بهداشت در وزارت بهداش��ت انجام گرفته اما اطالع رساني جامع تر 
 در این زمینه موث��ر بوده و موج��ب ش��کل گیري حرکتي نظام یافته در این س��مت مي ش��ود. 
وي با اش��اره به اینکه س��رانه بیمه متناس��ب با طرح تحول نظام سالمت نیس��ت، تصریح کرد: 
توجه به س��المت اقش��ار مختلف جامعه جزو وظایف دولت بوده و هس��ت. در بخ��ش بیمه پایه 
همگانی ۸ میلی��ون و 200 هزار نفر در طی س��ال جاری تحت پوش��ش بیمه پای��ه فراگیر قرار 
 گرفتند، بنابراین کمیت وکیفیت بیمه ها دربحث طرح تحول نظام س��المت ازاهمیت بس��یاری

 برخوردار است. 

توافقم با پرسپولیس فقط برای این 
فصل است

همکاری ژاپن براي رفع چالش هاي 
حوضه آبریز زاینده رود با ایران

نام سه ایرانی در لیست  داوطلبین 
سفر بی بازگشت به مریخ

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rمصالی اصفهان پشت دست انداز اعتبار است

کارخانه لنت پارسیان شهرستان 
کیار بهره برداری شد

 سند هویتی سه شهید 
رونمایی شد

 موجو زنده ای به نام 
رابطه مشترک

مسیر تهران- اصفهان 90 دقیقه 
اکران زاون به پایان رسیدمی شود
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جشن تولد ۲۰سالگی  یک پروژه
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برگزاری بیست و یکمین کنفرانس 
هسته ای ایران در اصفهان

رییس دانشکده فناوری های نوین دانش��گاه اصفهان از 
برگزاری بیست و یکمین کنفرانس هس��ته ای ایران در 

اصفهان طی روزهای ۶ و 7 بهمن ماه خبر داد.
محمدرضا عبدی ، در نشست خبری به مناسب برگزاری 
بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران اظهار داشت: با 
برگزاری این کنفرانس دانشگاه اصفهان در روزهای ۶ و 7 

اسفندماه میزبان 350 متخصص هسته ای کشور است.
وی با اشاره به محورهای مورد بحث، سخنرانی و نشست 
های تخصصی ای��ن کنفرانس ابراز داش��ت: راکتورهای 
هسته ای، مواد و سوخت هسته ای، شتاب دهنده ها، پرتو 
پزشکی، آشکارسازی و دوزیمتری، پالسما و هم جوشی 

هسته ای و کاربرد پرتوها از جمله...
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 بودجه شهرداری اصفهان
 برنامه محور است

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری 
اصفهان عنوان کرد : شهرداری از نبود درآمد های پایدار رنج 
می برد؛ اما مقایسه بودجه ۸5 اصفهان با بودجه 94 نشان 
می دهد درروند بودجه بندی نس��بت به سال های گذشته 
تحول ایجاد ش��ده اس��ت.  معاون برنامه ریزی، پژوهش و 

فناوری اطالعات شهرداری اصفهان عنوان کرد...



امینی:يادداشت

رديف بودجه های فرهنگی در سطح 
سبز قرار گیرد

رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان با تاکید ب��ر اینکه 
ق��رار گرفت��ن ردیف ه��ای بودج��ه ای فرهنگ��ی بای��د در 
س��طوح س��بز قرار گی��رد، گف��ت: در ای��ن راس��تا ضروری 
 اس��ت ک��ه تم��ام ای��ن بودجه ه��ا اختص��اص و عملیات��ی

 شود.
رضا امینی در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسامی 
ش��هر اصفهان ضمن تبریک روز والدت حضرت زینب) س( 
و روز پرس��تار و روز مهندس و همچنین تس��لیت درگذشت 
هنرمند فاخر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد عرصه هنر سینما 
اس��تاد مرحوم زاون قوکاسیان اظهار داش��ت: برای روح این 
هنرمند بزرگ کش��ورمان آرامش اب��دی را از درگاه خداوند 

خواستاریم.
وی با اش��اره ب��ه تصوی��ب بودج��ه دو ه��زار و ۶۰۰ میلیارد 
تومانی ش��هرداری اصفهان در هفته گذش��ته بیان داش��ت: 
نگاه وی��ژه به ح��وزه فرهنگ��ی اجتماعی از مهم تری��ن ابعاد 
م��ورد توجه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در تصویب 
 نهایی بودج��ه بر اس��اس فرمایش��ات رهبر معظ��م انقاب

 بود.
رییس شورای اس��امی ش��هر اصفهان با بیان اینکه افزایش 
ظرفیت ه��ای الزم در حوزه فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان با توجه به تخصی��ص ردیف های اعتباری قابل توجه 
صورت گرفته است، افزود: افزایش قابل توجه سهم ردیف های 
بودجه ای هم در بخش سخت افزاری و هم در بخش نرم افزاری 
در بودجه مورد تصویب ش��ورا در ح��وزه فرهنگی اجتماعی  
ورزش��ی و تغییر مهندس��ی بودجه در درصد تخصیص یافته 
به بخ��ش برنامه ایی حوزه فرهنگی نس��بت به بخش عمرانی 
فرهنگی در س��ال های گذش��ته چش��م انداز خوب��ی را برای 
این ح��وزه در بخش اجرا به هم��راه خواهد داش��ت و انتظار 
 می رود که مدیریت اجرایی نیز گام های بلندی در این حوزه

 بردارد.
تخصیص اعتبار ۴ میلیاردی برای ساخت مسجد

وی ایج��اد ردیف ه��ای اعتباری ب��رای اح��داث دو پردیس 
فرهنگی هن��ری - تفریح��ی، ایج��اد ردیف اعتب��اری برای 
احداث دو مرکز تخصصی بانوان، ردی��ف اعتباری غیر نقدی 
۴ میلیارد تومانی برای احداث مس��جد در چه��ار منطقه ۷، 
۸ ،۱۰ ،۱۲، افزای��ش بیش از ۸۰ درصدی ردیف مس��اعدت 
به س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی از بیس��ت میلیارد در س��ال 
۹۳ ب��ه ۳۶ میلی��ارد و ۵۰۰ میلی��ون تومان برای س��ال ۹۴ 
را از جمل��ه ردیف های بودج��ه ای اختصاص یافت��ه به بحث 
فرهنگی تفریح��ی عنوان ک��رد و بیان داش��ت: افزایش ۳۰ 
درصدی ردیف مساعدت به مراکز فرهنگی، خیریه ها و مراکز 
اجتماعی و مطبوعات محلی از ۵/۵ ب��ه ۷ میلیارد تومان نیز 
 از دیگر ردیف های بودجه  سال ۹۴ ش��هرداری اصفهان بوده 

است.
امینی افزایش ۱۳۵ درص��دی خرید آثار فاخ��ر هنرمندان، 
ایج��اد ردی��ف اعتب��اری جه��ت ط��رح پخش سراس��ری 
اذان در س��طح ش��هر را نی��ز از دیگ��ر ردی��ف بودجه ه��ای 
 تعریف ش��ده برای بخ��ش فرهنگی ش��هر اصفه��ان عنوان

 کرد.
وی در خص��وص تخصی��ص اعتب��ار ب��رای بحث ورزش��ی 
بودج��ه ۹۴ ش��هرداری اصفهان نی��ز بیان داش��ت: افزایش 
قابل توجه ردیف اعتب��اری در حوزه بخ��ش عمرانی ورزش 
در احداث ورزش��گاه در مناط��ق محروم به وی��ژه در مناطق 
۹ و ۱۴، احداث زمین های ورزش��ی روباز با تاکید در مناطق 
محروم، اعتبار الزم جهت افزایش و بهینه سازی ایستگاه های 
 ورزش همگان��ی نی��ز از ردیف ه��ای بودج��ه ای این بخش

 است.
تخصیص رديف بودجه برای مناسب س�ازی معابر برای 

تردد معلوالن
رییس شورای اسامی ش��هر اصفهان افزایش ردیف اعتباری 
برای مناسب سازی معابر ش��هری جهت جانبازان و معلوالن، 
ایجاد ردیف اعتب��اری دو میلی��ارد تومانی ب��رای طرح های 
زیباس��ازی، ایجاد ردیف اعتباری برای احداث موزه ش��هدا 
در محات با تاکید بر خانه های سه ش��هید به باال، را از دیگر 
ردیف ه��ای بودجه فرهنگی و ورزش��ی ش��هرداری اصفهان 
در س��ال ۹۴ اعام کرد و بیان داش��ت: ایجاد ردیف اعتباری 
برای مناسب س��ازی م��دارس در محات ب��رای ورزش های 
همگانی به خص��وص برای بان��وان در زمان ه��ای غیر فعال 
مدارس، افزای��ش بودجه ه��ای کمیته فرهنگ ش��هروندی 
و همچنی��ن طرح ه��ای گردش��گری و طرح های س��امت 
محور و جاده های س��امت بعض��ی از ظرفیت ه��ای بودجه 
 ۹۴ در حوزه ه��ای فرهنگ��ی، اجتماعی، ورزش��ی و تفریحی

 است.
وی با تاکی��د بر اینک��ه قرار گرفت��ن ردیف ه��ای بودجه ای 
فرهنگی باید در سطوح سبز قرار گیرد، ادامه داد: در این راستا 
 ضروری اس��ت که تمام این بودجه ها اختص��اص و عملیاتی

 شود.
امینی با بی��ان اینکه تخصی��ص تعدادی از ردیف ها در س��ه 
ماهه اول سال ۹۴ مورد تاکید اس��ت، ادامه داد: در این راستا 
بودجه ه��ای بهین��ه س��ازی ایس��تگاه های ورزش همگانی، 
بهینه س��ازی فضای م��دارس در محات، مناسب س��ازی و 
بهینه سازی مراکز فرهنگی تفریحی و باغ های بانوان سازمان 
فرهنگ��ی تفریح��ی، تخصیص اعتبار مس��اعدت ب��ه مراکز 
فرهنگی، احداث و مناسب س��ازی زمین های ورزشی روباز و 
ایجاد جاده های سامت که در استفاده بهینه توسط شهروندان 
در فصول بهار و تابستان قابل اهمیت است باید در این اولویت 

بندی قرار گیرد.

دومین روز رایزنی های ایران و آمریکا در ژنو با حضور 
رییس سازمان انرژی اتمی ایران، وزیر انرژی آمریکا 
و معاونان وزرای خارجه و کارشناس��ان دو کش��ور 

ساعت ۱۶:۳۰ )شنبه( به وقت تهران برگزار شد.
دومین روز رایزنی ه��ای ایران و آمری��کا با حضور 
علی اکب��ر صالحی رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی و 
»ارنست مونیز« وزیر انرژی آمریکا و با حضور سید 
عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و وندی شرمن 
معاونان وزرای خارجه و کارشناس��ان دو طرف در 

ژنو برگزارشد.
علی اکبر صالحی به منظور حضور در این گفت وگوها 

راهی ژنو ش��د و در این رایزنی ها بهروز کمالوندی 
معاون، رییس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی این 

سازمان نیز حضور دارد.
وزارت انرژی آمریکا در بیانیه ای با اش��اره به حضور 
وزیر انرژی این کش��ور در ژنو آورده اعام کرد: » به 
درخواس��ت جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز 
وزیر انرژی روز ش��نبه به ژنو س��فر می کن��د تا در 
مذاکرات جاری با ایران بر سر برنامه هسته ای این 

کشور، به وزیر کری بپیوندد.«
این بیانیه می افزاید: » مقامات وزارت انرژی همواره 
به عنوان بخشی از تیم مذاکره کننده ایاالت متحده 

در این گفت وگوهای کاماً فنی دخیل بوده اند و وزیر 
مونیز هم در ژنو به تیم می پیوندد تا این رایزنی های 

فنی دقیق، ادامه یابد.«
اولین روز رایزنی های هیأت مذاکره کننده هسته ای 
ایران و آمریکا در دو س��طح معاونان و کارشناسان 
روز جمعه  با حضور هلگا اش��میت مع��اون فدریکا 
موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
دو دور و در مجموع به مدت ۷ ساعت و نیم در هتل 

ویلسون شهر ژنو برگزار شد.
این رایزنی ها پنجمین دور رایزنی های ایران و آمریکا 
پس از تمدی��د هفت ماهه توافق ژنو ب��ود. معاونان 
وزرای خارجه ۲ کشور پیش از این دو بار در ژنو،  یک 
بار در زوریخ و یک بار هم در حاشیه پنجاه و یکمین 
کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر بر سر یک میز 

به گفت وگو نشسته بودند.
روز یکشنبه سوم اسفند ماه نیز نشست ایران و گروه 

۱+۵ در سطح معاونان در ژنو برگزار شد.
ظریف و کری وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز قرار 
بود  روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر ژنو دیدار و 
گفت وگو کنند. پس از آنکه ایران و ۶ کشور در سوم 
آذر ماه سال جاری )۱۳۹۳( به دلیل وجود اختافات 
عمده به خصوص در زمین��ه ظرفیت و میزان غنی 
س��ازی و ش��یوه رفع تحریم ها به توافق نرسیدند، 
توافق ژنو )برنامه اقدام مش��ترک( را برای هفت ماه 
)۹ تیر ۱۳۹۴( تمدید کرده و تأکید کردند که همه 
تاش خود را ص��ورت دهند تا ظرف چه��ار ماه )تا 
پایان مارس( بتوانند به تفاهم سیاسی دست یابند 
و پس از آن رایزنی های دوجانبه و چند جانبه بین 
تیم مذاکره کننده ایرانی و شش کشور برگزار و شهر 
ژنو اواخر آذر ماه و اواخر دی ماه میزبان یازدهمین و 
دوازدهمین دور مذاکرات جامع هسته ای در سطح 

معاونان بود.

استاندار اصفهان گفت: اس��تفاده از ظرفیت مردم و 
به ویژه مجمع خیرین جهت کاهش آسیب های ناشي 
از اعتیاد ب��ه مواد مخدر و مبارزه با این پدیده ش��وم 

بسیار حائز اهمیت است.
رس��ول زرگرپ��ور در یازدهمین جلس��ه ش��وراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اس��تان که با حضور 
اعضا و جمعي از خیرین اس��تان تشکیل شد،گفت: 
جمهوري اس��امي ایران بیش از ۳۵ سال است که 
در امر مبارزه با مواد مخدر تاش می کند و شهداي 
زیادي را نی��ز در این رابطه تقدیم کرده اس��ت؛ ولي 

آنچه مشخص است ایران هنوز نتوانسته به طور کامل 
مبارزه با مواد مخدر را دنبال  کند.

وي تغیی��ر نوع مواد مخدر از س��نتي ب��ه صنعتي و 
همچنین تغییر جنسیت و کاهش سن مبتایان به 
مواد مخدر را نگران کننده دانست و گفت:  اعتیاد زنان، 

تبعات باالتري در جامعه خواهد داشت.
استاندار اصفهان به سیاست های جدید دولت یازدهم 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در دولت تدبیر و امید 
فعالیت های قبلي مبارزه با مواد مخدر آسیب شناسی 
شده و رویکرد جدیدي ایجادشده که به جاي مبارزه 

با مصرف کنن��دگان و عرضه کنن��دگان، دو رویکرد 
اجتماعي کردن امر مبارزه با م��واد مخدر و اولویت 
قرار دادن امر پیش��گیري و درمان مبن��اي کار قرار 
گیرد. وي بابیان اینکه در این رویکرد اقشار مختلف 
مردم، جایگاه ویژه و خاصي دارند، اظهار داشت: کلیه 
اطاعات مربوط به این باي خانمان سوز در اختیار 
مردم قرار می گیرد و آن ها به طور ش��فاف در جریان 
آمار و اطاعات و نتایج طرح ه��ا قرار می گیرند که با 
این اطاعات مردم خود براي مبارزه با مواد مخدر از 

طریق اقدامات پیشگیرانه پیش قدم می شوند.

رییس دانش��کده فن��اوری های نوین دانش��گاه 
اصفهان از برگزاری بیس��ت و یکمین کنفرانس 
هس��ته ای ایران در اصفهان ط��ی روزهای ۶ و ۷ 

بهمن ماه خبر داد.
محمدرضا عبدی ، در نشس��ت خبری به مناسب 
برگزاری بیس��ت و یکمین کنفرانس هس��ته ای 
ایران اظهار داش��ت: با برگزاری ای��ن کنفرانس 
دانش��گاه اصفهان در روزهای ۶ و ۷ اس��فندماه 

میزبان ۳۵۰ متخصص هسته ای کشور است.
وی با اشاره به محورهای مورد بحث، سخنرانی و 
نشست های تخصصی این کنفرانس ابراز داشت: 
راکتورهای هس��ته ای، مواد و سوخت هسته ای، 
ش��تاب دهنده ها، پرتو پزش��کی، آشکارسازی و 
دوزیمتری، پاس��ما و هم جوشی هس��ته ای و 
کاربرد پرتوها از جمله این موضوعات اس��ت که 
به شکل س��خنرانی و پوس��تر ارائه و متخصصان  

مربوطه در این زمینه اظهار نظر می کنند.
دبیر اجرایی بیست و یکمین کنفراس هسته ای 
ایران تاکید ک��رد:  ۷۰۰ مقاله ب��ه این کنفرانس 
ارسال شده اس��ت که با توجه به داوری علمی و 
بررسی پادمانی مقاله ها ۲۱۰ مقاله پذیرش شده 

که در این کنفرانس ارائه می شود.
وی با اعام خبر بزرگداش��ت مرحوم دکتر رحیم 
کوهی فائق از اساتید برجس��ته هسته ای کشور 
در ای��ن کنفرانس بیان داش��ت: همچنین جایزه 
شهید ش��هریاری به برترین مقاله که گام موثری 
در ارتقای علم و فناوری هس��ته ای کشور داشته 

باشد اهداء می شود.
عب��دی با اش��اره به برگ��زاری چندین نشس��ت 
تخصصی در این کنفرانس  تاکید کرد: متخصصان 
این مرکز درباره راکتورها، فعالیت، میزان راندمان 
انرژی راکتورهای همچون بوشهر و اراک صحبت 
می کنن��د.وی اضافه ک��رد: همچنین نشس��ت 
تخصصی BNCT به عنوان یکی از کاربردهای 
پرتو پزش��کی فناوری هس��ته ای برگزار و چند 
کارگاه تخصصی در کنار این کنفرانس برگزار می 
شود که از جمله آنها سیموالتور راکتور است که 
افراد باید در این زمان راکتور را طراحی، بارگذاری 

و فعال کنند.
حضور ريیس انجمن هسته ای ايران در 

کنفرانس
رییس دانش��کده فن��اوری های نوین دانش��گاه 
اصفهان با اش��اره به حضور دکتر فریدون عباسی 
به عنوان رییس انجمن هس��ته ای ایران و رییس 
سابق سازمان انرژی اتمی ابراز داشت: همچنین 
معاونان س��ازمان انرژی اتمی، رییس یو سی اف 
اصفهان و مس��ووالنی از پادمان هسته ای کشور 

نیز در این جلسه حضور دارند.
وی با بیان اینکه این کنفرانس با همکاری انجمن 
هسته ای ایران و دانشگاه اصفهان به طور مشترک 
برگزار می ش��ود، گف��ت: حمایت کنن��ده های 
تخصصی همانند ش��رکت م��ادر تخصصی تولید 
توسعه انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون 
هسته ای، شرکت و ساخت و راه اندازی نیروگاه 
های اتمی، شرکت توسعه و ارتقاتی ایمنی نیروگاه 
های اتمی، سازمان پدافند غیرعامل کشور، بسیج 
اساتید استان اصفهان، فناوریهای پیشرفته ایران 
از جمله شرکت ها و سازمان های حمایت کننده 

این کنفرانس هستند.
عب��دی تاکید ک��رد: افتتاحیه ای��ن همایش روز 
ششم بهمن ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح خواهد بود 
و رییس انجمن هس��ته ای ایران، رییس دانشگاه 
اصفهان و دبیران علمی و اجرای��ی کنفرانس در 
این مراسم سخنرانی و یک سخنرانی عمومی نیم 

ساعته نیز خواهند داشت.
رشد و توسعه علم و فناوری هسته ای 
در دانش�گاه ها از اهداف انجمن هس�ته ای 

ايران
وی با اش��اره به اهداف برگزاری ای��ن کنفرانس 
خاطرنش��ان کرد: هدف اصلی انجمن هسته ای 
ایران این اس��ت که علم و فناوری هس��ته ای را 
در دانشگاه ها، دانش��جویان و مختصصان سطح 
کشوری رشد و توسعه دهند؛  به نحوی که دانش 
فنی مورد نظر را بتوانیم به شکل بومی در کشور 
به دس��ت آوریم. رییس دانش��کده فناوری های 
نوین دانشگاه اصفهان تاکید کرد: هدف دیگر ما 
این است که متخصصان مرتبط با علم و فناوری 
هسته ای در این نشس��ت با سازمان های مرتبط 
مانند نیروگاه های هس��ته ای بوشهر، یو سی اف 

اصفهان، س��ازمان ایمنی نیروگاه ها و دانش��گاه 
هایی که در این زمینه تحقیق و پژوهش می کنند 

ارتباط برقرار کنند.
وی اف��زود: س��ومین ه��دف م��ا این اس��ت که 
متخصصان هس��ته ای کش��ور با م��رز دانش در 
این علم آشنا شوند و به ش��کلی باعث هم افزایی 
تحقیق و پژوهش در این راستا شود چراکه اگر در 
یک محور علمی در بخشی از کشور گامی برداشته 
شود قس��مت های دیگر کش��ور برای تقویت آن 

تاش می کنند.
رییس دانش��کده فن��اوری های نوین دانش��گاه 
اصفهان با بی��ان اینکه ای��ن کنفرانس همچنین 
می تواند ارتباطی میان دانش��جویان عاقه مند 
به این رش��ته تحصیلی با اس��اتید فن باش��د به 
دس��تاوردهای این کنفرانس اشاره و ابراز داشت: 
بروندادهایی همانند پیش��رفت تولید س��وخت 
هسته ای، تولیدات رادیو دارو، مقاالت چاپ شده 
در نشریات بین المللی و همکاری متخصصان از 
بروندادهای این کنفرانس با سازمان انرژی اتمی 

ایران است.
انتخ�اب ۸ داور از اصفهان برای داوری 

مقاالت
عبدی در ارتب��اط با چگونگی پذی��رش مقاالت 
نیز اظهار داش��ت: هر متخصص هسته ای زمانی 
که می خواهد مقاله ای را چ��اپ کند باید مجوز 
پادمان هسته ای کش��ور را بگیرد و برای مقاالت 
شرکت کننده در کنفرانس هسته ای نیز مطابق 
روال موردنظر عمل می شود. وی با اشاره به  اینکه 
مقاالت از کل کش��ور انتخاب ش��ده اند، گفت: از 
تمامی دانش��گاه های دارای رش��ته مرتبط داور 
انتخاب شده اس��ت که از دانشگاه اصفهان۸ داور 
انتخاب شدند که تعداد ۸۰ مقاله را داوری کردند.

آغاز دومین روز رايزنی های هسته ای در ژنو ساعت 

تغییر جنسیت و کاهش سن مبتاليان به مواد مخدر نگران کننده است

برگزاری بیست و يکمین کنفرانس هسته ای ايران در اصفهان

سعودی ها بهتر از هر کسی می دانند ۱۶:۳۰ با حضور صالحی و مونیز
از بین ب��ردن تمام زیرس��اخت های 
دفاعی متمرکز و کاسیک آنها برای 
موشک های ایرانی نه چند روز که چند 

سال وقت الزم دارد.
روزنام��ه تایم��ز لندن، مدعی ش��ده 
که عربستان س��عودی برای مقابله با 
آنچه خطر ایران خوانده می شود، در 
حال خرید و جمع آوری موشک های 

بالستیک است.
بر اس��اس گزارش منتش��ر ش��ده در 
این روزنام��ه بریتانیایی، عربس��تان 
س��عودی در عین حال، قصد افزایش 
توان بازدارندگ��ی خود را برای مقابله 
با تهدیده��ای ایران و ن��زاع پنهان با 

ایران دارد.
این روزنامه غرب��ی می افزاید: ریاض 
مجموعه ای از موشک های قاره پیمای 
سطح به سطح  و موش��ک های کروز 
ساخت انگلیس را جمع آوری کرده و 
در عین حال در پی مواجهه با مناقشه 

هسته ای ایران است.
سابقه دشمنی ریاض با ایرانیان امری 
جدید نیس��ت. حتی در آن دوران که 
به  واس��طه طرح امنیت دو س��تونی 
نیکسون، دو کشور ایران و عربستان 
متحد محس��وب می ش��دند، محیط 
هویتی و روانی در ریاض بر ضد ایران 
بود. ایران هراس��ی و شیعه هراسی، از 
مش��خصه های بامنازع خاندان های 

آل سعود و آل شیخ است.
پس از انقاب اسامی ایران خصومت 
سعودی ها با ایران به شکل شدیدتری 
ادامه یافت و اگر در برهه پس از حمله 
نظامی رژیم بعث حاکم ب��ر عراق به 
کویت، ب��رای مدتی فروک��ش کرد، 
با ادعاهای امارات متح��ده عربی در 
خصوص جزایر س��ه گانه »همیش��ه 
ایران��ی« تنب و ابوموس��ی، ب��از هم 

تشدید شد.
پیش از ای��ن هم عربس��تان با خرید 
تعدادی موش��ک بالس��تیک، همین 
رویک��رد را از خود نش��ان داده بود و 
چندی پیش هم این موش��ک ها را به 

نمایش گذارد.
عربستان، کشوری برآمده از تحوالت 
نظام بین المللی است؛ کشوری که در 
مباحثات تئوریک، به سختی می شود 
نام »دولت – ملت« بر آن گذاش��ت. 
عبدالعزی��ز، بنیان گ��ذار س��ومین 
حکومت سعودی در ش��به جزیره، با 
نبرد قبایلی و تحت حمایت خارجی 
به قدرت رس��ید و االن نیز، حکومت 
عربس��تان را باید نوع��ی »حکومت 
قبایلی م��درن« نامی��د. تقریبا هیچ 
تردیدی نیس��ت که ریاض ب��ا اتکا به 
درآمدهای سرشار نفتی اش، قصد آن 
دارد که در هرجای منطقه که بتواند به 
ایران و منافع این کشور ضربه بزند. در 
لبنان، سعودی ها تاش بسیاری برای 
تقویت جناح ه��ای مقابل حزب اهلل به 

عنوان متحد ایران به عمل می آورند. 
در سوریه، بر کس��ی پوشیده نیست 
که ریاض تا چه اندازه برای سرنگونی 
حکومت دوس��ت ایران ت��اش کرده 
است. در عراق که حکومتی دوست با 
ایران بر سر کار است، روشن است که 
سعودی ها در حمایت از چه گروه هایی 
تاش می کنند. در همین حال، منبع 
مالی و تئوریک بسیاری از گروه های 
تکفیری در خاورمیانه، در س��رزمین 
آل سعود اس��ت. با تمام این تاش ها، 
نفوذ منطقه ای ایران به اعتراف دوست 
و دش��من، نه  تنها کاهش نیافته بلکه 

هر روز رو به فزونی است.
اضطرابی که س��عودی ها از توس��عه 
قدرت ایران در خاورمیانه دارند، بیش 
از آنکه واقعا ناشی از وجود تهدیدی به  
نام ایران باشد، ناشی از محیط روانی 
آنها و نوع برداشت ش��ان از تحوالت 
منطقه ای اس��ت. ای��ران به خصوص 
پس از انقاب اسامی، منادی وحدت 
مس��لمین ب��وده و اگ��ر س��عودی ها 
می خواستند، می توانستند با استفاده 
از این فرصت در مسیر احیای شکوه 
اسامی قرون صدر اسام گام بردارند 
اما نه  تنها چنین نکردند، در برهه هایی 
با اصلی ترین دشمن اسام در جهان 
یعنی رژیم مجعول اس��رائیل متحد 
شدند؛ آن هم علیه ایرانی که منادی 

وحدت مسلمین بود.
 اکنون خرید موشک های بالستیک از 
بریتانیا یا هر کشور دیگری، نمی تواند 
بر امنیت س��عودی ها بیفزاید. در یک 
درگیری بس��یار کوچک ب��ا حوثی ها 
در س��ال ۲۰۰۹، س��عودی ها حت��ی 
بخش هایی از خاک خود را از دس��ت 
دادن��د. چنین کش��وری ب��ا آن بنیه 
نظامی، بهتر اس��ت بدان��د که تجهیز 
شدن به س��اح های پیشرفته برایش 

هزینه اضافی است.
توان موش��کی ای��ران ب��ر هیچ کس 
پوشیده نیس��ت و قوای نظامی بسیار 
بزرگ تر از س��عودی ها ب��ه دامنه آن 
معترفن��د. س��عودی ها بهت��ر از هر 
کس��ی می دانند که از بین بردن تمام 
زیرس��اخت های دفاع��ی متمرکز و 
کاسیک آنها برای موشک های ایرانی 
نه چند روز که چند ساعت وقت الزم 
دارد. بر این اس��اس، خ��ود می دانند 
خرید این موش��ک ها نه برای کسب 
قدرت و نه برای حفظ آن است، بلکه 
بیشتر نمایشی مضحک است که هیچ 

ناظر آگاهی وقعی به آن نمی نهد.

نماین��ده مجلس ش��ورای اس��امی 
گفت: بر اس��اس گزارش هایی که به 
دست ما رسیده اس��ت در سفرهای 
اس��تانی خان��م ابتکار حی��ف و میل 
شدیدی در بیت المال انجام می شود؛ 
به گونه ای که یک سفر یک روزه وی 
به یکی از اس��تان های محروم باالی 
۱۰۰ میلی��ون تومان هزینه داش��ته 

است.
زهره طبیب زاده نوری  گفت: رییس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به 
جای پرداخت��ن به مس��وولیت های 
اصلی خود در زمینه حفاظت محیط 
زیس��ت، مس��ئولیت های سیاس��ی 
پرمشغله ای را تعریف کرده است که 

زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.
وی ادامه داد:  بر اساس گزارش هایی 
که به دس��ت ما رس��یده اس��ت در 
سفرهای اس��تانی خانم ابتکار حیف 
و میل ش��دیدی در بیت المال انجام 
می ش��ود به گونه ای که مخارج سفر 
ی��ک روزه رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و همراهانش به یکی 
از اس��تان های محروم ب��االی ۱۰۰ 
میلیون تومان هزینه داش��ته اس��ت 
که در ای��ن س��فرها نه تنها مس��اله 
زیس��ت محیطی حل نمی شود بلکه 
هزینه ه��ای زی��ادی نیز ب��ه دولت 

تحمیل می شود.

این نماینده مجلس شورای اسامی 
افزود:  متأسفانه در سفرهای استانی 
نیز انج��ام فعالیت های سیاس��ی در 
اولویت کارهای وی ق��رار می گیرد و 
مشکات زیس��ت محیطی جایی در 

برنامه های رئیس این سازمان ندارد.
طبیب زاده ادامه داد: به نظر می رسد 
در هیأت دولت نیز به یک جمع بندی 
در این زمین��ه رس��یده اند که وقتی 
بحث سرکش��ی به مش��کات مردم 
اس��تان خوزس��تان مطرح می شود 
و یک مش��کل اساس��ی در استان به 
وج��ود می آی��د ، رییس جمه��ور به 
جای اینکه فرد مس��تقیم مس��وول 
را اع��زام کند وزی��ر غی��ر مرتبط را 
مس��وول رس��یدگی می کن��د و این 
به  این معناس��ت که توانایی رویس 
سازمان حفاظت محیط زیست برای 
 رویس جمه��ور نیز زیر س��ؤال رفته

 است.
 وی با اشاره به سفر معاون اول رییس 
جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف 
اصلی سفر معاون اول رییس جمهور 
به عراق حل مش��کل ری��ز گردهایی 
بود که از عراق وارد کش��ور می شود 
ام��ا در می��ان ۵ وزیری ک��ه در این 
جلسات حضور  داشتند جای رییس 
 سازمان حفاظت محیط زیست خالی

 بود.
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بالتکلیفی سهامداران همچنان ادامه دارد

»کبريت بی خطر رياض«، 
هم از پس ايران بر نمی آيد

يک سفر »ابتکار« ۱۰۰ میلیون تومان حیف و 
میل می کند

قریب به ۱۰۰ نفر از سهامداران پدیده ش��اندیز در مقابل دفتر فروش سهام این شرکت در 
محل خیابان خیام  در مشهد تجمع کرده و نسبت به باتکلیفی وضعیت سهامداران اعتراض 
کردند.تجمع سهامداران معترض منجر به بسته شدن خیابان خیام شد که به تاش پلیس 
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گشتی در اخبار پرداخت یارانه ها، دولت را با کسری بودجه مواجه می کند

جشن تولد ۲۰سالگی  یک پروژه

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: نه در بدنه دولت نه در مجلس 
و نه حتی بین مردم اراده ای برای کار مضاعف وجود ندارد. باید مشکالت 
مان را بپذیریم تا بتوانیم برای آن راه حل پیدا کنیم. ما نفت مان را دادیم و 

به جای آن پفک و جنس چینی وارد کردیم.
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سند هويتی سه شهید رونمايی شد
زاينده رود: در پنجمین همایش مسووالن ایثارگر ثبت احوال کشور در 
اصفهان، سند هویتی شهید حاج احمد کاظمی، شهید حسین خرازی 
و شهید ابوالفضل ش��یروانیان رونمایی و از خانواده این شهدای بزرگوار 

تجلیل شد.
 پنجمین همایش سراس��ری ایثار گ��ران ثبت  احوال کش��ور با حضور 

مسووالن کشوری و استانی برپا شد.
در این همایش که از سوی اداره ثبت احوال استان ا صفهان برگزار شد، 
سند هویتی سه شهید، شهید حاج احمد کاظمی، شهید حسین خرازی 

و شهید ابوالفضل شیروانیان در اصفهان رونمایی شد.
 در این همایش محمدرضا بیدکی مش��اور رییس سازمان ثبت احوال 
کشور در امور ایثارگران با اعالم این خبر که بیش از 50 درصد از کارکنان 
ثبت احوال استان اصفهان از خانواده ایثارگران و آزاده هستند، گفت: باید 

تالش کنیم فرهنگ غالب جامعه اسالمی ایثارگری باشد.
در ادامه تورج حاجی رحیمیان مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اظهار 
داشت: ۱0 درصد ایثارگران کشور در اصفهان سکنی دارند و سازمان ثبت 
احوال استان اصفهان دوسال است که برنامه مرزبانی هویت شهدا را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه ایثارگران مرزبانان هویتی و حافظ اسناد هویتی مردم 
هستند و در زمان هشت سال دفاع مقدس نیز جزو مرزبانان خاکی بودند، 
افزود: سال آینده همایش س��ادات فاطمي نیز به میزباني اداره کل ثبت 

احوال استان اصفهان برگزار مي شود

ضرورت رعايت ضوابط و مقررات نما و 
منظر شهری در شهر اصفهان

اولین کارگروه سیما و منظر شهری با حضور رییس اداره سیما و منظر 
شهری معاونت شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان در محل این 

منطقه تشکیل شد.
رییس اداره سیما و منظر شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان در این کارگروه عنوان کرد: رعایت ضوابط و مقررات نما و منظر 

شهری در شهر اصفهان ضروری است.
حس��ینی نیا، با اش��اره به اهمیت رعایت ضوابط و مق��ررات نما و منظر 
شهری در شهر اصفهان گفت: باتوجه به رشد روز افزون ساخت و ساز در 
شهر اصفهان و سابقه تاریخی این کالنشهر باید در بررسی رعایت ضوابط 
مربوط در نقشه های نما ارائه شده توسط مالکان دقت و کارشناسی الزم 

به عمل آید.
در این کارگ��روه که با حضور معاون ش��هری و جمعی از کارشناس��ان 
شهرسازی منطقه ۱4 برگزار ش��د، چندین نمای پیشنهادی که مجوز 
پروانه س��اخت از منطقه ۱4 دریافت کرده بودند؛ بررسی و گزینه های 
غیر منطبق با ضوابط نما و منظر ش��هری در نقش��ه نماهای ارائه شده 
توسط مالکان در فرم چک لیست و صورت جلسه کارگروه تعیین شد که 
مالکان را موظف به برطرف کردن عیوب مربوطه می کند .  همچنین در 
مرحله بعد با مراجعه به باجه سیما و منظر شهری منطقه و کنترل مجدد 
نما برحس��ب ضوابط و مقررات به تایید نهایی مي رس��د و مجوز نهایی 
و اجازه س��اخت و ساز صادر خواهد شد.گفتني اس��ت؛ با ظهور مفاهیم 
و عناصر مدرنیته شهرسازی، ایران مانند مس��ائل دیگر با سرعت های 
متفاوت در دوران متفاوت دس��تخوش تغییرات ش��د. اجرای قوانین و 
ضوابط ساختمانی می بایست با اعتقاد به این موضوع که نمای ساختمان 
به دنبال خلق یک علیت هماهنگ به وس��یله تناس��ب خوب پنجره ها 
بازشوهای در، سایبان در محدوده سقف ها، سازه عمودی و افقی و عناصر 
تزیینی است  صورت بگیرد؛بنابراین کارگروه های تخصصی سیما و منظر 
شهری با هدف انجام این مهم در مناطق ۱5 گانه شهر اصفهان تشکیل 
می شود تا چهره کالنشهر اصفهان همچنان زیبا و تاریخی به زندگی خود 

در عرصه دوران ادامه دهد. 

مراثی:
 مزيت های جهاد دانشگاهی بر کسی 

پوشیده نیست
 سرپرس��ت جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان گف��ت: مزیت های جهاد 
دانشگاهی در سطح کشور نسبت به س��ایر نهادها و سازمان  های دولتی 
و نیمه دولتی بر کسی پوشیده نیس��ت. محمود مراثی در دیدار اعضای 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با استاندار ضمن معرفی جهاد دانشگاهی 
و فلسفه وجودی آن در سال های آغازین انقالب اظهار کرد: مأموریت این 
نهاد انقالبی در بدو تاسیس تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی انقالب و 
اسالمی شدن دانشگاه ها بود که در سال های بعد این مأموریت گسترده تر 
و اکنون در شورای عالی انقالب فرهنگی عالوه بر مأموریت فوق، این نهاد 
به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی- خدماتی کشور معرفی شده 
است. وی با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های واحد اصفهان در سطح 
استان در زمینه های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی ادامه داد: مزیت های 
جهاد دانشگاهی در سطح کشور نسبت به س��ایر نهادها و سازمان  های 
دولتی و نیمه دولتی بر کسی پوشیده نیست. سرپرست جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان ادامه داد: شبکه ای بودن فعالیت ها در جهاددانشگاهی با 
بهره گیری از 42 واحد مستقل، 3 پژوهشگاه، 25 پژوهشکده، ۱32 گروه 
پژوهشی، دو پارک علم و فناوری، یک مجتمع تحقیقاتی و بیش از ۱00 
مرکز خدمات تخصصی و مرکز رشد باعث انجام تخصصی امور در همه 
زمینه ها شده و همه واحدها می توانند از پتانسیل های موجود در سایر 
مراکز وابسته به جهاد در سطح کشور در پیشبرد کیفی فعالیت ها استفاده 
نمایند. مراثی با اشاره به وجود مرکز افکارسنجی دانشجویان )ایسپا( در 
این نهاد تصریح کرد: جهاد دانشگاهی در تمام استان های کشور در حوزه  
افکارسنجی فعال هستند. مرکز افکارسنجی دانشجویان شعبه اصفهان 
نیز طی چندین دوره مرکز برتر افکارس��نجی در سطح کشور شناخته 

شده است.

مسیر تهران- اصفهان 90 دقیقه می شود
رییس جمهوری هفته آینده رسما طرح راه آهن سریع السیر قم اصفهان 
را کلنگ می زند تا بدین ترتیب ساخت یکی از مهمترین خطوط ریلی 
کشور که از آن به عنوان نس��ل جدید قطارها در ایران یاد می شود وارد 
مرحله اجرایی شود. راه آهن سریع الس��یر تهران – قم – اصفهان که با 
هدف اتصال زمینی سه استان مهم مرکزی کشور طراحی شده، بنا است 
زمان سفر ریلی در بین تهران –  اصفهان را به کمتر از یک ساعت و نیم 
کاهش دهد. اتفاقی که برای نخستین بار در ایران به وجود آمده و اجرای 
آن می تواند سرآغاز ورود قطارهای جدید به کشور باشد. پس از آن که 
نسل جدید قطارهای سریع السیر در مناطق مختلف جهان وارد عرصه 
خطوط راه آهن ش��د و حتی طرح سفر قطاری با س��رعت بیش از 400 
کیلومتر بر ساعت در دستور کار برخی از کشورهای توسعه یافته جهان 
قرار گرفت، راه آهن ایران نیز برنامه دارد درچارچوب یک طرح کلی عرصه 

را برای قطارهای سریع السیر باز کند.

مصالی اصفهان پشت دست انداز اعتبار است
 

این روزها در حالی پروژه 20 س��الگی مص��الی اصفهان را 
جشن می گیریم که بهره برداری از این طرح عمرانی در شیب 

تند کمبود اعتبار قرار گرفته است.
تاریخی بودن شهر اصفهان شهره جهانی دارد و این درحالی 
است که فرهنگ تاریخی بودن روی پروژه  های بزرگ این شهر 

نیز سایه انداخته است.
کم نیس��تند پروژه هایی که در ش��هر اصفهان سال هاس��ت 
کلنگ زنی ش��ده و با دارا بون عمری 20 تا 30 ساله هنوز به 

بهره برداری نرسید ه اند.
مصالی اصفهان یکی از چندین پروژه میراثی این شهر است 
که هر وقت باران می بارد و یا آفتاب سوزانی نمازگزاران میدان 
امام )ره( را مورد آزار قرار می دهد ، مورد توجه قرار می گیرد و 
به محض غروب خورشید در همان روز و یا دیده شدن رنگین 

کمان بعد از باران فراموش می شود.
این بار نیز انتقاد به روند ساخت مصالی اصفهان با اظهارات 
حجت االسالم س��ید مجتبی میر دامادی شیب تندتری به 
خود گرفت؛ به گون��ه ای که امام جمعه موق��ت اصفهان در 
خطبه ای نماز جمعه دو هفته پیش خود گفت: انتظار خدا از 
دولت اسالمی اهتمام برای ترویج فرهنگ اقامه نماز است، اما 
متاسفانه مردم اصفهان از داشتن یک مصالی نماز جمعه در 

شأن نظام و خود محروم هستند.
وی ادامه داد: مردم اصفهان هنوز در مکانی که در دوره صفوی 
ساخته شده نماز می خوانند و هنوز دولت اسالمی نتوانسته 

برای اقامه نماز محلی مناسب را راه اندازی کند.
در این میان ابراهیم پرچمی، مدیر عامل مصالی اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه هیچ یک از مسووالن 
قدمی برای بهره ب��رداری از مصالی اصفهان ب��ر نمی دارند، 
می گوید: پیش  بینی می کنم با توجه به شرایط فعلی نه تنها 
تا چند روز دیگر ش��مع کیک تولد 20 سالگی مصال را فوت 
خواهیم کرد؛ بلکه کیک تولد ۹0 س��الگی را برای این پروژه 

نیمه کاره خواهند خرید.
وی با بیان اینکه مسووالن حتی به مصوبات و قول هایی که در 
خصوص تخصیص اعتبار به مصال داده بودند، عمل نکرده اند 
ادامه می دهد: کل اعتبار تخصیص یافته به مصالی اصفهان 

از ابتدای سال ۹3 تاکنون ۱/5 میلیارد تومان بوده است.
مدیرعام��ل پروژه مصالی اصفه��ان اعتبار م��ورد نیاز برای 
بهره برداری از فاز اول این پ��روژه را 40 میلیارد تومان اعالم 
می کند و می افزاید: ب��ا توجه به اینکه در ح��ال حاضر تنها 
مش��کل مصالی اصفهان تامین اعتبار است، چنانچه اعتبار 
مورد نیاز تامین شود تا ۱0 الی ۱2 ماه آینده شبستان اصلی 

مصلی به همراه سرویس بهداشتی راه اندازی خواهد شد.
وی نجات مصال را نجات میراث فرهنگی اصفهان می داند و 
می گوید: کارشناسان معتقدند برگزاری نماز و ایجاد صدای 
بلند در میدان امام )ره( به بافت تاریخی آن آس��یب می زند 
و دراین راستا باید یادآور ش��وم که بهره برداری از این پروژه 

می تواند ناجی میراث تاریخی اصفهان نیز باشد.

پرچمی در خصوص مستقالت مصالی اصفهان نیز می گوید: 
مصالی اصفهان موقوفات خوبی دارد که از آن جمله می توان 
به زمینی در خیابان چهارباغ عباسی اشاره کرد که چنانچه 
شهرداری این زمین را با قیمتی مناسب خریداری کند می 

توان اعتبار خوبی را برای ساخت این پروژه تخصیص داد.
وی در خصوص دیگر موقوفات مصالی اصفهان نیز می گوید: 
س��اختمان تجاری مصالی اصفهان با نام هایپراستار نیز به 
مزایده گذاشته شد که قرار اس��ت از روزهای آغازین اسفند 

این مرکز نیز به مستاجر جدیدی واگذار شود.
مدیرعامل پ��روژه مصالی 
اصفهان می افزاید: اعتبار به 
دست آمده از موقوفات مصال 
فقط می توان��د هزینه های 
جاری این پ��روژه را تامین 
کند و در پیشرفت این پروژه 

تاثیری ندارد.
پرچم��ی که معتقد اس��ت 
بسیاری از مس��ووالن شهر 
اصفهان از جمله امام جمعه، 
استاندار، ش��هردار و برخی 
دیگ��ر از مس��ووالن عض��و 
هیات امنای مصالی اصفهان 
هس��تند، ادامه می دهد: در 
این راستا از استاندار و امام 
جمعه اصفهان که به صورت 
جدی پیگیر بهره برداری از 

پروژه مصال هستند قدردانی می کنم.
مدیرعامل مصلی اصفهان با تاکید ب��ر اینکه حرف زدن کار 
آسانی اس��ت ولی انجام آن بسیار سخت اس��ت، می گوید: 
بسیاری از مس��ووالن در خصوص عدم بهره برداری از پروژه 
مصال انتقاد دارند،  ولی همین افراد خود دستی در آتش مصال 
دارند و از این رو باید بدانند همانط��ور که حرف می زنند در 

عمل نیز نشان دهند.
وی با بیان اینکه امروز و در هنگام بازدید برخی از مسووالن 
خارجی از اینکه سن آغاز پروژه مصالی اصفهان را اعالم کنیم 
خجالت می کشیم، می افزاید: معاون اول رییس جمهور وقت 
در دولت خاتمی و در زمانی که به عنوان اس��تاندار اصفهان 
بوده است کلنگ مصال را به زمین زده است و در حال حاضر 

سرانجام این پروژه را فراموش کرده است.
حجت االس��الم رضا صادقی، مدیرکل اوق��اف و امور خیریه 
استان اصفهان نیز  که معتقد است بودجه مصالی اصفهان 
باید از محل اعتبارات ملی تامین شود، می گوید: از مسووالن 
باال رتبه کشور می خواهم،  همان طور که برای مصالی تهران 
ردیف بودجه تعریف می کنند نسبت به پروژه مصالی اصفهان 

نیز توجه داشته باشند.

وی با تاکید ب��ر اینکه ب��ا دریافت مال االجاره مس��تغالت، 
موقوفات و رقبات مصال نمی توان این پروژه را به بهر برداری 
رساند، می افزاید: این اعتبار فقط می تواند هزینه های جاری 

مصال را تامین کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان ادامه می دهد: 
انتظار دارم مسووالنی همچون شهردار اصفهان که وعده هایی 

را برای بهره برداری از پروژه مصال داده اند عملیاتی کنند.
وی اضافه می کند: ش��ورای س��وم ش��هر اصفهان مبلغ یک 
میلیارد تومان و شهردار اصفهان نیز به صورت شفاهی قول 
کمک  ۱0 میلیارد تومانی به پروژه مصالی اصفهان را داشتند 

که هیچکدام عملیاتی نشده است.
فتح اهلل معین، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان 
اینکه ش��هرداری اصفهان ردیف بودجه ای را برای کمک به 
س��اخت مصالی اصفهان نداشته اس��ت، ادامه می دهد: اما 
در این راستا زمینی را در چهارباغ عباسی که از امالک وقف 
شده برای ساخت مصلی است را شهرداری با توجه به قیمت 
هیات کارشناسی به میزان 25 میلیارد تومان را برای خرید 

در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه ش��هرداری زمین موقوف��ه مصال را به قصد 
راه اندازی تئاتر ش��هر و مجتمع فرهنگی در دستور کار قرار 
داده است، می افزاید: ش��هرداری با توجه به الیحه ای که به 
شورا برای این زمین ارایه داده قصد دارد این زمین را پس از 

خریداری به پاساژ و مجتمع فرهنگی تئاتر شهر تبدیل کند.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه می دهد: الیحه 
خرید زمین مصالی اصفهان تاکنون دو بار به شورای اسالمی 
شهر اصفهان ارایه شده و از آنجایی که ابهاماتی در نحوه خرید 
و همچنین نحوه واگذاری بوده است هنوز موفق به دریافت 

مصوبه نشده است.
وی در خصوص ابهامات خرید زمین موقوفه مصال توس��ط 
ش��هرداری می گوید: هنوز برخی از مس��تاجران این ملک 
تعیین تکلیف نشده اند و مشخص نیست که تسویه حساب 
این مالکان باید چگونه انجام شود و همچنین در نرخ گذاری 
هیئت کارشناسی واحدها به تفکیک قیمت گذاری نشده بود و 
طرح توسعه پیش بینی شده و خرید زمین پشت این محوطه 

نیز هنوز شفاف سازی نشده است.
اما در این میان سید مرتضی سقاییان نژاد ، شهردار اصفهان 
که معتقد اس��ت الیحه ارایه شده به ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان در خصوص زمین موقوفه مصالی اصفهان در خیابان 
چهارباغ عباسی کامال شفاف است، ادامه می دهد: این الیحه 
مراحل کارشناس��ی خود را طی کرده و نیاز به شفاف سازی 

ندارد.
شهردار اصفهان در خصوص اظهارات مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان در خصوص کمک ۱0 میلیارد تومانی 
به مصالی اصفهان در سال جاری می گوید: من هیچ قولی را 

نداده ام و این حرف ها شایعه ای بیش نیست.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: مردم اصفهان در هر زمانی 
که برای پشتیبانی از دین احساس تکلیف کنند وارد صحنه 
می شوند و مس��تقیما از برگزاری برخی مراسم ها از جمله 

برخی کنسرت ها ممانعت می کنند.
آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در خطبه های نماز جمعه 
این هفته اصفهان، در مورد کنسرت های اخیر برگزار شده 
در کشور از جمله شهر اصفهان، اظهار داشت: وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی باید در تصمیم گیری مسائل مختلف فرهنگی 
کشور از جمله حفاظت از پشتوانه فرهیختگی خانواده خود و 

صیانت از آرمان های اسالم تالش داشته باشد.
وی ادامه داد: برگزاری برخی کنس��رت ها در شهر اصفهان 

انتقاد و نگرانی علمای این شهر را به دنبال داشت.

امام جمعه موقت اصفه��ان با بیان اینکه در همین راس��تا 
بسیاری از جوانان انقالبی خواستار توقف این نوع مراسم ها 
بودند، گفت: این درخواست جوانان با مخالفت برخی مراجع 

و روحانیون نام آشنای شهر مواجه شد.
وی ادام��ه داد: مردم اصفهان براس��اس وصی��ت نامه امام 
خمینی )ره( در هر زمانی که برای پشتیبانی از دین احساس 
تکلیف کنند وارد صحنه می ش��وند و مستقیما از برگزاری 

یک چنین مراسمی ممانعت می کنند.
آیت اهلل مهدوی افزود: برخی برگزارکنندگان این مراس��م 
ها با تعیین نرخ های کالن برای بلیت کنسرت های خود به 
دنبال تحقق مطالبات س��ودجویانه خود و اهداف اقتصادی 
شوم هستند و برخی دیگر نیز در این میان برای پاسخ گویی 
به امیال شهوانی و جنس��ی خود از زنان در این کنسرت ها 

سوء استفاده می کنند.
وی تاکید کرد: حوزه های علمیه، دانشگاه ها و سایر مراکز 
دینی و فرهنگی باید مردم را نسبت به زیان حضور در چنین 

مراسم هایی آگاه سازند.
امام جمعه اصفهان خطاب به برخی مس��ووالن اصفهانی، 
تصریح داشت: هنور برخی ش��هدای جنگ تحمیلی بعد از 
25 سال از پایان جنگ بازنگشته اند و برخی احکام در اسالم 
براساس فطرت انسان حرام اعالم شده است و رعایت آن در 

تمام دوره ها ضروری است.

 

قائم مقام وزیر محیط زیس��ت ژاپ��ن ضمن دیدار با اس��تاندار 
اصفهان و گفت و گو در خصوص مسائل مربوط به محیط  زیست 
و گس��ترش همکاری های دو جانبه، تصریح کرد: کشور ژاپن، 
آماده هر نوع کمک و همکاری برای شناخت چالش های زیست 
محیطی به منظور اتخاذ بهتری��ن تصمیم  ها و خصوصا تصمیم 

گیری درباره مسائل حوضه آبریز زاینده  رود است.
سوچیروسکی در این دیدار با ابراز تمایل برای گسترش روابط 
دو کشور،  خاطر نشان کرد: حفظ محیط  زیست برای ژاپن بسیار 
اهمیت دارد و در این راس��تا از هرگونه همکاری در این زمینه 

استقبال می کنیم.
وی ابراز ک��رد: عالقه مند به انتق��ال تجربیات خ��ود در زمینه 
های زیست محیطی به دیگر کش��ورها هستیم و خوشبختانه 

تفاهم نامه سران دو کشور ایران و ژاپن، زمینه الزم را برای این کار 
فراهم کرده است.استاندار اصفهان نیز در این دیدار، ضمن بیان 
ظرفیت های اصفهان در زمینه های علمی،  اقتصادی و  فرهنگی، 
خواستار انتقال تجربیات متخصصان ژاپنی درباره مسائل حوضه 
آبریز زاینده  رود و گس��ترش و توس��عه همکاری های زیس��ت 
محیطی شد.وي با اشاره به مش��کالت زیست محیطی استان 
اصفهان، آلودگی ه��وا و کمبودآب را از جمل��ه عمده ترین این 
مشکالت برشمرد که در طول سالیان گذشته به وجود آمده و حل 
نشده باقی مانده است.زرگرپور اذعان داشت: با توجه به تجربیات 
خوب کشور ژاپن در مسائل زیست محیطی، از پیشنهادات گروه 

حاضر برای رفع مسائل و مشکالت استقبال می کنیم.
استاندار اصفهان اظهار کرد: در گذشته به عنوان معاون وزیر نیرو، 
همکاری و تعامل خوبی با کارشناسان ژاپنی داشتیم و طرح های 
آبی مشترکی را با سازمان دولتي مس��تقل بین المللي در ژاپن 
)جایکا( اجرا کرده ایم.وي افزود: بر همین اساس، تجربه موفقی از 
همکاری در بخش آب داشته و امیدوار هستیم در قالب تفاهم نامه  
همکاری دوجانبه زیست محیطِی میان دو کشور ایران و ژاپن که 

در فروردین ماه امضا شد، همکاری ها ادامه یابد.
زرگرپور خاطرنش��ان کرد: توافقات صورت گرفته میان رییس 
جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن به منظور تقویت همکاری های 
همه جانبه میان دو کش��ور، به ویژه در زمینه محیط زیس��ت، 

نویدبخِش تکرار سابقه خوب همکاری ها است.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
عنوان کرد : ش��هرداری از نبود درآمد های پایدار رنج می برد؛ اما 
مقایس��ه بودجه 85 اصفهان با بودجه ۹4 نشان می دهد درروند 

بودجه بندی نسبت به سال های گذشته تحول ایجاد شده است.  
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
عنوان کرد : بیش از 200 نفر به صورت مستقیم در تهیه و تدوین 

الیحه بودجه سال آینده ش��هرداری اصفهان مشارکت داشتند. 
الیحه بودجه ۹4 شهر در زمان مقرر از سوی شهرداری به شورای 
شهر ارائه ش��د و در موعد مقرر از سوی ش��ورای شهر به تصویب 
رسیده است.ابوالقاسم گلس��تان نژاد با بیان اینکه در آمد پایدار 
یکی از مباحث مهم اس��ت که باید به آن توجه شود، عنوان کرد: 
شهرداری از نبود درآمد های پایدار و ردیف درآمد های پایدار رنج 

می برد و اکنون درآمد های پایدار تعریف شده نداریم. 
 به گفته وی شورای اسالمی ش��هر اصفهان برای جذب بودجه، 
۱5 روش را تعیین ک��رده که در روند بودجه بن��دی مورد توجه 
قرار گرفته است. معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات 
شهرداری اصفهان با اش��اره به اینکه برای دوازدهمین بار است 
که در تدوین بودجه ش��رکت دارم ، عنوان کرد : مقایسه بودجه 
85 اصفهان با بودجه ۹4 نش��ان می ده��د درروند بودجه بندی 
نسبت به گذشته تحول ایجاد شده است. گلستان نژاد تاکید کرد: 
بودجه ش��هرداری اصفهان برنامه محور اس��ت و بودجه براساس 
برنامه تدوین می ش��ود و روش خالقانه در تدوی��ن بودجه به کار 
گرفتیم و از ش��هروندان نظرسنجی ش��د و نتایج نظرسنجی در 
تدوین بودجه مورد توجه قرار گرفت. معاون برنامه ریزی، پژوهش 
و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان عنوان کرد: سند پیشرفت 
محالت تدوین شده است و اکنون دو  سوم محالت در سطح شهر 
اصفهان دارای سند پیش��رفت هس��تند. وی تاکید کرد:یکی از 
ویژگی های بودجه امسال وجود پیوست ها است و در پیوست ها 

هم برآورد ریالی و هم نقش��ه پروژه ها مشخص است و مشخص 
 اس��ت قرار اس��ت با چه حجم ریالی ، با چه ب��رآوردی اقدامات 

انجام شود.
گلس��تان نژاد بابیان اینکه بازنگ��ری برنامه از تیر ت��ا آبان ماه در 
مدت زمان 4 ماه انجام ش��د و پس از آن بودج��ه در مدت زمان 
۹ ماه تدوین ش��د، عنوان کرد:باز پرداخت تس��هیالت بانکی بر 
اس��اس فرمت وزارت کش��ور در دل بودجه جاری ق��رار گرفته 
است، درحالیکه این هزینه از نوع س��رمایه گذاری است.معاون 
برنامه ری��زی، پژوهش و فن��اوری اطالعات ش��هرداری اصفهان 
عنوان کرد: در بودجه شهراصفهان در س��ال آینده وابستگی به 
تراکم کاهش پیدا کرده اس��ت و این امر نش��ان می دهد جهت 
 گیری ش��هرداری اصفهان به سمت کاهش وابس��تگی به تراکم 

بوده است.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه محرومیت زدایی گفت: 
بودجه محرومیت زدایی از 46/5میلیارد تومان به 67/4 میلیارد 
تومان افزایش یافته است. معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری 
اطالعات شهرداری اصفهان عنوان کرد: برای حوزه های مختلف 

شهرداری اصفهان برنامه های موضوعی تدوین شده است.
گلستان نژاد با بیان اینکه در دو س��ال گذشته برنامه فضای سبز 
تدوین شده است، گفت: سال آینده 27 میلیارد تومان اعتبار نقد و 
غیر نقد به مناطق کم بر خوردار یا مناطقی که زمینه توسعه فضای 

سبز داشتند ، اختصاص می یابد .

آيت اهلل مهدوی:

مردم احساس تکلیف کنند، از برگزاری برخی کنسرت ها ممانعت می کنند
قائم مقام وزير محیط زيست ژاپن در ديدار با استاندار اصفهان عنوان کرد:

همکاری ژاپن براي رفع چالش هاي حوضه آبريز زاينده رود با ايران

معاون برنامه ريزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان:

بودجه شهرداری اصفهان برنامه محور است
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 با توجه به شرايط 
فعلی نه تنها تا چند 

روز ديگر شمع کیک 
تولد ۲0 سالگی مصال 
را فوت خواهیم کرد؛ 

بلکه کیک تولد 90 
سالگی را برای اين 

پروژه نیمه کاره 
خواهند خريد

در بودجه 
شهراصفهان 

در سال آينده 
وابستگی به تراکم 
کاهش پیدا کرده 

است و اين امر نشان 
می دهد جهت 

گیری شهرداری 
اصفهان به سمت 

کاهش وابستگی به 
 تراکم 

بوده است



دبیر انجمن ملی طیور ايران:يادداشت

 کاهش تولید،  قیمت مرغ 
را افزايش داد

دبیر انجمن ملی طیور ایران یکی از دالیل جانبی افزایش قیمت 
گوش��ت مرغ طی روزهای اخیر را کاهش تولید دانست و گفت: 
شرکت پشتیبانی امور دام برای کاهش قیمت ها باید مرغ منجمد 
زیادی را روانه بازار کند.سعید اصغری فرد در گفت و گو با ایرنا، 
درباره آنکه با وجود عرضه مرغ منجمد طی روزهای اخیر کماکان 
قیمت مرغ باالست، افزود: از آنجا که ساالنه بیش از دو میلیون 
تن گوشت مرغ در کشور تولید می ش��ود که 170 تا 200 هزار 
تن آن مازاد بر نیاز داخل اس��ت، نباید با افزایش قیمت در بازار 
مواجه شویم؛ اما همه ساله از اوایل اسفندماه و با نزدیک شدن به 
نوروز با افزایش قیمت انواع فرآورده های پروتئینی از جمله مرغ 
مواجه می شویم. وی اظهار داشت: اما متاسفانه امسال افزایش 
قیمت مرغ از اواسط بهمن ماه آغاز شده که بخشی از دلیل بروز 
این تنش در بازار مرغ به دلیل جمع آوری و ذخیره س��ازی مرغ 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام و برخی سردخانه داران برای 
شب عید و ایام نوروز اس��ت.وی افزایش تقاضا، حذف گله های 
مرغ مادر طی ماه های اخیر، کاهش تولید در دوره جوجه ریزی 
پایانی سال، ذخیره سازی شرکت پش��تیبانی امور دام و ذخیره 
سازی برخی سردخانه داران را از دالیل عمده افزایش قیمت مرغ 
طی دو هفته اخیر عنوان کرد. اصغری فرد، علت کاهش تولید را 
ضرر و زیان پی در پی تولیدکنندگان مرغ گوشتی طی ماه های 
گذشته دانس��ت و تصریح کرد: بخش عمده ای از گله های مرغ 
مادر به ویژه در استان مازندران حذف شدند که همین امر باعث 
کاهش جوجه ریزی در دوره پایانی تولی��د که اوج زمان جوجه 
ریزی واحدهای تولیدی است، شد. دبیر انجمن ملی طیور ایران 
ادامه داد: همین امر سبب شد قیمت جوجه یک روزه که طی 5 
ماه گذشته حدود 400 تومان بود در ماه گذشته به 1800 تومان 
برس��د ؛ هرچند در حال حاضر قیمت جوجه ی��ک روزه حدود 
1400 تومان است اما پیش بینی می شود نرخ آن تا 10 روز آینده 
بیش��تر کاهش یابد. وی درباره وضعیت بازار نهاده های طیور، 
گفت: خوشبختانه با وجود نوس��ان قیمت ارز طی ماه گذشته، 
قیمت نهاده های طیور ثابت بوده و تغییر قیمت چندانی در این 
بخش مشاهده نشده اس��ت. وی قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ 
زنده در محل مرغداری ها را به طور میانگین بین 4 هزار و 700 تا 
4 هزار و 800 تومان ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به 30 درصد 
افت مرغ زنده در کش��تارگاه ها، هزینه های حمل و نقل، بسته 
بندی، سود مراکز عمده فروشی و خرده فروشی باید هر کیلوگرم 
گوشت مرغ در بازار مصرف با قیمت 6 هزار و 500 تومان در بازار 
عرضه می شد که هم اکنون با قیمتی بین 7 هزار و 500 تا 8 هزار 
تومان به فروش می رس��د. اصغری فرد معتقد است، درصورتی 
که شرکت پش��تیبانی امور دام، مرغ منجمد 5500 تومانی را با 
حجم باالتری به بازار عرضه می کرد می توانستیم شاهد کاهش 
قیمت ها باش��یم اما پایین بودن حجم عرضه مرغ منجمد تا به 
امروز تاثیری روی قیمت بازار مرغ نداشته ، چرا که بخش عمده 
مرغ سرد به جای اینکه روانه بازار اصلی شود در اختیار نهادها و 

تعاونی ها قرار گرفته است.
دبیر انجمن ملی طیور ایران یکی از مشکالت عرضه مرغ منجمد 
را تاریخ مصرف آنان دانس��ت و افزود: متاس��فانه یکی ازدالیل 
کمی اس��تقبال مردم از خرید مرغ منجمد تاریخ انقضای کوتاه 
مدت آن است به نحوی که برخی مرغ ها دارای تاریخ مصرف دو 
ماه و برخی دارای تاریخ مصرف کمتر از یک ماه نیز هستند که 
همین موضوع نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است.وی 
پیش بینی کرد: اگر مرغ منجمد به همین شکل روانه بازار شود، 
وضعیت قیمت این محصول تا اواسط فروردین ماه سال 94 ادامه 
خواهد داشت مگر اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای کاهش 
قیمت ها در اقدامی ویژه همانند سنوات گذشته حجم زیادی مرغ 

سرد را روانه بازار مصرف کند.

آغاز عرضه CNG برحسب 
»کیلوگرم« در جايگاه های سراسر 

کشور
مدیر طرح احداث جایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران اعالم کرد: طرح عرضه گاز طبیعی فشرده )سی 
ان جی( بر مبنای واحد فروش کیلوگرم، از جمعه )اول اس��فند 
ماه( در جایگاه های سراسر کشور آغاز ش��د.امیر وکیل زاده در 
این خصوص گفت: ب��رای اجرای این طرح هم��ه پیمانکاران و 
جایگاه داران از مدت ها پیش موظف به تغییر واحد شمارش��گر 
توزیع کننده های سی ان جی در جایگاه های خود از مترمکعب 
به کیلوگرم شده بودند. وی تصریح کرد: تغییر واحد عرضه سی 
ان جی از مترمکعب به کیلوگرم با هدف یکس��ان س��ازی واحد 
فروش سی ان جی در جایگاه های عرضه کننده این سوخت پاک 
انجام می شود و برهمین اس��اس، جایگاه داران موظف شده اند 
که از زمان اعالم شده، گاز طبیعی فشرده را تنها با واحد فروش 
کیلوگرم به مشتریان عرضه کنند. وی افزود: پیش از این، واحد 
فروش س��ی ان جی در جایگاه ها با توجه به نوع تجهیزات مورد 
استفاده در آن بر مبنای مترمکعب یا کیلوگرم بود که این مهم 
با تغییر نرخ قیمت ظاهری تحویل س��ی ان جی به مشتری، در 
برخی موارد با اعتراض مش��تری همراه ش��ده ب��ود. مدیر طرح 
احداث جایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، تاکید کرد: از اول اسفندماه امسال، اندازه گیری فروش گاز 
طبیعی فشرده در جایگاه ها، بر حسب کیلوگرم خواهد بود و هیچ 
تغییری در نرخ فروش گازبها ایجاد نخواهد ش��د.به گفته وکیل 
زاده، از ابتدای س��ال جاری، نرخ فروش س��ی ان جی بر حسب 

کیلوگرم 600 تومان اعالم شده است.
مدیر طرح اح��داث جایگاه س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی پیش��تر نیز گفته بود: ح��ذف واحد فروش 
مترمکعب و اس��تفاده از واحد کیلوگ��رم در جایگاه های عرضه 
کننده این سوخت پاک، تنها با هدف یکسان سازی واحد فروش 
آن انجام شده و هیچ تغییری مبنی بر افزایش نرخ صورت نگرفته 
اس��ت. به گفته وی، هم اکنون فروش سی ان جی در 75 درصد 
جایگاه های کشور به صورت جرمی )بر حسب کیلوگرم( انجام 
می ش��ود و این تغییر تنها برای 25 درصد جایگاه ها و با هدف 
یکس��ازی واحد فروش صورت گرفته است.گفتنی است، پیش 
از این، هر مترمکعب سی ان جی 450 تومان و هر کیلوگرم آن 
نیز 600 تومان عرضه می شد و هم اکنون نیز هر یک کیلوگرم 
سی ان جی با همان رقم پیشین )600 تومان( عرضه می شود؛ 
 بنابراین هی��چ افزایش نرخ��ی در خصوص عرض��ه آن صورت 

نگرفته است.

ريچارد برانسون میلیاردر ماجرا جو

ساخت هتل در فضا
افراد ماجرا جو در منتهی الیه خوشیختی و بدبختی قرار 
می گیرند . چه بسا ماجرا جویی اشخاصی چون ریچارد 
برانسون آنها را در زمره افراد میلیاردر و ثروتمند جهان 
قرار می دهد و ماجراجویی عده دیگر، سرشان را به باد 
می دهد. ریچارد برانس��ون فردی ماجراجوست که هر 
تجارتی که به آن عش��ق می ورزد خود را درگیر آن می 
کند؛ از دخالت در صنعت موسیقی گرفته تا راه اندازی 
ش��رکت های هواپیمایی . البته برانس��ون از آن دست 
افرادی است که بیم آن می رود براثر ماجراجویی های 
افراطی آخر سر بالیی س��ر خود آورد. او فردی است که 
آرزوی گشتن به دور دنیا به وسیله یک بالن یا مسافرت 
به فضا را در سر داشته است . حتی در نظر دارد باگرفتن 
صد هزار پوند، مس��افران را توس��ط فضا پیمایی که در 
دس��ت طراحی دارد ، به فضا ببرد و درص��ورت امکان 
، هتلی آنجا تاس��یس کند تا مس��افران فضا چندی را 
نیز در هتل ریچارد برانس��ون به س��ربرند ! او چند سال 
قبل ق��راردادی 14 میلی��ون پوندی امضا ک��رد تا فضا 
پیمایی با قابلیت حمل مس��افر تح��ت نظرش فعالیت 
کند.ریچارد برانسون که شهروند بریتانیا محسوب می 
شود و درآنجا لقب » س��ر« دریافت کرده ، گفته بود که 
چنین فضا پیمایی در س��ال 2007 فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد؛  اما به نظر می رسد که تحقق چنین ایده ای 
بیش از این ها طول بکشد و هم اکنون مراحل اولیه این 
طرح دردست کار است . اسم فضا پیما نیز از هم اکنون 
مشخص اس��ت ؛ IRGIN GALACTIC ریچارد 
به ش��بکه خبری B.B.C گفته اس��ت نزدیک به س��ه 
 VIRGIN GALACTIC هزار نفر تمایل دارند با
به فضا صفر کنند . البته بای��د از ریچارد که می خواهد 
هتلی هم در فضا تاس��یس کند پرس��ید که آیا این کار 
اقتصادی خواه��د بود ؟ هر چند به نظر می رس��د برای 
ریچارد ماجراجو میلیاردر شده ، مسایل مالی آن قدرها 
هم اهمیت نداشته باش��د.  البته چه بسا این خود باعث 
نوآوری های س��ودمند شود. س��ر ریچارد برانسون در 
جوالی 1950 به دنیا آمد . این ش��خصیت بریتانیایی 
 ، Virgin عمده ش��هرتش را به خاطر موفقیت زی��اد
نامی که در عرصه ه��ای مختلف تج��ارت فعالیت می 
 Virgin کند ، به دست آورده است . برانسون در ابتدا
 Virgin Records . راه ان��دازی ک��رد Records
گروههای مختلف موسیقی را به جهانیان معرفی کرد و 
هم اکنون نیز CD های موسیقی بسیاری از خوانندگان 
 Virgin و نوازندگان مش��هور جهان ، توس��ط مارک

عرضه می شود.
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به موجب مصوبه مجلس، شرکت های بیمه ای مکلف شدند مبلغ دو هزار و 400 میلیارد 
ریال از اصل حق بیمه ش��خص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اس��اس فروش بیمه 
)پرتفوی(  هر یک از ش��رکت ها تعیین و به  تصویب ش��ورایعالی بیمه می رسد به  صورت 

هفتگی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

مرک��ز مطالع��ات ژئوپولتی��ک روس��یه اع��الم ک��رد ک��ه 
عضویت ای��ران در س��ازمان همکاری های ش��انگهای، پایان 
جهان تک قطب��ی و هژمونی غ��رب را رقم خواه��د زد. مرکز 
مطالع��ات ژئوپلتیک »برلی��ک« جمهوری »باشقیرس��تان« 
روس��یه ضمن انتش��ار مطلبی، حض��ور جمهوری اس��المی 
 ای��ران در س��ازمان همکاری ه��ای ش��انگهای را مه��م

 دانست.
  در این مطلب که از سوی »آلکسی چکریژاف« کارشناس مرکز 
یادشده تهیه شده است، آمده اس��ت: عضویت کامل ایران در 
سازمان همکاری های شانگهای جدا از بحث مزایای اقتصادی 
این فرصت را فراهم می کند تا روسیه و چین در نهایت بتوانند 
جامعه جهانی را متقاعد کنند که جهان تک قطبی دیگر وجود 
نداشته و هژمونی غرب محکوم به فنا می باشد. در ادامه با اشاره 
به روش دوگانه کش��ورهای غربی در برابر موضوع هس��ته ای 
ایران، تاکید شده اس��ت؛  به نظر می رس��د که غرب قصد لغو 
تحریم های خود علیه ایران را ن��دارد و اتحادیه اروپا که تا چند 
مدت پیش گویا خواس��تار نرمش در مذاکرات هس��ته ای بود، 
تحریم های خود علیه شرکت ملی نفتکش ایران را تمدید کرد. 
به این دلیل بود که در چند روز قبل آیت اهلل علی خامنه ای رهبر 
عالی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که در صورت تشدید 
تحریم ها تهران آماده اس��ت انتقال نفت و گاز خ��ود به اروپا را 

محدود کند.  
دراین مطلب کارشناس مرکز مطالعات ژئوپلتیک روسیه می 

گوید که غرب تحریم های خود علیه ایران را با برنامه هسته ای 
مرتبط دانس��ته و به صورت عمده بخش نفت و گاز جمهوری 
اسالمی را هدف قرار داده است .  به عنوان مثال آمریکا با توجه 
به منافع اقتصادی خود همواره از حامیان تشدید تحریم ها بوده 
است؛ زیرا  ایران از نظر ذخایر نفت س��ومین کشور بوده و 10 
درصد منابع نفت جهان را در اختی��ار دارد و چنانچه تحریم ها 
ادامه پی��دا کنند، آمری��کا در بازار نفت دنیا ی��ک رقیب کمتر 
خواهد داشت. در ادامه آمده است: رهبر ایران اعالم کرد که اگر 
بنا بر تحریم باشد، ملت ایران نیز می تواند تحریم کند و این کار 
را خواهد کرد. بخش زیادی از نفت و گاز جهان در ایران است 
و در صورت نیاز این کش��ور می تواند از فروش گازی که اروپا و 

جهان به آن نیازمند است، خودداری کند.
کارش��ناس مرک��ز مطالع��ات ژئوپلتیک روس��یه، س��ازمان 
همکاری های ش��انگهای را به عنوان یک��ی از زمینه های مهم 
سیاس��ت خارجی تهران عن��وان کرده و عضوی��ت جمهوری 
اس��المی در آینده نزدیک در این س��ازمان را قابل پیش بینی 
دانس��ته اس��ت. وی با بیان اینکه کش��ورهای عضو س��ازمان 
همکاری های شانگهای نیازی به پشتیبانی از تحریم های غرب 
علیه ایران نمی بینند، نوشته اس��ت: در گذشته بحث پذیرش 
ایران به س��ازمان با اعمال تحریم های بین المللی علیه تهران 
مرتبط دانس��ته می ش��د. ولی با توجه به آنکه نقشه ژئوپلتیک 
سیاس��ی جهان مواجه تغییرات قابل توجهی شده و روسیه به 
عنوان یکی از اعضای اصلی س��ازمان همکاری های شانگهای 

مورد تحریم های غرب قرار گرفته است، احتماال عدم پذیرش 
ایران به دلیل وجود تحریم ها دیگر برای تهران غیر قابل توجیه 
خواهد بود. با این حال ایران به عنوان یکی از رقبای »نامطلوب« 
غرب، می تواند به شریک تمام عیار شرق و مشخصا کشورهای 
عضو سازمان همکاری های ش��انگهای تبدیل شود.چکریژاف 
عضویت کامل ایران برای کش��ورهای س��ازمان همکاری های 

ش��انگهای را دارای اهمیت 
زیادی دانسته و تاکید کرده 
است. عالوه بر آنکه تهران از 
منابع طبیعی باالیی برخوردار 
اس��ت، موقعیت جغرافیایی 
ایران این کش��ور را به مرکز 
حمل و نقل و تدارکات تبدیل 
می کن��د. دیگر اینک��ه برای 
کش��ورهای منطقه همکاری 
در زمینه نفت و گاز از اهمیت 
زی��ادی برخورداراس��ت و به 
ص��ورت طبیع��ی بازیکنان 
کلیدی سازمان همکاری های 
شانگهای تالش خواهند کرد 
تا روابط خود با تهران در این 
عرصه را رشد دهند که توسعه 

لجستیکی ایران نیز به تحقق این امر کمک خواهد کرد.  
در این مطلب ای��ران و هند دو بازیکن مهمی عنوان ش��ده اند 
که هنوز عضویت کامل س��ازمان همکاری های شانگهای را به 
دست نیاورده اند؛ ولی »پکن« و »مس��کو« پیام هایی را انتقال 
داده اند که در سیمای ایران شریک با اعتمادی را سراغ دارند. 
اگر موضوع عضویت اصلی ایران در این س��ازمان مطرح شود، 
پس حرف نهایی با کش��ورهای آس��یای مرکزی )قزاقستان، 
تاجیکستان، قرقیزس��تان و ازبکس��تان( خواهد بود،  اما بعید 
است که این کش��ورها مخالف حضور چنین ش��ریک قوی در 
فرآیندهای اقتصادی منطقه باشند.بنا به گفته مرکز مطالعات 
ژئوپلتیک روس��یه، نوع رفتار کش��ورهای غرب��ی باعث ایجاد 
انگیزه برای پیوستن تهران به سازمان همکاری های شانگهای 
و حمایت روس��یه و چین از این موضوع شده است. از این نظر، 
اتحادیه اروپ��ا و آمریکا خود را وارد مرحل��ه ای کرده اند که هر 
اقدامی در آینده به ضررش��ان تمام خواهد شد. از جمله ادامه 
سیاس��ت های غرب برای افزایش رویارویی ب��ا ایران، منجر به 
نزدیکی بیشتر تهران با شرکای سنتی خود در منطقه خواهد 

شد.

مرکز مطالعات ژئوپلتیک روسیه:

عضویت ایران در شانگهای، پایان جهان تک قطبی را رقم می زند
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مدیرعامل بانک س��په از پرداخت تس��هیالت از سوی این 
بانک به طرح های اشتغالزایی خبر داد و گفت: در راستای 
استراتژی اصلی این بانک یعنی کمک به فعالیت های مولد، 
بانک سپه طی س��ال جاری بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال به 
طرح های اشتغالزا با اولویت طرح های نیمه تمام، توسعه ای 
و اشتغالزا تسهیالت اختصاص داده است.سیدکامل تقوی 
نژاد، با تاکید بر توجه ویژه بانک سپه به فعالیت های مولد، 
افزود: س��هم بخش های اش��تغالزا و مولد از کل تسهیالت 
پرداختی بانک سپه در سال جاری بالغ بر 60 درصد است.
وی اظهار داش��ت: این بانک در مجموع طی نه ماهه سال 
جاری نزدیک به 277 هزار فقره تسهیالت به مبلغ 96 هزار 
و 700 میلیارد ریال پرداخت کرده که این میزان تسهیالت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 33 درصد و 

از نظر مبلغ 41 درصد رشد نشان می دهد. وی با بیان اینکه 
میزان س��پرده های بانک تا پایان آذر ماه سال جاری 394 
هزار و 290 میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: این میزان 
سپرده نسبت به سپرده های مدت مشابه سال قبل بالغ بر 
20 درصد رشد نشان می دهد .وی، میزان سپرده های موثر 
بانک در پایان آذرماه سال جاری را 362 هزار و 208 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: رش��د این سپرده ها نیز نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 20.5 درصد است.رییس 
هیات مدیره بانک سپه اضافه کرد: بانک یادشده طی ده ماهه 
سال جاری بالغ بر 40 هزار و 468 میلیارد ریال تسهیالت 
به بخش صنعت پرداخت کرده که این امر بیانگر رشد 21 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 
وی با بیان آنکه اولویت و اس��تراتژی بانک س��په کمک به 
بخش های مولد جهت تحقق اهداف کالن اقتصادی دولت 
است، افزود: براس��اس این اس��تراتژی بانک سپه عالوه بر 
تسهیالت یادشده به بخش صنعت طی ده ماهه سالجاری 
بالغ بر 15 هزار و 484 میلیارد ریال نیز به بخش کشاورزی 
تسهیالت پرداخت کرده که نشان دهنده رشد 65 درصدی 
این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل است.مدیرعامل 
بانک سپه، میزان تس��هیالت پرداختی این بانک به بخش 
بازرگانی در مدت یادش��ده را 32 ه��زار و 69 میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: این میزان تس��هیالت نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته 31 درصد رشد نشان می دهد.

مشاور مجمع کانون عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر 
اینکه برای دریافت معیشت کارگران از کارفرمایان و دولت 
گدایی نمی کنی��م، گفت: نمایندگان کارگ��ری از حقوق 

کارگران دفاع می کنند.
وی افزود: اگر کارفرمایان فکر می کنن��د که حقی از آنان 
ضایع ش��ده، نمایندگان کارگری آماده اند، تا برای کمک 
در راستای دریافت مطالبات از دولت اقدامات الزم را انجام 
دهند، در غیر این صورت معتقدیم که کارگر برای کارفرما 

کار می کند و حقوقش را از کارفرما مطالبه خواهد کرد. 
طبق آمار در سال 93 قدرت خرید کارگر 350 هزار تومان 
کاهش پیدا کرد که مزد 890 هزار تومانی به شورای عالی 

کار پیشنهاد شد.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان افزایش حداقل 

دستمزد بر مبنای تورم را مورد تاکید قرار می دهند، اظهار 
داشت: تاکنون طبق ماده 41 قانون کار که افزایش حداقل 

حقوق باید براساس آن انجام می شد، عمل نشده است.
وی افزود: کارفرمایان معتقدند، از سال 57 تاکنون حقوق 
متناس��ب با تورم تعیین ش��ده، اما مس��اله اینجاست که 
شاخص های تورم 3 بار برای جبران اختالف زیاد قیمت ها 
پیش از اجرای هدفمندی و پس از اجرای آن تعییر کرده 

است.
توفیق��ی با بی��ان اینکه اینک��ه طبق آمارهای رس��می و 
بررسی های صورت پذیرفته در سال 93، 350 هزار تومان 
از قدرت خرید کارگران کاسته شده است به سناریوی اول 
بسته پیشنهادی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: در 
این زمینه مبلغ 350 هزار تومان در سال 92 که از قدرت 
خرید کارگران کاهش پیدا کرده، در مزد سال آینده جبران 
شود.وی افزود: در سناریوی دوم مبلغ 890 هزار تومان باید 
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال 93 نسبت 
به 92 باید تعیین می شد، اما با این حال نمایندگان کارگری 
با افزایش حداقل دستمزد 94 به 890 هزار تومان موافقند.
 این نماینده کارگری با اش��اره به اینکه از س��ال 84 تا 92
 73 درصد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، 
گفت: این موضوع ارتباطی به کارفرما و کارگر نداشته، بلکه 
دولت با سیاستگذاری  غلط اقتصادی، قدرت خرید کارگران 

را کاهش داده است.

افزایش ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در کشور از جمله تهران نشان می 
دهد که با ثبات نسبی قیمت ها، بازار معامالت مسکن در کشور از نیمه دوم سال 
جاری همواره روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می دهد در دی ماه 
سال جاری 160 هزار و 868 قرارداد معامله مسکن به ثبت رسیده که 100 هزار و 
943مورد آن مربوط به خرید و فروش مسکن و مابقی به قراردادهای اجاره و دیگر 
قراردادهای مسکن از جمله اجاره به شرط تملیک، هبه، صلح و رهن اختصاص 
داشته است.این در حالی است که در دی ماه سال گذشته در مجموع 137 هزار 
و 850 قرارداد در دفاتر مشاوران امالک به ثبت رسید که شامل خرید و فروش، 
اجاره و سایر قراردادهای مسکن بوده است. در آبان ماه سال جاری 26 هزار و 405 
قرارداد در دفاتر مشاوران امالک به ثبت رسیده که 50 درصد آن به خرید و فروش 
مسکن و50 درصد دیگر به قراردادهای اجاره و غیره اختصاص داشته است.در 
شهر تهران در دی ماه امس��ال 16 هزار و 422 قرارداد خرید و فروش و 14 هزار 
و 680 قرارداد اجاره تنظیم شده که با احتساب دیگر قراردادها  اعم از سرقفلی، 
هبه، صلح و به شرط تملیک مجموع آن به 32 هزار و 543 قرارداد رسیده است.
کل قراردادهای مسکن در آذرماه سال جاری تهران نیز 29 هزار و 781 بوده که 
از این تعداد 14 هزار و 418 قرارداد مبایعه نامه و 14 هزار و 59 قرارداد اجاره و 
مابقی نیز مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک، سرقفلی، پیش فروش، 
هبه و صلح بوده است.این در حالی است که در آذرماه سال 92 تعداد 12 هزار و 
240 قرارداد مبایعه نامه و 10 هزار و 659 قرارداد اجاره در تهران به ثبت رسیده 

بود.پیشتر نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران امالک اتاق اصناف ایران با بیان 
اینکه بازار خرید و فروش مسکن در ماه های اخیر روند به رو به رشدی را تجربه 
کرده است، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید پیش بینی ما این است که در 
سال 94 قیمت های مسکن باثبات خواهد بود و هیچ تالطمی را از لحاظ قیمتی 
در این بازار شاهد نخواهیم بود.حسام عقبایی پیش بینی کرد:  با توجه به کنترل 
تورم از سوی دولت، به نظر می رسد افزایش قیمت مسکن در سال آینده نیز کمتر 
از نرخ تورم خواهد بود و در صورتی که تسهیالت بانک ها بیشتر شود، رونق بار 

دیگر به بازار مسکن باز خواهد گشت.
 وی گفت: بنده موافق پرداخت تسهیالت بانکی هستم چرا که با توجه به وضعیت 
اقتصادی کش��ور تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته و چون تولید مسکن در 
کشور سنتی است نه صنعتی ؛بنابراین پرداخت تس��هیالت بانکی می تواند در 
افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد.رییس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران اظهار داشت: آمارهای سامانه امالک نش��ان می دهد که خرید و فروش 
مسکن در ماه های اخیر حدود 20 درصد رشد داشته، هر چند این رونق به معنی 

افزایش قیمت مسکن نیست.
تجربه معامالت مس��کن طی سال های گذشته نش��ان می دهد که طی بهمن 
و اس��فندماه هرسال معامالت مس��کن رونق بیش��تری می گیرد به طوری که 
طی 7 روز نخس��ت بهمن ماه س��ال جاری در مجموع 37 هزار و 981 قرارداد 
خرید و فروش مسکن در سطح کش��ور به ثبت رسیده است.از این تعداد 7 هزار 

و 798 قرارداد خرید و فروش مس��کن مربوط به ش��هر تهران است که 3 هزار و 
912 مورد آن مربوط به مبایعه نامه و 3 هزار و 624 قرارداد نیز مربوط به اجاره 
و سایر قراردادهای مسکن است.در حالی در ماه های اخیر معامالت مسکن در 
کشور روند صعودی به خود گرفته که قیمت ها در بازار مسکن در تهران به ثبات 
بیشتری رسیده و مردم با رغبت بیش��تری می توانند واحدهای مورد نظر خود 
را خریداری کنند.با این حال یک مشاور امالک در غرب تهران به خبرنگار ایرنا، 
گفت: در آذر و دی ماه سال جاری معامالت مسکن در غرب تهران رونق نسبی 
داشت و خریداران بیشتری در این مدت برای خرید خانه به بنگاه های مشاوران 
امالک مراجعه کردند.حسین سیفی افزود: اما با آغاز بهمن ماه جاری و نزدیک 

شدن به روزهای پایانی سال، معامالت مسکن تا حدودی از رونق افتاده است.

توسط بانک سپه انجام شد:

اختصاص 5 هزار میلیارد ريال تسهیالت به بخش اشتغال 
دولت با سیاستگذاری  غلط اقتصادی، قدرت خريد کارگران را کاهش داده است

حقوق و معیشت کارگران، گدايی نمی شود

افزايش خريد و فروش مسکن 

عضويت ايران در 
شانگهای عالوه بر 
مزايای اقتصادی 
باعث می شود تا 
روسیه و چین در 

نهايت بتوانند جامعه 
جهانی را متقاعد 

کنند که جهان 
تک قطبی ديگر 

وجود نداشت



یادداشت
برنامه تلویزیونی »یک فنجان چای« به تهیه کنندگی شاهین جمشیدی از امروز با نام »خودمونی« به کار 
خود ادامه می دهد.»خودمونی« عنوان جدید برنامه »یک فنجان چای« اس��ت که از آبان ماه سال جاری 
روانه آنتن شبکه سه شده اس��ت.این برنامه همزمان با تغییر نام خود تغییرات ساختاری را هم پشت سر 
می گذارد و از این به بعد با دو مهمان به جای سه مهمان به طور زنده پخش می شود. بدین ترتیب نماینده ای 

از یک شغل و یک نخبه یا مخترع علمی در هر قسمت از »خودمونی« مقابل مجری برنامه می نشینند.

5
هفتیادداشت»یک فنجان چای« به »خودمونی« تغییر نام داد

بودجه صدا وسیما و دغدغه سرافراز 
برای رقابت با شبکه های اجتماعی

محمد س��رافراز با اشاره به ایجاد ش��بکه های مجازی و 
ش��بکه های اجتماعی اطالع رس��انی، تصریح کرد: برای 
حفظ جایگاه صداوسیما در سبد رسانه ای مردم، توجه به 

بودجه این سازمان ضروری است.
ریی��س س��ازمان صداوس��یما همچنی��ن س��اماندهی 
ش��بکه های موجود را از مهم ترین اقدام��ات این مدت 
دانس��ت و گفت: زمینه س��ازی برای برگزاری پرشورتر 
اربعین حس��ینی و برنامه ریزی برای برگزاری باش��کوه 
مراس��م 22 بهمن از جمله اقدامات رس��انه ملی در این 

ایام بوده است.
وی رسانه اسالمی با رسالت جهانی را شعار دوره جدید 
رسانه ملی دانست و با اش��اره به تاثیر برنامه های صدا و 
س��یما بر تحوالت منطقه گفت: همگرایی برای مقابله با 
حرکت شیطانی تروریست های منطقه، نمونه ای موفق 

از کار رسانه ملی و کشورهای دیگر بوده است.
رییس سازمان صداوس��یما، ماموریت اصلی این رسانه 
را تروی��ج دقیق دی��ن و تقویت معارف دینی و تس��ری 
آموزه های دین��ی بر برنامه ه��ای مختلف رس��انه ملی 
برش��مرد و با اش��اره به محدودیت بودجه سازمان برای 
ساخت برنامه فاخر گفت: برخی س��ریال های ارزشمند 
دینی آماده تولید اس��ت که به دلیل محدودیت بودجه 

متوقف مانده است.
به گزارش ایس��نا، محمد س��رافراز روز گذشته با حضور 
در ش��هر مقدس قم ضمن زیارت ح��رم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه )س( با شماری از مراجع و علما دیدار و 

گفت وگو کرد.

» تست دیوانگی« 
اسکارلت جوهانسون با آزمودن نقش های مختلف اینک 

به سراغ نقشی متفاوت رفته است.
اسکارلت جوهانسون برای نقش آفرینی در فیلم »تست 
دیوانگ��ی« قرارداد امضا کرده اس��ت. این فیلم توس��ط 
کمپانی های یونیورس��ال و ایمجین انترتینمنت ساخته 
خواهد ش��د و جی روچ مس��وولیت کارگردانی آن را بر 

عهده خواهد داشت.
کریس��تین گور فیلمنامه این فیلم را با اقتباس از کتاب 
جان رانس��ون می نویس��د. ای��ده مرکزی داس��تان این 
اس��ت که یک نفر از هر صد نف��ر، بیمار روان��ی و دیوانه 
جامعه س��تیز اس��ت. رانس��ون در کت��اب خود ب��ه این 
موضوع می پ��ردازد که چطور بیماران روانی تش��خیص 
داده می ش��وند و با روش های درمانی مختلف، از جمله 
روش های غیرمعمول مرتبط به گذشته مورد درمان قرار 

می گیرند. کتاب او سال 2011 منتشر شده بود.
برایان گریزر در کنار خود روچ، فینوال دایور و آماندا پوزی 
مسوولیت تهیه کنندگی فیلم را بر عهده خواهد داشت. 

مه��دی فاتح��ی عصر دی��روز در 
در  »طنزس��تان«  جش��نواره 
ش��هر بهارس��تان ب��ا اش��اره ب��ه 
اینک��ه ش��هرداری بهارس��تان 
برنامه ریزی های الزم در خصوص 
توس��عه فرهن��گ ش��هروندی را 
ب��ا اس��تفاده از هن��ر انج��ام داده 
اس��ت، اظهار داش��ت:  برگزاری 
جشنواره طنزس��تان با محوریت 
معضالت شهری و توسعه فرهنگی 
شهروندی نخستین گام اجرایی در 

این زمینه است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه برگ��زاری 
برنامه های فرهنگی در راس��تای 
شناس��ایی معض��الت ش��هری و 
اعالم نیاز و درخواست شهروندان 
می توان��د اعتماد ش��هروندان به 
مس��ووالن مدیری��ت ش��هری را 
افزایش دهد،  افزود: برگزاری این 
نوع برنامه ها می تواند در باال بردن 
فرهنگ ش��هروندی نی��ز اهمیت 

باالیی داشته باشد.
شهردار بهارس��تان با بیان اینکه 
فراخ��وان عموم��ی جش��نواره 
»طنزستان« بهارس��تان از اوایل 
دی ماه اعالم ش��ده اس��ت،  اظهار 
داش��ت: عالقمندان آث��ار خود را 
ت��ا 2۴ بهمن ب��ه دبیرخان��ه این 

جشنواره ارسال کردند.
وی با بیان اینکه ۸۳ اثر از سراسر 
اس��تان اصفهان و یک اث��ر نیز از 
استان تهران به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شد،  ابراز داشت: بیشترین 
آثار از ش��هر اصفهان به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شده است.
در  برگزی�ده   ۱۴ انتخ�اب 

جشنواره »طنزستان «
فاتحی با بیان اینکه آثار 1۴ شرکت 
کننده برت��ر در این جش��نواره با 
توجه به نظر داوران قابلیت دریافت 
لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره 
را داشته است، افزود: بررسی آثار 
مبنی بر بیان معضالت ش��هری و 
توسعه فرهنگ ش��هروندی بوده 

است.
وی در ادامه در خصوص توس��عه 
فضاه��ای فرهنگ��ی در ش��هر 
بهارس��تان نیز گفت: در گذشته 
خانه فرهنگ بهارستان در حاشیه 
ش��هر ب��وده و امنی��ت و جایگاه 
مناسبی برای تردد عموم مردم به 
منظور استفاده از این محل وجود 

نداشته است.
شهردار بهارس��تان با بیان اینکه 
در حال حاضر خانه فرهنگ شهر 
بهارس��تان به محل قبلی معاونت 
حمل و نق��ل انتقال یافته اس��ت، 
افزود: توس��عه فضاهای فرهنگی 
در ش��هرداری بهارس��تان م��ود 
توجه جدی قرار گرفته اس��ت و از 
این رو با حضور اس��تاندار کلنگ 
دو فرهنگسرا با اعتباری بالغ بر ۵ 
میلیارد تومان در این شهر به زمین 

خورده است.

اس��تاد قوکاس��یان پ��در فیل��م کوت��اه اصفه��ان بود 
و می توان گف��ت فیلم کوت��اه اصفهان اکنون ع��زادار و 
یتیم ش��ده اس��ت؛ زی��را پ��در خ��ود را از دس��ت داد ؛ 
 چراکه هیچک��س به ان��دازه زاون برای فیل��م کوتاه دل

 نمی سوزاند.
سید محمد طباطبایی، رییس انجمن سینماگران جوان 
اصفهان، با بیان اینکه افتخار شاگردی زاون قوکاسیان را 
داشته است، اظهار کرد: در دوره ای که در دانشگاه سوره 
مش��غول به تحصیل بودم با زاون قوکاسیان آشنا شدم و 

رابطه استادی و شاگردی با او پیدا کردم.
وی افزود: 1۴ س��ال با زاون آش��نا بودم و از او چیزهای 

بسیاری آموختم و فوت او برای من بسیار دردناک بود.
رییس انجمن س��ینمای جوان اصفهان ادامه داد: استاد 
قوکاس��یان پدر فیلم کوتاه اصفهان بود و می توان گفت 
فیلم کوتاه اصفهان اکنون عزادار و یتیم شده است، زیرا 

پدر خود را از دست داد.
طباطبایی با اشاره به خلق و خو و رفتار زاون قوکاسیان با 
شاگردانش گفت: او مرد خوش قلبی بود و شاگردانش را 
همچون فرزندانش دوست می داشت گرچه خود فرزندی 
نداشت. هنگامی که فوت شد من به منزل او رفتم و دیدم 
تعداد بسیاری از ش��اگردانش از راه های دور و نزدیک به 

منزل او آمده بودند و در آنجا جمع شده اند.
وی تصریح کرد: زاون قوکاسیان از بزرگان سینمای ایران 
و اصفهان است و خواهد بود، چراکه هیچ کس به اندازه او 

برای فیلم کوتاه دل نمی سوزاند. 
اوکارهای بسیار بزرگی را برای سینمای ایران و اصفهان 
انج��ام داد، از آوردن جش��نواره فیلم کوت��اه اصفهان تا 

راه اندازی گروه سینمای دانشگاه سوره.
رییس انجمن س��ینمای جوان اصفهان افزود: او سال ها 
مدیر گروه رشته سینما دانشگاه سوره بود و پس از تعطیلی 
این دانشگاه از ارکان دانشگاه غیرانتفاعی سپهر شد و در 

دانشگاه جامع علمی کاربردی به تدریس پرداخت.
 دبیر جش��نواره های فیلم کوتاه و حس��نات و سال ها از 
ستون های جشنواره فیلم کوتاه و نوجوان نیز بود. ارتباط 
خوبی با انجمن س��ینماگران جوان اصفهان داش��ت. به 

صورتی که می توان گفت از ستون های انجمن بود.
طباطبایی اضافه ک��رد: زاون رییس ش��ورای فیلمنامه 
فیلم کوتاه جش��نواره کودک و نوجوان امس��ال نیز بود؛ 
اما متأس��فانه ب��ه دلیل بیماری نتوانس��ت بس��یاری از 
فیلمنامه های��ی را که خودش تصویب ک��رده بود ببیند. 
فیلم هایی ک��ه ش��اگردانش س��اختند و کیفیت خوبی 

داشتند.

وی به آثار زاون قوکاسیان اش��اره و اظهار کرد: کتاب ها 
و صحبت هایی که با بزرگان س��ینما انجام داده بس��یار 
تأثیرگ��ذار اس��ت و فعالی��ت او در م��وزه س��ینما نی��ز 
تحس��ین برانگیز بود. به گونه ای که هر هفت��ه به تهران 
می رفت و در موزه س��ینما فعالیت ه��ای گوناگون انجام 
می داد. زاون خدمات بسیاری به سینمای ایران و به ویژه 

به سینمای اصفهان داشت.
رییس انجمن سینمای جوان 
اصفهان ادامه داد: قوکاسیان 
مس��یحی بود،  ول��ی اعتقاد 
بس��یاری ب��ه مبانی اس��الم 

داشت. 
در شناسنامه مسیحی بود اما 
احترام بس��یاری برای عقاید 

مسلمانان قائل بود.
وی گف��ت: زاون از فیلم های 
اسالمی و دینی که بسیاری 
از روشنفکران نمی پسندیدند 
و  رد می کنند، دفاع می کرد. 
دفاع او باعث تعجب بسیاری 
می شد زیرا او با تأکید ویژه از 

آنها دفاع می کرد.
طباطبای��ی با اش��اره ب��ه ویژگی ه��ای اخالق��ی زاون 
قوکاس��یان گف��ت: وی فوق الع��اده خ��وش قل��ب و 
 رئ��وف ب��ود و باره��ا دیدم ب��ه بس��یاری کم��ک مالی

 می کرد.
وی در ادامه گفت:  زمانی که فوت شد و به منزل او رفتم 
یکی از شاگردانش می گفت هنوز مبلغی را به زاون بدهکار 
است، زیرا هنگامی که می خواس��ته در دانشگاه ثبت نام 
 کند پول کافی نداش��ته و زاون هزینه ثبت ن��ام او را داده

 است.
وی با بیان اینکه کمتر انس��ان هایی همچ��ون زاون پیدا 
می شوند، خاطرنش��ان کرد: فوت زاون قوکاسیان اتفاق 
بد و ناگواری برای س��ینمای ایران محس��وب می ش��ود 
؛ چراک��ه او یک��ی از نادرترین افراد س��ینمای ایران بود. 
از افرادی بود که موجب می ش��د بس��یاری از بزرگان با 
 توج��ه ب��ه او در جش��نواره های گوناگ��ون ش��رکت 
 کنند. ریی��س انجمن س��ینمای جوان اصفه��ان اضافه 
کرد: خداوند روح زاون قوکاسیان را قرین رحمت بگرداند 

و به خانواده اش صبر دهد.

رییس انجمن سینمای جوان اصفهان :

فیلم کوتاه اصفهان یتیم شد!
 ارسال ۸۳ اثر به 

جشنواره طنزستان
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زاون قوکاسیان از 
بزرگان سینمای 
ایران و اصفهان 

است و خواهد بود، 
چراکه هیچ کس 
به اندازه او برای 
فیلم کوتاه دل 

نمی سوزاند
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مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آرا  صادره موضوع  آگهی   11/142

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  اشخاص  که 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

1-رای شماره 139360302031001550-93/10/17 خانم اقدس قیومی محمدی فرزند 
محمد علی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از2361 اصلی 
و  عادی  مربع خریداری  متر  به مساحت 222.80  نایین  ثبت   2 واقع درمحمدیه بخش 

رسمی مع الواسطه از خانم فاطمه سلطان مدنی
قریشی  گلشن  ورثه  موقوفه   93/10/17-139360302031001551 شماره  2-رای 
وسیدمحمدفاطمی محمدی به تولیت اداره اوقاف وامورخیریه نایین  ششدانگ  باغ به 
پالک ثبتی 2960 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 141 مترمربع 

وقف ازطرف وراث سید محمد فاطمی محمدی وگلشن قریشی 
رضا)ع(  امام  مسجد  موقوفه   93/10/17-139360302031001552 شماره  3-رای 
ساختمان  مفروزی  ششدانگ  نایین  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی  امام  مزرعه 
واقع  اصلی   5346 از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  بهداشتی  وسرویس  فرهنگی 
از  رسمی  خریداری  مربع  96.15متر  مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  امام  مزرعه   در 

محمد طالبی مزرعه شاهی 
فرزند  زندوانی  عبدالحمید  آقای  شماره93/10/17-139360302031001553  4-رای 
حسن ششدانگ مفروزی یک باب گاراژ ومحوطه آن احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 3 
فرعی از5804  اصلی واقع درزندوان بخش 2 ثبت نایین به مساحت 105.52متر مربع 

خریداری عادی از رباب اسدی زندوانی
فرزند  زندوانی  نرجس  خانم   93/10/17-139360302031001554 شماره  5-رای 
حبیب ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از5698 اصلی واقع 
وخریداری  مترمربع خریداری رسمی   83.83 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درزندوان 

عادی از رسول زندوانیان
فرزند  زندوانیان  رسول  آقای   93/10/17-139360302031001555 شماره  6-رای 
فرج اله سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک 
ثبتی 5698 اصلی واقع درزندوان بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 127.82 مترمربع 

خریداری رسمی
فرزند  زندوانی  حلیمه  خانم   93/10/17-139360302031001556 شماره  7-رای 
غالمعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک 
ثبتی 5698 اصلی واقع درزندوان بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 127.82 مترمربع 

خریداری رسمی
محمدی  محمدی  عصمت  خانم   93/10/17-139360302031001557 شماره  8-رای 
ثبتی  پالک  از  قسمتی  در  احداثی  خانه  باب  یک  مفروزی  رمضانعلی ششدانگ  فرزند 
مترمربع خریداری   75.50 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   2607

رسمی از زهرا کاشفیان محمدی
9-رای شماره 139360302031001558-93/10/17 آقای محمد رضا فخارزاده نائینی 
ثبتی  فرزند حسین ششدانگ مفروزی کارخانه مخروبه کوزه گری درقسمتی ازپالک 
1565 اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 127.65 مترمربع خریداری عادی از وراث 

حسین فخارزاده وملوک طلعتی نایینی 

10-رای شماره139360302031001587-93/10/24 آقای جواد زندوانی فرزند مسیب 
ششدانگ مفروزی یک باب کارگاه آهنگری احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 128 فرعی 
از 20182 اصلی واقع در بخش 2 ثبت نایین بمساحت 200 مترمربع خریداری عادی 

از حسن مهرپرور
معرفی  حسین  محمد  آقای   93/10/24-1393603020310015890 شماره  11-رای 
پالک  در  احداثی  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمینی  قطعه  مفروزی  ششدانگ  محمدی 
مترمربع  بمساحت 239  نایین   2 واقع در محمدیه بخش  از 3233 اصلی  ثبتی قسمتی 
خریداری رسمی مشاعی از وراث محمد توکلی وحوابیگم موسی کاظمی نسبت به اصل 

و ثمنیه اعیانی
12-رای شماره 139360302031001590-93/10/24 خانم زینب خاتون عباسی فرزند 
از  فرعی   251 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  حسین 

1601 اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 286.35 مترمربع خریداری رسمی
13-رای شمتره139360302031001591- 93/10/24 آقای مهدی عباسی فرزند حسین 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 251 فرعی از 1601 
اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 93.32 مترمربع خریداری عادی از زینب خاتون 

عباسی مالک رسمی
14-رای شماره 139360302031001596-93/10/24 آقای سید حسین موسی کاظمی 
اصلی  ازپالک 4547  تابی قسمتی  نخ  کارخانه  مفروزی  فرزند سیدمصطفی ششدانگ 

واقع درمحمدیه بخش 2نایین بمساحت 419.80 مترمربع خریداری رسمی
نائینی  زاده  افضل  کمال  آقای  شماره93/10/24-139360302031001597  15-رای 
فرزند حسن ششدانگ باغ به پالک ثبتی 19582 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 
نایین بمساحت 1628 مترمربع خریداری عادی ازمالکین رسمی خانمها عصمت وفاطمه 

ومهری افضل زاده وفاطمه فالحتی
نائینی  زاده  افضل  کمال  آقای  شماره93/10/24-139360302031001598  16-رای 
فرزند حسن 9/11-45 )چهل وپنج سهم ونه یازدهم( سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
باغ پالک ثبتی 1403 اصلی واقع در کشتزارجزیسر بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 
1540 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد رحیم –عبدالصمد-جواد وفاطمه 

همگی افضل زاده مالکین رسمی
17-رای شماره 139360302031001599 – 93/10/24 آقای کمال افضل زاده نائینی 
فرزند حسن 9/11-45 )چهل وپنج سهم ونه یازدهم( سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
زمین مزروعی به پالک ثبتی 48 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 نایین بمساحت 
ششدانگ 1847.50 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد رحیم –عبدالصمد-

جواد وفاطمه همگی افضل زاده مالکین رسمی
18-رای شماره 139360302031001603-93/10/24 آقای محمد علی عباسی کجانی 
فرزند محمود ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی 290-

291-293-294 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای کجان بخش17 اصفهان الحاقی به 
ثبت نایین بمساحت 123.30 مترمربع خریداری عادی از عزیز اله مهری مالک رسمی

19-رای شماره 139360302031001604 – 93/10/24 آقای حسین یوسفی مظفرآبادی 
فرزند نصراله ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی یکفرعی 
از 334 اصلی واقع در روستای مظفرآباد بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین 
بمساحت 243.95 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی نصراله یوسقی مظفرآبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 93/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/3

م الف:513 رسول زمانی نائینی کفیل ثبت اسناد و امالک نائین
مفاد آرا

11/183 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 

شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000927 مورخ 93/10/17 – خانم فاطمه قاسمی فرزند 
اعیانی(  ثمنیه  بهاء  استثنای  یکبابخانه)به  ششدانگ   1188936662 ملی  بشماره  رضا 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1955 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 152/10 متر مربع خریداری رسمی از احمد 

وزهرا هر دو عبابافی وخانم حشمت سالمتی زاده.
2- شماره 139360302021000928 مورخ 93/10/17 – آقای مصطفی صادقی فرزند 
اکبر بشماره ملی 1189940647 ششدانگ یکباب دکان)به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی( 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 34/70 مترمربع خریداری عادی از خانم 

معصومه مختاریان پور زواره.
3- رای شماره 139360302021000946 مورخ 93/11/09 – آقای سیدعبدالعلی واحدی 
یکبابخانه  ششدانگ   1189467127 ملی  بشماره  اله  سیدهدایت  فرزند  زواره  طبائی 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 417 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 178/10 متر مربع موروثی وواگذاری طبق 

تقسیمنامه رسمی از طرف ورثه سیدهدایت اله واحد طبائی زواره
4- رای شماره 139360302021000947 مورخ 93/11/09 – آقای حسنعلی ابراهیمی 
فرزند رضا بشماره ملی 1189607425 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   835 شماره  پالک 
عبدالرضا مددی زواره و  از  مترمربع خریداری رسمی  به مساحت 382/70  اصفهان 

مهدی عابدینی.
جمالی  محسن  آقای   –  93/11/09 مورخ   139360302021000948 شماره  رای   -5
بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189618079 ملی  بشماره  غالمحسین  فرزند  زواره 
روی قسمتی از پالک شماره 2444 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 311/32 مترمربع خریداری رسمی از محمدصادق 

جمالی زواره واقدس جمالی.
رحمانی  محمود  آقای   –  93/11/09 مورخ   139360302021000949 شماره  رای   -6
فرد فرزند عزیزاله بشماره ملی 1189474654 ششدانگ یکباب دکان تحتانی وفوقانی 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 657 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
از  رسمی  خریداری  مترمربع   20/27 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش   گرمسیر 

رضا صادقی حداد زواره.
خانم فرزانه انصاریان   – 7- رای شماره 139360302021000950 مورخ 93/11/09 
فرزند حسین بشماره ملی 1189585804 تمامت ده سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ 
مزرعه تقی آباد 59 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 

669323/74 مترمربع خریداری عادی از ورثه محمدحسن کمرانیان زاده.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/03  
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

فقدان سند مالكيت
ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء  با  اینکه خانم خانم مجیري  به  نظر 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 489870 بشماره پالک 3/1192 
گردیده اند که سند مذکور ذیل ثبت 51070  در صفحه یک دفتر 324 بنام زهرا انصاري 
منوچهرآبادي ثبت بوده که بموجب سند 72028–78/2/25 دفتر چهارشهرضا به خانم 
مالکیت  درخواست صدور سند  نامبرده  اینک  گردیده  انتقال  عبدالکریم  فرزند  مجیري 
یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که دراجراي 

ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین 
ویا  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت 
از  ده روز پس  مدت  بایست ظرف  مي  باشد  نزد خود مي  مالکیت  مدعي وجود سند 
مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نماید  تسلیم  مثبت  خودرابامدارک  اعتراض  آگهي  این  انتشار 
اعتراض نرسد ویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگر سند مالکیت یا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالكيت

ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء  با  اینکه خانم خانم مجیري  به  نظر 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 979315 بشماره پالک 3/1192 
گردیده اند که سند مذکور ذیل ثبت 52282  در صفحه 457 دفتر 329 بنام الهه سالمي 
به  شهرضا  چهار  دفتر   78/9/18–76386 سند  بموجب  سپس  گردیده  ثبت   شهرضا 
خانم مجیري فرزند عبدالکریم انتقال قطعي گردیده که اینک نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثني نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 
و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
اگر ظرف مهلت  و  نماید  با مدارک مثبت تسلیم  را  اعتراض خود  این آگهي  انتشار  از 
مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگرسند مالکیت 
یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
اخطار اجرایی

تاریخ 93/9/20 شعبه 6  به موجب رای شماره 1577  11/408 شماره: 1333/93ش6 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی عشوری 
به پرداخت مبلغ 14/500/000  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  فرزند محمدعلی 
تادیه  در  تاخیر  دادرسی و خسارت  ریال هزینه  بابت اصل خواسته و 36/000   ریال 
از تاریخ سررسید چک 84/10/25 لغایت زمان وصول در حق محکوم له مجید صادقی 
منزل   - شریعتی  کوچه   - جماران  خ   - دارک   - زینبیه  نشانی  به  قلی  حسین  فرزند 
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  صادقی.   مجید 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
 به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  ششم  شعبه  نماید.م الف:33006  اعالم  صریحا  ندارد، 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

11/409 شماره: 372/91 به موجب رای شماره 877 تاریخ 91/7/18 شعبه 39 شورای 
به  اوالد  علیرضا  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
اصل  بابت  ریال   49/565/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
خواسته )7 فقره فاکتور( و مبلغ 120/000 ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
مجتمع   – مهر  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  فرهاد ضیایی  در حق خواهان   )91/5/7(
واحد9828 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون  طبقه اول –  تجاری پگاه – 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32825 

شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
عابدزاده در باشگاه پریپولیس حضور یافت

دروازه بان اس��بق تیم فوتبال پرس��پولیس با حضور در این باشگاه با سرپرست 
قائم مقام سرخ پوشان پایتخت دیدار و گفتگو کرد.احمدرضا عابدزاده در باشگاه 
پرسپولیس حضور پیدا کرد و با محمدحسین نژادفالح سرپرست قائم مقام این 
باشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این نشس��ت طرفین در خصوص آخرین شرایط 

پرسپولیس و احتمال همکاری با یکدیگر نیز گفتگو کردند.
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آرزویم سرمربیگری کشتی 
فرنگی ایران است

 بازگشایي پیست  اسکي
 کوهرنگ در اولین روز اسفند  

س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی آذربایجان تاکید کرد آرزویم این است 
که روزی سرمربیگری کشتی فرنگی ایران شوم و بدون هیچ چشم داشتی 
حاضرم این کار را انجام دهم.جمشید خیرآبادی پس از قهرمانی تیم کشتی 
فرنگی آذربایجان در رقابت های جام جهانی تهران گفت: خیلی خوشحالم و 
این شاد ترین لحظه زندگی ام است. من به خاطر پیروزی بر ایران خوشحال 
نبودم، ولی از کارم راضی ب��ودم که برنامه ام جواب داد و توانس��تیم مقابل 
ایران شکست سنگین هشت بر صفر سال گذشته را جبران کنیم. همه این 
موفقیت ها کار خدا بود و کشتی گیران ما زحمت زیادی کشیدند تا بتوانند 

عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاورند.
وی س��طح مس��ابقات جام جهانی تهران را باال ارزیابی کرد و گفت: در 10 
دوره ای که من در این مسابقات شرکت داشتم هیچ دوره ای مانند این دوره 

دارای کیفیت باالیی نبود. واقعا از کشتی هایی که دیدم لذت بردم.

در اولین روز ماه پایانی زمستان ، پیست اسکی کوهرنگ بازگشایی شد .
مدیر ورزش و جوانان شهرس��تان کوهرنگ گفت : با بارش های اخیر و پیش 
بینی بارش برف در روزهای آینده ، پیست اسکی کوهرنگ )چلگرد( فعال شد .
فرامرزی افزود : این پیس��ت در دو ماه گذش��ته به علت نباریدن برف کافی ، 

تعطیل بود .
وی گفت : پیست اسکی کوهرنگ از روز شنبه میزبان گردشگران و عالقمندان 

به ورزش های زمستانی است.
پیست اسکی چلگرد با 800 متر طول و شیب 20 درصد ، تجهیزات و امکانات 
آموزشی ، واحدهای اقامتی و راه دسترسی مناسب، یکی از مهمترین پیست 

های اسکی رشته کوه زاگرس به شمار می رود.
شهرستان کوهرنگ 150 ورزشکار فعال در رشته ورزشی اسکی دارد .

نای��ب رییس فراکس��یون مجل��س اعالم ک��رد بانوان 
می توانند در کنار در اختیار داش��تن سمت هایی مانند 
معاونت ورزش بانوان، در پست های ریاست فدراسیون، 
ریاست کمیته ها و هیات های مختلف ورزشی هم موفق 

باشند.
محمدرضا تابش با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم 
رهبری مبنی بر حضور مثبت زنان در تمامی عرصه ها، 
ضمن بیان مطلب ف��وق گفت: اولین قدم��ی که برای 
پیشرفت ورزش بانوان موثر است، اصالح دید مسووالن 
نس��بت به حوزه ورزش و فراهم کردن شرایطی جهت 

حضور بانوان در این عرصه است.
وی در ادامه با انتق��اد از اختص��اص 10 درصد بودجه 
ورزشی به حوزه ورزش بانوان افزود: ریاست فدراسیون ها 
باید نگاهی برابر به ورزش زنان و مردان داشته باشند و 

با توجه به وجود ظرفیت مدال آوری در عرصه ورزش

بودجه را افزایش دهند.
نماینده مردم اردکان در مجلس ش��ورای اس��المی در 
ادامه با تاکید بر اینکه باید بس��تر حضور موثر بانوان در 
عرصه ورزشی فراهم شد، عنوان کرد: الزم است اماکن 
ورزشی به صورت گس��ترده تری در اختیار بانوان قرار 
بگیرد؛  چرا که در حال حاضر تقریبا بانوان یک س��وم 

مردان امکان استفاده از یک مکان ورزشی را دارند.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت ورزش بانوان به دست خود 
آنها، یادآور شد: تاکنون اقدامات شایسته ای را از سوی 
زنان ورزشکار در عرصه های مختلف حرفه ای، داوری، 
مربیگری و غیره ش��اهد بوده ایم؛ بنابراین الزم است در 

عرصه مدیریتی نیز به آنها اعتماد شود.
تابش در ادامه یادآور ش��د: بانوان می توانند در کنار در 
اختیار داشتن سمت هایی مثل معاونت ورزش بانوان از 
پس ریاس��ت کمیته ها، هیات مختلف ورزشی و حتی 

ریاست فدراسیون ها نیز بربیایند.
وی در ادامه ب��ا بیان اینکه اگ��ر در زمینه حضور ملی و 
بین المللی بانوان برنامه ریزی بلندمدت نشود آنها انگیزه 
خود را برای این حضور از دس��ت خواهن��د داد، عنوان 
کرد: الزم اس��ت از تمامی ظرفیت بان��وان برای مدال 
آوری استفاده کنیم و این وظیفه وزارت ورزش و جوانان 
 اس��ت که برنامه ریزی های الزم در این زمینه را داشته

 باشد.
نای��ب ریی��س فراکس��یون ورزش مجل��س ش��ورای 
اس��المی در پای��ان گف��ت: برخ��ی مش��کالتی که در 
حوزه ورزش زنان وج��ود دارد، حض��ور برخی فرصت 
طلبان با انگیزه های غیرورزش��ی اس��ت که الزم است 
مس��ووالن مربوط��ه در ای��ن زمینه دقت نظر داش��ته 
 باش��ند و حمایت کافی از زن��ان ورزش��کار را به عمل

 آورند.

افشین قطبی از توافق اولیه با پرسپولیس برای بازی های 
باقیمانده لیگ و لیگ قهرمانان آس��یا خبر داد و گفت: 
یک پرسپولیسی ام و آرزوی موفقیت تیمم را دارم، چه با 

قطبی و چه با درخشان یا برانکو ایوانکوویچ.
سرمربی اسبق تیم فوتبال پرس��پولیس که این روزها 
صحبت برای بازگشت دوباره او به این تیم داغ شده است 
و از طرفی محمدحسین نژادفالح هم از توافق اولیه با او 
و برانکو ایوانکوویچ خبر داد، باالخره لب س��خن گشود 
و  به سواالتی پیرامون این موضوع پاسخ داد که در زیر 

می آید:
تا آخرین لحظه از حمید درخش�ان حمایت 

شود
س��رمربی اس��بق پرس��پولیس ابتدا درب��اره توافق با 
پرسپولیس��ی ها اظهار کرد: فکر می کنم ش��رایطی که 
درباره موضوع تغییر سرمربی پرسپولیس ایجاد شده، 

به هیچ وجه زیبنده این باش��گاه و هوادارانش نیس��ت. 
معتقدم باش��گاه بهتر اس��ت تا آخرین لحظه تصمیم 
قطعی ، از حمید درخش��ان و س��ایر اعضای کادر فنی 
این تیم حمایت کنند تا آنها هم بتوانند عملکرد و نتایج 

خوبی را برای این تیم بر جای بگذارند.
از برخورد آقایان در زمانی سرمربی تیم ملی 

بودم ناراحتم
سرمربی پیش��ین تیم ایران با انتقاد از شرایط مشابهی 
که زمان س��رمربیگری اش در تیم ملی ب��رای او وجود 
داشته است، افزود: به خاطر دارم زمانی که سرمربی تیم 
ایران بودم، آقایان با مربیان مختلف مذاکره می کردند 
و ش��رایط برای من که هنوز س��رمربی تیم بودم اصال 
مس��اعد نبود! وقتی خودم آن وضعیت را درک کردم و 
ناراضی نبودم چطور می توانم مشابه آن را برای حمید 
درخشان بخواهم؟! از آن برخوردها ناراحتم و هیچ وقت 
نمی خواهم برای همکارم هم وجود داشته باشد؛ ضمن 
اینکه پرسپولیس هم ممکن اس��ت از چنین وضعیتی 

متضرر شود.
پرس�پولیس بهتر اس�ت رفت�ار حرفه ای تر 

داشته باشد
قطبی با بیان اینک��ه انتظار رفتار حرفه ای تر از س��وی 
باشگاه پرس��پولیس دارد، تصریح کرد: از طریق مهدی 
حاج باقر مدیر برنامه هایم مذاکره ای با باشگاه پرسپولیس 
ش��ده اس��ت و من هم پذیرفتم اگر روزی بتوانم به این 
تیم خدمت کن��م، به خاطر هواداران ب��ا کمال میل آن 
را بپذیرم؛ نهایتا برای حضور در این تیم اعالم آمادگی 
کردم. فقط فرصت زیاد نیس��ت و با نزدیک ش��دن به 
بازی های لیگ قهرمانان آس��یا انتظار می رود باش��گاه 
پرسپولیس به خاطر از دست نرفتن زمان، اگر تصمیم 

نهایی اش را گرفت حرفه ای تر عمل کند.

تابش مطرح کرد:

بانوان می توانند رییس فدراسیون  شوند
افشین قطبی :

توافقم با پرسپولیس فقط برای این فصل است

ب��ه عقی��ده خیل��ی از 
کارشناسان امورسیاسی 
و اجتماعی، ورزش یک 
پدیده اجتماعی اس��ت وباید ب��ه آن از این 
منظرن��گاه کرد؛اما برخی مواقع مس��ووالن 
ومدیران باش��گاه های ورزش��ی این مهم را 
دربعضی رش��ته ها نادیده می انگارند،نظیر 
هندبال که متاسفانه با اینکه ازجمله ورزش 
ه��ای پرس��ابقه وپرطرفداراس��ت مورد بی 
مهری قرارمی گیرد. هندبال باشگاه سپاهان 
نیزاز این امر مستثنی نبودو دریکی دوسال 
گذش��ته علیرغم جایگاه بس��یارخوبی که 
درسطح کشورداشت، ازسوی مسووالن وقت 
منحل شد وبازیکنان ش��اخص ونامداراین 
تیم از روی اجبار زادگاهشان راترک کردند 
و به س��ایر تیم ها از جمله  تیم ثامن الحجج 
سبزوارپیوس��تند و به واقع ف��دای فوتبال 
س��پاهان ش��دند؛ زیرا مس��ووالن به ویژه 

مدیرعامالن باش��گاه های ورزشی معتقدند 
که فوتبال محبوب ترین ورزش قرن اس��ت 
وبه این رش��ته ورزش��ی که معجزه آسا به 
پدیده نوآوری بدل ش��ده بها م��ی دهند و 
اعتق��اد دارند، هی��چ ورزش دیگ��ری نمی 
تواند جایگزین فوتبال شود.  همچنین آنها 
معتقدند، فوتبال تنها رش��ته ورزشی است 
که با بازی ه��ای اعج��اب انگیز،ازهواداران 
بی ش��ماری دردنی��ا برخور دار می باش��د! 
درحالیکه با مروری به نتایجی به دست آمده 
در سال های گذشته،پی به این حقیقت انکار 
ناپذیر خواهیم بردکه فوتبال ایران درآسیا 
وجهان،جایگاهی که درش��ان ایران باش��د 
ندارد واین واقعیت را به عینه شاهد هستیم 
که نس��بت به سایر رش��ته ازجمله هندبال 
که عن��وان بیس��ت ویکم جه��ان را به خود 

اختصاص داده، خیلی عقب است!
این اش��اره کوتاه به این خاطرمطرح ش��د 

که از یک ورزش مظل��وم پرتحرک، جذاب 
ودلنش��ین، به نام هندبال ی��اد کنیم که با 
دارا بودن جوانان غیرتمند وخوش تکنیک 
فراوانی همچ��ون برادران اله کرم وس��جاد 
اس��تکی، میالدمس��ائلی، مهدی بیجاری، 
س��عید برخورداری و... اس��ت ودربیس��ت 
وچهارمی��ن دوره مس��ابقات قهرمان��ی 
2015هندب��ال جه��ان، که ب��ا حضور 24 
تیم برتر دنی��ا دردوحه قطر برگزارش��د، با 
سرافرازی در رویاروئی با تیم های طراز اول 
جهان وپیروزی غرورآفری��ن برابر تیم های 
عربستان و شیلی، با شایستگی در رده بیست 

ویکم قرارگرفت.
امیدواری��م دس��ت ان��در کاران ورزش 
ومدیرعام��الن باش��گاه های متم��ول، به 
خاطر داش��ته باش��ند که ب��ا ورزش هایی 
مانند والیبال، هندبال و بس��کتبال هم می 
تواند با صرف هزین��ه های به مراتب کمتراز 
فوتبال، به اهداف مورد نظر دست پیداکند 
وقدم درمیدان های بزرگ آسیایی وجهانی 

بگذارد.
با این مختص��ر توضیحات م��ی پردازیم به 
گزارش دیداربس��یار حساس ودرعین حال 
جذاب وتماش��ایی دوتیم مدع��ی درهفته 
دوازدهم لیگ برترهندبال کشورکه متاسفانه 

به جنجال کشیده شد.
 تقاب��ل ثام��ن الحج��ج س��بزوار وف��والد 
سپاهان،حس��اس تری��ن و مه��م تری��ن 
دیدارتوفانی هفته دوازده��م لیگ برتر بود 
که درسالن شهید س��جادی اصفهان برگزار 
شد . تیم سپاهان در ش��هر خود و درمقابل 
حمایت یکپارچه تماشاگران و هوادارانش تا 
دقایق پایانی تا مرز پیروزی هم پیش رفت؛  
اما در آخرین لحظات روی درخشش برادران 
اس��تکی، بازیکنان ملی پوش اصفهانی تیم 
ثام��ن الحج��ج از یکس��و و ورود ب��ی رویه 
وغیرقانون��ی فرد غیرمس��وول واعتراض به 
رای داوران از س��ویی دیگرس��بب شد تا با 
نتیجه نزدیک ) 25 بر23( بازی را واگذارکند 
وشکستی راپذیرا ش��ود که هرگزسزاوارآن 
نبود، چرا ک��ه الح��ق بازیکنانش ب��ه ویژه 

سعید پورقاسمی، س��یدمصطفی ساداتی، 
محمدمه��دی عس��گری، به��روز نجفیان، 
ایمان احس��ان نژاد، علی مانی��ان، ودروازه 
بان جوان عباس اس��د زاده،عالی کار کردن 
وباغی��رت وتعص��ب خاص��ی درمقابل ملی 
پوشان ثامن الحجج کاری کردند کارستان. 
اما چند اش��تباه داوری واش��تباهات فردی 
درامر پاس��کاری که معلول ش��تاب زدگی 
واس��ترس بی��ش ازح��د بود،درثانیه های 
پایان��ی ودرحالی که س��اداتی ومانیان را به 
خاطر اخراج )دیسکالیفه( دراختیار نداشت 
ولحظاتی ه��م بازیکنانی ش��امل دو دقیقه 
محرومیت از بازی داشت که باعث شد تا با 
سه بازیکن باقی مانده درزمین بازی را دنبال 
کند، مزید برعلت شد تا سپاهانی هایی که 
با یک گل پیش��تازبازی بودند، با اختالف 2 
گل بازی ب��رده را با باخت ع��وض کنند؛ اما 
تیم ثامن الحجج س��بزواربا تم��ام بازیکنان 
ملی پوش��ی ک��ه دراختیارداش��ت، دراین 
ب��ازی و درمقابل تالش به وقفه وخس��تگی 
ناپذیربازیکنان پر انگیزه سپاهانی ها،درحد 
تیم مدعی قهرمانی نبود وشاید هم می شود 
گفت مقهورش��رایط حاکم و جو سالن شده 
وتش��ویق بیش از پانصد هوادارسپاهانی که 
یکپارچه وبال انقطاع زردپوش��ان س��پاهان 
را مورد حمایت قرارداده بودند،  درش��رایط  

بازی ثامن دخیل بود.
به هر تقدیرسپاهانی ها که به دنبال رسیدن 
به اعتب��اری که درس��ال های ن��ه چندان 
دوردارا بودن��د و ب��ه دالیل��ی نامعلومی که 
سبب ش��دتا دچارپاره ای دگرگونی شودو 
نام قهرمان چندین دوره، خدشه دارشود،و 
به دورازانتظارکارشناسان ودست اندرکاران 
هندبال کشورازادامه حضور درلیگ برتر باز 
بماند وبه صالحدید باش��گاه یکی، دوسالی 
ازک��وران مس��ابقات دوربماند. ب��ا اراده ای 
استوار، مصمم شده اند پاسخ اعتماد مهرزاد 
خلیلیان مدیرعامل جدید باش��گاه سپاهان 
را،باتالش��ی همه جانبه وبرد های با ارزش 
خود درمقابل تیم های مطرح بدهند و ثابت 
کند که می خواهند باردیگ��ر اصفهان رابه 

روزهای درخش��انی که به عنوان  قطب اول 
هندبال کشورشهره بوده سوق دهند. 

این بازی حواش��ی ه��م داش��ت. دردقایق 
پایانی که همه منتظر پیروزی تیم سپاهان 
بودند ومهاجم اصفهانی در ش��رایط  گلزنی 
قرارداش��ت کادرفنی س��پاهان درخواست 
وقت استراحت کرد که درهمین لحظه هم، 
تیم سپاهان به گل رسید؛ اما ثانیه ای قبل از 
به ثمر رسیدن گل، با سوت داورمسابقه بازی 
قطع ودرنهایت گل پذیرفته نش��د وهمین 
امر باعث ش��د فردغیرمس��وولی  ب��ا لباس 
غیرورزشی، درحالی که بازی درجریان بود 
وشخص دکتر مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل 
شایس��ته ک��ه از مدی��ران الی��ق وباتجربه 
ورزش��ی نظاره گربازی، به میدان رفته وبه 
طرف داور حمله برند که ب��ا دخالت فرامرز 
میابادی ریی��س ونماینده هی��ات هندبال 
استان اصفهان ونیروهای انتظامی این فرد 
خاط��ی وعصبی به بی��رون از زمی��ن بازی 
هدایت شد؛ اما درپایان بازی باردیگر همین 
شخص به سمت میزداوران حمله ور و باعث 
درگیری ش��دیدی ش��د که اگ��ر، نماینده 
فدراسیون،مس��ووالن برگزاری ونیروهای 
انتظامی ب��ه موقع مداخله نم��ی کردند وبا 
مدیریت مانع بگومگو ومرافعه نمی ش��دند 
تا غایله ختم به خیرش��ود، معلوم نبود چه 
اتفاقات ناگ��واری وغیر قابل جبرانی رخ می 

داد.
باشگاه فوالد س��پاهان باید منتظر گزارش 
نهایی نماینده و ناظرمس��ابقه باشد . داوود 
توکلی، رییس کمیته داوران کنفدراسیون 
هندبال آسیا وعضوارشد فدراسیون جهانی 
درآرام کردن اوض��اع وخواباندن غائله نقش 
اساس��ی ومهم��ی داش��تند؛ ضم��ن اینکه  
منتظرتصمیم��ات نهای��ی کمیت��ه قضایی 
فدراس��یون هندب��ال جمهوری اس��المی 
هم باید بود ک��ه به یقین بی تف��اوت از این 
قضی��ه نخواهد ب��ود ومجرم��ان اصلی بروز 
این حوادث رابرابر مق��ررات جریمه خواهد 
کرد.  ب��ه هرحال وقوع چنی��ن حوادث تلخ 
وناگوارغیرورزش��ی در شان ورزش اصفهان 
نیس��ت وامیدواریم درآینده شاهد اینگونه 
اتفاقات تاسف باربه ویژه درحضورشخصیت 
های ش��اخص کنفدراس��یون هندبال آسیا 

وفدراسیون جهانی نباشیم.

درهفته  دوازدهم لیگ برترهندبال کشور

بازی زیبا وجذاب، به جنجال ودرگیری کشیده شد!

بهداد سلیمی:

اتفاقی که در قزاقستان افتاد، در 
آمریکا تکرار نمی شود

قهرمان المپیک 2012 لندن، این روزها ب��ه تنهایی و با انگیزه 
باال در کمپ تیم های ملی وزنه برداری مش��غول س��پری کردن 

تمرینات آماده سازی است.
 بهداد سلیمی که در رقابت های جهانی قزاقستان روی سکوی 
نایب قهرمانی جهان ایس��تاد، با وجود تعطیلی اردوی تیم ملی 
وزنه برداری بزرگس��االن از اوایل دی ماه تمرینات آماده س��ازی 
خود را در کمپ تیم های ملی آغاز کرد و با گذش��ت دو ماه از آن 
تاریخ، همچنان تنها ملی پوش حاضر در اردوهای تیم ملی است 
و با انگیزه ای بیش��تر زیر نظر حس��ین توکلی به تمرینات خود 

ادامه می دهد.
سلیمی هدف از این تمرینات را رسیدن به شرایط آرمانی، قبل 
از ش��روع اردوهای تیم ملی عنوان کرد و گفت: برای کس��ی که 
همیشه روی سکوی قهرمانی می ایس��تاد، دوم شدن در رقابت 
های جهانی باعث می شود تالش کنم تا بار دیگر عنوان قهرمانی 
جهان را برای کش��ورم به ارمغان بیاورم. وی افزود: من با انگیزه 
مشغول انجام تمرینات آماده سازی هستم و به چیزی جز کسب 

عنوان قویترین مرد جهان در سال 2015 فکر نمی کنم.
سلیمی در پاسخ به این س��وال که آیا از انجام تمرینات انفرادی 
خسته نمی ش��ود، گفت: به هر حال تمرین وزنه برداری آن هم 
به صورت انفرادی سخت و طاقت فرساست. با این حال من هم 
کسی نیستم که اجازه دهم اتفاقی که چند ماه پیش در قزاقستان 
افتاد، سال آینده در آمریکا تکرار شود. این تنها انگیزه ای است که 

از فشار سختی تمرینات این روزها برای من می کاهد.
رقابت های جهانی 2015 که حکم مرحله نهایی انتخابی المپیک 
2016 لندن را دارد، آبان ماه س��ال آینده در هیوس��تون آمریکا 

برگزار می شود.
مهاجم ذوب آهن ادعا مي  کند دربي اصفهان، دربي بود که هر دو 

تیم مي  توانستند در آن برنده باشند.
ورزش سه: کاوه رضایی بعد از تساوی یک بر یک ذوب آهن برابر 
سپاهان گفت: بازی قشنگی بود و موقعیت های زیادی روی هر 
دو تیم بود. مطمئن هس��تم تماش��اگرانی که به استادیوم آمده 
بودند، همه راضی به خانه هایشان برگشتند و بازی ای بود که هر 

دو می  توانستند برنده باشند.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود 10نفره شدن سپاهان، 
ذوب آهن نتوانس��ت موقعیت خاصی روی دروازه حریف ایجاد 
کند ه��م گفت: همانط��ور که گفت��م دربی همیش��ه یک بازی 
حساس اس��ت. البته من قبول ندارم که ما موقعیت نداشتیم ما 
یکی، دو موقعیت خیلی خوب داشتیم که آنها را از دست دادیم. 
می  توانستیم برنده بازی باشیم اما سپاهان هم بسیار خوب بازی 
کرد. ما توانس��تیم در این بازی هم به روند رو به رشدمان ادامه 
دهیم و سعی می  کنیم در بازی های بعدی هم بهتر عمل کنیم.

مهاجمان ذوب آهن ادعا می  کند از حضور در این تیم حس��ابی 
راضی اس��ت: من از حضور در ذوب آهن بس��یار راضی هستم و 
تالش کردم که بهترین بازی هایم را برای این تیم انجام دهم تا 
هم به خودم کمک کنم و هم به باش��گاهم. یحیی گل محمدی 
مربی ای اس��ت که خیلی راحت تاکتیک هایش را به بازیکنان 

انتقال می  دهد و من هم هیچ مشکلی برای بازی کردن ندارم.

قیمت پایه همان 290 میلیارد تومان است

شرایط جدید واگذاری سرخابی ها 
اعالم شد

با تصویب هیات واگذاري دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس با 
همان قیمت پایه 290 میلیارد تومان و به صورت 25 درصد نقد 

و بقیه اقساط 4 ساله عرضه خواهند شد.
 با تصویب هیات واگذاری دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس با 
همان قیمت پایه و به صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله 

عرضه خواهند شد.
با تایید اعضای هیات واگذاری، دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
با همان قیمت پایه 290 میلیارد تومان برای هر باشگاه، با شرایط 
25 درصد حصه نقد و بقیه به صورت اقس��اط 4 س��اله)8 قسط 

مساوی 6 ماهه( به مزایده گذاشته خواهد شد.
بر اس��اس این گزارش؛ آگهی مزایده عمومی این دو باشگاه نیز 
متعاقبا در روزنامه های کثیراالنتشار و س��ایت سازمان اعالم و 

منتشر خواهد شد.
با گل تماشایي پیرلو

پیروزی خفیف یوونتوس مقابل آتاالنتا
یوونتوس با پیروزي 2-1 مقابل آتاالنتا، بار دیگر فاصله اش با رم، 

تیم دوم جدول سري A، را به 10 امتیاز افزایش داد.
در این دیدار شاگردان مکس آلگری ابتدا از حریف عقب افتادند 

اما در نهایت توانستند به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنند.
همان طور که انتظار می رفت بازی با برتری یوونتوس آغاز شد 
و بازیکنان این تیم در همان دقایق ابتدایی، چند موقعیت خوب 
روی  دروازه حریف ایجاد کردند؛  اما در دقیقه 25، آتاالنتا بود که 
روی یک ضربه کرنر، برخالف جریان بازی به گل رسید. ارسال 
خوب  اربی امانوئلسون، با ضربه سر میلیاکیو، وارد دروازه بوفون 
شد. یوونتوسی ها خیلی زود می توانستند به گل تساوی برسند 
اما واکنش خوب دروازه بان آتاالنتا، مانع از باز شدن دروازه این 
تیم ش��د. با  این وجود، حمالت یوونتوس��ی ها ادامه پیدا کرد و 
آنها س��رانجام در دقیقه 39 به گل تساوی رسیدند. ارسال پیرلو 
از روی نقطه کرنر، با ضربه سر بونوچی همراه شد؛ اما دروازه بان 
حریف این ضربه را برگش��ت. توپ برگشتی در  شلوغی محوطه 
شش قدم آتاالنتا به یورنته رس��ید و او با یک ضربه نوک پا، کار 
را تمام کرد. بعد از ای��ن گل بازی تا اندازه ای آرام ش��د و به نظر 
می رس��ید که با همین نتیجه به پایان خواهد رسید؛  اما پیرلو 
در آخرین ثانی��ه های نیمه  اول، یووه را پی��ش انداخت. هافبک 
باتجربه بیانکونری پش��ت محوطه جریمه حریف صاحب توپ 
شد و با ضربه ای محکم و تماش��ایی،  دروازه حریف را باز کرد. در 
نیمه دوم هم برتری یوونتوس��ی ها ادامه پیدا ک��رد و در همان 
دقایق ابتدایی نیمه، پوگبا می توانست با ضربه سر گل سوم یووه 
 را به  ثمر برساند اما بار دیگر اس��پورتیلو دروازه آتاالنتا را نجات 

داد. 
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اخبار کوتاه یادداشت اختتامیه  دومین نمایشگاه مد و لباس چهار مجال و بختیاری
اختتامیه دومین جشنواره مد و لباس با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
در تاالر غدیر ش��هرکرد برگزار ش��د.جواد کارگران در این آیین اظهارکرد: سال گذشته نخستین 
جشنواره مد و لباس در استان برگزار شد که با توجه به تجربه سال گذشته و استقبال و مشارکت خوب 
مردم، تشویق به برگزاری دوباره این جشنواره شدیم .وی ترویج لباس های بومی، محلی و اسالمی 

و ایجاد ساختار مناسب برای تولید پوشاک در استان را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

7

 ب��ارش ش��دید ب��رف از نیمه های ش��ب س��ه ش��نبه در 
چهارمح��ال و بختی��اری آغ��از ش��ده و به س��رعت تمام 
مناطق ای��ن اس��تان را س��فید پوش ک��رد،  ب��ه طوریکه 
 ب��ارش نی��م مت��ری ب��رف در کوهرن��گ گزارش ش��ده

 است.
یک سامانه بارشی از روز دوشنبه وارد استان چهارمحال و 
بختیاری شد که موجب بارش های متناوب برف و باران در 

مناطق مختلف این استان شد.
این س��امانه بارشی از نیمه های شب گذش��ته بسیار فعال 
شد و موجب بارش ش��دید برف در مناطق مختلف استان 
چهارمحال و بختیاری شده به طوری که موجب شده است 
ارتفاع برف نیم متری در شهرس��تان کوهرنگ ثبت شود.

کش��اورزان و مردم این استان بسیار خوش��حال هستند و 
 خدارا برای بارش برف در روز های پایانی بهمن ماه ش��کر 

می کنند.
مدیر کل هواشناسی اس��تان چهارمحال و بختیاری با ابراز 
خوشحالی از بارش های قابل توجه برف و باران در این استان 
به خبرنگار مهر گفت: ارتفاع برف در شهرس��تان کوهرنگ 
به حدود نیم متر رسیده اس��ت که این مقدار در ارتفاعات 

کوهرنگ بسیار باالتر است.
مهرداد قطره گف��ت: هم اکنون بارش برف در شهرس��تان 
کوهرنگ و مناط��ق ارتفاعی اس��تان تا ح��دودی جبران 
 کمبود های آب و خشکس��الی های گذش��ته این استان را 

می کند.
وی افزود: هم اکنون در مناطق استان بارش باران قابل توجه 
ثبت شده که بیشترین میزان آن با ۶۰ میلیمتر در شهرستان 
کوهرنگ و کمترین میزان بارش باران در مالخلیفه گزارش 
شده است. وی تاکید کرد: میزان بارش باران در شهرکرد ۱۸ 

میلیمتر گزارش شده است.
وی عن��وان ک��رد: میانگی��ن وزن��ی بارندگ��ی س��ال 
زراع��ی س��ال ج��اری ۴۰۸ میلیمتر اس��ت که نس��بت 
 به دوره مش��ابه س��ال قب��ل ۱۵ درص��د افزایش داش��ته

 است.
مسدود شدن گردنه چری و شاه منصوری

 مدی��ر راه��داری راه و شهرس��ازی اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری در خصوص وضعی��ت راه ها گفت: تم��ام جاده 
های اس��تان لغزنده اس��ت و رانن��دگان بای��د در مناطق 
 ارتفاع��ی و گردن��ه ه��ا زنجیر چ��رخ ب��ه همراه داش��ته

 

باشند.
شهرام ندیمی گفت: بارش برف در کوهرنگ بیشتر از مناطق 
دیگر استان بوده و بارش برف سنگین موجب مسدود شدن 
گردنه چری و گردنه شاه منصوری در این شهرستان شده 

است.
وی بیان ک��رد: رانندگان از 
سفر غیر ضروری به مناطق 
ارتفاعی استان پرهیز کنند 
و وس��ایل ضروری و کمکی 
مانن��د غ��ذا، پت��و، زنجیر 
چرخ، کم��ک ه��ای اولیه 
 و... و. را ب��ه همراه داش��ته

 باشند.
معاون ام��داد و نجات هالل 
احم��ر اس��تان چهارمحال 
و بختیاری نی��ز گفت: نیرو 
های ام��داد و نجات فعالیت 
بسیار زیادی طی شبانه روز 
گذشته در کمک به مسافران 
در ج��اده های این اس��تان 

داشتند.
برومند جهانگیری ادامه داد: نیروهای امداد و نجات هالل 
احمر این استان در طی شبانه روز گذشته به ۳۰۰ نفر امداد 

رسانی کردند.
وی گفت: طی ش��ب گذش��ته ۱۳ اکیپ ام��دادی در این 
اس��تان فعال بود. وی اذعان داش��ت: کمک های نیروهای 
امدادی هالل احمر در راس��تای اس��کان دادن مس��افران، 
 ارائه غ��ذا و پتو، کمک به بس��تن زنجی��ز چ��رخ و... بوده 

است.
معاون امداد و نجات هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: بیشترین امداد رسانی ها در جاده بازفت وکوهرنگ و 

جاده لردگان بوده است.

بارش نیم متری برف در کوهرنگ امام جمعه شهرکرد: 

تکیه برتوان داخلی بیش 
ازنتایج مذاکرات بر سرنوشت 

کشور تاثیردارد
نماینده ول��ی فقیه در 
اس��تان چهارمح��ال 
ام��ام  وبختی��اری و 
جمعه شهرکرد گفت: 
اتکا بر توانمندی های 
داخلی کشور و حرکت 
به سمت تحقق اهداف 
مقاومت��ی،   اقتص��اد 
بیشتر ازنتایج مذاکرات 

با ۱ + ۵ در سرنوشت کشور تاثیر دارد.
حجت االسالم والمسلمین»محمدعلی نکونام« درخطبه 
های نمازجمع��ه این هفته ش��هرکرد درمص��الی امام 
خمینی)ره( اظهار داشت: اگر مقوله اقتصاد مقاومتی از 
سال های گذش��ته مورد توجه قرار گرفته بود، نیازهای 
اقتصادی کشور امروز در داخل تامین می شد و نیازمند 

دل بستن به نتایج مذاکرات و کاهش تحریم ها نبودیم.
وی ادامه داد: امروز نیز تمام توان کشور را نباید محدود 
و متوجه مذاکرات و کاهش تحریم ها کرد، بلکه با برنامه 
ریزی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه 
اقتصاد مقاومتی، باید از وابس��تگی کش��ور به بیگانگان 

بکاهیم. 
خطی��ب جمع��ه ش��هرکرد تصریح ک��رد: م��ردم باید 
ب��ا حمای��ت از محص��والت و تولی��دات داخل��ی و 
همچنین تولیدکنن��دگان داخلی نیز ب��ا ارتقاء کیفیت 
 تولی��دات، زمینه کاهش وابس��تگی به خ��ارج را فراهم

 سازند.
حجت االس��الم نکونام همچنین با محکومیت جنایات 
گروه های تکفیری اظهار داش��ت: گروه ه��ای وهابی و 
تکفیری با حربه قرار دادن ظواهر برخ��ی از آیات قرآن 
بدترین جنایت ها را در حق مسلمان اعم از شیعه و سنی 
مرتکب می شوند و این اقدامات آنان در راستای اهداف 
دشمنان اسالم به خصوص صهیونیست ها و آمریکاست.

وی ادام��ه داد: ای��ن گون��ه جریان ه��ا که با دس��تاویز 
قراردادن مبارزه با ش��رک، خون انس��ان ه��ای بی گناه 
را بر زمین م��ی ریزن��د و از قرآن تفس��یرهای منفعت 
طلبانه می کنن��د، نمی توانن��د هادی مردم به س��وی 
 اسالم باش��ند؛  بلکه ابزارهایی در دست دشمنان اسالم 

هستند.

امامی:

کارخانه لنت پارسیان شهرستان کیار بهره 
برداری شد

 رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از بهره 
برداری کارخانه لنت پارسیان شهرستان کیار خبر داد.

 سید نعیم امامی با اش��اره به اینکه کارخانه لنت پارسیان شهرستان کیار 
بهره برداری شده است، گفت: این واحد صنعتی با سرمایه ای بالغ بر  ۷۸۶۹ 
میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.وی افزود: این واحد صنعتی زمینه 
اشتغال مستقیم ۱۶ نفر را فراهم کرده اس��ت.وی گفت: این واحد تولیدی 
در قطب صنعتی شهرس��تان کیار بهره برداری شده است و نقش مهمی را 
در توسعه اش��تغال این منطقه ایفا کره است. رییس سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه صنعت مهمترین 
راهکار برای ایجاد اشتغال در این استان به ش��مار می رود که باید توسعه 

واحد های صنعتی را در این استان مورد توجه بیشتر قرار داد.

ارائه خدمات رایگان به منطقه جنگل نشین 
در چهارمحال

2۰۰ نفر از روس��تاییان جنگل نش��ین لیرابی در شهرس��تان لردگان از 
خدم��ات درمانی و بهداش��تی رایگان بهره مند ش��دند.رییس جمعیت 
هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: یک تیم پزش��کی ۱۱نفرشامل 
پزش��ک عمومی، پیراپزشک، پرستار، کارش��ناس مواد مخدر، با حضور 
در ای��ن منطقه 2۰۰ نفر را رایگان درمان و ویزیت کردند.فروغی افزود: 
ارائه خدمات آموزشی بهداش��تی، ویزیت، بسته های غذایی، بهداشتی 
وخدمات مامایی از اقدامات تیم اعزامی در این منطقه جنگل نشین بود. 
وی افزود: در این اعزام یک روزه ۶۰ میلیون ریال دارو، خدمات درمانی 
عمومی و تخصصی و اقالم بهداش��تی به صورت رایگان در اختیار اهالی 
این روس��تا قرار گرفت . شهرس��تان لردگان در فاصله ۱۸۰ کیلومتری 

مرزک شهرکرد قرار دارد.

توزیع 1550 تن میون شب عید از 25 
اسفندماه در استان

مدیرکل تعاونی روستایی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۱۵۵۰ تن 
میوه شب عید استان از 2۵ اس��فندماه خبرداد.عباس سیاح در ستاد 
تنظیم بازار اس��تان از توزیع میوه شب عید از 2۵ اس��فندماه در بازار 
اس��تان خبرداد و گفت: امسال ۱۵۵۰ تن س��یب و پرتقال برای شب 
عید اس��تان از مازندران خریداری شده اس��ت.وی اظهار کرد: از این 
میزان ۹۵۰ تن پرتقال به قیم��ت کیلویی2۷۰۰ توم��ان و ۶۰۰ تن 
سیب درختی)۳۰۰تن س��فید و۳۰۰تن زرد( کیلویی 2۶۰۰ تومان 
توسط تعاونی روستایی اس��تان خریداری شده اس��ت که پرتقال از 
چهارم اسفندماه ظرف شش روز وارد اس��تان می شود و در سردخانه 
شهید بهشتی سامان و سردخانه فرادنبه ذخیره می شوند.سیاح با بیان 
اینکه سیب درختی خریداری شده در انبارهای اصفهان ذخیره شده 
است تصریح کرد: س��یب در انبارهای اصفهان می ماند و از ۱۵ اسفند 
وارد استان می شود.وی خاطرنشان کرد: شبکه اصلی توزیع میوه شب 
عید استان اتحادیه تعاونی ها در شهرستان های استان  هستند و خرده 

فروشان نیز توسط کمیته راهبردی استان مشخص می شوند.
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ابالغ تجدیدنظرخواهی
اصفهان  اختالف  حل  شورای   27 شعبه   52/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/1
 تجدیدنظرخواه اصغر میرمحمد صادقی به طرفیت حمید میرمحمد صادقی و آفاق حبیبی نیا
نیا حبیبی  آفاق  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  لذا  است  نموده   تجدیدنظرخواهی 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظر خوانده 
10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
تجدیدنظر  مراجع  به  پرونده  و  تلقی  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  در 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   27 شعبه  الف:32970  شد.م  خواهد   ارسال 

اختالف اصفهان
ابالغ تجدیدنظرخواهی

اصفهان  اختالف  حل  شورای   27 شعبه   53/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/2
 تجدیدنظرخواه اصغر میرمحمد صادقی به طرفیت حمید میرمحمد صادقی و آفاق حبیبی نیا
نیا حبیبی  آفاق  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  لذا  است  نموده   تجدیدنظرخواهی 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظر خوانده 
10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2  شماره 
مراجع  به  پرونده  و  تلقی  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  در  نمایید. 
تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:32971 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/3 در خصوص پرونده کالسه 2007/93 خواهان محسن فتح دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مرتضی اسکندری کتکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 94/1/18 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  14حقوقی  شعبه  الف:32976  میشود.م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/4 در خصوص پرونده کالسه 2006/93 خواهان محسن فتح دادخواستی مبنی بر 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  محمودی  ملک  مهرداد  طرفیت  به  مطالبه 
سه شنبه مورخ 94/1/18 ساعت 12ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  الف:32977  میشود.م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/5 در خصوص پرونده کالسه 795/93 خواهان سید رضا غالمی دادخواستی مبنی 
بر انتقال سند به طرفیت عادل کریم زاده – علی رئیسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است  برای مورخ 94/1/15 ساعت 16عصر 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   39 شعبه  الف:32979  میشود.م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
12/6 در خصوص پرونده کالسه 703/93 خواهان حسن صادقی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت جالل اسماعیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/15 
ساعت 16/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.

م الف:32980 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/7 در خصوص پرونده کالسه 2010/93 خواهان سید محمد بنی لوحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی رامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 94/1/22 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

میشود.م الف:32981 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  نسب  نیک  فرشاد  خواهان   751-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/8
انتظامی  شماره  به  موتورسیکلت  دستگاه  یک  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
نموده  تقدیم  نوروزیان  حسینعلی   – نبی  مرادی  اسحاق  طرفیت  به  8614-اصفهان54 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/1/15 ساعت17 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلیپور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:32983 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
  ابالغ وقت رسيدگی

12/9 در خصوص پرونده کالسه 1347/93ش9 خواهان حمیدرضا صانعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت طهمورث محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   9 شعبه  می شود.م الف:32986  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

صانعی  حمیدرضا  خواهان  1345/93ش9  کالسه  پرونده  خصوص  در   12/10
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حبیب ا... مدینی 2- لیال کامران تقدیم نموده 
تعیین  8/30صبح  ساعت   94/1/26 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32987 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
12/11 در خصوص پرونده کالسه 2024/93 خواهان هادی مسلمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت زهرا ابراهیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   94/1/17 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   9 شعبه  می شود.م الف:32988  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/12 در خصوص پرونده کالسه 2025/93 خواهان هادی مسلمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت زهرا ابراهیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 94/1/17 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   9 شعبه  می شود.م الف:32989  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/13 در خصوص پرونده کالسه 93-2013 خواهان سعید کدخدایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمدعلی جوادیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/1/18 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:32991 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/14 در خصوص پرونده کالسه 1643/93 خواهان عباس قاسمی نژاد دادخواستی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  ترابی  اصغر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
یکشنبه مورخ 94/1/23 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   7 شعبه  می شود.م الف:32993  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/15 در خصوص پرونده کالسه 93-2031 خواهان محسن فتح دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمود دارابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/22 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:32994 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/16 در خصوص پرونده کالسه 1764/93 خواهان سعید کدخدایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عبدالرضا عبداللهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  94/1/22 ساعت 10صبح تعیین گردیده است 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:32995 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  کدخدایی  سعید  خواهان   1765-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/17
مبنی بر مطالبه به طرفیت پیمان میرزایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/1/22 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:32996 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/18 در خصوص پرونده کالسه 93-1997 خواهان محسن فتح دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت بهمن سراجی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/17 
ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:32998 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

کمه  باغ  نوروزی  حسن  خواهان   1584/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/19
تقدیم  کریمی  حسن   – هوره  درخشان  نرجس  طرفیت  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/1/22 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33002 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  عبدالحسینی  حمید  خواهان   881/93 کالسه  پرونده  درخصوص   12/20
مبنی بر مطالبه به طرفیت یدا... رمضانپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/1/22 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33003 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

12/21 در خصوص پرونده کالسه 2048/93 خواهان سبحان صادقی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسام کیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  94/1/22 ساعت 11صبح تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33005 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

افزایش 15 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

بیشترین میزان  
بارش با ۶0 میلیمتر 

در شهرستان 
کوهرنگ و کمترین 

میزان بارش باران 
در مالخلیفه 

گزارش شده است
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پژوهشگران کره ای با اس��تفاده از نانو روبان های سیلیکونی 
موفق به ساخت پوس��ت مصنوعی هوشمند شدند که قادربه 
حس کردن دما، فش��ار و رطوبت اس��ت. این پوست، حاوی 
آرایه های چند الکترودی اس��ت که می توان از آن در روبات 
ها و جراحی های پروتوز استفاده کرد.» دای هونگ کیم« از 
دانشگاه ملی سئول گفت: گروه های تحقیقاتی مختلفی در 
سراس��ر جهان به دنبال س��اخت بازوهای روباتی هستند که 
دارای موتور و عملگر باشد. در کنار این، ساخت پوستی که قادر 
به تشخیص دما و رطوبت باش��د نیز اهمیت زیادی دارد، این 
پوست هوشمند می تواند داده های مختلفی را پردازش کرده 
و دستور الزم را به مغز روبات برای انجام کار دهد. این دستور 
در قالب یک سیگنال به بازوها و پای روبات می رسد.هر چند 
پیشرفت های قابل توجهی طی سال های اخیر در این حوزه 

انجام شده اما تولید مدار در پوست مصنوعی و قطعات پروتز 
هنوز به صورت چالشی برای دانشمندان وجود دارد، در حال 
حاضر بیش��تر بیماران از پروتزهای لگن برای مقاصد زیبایی 
استفاده می کنند و گروهی نیز برای حرکت بهتر از این پروتزها 
بهره می گیرند. یکی از چالش های پژوهشگران آن است که 
پوست مصنوعی باید بسیار نازک بوده و انعطاف پذیری باالیی 
داشته باشد تا بتوان آن را روی سطوح مختلف انحناء دار نظیر 
انگشتان دست قرار داد.پوست مصنوعی باید روی بافت های 
زیس��تی بدن قرار گیرد بدون این که آس��یب ببینند. بیشتر 
مواد مورد اس��تفاده در صنعت الکترونیک از ترکیباتی نظیر 
سیلیکون تشکیل شده که ش��کننده و سخت هستند.اخیرا 
حس��گرهای جدیدی با اس��تفاده از میکرو و نانومواد ساخته 
شده است، پوست مصنوعی جدیدی که این گروه تحقیقاتی 

تولید کرده اند از نانوروبان های سیلیکونی تشکیل شده و از 
انعطاف پذیری باالیی برخوردار است. این پوست رفتاری شبیه 
پوست طبیعی دارد، حسگرهای مختلفی درون این پوست به 
کار رفته است، بخشی از این پوست می تواند تنها یک درصد 
 کشیده شود در حالی که بخش دیگر آن تا 20 درصد کشیده 

می شود.
این پوست را می توان به سیستم عصبی موجودات زنده متصل 
کرد ب��ه طوری که ام��کان آزمایش آن روی م��وش ها وجود 
دارد. از نانوذرات اکسید سریم در این پوست استفاده شده تا 
التهاب را به حداقل برس��اند. ملتهب شدن، معموال موجب از 
 بین رفتن سلول های عصبی شده و به سیستم عصبی آسیب 

می زند.

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن گفت: 
در ایران اقدامات خوب��ی برای حفاظت 
از محیط زیس��ت در حال انجام اس��ت و 
در آینده نزدیک به نتایج مثبتی خواهد 
رس��ید. »س��کی« در مراس��م افتتاحیه 
چهاردمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی 
محی��ط زیس��ت گف��ت: موض��وع این 
نمایش��گاه اقتصاد سبز و توس��عه پایدار 
است که بس��یار مناس��ب و به جا است. 
وی گف��ت: در دو دهه گذش��ته ایران و 
ژاپن هم��کاری های زیس��ت محیطی 
زیادی در زمینه کنت��رل آلودگی هوا در 
تهران، نح��وه مصرف ان��رژی و مدیریت 

تاالب انزلی داش��تند که دس��تاوردهای 
خوبی حاصل ش��د. همچنین در س��ال 
92 در مالقاتی ک��ه رییس جمهور ایران 
با نخس��ت وزیر ژاپن داشتند به توافقات 
خوبی در زمینه محیط زیس��ت دس��ت.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه 
محیط زیست در ایران اظهار کرد: بخش 
خصوصی نقش خود را به طور فعاالنه ایفا 
خواهد کرد و انتظار می رود زمینه برای 
فعال ش��دن این بخش تا مرحله سرمایه 
 گذاری و رس��یدن به اقتصاد سبز آماده 

شود.
.قائم مق��ام وزی��ر محیط زیس��ت ژاپن 
ادامه داد: ژاپن در دوره ای از رشد سریع 
اقتص��ادی دچار معضل ج��دی آلودگی 
هوا شد؛ هر چند موفق به حل مشکالت 
شدیم اما حل مس��ایل زیست محیطی 
نیازمن��د زمان اس��ت و فای��ق آمدن به 
مسایل محیط زیست کار ساده ای نیست.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط 
زیس��ت دوم تا چهارم اس��فند در محل 
 دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 برپا است.

محقق��ان انگلیس��ی موفق به س��اخت 
ی��ک میکروس��کوپ الکترونی ش��دند 
که قادر اس��ت اش��یایی به ان��دازه یک 
میلیونیم موی انس��ان را بررس��ی کند.

ای��ن میکروس��کوپ الکترون��ی که 3.7 
میلی��ون پون��د ارزش دارد، ب��ا عن��وان 
SuperSTEM3 ش��ناخته می شود و 
 فقط دو نمونه مشابه آن در جهان وجود

 دارد.
این میکروس��کوپ با ان��رژی 10 میلی 
الکترون ولت، قدرتمندترین ابزار موجود 
در جهان است که ظرفیت تولید تصاویر 
گرافیکی ف��وق العاده دقی��ق از اتم ها را 
دارد.محقق��ان امیدوارند با اس��تفاده از 
این فن��اوری جدی��د بتوانند ات��م ها را 
بهت��ر از گذش��ته بررس��ی و پیوندهای 
موجود بی��ن آن ها را در م��واد مختلف 
 مانند گرافین، با دقت بیشتری مشاهده 

کنند.
این فناوری جدید راه گش��ای پیشرفت 
در زمین��ه های��ی همچون عل��م مواد و 
تولید توان مورد نیاز انس��ان و همچنین 
تحقیقات مرب��وط به س��المت و حفظ 

محی��ط زیس��ت خواهد بود.قرار اس��ت 
این میکروس��کوپ بس��یار پیشرفته در 
موسس��ه تحقیق��ات عل��وم فیزیکی و 
مهندس��ی واقع در البراتوار دارس��بری 
مستقر در چشایر )cheshire(انگلیس 
نص��ب ش��ود.این موسس��ه عه��ده دار 
پیش��برد تحقیقات در عل��وم فیزیکی و 
مهندس��ی در انگلیس اس��ت و س��االنه 
در ح��دود 800 میلیون پون��د در حوزه 
تحقیقات و آم��وزش های حرفه ای پس 
 از ف��ارغ التحصیل��ی، س��رمایه گذاری 

می کند.

ایران در آینده نزدیک به نتایج مثبت 
زیست محيطى خواهد رسيد

ساخت ميکروسکوپ الکترونى با دقت 
یک ميليونيوم موی انسان

ساخت پوست مصنوعى با نانو روبان سيليکونى

موجو زنده ای به نام رابطه 
مشترک

زمانی که عقد ازدواج  بین دو ش��خص منعقد می شود ، 
می گویند ما با همدیگر زندگی را شروع کردیم ، منظور 
زوجین از زندگی این اس��ت که اینها در کنار هم اهداف 
مش��ترکی را دنبال خواهند کرد که در اصطالح ما می 
گوییم زندگی مشترک. یا می توانیم بگوییم زنده کردن 
اهداف مش��ترک و تفاوت های  بین دو نف��ر. باید توجه 
داشته باشیم که رابطه بین زوجین زنده است نه راکد یا 
مرده؛ چون در این صورت به این رابطه نمی توان اس��م 
زندگی را بار کرد. مثال اش��خاصی ک��ه  در حالت طالق 
عاطفی یا متارکه به س��ر می برند، در واق��ع  چیزی به 
اس��م زندگی مش��ترک ندارند.یکی از خصوصیات مهم 
موجودات زنده تغییر و تحول در جس��م  و روح ش��ان 
است و با گذش��ت زمان تغییرات فراوانی در جسم شان 
پدید می آید. گاهی مریض می ش��وند و گاهی سرحال 

و سر خوش اند.
  همچنین گذشت زمان و تغییرات سن ، در جسم شان  
تحول ایجاد می کند و باید با جسم جدید سازگار شوند 
مثال یک پیر مرد هشتاد ساله نباید رفتار یک جوان سی 
ساله را داشته باش��د، چون در صورت تقلید رفتارهای  
شخص جوان جسمش آسیب می بیند؛بنابراین باید از 

جسم خود بیشتر مراقبت کند.
 با توجه به مطال��ب فوق به جرأت می گوی��م  در رابطه 
زوجین اگر هیچ اصطکاکی نباش��د می ت��وان گفت یا 
زندگی ش��ان راکد ش��ده و یا کال از بین رفته اس��ت و 
اال محال اس��ت که زوجی هیچ گونه اختالف س��لیقه با 
همدیگر نداش��ته باش��ند؛ بنابراین وجود اختالفات در 
زندگی مشترک طبیعی است و در مواردی باعث رشد و 
پیشرفت نیز می ش��ود. اما آنچه که مهم است این است 
که راه های بیان عقاید و صحبت کردن را یاد بگیریم و اال 
اختالفات کوچک که نمک زندگی تلقی می شوند. نمک 
روی زخم خواهند شد و جز سوزش هیچ مزه ای نخواهند 
داشت  به همین خاطر تصمیم گرفتیم در این مقاله راه 
های بحث کردن و دعوا کردن  با همسر را بررسی کنیم؛  
اما قبل از آن یاد آور می ش��وم که اص��وال هر دعوایی به 
معنی پایان زندگی مشترک و نفرت زوجین از همدیگر 

نیست مگر اینکه راه صحیح دعوا را بلد نباشیم.
روش های صحيح دعوا با همسر

1- یکی از عوامل مهم ریشه دار شدن دعواهای زوجین  
دخالت دادن اشخاص دیگر در دعوا است. که این مساله 

خودش به دو صورت نمود پیدا می کند:
صورت اول؛ اینکه دعوای  موجود بین خود را به خانواده 
ها یا اشخاص دیگر نس��بت دهیم. مثال اکثر خانم ها در 
دعوا می گویند این حرف، حرف خودت نیس��ت؛ حتما 
مادرت چنین حرفی زده اس��ت یا خواه��ر و یا هر کس 
دیگر ... یا اینکه بعضی از مردان  شروع  به  توهین و اهانت 
به خانواده  همس��ر می کنند. مثال ب��ه خانم می گویند 
اینکه شما حرف متوجه نمی ش��وی و منطقی نیستی 
تقصیر خودت نیس��ت؛ چرا که مادر یا پدرت هم همین 
طور هس��تند...طرح چنین مس��ائلی  ممکن است مثل 
پاشیدن بنزین روی  جرقه های آتش است که در کوتاه 
ترین زمان ممکن جرقه های ضعیف را که یک بچه می 
توانست خاموش کند ، تبدیل به آتش مهیب و خانمان 

سوز می کند .
ص��ورت دوم؛ دخالت عملی اس��ت  و انتق��ال مباحث 
محرمانه خانواده به اشخاص  دیگراس��ت. هر چند این 
اشخاص پدر ومادر زوجین باش��ند؛ چرا که دعوت این 
اش��خاص برای قضاوت  و پا در میانی فق��ط  اتش دعوا 
را شعله ور می کند چون این افراد ذی نفع می باشند و 

غالبا قضاوت شان بی طرفانه نخواهد بود .
بنا براین زوجین باید بدانند که  مساله پیش آمده فقط 
به خودش��ان مربوط می ش��ود و هر اخالق بدی داشته 
باشند مربوط به خودشان است نه خانواده شان ، و باید با 

همدیگر گفتگو کرده و مسئله را حل کنند.
2- ممکن اس��ت زوجین از همدیگر خواسته ای داشته 
باشند و این مساله باعث تشنج در رابطه شان شود، اصل 
داشتن چنین خواس��ته هایی طبیعی اس��ت  اما آنچه 
که مهم اس��ت  نحوه بیان خواس��ته می باشد. بعضی از 
جمالت به هیچ وجه برای  جامه عمل پوشیدن خواسته 
ها مناسب نیستند مثل اینکه شما همسر را مخیر کنید 
بین ادامه زندگی یا قبول خواسته، چرا که در این صورت 
همسر شما نسبت به زندگی مش��ترک دید منفی پیدا 

می کند .
3- استفاده از بعضی کلمات در حین دعوا ممنوع است. 
این کلمات عبارتند از هیچ وقت، همیش��ه ، هرگز ... به 
عبارتی باید از به کارگیری الفاظ  منفی  که کل زندگی 
را هدف قرار می دهد خودداری کرد؛ مثال این جمالت: 
هیچ وقت تو ش��وهر خوبی برایم نبودی. هیچ وقت مرا 
دوست نداشتی. همیش��ه فحاش��ی می کنی. هرگز به 

خانواده من احترام نگذاشتی. هیچ خیری از تو ندیدم. 
4- از مقایسه کردن بپرهیزیم؛ یادمان باشد یک دعوای 
کوچک انتهای زندگی مش��ترک نیست و نباید خطوط 
قرمز شکسته شود. یکی از خطوط قرمز مقایسه کردن 
همسر با دیگران اس��ت.گاهی اوقات طرفین شروع می 
کنند ب��ه تعریف و تمجی��د از دیگران و طعن��ه زدن به 
همدیگر، که این مس��اله ممکن اس��ت دل شکستگی 
عمیقی  بی��ن زوجین ایج��اد کند ک��ه التیامش مدتها 

طول بکشد. 
5- از درد دل با نامحرم بپرهیزیم . از بازگو کردن اسرار 
خانواده و ح��رف دل به نامحرمان بای��د خودداری کرد 
چرا که این مس��ئله ضربه بزرگی بر پیکره زندگی وارد 

می کند.
6- سعی کنیم دعوا را زود تمام کنیم و موجب عصبانیت 
بیش از حد همدیگر نش��ویم، می ت��وان ادامه بحث را 
به زم��ان بهتر و موقع��ی موکول کرد ک��ه زوجین حال 
مساعدی دارند همچنین بعد از دعوا به مباحث و مسائلی 
که در بحث اتفاق افتاده نباید فکر کرد و همه انتقادها و 
بحث ها را خیلی س��ریع از خاطر خود پاک کرد و با یک 
شاخه گل زیبا و نوازش عاش��قانه طراوت از دست رفته 

لحظات گذشته را باز پس گرفت.

حمام اصوال بای��د مکانی برای آرامش فرد باش��د، اما 
می توان��د بالقوه خطرناک باش��د. مطالع��ه جدیدی 
نشان داده است میزان صدماتی که کودکان به خاطر 
زمین خوردن در حم��ام دچار آن می ش��وند به طرز 
عجیبی باالست؛  اما روش هایی وجود دارد که با رعایت 
آن ها می توان احتمال وقوع این مشکالت را کمتر کرد. 

در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
 1- ليزخوردن و افتادن

حتی در حضور و ب��ا نظارت والدین ه��م کودکان در 
حمام، دچار لیزخوردگی و افتادن می شوند.

دکتر اسمیت در سال 2005 بر مبنای اطالعاتی که 
در مورد علل بستری ش��دن کودکان در بیمارس��تان  
ملی کودکان ایالت اوهایو جمع آوری کرده بود متوجه 
شد؛ تعداد کودکانی که به دلیل صدمه دیدن در حمام 

در بیمارستان بس��تری شده اند، به ش��کل عجیبی باال بوده 
اس��ت. همین نتیجه تعجب آور باعث ش��د تا او با موشکافی 
بیشتری به دنبال تجزیه و تحلیل اطالعات ملی در این زمینه 
باشد.دکتر اسمیت دریافت شایع ترین دلیل آسیب دیدگی، 
لیزخوردن و س��قوط اس��ت، که 81 درصد تمام آسیب ها را 
شامل می ش��ود. صورت بیشتر از س��ایر اعضای بدن آسیب 
می بیند و کودکان زیر 5 سال بیش از سایر گروه های سنی در 

معرض خطر هستند. 
اس��تفاده از زیرپایی های الس��تیکی حمام و کف پوش های 
برجسته می توانند تعداد صدمات را کاهش دهند، اما پیشنهاد 
می ش��ود کارخانجات تولیدکنن��ده کاش��ی و موزاییک و... 
طرح هایی مقاوم در برابر لیزخوردن را در ساخت کف پوش ها 
مد نظر قرار دهند)مثال کاشی ها را به صورت برجسته طراحی 
کنند تا امکان لیزخوردن کمتر شود(.با این همه، نکته کلیدی، 
احتیاط است، یعنی باید با احتیاط در حمام راه رفت و کامال 
باید مراقب بچه های کوچک بود.پرده ه��ای حمام از جنس 
وینیل می توانند مواد شیمیایی سمی در هوا آزاد کنند. این 
مواد می توانند باعث بروز آس��م، ناراحتی چشمی یا سرطان 

شوند.
2- قارچ های سمى

استحمام زیر یک دوش با آب روان می تواند بسیار آرام بخش 
باش��د، اما رطوبتی که در حمام باقی می ماند، می تواند برای 
افراد مبتال به مشکالت تنفس��ی گرفتاری های زیادی ایجاد 
کند. قارچی که در منازل یافت می شود و می تواند باعث بروز 
آسم شود، نوعی قارچ سیاه، چسبنده و لزج است که برای رشد 
به رطوبت نیاز دارد، بنابراین اغلب در اطراف لوله های آب یا 
نواحی مرطوب منزل )مثل حمام( یافت می شود.بس��یاری 
از مردم بدون آن که خودش��ان متوجه باشند، دچار عالئمی 
می شوند که به این قارچ مرتبط اس��ت؛ مثل سردرد، حالت 

تهوع یا عالئم آسم. 
به گفته محققان اگ��ر در نقطه ای از منزل ای��ن قارچ وجود 
داشته باشد، می توان مطمئن بود که تخم های آن در سراسر 
منزل پراکنده اس��ت. بنابراین اکیدا توصیه می شود که اگر 
چنین چیزی در منزل ش��ما وجود دارد، بدون درنگ آن را از 
بین ببرید.افراد آسمی نباید در معرض این قارچ قرار بگیرند 
و افرادی هم که آن را پاک می کنند باید از ماسک و دستکش 
استفاده کنند.برای جلوگیری از تشکیل این قارچ می توان از 
محلول کلراین به عالوه تهویه کافی اس��تفاده کرد تا محیط 
کامال خشک ش��ده و شرایط برای رش��د این قارچ نامناسب 
شود.لذا بعد از اس��تحمام، هیچ وقت درب حمام را نبندید تا 

کامال خشک شود.
3- مشکالت پرده دوش

مطالعه یک گروه مدافع محیط زیست نشان داده که پرده های 
حمام از جنس وینیل می توانند مواد ش��یمیایی س��می در 
هوا آزاد کنند. این مواد می توانند باعث بروز آس��م، ناراحتی 
چشمی یا سرطان شوند.دکتر مایکل ش��ید، سرپرست این 
تیم تحقیقاتی می گوید:»ما نتایج دقیقی به دست آوردیم که 
این پرده ها مواد ش��یمیایی خطرناکی را در حجم زیاد تولید 
می کنند«.در این تحقیق 108 نوع ماده شیمیایی کشف شده 
که یکی از آن ها »فتاالت« اس��ت. این م��اده می تواند اثرات 

مضری روی جنین داشته باشد.
با وجود این، برخی محققان این یافته علمی را به  دلیل نوع و 
روش اجرای تحقیق زیر س��وال می برند و معتقدند نتایج آن 
چندان نمی تواند قابل اعتماد باش��د و نباید به استناد چنین 
تحقیقاتی مردم را ترس��اند.اما با تمام این حرف ها این نکته 
مسلم است که اگر واقعا ماده فتاالت از این قبیل پرده ها آزاد 
شود، می تواند بالقوه برای سالمت افراد مضر باشد. بنابراین 
به عنوان یک اقدام احتیاطی، استفاده از پرده هایی از جنس 

نایلون، می تواند گزینه مناسب تری باشد.
افزودن فرمالدئید و دیوکسان به بسیاری از 
شامپوها باعث افزایش خطر ابتال به سرطان 

و بروز مشکالت پوستی می شود.
4- مواد شيميایى شامپوها

نتای��ج ی��ک تحقیق علم��ی که در س��ال 
2009 به چاپ رسید، نشان داد که افزودن 
فرمالدئید و دیوکسان به بسیاری از شامپوها 
باعث افزایش خطر ابتال به س��رطان و بروز 

مشکالت پوستی می شود.
این نخستین تحقیقی بود که به نقش این 
مواد ش��یمیایی در زمینه س��المت انسان 
اشاره داشت.به گفته محققان این مطالعه، 
کارخانه های بسیاری هستند که در تولیدات 
خود از این قبیل مواد اس��تفاده نمی کنن��د و به جای آن یا از 
ترکیبات گیاهی در ش��امپوها اس��تفاده می کنند یا این که 
مواد نگهدارنده ای را مورد اس��تفاده ق��رار می دهند که فاقد 

فرمالدئید است.
برخی از کارخانجات هم فرموالسیون محصوالت خود را تغییر 
داده اند تا از ش��ر این مواد خالص ش��وند.فرمالدئید، ماده ای 
است که برای افزایش طول عمر محصول و بیشتر شدن زمان 
انقضا به بس��یاری از محصوالت افزوده می شود.سرطان زایی 
فرمالدئید روی موش های آزمایش��گاهی ثابت شده و گرچه 
تحقیقات برای اثبات قطعی سرطان زایی آن در انسان ها در 
جریان اس��ت، اما مدارکی وجود دارد که ای��ن ماده می تواند 
زمینه ساز ابتال به س��رطان و ناراحتی های پوستی )احساس 
سوختگی، خارش، قرمزی و حتی واکنش های آلرژیک( شود.

5- جرم های توالت
حمام می تواند محل مناسبی برای تجمع انواع و اقسام جرم ها 
باشد، ولی نه آن طور که شما تصور می کنید؛ مثال توالت هایی 
که در حمام تعبیه می شوند، معموال به طور منظم و مرتب تمیز 
و ضدعفونی می شوند، اما جرم هایی که فراموش می شوند یا در 
مناطقی تجمع دارند که افراد به آن بی توجه هستند، می توانند 

منبع مناسبی برای تجمع انواع میکروب ها باشند.
یکی از این موارد، کشیدن سیفون اس��ت که باعث می شود 
بخشی از این میکروب ها از کناره های توالت بیرون پاشیده و 

اطراف توالت را آلوده کنند. 
نواحی ای که ممکن است در اثر بی توجهی تمیز و ضدعفونی 
نش��وند. در نتیجه این میکروب ها با آلوده کردن س��ایر اشیا 
به نواحی دیگر منزل منتقل ش��ده و بخش وسیعی را آلوده 
می کنند.شاید دانستن این موضوع چندان جالب نباشد، اما 
محققان نشان داده اند که این میکروب ها حتی روی مسواکی 

که در کنار آینه حمام قرار دارد هم دیده شده اند!

مکانى برای آرامش ؛ اما خطرناک!
نام سه ایرانى در ليست  داوطلبين 

سفر بى بازگشت به مریخ
با محدودتر ش��دن فهرس��ت داوطلبان س��فر بی بازگشت به 
سیاره سرخ، سه ایرانی در جمع 100 نفر برگزیده نهایی پروژه 
»مارس وان« آماده می شوند، تا بخت خود را برای قرار گرفتن 
در جمع چهار فضانورد فاتح مریخ امتحان کنند. در این مرحله 
از ارزیابی داوطلبان برای انتخاب نفرات نهایی با آنها مصاحبه 
آنالین شده است. در این گفت وگوها، داوطلبان فرصت داشتند 
تا درک خود را از ریسکی که در آن شرکت می کنند، روحیه کار 
گروهی و انگیزه خود از اینکه قس��متی از یک سفر متفاوت در 
زندگی می شوند، نشان دهند.دکتر کرفت ، از مسووالن پروژه 
مارس وان، می گوید: »ما تحت تاثیر روحیه قوی داوطلبان این 
س��فر قرار گرفته ایم، به طوری که انتخاب از میان آن ها واقعا 
کار دشواری بوده اس��ت.«الهه نوری ، صادق مدرسی و سعید 
قندهاری از ای��ران، در کنار 49 زن و 48 م��رد دیگر آماده می 
شوند تا در مرحله اولیه این انتخاب بزرگ، شایستگی خود را 
در انجام پروژه های گروهی نش��ان دهند.آنها و رقبای شان در 
مصاحبه های انفرادی بهترین شناخته شده اند، اما این برای این 
سفر کافی نیست و باید شرایط داوطلبان در گروه و در مواجه 
با چالش های کار گروهی س��نجیده ش��ود. به نوشته تارنمای 
مجله نجوم، آن ها بای��د روی توافق دائمی ب��رای همکاری با 
همس��فران خود تمرکز کنن��د. 100 نفر منتخب که ش��امل 
39 نفر آمریکایی، 31 اروپایی، 16 آس��یایی، هفت آفریقایی 
و هفت نفر از اقیانوسیه هس��تند در این مرحله در یک پایگاه 
شبیه سازی شده با ش��رایط پایگاهی در مریخ اقامت خواهند 
یافت و آزمون های مختلف را پشت سر می گذارند تا چهار نفر 
نهایی انتخاب شوند.پروژه مارس وان با هدف ارسال نخستین 
انسان به س��طح مریخ تعریف می شود اما این سفر بی بازگشت 
خواهد بود و به نوعی برای مسافران همیشگی آن، مهاجرت از 
زمین به حساب می آید. مارس وان برای انتخاب مسافران این 
سفر فراخوان عمومی منتشر کرد تا هر کس از هر کجای دنیا و 
با هر شرایطی امکان شرکت داشته باشد. مسووالن این پروژه 
ادعا می کنند تا چند سال آینده چهار نفر را به مریخ می فرستند.

هنوز سوال ها و شک و تردیدهای زیادی برای امکان پذیر بودن 
این س��فر چه از نظر فنی و چه از نظر انس��انی و اخالقی وجود 
دارد. با این حال این پروژه تاکنون مرحله به مرحله جلو رفته 

است و به کار خود ادامه می دهد.
آبشار شلماش؛ چشم نوازترین آبشار ایران

آبش��ار ش��لماش یکي از جاذبه ه��اي طبیعي سردش��ت و از 
مهم ترین آبش��ارهاي آذربایجان غربي به ش��مار مي آید و به 
دلیل طبیعت زیباي کوهس��تاني و منظره ه��اي جذاب آن و 
نیز موقعیت و نوع سنگ هاي تشکیل دهنده آبشار مورد توجه 
گردشگران قرار گرفته است. سردشت یکي از شهرستان هاي 
کردنش��ین آذربایجان غربي بوده که در ناحیه جنوب باختري 
این اس��تان و در مرز ای��ران و عراق ق��رار گرفت��ه، ارتفاع این 
شهرستان از سطح دریا یک هزار و 500 متر بوده و این شهر با 
وسعتي حدود یک هزار و 411 کیلومتر داراي دو بخش مرکزي 
و وزینه است و منطقه سردشت کوهستاني، ناهموار پوشیده از 
جنگل با وسعت یک هزار و 660 کیلومتر مربع است.سردشت 
طبیعتي بسیار زیبا و آبشار معروفي دارد و در این منطقه آثار 
تاریخي ویژه اي نیز کشف شده اس��ت، مردمان این منطقه به 
کشاورزي و دام داري اشتغال دارند و محصوالت منطقه انگور 
سیاه، گالبي، س��یب، بادام، گردو و نخود بوده و از محصوالت 
جنگلي آن نیز مازوج، سقز و دانه روغني بنه را مي توان نام برد.
کشاورزي و دامداري اصلي ترین شغل ساکنان منطقه سردشت 

را تشکیل مي دهد.
 در ای��ن منطق��ه محصوالت��ي همچون گن��دم، ج��و و انواع 
محصوالت باغي به عمل مي  آید. از کوه ه��اي مرتفع و زیباي 
منطقه سردشت مي توان از بلفت، ترخان، ابراهیم جالل، کوه 
نستان، لندي شیخان، داشان قلعه، کاسه بردین، حاجي ابراهیم 
و برده سپیان نام برد.کوه گرده س��ور در غرب شهر سردشت 
واقع ش��ده که هم اکن��ون دامنه هاي آن توس��عه پیدا کرده و 
مشرف بر شهر است، آب سردشت از چشمه خودجوش به نام 
»سه رچاوه« و یک شعبه از آب روستاي »کانیه ره ش« به آب 
آشامیدني شهر تامین مي شود.مقبره شیخه سور، ابن الحاج، 
مال یوس��ف اصم، شیخ محمد امین نقش��بندي، پیر بابا، شیخ 
ابوبکر نیزه، مام سرآواله، ش��یخ موالنا، کورپه و... از مکان هاي 

زیارتي سردشت محسوب مي شود.
نخستين» زیپ هوشمند« جهان طراحى شد

زیپ هوش��مند مجهز به حس��گرهای نوری مخصوص است 
و وظیفه باز و بس��ته کردن زیپ را به طور خودکار به دس��ت 
می گی��رد. در دنیای مدرن امروزی ش��اهد پیش��رفت روبات 
ها در ابعاد مختلف زندگی انس��ان ها هس��تیم. این در حالی 
است که یکی از محققان دانشگاه ام آی تی به تازگی موفق به 
ساخت نوعی روبات مخصوص با نام Zipperbot شده است 
که در واقع نوعی زیپ خودکار اس��ت. روبات ابداعی مجهز به 
حسگرهای نوری مخصوص است و در شرایطی که فرد در لباس 
خود احس��اس ناراحتی کند و یا در اثر پرخوری لباس برایش 
تنگ شود، وظیفه باز و بس��ته کردن زیپ را به طور خودکار به 

دست می گیرد. 
آدام ویتون، که روب��ات Zipperbot را به عنوان بخش��ی از 
پایان نامه خود طراحی کرده است، در مورد ابداع جدید خود 
می گوید: روبات ها ارتباط تنگاتنگی با زندگی انسان ها دارند 
و الزم است که از درک و ش��عور اجتماعی نیز برخوردار شوند. 
از ویژگی های روبات خودکار این اس��ت که در سراسر زیپ به 
حرکت درآمده و با استفاده از حس گرهای نوری ، موانع موجود 
بر سر راه خود را شناسایی کرده و در صورتی که دور کمر فرد 

تنگ شود، جای اضافی برای لباس باز می کند. 

خواندنى ها
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