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اگر گردش خون ُکند شود، 
چه اتفاقی می افتد؟

دیگر هیچ خانه ایی سبز 
نشد!

۵ درصد سیب جهان در 
ایران تولید می شود

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rشرمن در موضع گیری هایش تند و غیرمنطقی است

خانه تکانی نظام بانکی، در 
روزهای حساس پایانی سال

تجلیل از مدال آوران ورزشي
 فوالد مبارکه

 خانه تکانی نظام بانکی، در
 روزهای حساس پایانی سال

نام نامناسب، نوعی کودک 
آزاری است

حرکت مترو بر ریل اردیبهشت 

شاید این مترو بیاید... شاید!
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رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 
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چهارمحال بختیاری ، پایتخت 
گیاهان دارویی کشور است

اس��تان چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن شرایط 
ویژه رویشی مانند شرایط توپوگرافی خاص، آب و هوای 
معتدل و قرار گرفتن در تابش مستقیم خورشید، یکی از 
مهمترین مراک��ز رویش گیاهان دارویی کش��ور و جهان 

است.
به گزارش زاینده رود به نقل از مهر، اس��تفاده از گیاهان 
دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انس��ان همزمان 
بوده است .انسان در تمام دوران تاریخی برای درمان چاره 

ای جز توسل به گیاهان نداشته است.
اگر چه  در نیم قرن گذشته  استفاده  از داروهاي شیمیایی 
و سنتزی به شدت رواج یافت؛ ولی به سرعت آثار زیان بار 

آن بر زندگی، سبب گرایش مجدد به گیاهان ...
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از سعید معروف معذرت می خواهم
مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کش��ورمان درباره احتمال حضورش در 
تیم امید می گوید که هر تصمیمی گرفته ش��ود تابع آن تصمیم خواهد 
بود اما معتقد است بازی با شیلی و سوئد کمک زیادی به او و جهانبخش 

می کند.
 به گزارش زاینده رود به نقل از تسنیم، مهاجم آینده دار فوتبال کشورمان 
که هفته گذشته از روبین کازان راهی روستوف ش��د تا ادامه لیگ برتر 
روس��یه را زیر نظر قربان بردیف س��پری کند، می گوید که در این تیم 
قعرجدولی فرصت خوبی برای پیشرفت دارد. سردار آزمون که رابطه اش 

با سرمربی روستوف که کاشف او...

فروشندگان محترم انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل ) نمایندگی ، عمده و خرده فروش��ی (آیا می دانید از ابتدای سال 1394، ملزم به استفاده از سامانه صندوق 
اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان فروش هستید و در صورت عدم استفاده از سامانه مذکوراز هرگونه معافیت مالیاتی محروم خواهید شد.

نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه اطالع رسانی WWW.isf-maliat.irمراجعه نمائید

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
شرکت گاز  استان اصفهان

در هنگام مسافرت حتما شیر اصلی گاز را ببندید

آگهی مناقصه – مزایده 
)نوبت اول(

علیرضا اطهری فر – شهردار دولت آباد 

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید:
1- مناقصه نوبت اول مربوط به تکمیل محوطه و ساختمان جانبی سالن ورزشی کربکند شهر دولت آباد 

2-  مناقصه نوبت اول خرید، حمل و پخش آسفالت 19-0 جهت بلوار امام خمینی)ره( دولت آباد 
3-  مزایده)نوبت اول( فروش زمین واقع در شهر دولت آباد 

4- مزایده )نوبت اول( واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه زمین فنس کشی شده جهت احداث پارک بادی 
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست شهرداری: روز یک شنبه مورخ 93/12/17

گشایش پاکات مناقصه: روز دوشنبه مورخ 93/12/18
 www.dolatabadcity.ir مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: دول��ت آب��اد – بل��وار طالقان��ی – پای��گاه اینترنت��ی 

تلفن 031-4۵822010 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

چاپ دوم 

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

اطالعیه
بدین وس�یله به اطالع کلیه دارندگان اوراق مشارکت پروژه 
 برج دوقل�وی کوه ن�ور و دری�ای نور ش�هرداری ش�هر کرد 
می رس�اند نظر ب�ه این که س�ر رس�ید اوراق مذک�ور تاریخ 
93/12/1۵ می باش�د ، لذا درخواس�ت میگردد جهت تعیین 
تکلیف تا قبل از سررسید به شعب بانک شهر در سراسر کشور 

مراجعه نمایند.



يادداشت

ادعایبرکناریسرشناسترين
استادايرانیروابطبینالملل

یکی از سایت ها مدعی ش��ده است که در بی خبری رسانه ای، 
دکتر ابومحمد عسکرخانی، سر شناس ترین استاد ایران روابط 
بین الملل جهان،  از ریاس��ت مرکز مطالعات عالی بین المللی 
دانش��گاه تهران برکنار ش��ده است. عس��کرخانی از گذشته 
منتقد اصلی حس��ن روحانی بوده و از رویکرد هس��ته ای آن 
به شدت انتقاد کرده اس��ت. این سایت البته توضیح نداده  که 
عنوان سر شناس ترین استاد روابط بین الملل در جهان را چه 
کسی برای عسکرخانی انتخاب کرده  و ایشان در کدام محفل 

دانشگاهی بین المللی به چنین عنوانی دست یافته است.

مبالغاهدايیرحیمیبهافراد
قابلرديابیاست

نماینده تهران در مجلس گفت: پول هایی که آقای رحیمی به 
افراد داده، براس��اس چک هایی بوده که صادر کرده؛ بنابراین 
هم از طریق سیس��تم بانکی قابل ردیابی است که چک ها در 
اختیار چه کس��انی قرار گرفته و هم از طریق دستگاه قضایی 
قابل پیگیری و رصد است که این پول ها در حساب چه کسانی 
رفته اس��ت و هم ش��ورای نگهبان می تواند این مسائل را در 
بررسی صالحیت ها لحاظ کند. الیاس نادران با اشاره به انتشار 
فهرستی با عنوان نمایندگان دریافت کننده پول از محمدرضا 
رحیمی در برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی افزود: ما این 
موضوع را از وزرای مربوطه سؤال کردیم و به آن ها تذکر دادیم 
که اگر بخواهند،  می توانند ردیابی کنند که منشأ این خبرهای 
کذب کجاست؟ درخواست ما این است که پیگیری  و از عامل 

انتشار این اسامی،  مستنداتش را دریافت کنند.

صدهاکارگرعسلويهنسبتبه
پرداختنشدنمزدمعترضشدند

جمعی از کارگران پیمانکاری فازه��ای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه 
عس��لویه در اعتراض به طوالنی شدن مطالبات مزدی خود از 
چهار روز پیش تاکنون از انجام کار خودداری کرده اند. منابع 
خبری در منطقه ویژه عسلویه با اعالم این خبر افزودند: تعداد 
کارگرانی که در این اقدام صنفی اعتراضی ش��رکت کرده اند، 
به صد ها نفر می رسند که در ش��رکت های پیمانکاری مجری 
ط��رح  فاز های ۱۵ و ۱۶ منطق��ه عس��لویه کار می کنند. پنج 
شرکت پیمانکاری، کارفرمایانی هستند که کارگران آن ها در 
چهار روز گذشته در اعتراض به دریافت نکردن سه تا پنج ماه 

معوقات مزدی از انجام کار خودداری کرده اند.

ماجرایدامادآقایوزيرونمايشگاه
اکسپومیالن!

تالش طراحان، معماران، شرکت های مهندس مشاور و هیأت 
داوران که حدود ۲ س��ال درگیر طراحی نمایش��گاه اکس��پو 
بودند، با تلفن آقای وزیر نقش بر آب ش��د. سایت معمارنیوز 
درباره حواشی نمایشگاه جهانی »اکسپو« که در آن کشور ها 
دس��تاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی خود را 
به نمایش می گذارند، نوشت: تمام تالش طراحان، معماران، 
شرکت های مهندس مشاور و هیأت داوران که حدود دو سال 
درگیر طراحی نمایشگاه اکس��پو بوده اند، با تلفن آقای وزیر 
نقش بر آب و پای داماد آقای وزیر به ماجرا باز شد و وی رسما 

عنوان »مسئول اجرایی نمایشگاه اکسپو« را از آن خود کرد.

سفرخارجینمايندگاندرمیان
بررسیبودجه

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه ضمن اشاره به آمار باالی 
نمایندگان غایب در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: آیا س��زاوار اس��ت در ایام تصویب بودجه س��ال آینده 
کشور، برخی نمایندگان به سفرهای خارجی ۲ ماهه بروند؟ 
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: در ظاهر عده ای فکر 
می کنند بحث تصویب بودجه مربوط به یک سال کشور است 
ولی حقیقت آن است که بودجه یک س��ال کشور اثرات بلند 
مدت و بعضا ۲۰ س��اله دارد. قاضی پور با یادآوری انتقاد چند 
سال قبل رهبر معظم انقالب از بی نظمی ها و غیبت های زیاد 
نمایندگان در صحن علنی گفت: برای ما جای تعجب است  که 
برخی نمایندگان مدعی والیتمداری سفرهای ۲ماهه به خارج 

از کشور می روند و در جلسه مهم تصویب بودجه غایب اند.

سروشفقطماندهبود،بهمنفحش
ناموسیبدهد

حس��ن رحیم پور ازغدی در خاط��ره ای به مواجه��ه  خود با 
عبدالکریم س��روش اش��اره کرد و گفت: همی��ن عبدالکریم 
سروش، همین آدمی که جلوی چهره های عادی مستمعین، 
 پش��ت تریب��ون لبخند م��ی زد، فقط مان��ده بود ک��ه به من

 فحش های ناموسی بدهد. طی چند سال، گاهی که می  آمد 
قم و در بحث ها شرکت می کرد، دیدم دو سه صحنه را که فقط 
مانده بود فحش ناموسی بدهد؛ این ها را مردم نمی دانستند. 
خیلی ها هنوز هم نمی دانند که امثال این ها چنین تیپ هایی 
هستند. در جلسه ای به خاطر اینکه س��وال و اشکال کردیم 
به ایشان، س��ؤال مودبانه ای که معلوم بود اگر بخواهد جواب 
بدهد، روشن می شود مبنای غلطی که بعده ها روشن شد، آن 

موقع روشن نبود.
ده س��ال قبل از این بود که بردارند بنویسند قرآن کالم خود 
پیغمبر اس��ت و کالم خدا نیس��ت!  این آقا بعد جلس��ه وقتی 
آمدم بیرون دیدم ب��ا عصبانیت و با حالت دع��وا انگار که یقه 
ما را می خواهد بگیرد، می گوید ش��ما آمدی به این جلسه که 
اشکاالت من را بگیری؟!آمدی که مچ بگیری؟! گفتم آقا! چرا 
می گویی مچ گیری؟ شما خودت اس��م تمام بزرگان اسالم و 
علماء را از باال تا پایین می  آوری و می گویی فالنی گفت فالن. 
این ها اسمش نقد است. بنده که با احترام دارم می گویم این 
سؤال جوابش چیست؟ ش��د مچگیری؟! عصبانی نشست در 
ماشین، در را محکم بست و رو کرد به مسوول آن جلسه گفت، 

در این جلسه دیگر یا جای من است یا جای ایشان.

رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، درباره اظهارات اخیر وندی شرمن مبنی 
بر اینکه تحریم ها باید ادامه داشته باشدگفت: این فرد در 
موضع گیری های تند، بی ضابطه و غیرمنطقی فرد شناخته 
شده ای است.به گزارش زاینده رود به نقل ازفارس، علی 
اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
اگر ایتالیا در آغاز و با شروع روابط ایتالیا و ایران پیشقدم 
شود باید بگوییم که برای ایران نیز ارتباط با کشور ایتالیا 
در اولویت اس��ت که دالیل این امر به اشتراکات تاریخی، 

جغرافیایی و منطقه ای بین دو کشور بازمی گردد.
وی با اشاره به توسعه روابط دوجانبه میان ایران و ایتالیا 
گفت: در توس��عه و روابط دو جانبه میان دو کشور در این 

دیدار درباره تحوالت صورت گرفته و تنش خیز در سوریه، 
لیبی، عراق و یمن صحبت شد که باید بگوییم در بسیاری 

موارد مواضع مشترک و نزدیک به هم وجود داشت.
والیتی با اش��اره به ض��رورت همکاری موسس��ات بین 
ایران و ایتالیا خاطرنش��ان کرد:  امی��دوارم همکاری های 
بین المللی و موسس��ات تحقیقاتی بین ای��ران و ایتالیا و 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ادامه داشته باشد که این امر منجر به گسترش روابط 
فرهنگی، صنعت��ی و همه جانبه اس��ت.وی ادامه داد: در 
رابطه با مسائل هسته ای و ادامه مذاکرات توافق داشتیم 
و معتقدیم که ایران در چارچ��وب مقررات بین المللی به 
فعالیت خود ادامه داده است.والیتی سفر وزیر امور خارجه 
ایتالیا ایران را دارای ارزش باالیی دانست و افزود: این امر 

می تواند مقدمه ای برای توسعه روابط بین الملل بین ایران 
و ایتالیا باشد؛ چراکه اکنون مس��ائل منطقه ای حساسی 
وجود دارد و هر دو در بازگرداندن آرامش به منطقه نظرات 
مش��ترکی داش��تیم.رییس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه وزیر امور 
خارجه ایتالی��ا از نقش ایران در ع��راق تقدیر کرد، اظهار 
داشت: امیدواریم سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران و 
اعضای همراه وی منجر به گسترش روابط دو کشور شود.

والیتی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی در خصوص نرسیدن 
مذاکرات هس��ته ای به نتای��ج مثبت نیز اظهارداش��ت: 
همانطور که وزیر ام��ور خارجه ایتالیا به آن اش��اره کرد 
وقت��ی دو طرف در ح��ال مذاکره هس��تند بای��د از ورود 
آسیب رساننده به مذاکرات خودداری کنیم و در رابطه با 
مذاکرات هسته ای باید بگوییم که از ابتدا تاکنون درصدد 
رس��یدن به یک راه حل مثبت بودند و ایران در چارچوب 

مقررات بین المللی و ان پی تی حرکت کرده است.
والیتی در پاسخ به سؤال دیگری گفت:  موضع جمهوری 
اس��المی ایران از ابتدا تا کنون در  رابطه با سرزمین های 
اشغالی مشخص است و جمهوری اسالمی ایران از آزادی 
کل سرزمین فلسطین و مبارزه مردم فلسطینی حمایت 
کرده اس��ت و سیاس��ت ها نیز در این زمینه ادامه دارد و 

معتبر است.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه اشغال 
را به رس��میت نمی شناس��د؛ حال این در بخشی یا همه 
سرزمین فلسطین باشد. باید همان طرحی که مقام معظم 
رهبری برای آزادی فلسطین مطرح کردند که فلسطین 
باید از طریق مبارزه و نه از طریق مذاکره آزاد شود انجام 
گیرد؛ چراکه مذاکره بی فایده ب��ودن خودش را به اثبات 

رسانده و جمهوری اسالمی نیز به آن معتقد است. 

در جلسه ش��ورای عالی فضای مجازی، حمایت دولت از 
تولید و تس��هیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندس��ی 

فضای مجازی به تصویب رسید.
به گ��زارش زاینده رود،  ب��ه نقل از پایگاه اطالع  رس��انی 
ریاس��ت جمهوری،  بیس��ت و دومین جلس��ه ش��ورای 
عالی فضای مجازی  به ریاس��ت حجت االس��الم حسن 
روحانی رییس جمهور تش��کیل ش��د و در این جلس��ه 
 فرآیند تولید و ص��ادرات نرم افزار با توج��ه به مقررات و

آیین نامه ه��ای اجرایی موج��ود مورد بحث و بررس��ی 
اعضا ق��رار گرف��ت. بر اس��اس مصوب��ه ش��ورای عالی 
فضای مجازی» دولت مکلف اس��ت در زمینه تش��ویق 
تولید نرم افزار و تس��هیل صادرات نرم اف��زار و خدمات 
مهندس��ی فضای مج��ازی و همچنی��ن رف��ع موانع و 
ارائ��ه آم��وزش ه��ای مرتب��ط، اقدام��ات الزم را انجام 
 داده و ظ��رف ۶ ماه گ��زارش اقدام��ات را به ش��ورا ارائه

 نماید«.در این جلسه »طرح جامع توسعه فضای مجازی 

س��الم و ایمن« مورد بررس��ی اعضای ش��ورا قرار گرفت 
 و تعری��ف و اهداف قید ش��ده در آن م��ورد تصویب قرار

 گرفت. همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف ش��د 
بر اساس تعریف و اهداف مصوب شورا، اقدامات، ضوابط 
و معیارهای خدم��ات و محتوای مرب��وط را طراحی و به 
تصویب شورا برساند و ضمن به روز رس��انی آن، به طور 
 س��االنه گزارش از چگونگی پیش��رفت این مصوب ارائه

 کند.

 

فرمان��ده پهپ��اد نی��روی هوای��ی ارتش گف��ت: تمامی 
ماموریت هایی را که یک هواپیمای با سرنشین می تواند 
انجام دهد به غی��ر از بحث ایثار و ج��ان برکفی خلبانان 
تیزپرواز که در نهاد خلبانان هس��ت را پهپادها می توانند 

انجام دهند.
به گزارش زاینده رود و به نقل از ف��ارس، فرمانده پهپاد 
نیروی هوایی ارتش با اش��اره به توان پهپ��ادی این نیرو 
طی سخنانی اظهار داشت: در س��اختار نیروهای مسلح 
ماموریت های جداگانه ای ب��رای هر نیرو در حوزه پهپاد 
تعریف شده است و در این راس��تا به نیروی هوایی ارتش 
ماموریت های ویژه ای داده شده است؛ به همین منظور 
گردان های پهپاد در پایگاه های نیروی هوایی تش��کیل 
ش��ده و در راس��تای ماموریت های ابالغی انجام وظیفه 

می کنند.
وی افزود: اولین دوره خلبانان پهپاد برای نخستین بار در 
کشور که به صورت آکادمیک آموزش دیده اند و تا پایان 

س��ال جاری فارغ التحصیل می ش��وند و به ناوگان پهپاد 
نیروی هوایی ارتش ملحق خواهند شد.

وی ادامه داد: آموزش سرلوحه برنامه های نیروی هوایی 
در بحث پهپ��اد هس��ت و خلبانان این ح��وزه به صورت 
مس��تمر، آموزش های تخصصی خ��ود را می بینند و در 
همین راس��تا، همایش آموزش ابابیل در پایگاه برادران 

شهید دلحامد انجام شد.
 فرمانده پهپ��اد نهاجا تصری��ح کرد: ما در ح��وزه پهپاد 
پیش��رفت های خوبی داش��ته ایم و در برنامه پنج ساله 
ششم توس��عه که از س��ال ۱394 آغاز می شود بایستی 
تعداد پهپادهای خود را به چند برابر تعداد موجود افزایش

 دهی��م  . انش��اءاهلل در این پنج س��ال نی��روی هوایی به 
پهپادهای دور برد و خیلی دور برد دست خواهد یافت.

وی ادام��ه داد: مابه دنب��ال باالبردن مداوم��ت پروازی 
و تس��لیح پهپادها به ان��واع تجهیزات جنگ��ی و جنگ 

الکترونیک برای جنگ های نامتقارن احتمالی هستیم.

فرمانده پهپ��اد نهاج��ا اظهار داش��ت: بح��ث پهپاد در 
همسایگان ما هنوز به خوبی ایفای نقش نمی کند؛  اما در 
کشور های فرا منطقه ای که در حال حاضر در اطراف ما 
حضور دارند،  از این پرنده ها به وفور استفاده می کنند. در 
حال حاضر حرف اول در بین کشور های همسایه در بحث 
پهپاد را ما می زنیم و حتی کشور های فرامنطقه ای نیز در 
توان پهپاد ما را هم ردیف خودشان می دانند و همیشه از 

هواپیماهای بدون سرنشین ما واهمه دارند.

وی افزود: نیروی هوایی ارتش  پیشرفت های فراوانی در 
امر آموزش و عملیاتی کردن کلیه پایگاه ها در حوزه پهپاد 
داشته و تقریبا نسبت به پروازهای سال قبل یک افزایش 

پروازی 8۰۰ برابری را انجام داده است.
فرمانده پهپاد نیروی هوایی ارتش در پایان گفت: از پهپاد 
در ماموریت های شناسایی، مراقبت، نشان دادن صحنه 
جنگ به صورت آنالین، جمع آوری اطالعات، پروازهای 
رزمی، جنگ الکترونیک، فریب دش��من، ماموریت های 
انتحاری، شکاری رهگیر، آموزشی و پشتیبانی فرماندهی 
می توان اس��تفاده کرد و در تمام��ی ماموریت هایی که 
می خواهند نیروی انسانی به صورت مستقیم درگیر نشود 
از پهپاد به عنوان مکمل پروازهای جنگنده ها اس��تفاده 
می شود. به نوعی می توان گفت تمامی ماموریت هایی را 
که یک هواپیمای با سرنشین می تواند انجام دهد به غیر 
از بحث ایثار و جان برکفی خلبانان تیز پرواز که در نهان 

خلبانان هست را پهپادها می توانند انجام دهند.

ريیسمرکزتحقیقاتاستراتژيکمجمعتشخیصمصلحتنظام

حمايتدولتازتولیدوتسهیلصادراتخدماتفضایمجازی

افزايش۸۰۰برابریپروازپهپادهانسبتبهسالقبل

تاکیدشمخانیبرلزوملغوتمامیتحريمها
علیهايران

شرمن در موضع گیری هایش تند و غیرمنطقی است
درصحنعلنیمجلسمطرحشد؛

دولتاليحهرتبهبندیمعلمان
رابهمجلسبیاورد

رییس مجلس ش��ورای اس��المی در جلسه علنی 
پارلم��ان از دولت خواس��ت تا الیح��ه رتبه بندی 
 معلم��ان را هر چ��ه س��ریعتر ب��ه مجل��س ارائه 

کند.
به گ��زارش زاین��ده رود به نقل از تس��نیم، محمد 
مهدی زاهدی، نماینده م��ردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی نسبت به پایین 
بود ن حقوق فرهنگیان نس��بت به سایر دستگاه ها 
گفت: بازنشستگان فرهنگی حقوق شان در آموزش 
و پرورش نسبت به سایر اقش��ار پایین است که از 
وزارت  آموزش و پرورش می خواهم به این موضوع 

توجه داشته باشد.
 وی همچنی��ن ضمن انتقاد از ارائ��ه نکردن الیحه 
نظام رتبه بندی معلمان از س��وی دولت به مجلس 
گفت: در بحث رتبه بندی معلمان در خرداد امسال 
یک طرح ی��ک فوریتی تنظیم کردی��م و به صحن 
مجلس آوردیم؛ اما در صحن مجلس نماینده دولت 
با آن مخالفت کرد و گفت که اج��ازه دهید ما این 
طرح را تحت یک الیحه ب��ه مجلس تقدیم کنیم و 
مجلس نیز اعتماد کرد و به این الیحه رای نداد و با 

دولت همراه بود.
زاهدی افزود: پ��س از چند م��اه که ق��رار بود در 
بهمن ماه الیحه رتبه بندی معلمان از س��وی دولت 
به مجلس ارائه ش��ود، این الیح��ه هنوز به مجلس 
نیامده؛  به طوری که بن��ده هم در مجلس و هم در 
جای دیگر تذکر دادم که امیدوارم دولت این الیحه 
را زودتر به مجلس ارس��ال کند. عل��ی الریجانی، 
رییس مجلس شورای اس��المی که ریاست جلسه 
علنی را برعهده داش��ت، در پاسخ به تذکر نماینده 
کرمان گف��ت: دولت الیح��ه رتبه بن��دی معلمان 
را س��ریع تر به مجل��س بی��اورد. وزارت آموزش و 
 پرورش قبال گفته که ای��ن کار برای معلمان انجام 

می شود.

بهمنظورازسرگیريمذاکراتهستهاي؛

تیمهستهايايرانعازمسويیس
ميشود

به گزارش زاینده رود به نقل از ایمنا ، محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان قرار است امروز تهران را  به 
مقصد س��وییس ترک کند.در همین راستا، سیدعباس 
عراقچی و مجید تخت روانچی و همچنین سایر مدیران 
سیاس��ی و کارشناس��ان تیم مذاکره کننده هس��ته اي 
کشور نیز ظریف را در این س��فر همراهي خواهند کرد.
گفتني اس��ت.  علي اکبر صالحي، رییس سازمان انرژي 
اتمي کشور که از دور قبلي به تیم مذاکره کننده ایراني 
پیوس��ت، در این دوره نیز حضور می یابد.این مذاکرات 
ابتدا در س��طح وزراي امور خارجه و س��پس در س��طح 
وزیران خارجه طرفین برگزار مي ش��ود.همچنین بنا بر 
اعالم اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه نیز مذاکرات 
ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان برگزار شود.به 
گفته مقامات ایراني و همچنین آمریکایي، پیشرفت هاي 
قابل توجهي در دور اخیر مذاکرات حاصل ش��د. این اما 
درحالي است که نخس��ت وزیر اسراییل مخالفت صریح 
خود با این سطح از مذاکرات را اعالم کرده است.بنیامین 
نتانیاهو قرار است کمتر از دو هفته دیگر در کنگره آمریکا 
حاضر شده و در خصوص برنامه هسته اي ایران و خطرات 
هرگون��ه توافق بد با جمهوري اس��المي ایران هش��دار 
دهد.به نظر مي رسد، مذاکرات هس��ته اي ایران و گروه 
۱+۵ و حصول هرگونه تواف��ق، فصل تازه اي را در روابط 

واشنگتن- تل آویو رقم خواهد زد.

شمخانی با تش��ریح ابعاد توافق خوب هس��ته ای به گونه 
ای که برای طرفین مطلوب باش��د،  بر ل��زوم لغو تمامی 
تحریم ه��ای غیرقانونی و انجام رفتارهای اعتمادس��از در 

مقابل حسن نیت و همکاری های ایران تاکید کرد.
پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه ایتالیا با علی شمخانی، 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی 

دیدار و گفت وگو کرد.
عل��ی ش��مخانی در ای��ن دی��دار ب��ا اش��اره به س��وابق 
گس��ترده تمدن��ی دو کش��ور، ب��ر ل��زوم بهره گی��ری 
توس��عه  منظ��ور  ب��ه  موج��ود  ظرفیت ه��ای  از 
 همکاری ه��ای اقتص��ادی، فرهنگ��ی و سیاس��ی تاکید 

کرد.
شمخانی با یادآوری هش��دارهای تهران نسبت به عواقب 
تس��لیح گروه های تروریس��تی به بهانه مقابل��ه با دولت 
قانونی سوریه، شکل گیری تهدیدات تروریستی در عرصه 
بین المللی را نتیجه اتخاذ سیاس��ت های اشتباه از سوی 
برخی کش��ورهای غربی و ه��م پیمانان منطق��ه ای آنان 
دانست و افزود: عدم بازنگری در رویه های گذشته موجب 

تشدید بی ثباتی و ناامنی فزاینده خواهد شد.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: تجربه لیبی و ظهور 
داعش در این کشور نشان دادن دخالت نظامی خارجی و 
استفاده ابزاری از گروه های مسلح، نه تنها راه حل نیست؛ 
بلکه موجب افزایش خسارت های مادی و انسانی ،تخریب 
زیرس��اخت های اقتصادی و تصاعد بحران های شکننده 

خواهد شد.
شمخانی با تش��ریح ابعاد توافق خوب هس��ته ای به گونه 
ای که برای طرفین مطلوب باش��د،  بر ل��زوم لغو تمامی 
تحریم ه��ای غیرقانونی و انجام رفتارهای اعتمادس��از در 

مقابل حسن نیت و همکاری های ایران تاکید کرد.
وی اف��زود: در ص��ورت صداق��ت و جدی��ت طرف ه��ای 
مذاکره کننده، امکان ش��کل گیری توافق خوب با احترام 
 به حقوق هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران در چارچوب

 ان پی تی قابل تحقق خواهد بود.
پائولو جنتیلون��ی، وزیر امور خارجه ایتالی��ا در این دیدار 
تروریس��م را بزرگ ترین تهدید منطقه و جهان دانس��ت 
و خاطرنش��ان کرد: مبارزه موثر با گروه های تروریس��تی 
و برقراری آرامش و ثبات در منطقه تنها در س��ایه شکل 
گیری اراده جمعی در سطح بین المللی محقق خواهد شد.

وی با اب��راز امی��دواری در خصوص نتیج��ه بخش بودن 
مذاکرات هسته ای و دستیابی ایران و ۱+۵ به توافق جامع 
افزود: کمک ایران در حل و فصل مسائل منطقه ای به ویژه 
مبارزه با افراطی گری داعش و دیگر مس��ائل منطقه ای 

بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد.
پائول��و جنتیلونی گف��ت: ایتالی��ا برای روابط سیاس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی خ��ود ب��ا جمه��وری اس��المی 
ای��ران اهمیت زی��ادی قای��ل ب��وده و سیاس��ت ارتقای 
 س��طح مناس��بات دو جانب��ه را ب��ا جدی��ت پیگی��ری

 می نماید.

گزارشادارهاطالعاتملیآمريکا
منتشرشد

هراسآمريکاازتوانمندیهای
سايبریروسیهوايران

مقامات آمریکایی در مورد افزای��ش توانمندی های 
سایبری روسیه بسیار نگران هستند و آن را تهدیدی 

برای خود و ثبات جهانی می دانند.
به گزارش زاین��ده رود به نقل از وی ت��ری، مقامات 
آمریکایی مدعی هس��تند روس��یه موفق به طراحی 
بدافزارهایی ش��ده که قادر به نفوذ به سیس��تم های 
کنترل صنعت��ی و خراب��کاری در آنها هس��تند. در 
تازه ترین گزارش ارزیابی تهدیدات جهانی که توسط 
اداره اطالعات ملی آمریکا تهیه شده، حمالت سایبری 
بزرگترین تهدید برای آمریکا و جهان در حال حاضر 
دانسته شده است. در بخشی از این گزارش آمده است؛ 
احتمال وقوع حمالت مصیبت بار از جانب هر بازیگر 

خاصی در حال حاضر بعید است. 
ما به جای اینک��ه منتظر وقوع یک حمله س��ایبری 
آخرالزمانی باشیم که کل زیرساخت های آمریکا را از 

کار می اندازد، در انتظار چیز متفاوتی هستیم.
ما پیش بین��ی می کنی��م مجموع��ه ای از حمالت 
سایبری در سطح پایین تا متوسط از سوی مجموعه 
متنوعی از منابع در گذر زم��ان رخ دهد که مجموعه 
هزینه هایی را به توان رقابتی اقتصاد آمریکا و امنیت 

ملی آن تحمیل خواهد کرد.

شنیدهها

2
اخبار ضد و نقیض از دستگیری سرکرده جیش العدل

سرهنگ پارس��افر گفت: پیگیر موضوع دستگیری سرکرده»جیش العدل« هستیم. 
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی سیستان و بلوچستان گفت: خبر دستگیری 
»سالم ریگی« تاکنون تأیید نشده؛ اما از طریق دیپلماسی پیگر این موضوع هستیم تا 

در صورت تأیید دستگیری، او را به ایران منتقل کنیم.
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گشتی در اخبار خانواده ها در زمینه اعتیاد، هزینه نا آگاهي شان را می دهند

حرکت مترو بر ریل اردیبهشت 

sه خط BRT  در اصفهان راه اندازی می شود

 دبیر ش��ورای هماهنگ��ی مباره با م��واد مخدر اس��تان اصفه��ان گفت: 
خانواده ها در زمینه اعتیاد هزینه ناآگاهي ش��ان را می دهند. هادی زاده 
افزود:همس��ر آزاری، طالق، کودک آزاری، جرایم مالی و زندان از عواقب 

اعتیاد است که خانواده ها از آن رنج می برند.
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 خشکی زاينده رود، درآمد
 بازار را خشکاند!

یک عضو هیات رییس��ه اتاق اصناف اصفهان گفت: بخشی از رکود 
در بازار این شهر ناشی از قطع آب زنده رود است؛ چرا که با نابودی 
کشاورزی، زنجیره ای از مش��اغل و درآمدهای وابسته و همچنین 

گردشگری از بین رفته است.
مهدی اصولی،  با اشاره به رکود در بازار اصناف این شهر و کشور در 
سال جاری اظهار کرد: خشکی زنده رود، تحریم های خارجی،کاهش 
قدرت خرید مردم، رکود در بازار مسکن و.... از جمله عوامل اصلی 

این موضوع است.
وی با بیان اینکه گردش��گران رغبتی به مسافرت به اصفهان بدون 
زاینده رود ندارن��د، تاکید کرد: قطع آب رودخان��ه موجب نابودی 
کشاورزی ش��د و  از یک س��و درآمد بخش زیادی از مردم کاهش 
چش��مگیر یافت و از جهت دیگر ب��ا کاهش تولیدات کش��اورزی 
زنجیره ای از مش��اغل وابس��ته نیز از میان رفت.  ای��ن عضو هیات 
رییس��ه اتاق اصناف اصفهان ادام��ه داد: کاهش واردات ناش��ی از 
مش��کالت تحریم نیز موجب کاه��ش ورود اجناس م��ورد نیاز به 
داخل ش��د و همچنین رکود در بازار مس��کن هم بخش زیادی از 
مش��اغل و درآمدهای این عرص��ه را حذف کرد.  اصول��ی با انتقاد 
از سیاس��ت های مالیاتی در اس��تان تصریح کرد: درب��اره مالیات 
ارزش افزوده هنوز مش��کالتی وجود دارد و از س��وی دیگر ادارات 
 مالیاتی هم،  فاکتورهای ارایه شده فعاالن صنفی مورد قبول  واقع
 نمی شود  و بر اساس سلیقه خود نرخ تعیین می کنند.  اصولی درباره 
مشکالت بیمه ای اصناف، خاطر نشان کرد: برخی از اصناف همانند 
خدمات فنی ماش��ین آالت سنگین مدعی س��ختی کار هستند و 
می خواهند از بیمه و بازنشستگی این گروه استفاده کنند که البته 

این امر نیازمند بررسی در سطح مجلس و دولت است.

نقشه های استکبار جهانی برای 
براندازی انقالب اسالمی ناکام است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مراس��م بزرگداشت شهدای 
جنگ بدر و خیبر شهرستان خمینی ش��هر گفت: انقالب اسالمی 
هر روز مقتدرتر از گذشته به راه خود ادامه می دهد.حجت االسالم 
والمس��لمین مرتضی آقاتهرانی با بی��ان اینکه ایس��تادگی در راه 
رسیدن به هدف از ویژگی های ممتاز ثابت قدمان در قرآن به شمار 
می رودگفت: ما به خاطر پایداری خود در دوران 8 سال دفاع مقدس 
در برابر 160کشور پیروز شدیم. وی به برگزاری سالگرد ورود مقام 
معظم رهبری به حیدرآباد هند توسط مردم این کشور اشاره کرد 
وافزود: انقالب ما تاثیر مثبتی بر روی مردم جهان داشته است و این 
تاثیرگذاری و بیداری جوانان ما در مراس��م های مختلف از جمله 
راهپیمایی 22 بهمن، نقشه های شوم ستمگران را خنثی می سازد و 
مسووالن دولتی را امیدوارتر می کند.حجت االسالم آقاتهرانی گفت: 
راه اندازی بیش از10فتنه درکشور نیز از دیگر برنامه های دشمنان 
برای براندازی حکومت ما به شمار می رفته؛ اما ما باید در این عرصه 
بیش از پیش هوشیار باشیم و با الگوگیری از جنگ بدر از تعداد کم 

نترسیم و برای انقالب امام زمان خود را آماده کنیم

 يک استراحت کبابی
 در گلپايگان

گلپایگان ش��هری اس��ت با فرهنگ کهن که دراصل 
س��رخ( بوده است.  نامش، وردپاتکان )س��رزمین گل ُ
اکنون نیز عالوه بر داش��تن آثارهای تاریخی متعدد، 

کباب و ماست آن شهره عام و خاص است.
وقتی از ج��اده خمین به س��وی گلپای��گان حرکت 
می کنی  در انتهای جاده، شهری خرم و سرسبز توجه 

هر رهگذری را به این بهشت کوچک جلب می کند.
می گویند شهر گلپایگان را همای بنت کیانی ساخت 
و بعدها توسط دختر وی بازسازی شد و طی سال ها 
نام هایی چون گلبادگان، گردب��ادگان، گردپادگان را 
به خود دیده اس��ت. روزگارانی این شهر بسیار آباد و 
پر رونق بود و وجود چندین کاروانس��را در گلپایگان 

نشانگر چنین واقعیتی است.
کاروانس��رای »طور« یکی از چندکاروانسرایی است 
که از دوران شاه تهماسب همچنان در روستای»ُدر« 
در محلی ب��ا آب و هوایی معتدل و خش��ک و در 40 
کیلومتری جنوب شرقی گلپایاگان پابرجا مانده است.

به استناد سنگ نوش��ته های موجود در کاروانسرا که 
تاریخ 958 و 1090 هجری قمری را نشان می دهد، 
این کارونسرا در عهد سلطنت ش��اه تهماسب اول بنا 
شد و تعمیرات و تغییرات آن در سر در و نما در زمان 

شاه سلیمان صورت گرفته است.
این کاروانسرا که هرس��اله در ایام نوروز گردشگرانی 
را مجذوب خود می کند؛ بنایی اس��ت که از تحوالت 
دوران صفوی تا به ام��روز به جا مانده اس��ت، گرچه 
تلفیق معم��اری دوران ش��اه طهماس��ب و معماری 
خاص سر در و نما در زمان ش��اه سلیمان درآن کامال 

مشهود است.
این بنای تاریخی هم همچون س��ایر آث��ار تاریخی، 
از گزند باله��ای طبیع��ی روزگار در ام��ان نمانده و 
 بخش��ی از آن ب��ه همی��ن دلی��ل تخری��ب ش��ده

 است.
وقتی وارد این کاروانسرا می شوید، حیاط مستطیل 
ش��کل آن به همراه س��ه ایوان به گونه ای خودنمایی 
می کند که خواسته یا ناخواس��ته ذهن هر بیننده ای 
را به خود درگیر می کند، ایوان شمالی آن تمام عمق 
بنا را در برگرفته وپنج بخاری که این بنای وس��یع را 
گرم می کرده، در دل خود جای داده است. در اطراف 
ایوان های کالسیک، چهار حجره متقارن چیده شده 
است که هریک دارای مدخلی جداگانه اند. در داالن 
شترخوانها، اتاق قافله داران است تا زمانی که به این 

شهر پر رونق می رسیدند ساعاتی را استراحت کنند.

شاید این مترو بیاید... شاید!

ش��هردار اصفه��ان ب��ا بی��ان اینکه 
ش��هرداری اصفه��ان 6 س��ال برای 
دریاف��ت واگن ه��ای قطار ش��هری 
انتظار کشیده است گفت: با ورود 4 رام واگن جدید، فاز اول 
خط یک مترو اردیبهشت سال آینده راه اندازی خواهد شد.

سید مرتضی سقاییان نژاد در آیین بهره برداری از پروژه های 
منطقه 5 شهرداری اصفهان، با بیان اینکه طی 2 ماه گذشته 
 بهره ب��رداری از پروژه های 5 منطقه ش��هر اصفهان صورت 
گرفته است، اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 350 

میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ساماندهی کوه های نخودی 
و قائمیه همانند کوه صفه در دستور کار شهرداری قرار دارد، 
ابراز داشت: همچنین توسعه تله سیژ ناژوان تا آتشگاه و پس 

از آن تا کوه قائمیه نیز اجرایی خواهد شد.
 شهردار اصفهان در ادامه با اش��اره به اینکه در حال حاضر
 راه اندازی قطار ش��هری اصفهان بزرگ ترین دغدغه مردم 
اصفهان است، بیان داشت: در این راستا باید توجه داشت که 
10 کیلومتر از خط اول مترو اصفهان بیش از 2 سال است که 

آماده بهره برداری است.
انتظار 6 ساله شهرداری اصفهان برای در اختیار 

گرفتن واگن های مترو
وی با تاکید بر انتظار 6 س��اله ش��هرداری اصفهان برای در 
اختیار گرفتن واگن های مترو ابراز داشت: این در حالی است 
که پس از این همه سال انتظار سه رام به کشور وارد و تنها 

یک رام آن به اصفهان داده شده است. 

س��قاییان نژاد با بیان اینکه با یک رام واگن نمی توان قطار 
ش��هری را راه اندازی کرد، افزود: در این راس��تا شهرداری 
اصفهان با بودجه های داخلی خود و بدون کمک اعتبارات 
دولتی 4 رام واگن را خریداری کرده و درفروردین سال آینده 

به اصفهان وارد خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی س��ه خط بی آر تی سال 
آینده در ش��هر اصفهان  گف��ت: خطوط می��دان قدس – 
خوراس��گان، میدان جمه��وری – می��دان آزادی و میدان 

قدس – میدان جمهوری راه اندازی خواهد شد.
تزريق 200 دستگاه اتوبوس به شهر اصفهان در 

سال آينده
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه س��ال آینده 200 دستگاه 
اتوبوس به ش��هر اصفهان تزریق خواهد ش��د افزود: خرید 
خودروهای هیبریدی برای شهر اصفهان نیز در دستور کار 
 معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان در سال

 آینده است.
وی بهره برداری از پروژه  میدان شورا در منطقه 5 شهرداری  
اصفهان را نیز از دیگر پروژه های شهرداری اصفهان دانست 
و ابراز داش��ت: این میدان نیز س��ال آینده ب��ه بهره برداری 

خواهد رسید.
سقاییان نژاد با اشاره به فرارسیدن سالگرد اعالم برنامه های 
اقتصاد مقاومتی ابراز داش��ت: ش��هرداری اصفهان در این 
زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است و نتیجه اقدامات 
 خود را در جلس��ه ای مج��زا در اختی��ار ش��هروندان قرار 
خواهد داد.حمید عصار زادگان، مدیر منطقه 5 ش��هرداری 

اصفهان  نیز در این مراس��م با اش��اره به بهره برداری از 90 
پروژه در ش��هرداری منطقه 5 اظهار داشت: این پروژه ها با 
اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان در سطح این منطقه به 

بهره برداری رسیده است.
توزيع عادالنه خدمات، از سیاس�ت های اصلی 

شهرداری است
وی به اج��رای پروژه ها به صورت محله محوری در س��طح 
منطقه اش��اره کرد و ادام��ه داد: توزیع عادالن��ه خدمات از 
سیاست های اصلی شهرداری در س��طح منطقه است و ما 
با اجرای این سیاست در راستای محرومیت زدایی از سطح 

منطقه تالش می کنیم.
ش��هردار منطقه 5 اصفهان با تاکید بر اینک��ه محله دنارت 

محله ه��ای  از  یک��ی 
مح��روم در س��طح ای��ن 
منطق��ه اس��ت، تصری��ح 
ک��رد: این محل��ه در غرب 
خیابان وحید واقع ش��ده 
اس��ت و بیش��ترین تراکم 
ب��ه  منطق��ه  جمعیت��ی 
 ای��ن خیاب��ان اختصاص

 دارد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در 
س��ال گذش��ته خیاب��ان 
محمد تق��ی  عالم��ه 
فاص��ل  ح��د  جعف��ری 
خیابان رودک��ی تا خیابان 
کش��اورزی با آزاد س��ازی 
مس��کونی  واح��د   110

در این منطق��ه اح��داث و راه اندازی ش��ده اس��ت، اضافه 
ک��رد: سیاس��ت ش��هرداری، کلی��د در مقاب��ل کلی��د 
اس��ت و ش��هرداری ب��ا اح��داث مجموع��ه مس��کونی 
 54 س��اختمانی در راس��تای تحقق این سیاس��ت تالش 

کرده است.
راه ان�دازی نخس�تین پارکین�گ مکانی�زه در 

اصفهان
عصار زادگان با اشاره به راه اندازی نخستین پارکینگ مکانیزه 
در ای��ن منطقه تاکید کرد: نخس��تین پارکین��گ مکانیزه 
ش��هر اصفهان در مس��احتی حدود 98 متر با ظرفیت 36 
 خودرو در محدوده شهرداری منطقه 5 اصفهان راه اندازی
 ش��ده اس��ت. وی با تاکید بر اینک��ه هر س��اله پروژه های 
بس��یاری در صف��ه اجرا می ش��ود ف��زود: ش��هرداری هر 
 س��اله 20 میلی��ارد توم��ان در مح��دوده صف��ه هزین��ه 

می کند.
ش��هردار منطقه 5 اصفهان به راه اندازی فاز دوم تله کابین 
صفه اش��اره کرد و گفت: ش��هرداری نس��بت ب��ه مرمت 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه نقد 
کاستی هایی وجود دارد گفت: نقد با اهانت و تحقیر تفاوت دارد و یکی از 

حوزه هایی است که نیازمند توجه و دقت بیشتر است.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی در مراس��م بیستمین سالگرد 
تاسیس خانه مطبوعات اصفهان افزود: نقد آن است که واقعیت ها را بیشتر 

بشکافدو پیش روی مخاطب قرار بیرد.
وی اظهار کرد: نقد کردن، اسلوب و قاعده ای خاص دارد و برای یک نقد 
سازنده باید تمام دس��تگاه ها در بخش های مختلف، اطالعات خود را به 

صورت شفاف در اختیار رسانه ها بگذارند.
وی رویکرد شفاف بودن دولت تدبیر و امید را کمکی برای نهادینه کردن 

فرهنگی خوب در اطالع رسانی به مردم برشمرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی اصفهان افزود: سرحلقه پیوند مردم و 
نظام، مطبوعات و رسانه ها هس��تند و در این وادی باید هر کس در حد 

خود نقش آفرین باشد.
حجت االسالم قطبی یادآور شد: در عرصه مطبوعات استان ممکن است 
نقاط کاستی و قوتی وجود داشته باشد ؛ ولی درمجموع برآیند مطبوعات 

استان رو به رشد و تعالی است.
وی بر اصالح نقاط قوت و ضعف تاکید کرد و گفت: با این روش می توان 

در مسیر پیشرفت و تعالی گام نهاد.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این مراسم بر رعایت اخالق 
رسانه ای تاکید کرد و گفت: صداقت و امانتداری در انعکاس اخبار یکی از 

ملزومات حرفه خبرنگاری است.
رضا امینی اظهار کرد: ورود افراد غیر متعهد به رسانه موجب موضع گیری 

و واکنش های غیرمنطقی می شود.
وی یادآور شد: شان مطبوعات آن است که استقالل کامل به لحاظ مسائل 
مادی داشته باشند و به هیچ جزیی از حاکمیت وابستگی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا شهرداری موظف است تا الیحه حمایت از 

مطبوعات محلی بر اس��اس عده و فعالیت آنها را به ش��ورا برای تصویب 
ارائه دهد.

منصور گلناری دبیر خانه مطبوعات اس��تان اصفهان نیز در این مراس��م 
گفت: خانه مطبوعات در س��ال های فعالیت خود از ابزار اجرایی و قانون 

محروم بوده است.
وی اظه��ار ک��رد: هنوز ه��م در قان��ون جای خال��ی مطبوع��ات وجود 
 داردو این در حالی اس��ت که مطبوعات نیاز دارن��د در تصمیم گیری و

 تصمیم سازی ها دخیل باشند.گلناری افزود: دولت با این همه امکانات 
و ابزار در اختیار هنوز هم نتوانس��ته است مش��کل بیمه، امنیت شغلی و 

اشتغال خبرنگاران را حل کند.
وی اظه��ار ک��رد: ما نی��از ب��ه ی��ک نظامنامه ش��غلی، مال��ی و صنفی 
 داریم. بح��ث رتبه بندی نی��ز نیازمند کم��ک و حمایت دس��تگاه های

 ذیربط است.
در پایان این مراسم از تمبر یادبود بیستمین سال تاسیس خانه مطبوعات 
استان اصفهان رونمایی و از هیات مدیره ادوار پیشین تاکنون این خانه، 

تجلیل شد.

روزنام��ه اصفهان امروز در ش��ماره روز 
یکشنبه دهم اس��فند 1393 به نقل از 
رییس اتحادیه دفتر مش��اوران امالک 
از آماده س��ازی بیش از 10 هزار منزل 
اجاره ای برای گردشگران نوروزی شهر 

اصفهان خبر داد.
ب��ه نق��ل از ای��ن روزنام��ه، ریی��س 
اتحادی��ه دفات��ر مش��اوران ام��الک 
اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه در ن��وروز 
گردش��گران  اس��کان  ب��رای   94
مش��کلی نداری��م، گف��ت: ای��ن اقدام 

 تح��ت نظ��ارت اداره اماک��ن، دادگس��تری و نی��روی انتظام��ی 
انجام می ش��ود تا مس��افران و گردش��گران با امنیت کامل در اصفهان 
اقام��ت داش��ته باشند.رس��ول جهانگی��ری با اش��اره به اینکه س��االنه 
بیش از 10 ه��زار ثبت نام ب��رای خانه اج��اره ای در ایام ن��وروز صورت 

 می گی��رد، اظهار داش��ت: منازل
 اجاره ای بعد از پر ش��دن ظرفیت 
 اقامتگاه های گردشگری همچون

 هتل ها و مسافرخانه ها در اختیار 
مسافران قرار می گیرد.

رییس اتحادی��ه دفاتر مش��اوران 
امالک اصفهان با تاکی��د بر اینکه 
ب��ا هماهنگ��ی ص��ورت گرفت��ه 
توس��ط دادگس��تری و نی��روی 
انتظامی، ب��ا افراد کلید به دس��ت 
برای اج��اره منازل مس��کونی در 
ایام نوروز برخورد می ش��ود، تصریح کرد: مس��افران نوروزی از س��وی 
نیروهای هدایتگر مس��افران که در چهار ورودی اصلی و هشت ورودی 
 فرعی ش��هر اصفهان به ص��ورت ش��بانه روزی فعال هس��تند، هدایت

 می شوند.

مديرکل ارشاد اسالمی اصفهان: 

نقد، اسلوب و قواعد خاص دارد

هزار خانه استیجاری برای مسافران نوروزی اصفهان
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تعداد محدودی 

از واحد های تجاری - اداری - خدماتی ساخته شده و 
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 واقع در شهر بهارستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند:  
متقاضیان محترم می توانند برای بازديد و کسب اطالعات بیشتر 
تا تاريخ 93/12/23 شنبه  به شرکت عمران بهارستان واقع در 
شهر بهارستان - خیابان الفت شرقی - انتهای خیابان امیر کبیر 
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شهرداری با 
بودجه های داخلی 
خود و بدون کمک 

اعتبارات دولتی 
4 رام واگن را 

خريداری کرده و 
درفروردين سال 
آينده به اصفهان 

وارد خواهد کرد

گروه 
جامعه 



 معاون ساماندهی و توانمندسازی 
صن��دوق کارآفرین��ی امید گفت: 
این صندوق تا پایان س��ال 93 از 
طریق پرداخت تس��هیالت ارزان 
قیمت بانکی در کش��ور 50 هزار 

شغل ایجاد خواهد کرد. 
 عل��ی اصحاب��ی اظه��ار ک��رد: با 
پرداخ��ت 600 میلی��ارد توم��ان 
تسهیالت بانکی ش��رایط اشتغال 
پایدار ب��رای افراد جوی��ای کار از 
س��وی صن��دوق کارآفرینی امید 

ایجاد خواهد شد.  وی اظهارکرد: 
صندوق کارآفرین��ی امید تا پایان 
س��ال 93 از طری��ق پرداخ��ت 
تس��هیالت ارزان قیم��ت بانک��ی 
در کش��ور 50 هزار ش��غل ایجاد 
خواهد کرد.  معاون س��اماندهی و 
توانمندسازی صندوق کارآفرینی 
امید تصریح کرد: تمام تسهیالت 
این صندوق ب��ا نرخ س��ود چهار 
درص��د پرداخ��ت خواهد ش��د و 
برای ایجاد هر ش��غل در صندوق 
کارآفرین��ی امی��د، حداقل 100 
میلی��ون ری��ال تس��هیالت ب��ه 
متقاضیان اعطا می شود.  اصحابی 
عنوان کرد: این تسهیالت در هفت 
س��رفصل از جمله در بخش��های 
صنایع دستی، س��نگهای قیمتی، 
محص��والت فک��ری، رباتی��ک 
 و پوش��اک ب��ه متقاضی��ان ارائه 

می شود.  

کرمعلی قندالی، رییس س��ازمان 
امور عش��ایری ایران  در نشستی 
 از تمدید مهلت پرداخت وجه جو

 دام های عش��ایر خبر داد و اظهار 
ک��رد: ارائه خدم��ات آبرس��انی، 
بازس��ازی راه ه��ای عش��ایری، 
اس��تفاده از میان بنده��ا از جمله 
خدمات ای��ن س��ازمان در جهت 
بهبود وضعیت عش��ایر و خصوصا 
به منظور بهبود وضعیت چرای دام 
عشایر اس��ت.همچنین غالمرضا 
کاتب، نماینده مردم شهرس��تان 
ه��ای گرمس��ار و آرادان گفت: با 
درایت دولتمردان در سال جاری، 
کشور با بودجه ای به مراتب کمتر 
از س��ال های قبل اداره ش��د.وی 
گفت: کشور در شرایط تحریم، باید 
به دس��ت مردم اداره شود که این 
مشارکت در ایران حدود 38 درصد 
است. کاتب به اقدامات و پیگیری 

های انجام ش��ده از سوی مجلس 
برای حمایت از بخش کش��اورزی 
در حوزه های مختلف اش��اره کرد 
و افزود: ب��ا پیگیری ه��ای انجام 
شده در شهرس��تان های گرمسار 
و آرادان، برای س��ال آینده طرح 
انتقال آب کش��اورزی شهرستان 
ه��ای گرمس��ار و ارادان از طریق 
کانال انجام خواهد ش��د تا جلوی 
هر گونه دخ��ل و تصرف و مصرف 
بی رویه و هدررفت آب گرفته شود.

يادداشت

راهکارهايی برای يک شروع موفق؛

هر گاه شخصی را مالقات می کنید 
بايستید!

این مورد به ش��ما اجازه می دهد که با شخص مخاطب در یک 
حد برابر قرار بگیرید. با باقی مان��دن در صندلی خود ، پیغامی 
با مضمون اینکه » تصور نمی کنید که شخص مقابل به اندازه 
کافی توجیهی جهت زحمت ایس��تادن داش��ته باشد « انتقال 

می دهید.
– لبخند بزنید

احساسات ظاهری شما گویا تر از کلمات هستند. به نحوی نگاه 
کنید که شما از مالقات دیگران، بدون توجه به آن چیزی که در 
ذهن دارید خرسند هستید . برای شخصی که زودتر از شما می 

ایستد ، لبخندی روی صورت بیاورید.
– تماس چشمی داشته باشید

نگاه کردن به اشخاصی که شما مالقات می کنید، بیانگر توجه 
 وجلب نظر ش��ما به آنهاس��ت. اگر نگاه ش��ما در جای دیگری
 باشد ، بیان می کنید که به دنبال شخص دیگری جهت پیشبرد 

میل تان هستید.
– بی درنگ خود را معرفی نمايید

- اگر الزم است، شرحی ش�امل اينکه که هستید بیان 
کنید

– استوار دست بدهید 
به عنوان احترام دست خود را دراز کنید. شخصی که ابتدا دست 

خود را دراز می کند، احساس آسودگی واطمینان می کند. 
– ياد بگیريد که چگونه يک معارفه روان داشته باشید

در کسب وکار، شما همیشه اشخاص با اهمیت کم را به اشخاص 
مهم معرفی می کنید. روش این کار به این ترتیب است که ابتدا 
نام افراد مهم را ذکر کنید و به دنب��ال آن با کلمات »میل دارم 
معرفی کنم …« وسپس نام افراد دیگر را ذکر کنید و مطالبی 
درباره هر ش��خص بگویید تا دیگران بدانند چرا آنها را معرفی 

می کنید.
– تشخیص دهید که کدام شخص مهمتر است

مشتری یا دورنمای کسب وکار، مهمتر از رییس شماست. فقط 
به خشنودی رییس خود چشم نداشته باشید .

"– اس�امی کوچ�ک اش�خاصی را که ب�رای دفع�ه دوم
 می بینید با اجازه خودشان به کار ببريد

بتدای��ی  هم��ه اش��خاص نم��ی خواهن��د در جلس��ات ا
به صورت غیر رس��می نامیده ش��وند. بهتر اس��ت در مس��یر 
 رس��می اش��تباه کنید تا اینکه دیگ��ران را با چ��وب وچماق
 بزنید . ه��دف ش��ما در بین چند دقیق��ه ابتدای��ی مالقات با 
اش��خاص دیگ��ر دادن احس��اس راحتی ب��ه آنها وس��هولتی 
اس��ت ک��ه آنه��ا بخواهند ب��ا ش��ما کار کنن��د. وقتی ش��ما 
ب��رای آن برخورده��ای بحران��ی ابتدای��ی قوانی��ن دلگ��رم 
کنن��ده ای را رعای��ت کنی��د،  ش��ما ی��ک ش��روع محک��م 
 برای ی��ک ارتب��اط س��ود بخ��ش در دراز م��دت را خواهید

 داشت .

نايب ريیس کارگروه صنايع غذايی اتاق 
بازرگانی ايران:

 بانک های ايرانی، مسوول تحريم
 غذا و دارو هستند

علی موحد، نایب رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی 
ایران گفت: غذا و دارو مشمول هیچ یک از تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان نبوده و نیس��ت؛ به این معنی که هیچ بانکی 
 در دنیا اعتبارات اس��نادی گشایش ش��ده ما در این حوزه را
 نم��ی تواند رد کن��د. هیچ بیم��ه ای نمی توان��د محصوالت 
غ��ذا و دارویی ای��ران را بیمه نکن��د و هیچ ش��رکت حمل و 
نق��ل بی��ن المللی نی��ز نم��ی توان��د از حم��ل و نق��ل این 
غ��ذا و دارو ب��رای ای��ران خ��ودداری کن��د؛ ام��ا در ح��ال 
حاضر امتن��اع آنها ب��ه دلی��ل تحری��م اس��ت؛ درحالی که 
 اق��الم غذای��ی و دارو در لیس��ت تحری��م ه��ا علی��ه ایران

 نیستند. 
وی افزود: در زمان تشدید تحریم ها علیه ایران، کمیسیونی 
تحت عنوان کمیسیون رفع تحریم برای پیگیری این موضوع 
در اتاق تهران تش��کیل ش��د که رییس اتاق تهران هم عضو 
آن بود. موحد افزود: کار را تا حد زیادی در این کمیس��یون، 
پی��ش بردیم؛ از جمل��ه اینکه بان��ک ها متعهد به گش��ایش 
اعتبار ب��رای واردات غذا و دارو ش��وند، اما مش��کل آنجا بود 
 که بانک ها از انجام ای��ن کار خودداری م��ی کردند؛ چرا که 
 صرافی هایی تاسیس کرده بودند که منافع آنها را بیشتر تامین 

می کرد.
 نایب رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران تاکید 
کرد: این موضوع تا بخش حقوقی اتاق بازگانی ایران هم پیش 
رفت و جلساتی در این خصوص هم برگزار شد؛  اما اراده الزم 
وجود نداش��ت تا بانک ها را برای انج��ام وظیفه خود متقاعد 
کنیم.  وی با اش��اره به اینکه در کمیس��یون رفع تحریم اتاق 
پیشنهاد شده بود که علیه کش��ورهایی که از قبول اعتبارات 
در خصوص دارو و غذا خودداری می کنند طرح دعوی شود، 
گفت: به طور حتم به لحاظ مسائل انس��انی و حقوق بشری، 
سیس��تم های قضایی دنیا به نفع ما رای می دادند؛ همچنان 
که در بخش هایی، ایرانی ها توانس��تند به نفع خود از مراجع 

قضایی دنیا رای بگیرند. 
 موحد تاکید کرد: بهتر اس��ت ک��ه از همین ح��اال برای رفع
 تحریم های خودخواس��ته در حوزه غذا و دارو اقدام کنیم و 
بانک ها نیز باید بپذیرند که اعتبارات اسنادی واردات در این 
بخش را گش��ایش کنند و بدانیم که هیچ ی��ک از کارگزاران 
بانکی در سطوح بین الملل، به ویژه سوئیفت، نمی توانند ما را 
 از خدمات بانکداری در زمینه ای که تحریم نیستیم، محروم

 کنند.

4
سامانه اختصاصی خرید تضمینی گندم راه اندازی شد

مرتضی شهید زاده، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، در همایش سراسری 
مدیران ستادی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های تابعه گفت: سامانه اختصاصی 
خرید تضمینی گندم )GTC( که توسط بانک کشاورزی طراحی و تولید شده، به زودی با 
همکاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سطح شعب این بانک اجرا می شود.

نظام بانکی کشور در روزهای اخیر و همزمان با روزهای     
پایانی سال شاهد انجام تغییرات در باالترین سطح بود؛ به 
نحوی که در پایان هفته گذشته مدیران عامل سه بانک 
به صورت همزمان تغییر کردند. به گزارش زاینده رود، به 
نقل از  ایرنا، گمانه زنی ها برای جابه جایی مدیران عامل 
بانک ها از ماه گذشته به گوش می رسید؛ اما این تحوالت 
همزمان با روزهای پایانی س��ال که حج��م کار بانک ها 
 نس��بت به ماه های دیگر افزایش می یاب��د، بعید به نظر
  می رس��ید.این جابه جایی ها در حالی اتف��اق افتاد که
 بانک ها در روزهای پایانی س��ال دوره حس��اس تری را 
نسبت به روزهای عادی س��پری می کنند و این تحوالت 
نگرانی ه��ا را در زمینه ارایه خدم��ات در روزهای پایانی 
 س��ال که سیس��تم بانکی روزهای ش��لوغی را س��پری
 می کند، افزایش داده است.اولین تحول در ماه های اخیر 
در نظام بانکی کش��ور در روز 25 آذر ماه اتف��اق افتاد به 
نحوی که با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح 
آبادی که سال ها ریاست س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
را برعهده داش��ت، به مدیرعاملی بانک توس��عه صادرات 
منصوب شد.دومین تحول نیز در 20 بهمن ماه سال جاری 
با استعفای علی دیواندری، مدیرعامل بانک پارسیان کلید 
خورد.دیواندری که دی ماه س��ال گذش��ته مدیرعاملی 
بانک پارس��یان را برعهده گرفته بود ب��ه علت بیماری از 
مدیرعاملی این بانک استعفا کرد. این تغییر بدون انتشار و 

گمانه زنی های قبلی رخ داد و کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک سینا که در مهرماه سال 1392 به این بانک رفته بود، 
در بانک پارسیان مشغول به کار شد. به این ترتیب مدیران 
عامل دو بانک پارسیان و س��ینا با تغییر مواجه شدند؛ اما 
پس از گذشت تنها 17 روز سیستم بانکی شاهد تحوالت 
دیگری بود که براساس آن اسماعیل اهلل گانی که پیش از 
این سکان هدایت بانک قرض الحسنه مهر ایران را برعهده 
داش��ت، با تصمیم هیات مدیره بانک ص��ادرات ایران به 
مدیرعاملی این بانک منصوب شد.همزمان با  این تغییر،  
محمدرضا پیشرو )مدیرعامل بانک صادرات(نیز با تصویب 
هیات مدیره بانک س��ینا، به عنوان مدیرعامل این بانک 
انتخاب شد. البته در حالی محمد رضا پیشرو به این بانک 
نقل مکان کرد که وی پس از برکناری محمد جهرمی در 
مهرماه سال 90 مدیرعاملی بانک صادرات به وی سپرده 
 شده بود. با توجه به این اخبار در زمان کنونی به جز بانک
 قرض الحسنه مهر ایران تکلیف مدیران عامل بانک هایی 
که با تحوالت مواجه بوده اند، روش��ن شده و پیش بینی 
می شود به زودی سکاندار بانک قرض الحسنه مهر ایران 
نیز مشخص شود. اما اینکه آیا روزهای پایانی سال و قبل 
از برگزاری مجامع س��االنه زمان مناسبی برای تغییرات 
مدیریتی بانک ها اس��ت، جای تام��ل دارد.پیش از این 
محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت در خصوص 
انجام تغییرات مدیریتی در روزهای پایانی سال گفته بود: 

پایان سال ایام خوبی برای تغییرات مدیران بانکی نیست.
وی ادامه داد: مدیران بانکی باید در روزهای پایانی سال 
بر کارها تمرکز داش��ته باشند؛  اما س��هامداران این حق 
را دارند که نماین��دگان را جابه جا کنن��د؛ در عین حال 
بهتر اس��ت این تغییرات در روزهای پایانی سال نباشد.
یک کارشناس مس��ایل اقتصادی در خصوص تاثیر جا به 
 جایی مدیران بانکی در روزهای پایانی س��ال بر عملکرد
 بانک ها گفت: از آنجا که سیاس��ت های کل��ی بانک ها 
توس��ط هیات مدیره مشخص می ش��ود و مدیرعامل به 
عنوان مدیر اجرایی محس��وب می شود به نظر نمی رسد 
این تغییرات تاثیری بر عملکرد بانک ها داش��ته باش��د.
 مهدی تق��وی اظهار داش��ت: به طور ع��ام مدیر عامالن
 بانک ها از سیاست ها پیروی می کنند و به همین دلیل 

تاثیر زیادی ب��ر فعالیت 
بانک ه��ا ندارند.به گفته 
وی، معموال اعضای هیات 
مدیره براس��اس س��ابقه 
و تجربی��ات ف��رد اقدام 
 ب��ه تعیی��ن مدیرعام��ل
 می کنند و این تغییرات 
در روزهای جاری ممکن 
اس��ت به دلی��ل عملکرد 
مدی��ران باش��د. تق��وی 
با بی��ان آنک��ه تغییرات 
مدیریت��ی در بانک ها در 
روزهای اخی��ر عمدتا در 
بانک های خصوصی بوده 
است، تصریح کرد: میزان 
پاداش در نظر گرفته شده 

برای مدی��ران عامل نیز ممکن اس��ت در ای��ن تغییرات 
تاثیر داشته باشد؛ زیرا اگر بانک دیگری پاداش بیشتری 
پرداخت کند، مدیران عام��ل خود تصمیم به جابه جایی 
می گیرند.این کارشناس مسایل اقتصادی جابه جایی در 
نظام بانکی را امری طبیعی دانس��ت و افزود: باید به این 
مساله توجه کرد که عملکرد مدیران عامل سودآوری بانک 
را تغییر می دهد.تقوی در پایان جایگاه بانک ها را در ایجاد 
اشتغال کشور مهم ذکر کرد و اظهار داشت: بانک ها با ارایه 
تسهیالت و مشارکت در طرح ها می توانند تاثیر مناسبی 
در اشتغالزایی کشور داشته باشند و مدیران عامل بانک ها 

باید این امر را مدنظر قرار دهند.

حسابرسی، يا ارائه خدمات  به مشتری در روزهای شلوغ کاری!

خانه تکانی نظام بانکی، در روزهای حساس پایانی سال
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زاويه ديد

ريیس سازمان مرکزی تعاون روستايی؛

۵ درصد سیب جهان در ايران تولید می شود
استاندار اصفهان خبر داد:

۳۰ راهکار برای رفع موانع کشاورزی اصفهان ارائه شد

بسترسازی برای صادرات ۵۰۰ هزار رأس 
دام عشاير

ايجاد ۵۰ هزار شغل جديد
 تا پايان سال 

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه 
۴ درصد پرتقال و بیش از 5 درصد سیب دنیا در ایران 
تولید می شود، گفت: عده ای وزارت جهاد کشاورزی 
را به شدت تحت فشار قرار داده اند که واردات میوه 

انجام دهند. 
حسین صفایی در مراس��م بازدید از انجام عملیات 
 ذخی��ره س��ازی میوه ش��ب عی��د اظهارداش��ت:

 پُرمصرف ترین میوه شب عید س��یب است که در 
کنار آن  میوه هایی مانند پرتق��ال، نارنگی و کیوی 

نیز قرار دارد. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه ح��دود 85 درصد س��بد میوه 
ش��ب عید مردم مرب��وط ب��ه دو محصول س��یب 
و پرتقال اس��ت اف��زود: عملیات ذخیره س��ازی بر 
 روی ای��ن دو محص��ول متمرک��ز اس��ت و م��ا در

 استان های تولید کننده، این محصوالت را خریداری 
کردیم و تا روزه��ای آخر بهمن این می��وه ها را در 
همان مبادی نگاه داش��تیم؛ ضمن اینک��ه از اواخر 
بهمن ماه شروع به حمل آنها به شهرها و استان هایی 
 کردیم که قرار است این میوه ها در آن نقاط توزیع 

شود. 
صفایی ب��ا بیان اینک��ه بین 18 ت��ا 20 درصد میوه 

شب عید در اس��تان تهران مصرف می شود افزود: 
به همان نسبت ما در استان تدارک سرخانه دیدیم 
 و س��یب و پرتقال را به این س��ردخانه ه��ا منتقل 
می کنیم؛ ضمن اینکه یک سردخانه در جنوب و دو 
 سردخانه در غرب اس��تان تهران تدارک دیده شده

 است.
 رییس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی کشور با 
بیان اینکه پرتقال های ذخیره ش��ده شامل پرتقال 

تامسون شمال و والنسیای جنوب است افزود: این 
میوه ها از 22 تا پایان اس��فندماه عرضه می ش��ود 
اما قیمت عرضه هنوز مشخص نیس��ت و گارگروه 
 تنظیم بازار قبل از عملیات توزیع قیمت را مشخص

 خواهد کرد. 
ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین قیمت فروش 

تصمیم گیرنده است 
وی با بیان اینکه عده ای، وزارت جهاد کشاورزی را 
به شدت تحت فش��ار قرار داده اند که واردات انجام 
دهند افزود: به اعتقاد ما منطقی وجود ندارد که ارز 
محدود کشور صرف واردات میوه ش��ود؛ چرا که ۴ 
درصد پرتق��ال جهان در ایران و 5/5 درصد س��یب 
دنیا در کش��ور ما تولید می ش��ود و ای��ن در حالی 
 اس��ت که جمعیت ایران کمتر از ی��ک درصد دنیا 

است. 
 صفای��ی در ادام��ه افزود:اگ��ر م��ا تح��ت فش��ار

 واس��طه ها بگوییم تنظیم ب��ازار ب��ا واردات انجام 
شود، امر چندان پسندیده ای نیست؛ ضمن اینکه 
در 10 ماهه امس��ال325 هزار تن س��یب از کشور 
 صادر ش��ده  و ک��ه این می��زان دو برابر س��ال قبل 

است.

رس��ول زرگر پور اس��تاندار اصفهان در بیس��ت و 
دومین جلس��ه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان، بیان داشت: در جلسات گذشته 
این ش��ورا، 9 مورد اساس��ی به عنوان موانع اصلی 
بخش کشاورزی استان اصفهان احصا شده است.  
وی با اشاره به توسعه صادرات در بخش کشاورزی 
اظهار داش��ت: در این خصوص نیز موانع موجود 
احصا شده و راهکارهای اساسی برای حل مشکالت 
و مسائل بخش کشاورزی ارائه شده است. استاندار 
اصفهان به اجرای ماده ش��ش قانون کسب و کار 
اشاره کرد و گفت: بر اس��اس این ماده پیش بینی 
شده که اقالم اطالعاتی و آماری که فعاالن بخش 

خصوصی و س��رمایه گذاران و کارآفرینان نیاز دارند، باید در مرحله اول احصا و 
ساالنه در اختیار آنها قرار داده شود تا این افراد بتوانند سرمایه گذاری خود را بر 
اساس اطالعات آماری دقیق انجام دهند. زرگرپور افزود: 22 عنوان از اقالم آماری و 
اطالعاتی باید بر اساس فراخوان صورت گرفته از بخش های مختلف اتاق بازرگانی 

و فعاالن بخش اقتصادی احصا شود که این موارد امروز نهایی شد. 
وی تصریح کرد: بخش��ی از این آمار و اطالعات باید در اس��تان تهیه شود که به 
دستگاه مربوط ابالغ خواهد شد و بخش��ی نیز برای دریافت اطالعات نهایی به 

تهران ارسال خواهد شد. 
زرگرپور اضافه کرد: جمع آوری این اطالعات باعث خواهد شد که سرمایه گذاران، 

فعاالن اقتص��ادی و کارآفرینان با آم��ار و اطالعات 
کامل تر و شناخت باالتری نسبت به فضای اقتصادی 
و نیازهایی که وجود دارد س��رمایه گ��ذاری کنند. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه با پیگیری های صورت 
گرفته هیات های بررس��ی اختالف های مالیاتی از 
چهار به 12 هیات افزایش یافته است، اظهار داشت: 
این امر رضایت بخش خصوصی را به همراه خواهد 
داشت و باعث شده پرونده هایی که اختالف مالیاتی 
دارند سریع تر بررس��ی ش��ود. وی به الکترونیکی 
شدن ثبت شرکت ها اش��اره کرد و افزود: با اجرای 
این موضوع در بخش سخت افزاری، مشکالتی برای 
فعاالن بخش خصوصی ایجاد شده که با تصمیمات 
گرفته ش��ده  در این جلسه، به زودی مش��کالت این بخش برطرف خواهد شد. 
استاندار اصفهان به طرح کش��ت خارج از مرزها برای کشاورزان اصفهانی اشاره 
کرد و گفت: با توجه به وجود کش��اورزان با تجربه و کارآمد در اصفهان که برای 
کشت در استان های دیگر اقدام به اجاره زمین می کنند و تجربه مهاجرت دارند، 
اصفهان یکی از بهترین استان ها برای اجرای این طرح است. زرگرپور اضافه کرد: 
با توجه به این تجربیات و مذاکره با وزارت جهادکشاورزی، وزارت خارجه و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایطی را فراهم خواهیم کرد تا بخشی از کشاورزان 
به کشورهایی که آب و خاک کافی در اختیار دارند فرستاده شوند و تجربه و تالش 

خود را به مشارکت گذارند و به امنیت غذایی کشور کمک کنند.

م الف:34388

آگهی  مناقصه ) نوبت دوم (   چاپ    دوم 

اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان 

اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذيل که از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی  
سال 1۳9۳ پیش بینی اعتبار گرديده را از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد شرايط و تشخیص صالحیت شده واگذار نمايد . 

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز کاری پس از نوبت دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر فنی اين اداره کل 
 واقع در بلوار آيینه خانه جنب بن بس�ت ماه مراجعه نموده و پس از تکمیل به تحويل پیشنهاد ها اقدام نمايند. ضمنا شرکت هايی 
می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمايند که مدارک پرونده ارزيابی آنان تکمیل شده باشد . الزم به ذکر است هزينه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

تاریخ بازگشایی 
پاکات 

تاریخ تحویل 
اسناد 

مبلغ تضمین  
شرکت در مناقصه 

برآورد اولیه به ریال  رتبه و رشته مورد نیاز  نوع قرارداد عنوان پروژه 

9۴/01/18 9۴/01/17 20/000/000 3/575/000/000 ۴ ابنیه سرجمع تکمیل مرکز 
آموزش استان 

اصفهان 

 مدير عامالن
 بانک ها از سیاست 
ها پیروی می کنند 

و به همین دلیل 
تاثیر زيادی بر 

فعالیت بانک ها 
ندارند



یادداشت
    نمایشگاهی از آثار کالژ چوب با عنوان » اطاق طالیی « در نگارخانه سیتی سنتر اصفهان در حال 
برگزاری است.مس��وول برپایی این نمایش��گاه ضمن اعالم این خبر گفت: در این نمایشگاه ۲۲ اثر 
کالژ در معرض تماشای عالقمندان قرار گرفته است. سمانه شیخ سجادی افزود: این آثار با استفاده 
از طرح های بداهه و روش��ی جدید در ترکیب هنر معرق با هنرهای تصویرسازی و نقاشی طراحی 

شده اند. 

5
اخبار فرهنگییادداشتآثار کالژ چوب در نگارخانه سیتی سنتر اصفهان

از ۱۲ تا ۱۴ اسفند برگزار می شود

» خلق یک لبخند« در فرهنگسرای 
موعود

     به گزارش زاینده رود به نقل از ایمنا، ویژه برنامه ای با عنوان 
» خلق یک لبخند « توس��ط فرهنگس��رای موعود، وابس��ته 
 به س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفه��ان برگزار 

می شود.
مدیر این فرهنگسرا ضمن اعالم این خبر گفت: این ویژه برنامه 
همزمان با ایام احسان و نیکوکاری که در آستانه ایام عید نوروز 
قرار دارد، جهت دریافت کمک های مردم��ی و اهدای آنها به 

نیازمندان محل برگزار می شود. 
نصر افزود: عموم مردم می توانند بسته های هدیه و یا وجه مورد 
نظرش��ان را به فرهنگس��رای موعود اهدا کرده و در این اقدام 

همگانی سهیم  باشند. 
گفتنی اس��ت؛ ای��ن وی��ژه برنام��ه از ۱۲ ت��ا ۱۴ اس��فند از 
س��اعت ۱۵ تا ۱۷ در فرهنگس��رای موعود واق��ع در خیابان 
 آتش��گاه، س��ه راه اول، خیاب��ان ش��هید مظاه��ری برگ��زار 

می شود. 

 چه کسی  قشقره ها را می کشد،
جایزه گرفت

کت��اب» چ��ه کس��ی قش��قره ها را می کش��د؟« خاط��رات 
آزاده جانب��از س��ورن هاکوپی��ان و نوش��ته حج��ت اهلل 
ش��اه محمدی در داوري اولی��ه ش��انزدهمین دوره انتخ��اب 
 کت��اب س��ال دف��اع مق��دس نام��زد دریاف��ت جای��زه

 شد. 
در این دوره از انتخاب کتاب س��ال دفاع مقدس، 39۵ عنوان 
کتاب مورد بررس��ي قرار گرفت ک��ه از آن می��ان ۴0 عنوان 
کتاب نامزد دریافت جایزه ش��دند.از میان این کتاب ها چهار 
 عنوان از کتاب ه��اي دفاع مقدس حوزه هنری اس��تان ها نیز

 انتخاب شدند .
 کت��اب »آق��ا کاله آهنیت��و ب��ه م��ن م��ی دی؟« خاط��رات

 غالم رضا هدایتی ش��هیدانی، از حوزه هنري اس��تان گیالن، 
 کت��اب »پ��رواز روی خ��اک« خاط��رات س��رهنگ خلب��ان 
منوچهر ش��یرآقایی، از حوزه هنري بوش��هر،  کتاب »س��هم 
 من از چش��مان او« خاطرات حمید حس��ام از ح��وزه هنري
 البرز و کتاب »چه کس��ی قشقره ها را می کش��د؟« خاطرات

 آزاده جانباز سورن هاکوپیان از حوزه هنري اصفهان از جمله 
این کتاب ها بودند.

گفتنی اس��ت، کتاب »چه کس��ی قش��قره ها را می کش��د؟« 
داستان س��الهای اس��ارت و مجروح شدن س��ورن هاکوپیان 
یکی از ارامن��ه اصفهان را روایت می کن��د، مصاحبه های این 
کتاب توس��ط حجت اهلل ش��اه محمدی جمع آوری و تدوین 
 ش��ده و کتاب فوق به عنوان یک دیگرنوش��ته موفق شناخته

 شده است.

 

ضیافت قرآنی »معراج« به صورت 
اینترنتی، ۱9 و ۲0 اس��فندماه در 
رش��ته های حفظ، قرائت، ترجمه 
و تفسیر، ویژه دانشجویان سراسر 

کشور برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، و ب��ه 
نق��ل از ایمنا، جش��نواره ضیافت 
قرآنی »مع��راج« از زیر مجموعه 
برنامه ه��ای المپی��اد فرهنگ��ی 
دانش��جویی »آیه« از برنامه های 
هفت ش��هر شایس��تگی معاونت 
فرهنگی جه��اد دانش��گاهی، به 
همت جهاد دانش��گاهی اس��تان 
یزد و حمایت و همکاری سازمان 
فعالیت های قرآنی دانش��گاهیان 
در دو بخش دانشجویان و اعضای 
جهاد دانش��گاهی سراس��ر کشور 
برگزار می ش��ود. این جش��نواره 
در رش��ته های حفظ ۵، ۱0و 30 
جزء قرآن و قرائ��ت تحقیق ویژه 
آقایان و ترجمه و تفسیر موضوعی 
آی��ات کالم اهلل وی��ژه خانم ه��ا و 
آقایان دانش��جو در کلی��ه مراکز 
آم��وزش عالی جهاد دانش��گاهی 
ش��امل موسس��ات، دانش��گاه ها 
و دانش��گاه های علم��ی کاربردی 
وابس��ته ب��ه جه��اد دانش��گاهی 
برگ��زار می ش��ود. عالقمن��دان 
ب��ه ش��رکت در بخ��ش قرائ��ت 
)تحقیق( الزم اس��ت با مراجعه به 
 سایت مس��ابقات معراج به نشانی

 //ir.www.jdqoran۱۱۴ فای��ل 
تصویری قرائت خود را در روزهای 

۱9 و ۲0 اس��فندماه در بخ��ش 
ثبت نام و شرکت در مسابقه آپلود 
کند و یا آن فایل را تا ۲0 اسفندماه 
ب��ه معاون��ت فرهنگ��ی مراک��ز 
دانش��گاهی خود تحویل دهند و 
jdqoran@gmail. یا به نشانی

com ارسال کنند. 
پ��س از داوری آثار توس��ط هیات 
داوری، نتایج این بخش از مسابقه، 
نیم��ه دوم فروردین م��اه از طریق 
سایت مسابقات اعالم خواهد شد 
و از نف��رات برتر برای ش��رکت در 
مس��ابقات نهایی در یزد دعوت به 
عمل خواهد آم��د. مرحله نهایی 
مسابقات قرائت به صورت شفاهی 
و ب��ا حض��ور داوران در نیمه اول 
اردیبهش��ت ماه 9۴ در یزد برگزار 

خواهد شد. 
برگ��زاری مس��ابقه در بخ��ش 
تفس��یر و ترجم��ه موضوعی ویژه 
خواه��ران و ب��رادران در روزهای 
۱9 و ۲0 اس��فندماه ۱393 از 
طریق سایت مس��ابقات بصورت 
آن الی��ن خواه��د بود ک��ه منبع 
مورد ارجاع ش��رکت کنندگان نیز 
در همان س��ایت ارائه شده است. 
دبیرخانه مسابقات با بررسی نتایج 
آزمون، نفرات برتر را در نیمه دوم 
فروردین م��اه اع��الم خواهد کرد. 
نفرات برتر برای حضور و دریافت 
جوایز در اختتامیه مسابقات که در 
یزد برگزار می شود ،دعوت خواهند 

شد. 
گفتنی اس��ت، ای��ن مس��ابقه به 
همت جهاد دانش��گاهی اس��تان 
یزد در بخش ترجمه موضوعی، با 
محوریت آیات اقتصادی کالم اهلل 
مجید برگزار می ش��ود که منابع 
 آزم��ون در س��ایت ارائ��ه ش��ده

 است.

بعد از ۱۸ س��ال باز هم »خان��ه س��بز« از تلویزیون پخش 
می شود. این سریال که ساخته س��ال ۱3۷۵ است ،داستان 
خانواده ای اس��ت که در ۴ طبقه یک آپارتمان سبز زندگی 
می کنند. بازی ها، دیالوگ ها و داس��تان هایش آن را به یکی 
از پر بیننده ترین س��ریال های تارب��خ تلویزیون تبدیل کرد 
و تکه کالم ه��ای آن تا به ام��روز هم در ادبی��ات کالمی ما 
 باقی مانده اس��ت. اما چرا دیگر تجربه »خانه س��بز« تکرار 

نشد؟
سبز و همیشه سبز

سریال »خانه سبز« سال ۷۵ چهارش��نبه شب ها از شبکه 
۲ صدا و سیما پخش می شد. این سریال کار مشترک بیژن 
بیرنگ و مس��عود رس��ام  بود که پیش از این سریال موفق 
»همس��ران« را هم در کارنامه کاریش��ان داش��تند. آنان با 
سریال جدیدشان توانستند رکورد مخاطبان اثر قبلی را جا 
به جا کنند.  کمتر کسی اس��ت که حداقل یک بار مجموعه 
تلویزیونی خانه سبز را ندیده باش��د. تا به امروز شبکه های 
مختلف تلویزیون بار ها آن را بازپخ��ش کرده اند. اما این بار 
شاید جنس این بازبخش با زمان های گذشته متفاوت باشد. 

زمانی که حتی یک سریال قابل توجه هم در میان این همه 
شبکه تلویزیونی پخش نمی ش��ود و مخاطبان صدا و سیما 
هم کمت��ر از هر دوره دیگری اس��ت، »خانه س��بز« در یک 
ساعت پربازدید باز هم از ش��بکه دو پخش می شود تا حتی 
با آن حس نوستالژیک اش هم شده بتواند مردم را به سمت 
صدا و سیما بچرخاند. به گفته منتقدان آنچه این سریال را 
در سال های گذش��ته موفق کرد چیزی است که در همین 
روز ها کمبود سینما و تلویزیون ماست. یعنی توانایی تعریف 
یک قصه و همراه کردن مخاطبان با روند داس��تان. فضای 

رمانتی��ک و گاه فانتزی آن 
ب��ه دور از واقعی��ت نبود و 
مخاطب می توانست با تک 
تک شخصیت های داستان 
ارتباط برق��رار کند.  اما این 
روز ها نه تنها س��ریال ها از 
کیفیت قابل قبول گذشته 
فاصل��ه گرفته ان��د بلک��ه 
حتی نمی توانن��د با قدرت 
داس��تان گوی��ی مخاطب 
را ب��ه خ��ود ج��ذب کنند. 
بیژن بیرنگ خ��ود در این 
باره گفت��ه: »ب��ه خوبی به 
ی��اد دارم که این س��ریال 
ق��رار ب��ود در ۲۶ قس��مت 
ساخته شود اما من و رسام 

تصمیم گرفتیم در ۲۱ قسمت بس��ازیم چون به این نتیجه 
رس��یده بودیم بیش از این کیفیت کار را پایین می آوردیم 
در حالی که در آن زمان می توانس��تیم پنج قسمت اضافه تر 
بس��ازیم و به تبع، دس��تمزد بیش��تری بگیریم اما این کار 
را نکردیم.«  اما حال ش��اهد آن هس��تیم که س��ریال هایی 
90 قس��متی با هزینه های زیادی س��اخته می ش��وند که 
حتی نمی توانن��د درصدی از مخاطبان گذش��ته تلویزیون 
 را به خ��ود جلب کنند. چ��را تجرب��ه »خانه س��بز« تکرار

 نشد؟
 موفقیت »خانه سبز« تا جایی پیش رفت که نام او در لیست 
۱0 س��ریال بر تر بع��د از انقالب جای گرف��ت.  رامبد جوان 
که نقش فرید صباحی، پس��ر این خان��واده را بازی می کرد 
در باره پخش مجدد آن گفته: »من افس��وس می خورم که 
دیگر اثری مثل این س��ریال اتفاق نیفتاد و ساخته نشد، در 
آن زمان ماهواره نبود و تلویزیون تنها چند ش��بکه داش��ت 
و به همین دلیل برنامه س��ازان خ��ود را موظف می کردند 

که هر اثری نس��ازند بلکه ب��ا کیفیت کار کنند و تماش��اگر 
 هم با عش��ق و عالقه و جدیت فیل��م و س��ریال ها را دنبال

 می کرد.« 
به گفته وی تلویزیون آن زمان می توانست با ماهواره مقابله 
کند »در آن زمان یک سریال بین انبوه برنامه ها در شبکه های 
مختلف گم نمی شد و تولیدکننده خود را موظف می کرد که 
اثر خوب تحویل دهد چون می دانس��ت که کارش قضاوت 

می شود.« 
این در حالی اس��ت ک��ه حال بس��یاری از منتق��دان اعالم 
می کنن��د که دیگ��ر مدت هاس��ت س��ریال های تلویزیون 
را دنب��ال نکرده اند. به گفت��ه برخی از ای��ن صاحب نظران 
کمبود سریال ها و برنامه های موفق در صدا و سیما آنچنان 
 ادامه دار ش��د که دیگر امیدی برای تکرار خانه سبز ها باقی 

نماند. 
ش��اید همی��ن نکته باع��ث ش��ده ت��ا در میان ای��ن همه 
ش��بکه مختلف تنها ش��بکه آی فیلم که بخ��ش زیادی از 
برنامه هایش به بازپخش س��ریال های گذش��ته اختصاص 
 دارد بتوان��د بی��ش از س��ایر ش��بکه ها مخاط��ب داش��ته 
باش��د.  کمبودهای زیادی برای نبود س��ریالی مناسب در 
فضای تلویزیون عنوان شده اس��ت. عده ای گفته اند کمبود 
فیلم نامه ه��ای ج��ذاب و دور از واقعیت، ع��ده ای گفته اند 
کیفیت پایین ساخت و عده ای هم بر روی بازی های جدید 
دس��ت گذاش��ته اند. اما اکثریت آنان بر این ب��اور بودند که 
قلب یک سریال فیلمنامه آن اس��ت و فیلنامه های ساخته 
شده در گذش��ته آنچنان قوی بودند که هنوز بعد از گذشت 
س��ال ها تاریخ مصرفی برای آن��ان وجود ن��دارد. همچون 
تجربه »خانه س��بز« که پس از گذش��ت ۱۸ س��ال باز هم 
 مردم می توانند ب��ا دیالوگ های و فض��ای آن ارتباط برقرار

 کنند. 
موفقیت در شبکه خانگی است؟ 

بیژن بیرنگ این روز ها به ش��بکه خانگی آمده اس��ت. او دو 
سال پیش »ش��ام ایرانی« را به این ش��بکه آورد و بعد از دو 
سری ساخت آن را به محمد شایسته سپرد. بعد از آن بود که 
اعالم کرد قصد دارد مجموعه ای جدید به نام »عشق تعطیل 

نیست« را بسازد.
ساخت کمدی جدید با فرم جدید 

 او در این باره گفته بود که س��ال های زیادی را بر روی ایده 
و سوژه این مجموعه کار کرده و قصد داشته تا کمدی ای با 
فرمی جدید بسازد. همان فرم جدیدی که خبرساز شد؛ پس 
از پخش قسمت اول این سریال منتقدان گفتند که بیرنگ 
هم همچون تجربه های اخیر صدا و س��یما ب��ه ورطه کپی 
برداری کشیده شده است. سریال او هم کپی سریال کمدی 
معروف آمریکایی )دوس��تان( است. هرچند که پیش از این 
 بیرنگ اعالم کرده بود که از قصد ای��ن اقتباس را انجام داده 

است. 

نوستالژی که هنوز بعد از ۱8 سال طرفدار دارد

دیگر هیچ خانه ایی سبز نشد!
۱۹ و ۲۰ اسفندماه

 ضیافت قرآنی»معراج«
 برگزار می شود
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مفاد آرا 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   11/211

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 10288 هیأت: آقای جواد آذرنگ فرزند علی شماره شناسنامه 154 و 
خانم مریم قوام پور بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 233  )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 783 فرعی مجزا از شماره 107 فرعی 

از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  افسانه  خانم  هیأت:   10329 شماره  2-رأی 
شناسنامه 7390 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/99 مترمربع شماره پالک 786 
فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6  اصلی واقع در حسین آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
  44 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آذرنک  سعید  آقای  هیأت:   10438 شماره  3-رأی 
از  مجزا  فرعی   787 پالک  شماره  مترمربع   122/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 107باقیمانده  فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  زهرا  خانم  هیأت:   10633 شماره  4-رأی 
شناسنامه 22 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالک 788 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 10629 هیأت: خانم زهرا صائبی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
93 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/35 مترمربع شماره پالک 789 فرعی مجزا از 
ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  آباد  در حسین  واقع  اصلی   6 از پالک  فرعی  شماره 107 

آران و بیدگل.
6-رأی شماره 9995 هیأت: آقای عباس نوحیان فرزند قنبرعلی شماره شناسنامه 187 
از  مجزا  فرعی   162 پالک  شماره  مترمربع   597/77 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

شماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
پور فرزند حسن شماره شناسنامه  آقای علیرضا هاشم  7-رأی شماره 9946 هیأت: 
ترتیب  )به  بیدگلی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 111  قنبری  307 و خانم زهرا 
مترمربع   191/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  دانگ(،   2 و  دانگ   4 به  نسبت 
اماکن  از پالک 112 اصلی واقع در  شماره پالک 165 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی 
از سید جالل مطلبی الواسطه  بیدگل خریداری عادی مع  و  آران  ثبتی   بخش 3 حوزه 

)مالک رسمی(.
8-رأی شماره 10628 هیأت: خانم فاطمه پنجی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 
103 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/22 مترمربع شماره پالک 169 فرعی مجزا از 

شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند محمدحسین شماره  بیدگلی  عباس رضائی  آقای  هیأت:  9-رأی شماره 10656 
شناسنامه 124 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/50 مترمربع شماره پالک 4 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 179 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 10460 هیأت: خانم فاطمه خاص فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 113 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 258/41 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از پالک 

251 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
11-رأی شماره 10459 هیأت: خانم فاطمه خاص فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 113 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/50 مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از پالک 

251 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
12-رأی شماره 10455 هیأت: خانم اقدس قاضی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
181، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83 مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از شماره 

8و9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 463 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. 

بیدگلی فرزند خیراله  اکبریان  آقای عباس حاجی علی  13-رأی شماره 10672 هیأت: 
شماره شناسنامه 55 و خانم فاطمه نمکیان بیدگلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 
38  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/95 مترمربع شماره پالک 9 فرعی 
مجزا از شماره 1و3و5 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 481 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  سیدیان  محسن  سید  آقای  هیأت:   4197 شماره  14-رأی 
شماره شناسنامه 4316  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132 مترمربع شماره پالک 12 
فرعی مجزا از شماره 1 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 539 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 9846 هیأت: آقای اسماعیل مصنوعی بیدگلی فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 29 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/60 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   955 پالک  از  فرعی  4و7  از شماره   مجزا 

آران و بیدگل.
شماره  اله  لطف  فرزند  بیدگلی  حالجی  هاجر  خانم  هیأت:   7102 شماره  16-رأی 
 180 پالک  شماره  مترمربع   245/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   45 شناسنامه 
 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
17-رأی شماره 10764 هیأت: آقای رحیم شعوری راد فرزند حسین شماره شناسنامه 
1741 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 337/65 مترمربع شماره پالک 182 فرعی مجزا 
از شماره 4 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
رمضانعلی  فرزند  آرانی  پور  ابراهیم  اسماعیل  آقای  هیأت:   6680 شماره  18-رأی 
شماره شناسنامه 14 و خانم ناهیده شکاری آرانی فرزند اکبر شماره شناسنامه 349  
فرعی   4 پالک  مترمربع شماره   135/40 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

مجزا از پالک 1298 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 10648 هیأت: آقای ابوالقاسم خبازیان فرزند قدمعلی شماره شناسنامه 
122 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143/37 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از 

مشاعات از پالک 1302 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  دهقانی  حبیب  آقای  هیأت:   6710 شماره  20-رأی 
پالک شماره  مترمربع   114/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   10881  شناسنامه 

11 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 1327 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.

21-رأی شماره 10645 هیأت: آقای ماشااله رحیم فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
507 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 276/47 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از 
ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  از پالک 2219 اصلی واقع در  شماره 3و5و6و7و8 فرعی 

آران و بیدگل.
22-رأی شماره 10190 هیأت: آقای علی اصغر محبوبی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 356 و خانم حسنی میرزائی علی آبادی فرزند استاد رضا شماره شناسنامه 
 12 پالک  شماره  مترمربع   97/80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   319
فرعی مجزا از شماره 9و10 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2579و2580 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 9983 هیأت: آقای جواد عابدی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 
8667 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/42 مترمربع شماره پالک 7834 فرعی مجزا 
ثبتی  واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه  از پالک 2637 اصلی  از شماره 231 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  قربانعلی  فرزند  آرانی  بابائی  ماشااله  آقای  هیأت:   10401 شماره  24-رأی 
شناسنامه 281 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382/50 مترمربع شماره پالک 7842 
فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 9950 هیأت: آقای ماشااله رزاقیان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
7464 و آقای احمد رزاقیان آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 1979 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 2491  مترمربع شماره   261/42 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از جواهر گرجی آرانی)مالک رسمی(.

26-رأی شماره 10623 هیأت: آقای حمیدرضا مصلح آرانی فرزند دخیل عباس شماره 
شناسنامه 94 و خانم سمیه نیک فر فرزند حسین شماره شناسنامه 394 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 2503 فرعی مجزا از شماره 
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  فرعی  باقیمانده   103 

آران و بیدگل.
27-رأی شماره 10625 هیأت: آقای علی درخشی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
396 و خانم پروین بذرافشان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 299 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 2504  مترمربع شماره   220/75 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 31 باقیمانده فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
اله شماره  فرزند حبیب  آرانی  آقای مجتبی ستم کش  هیأت:  28-رأی شماره 10747 
 102 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آرانی  خسروانی  کبریا  خانم  و   104 شناسنامه 
یکبابخانه به مساحت 171 مترمربع شماره پالک 2508 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 

مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
29-رأی شماره 9873 هیأت: خانم زهرا بوطه کن آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
391 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 231/81 مترمربع شماره پالک 1486 فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی از حسین اوقانی)مالک رسمی(.
30-رأی شماره 10443 هیأت: آقای مرتضی استاد آقائی فرزند حسن شماره شناسنامه 
الهامه  فرزند حسن شماره شناسنامه 10112 و خانم  آقائی  استاد  484 و خانم طیبه 
استاد آقائی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 1884  و مهدی استاد آقائی فرزند 
فرزند حسن شماره شناسنامه  آقائی  استاد  و محمد  حسن شماره شناسنامه 9772  
643  و معصومه خاتون تقی زاده میدانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 451 )به تر 
تیب نسبت به 1 دانگ و نیم دانگ و نیم دانگ و یک دانگ و یک دانگ و دو دانگ مشاع(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 1509  مترمربع شماره   178/31 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین اوقانی)مالک رسمی(.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  داروغه  مهدی  آقای  هیأت:   10667 شماره  31-رأی 
شناسنامه  شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  خاکسار  مرضیه  خانم  و   320 شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   129/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   11192
1518 فرعی مجزا از شماره 387 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
32-رأی شماره 9812 هیأت: آقای حسین چاق زاده آرانی فرزند اکبر شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،    271 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  گلچی  فاطمه  خانم  و   105
از  مجزا  فرعی  پالک 1027  مترمربع شماره   183/80 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
آران و  ثبتی  3 حوزه  در وشاد بخش  واقع  اصلی  پالک 2645  از  فرعی  شماره 340 

بیدگل.
33-رأی شماره 5961 هیأت: آقای مهدی ایمانی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
147 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/95 مترمربع شماره پالک 4927 فرعی مجزا 
از شماره 456 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
34-رأی شماره 10397 هیأت: آقای محمد گوهری آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
 5106 پالک  شماره  مترمربع   65/70 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ   105
فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
35-رأی شماره 10670 هیأت: آقای مهدی زراعتی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
171 و خانم معصومه خاتمی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 196 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی  پالک 5111  مترمربع شماره   167/34 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 60 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
حسن  سید  فرزند  بیدگلی  حسینی  حسین  سید  آقای  هیأت:   10773 شماره  36-رأی 
شماره شناسنامه 225 و خانم سمیه دلشاد فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 2313 
یکبابخانه به مساحت 229 مترمربع شماره پالک 5121 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.

37-رأی شماره 10775 هیأت: آقای سعید دربندی مفرد بیدگلی فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 9769 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66 مترمربع شماره پالک 5122 
فرعی مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
38-رأی شماره 10776 هیأت: آقای سید مرتضی حسینی بیدگلی فرزند سید حسین 
شماره  مترمربع   78/20 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ   2300 شناسنامه  شماره 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان  پالک 5123 فرعی مجزا از شماره 83 فرعی 
دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از سید حسین حسینی 

بیدگلی)مالک رسمی(.
39-رأی شماره 10777 هیأت: آقای محسن عبدالمجیدی بیدگلی فرزند احمدعلی شماره 
شناسنامه 380 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141 مترمربع شماره پالک 5124 
فرعی مجزا از شماره 84 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
40-رأی شماره 10743 هیأت: خانم مریم اعظمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
536  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73/25 مترمربع شماره پالک 5126 فرعی مجزا از 
شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
اله شماره  بیدگلی فرزند رحمت  41-رأی شماره 10744 هیأت: آقای عباس حفیظیان 
شناسنامه  شماره  اله  حشمت  فرزند  بیدگلی  حفیظیان  طاهره  خانم  و   195 شناسنامه 
6874  )بالمناصفه(، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 504/35 مترمربع شماره پالک 
5127 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
42-رأی شماره 9872 هیأت: آقای جعفر مارابی فرزند کریم شماره شناسنامه 616، 
از  مجزا  فرعی   799 پالک  شماره  مترمربع   122/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 74 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  علی  مراد  فرزند  نیگجه  صادقی  اعظم  خانم  هیأت:   10740 شماره  43-رأی 
شناسنامه 16061 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/50 مترمربع شماره پالک 803 
فرعی مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اسمعیل  فرزند  پناه  محمدی  ماشااله  آقای  هیأت:   10295 شماره  44-رأی 
شناسنامه 9 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/50 مترمربع شماره پالک 30 فرعی 

مجزا از پالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
45-رأی شماره 9277 هیأت: موقوفه سید احمد مطهری به تولیت سید حسن مطهری 
بیدگلی فرزند سیدعبداله شماره شناسنامه 206، با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه، 
ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 155/25 مترمربع شماره پالک 463 فرعی مجزا 

از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
46-رأی شماره 9276 هیأت: موقوفه سید احمد مطهری  به تولیت سید حسن مطهری 
بیدگلی فرزند سیدعبداله شماره شناسنامه 206، با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه، 
ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 156/75 مترمربع شماره پالک 464 فرعی مجزا 

از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
47-رأی شماره 9994 هیأت: آقای جعفر خبازی نوش آبادی فرزند محمدتقی شماره 
مترمربع شماره پالک  به مساحت 134  یکبابخانه  شناسنامه 1250018341 ششدانگ 
465 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل
48-رأی شماره 10406 هیأت: آقای محسن توسلی نوش آبادی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 5239 و خانم مریم اربابی علی آبادی فرزند امیرحسین شماره شناسنامه 9  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169/10 مترمربع شماره پالک 473 فرعی 
مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:  93/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/11

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

 

به گفته برخی از 
این صاحب نظران 
کمبود سریال ها و 

برنامه های موفق در 
صدا و سیما آنچنان 

ادامه دار شد که 
دیگر امیدی برای 
تکرار خانه سبز ها 

باقی wنماند



اخبار کوتاهیادداشت

6
یادوارهشهدایکوهنورداستاناصفهان۱۴اسفندماهبرگزارمیشود

مهاجمجوانتیمملیفوتبالکشور؛

 اولین یادواره شهدای كوهنورد اس��تان اصفهان كه قرار بود پنجم اسفندماه برگزار 
شود، ۱۴ اسفند و همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه )س( برگزار می شود.

 این مراس��م در محل تاالر اداره برق اصفهان برگزار می ش��ود.این یادواره به منظور 
تجلیل از شهدای كوهنورد و همچنین پیشکس��وتان رشته كوهنوردی با دعوت از 

خانواده شهدای كوهنورد برگزار خواهد شد.
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پرسپولیسی ها 
خودشان را جمع و جور کنند

صعود اینتراخت به رده 
هشتم با غلبه بر هامبورگ

مربی تیم فوتبال اس��تقالل گفت: اگر دوستان پرسپولیسی از سر دلسوزی 
نظری دارند، بهتر است در مورد باشگاه خودشان صحبت كنند.

به گزارشزاینده رود به نقل از  افکارنیوز، محمود فکری درباره دیدار دوستانه 
استقالل مقابل آلومینیوم اراک كه با تس��اوی پر گل ۳ بر ۳ به پایان رسید، 
اظهار داشت: با توجه به تعطیلی بازی های لیگ، نیاز بود كه تیم آمادگی اش 
را حفظ كند. بهترین تصمی��م برای این كار، برگزاری ب��ازی تداركاتی بود. 
خیلی سخت است كه بازیکنان را در تعطیالت آماده نگه داریم. وی در مورد 
مشکالت مالی باشگاه استقالل عنوان كرد: به دلیل بحث واگذاری باشگاه به 
بخش خصوصی، اسپانسر، تیم را رها كرده و رفته است. وقتی اسپانسر نباشد، 
باشگاه برای تامین بودجه دچار مشکل می شود. مسووالن و مدیران باشگاه 
در تالش هستند مشکالت را حل كنند اما در این شرایط باید به اسپانسر هم 
حق داد. اسپانسر روی چه حسابی باید پول بدهد؟ باشگاه درآمدی ندارد كه 

سرمایه گذاری كند.

تیم تحت هدایت توماس شاف با برتری خانگی مقابل هامبورگ پایین جدولی 
به رده هشتم جدول رده بندی بوندس لیگا صعود كرد.

 در آخرین دیدار از شب دوم از هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته 
اول باشگاه های آلمان موسوم به بوندس لیگا، اینتراخت فرانکفورت در خانه خود 

با نتیجه 2 بر یک از سد هامبورگ گذشت.
هر دو گل اینتراخت در این دیدار را الکساندر می یر در دقایق ۱2 و 5۴ را از روی 
پنالتی به ثمر رساند. تک گل هامبورگ را هم، زولتان اشتیبر در دقیقه ۴5 به ثمر 
رساند. همچنین الکساندر می یر در دقیقه 90 یک ضربه پنالتی را به هدر داد و 
ماتیاس اوسترزولک از هامبورگ در دقیقه 6۴ با دریافت دومین كارت زرد خود 
از زمین اخراج شد.شاگردان توماس ش��اف با این پیروزی خانگی ۳۱ امتیازی 
شدند و به مکان هشتم جدول رده بندی بوندس لیگا صعود كردند. هامبورگ هم 

2۴ امتیازی باقی ماند و تغییری در رده پانزدهمی اش به وجود نیامد.

با حضور دكتر سبحاني مدیرعامل فوالدمباركه، دكتر 
سلطان حسیني، مدیركل اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان، دكت��ر خلیلیان مدیرعامل باش��گاه فرهنگي 
ورزشي فوالدمباركه سپاهان، برخي از معاونان و مدیران 
فوالد مباركه و جمع زیادي از كاركنان، از ورزشکاران و 
مدال آوران شركت فوالد مباركه در سال 9۳ تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار فوالد مباركه، در این مراسم كه در 
سالن بزرگ ورزشي میعاد برگزار شد، دكتر سبحاني با 
اشاره به موفقیت فوالدمباركه در زمینه كسب دومین 
تندیس زرین جایزه تعالي س��ازماني و دریافت عنوان 
شركت سرآمد كشور در س��ال 9۳ تصریح كرد: كسب 
عناوین و افتخ��ارات فق��ط در تولید و كس��ب درآمد 
خالصه نمي ش��ود؛ بلکه در این راس��تا تمامي معیارها 
EFQM تعریف مي شود. معیارهایي كه بر مبناي مدل
مورد ارزیابي قرار م��ي گیرند و امتی��ازات مختلفي را 
دریافت مي كنند، هم��ه چیز را در برمي گی��رد كه در 
رأس آنها رهبري س��ازمان و نیروي انساني و مسایل و 

مسوولیت هاي اجتماعي قرار دارد.
وي افزود: وقتي ش��ركت فوالدمبارك��ه در بین تمامي 
شركت هاي كش��ور كه براي ارزیابي و دریافت عنوان و 
جایزه شركت كرده اند، به عنوان شركت سرآمد كشور 
انتخاب و معرفي مي ش��ود و تندیس زری��ن را به خود 

اختصاص می دهد؛ این بدان معني است كه فوالدمباركه 
در همه مسیرها به خوبي حركت كرده و توانسته خود را 
به عنوان الگو به تمامي شركت هاي كشور معرفي كند. 
در این راس��تا یک��ي از ای��ن محورها نیروي انس��اني 
اس��ت كه به آن فق��ط به ی��ک اب��زار كار ن��گاه كرده 
نمي ش��ود، بلکه ب��ه یک انس��ان ب��ه لح��اظ روحي، 
جس��مي و اخالقي كاماًل سالم نگاه مي ش��ود كه البته 
این عقل س��الم در داش��تن بدني سالم اس��ت و ریشه 
در انج��ام فعالیت ه��اي ورزش��ي دارد ك��ه مؤید این 
 امر ضری��ب نفوذ 76 درص��دي ورزش ن��زد كاركنان و 

خانواده هاست.
وي بابی��ان ای��ن ك��ه اولوی��ت فوالدمبارك��ه ورزش 
همگاني براي كاركنان و خانواده هاس��ت یادآور ش��د، 
فوالد مبارك��ه عالوه ب��ر این، رس��الت ه��اي دیگري 
هم نس��بت به جامع��ه دارد ك��ه نمي تواند نس��بت به 
آنه��ا ب��ي تف��اوت باش��د.خانواده فوالدمبارك��ه باید 
 به عنوان عض��و و جزئ��ي از جامعه، خانواده اي س��الم

 باشند.
 از این روس��ت ك��ه فوالد مبارك��ه در برخ��ي مواقع با 
ساخت ورزش��گاه و با مشاركت در امور مش��ابه بنا را بر 
این مي گذارد تا براي جامعه نیز مفید واقع ش��ود؛ چرا 
كه نمي توان تصور ك��رد دریک خانواده اص��ل را برآن 
بگذاریم كه فقط فردي كه در شركت شاغل است براي 
ما مهم باش��د و دیگران اهمیتي نداشته باشند در یک 
خانواده ناهنجاري باش��د؛ ولي آن عض��وي از خانواده 
كه در ش��ركت كار مي كند بدون هر گونه مش��کلي و 
فارغ از س��ایر اعضاي خانواده خود در خدمت سازمان 
باش��د بنابراین در رویکرد فوالدمباركه توجه به تمامي 
اعضاي خانواده به عنوان یک اصل در نظر گرفته ش��ده 
است. بنابراین مس��وولیت هاي اجتماعي فوالدمباركه 
برمبناي داش��تن نیروي انساني س��الم و جامعه سالم 
 تعریف شده است و در منطقه خود و حتي فراتر از آن این

 مسوولیت ها را جامه ي عمل مي پوشاند.

این درس��ت كه اش��کان دژاگه بازیکن تکنیکي، سرعتي، 
جنگنده و تأثیر گذاري براي تیم ملي اس��ت؛ ولي من یکي 

محمد نوري را با دژاگه عوض نمي كنم.
به گزارش زاین��ده رود، به نقل ازجام نیوز،ش��ب گذش��ته 
كاروان پرس��پولیس، ته��ران را به مقصد ازبکس��تان ترک 
می كند؛ تا در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف بنیاد كار برود.بر همین اساس یک روز قبل از سفر 
سرخپوشان، با حمید درخشان تماس گرفتیم تا نظراتش 

را بشنویم.
در زمین بنیاد کار با این تیم بازي دارید. حاال خیلي ها 
این مسابقه را با لخویا قیاس مي کنند. نظري ندارید؟

اتفاقاً این اشتباه بزرگي است كه ما بازي با بنیاد كار را با لخویا 
مقایسه كنیم. این مس��ابقه در زمین حریف است و خیلي 
فرق مي كند. م��ا باید در این بازي حواس مان ش��ش دانگ 

جمع باشد.
محمدحسین  نژاد فالح هم گفته که نتایج پرسپولیس 

در سرنوشت کاري کادرفني تأثیر گذار است!
اصاًل نمي خواهم حرفي در این رابطه بزنم. پرسپولیس بازي 
حساس مقابل بنیاد كار را پیش رو دارد و نباید تمركز تیم را 

بر هم بزنیم و من هم چنین قصدي ندارم.
در برنامه تلویزیون�ي ورزش و مردم عن�وان کردید 
آدم انتقادپذیري هس�تید. واقعًا این ح�رف را از ته 

دل زدید؟
ش��ک نکنید، هركس جاي من بود و این هم��ه از او انتقاد 
مي شد حداقل ۳ بار خود كشي مي كرد! اما من ماندم و همه 

انتقادات درست و نادرست را شنیدم.
قبول دارید وقتي تیمي آن هم در ح�د و اندازه هاي 
پرسپولیس ناکام مي شود، انتقادات افزایش مي یابد ؟

بله! همیشه همین طور است. وقتي مي بازي تنها مي شوي و 
در پیروزي صد ها شریک پیدا مي كني. بگذریم آقا!

)براي عوض کردن فضا مي پرسیم( آقاي درخشان اگر 
مي خواستید در نظر سنجي برنامه 90 شرکت کنید به 

چه کسي رأي مي دادید؟
من با احترام به س��ایر گزینه ه��ا، علي كریم��ي را انتخاب 

مي كردم. البته امیدوارم به كسي بر نخورد.
اگر قرار باش�د 5 بازیكن محبوب دهه 60 را انتخاب 

کنید؟
)بعد از كمي فک��ر كردن( علي پروی��ن، ناصر محمد خاني، 
محمد پنجعلي، فرشاد پیوس و مجتبي محرمي. خداوكیلي 

همگي محبوب بودند.
چرا پرسپولیس امروز به اندازه آن روز ها ستاره ندارد؟

این هم از ش��انس ماس��ت! )مي خن��دد و ادام��ه مي دهد( 
از ش��وخي گذش��ته آن زمان پول زیاد مط��رح نبود و همه 
ستاره هاي فوتبال ایران آرزوي پوشیدن پیراهن پرسپولیس 
را داشتند؛ اما امروز ش��رایط خیلي عوض شده است. هر جا 
پول بیش��تري بدهند مي روند كه البته با توجه به وضعیت 

كنوني جامعه شاید حق داشته باشند.
در روز هاي بدون س�تاره بودن پرس�پولیس، محمد 
 نوري تا حدودي استثناست. آیا حاضرید محمد نوري 

را با اشكان دژاگه عوض کنید؟
)بالدرنگ( نه! این درست كه اشکان دژاگه بازیکن تکنیکي، 
سرعتي، جنگنده و تأثیر گذاري براي تیم ملي است،  ولي من 
یکي محمد نوري را با دژاگه عوض نمي كنم. محمد نوري یک 
بازیکن خالق و به قول معروف مهندس پرسپولیس است و 

نمي توانم تیم را بدون او تصور كنم.

تجلیل از مدال آوران ورزشي
 فوالد مبارکه

هرکس جاي من بود 3 بار خود کشي مي کرد!

واکنش درخشان به جایگزینی دژاگه به جای محمد نوری

مهاجم جوان تیم ملی فوتبال كش��ورمان درباره 
احتمال حض��ورش در تیم امی��د می گوید كه هر 
تصمیمی گرفته شود تابع آن تصمیم خواهد بود 
اما معتقد است بازی با شیلی و سوئد كمک زیادی 
به او و جهانبخش می كند. به گزارش زاینده رود به 
نقل از تسنیم، مهاجم آینده دار فوتبال كشورمان 
كه هفته گذشته از روبین كازان راهی روستوف شد 
تا ادامه لیگ برتر روس��یه را زیر نظر قربان بردیف 
س��پری كند، می گوید كه در این تیم قعرجدولی 
فرصت خوبی برای پیش��رفت دارد. سردار آزمون 
كه رابطه اش با سرمربی روستوف كه كاشف او در 
روبین كازان بود، بسیار خوب است ابراز امیدواری 
كرد بتواند ب��ه روس��توف در نیم فصل دوم كمک 
كند تا این تی��م در لیگ برتر روس��یه باقی بماند. 
مهاجم 20 س��اله تیم ملی 
حاال در فضایی جدید به 
دنبال پیش��رفت است و 
اعتقاد دارد با توجه به دفاع 
قدرتمند فوتبال روسیه 
می تواند بیشتر كسب 
تجربه كند.س��ردار 
آزم��ون در خصوص 

در  حض��ورش 

روستوف و انجام اولین بازی برای این تیم، ادامه 
رقابت های لیگ برتر روسیه، حضور احتمالی اش 
در تیم امید و البته بازی های دوس��تانه تیم ملی 
با شیلی و سوئد و دیگر مس��ائل صحبت كرد كه 

مشروح آن در زیر می آید:
چه اتفاق�ی افت�اد ک�ه تصمی�م گرفتی از 

روبین کازان به روستوف بروی؟
من در كازان شرایط خوبی داشتم و موقعیتم در 
تیم هم خوب بود؛ اما در روس��توف می توانم زیر 
نظر مربی خوبی مانند قرب��ان بردیف كه قباًل هم 
در روبین كازان مربی ام بود شرایط بهتری را دنبال 

كنم تا پیشرفتم سرعت بگیرد.
اینك�ه ق�رار اس�ت در پای�ان فص�ل ب�ه 
روبین کازان برگردی و از طریق این باشگاه 
به لیگ برت�ر انگلیس ب�روی در برنامه های 

باشگاه است؟
نمی دانم به روبین كازان بر می گردم یا نه و در پایان 
فصل باید در این خصوص تصمی��م بگیریم. باید 
منتظر باشم تا بازی های این فصل لیگ برتر روسیه 
به پایان برسد و بعد در این خصوص مذاكره كنیم. 
به طور  حتم در پایان فصل هر جایی كه به صالحم 
باشد می روم و فرقی ندارد كه لیگ برتر انگلیس 

باشد یا دوباره در لیگ برتر روسیه بازی كنم.
احتمال اینكه آرسنالی ها فصل آینده 
هم دنب�ال ت�و بیاین�د، چقدر 

است؟
درباره آینده ام 
چی��ز  هی��چ 
نمی دان��م اما فکر 
می كنم داستان آرسنال 
خیلی تکراری ش��ده 
و خ��ودم ه��م از 
در  صحب��ت 

خصوص این تیم خسته شده ام. اكنون نباید عجله 
كنم و هر وقت صالح باشد به چنین تیم های بزرگی 
می روم اما چیزی قطعی نیست. شاید فصل آینده 
به لیگ برتر انگلیس بروم، شاید دو سال دیگر این 
اتفاق رخ دهد و شاید هم اصاًل چنین اتفاقی رقم 

نخورد و به انگلیس نروم.
یعنی احتمال ماندت در لیگ روسیه باالست؟

روسیه میزبان جام جهانی 20۱8 است. لیگ این 
كشور هم به همین دلیل پیش��رفت زیادی كرده 
و تیم ها بازیکنان بزرگی را ب��ه خدمت گرفته اند. 
حداقل این اس��ت كه من یک فصل دیگر در لیگ 
روس��یه بمانم، چون می توانم با حضور در فوتبال 
این كشور سطح خودم را باالتر ببرم. دفاع تیم های 
حاضر در لیگ روسیه بس��یار قدرتمند است و با 
توجه به این موضوع و اینکه من یک مهاجم هستم، 
می توانم در اینجا ب��ه قدرت خ��ود اضافه كنم تا 

باتجربه تر شوم.
اولی�ن بازی ات با لب�اس روس�توف را انجام 
دادی ؛ توانس�تید در یک بازی دوس�تانه به 

پیروزی برسید؟
بازی خوب��ی بود و خوش��بختانه توانس��تم چند 
دقیقه ای برای روس��توف به میدان بروم. تیم باته 
بوریسوف هم جزو تیم های خوب محسوب می شود 
كه قهرمان بالروس بوده، س��ابقه شکس��ت دادن 
بایرن مونی��خ را در كارنام��ه دارد و جزو تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان اروپا بوده است. این بازی 
تداركاتی هم برای ما خوب بود تا بتوانیم پیش از 

آغاز لیگ برتر روسیه شرایط مان را بهتر كنیم.
به جز تو چند بازیكن جدید هم به روستوف 
آمده اند. فكر می کنی شما، بازیكنان تازه وارد 
به تیم می توانید کمک کنید تا روس�توف از 
انتهای جدول لیگ روس�یه جدا ش�ود و به 

رتبه های باالیی بیاید؟
بازیکن��ان خوبی در نیم فصل به روس��توف اضافه 
ش��ده اند. یک بازیکن در تیم ملی روس��یه بازی 
می كند. آرتیوم زیوبا هم از اسپارتاک مسکو قرضی 
به این تیم آمده كه جزو بهترین های لیگ بود. در 
كل شرایط تیم روستوف بهتر شده است. می توانیم 

با كسب یک برد تا رده یازدهم جدول باال بیاییم و 
كم كم خودمان را به میانه های جدول برسانیم.

پس با این ش�رایط روس�توف در لیگ برتر 
می ماند؟

تالش ما برای همین كار است. خوشبختانه مربی 
بسیار خوبی باالی س��ر تیم مان است و با تفکرات 
قربان بردیف می توانیم در لیگ برتر ماندنی شویم و 

البته به رتبه های باالی جدول صعود كنیم.
حاال که با تغییر فضا انگی�زه ات باالتر رفته ، 
فكر می کنی در ادامه فصل روسیه چند گل 

برای روستوف به ثمر برسانی؟
هر چه خ��دا بخواهد همان می ش��ود. من تالش 
زیادی خواهم كرد كه بهتری��ن بازی هایم را برای 
روستوف انجام دهم و گلزنی كنم. این موضوع هم 

برای خودم و هم برای روستوف خوب است.
یكی از انگیزه هایی که داش�تی از تو گرفته 
ش�د. بازی با روبین کازان می توانس�ت یک 
انگیزه بزرگ برای تو باش�د که طبق توافق 
این باشگاه با روستوف نمی توانی برای تیمت 

بازی کنی؟
در این خصوص من نمی توان��م اظهارنظر خاصی 
داشته باشم. این موضوع توافق دو باشگاه بوده و من 
هم تابع تصمیمی هستم كه گرفته شده است. اگر 
قرار باشد مقابل روبین كازان بازی كنم روستوف 
باید غرامت یک میلیون پوندی را بدهد و این هم از 

تیزهوشی مدیران روبین كازان بوده است.
فكر می کن�ی بدون ت�و چه نتیج�ه ای رقم 

بخورد؟
نمی دانم.فقط امیدوارم دو تیم بازی خوبی را انجام 
دهند و هر تیمی كه حقش است، برنده شود. درباره 
آمدنم از كازان به روستوف باید یک نکته بگویم و از 

كسی معذرت خواهی كنم.
از چه کسی؟

من باید از سعید معروف یک معذرت خواهی داشته 
باشم كه نتوانستم به كازان برگردم. به او قول داده 
بودم ك��ه در كازان كنار هم خواهیم بود و ش��اید 
اكنون او از دست من ناراحت شده باشد كه كازان 
را ترک كردم. بابت همین موضوع باید از معروف 
عذرخواهی كنم. البته ش��اید بعد از بازگش��ت به 
روس��یه دو روز به كازان بروم و كنار سعید باشم. 
خودم خیلی دوست داش��تم كه تا پایان فصل در 
كازان بمانم و بازی های سعید را از نزدیک ببینم؛ 

اما این اتفاق رخ نداد. حاال ه��م نمی دانم معروف 
تا چه زمانی در كازان می ماند؛ اما اگر ماند س��ال 
آینده به كازان خواهم رفت تا بیشتر او را ببینم.تیم 
ملی كمتر از یک ماه دیگر باید به مصاف شیلی و 
سوئد برود و در همین زمان هم تیم امید مسابقات 
انتخابی المپیک را پی��ش رو دارد. هر دو تیم قصد 
دارند از تو و جهانبخش استفاده كنند و در این بین 
انگار سنبه كارلوس كی روش پر زورتر است.من و 
جهانبخش بازیکن هس��تیم و به طور قطع فرقی 
ندارد كه لباس كدام تیم ملی را به تن كنیم. البته 
درست است كه تیم امید خواسته ما را در اختیار 
داشته باشد و ما هم برای آقای خاكپور و كفاشیان 
احترام قائل هستیم؛ اما به نظرم تیم امید در این 
مرحله بدون ما هم می تواند بازی ها را با موفقیت 
پشت سر بگذارد. تیم امید بازیکنان بسیار خوبی 
دارد كه هر كدام ش��ان می توانند سرنوشت بازی 
 را تغییر دهند. تی��م امید بدون م��ا هم قدرتمند

 است.
به نظ�رت بازی برابر ش�یلی و س�وئد کمک 

بیشتری به تو و جهانبخش نمی کند؟
به طور حتم چنین بازی های دوستانه ای در آینده 
بازیکنان جوان هم تأثیرگذار است. به نظرم اگر در 
این دو بازی حضور داشته باشیم شرایط مان تغییر 
زیادی خواهد كرد اما با این حال باید دید تصمیم 
چیست. اگر تیم امید در گروه سختی قرار داشت 
حتماً برای كمک به این تی��م در صف اول حاضر 
ب��ودم و اكنون هم هر تصمیمی كه گرفته ش��ود، 

تابع آن هستم.
پ�س اگر ک�ی روش، خاکپ�ور، کفاش�یان و 
کاشانی به توافق برسند که تو و جهانبخش 
باید تیم امید را همراهی کنید یا همراه با تیم 
ملی بزرگساالن باشید برای تان فرقی ندارد؟
به طور حتم  اگر تصمیمی جمعی گرفته شود، به 
این تصمیم احترام می گ��ذارم. چه فرقی می كند 
لباس كدام تیم را به تن كنم؟ ما سرباز ایران هستیم 
و جان مان را هم ب��رای كش��ورمان می دهیم. در 
این خصوص هم هر چیزی كه صالح باشد اتفاق 
می افتد و امیدوارم یک تصمیم ملی و خوب گرفته 

شود. 
حتماً آقایان كفاشیان، كی روش، خاكپور و كاشانی 
بهترین تصمیم را خواهند گرفت و بهتر اس��ت ما 

صحبتی نکنیم.

ازسعیدمعروفمعذرتمیخواهم

توصیه واعظ آشتیانی به وزیر ورزش
مدیرعامل اسبق باشگاه اس��تقالل گفت: خرید استقالل و پرسپولیس 
توجیه اقتصادی ندارد.امیر رضا واعظ آشتیانی در مورد شرایط واگذاری 
دو باشگاه استقالل و پرس��پولیس گفت: بارها گفته ام كه ورزش ایران 
شرایط س��رمایه گذاری ندارد و متولیان ورزش ظاهراً هنوز متوجه این 
موضوع نیستند كه اگر باشگاهی با التماس اسپانسر اقتصادی جذب كرد 
معنایش سوددهی در اقتصاد ورزش نیست. در ورزش ما سرمایه گذاری 
هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل هیچ س��رمایه گذاری كه 
شخصیت حقیقی و حقوقی داشته باش��د وارد جریان نخواهد شد.وی 
ادامه داد: ش��ایعه ش��ده بود كه برخی بانک ها می خواهند دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس را بخرند؛ اما هیچ بانکی حاضر به سرمایه گذاری 
در كاری نیست كه هیچ س��ودی برایش ندارد و سهامداران بانک ها به 
این مس��اله اعتراض خواهند كرد.مدیرعامل اسبق استقالل با اشاره به 
تعریف نشدن خواسته های دولت از سرمایه گذار گفت: متولیان امر به 
این مساله بی توجه اند. برای دعوت از سرمایه گذار در بخش خصوصی 
هیچ حمایتی از سوی دولت از سرمایه گذار تعریف نشده و اینکه دولت از 
سرمایه گذار چه انتظاری دارد و سرمایه گذار از دولت چه توقعاتی دارد. 
با این شرایط در مشکی می دمیم كه سوراخ است و هیچ سودی از این 
دمیدن نخواهیم گرفت؛ زیرا ورزش ما اقتصادی نیست.واعظ آشتیانی 
تصریح كرد: تا زمانی ك��ه ورزش همگانی به ص��ورت علمی و منطقی 
در جامعه مطرح نش��ود بحث اقتصاد در ورزش هم محقق نمی ش��ود؛ 
 بنابراین بعید است سرمایه گذاری این دو باشگاه را بخرد البته هستند 
افرادی كه 290 میلیارد تومان برای آنها رقم قابل توجهی نیست و ممکن 
اس��ت این دو باش��گاه را بخرند؛ اما اینکه چه اهدافی برای خود تعریف 

می كنند را خودشان می دانند.

 ذوب آهن و 9 فینال تا رسیدن
 به سهمیه آسیایی

    میزان امتیازات فعل��ی ذوب آهن و برنامه بازی ه��ای این تیم در نیم 
فصل دوم نشان می دهد كه تیم گل محمدی كاری سخت برای كسب 
قطعی سهمیه لیگ قهرمانان آسیا از طریق لیگ برتر دارد.فقط 9 هفته 
دیگر تا پایان رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران زمان باقی است و رقابت 
بین تیم ها چه در صدر جدول و چه در بین قعرنش��ینان شدت گرفته 
اس��ت.بر اس��اس قاعده كلی در تورنمنت های اینچنینی امتیازگیری 
در هفته ه��ای میانی نیم فصل دوم به ش��دت س��خت خواهد ش��د و 
چون اكثر تیم ها ب��ه آینده خود امیدوار هس��تند و فاصله آنچنانی هم 
 تا پایان مسابقات وجود ندارد، بنابراین خساست امتیازی افزایش پیدا 
خواهد كرد و كس��ب امتیاز در این هفته ها نس��بت به دوره مشابه در 
نیم فصل اول احتیاج به تالشی مضاعف دارد. اما نگاهی به شرایط تیم 
ذوب آهن در جدول رده بندی لیگ نش��ان می دهد كه شاگردان یحیی 
گل محمدی در تی��م ذوب آهن با ۳۱ امتیاز در حال حاضر تیم شش��م 
جدول رده بندی هستند و اگر فرض را بر این مبنا قرار دهیم كه كسب 
قهرمانی در فینال جام حذفی حالتی پنجاه پنجاه برای دو تیم ذوب آهن 
و نفت دارد، باید به این مساله اشاره كرد كه نماینده فوتبال اصفهان در 
ابتدا باید به فکر كسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا از طریق لیگ باشد 
و بعد از اتمام این مسابقات خودش را آماده حضور در فینال رقابت های 
جام حذفی كند. بر اساس قوانین كنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایط 
فعلی فوتبال ایران، سه و نیم سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا دارد و این 
یعنی اگر تغییری در این سهمیه حاصل نشود، تیم سوم لیگ برتر دوره 
چهاردهم می تواند به مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در سال 20۱6 
راه پیدا كند و به همین خاطر ذوب آهنی ها حداقل هنوز سه پله تا جایگاه 
مورد نظر خودشان فاصله دارند. البته تیم گل محمدی یک شانس دیگر 
هم دارد و در صورت باخت در فینال جام حذفی اگر تیم نفت تهران در 
جریان بازی های لیگ هم یکی از رتبه های س��ه گانه را كسب كند، آن 
زمان تیم چهارم لیگ برتر به مرحله پلی آف راه پیدا خواهد كرد. ولی به 
هر صورت هیچ جای ریسکی در این زمینه باقی نمی ماند و كسب عنوان 
سوم لیگ برتر از سوی تیمی مثل ذوب آهن هم شانس كسب سهمیه 
صددرصد و قطعی دارد و هم احتمال حضور در مرحله پلی آف را به این 

تیم می دهد.

میزبانی ها بیشتر از مهمانی ها!
از دیروز 9 مس��ابقه پیش روی یحیی گل محمدی و تیمش قرار گرفته 
كه البته نصف بیش��تر آنها یعنی 5 بازی در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
می ش��ود و نماینده اصفهان می تواند از امتیاز میزبانی استفاده كند. از 
س��وی دیگر ذوب آهن س��ه بار باید به دیدار تیم های مدعی لیگ برود 
كه دو مس��ابقه در اهواز و تهران برگزار می شود و یک بار هم ذوب آهن، 
فینال جام حذفی را در اصفهان تکرار می كند. میزبانی های ذوب آهن به 
ترتیب در مقابل سایپا، گسترش فوالد، نفت تهران، نفت مسجد سلیمان 
و ملوان خواهد ب��ود و در مقابل این تیم باید در خانه پیکان، اس��تقالل 
تهران، فوالد خوزستان و پدیده به میدان برود. البته تیم گل محمدی 
در دور رفت از این 9 مسابقه فقط ۱۴ امتیاز به دست آورد و باید دید كه 
این ذوب آهن متحول شده، چگونه می تواند مجموع امتیازاتش در دور 

برگشت را افزایش دهد.
برنامه بازی های باقیمانده ذوب آهن:

هفته 22 -ذوب آهن- سایپا ۱5 اسفند
هفته 2۳ -پیکان- ذوب آهن 22 اسفند

هفته2۴ -ذوب آهن-گسترش فوالد ۱5 فروردین
هفته 25 -استقالل تهران-ذوب آهن2۱ فروردین

هفته 26 -ذوب آهن-نفت تهران 27 فروردین
هفته 27 -فوالد-ذوب آهن 5 اردیبهشت

هفته 28 -ذوب آهن- نفت مسجدسلیمان۱۱ اردیبهشت
هفته 29 -ذوب آهن-ملوان 2۱ اردیبهشت
هفته ۳0 -پدیده-ذوب آهن25 اردیبهشت

مقایسه لیگ برتر ایران با چهار لیگ 
معتبر اروپایی

فشردگی رقابت در لیگ برتر، قابل قیاس با لیگ های اروپایی نیست. در 
ایران رقابت آنقدر نزدیک و میلی متری است كه برخالف اكثر لیگ های 
معتبر اروپایی هنوز پیش بینی قهرمان نهایی آن بسیار دشوار است. به 
گزارش زاینده رود ، به نقل از ایمنا بیست و یک هفته از لیگ چهاردهم 
سپری ش��ده و تا پایان رقابت ها تنها 9 هفته دیگر باقی است. با وجود 
سپری شدن بیش از دو سوم از مس��ابقات هنوز پیش بینی اینکه كدام 
تیم )یا حتی تیم ها( در پایان فصل جام قهرمانی را باالی سر خواهند برد 
بسیار دشوار است. تنها چیزی كه از هم اكنون می توان با درصد اطمینان 
باال پیش بینی كرد این است كه قهرمان لیگ چهاردهم به احتمال زیاد 
یکی از 5 تیم نفت تهران، تراكتورسازی تبریز، استقالل تهران، سپاهان 
اصفهان یا فوالد خوزستان اس��ت اما حدس اینکه از بین این 5 تیم در 

نهایت كدامیک به این توفیق می رسند اصال آسان نیست. 
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اخبار کوتاه یادداشت تور رایگان گردشگری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری تور 

رایگان گردشگری در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی با اشاره به برگزاری تور  رایگان گردشگری در چهارمحال و بختیاری، اظهار 

داشت: تعداد 300 نفر در این تور رایگان از جاذبه های گردشگری کوهرنگ بازدید کردند.

7

استان چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن شرایط ویژه 
رویشی مانند شرایط توپوگرافی خاص، آب و هوای معتدل 
و قرار گرفتن در تابش مستقیم خورشید، یکی از مهمترین 

مراکز رویش گیاهان دارویی کشور و جهان است.
به گزارش زاینده رود ب��ه نقل از مهر، اس��تفاده از گیاهان 
دارویی به منظ��ور درمان با تاریخ زندگی انس��ان همزمان 
بوده است .انسان در تمام دوران تاریخی برای درمان چاره 
ای جز توسل به گیاهان نداشته اس��ت.اگر چه  در نیم قرن 
گذشته  اس��تفاده  از داروهاي شیمیایی و سنتزی به شدت 
رواج یافت؛ ولی به سرعت آثار زیان بار آن بر زندگی، سبب 
گرایش مجدد به گیاهان دارویی شده و این نکته که توسل 
به گیاهان دارویی برای درمان بسیاري از بیماري ها همواره 
در طول تاریخ یکی از روش هاي موثر درمان بوده، به خوبی 
روشن اس��ت. تنوع آب و هوایی در ایران باعث رویش انواع 
گیاهان ب��ا خواص داروی متنوع ش��ده اس��ت. آب و هوای 
معتدل کوهس��تانی چهارمحال و بختیاری و بارش نسبتا 
مناسب، س��بب رویش بس��یاری از گیاهان داروی در این 
 منطقه شده است.آب و هوا، نوع خاک و توپوگرافی در استان

 چهارمحال و بختیاری، پوشش گیاهی متنوع و متفاوتی به 
وجود آورده است.دره ها و کوهستان های استان چهارمحال 
و بختیاری سرشار از گیاهان دارویی است، که بیشتر آنها از 
 گذشته های دور کاربرد دارویی مؤثری در بهبود بیماری  ها 
داشته اند و شناخت و طرز استفاده آنها از پیشینیان سینه به 
سینه نقل شده است.به لحاظ ویژگی های خاص طبیعی و 
اقلیمی و تنوع آب و هوایی منحصر به فرد، در رده مهمترین 

رویشگاه های گیاهان دارویی کشور قرار می گیرد. به لحاظ 
بافت اجتماعی و وابستگی های معیشتی مردم چهارمحال و 
بختیاري به طبیعت، مصرف گیاهان دارویي از دیرباز در این 
دیار مورد توجه بوده است و در حال حاضر هم در اکثر مناطق 
روستایی و عشایری استان، مصرف گیاهان دارویی در درمان 

برخی بیماري از جایگاه باالیی برخوردار است.
استان چهارمحال و بختیاری از نظر تنوع گونه هاي گیاهی 
یکی از استان های مهم کشور به شمار می آید، به طوری که 
در حال حاضر نزدیك به 350 گونه گیاهی شناسایی شده در 
استان، خاص و در انحصار این منطقه بوده و در دیگر مناطق 
کشور یافت نشده اس��ت.یکی از کارشناسان و پژوهشگران 
رشته گیاهان دارویی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
اس��تان چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی و مرتعی 

است که گیاهان دارویی بسیاری در آن رشد می کند.
مژده س��لیمان پور عنوان کرد: ش��رایط خاص آب و هوایی 
در این اس��تان مانند نزدیکی به خورشید و تابش مستقیم 
خورش��ید به علت ارتفاع بس��یاری، وجود خنک��ی هوا در 
تابس��تان، وجود برف در بهار و تابستان در ارتفاعات، خاک 
مناسب در مراتع و کوهستان ها و... از شرایط خاصی است 
که موجب رویش گیاهان دارویی خاصی در این استان شده 
 اس��ت.وی افزود: چهارمحال و بختیاري، یکي از مهمترین

 رویشگاه های گیاهان دارویي بوده و دارای برخی گونه های 
انحصاری از گیاهان طبیعي دارویی است که می توان به گونه 
هایی از این گیاهان با نام های کرف��س کوهی، زرین گیاه، 
مورد، مخلصه، هواچوبه، چوک، سوداب، مرزنجوش، شاه تره، 

ریواس و ... اشاره کرد که در فصل بهار به صورت خودرو در 
دامنه های مرتفع و مناطق کوهستانی استان رشد مي کند.

 وی با اشاره به ارزش گیاهان دارویی این استان، تاکید کرد: 
وجود گیاهانی نظیر بابونه، گل ختمی و شیرین بیان در این 
استان براي درمان بس��یاری از امراض به ویژه آلرژی هاي 
فصلی که در چهارمحال و بختیاري شایع است، بسیار مفید 

تشخیص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه گیاه برنجاس، یکی از مهمترین گیاهان 
دارویی است که در این استان رشد می کند، افزود: استفاده 
از گیاه گل برنجاس که در بیشتر نقاط طبیعت بختیاری به 
وفور یافت مي شود، برای دستگاه گوارش بسیار مفید بوده 
و به تازگی در مراجع پزشکی و درمانی به عنوان یك شیوه 

درمانی مؤثر مطرح شده است.
سلیمان پور با اشاره به گیاه کرفس کوهی که در ارتفاعات و 
در شرایط خاص )زیر برفی که در حال آب شدن است( رشد 
می کند، ادامه داد: گیاه معطر و بومي کرفس کوهی نیز که 
مختص کوهستان های چهارمحال و بختیاري است، باعث 

تقویت و افزایش هوشیاري در بین افراد مي شود.
 وی بیان کرد: تاکنون بیش ازهش��ت هزار گونه گیاهی در 
ایران شناسایي شده اس��ت که نزدیك به یك هزار و 300 

گونه آن در طبیعت بختیاری شناسایي و ثبت شده است.
وی اف��زود: اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از نظر تنوع 
گونه هاي گیاه��ی ، یکي از اس��تان های بزرگ کش��ور به 
ش��مار مي آید؛ به طوری که در حال حاضر نزدیك به 350 
گونه گیاهی شناسایی شده در اس��تان، خاص و در انحصار 
 ای��ن منطقه ب��وده و در دیگر مناطق کش��ور یافت نش��ده

 است.وی تاکید کرد: ظرفیت رویش گیاهان دارویی ظرفیت 
بسیار ارزش��مندی اس��ت که باید به آن توجه کرد و از این 

فرصت برای توسعه استان و ایجاد اشتغال بهره گرفت.
گیاهان دارویی با ارزش در این اس��تان رش��د می کند که 
توجه به تولید ای��ن گیاهان می تواند فرص��ت های زیادی 
در حوزه اشتغال در این اس��تان ایجاد کند.مدیر کل منابع 
طبیعی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینکه 
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان ها کوهستانی 
با داربودن جنگل و مراتع اس��ت، ادامه داد: ازکل مساحت 
اس��تان، قریب به یك میلیون و 400 هزار هکتارمعادل 86 
درصد آن راعرصه هاي ملی شامل جنگل ها ومراتع تشکیل 
مي دهدکه از این میزان جنگل ها با وسعتي برابر 307 هزار 
هکتارو مراتع یك میلیون و 93 هزار هکتار به ترتیب 22 و 
78 درصد از س��طح عرصه های ملی را ب��ه خود اختصاص 

مي دهد.

باوجود 350 گونه خاص گیاهی در این منطقه ؛

چهارمحال بختیاری ، پایتخت گیاهان دارویی کشور است 
 490 میلیون ریال برای

 راه اندازی کلینیک خانواده
 مدی��رکل ام��ور بان��وان وخان��واده اس��تانداری 
چهارمح��ال و بختیاری از تخصی��ص 490میلیون 
ریال اعتبار برای ایجاد و راه اندازی کلینیك خانواده 

در شهرستان لردگان خبر داد.
»فاطمه دوستی«  س�المت و پ�ایداری جامعه را در 
گرو سالمت خانواده عنوان کرد و افزود: تخصیص 
اعتبار ب��رای ایجاد کلینك خانواده در شهرس��تان 
بروجن از دیگر برنامه های اجرایی به شمار می رود.

وی با اش��اره به اختصاص بیش از ی��ك میلیارد و 
500میلیون ریال اعتبار به بخش بانوان استان در 
س��ال جاری گفت: با تخصیص این اعتب��ار، برنامه 
 ه��ای مطلوب��ی از جمل��ه برگ��زاری کارگاه های

 دوره های مش��اوره فردی، ایجاد کلینك خانواده، 
کاهش طالق و افزایش ازدواج، اجرای برنامه های 
فرهنگی، برپایی نمایش��گاه و جش��نواره و آموزش 
های خانواده اجرایی ش��د.وی تدوین برنامه ششم 
توسعه اس��تان در بخش بانوان را از دیگر برنامه ها 
سال جاری امور بانوان استان عنوان کرد و افزود: با 
احصاء مشکالت حوزه بانوان تالش شد تا با همکاری 
دستگاه های فرهنگی استان، برنامه مطلوبی برای 
برنامه ششم تدوین ش��ود.معاون سیاسی استاندار 
چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: باید 

از نگاه شعاری به مسائل زنان پرهیز کرد.
خدابخ��ش م��رادی اف��زود: در س��ال ه��ای اخیر 
ب��ه توانمن��دی بان��وان کمت��ر توج��ه ش��ده و از 
ت��وان و شایس��تگی ه��ای بان��وان در بخ��ش 
مطل��وب  اس��تفاده  اس��تان  توس��عه   ه��ای 

نشده است.
وی افزود: با توجه ب��ه نگاه دینی و مل��ی به مقوله 
زن، بای��د ب��ا پی��روی از دی��ن و س��نت، عرصه را 
برای ش��کوفایی توانایی زن��ان جامع��ه فراهم و از 
 پتانس��یل نهفته این قش��ر عظیم اس��تفاده بهینه

 شود.
مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تاندار 
خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت برای فعالیت بانوان 
جامعه نه با ش��عار، بلکه ب��ا ایجاد س��از و کارهای 
منس��جم، عملیاتی می شود.وی با اش��اره بر لزوم 
انج��ام کار پژوهش��ی در ح��وزه بان��وان در عرصه 
های مختل��ف اجتماعی، تصری��ح کرد: ب��ا ایجاد 
یك کمیته باید مش��کالت حوزه بانوان اس��تان با 
انجام تحقیق��ات میدانی و امور پژوهش��ی، احصاء 
 و برای رف��ع این معض��الت راهکار علم��ی تدوین

 کرد.

محموله 6 میلیارد ریالی قاچاق 
توقیف شد

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری، از توقیف محموله شش 
میلیارد ریالی قاچاق در محور بروجن به لردگان خبر داد.

به گزارش زاین��ده رود به نقل از پایگاه خبری پلیس، س��رهنگ ابراهیم 
رضایی  با بیان این مطلب افزود: در پ��ی دریافت اخباری مبنی بر حمل 
کاالی قاچاق از یکی از بنادر جنوبی به مقصد استان های مرکزی و شمالی 
کشور، موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: ماموران 
اداره مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز پلیس آگاهی با انجام عملیات ایس��ت 
و بازرس��ی در محور بروجن – لردگان، یك دس��تگاه خودروی کامیون 
حامل بار قاچاق را متوقف کردند. جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و 
بختیاری افزود: در بازرسی از این کامیون 12 هزارو 994 قطعه ابزار آالت 
صنعتی خارجی،71 هزار و 280 جفت دستکش کارگری خارجی، 192 
عدد کیف زنانه ، سه دستگاه َفن بزرگ سیار، یك دستگاه موتور برق بزرگ، 
دو تخته چادر برزنتی بزرگ و هفت هزار و 800 ثوب البسه خارجی کشف 
شد. سرهنگ رضایی، ارزش ریالی محموله مکشوفه را شش میلیارد ریال 
اعالم و تصریح کرد: در این پیوند یك نفر دس��تگیر که پس از معرفی به 

مراجع قضایی با صدور قرار روانه زندان شد.

تشییع پیکر دو شهید گمنام در 
چهارمحال وبختیاری 

 مدی��رکل حف��ظ آث��ار و نش��ر ارزش��های دف��اع مق��دس اس��تان 
چهارمحال وبختیاری از تشییع و تدفین پیکر دو شهید گمنام دوران 
دفاع مقدس در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها خبرداد.
 به گزارش زاین��ده رود، به نقل ازرواب��ط عموم��ی اداره کل حفظ آثار و
 ارزش ه��ای دف��اع مق��دس چهارمح��ال وبختی��اری، س��رهنگ

 »عباس عباس��ی« با اعالم این خبر اظهار داشت: پیکر این دو شهید روز 
پنجشنبه چهاردهم اسفندماه در شهر سورشجان تشییع و خاکسپاری 
می شود.وی تصریح کرد: آیین تشییع و خاکسپاری این شهدا با حضور 
مردم، مسووالن، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده های شهدا برگزار 

می شود.

جذب یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
اعتبار در سالجاری در بخش بانوان

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری چهارمحال وبختیاری نیز در این 
نشست از جذب یك میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در سالجاری در 

بخش بانوان خبرداد.
فاطمه دوستی افزود: با تخصیص این میزان اعتبار برنامه های مطلوبی 
از جمله برگزاری کارگاههای دوره های مش��اوره ف��ردی، ایجادکلینك 
خانواده، کاهش طالق و افزایش ازداوج، اجرای برنامه های فرهنگی، ایجاد 

نمایشگاه و جشنواره و آموزش های خانواده  اجرایی شده است.
وی تدوین برنامه ششم توسعه اس��تان در بخش بانوان را از دیگر برنامه 
ها در سالجاری عنوان کرد و افزود: با احصاء مشکالت حوزه بانوان تالش 
شد با همکاری دستگاههای فرهنگی استان برنامه مطلوبی برای برنامه 

ششم  تدوین شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده 
 9309983623100380 پرونده:  شماره   9310113623300853 نامه:  شماره   12/165
اردستان  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   930234 شعبه:  بایگانی  شماره 
به موجب  که  مدنی  پرونده کالسه 930234  در  اجراییه  مفاد  اجرای  در  دارد  نظر  در 
ریال   95/257/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  اردستانی  محالی  نصراله  آقای  آن 
حق  در  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان  به 
 محکوم له آقای رضا خدایاری ده نائبی فرزند علی اکبر با توجه به اینکه محکوم علیه
طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا اموال معرفی شده را به شرح 
صورت  به  مرغی  کود  تن   100 حدود  رساند:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  ذیل 
توسط  ارزیابی شده  نامبرده  مرغداری  در  واقع  محالی  امین  آقای  به  متعلق  مرطوب 
روز  در  می توانند  خرید  متقاضیان  ریال.   1/400/000 تن  هر  قرار  از  محلی  خبره 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموالی را که 
باالترین  که  می گردد  واگذار  شخصی  به  فوق  اموال/ملک  نمایند.  مالحظه  شده  آگهی 
المجلس به عنوان سپرده به  ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی  پیشنهاد را 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مابقی  که  در صورتی  و  نماید 
یکشنبه ساعت  مزایده: 1393/12/24 روز  تاریخ  دولت ضبط می گردد.  نفع  به  مزایده 
اردستان.  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  واحد  مزایده:  مکان  صبح.   9 

مختاریان پور مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان 
ابالغ 

12/166 شماره ابالغنامه: 9310100352208389 شماره پرونده: 9309980352201471 
شماره بایگانی شعبه: 931683 ابالغ شونده حقیقی: امید داوری دولت آبادی فرزند اکبر 
تاریخ حضور: 1394/01/22 شنبه ساعت: 08:30 محل حضور:  نشانی مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
به  کاظم  عباس  مرجان  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره457  طبقه4-اتاق 
 طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:33451 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/167 شماره ابالغنامه: 9310100352208779 شماره پرونده: 9309980352201547 
 شماره بایگانی شعبه: 931765 ابالغ شونده حقیقی: محمد یوسفی کجائی فرزند عباسعلی
محل   10:30 ساعت:  چهارشنبه   1394/02/02 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی 
حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
یوسفی  راحله  دعوی  در خصوص  علت حضور:  اتاق شماره457   - طبقه4  اصفهان- 
کجانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
می گردد.م الف:33453  ارسال  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به   ضمنا 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/168 شماره ابالغیه: 9310100351906628 شماره پرونده: 9309980351901549 
شماره بایگانی شعبه: 931722 خواهان نورجان خاوری دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  رحیمی  محمدعلی 
خانواده شهرستان  دادگاه   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351901549 کالسه  به  و  ارجاع   251 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/04 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان   علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33454   و ضمائم 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 12/169 شماره درخواست: 9310460361500039 شماره پرونده: 9309980361501806
عبداله  فرزند  کرکوندی  بهرامی  علیرضا  خواهان   931912 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواسته  به  اله  نعمت  فرزند  کرکوندی  بهرامی  عبداله  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  رشد  حکم  صدور  تقاضای 
جهت رسیدگی به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شماره 453 ارجاع و به کالسه پرونده 931912ح/27 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن 94/2/21 و ساعت 10صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33456 شعبه 27 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/170 شماره ابالغیه: 9310100350408748 شماره پرونده: 9309980350401023 
شماره بایگانی شعبه: 931080 خواهان ها اصغر قنبری و حمید خامی و حامد خامی 
دادخواستی به طرفیت خوانده امیر جبار زارع به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت 
شعبه4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
و به کالسه 9309980350401023 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/30 و 
ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:33458 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/171 شماره ابالغیه: 9310100350608699 شماره پرونده: 9309980350600430 
شماره بایگانی شعبه: 930494 خواهان احسان زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده 
و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  چک  الشه  استرداد  خواسته  به  احمدی  مرتضی  سید 
تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
 به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع 
و به کالسه 9309980350600430 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/06 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده سید مرتضی احمدی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33461 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ نسخه ثانی دادخواست و تجدیدنظر و ضمایم 

12/172 شماره نامه: 9310110350601241 شماره پرونده: 9309980350600586 شماره 
 بایگانی شعبه: 930656 در خصوص اعتراض شرکت اسپیس مهر اور و محمد قدرخواه

به  اعتراض  خواسته  به  و  مجهول المکان  فعال  محمود  فرزند  رامین  مازیار  طرفیت  به 
تجدیدنظر  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با   93/09/06 مورخ   1629 شماره  دادنامه 
خوانده مراتب در اجرای ماده 73 ق.ا.د.م در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری 
یا محلی درجه تا تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن 
مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه ادرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
تجدیدنظر و ضمایم چنانچه درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه الیحه و یا جوابیه ای 
دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبا به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از 
انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:33462 

فانی مدیردفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 
12/173 شماره ابالغنامه: 9310100350105268 شماره پرونده: 9109980350101022 
شماره بایگانی شعبه: 911034 ابالغ شونده حقیقی: شرکت سهامی خاص شالوده بنا 
به  رفیعی  آقای  تجدیدنظرخواهی  خصوص  در  پیوست:  مدارک  مجهول المکان  نشانی 
شعبه  این  از  صادره   9309970350100964 شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  طرفیت 
می شود  ابالغ  به شما  تجدیدنظرخواهی  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.

م الف:33469 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/174 شماره ابالغنامه: 9310100350107441 شماره پرونده: 9309980350101161 
شماره بایگانی شعبه: 931339 ابالغ شونده حقیقی: فرنگیس امیریان فرزند محمدعلی 
محل   11:15 ساعت:  چهارشنبه   1394/04/31 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
 اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی محمدرضا پنجه پور
شوید. حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به 

م الف:33473 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/175 شماره ابالغنامه: 9310100350107458 شماره پرونده: 9309980350101168 
اله  سیف  فرزند  بهرامی  مجتبی  حقیقی:  شونده  ابالغ   931346 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/05/04 یکشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
طرفیت  به  رحمانیان  اکبر  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  طبقه3-اتاق 
شوید.م الف:33474  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/176 در خصوص پرونده کالسه 1999/93 خواهان آقای جواد رضایت دادخواستی 
به طرفیت  ایران84-211ع19  انتظامی  به شماره  کامیون  انتقال سند  به  الزام  بر   مبنی 
 آقای محسن موطوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/1/25 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 9/30صبح 
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:33479 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/177 شماره ابالغیه: 9310100351507572 شماره پرونده: 9309980351500385 
طرفیت  به  دادخواستی  مصطفوی  میالد  خواهان   930391 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  مطالبه  خواسته  به  محمدی  عباس  خوانده 
دادگاه   15 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351500385 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/16 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:33500 حسونی زاده منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
12/178 شماره ابالغیه: 9310100352412609 شماره پرونده: 9309980352400868 
شماره بایگانی شعبه: 930933 خواهان اکبر قائد رحمت دادخواستی به طرفیت خوانده 
تقدیم  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  نژاد  عالی  رامین 
دادگاه  به شعبه 24  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9309980352400868 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/20 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:33502 فرهادیان منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/179 شماره ابالغیه: 9310100351406870 شماره پرونده: 9309980351400587 
طرفیت  به  دادخواستی  صالحی  رسول  خواهان   930601 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  ثالث  جلب  خواسته  به  مهماندوست  ایوب  و  مختاری  احمدرضا  خواندگان 
دادگاه  به شعبه 14  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 
9309980351400587 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/16 و ساعت 16:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:33505 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/180 شماره ابالغیه: 9310100351406868 شماره پرونده:9309980351401168 
شماره بایگانی شعبه: 931260 خواهان حمید الهی دهقی دادخواستی به طرفیت خوانده 
رضا فتحی پرویزی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351401168 کالسه  به  و  ارجاع   323 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/16 و ساعت 16:00 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33509 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/181 شماره ابالغیه: 9310100351406866 شماره پرونده: 9309980351400410 
شماره بایگانی شعبه: 930412 خواهان خلیل بهزادی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
 سامان عالی پور و سینا عالی پور و ساسان عالی پور و سحر عالی پور و نصرت عالی پور
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تقابل  دادخواست  تقدیم  و  ورود  خواسته  به 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351400410 کالسه  به  و  ارجاع   323 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/09 و ساعت 18:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33510 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

مطالع��ه بی��ش از پنج ه��زار کودک 
در مدت دو سال نش��ان می دهد که 
کودکانی که بیش از دو ساعت در روز 
به تماشای تلویزیون می نشینند، یا 
پیوس��ته به صفحه کامپیوتر یا تبلت 
چش��م دوخته اند، فشار خون باالیی 
دارن��د. در این مطالعات آمده اس��ت 

که از هر 10 کودک، حداقل یک نفر 
دچار فشار خون باال است. فشار خون 
باال یک��ی از مهمترین دالیل بیماری 
های قلبی عروقی و س��کته مغزی به 
ش��مار می آید. تماش��ای تلویزیون، 
بازی های کامپیوتری و پرس��ه زدن 
 در ش��بکه ه��ای اجتماع��ی س��بب 
می ش��ود که فعالی��ت فیزیکی فرد 
کاهش یابد و همین ام��ر باعث بروز 

فشار خون می شود.
 بی تحرکی، مهمترین عامل افزایش 
فشار خون است؛البته عوامل دیگری 
مانند س��ابقه ژنتیکی، ش��رایط مادر 
در دوران ب��ارداری، اضاف��ه وزن و 
وضعی��ت اجتماع��ی و اقتص��ادی 
 نیز در افزایش فش��ار خ��ون دخیل 

هستند.

مه��رداد فتح��ی،  مدی��ر کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان لرستان با اش��اره به اینکه س��مندر کوهستانی 
لرستان گونه آندمیک ) بومی ( این استان است افزود: 
س��مندر از جمله دوزیس��تان کمیاب و ارزشمند است 
که در سال های اخیر با توجه به افزایش عوامل تهدید 
کننده طبیعی و انس��انی همچون خشکسالی و خرید 
و فروش توس��ط افراد فرصت طلب و س��ودجو در ایام 
قب��ل از ن��وروز در بازاره��ای داخل و خارج از کش��ور، 
شرایط زیس��تی و جمعیتی آن را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. وی تصری��ح کرد:این گونه از س��وی 
 IUCN ( اتحادی��ه جهانی حفاظت از محیط زیس��ت
( در فهرست قرمز و کنوانس��یون حمایت از گونه های 
نادر و کمی��اب جه��ان )CITES( در ضمیمه یک که 
 تجارت و خرید و فروش را ممنوع می کند، قرار گرفته 

است.
فتحی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن اداره کل در راس��تای 

جلوگیری از قاچاق این گونه تدابی��ری را  اتخاذ کرده 
است، گفت:با توجه به کوهس��تانی بودن زیستگاه ها و 
برخی مش��کالت اجرایی امر حفاظ��ت، گاهی مواردی 
چند از این گونه در بازارهای ف��روش آبزیان تزیینی و 
آکواریوم های نگهداری ماهیان ایام نوروزی در سراسر 

کشور مشاهده شده است.
سمندر کوهستانی لرستان )س��مندر خالدار قیصری، 
 Neurergus قمصری، خالدار امپرات��ور( با نام علمی
kaiseri گونه ای س��مندر رنگی اس��ت که در جنوب 
رشته کوه های زاگرس در نزدیکی ش��هبازان لرستان 
زندگی می کند.س��مندر کوهس��تانی لرس��تان دارای 
بدنی به طول 1۴ سانتیمتر و پوست آن در قسمت پشت 
قهوه ای رنگ با خال ها یا نوارهایی زرد یا نارنجی بوده 
 که ظاهری زیبا به این دوزیس��ت بومی ایران بخشیده 
است.سمندر لرس��تانی از حش��ره ها، تخم و الرو آنها، 
ک��رم خاک��ی و بند پای��ان کوچ��ک تغذیه م��ی کند.

تخمین زده می ش��ود ک��ه کل جمعیت بالغ س��مندر 
کوهس��تانی لرس��تان کمتر از ه��زار عدد باش��د،رنگ 
بن��دی متف��اوت و زیبایی این جانور س��بب ش��ده تا 
س��ود جویان ب��ه منظور ف��روش آن با قیمت��ی باال در 
بازارهای آس��یایی و اروپای��ی اقدام به ش��کار بی رویه 
 این دوزیست کنند و آن را در خطر انقراض جدی قرار

 دهند.
م��ردم محل��ی نیز ک��ه آن��را ب��ه ج��ای س��مندر، » 
مارمولک رنگی« می نامند که س��االنه تع��داد زیادی 
 از آنها را برای فروش در جش��ن های س��ال نو ش��کار

 م��ی کنند.تغیی��ر اقلی��م و ب��روز خشکس��الی در 
منطق��ه نی��ز در کن��ار عوام��ل انس��انی ی��اد ش��ده 
س��بب ش��ده اس��ت تا اندک جمعی��ت باقیمان��ده از 
س��مندرهای کوهس��تانی لرس��تان ب��ه س��ن تولید 
 مث��ل نرس��یده و تعدادش��ان در طبیعت روزب��ه روز

 کاهش یابد.

احداث پارک علمی و فناوری ابوریحان 
در راس��تای برنامه های توس��عه کمی 
ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفهان 
در دس��تور کار قرار گرفته و زیرساخت 
ه��ای آن در حال تکمیل اس��ت. مهدی 
کش��میری خاطرنش��ان ک��رد: پ��ارک 
ابوریحان با وس��عت ح��دود 23 هکتار 
در مجاورت پ��ارک ش��یخ بهایی داخل 
ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفهان 
واقع ش��ده و پیش��رفت فیزیکی آن در 
 ح��ال حاض��ر ب��ه 60 درص��د رس��یده

 است. 
کش��میری گفت: ارتقای ش��رکت ها و 
بزرگتر ش��دن آنها از نظر ان��دازه و بازار 
نیز جزو طرح های توسعه کمی شهرک 
علم��ی و تحقیقاتی اصفهان محس��وب 

می شود. وی با بیان اینکه روند استقرار 
ش��رکت های دانش بنیان در شهرک به 
طور مستمر ادامه دارد و درحال افزایش 
اس��ت، ادامه داد: در پایان سال گذشته 
نزدیک به 330 ش��رکت مستقر داشتیم 
 که امس��ال ب��ه ۴00 ش��رکت افزایش 

یافته است.

افزایش فشار خون كودكان
  با تماشای زیاد تلویزیون

 بهره برداری از پارک علم و فناوری ابوریحان 
تا سال 95 

مقابله با قاچاق سمندر لرستانی در ایام نوروز

روغن گياهی مصرف كنيد؛ 
اما با اعتدال

بیماری های قلبی و عروقی یکی از دالیل اصلی مرگ 
و میر در دنیا اس��ت؛ به همین دلیل اکثر متخصصان 
تغذیه بر کاه��ش مصرف چربی و روغ��ن های جامد 
تاکید و به جای آن اس��تفاده از روغن های استخراج 
ش��ده از دانه ه��ای گیاه��ی را توصیه م��ی کنند.اما 
بس��یاری از مردم تصور م��ی کنن��د، محدودیتی در 
مصرف روغن زیتون، هس��ته انگور،کانوال و س��بوس 
برنج ب��ه دلیل اینک��ه از دانه های گیاهی اس��تخراج 
می ش��وند، وجود ن��دارد. مینا کاویانی، سرپرس��ت 
واحد آموزش همگانی انس��تیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کش��ور با اش��اره به خواص انواع دانه 
های روغنی گفت:دانس��تن نکات مربوط به انتخاب، 
خرید، نگه��داری و مصرف صحیح ان��واع روغن دانه 
 های گیاهی ب��رای بهره بردن از فوای��د آنها، ضروری

 است.
 روغن سویا؛ مناسب برای مصارف روزانه

کاویان��ی درباره ن��وع و ترکیب اس��یدهای چرب در 
روغن س��ویا گفت:حدود 15 درصد اسید های چرب 
روغن سویا از نوع اشباع و بیش از 80 درصد آن از نوع 
غیراشباع اس��ت. مقدار زیاد آنتی اکسیدان در روغن 
سویا باعث پایداری زیاد آن در مقابل فساد می شود. 
 روغن س��ویای تصفیه ش��ده بدون رن��گ، طعم و بو

 است.
 روغن ذرت؛ پایدار در برابر فساد

کاویانی در ادام��ه به خواص روغن ذرت اش��اره کرد 
و گفت:روغ��ن ذرت ت��ازه دارای بوی مالی��م و رنگ 
زرد روش��ن بوده و از نظر تغذی��ه ای و کیفیت پخت 
خوب اس��ت.وی افزود:حدود 85 درصد اس��یدهای 
چرب روغ��ن ذرت از نوع غیراش��باع و بقیه آن از نوع 

اشباع است.
روغن آفتابگردان؛ حاوی ویتامين E بيشتر

کاویانی ادامه داد:حدود 85 درصد از اسیدهای چرب 
موجود در روغن آفتابگردان از نوع غیر اشباع و کمتر 
از 15 درصد کل اسیدهای چرب آن اشباع است.وی 
توضیح داد:روغن آفتابگردان ح��اوی ترکیبات آنتی 
اکس��یدان طبیعی بوده و ویتامین E موجود در این 
روغن در مقایس��ه با روغن های س��ویا و ذرت بیشتر 

است.
 روغن كانوال؛ مناسب برای مصرف خوراكی

وی ادام��ه داد: روغنی که از دانه ه��ای معمولی گیاه 
کلزا به دست می آید، به روغن کلزا معروف بوده که به 
دلیل باال بودن ترکیبات شیمیایی خاص و مضر مثل 
 اس��ید اروس��یک، مصرف خوراکی آن برای انسان با 

به روز مشکالت و بیماری هایی همراه شد.
وی اضافه کرد:در س��ال 1956 در کان��ادا فروش این 
روغن برای مصارف خوراکی ممنوع ش��د و به دنبال 
این وضعیت، گونه هایی از این گیاه با اصالح ژنتیکی 
پرورش یافت که میزان ترکیبات ش��یمیایی مضر در 
آن به حداقل رسید.روغن استخراجی از این گونه های 
جدید، روغن کانوال نامیده ش��د. کاویانی گفت :بیش 
از 90 درصد روغن کانوال، اسید های چرب غیر اشباع 
اس��ت و روغن کانوال یکی از روغن های مناسب برای 

مصرف خوراکی است.
روغن زیتون

سرپرس��ت واحد آموزش همگانی انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کش��ور در خصوص خواص 
روغن زیتون گفت: حدود 85 درصد اسیدهای چرب 
روغن زیتون از نوع غیراشباع و بقیه آن از نوع اشباع و 

دارای ارزش تغذیه ای باالیی است.
 روغن كنجد

به گفته کاویانی ح��دود 99 درصد محصول کنجد به 
شکل دستی و غیرمکانیزه برداشت می شود که از نظر 
اقتصادی به صرفه نیست. وی اظهار کرد: کمتر از 20 
درصد کل اسید های چرب در این روغن از نوع اشباع 
و بیش از 80 درصد آن از انواع غیر اش��باع است.وی 
ادامه داد :این روغن حاوی مقادیر نس��بتاً برابر اسید 
اولئیک ) اس��ید چرب با یک پیوند دوگانه( و اس��ید 
لینولئیک )اس��ید چرب با دو پیوند دوگانه( اس��ت. 
مقدار ف��راوان ترکیبات آنتی اکس��یدانی طبیعی در 
 روغن کنجد سبب پایداری باالی آن در مقابل فساد 

می شود.
روغن هسته انگور

وی درخصوص روغن هسته انگور گفت: روغن هسته 
انگور تصفیه ش��ده، به رنگ زرد طالیی تا زیتونی و با 
طعم مالیم و خوشایند اس��ت و نزدیک به 90 درصد 
اسید های چرب آن غیر اشباع هستند. به همین دلیل 
این روغن در برابر حرارت بس��یار حس��اس و آسیب 
 پذیر اس��ت و باید در مص��رف آن نهایت دق��ت را به 

کار برد.
روغن سبوس برنج

کاویانی خص��وص روغن س��بوس برنج گف��ت: این 
روغن به رن��گ زرد روش��ن ب��ا طعم و ب��وی مالیم 
برنج اس��ت ک��ه 80 درص��د از اس��یدهای چرب آن 
از انواع غیراش��باع اس��ت. وی افزود: روغن س��بوس 
برنج ح��اوی مقادی��ر مناس��بی از آنتی اکس��یدان 
های طبیعی مانند ویتامین E اس��ت ک��ه به افزایش 
 مقاوم��ت روغ��ن در براب��ر اکسیداس��یون کم��ک

 می کند.

خیلی از م��ا کمتر درباره کاهش یا افزایش س��رعت گردش 
خون شنیده ایم، ولی دکتر محمدرضا رجبی، متخصص قلب 
و عروق و فوق تخصص آنژیوپالستی، می گوید: این اختالل 

بسیار شایع است و در اثر مشکلی زمینه ای ایجاد می شود.
این عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد می افزاید: 
البته در افراد س��الم هم با ورزش و تح��رک، امکان افزایش 
سرعت گردش خون به دلیل پمپاژ بیشتر قلب وجود دارد. 
آنچه س��رعت گردش خون را در بدن تعیین می کند، پمپ 
ش��دن خون از بطن چپ و رفتن به آئ��ورت و عروق اصلی و 
رسیدن به ارگان های حیاتی و دیگر اعضای بدن است. بعد 
از آن، خون از سوی سیستم های وریدی جمع آوری می شود 
و به وریدهای مرکزی می رسد؛ سپس به سمت راست قلب 
برمی گردد. درواقع خون در بدن مس��یری را طی می کند و 

دور می زند.
سرعت گردش خون به چند عامل بستگی دارد

دکتر رجب��ی می گوید: در افراد مختلف در ش��رایط س��نی 
مختلف و با جثه های متفاوت، معموال سرعت گردش خون 
متفاوت اس��ت. به طور کلی گردش خون در هر فردی تحت 
 کنترل دو عامل اس��ت؛ اول، تعداد ضربان قلب و دوم، حجم 
خونی که در ه��ر پمپاژ از قلب خارج می ش��ود. یعنی حجم 
ضربه ای خون به داخل عروق ب��دن. هر چه ضربان قلب باال 
برود، سرعت گردش خون بیشتر می شود. این متخصص قلب 
و عروق توضیح می دهد که همین ساز و کار است که باعث 
می شود وقتی ورزش می کنیم، ضربان خون و سرعت گردش 
خون افزایش یابد. در حالت اس��تراحت ممکن است ضربان 
قلب بین 70 تا 60 ضربه باش��د، ولی با ش��روع ورزش برای 
این که مصرف اکس��یژن عضالت افزایش یافته و قلب بتواند 
آن را جبران کند، گردش خون تندتر می شود و حتی ممکن 
است در ورزش های شدید و کار با تردمیل با زمان و سرعت 
باال، ضربان قلب به 170 تا 180 ضربه برسد تا جبران کننده 
گردش باالی خون در بدن  شود.وی می افزاید: به غیر از ضربان 

قلب، حجم خون��ی که از قلب پمپاژ می ش��ود، افزایش پیدا 
می کند. این تغییرات در آدم های طبیعی هم اتفاق می افتد و 

درواقع تغییرات فیزیولوژیک محسوب می شوند.
بيماری ها، سرعت گردش خون را تغيير می دهند

در یک فرد طبیعی میزان گردش خون و سرعت آن طبیعی 
است، ولی در حال استراحت و ورزش تغییر می کند، اما برخی 
بیماری ها هم ممکن است باعث کاهش قدرت برون ده قلب 
و منجر به آن شود که خون با مقدار کمتر از قلب پمپ شود. 
دکتر رجبی ادامه می دهد: از همه مهم تر در نارسایی قلبی، 
به خصوص نارسایی پیش��رفته قلبی، این اتفاق می افتد. در 
این بیماران قلب به دلیل این که بزرگ و گشاد می شود، عمال 
نمی تواند نقش خود را که پمپاژ خون است، ایفا کند؛  بنابراین 
مقدار خونی که از قلب به داخل سیستم گردش خون پمپ 
می ش��ود، کاهش پیدا می کند. وقتی حج��م خون کاهش 
یابد، سرعت گردش آن نیز کم خواهد ش��د. در این شرایط 
پمپاژ خون کم اس��ت. به گفته این متخصص قلب و عروق، 
در بیماری های دریچه ای و پیش��رفته هم ممکن است این 
اتفاق بیفتد. به طور کلی، در مبتالیان به بیماری های قلبی 
پیشرفته که عملکرد اصلی قلب به عنوان پمپاژکننده خون 
مختل می ش��ود، این حالت پیش می آید. البته برعکس این 
اتفاق هم ممکن است بیفتد؛ یعنی در بسیاری از بیماری ها، 

نیاز بدن به اکسیژن افزایش می یابد و قلب با پمپاژ بیشتری 
خون را پمپ می کن��د.وی تاکید می کن��د: در این صورت 
قدرت برون ده قل��ب افزایش پیدا می کند. ای��ن اتفاق برای 
مبتالیان به کم خونی های ش��دید زیاد می افتد؛ چون وقتی 
فردی دچار کم خونی شدید می شود، برای این که به عضالت 
و بافت های بدن به اندازه کافی اکس��یژن برس��د، قلب باید 
خون بیش��تری را برای جبران کم خونی پمپ کند. عالوه بر 
این، در خانم های باردار و مبتالیان به اختالل های هورمونی 
مثل پرکاری تیروئید هم این حالت ب��روز می کند. در افراد 
دچار بیماری های خونی و سیستمیک هم ممکن است این 
اتفاق بیفتد که بحث بسیار تخصصی ای دارد. به هر حال، این 
مشکل بسیار شایع است؛ سرعت گردش پایین، نشان دهنده 
بیماری های خ��ود قلب و پمپاژ آن اس��ت و گ��ردش خون 
 سریع، حاکی از بیماری های سیستمیک است که از آنها نام

 بردیم.
عالئم گردش خون سریع و كند را بشناسيم

در انواع ش��دید که گردش خ��ون خیلی کند اس��ت و فرد 
احس��اس ضعف ش��دید می کند، نمی توان��د فعالیت بدنی 
داشته باش��د. با چند قدم راه رفتن دچار تنگی نفس، ضعف 
و خستگی می شود، اندام هایش سرد است چون خونرسانی 
به اندام ها کاهش پی��دا کرده و ممکن اس��ت دچار کاهش 
هوشیاری و س��رگیجه ش��ود. نبض این بیماران در معاینه 
خیلی ضعیف و فشار خون شان بس��یار پایین است. در این 
بیماران ب��رون ده قلب کاهش ش��دید دارد و باعث بروز این 
مش��کالت می ش��ود. به گفته دکتر رجبی برعکس، افراد با 
گردش خون س��ریع، معموال اندام هایی گرم دارند و امکان 
دارد فشارخون و ضربان قلب شان باال باشد و احساس تپش 
قلب و پرخونی در رگ های سر و صورت می کنند. او معتقد 
است،  درمان این مشکالت، اصالح و درمان مشکل زمینه ای 
 است تا تاثیر فش��ار و باری که روی قلب ایجاد کرده، کاهش

 یابد.

اگر گردش خون ُكند شود، چه اتفاقی می افتد؟
نام نامناسب، نوعی كودک آزاری 

است
به طور کلی می توان کودک 
آزاری را اینگونه تعریف کرد:

»مجموع��ه رفتار ه��ا ی��ا 
گفتارهایی که انجام دادن یا 
انجام ندادن شان باعث وارد 
شدن نوعی آسیب عاطفی، 
فیزیکی به کودک شود و این 
احساس را در او به وجود آورد 
که خوب و دوست داشتنی و مورد احترام نیست و ناخواسته 
است.« آمار ها نشان می دهد 70 درصد آزارهایی که به کودکان 
از نظر عاطفی و جسمی وارد می شود، از سوی غریبه ها نیست 
و در چارچوب خانواده و به وسیله مراقبان و افراد نزدیک اتفاق 

می افتد.مصادیق عاطفی کودک آزاری به شرح زیر است:
تو را نمی خواستم

ما موارد متعددی را می بینیم که والدین یا یکی از آن ها مثال 
به فرزند 6 - 7 ساله شان می گویند،  ما نمی خواستیم تو به دنیا 
بیایی و مامان اتفاقی تو را باردار ش��د و گرنه همین دو تا بچه 
برای مان کافی بود. البته حاال خیلی دوس��تت داریم. برخی 
مادر ها هم به محض بروز مش��کلی با همسرش��ان، به کودک 
می گویند اگر ت��و نبودی، حتی یک روز ه��م با پدرت زندگی 
نمی کردم! این حرف ها احس��اس زیادی و ناخواس��ته بودن 
شدیدی به کودک می دهد و فکر می کند وجودش در این دنیا 
ناخواسته بوده یا باعث رنج مادرش شده است و اگر او به دنیا 
نمی آمد، والدینش می توانس��تند زندگی راحت تری داش��ته 
باشند. گاهی هم پدر یا مادر به بچه می گویند» ای کاش تو هیچ 
وقت به دنیا نمی آمدی یا خیلی وقت ها می ش��نویم به کودک 
می گویند:»کی می شود من بمیرم و از دست تو راحت شوم...!«

سختی به خاطر تو
پدر و مادری که مدام به فرزندشان می گویند من به خاطر تو 
از تمام خوشی ها و تفریحات چشم پوش��ی کرده ام، او را آزار 
می دهند. همه ما می دانیم وظیفه نگهداری و مراقبت از بچه ها 
بر عهده والدین است و هر آنچه برای فرزندشان انجام می دهند 
جزو وظایف شان است. این اصولی نیست که در این راه خود را 
از تمام لذت ها، تفریح هاوارتباط ها محروم کنند و اگربه دلیلی 
مجبور به انجام این کار هستند، بیان آن کار درستی نیست و 

مصداق کودک آزاری است.
به اسم صدا نزدن كودک

متاس��فانه برخی پدر و مادر ها فرزندش��ان را ب��ا عبارت ها و 
واژه هایی مثل:»هی بچه«. »هی پسر«.

»هی دختر« و... صدا می زنند. برخی هم ناسزایی چاشنی این 
لقب می کنند.

انتخاب نامی نامناسب
 یکی از مصادی��ق ک��ودک آزاری عاطفی ک��ه خیلی ها از آن 
غافل اند این اس��ت که نامی را روی کودک بگذاریم که بالقوه 
پتانس��یل این را داش��ته باش��د که دوس��تانش در مدرسه یا 
اطرافیان آن را تمس��خر کنند.گاهی اسم هایی برای کودکان 
انتخاب می ش��ود که بس��یار قدیمی و مهجور هستند و باعث 

می شوند همیشه از داشتن آن احساس سرافکندگی کنند.
مقایسه كودک با دیگران

برخی فکر می کنند ای��ن کار باعث پیش��رفت و الگو برداری 
کودک می شود؛ ولی این کار فقط احساس خودکم بینی را به 
کودک می دهد و این احساس را به کودک می دهد که از نظر 

والدینش دوست داشتنی نیست.
سکوت

قهر کردن پدر یا مادر که به آن تنبیه سکوت می گویند و قطع 
رابطه کالمی به مدت چند ساعت تا چندروز با کودک به نشانه 

دلخوری، آسیب شدیدی به او می زند.
سبک كالمی نادرست

در برخ��ی خانواده ه��ا، س��بک کالم��ی ای ب��ه عن��وان یک 
 فرهنگ رای��ج وج��ود دارد و اعضای آن به ص��ورت عادی در 
جمله های ش��ان دش��نام به کار می برند و فکر نمی کنند این 
خش��ونت کالمی چقدر می تواند برای بچه ازنظ��ر روانی آزار 

دهنده باشد.
انتظارهای غير واقع بينانه

برخی پدر و مادر ها انتظارهای نامناس��ب با س��ن و توانایی از 
فرزند خود دارند. مثال » توقع دارند نوزاد از شب تا صبح بدون 
اینکه بیدار ش��ود بخوابد؛ در حالی که چنی��ن چیزی امکان 
ندارد. برخی هم از کودک نوپا انتظ��ار دارند 30 دقیقه بدون 
اینکه تکان بخورد، گوشه ای بنش��یند. برآورده کردن چنین 
انتظارهایی فرا تر از توانایی یک کودک و مصداق آزار اس��ت. 
گاهی پدر یا مادر افس��رده ای را می بینیم که باعث می شوند 
فرزندشان از کودکی بترسد چون می ترس��ند اگر زیاد بدود، 

راه برود، بلند حرف بزند و... حوصله پدر یا مادرش سر برود.
آزارهای عاطفی هنگام طالق

طالق ممکن است برای بچه ها آسیب رس��ان باشد؛ اما شیوه 
ط��الق و تعامل همس��ران با ه��م و فرزندان، در ش��دت این 
آس��یب تاثیر به س��زایی دارد. خیلی وقت ه��ا می بینیم یکی 
از والدین ک��ه معموال پدر اس��ت، بچه ها را گ��رو می گیرد تا 
همس��ر س��ابقش حاضر ش��ود از گرفتن مهریه اش صرفنظر 
کند...!ای��ن رفتار یک��ی از بزرگ ترین جنایت ه��ای عاطفی 
اس��ت. برخی از پدر و مادر ها هم روش ظالمان��ه دیگری را به 
کار می برند و به فرزندش��ان می گویند: »پدر ی��ا مادرت تو را 
دوست ندارد که می خواهد طالق بگیرد یا خانواده اش خیلی 
آدمهای بدی هستند« این رفتار ها چنان آسیب های عاطفی 
 شدیدی به کودک وارد می کند که جبران شان سخت خواهد

 بود.

زیر یک سقف

دریچه

نشان مهر مادری 
در حیوانات
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