
روحانی در دیدار با فرستاده ویژه رییس جمهور اندونزی:

ایران و اندونزی در مبارزه با تروریسم ، بهای بسیاری پرداخته اند
پیشرفتی مهم در پزشکی احیا؛

کشف چگونگی ترمیم زخم ها با همکاری محقق ایرانی
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دانش��مندان با هم��کاری »رض��ا ریاحی« دانش��مند 
 ،)MIT( ایران��ی موسس��ه فن��اوری ماساچوس��ت
فرآین��د چگونگی ترمیم زخم ها توس��ط س��لول ها را 
کش��ف کرده اند که ای��ن موفقیت راه را ب��رای درمان 
 دیاب��ت، بیماری ه��ای قلب��ی و س��رطان هم��وار 

می کند.
ای��ن یافته ه��ا ک��ه توس��ط تیم��ی از دانش��مندان 
دانش��گاه های آریزونا و ه��اروارد با هم��کاری محقق 
ایرانی موسس��ه فناوری ماسوچوس��ت به دست آمده 
است، مکانیسم حرکت س��لول ها را به ویژه در فرآیند 
ترمیم زخ��م آشکارس��ازی می کنن��د و ای��ن نتایج، 
پیش��رفت مهمی در پزش��کی احیا به ش��مار می آید؛ 

در ای��ن حوزه، مهندس��ان زیست پزش��کی، ش��کل و کاربرد س��لول ها را 
ب��رای ایجاد باف��ت و حت��ی اندام ه��ای جدید جه��ت ترمی��م، بازیابی و 
 جایگزین کردن سلول های آسیب دیده در اثر بیماری یا جراحت، دستکاری

 می کنند.
ریاحی و همکارانش، عوامل کنترل کننده مهاجرت دسته جمعی سلول ها را 
کشف کردند که این فرآیند در تمامی اندام های زنده بدن، تا پیش از این، 

به درستی درک نشده بود.
به گفت��ه »پارک کین وونگ« دانش��یار مهندس��ی مکانی��ک و هوافضای 
دانشگاه آریزونا و رهبر ارش��د این تحقیق، سلول های زنده دارای تعامالت 
 ظریفی هس��تند که از طریق آن ها به یکدیگر نیروهای بیومکانیکی اعمال

 می کنند.
محقق��ان دریافتن��د، زمانی ک��ه این نیروه��ای مکانیک��ی در محل زخم 
و جایی که س��لول ها نابود ش��ده اند، ناپدید می ش��وند، پروتئین��ی به نام 
DII4، س��لول های مجاور را ب��ه گونه ای هماهنگ می کند که به س��مت 
 محل زخم مهاجرت کرده تا به طور دس��ته جمعی زخ��م را با بافت جدید

 بپوشانند. 

همچنین این فرآیند موج��ب گروه بندی 
 س��لول ها ب��ه س��لول های رهب��ر و تاب��ع

 می شود.
زمانی که س��لول ها به طور دس��ته جمعی 
به س��مت یک زخم مهاج��رت می کنند، 
س��لول های رهب��ر ش��کلی از آر ان ای 
بی��ان  را   mRNA ی��ا  پیام رس��ان 
می کنن��د و نوعی کد ژنتیک��ی مخصوص 
 پروتئی��ن DII4 در مح��ل زخ��م ظاهر 

می شود.
س��لول های رهب��ر ب��ه نوب��ه خ��ود، 
س��لول های  ب��ه  را  س��یگنال هایی 
تاب��ع می فرس��تند؛ زیرا س��لول های تاب��ع، پیام رس��ان ژنتیک��ی را بیان 
نمی کنن��د. ای��ن امر موج��ب بروز نوع��ی سیس��تم خ��ود تنظیم کننده 
 می ش��ود و ت��ا زمان��ی ک��ه باف��ت جدی��د زخ��م را بپوش��اند، فع��ال

 باقی می ماند.
محققان بر ای��ن باورند که فرآیندهای حرکت س��لولی ب��رای التیام زخم 
و ایجاد بافت را می توان برای درمان س��رطان به کار ب��رد؛ زیرا ترکیبی از 
نیروی مکانیکی و سیگنال دهی ژنتیکی، س��لول های سرطانی را تحریک 
 می کند که ب��ه طور دس��ته جمعی مهاجرت کرده و به بافت س��الم یورش

 ببرند.
دانشمندان پیش از این وجود س��لول های رهبر و پروتئین را کشف کرده 
بودند و بر ای��ن باور بودن��د که آن ها در مهاجرت س��لولی دس��ته جمعی 
حائز اهمیت هس��تند؛ اما چگونگی شکل گرفتن س��لول های رهبر، عامل 
کنترل کنن��ده رفتار آن ها و آرایش ژنتیکی ش��ان تا پی��ش از این تحقیق، 

معما بود.
 Nature Communications جزییات این دستاورد علمی در مجله

منتشر شد.

رییس جمهور با اش��اره به اینکه ای��ران و اندونزی در 
مبارزه ب��ا تروریس��م و افراطی گری بهای بس��یاری 
پرداخته اندگفت: تهران و جاکارتا ، در دنیای پرآشوب 
کنونی می توانند معرف اسالم واقعی و معتدلی باشند 

که در برابر تروریسم و خشونت قرار دارد.
دکترحس��ن روحان��ی در دی��دار عل��وی ش��هاب 
فرس��تاده ویژه ریی��س جمهور اندون��زی همچنین 
اظهارداش��ت: ای��ران و اندونزی به عنوان دو کش��ور 
اس��المی و آس��یایی و عضو مجامع بین المللی نظیر 
جنبش عدم تعهد و س��ازمان همکاری اس��المی می 
توانن��د با اتکا ب��ه اش��تراکات خود نقش به س��زایی 
 در پیش��برد مس��ایل منطقه ای و بی��ن المللی ایفا 

کنند.
 وی با بی��ان جایگاه اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کش��ور اس��المی و

 عالقه مندی ایران برای گسترش همه جانبه مناسبات با این کشور دوست 
و برادر، ابراز امیدواری کرد که با توجه به زمینه های مشترک فرهنگی میان 

دولت، همکاری های دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
ریی��س ق��وه مجریه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ران و اندون��زی در مبارزه 
ب��ا تروریس��م و افراطی گری به��ای بس��یاری پرداخته اند گف��ت: تهران 
و جاکارت��ا در دنی��ای پرآش��وب کنونی م��ی توانند معرف اس��الم واقعی 
 و معتدل��ی باش��ند ک��ه در براب��ر پدی��ده ش��وم تروریس��م و خش��ونت

 قرار دارد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از گسترش روابط 
اقتصادی میان دو کشور استقبال می کند، گفت: تهران و جاکارتا در زمینه 
فرهنگی و سیاسی به خاطر فرهنگ اسالم و دیدگاه های یکسان در مبارزه 
با استکبار به یکدیگر نزدیک هس��تند و می توانند در روابط خود افق های 

روشن تری را ترسیم کنند.
روحانی همچنین ضمن یادآوری گستره کشورهای اسالمی از غرب آفریقا 

تا شرق آسیا از دعوت رسمی رییس جمهور 
اندونزی برای سفر به این کشور و حضور در 
مراسم شصتمین سالگرد تاسیس کنفرانس 
کشورهای آسیایی و افریقایی قدردانی کرد.

فرس��تاده ویژه رییس جمه��ور اندونزی نیز 
در ای��ن دیدار ب��ا تس��لیم دعوتنامه رییس 
جمه��وری کش��ورش ب��ه دکت��ر روحانی 
برای حضور در مراس��می که به مناس��بت 
تاس��یس کنفرانس کش��ورهای آس��یایی و 
افریقای��ی در جاکارت��ا برگزارخواه��د 
ش��دگفت: هدف ای��ن کنفران��س ، احیای 
روحیه هم��کاری دوس��تی و تقویت اهداف 
ب��ا  مقابل��ه  ب��رای  تج��ارب  از  اس��تفاده  در   کش��ورهای عض��و 

چالش ها است.
وی با تاکید بر اینکه مردم اندونزی عاش��ق انقالب اس��المی ایران و ملتی 
هستند که در برابر استکبار و هژمونی قدرت های بزرگ ایستادگی کرده و 
می کند، آمادگی کشورش برای گسترش مناسبات فی مابین را خاطرنشان 

ساخت.
فرس��تاده ویژه رییس جمهوری با اظهار امیدواری نس��بت به حل و فصل 
 نهایی پرونده مذاکرات هسته ای با 1+5 گفت: شرکت های بزرگ اندونزی 

عالقه مند به حضور هرچه فعال تر در ایران هستند.
ش��هاب همچنین ضرورت معرفی اس��الم معتدل و به دور از افراطی گری 
به افکار عمومی را یاد آور ش��د و با تحس��ین از رییس جمهوری کشورمان 
در نگارش کتاب��ی در معرفی تعالی��م و چهره واقعی اس��الم تصریح کرد: 
امیدوارم این کتاب به زودی در اندونزی ترجمه و منتش��ر ش��ود ؛ چرا که 
باید در جهت تقریب مذاهب اسالمی تالش کرد و اندونزی آماده است در 
 کنار ایران منادی اسالمی باش��د که در آن اعتدال و مقابله با افراطی گری

 لحاظ شده باشد.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با س��ی بی اس 
با اش��اره به مذاکرات پیش رو در لوزان سوئیس در مورد 
برنامه هسته ای ایران، آن را آخرین شانس برای دستیابی 

به توافق دانست.
کری افزود: من عمیقا بر این باور هستم که تا ماه آوریل، 
ِمی یا ژوئن هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد؛ اینکه براساس 
آنچه پیش��تر پیش��نهاد ش��ده بود تصمیمی که نتوانید 
هم اکنون اتخ��اذ کنید در آن زمان اتخاذ ش��ود. اگر این 
برنام��ه صلح آمیز اس��ت، پس ب��ه توافق برس��یم، و من 
امیدوارم که طی روزهای آتی چنین چیزی امکان پذیر 
باشد.وزیر خارجه آمریکا افزود: زمانی که من برای اولین 
بار و در ش��ب یکش��نبه با وزیر خارجه ایران مذاکراتی 
را انجام دهم، درک بهتری در م��ورد اینکه در کجا قرار 
داریم، به دس��ت خواهم آورد. اما آنچه من می دانم این 

اس��ت که نامه )47 س��ناتور جمهوری خ��واه( با هدف 
مداخله مس��تقیم در این مذاکرات منتش��ر شده است.
وی گفت که هیچ قص��دی برای عذرخواه��ی بابت کار 
س��ناتورهای جمهوری خواه ن��دارد. به گفت��ه وی: من 
قصد ن��دارم بابت اق��دام غیرقانون��ی و بی خردانه برخی 
افراد که 60 روز اس��ت در س��نای ایاالت متحده حضور 
 دارن��د عذرخواهی کنم. چنین اقدامی کامال نامناس��ب

 است.
کری افزود: من به وضوح توضی��ح خواهم داد که کنگره 
حقی برای تغیی��ر توافق��ات اجرایی ن��دارد.وی عنوان 
داش��ت که مذاکره کنندگان تاکنون در م��ورد محدود 
کردن فناوری هس��ته ای ایران پیش��رفت هایی حاصل 
 کرده اند. هم اکنون، زمان اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی

 دشوار است.

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اصفهان گف��ت: طبق تصمیم 
کمیته 5 نفره دریچه های س��د زاینده رود از ساعت ۲4 شب گذشته 

بسته شد.
 اس��فندیار امینی با اش��اره به اینکه مقرر ش��د از ۲4 اس��فند ماه آب

 زاینده رود که برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی 
شده بود دوباره بسته شود، اظهار داشت: حدود دو تا سه روز بعد از این 
تاریخ آبراهه جاری خواهد بود تا دوباره در نوبت بعدی زاینده رود باز 
شود. وی تاکید کرد: این تصمیم در روز پنجش��نبه ۲1 اسفند ماه با 
حضور مدیر حوضه یکپارپچه حوضه آبریز زاینده رود، مسووالن جهاد 
کش��اورزی، آب منطقه ای، فرماندار و نمایندگان صنف کش��اورزی 

گرفته شد.
مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اصفهان در خصوص اینکه چه 
زمانی دوباره زاینده رود جاری می شود، بیان داشت: این تصمیم در 
جلسه کمیته 5 نفره با توجه به خنکی هوا و میزان بارندگی ها اتخاذ 

می شود و به طور دقیق زمان آن در فروردین اعالم می شود.
وی با تاکید بر اینک��ه در نوبت بع��دی زاین��ده رود در فروردین ۹4 
 دوباره جاری می ش��ود، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی
 زاینده رود، شرایط آن باید به طور لحظه ای بررسی شود تا زمان دقیق 

بازگشایی آن نه دیرتر و نه زودتر اعالم شود.
امینی افزود: از 1۲0 هزار هکتار زمین قابل کش��ت شرق اصفهان در 
حوضه زاینده رود، در سال زراعی جاری حدود 40 هزار هکتار آن زیر 

کشت گندم و جو رفته است.
وی با بیان اینکه س��ایر بخش های مصرف از جمله ش��رب، صنعت، 
فضای س��بز، چهارمحال و بختیاری، یزد و...باید متوجه باشند که در 
سال زراعی ۹۳-۹۲ آبی به کشاورزان غله کار زاینده رود به ویژه شرق 
اصفهان تحویل داده نشد، گفت: آبی که اکنون برای سال زراعی ۹4-
۹۳ تحویل کشاورزان داده شده معادل 40 درصد نیاز آبی آنها هست.
مدیرعام��ل کانون خب��رگان کش��اورزی اصفه��ان تاکید ک��رد: در 

 حال حاضر پیش بینی مناس��بی برای س��ال آبی ۹5-۹4 نش��ده و
 بخش های مختلف باید با صرفه  جویی و جلوگیری از برداشت های 
غیرقانونی تخلفات را به حداقل برسانند؛ چرا که این 40 درصد کشت 

مربوط به ۲ تا ۳ سال کشاورزان شرق اصفهان است.

توصیه هایی برای 
جلوگیری از هک ایمیل

 ارز تک نرخی، پدیده ای 
مبارک در اقتصاد

مسافران به منازل شخصی 
نروند

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rچهارشنبه سوری؛ خط قرمز نیروی انتظامی

  کباب و  بریانی گران
 نمی شود

 پشت پرده  بی شرمانه برند
» دی اند جی«

افزایش 50 درصدی بودجه مناطق 
محروم در سال آینده

کشتی گیر ملی پوش در آستانه 
آجیل بدو ، مردم بدوزندانی شدن!
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سردار آقاخانی:
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ادامه رایزنی ها  برای بازگشایی 
سفارتخانه ایران و انگلیس

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در توضیح 
س��فر پنج روزه هیات پارلمانی ایران به انگلستان، گفت 
که یکی از نتایج حاصل ش��ده از این س��فر ای��ن بود که 
گفت وگوها برای بازگشایی سفارتخانه دو کشور ادامه پیدا 
کند و در همین راس��تا امروز با کاردار غیرمقیم مالقاتی 

خواهم داشت.
 عباسعلی منصوری آرانی، به تبیین جزییات سفر هیات 
پارلمان��ی ایران ب��ه انگلی��س پرداخت و گف��ت: در این 
س��فر برخورد انگلیس��ی ها با گروه پارلمانی مثبت بود و 

گفت وگوها خیلی سریع و بدون تعارف انجام شد.
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس افزود: سعی 

کردیم مسائل فی مابین و مشکالت موجود...
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 لغو سفر تیم ملی تیراندازی
 به امارات

در حالی که قرار ب��ود با حمایت مال��ی وزارت ورزش و جوانان، 
تیم ملی تیراندازی اه��داف پروازی ایران ۲۸ اس��فندماه برای 
شرکت در مسابقات جام جهانی و کسب سهمیه المپیک ۲016 
به امارات س��فر کند اما به دالیلی، این س��فر لغو شد.به گزارش 
زاینده رود و به نقل از روابط  عمومی فدراسیون تیراندازی، تیم 
ملی تیراندازی اهداف پروازی ایران قرار بود ۲۸ اسفندماه برای 
شرکت در رقابت های جام جهانی ۲015 امارات و کسب سهمیه 

المپیک ۲016 برزیل اعزام شود که این سفر ...

کری؛

مذاکرات لوزان، آخرین شانس توافق هسته ای
مدیرعامل خبرگان کشاورزی استان اصفهان:

سد زاینده رود بسته شد



يادداشت
گاردين گزارش داد؛

بهبود جايگاه ايران؛ نگراني مشترك 
اعراب و اسراييل

روزنامه گاردين در تيتر يك شماره امروز خود به بهبود جايگاه 
ايران در منطقه اشاره كرد و نوشت: همزمان با نزديك شدن 
مذاكرات هس��ته اي به مراحل پاياني خود، فرماندهان سپاه 
قدس جمهوری اس��امی ايران نيز در حال فعاليت هس��تند 
 و دس��تاوردهای خ��ود را در سراس��ر خاورميانه ب��ه نمايش 

گذاشته اند.
چهارش��نبه گذش��ته، نوب��ت سرلش��كر محم��د عل��ی 
جعف��ری، فرمان��ده س��پاه پاس��داران جمهوري اس��امي 
 بود ت��ا او نيز ب��ه نوع��ي ق��درت اي��ران را به رخ دش��منان

 بكشاند.
وی با تاكيد ب��ر اينكه انقاب اس��امی با س��رعت خوبی در 
حال گسترش است گفت: نه تنها فلس��طين و لبنان از نقش 
تاثيرگذار جمهوری اس��امی ايران آگاه شده اند؛ بلكه مردم 
عراق و سوريه نيز از آن مطلع شده اند و قدرت مردم ايران را 

درک می كنند.
اظهارات مشابهی نيز بارها از سوی ديگر فرمانده مطرح ايران 
يعني سردار قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس ايران مطرح 

شده بود.
پيش��رفت های ايران اما، هش��داری برای عربستان سعودی 
و ديگر كشورهای حاش��يه خليج فارس اس��ت؛ كشوری كه 
از زم��ان حكومت پهل��وی در ايران رقيب اس��تراتژيك برای 
آنها به ش��مار می رفت و اكنون با در اختي��ار گرفتن كنترل 
 چه��ار پايتخت عربی از س��وی ايران، اين موض��وع نمايان تر

 شده است.
وضعي��ت منطقه ای اي��ران قطع��ا بهبود يافته اس��ت. نقش 
قاب��ل غيرقابل ان��كار آن در مب��ارزه عليه داع��ش در عراق، 
كمك به دولت بش��ار اس��د ب��رای ادامه حيات در س��وريه با 
كم��ك متحدان خ��ود در ح��زب اهلل و پي��روزی حوثی های 
 ش��يعه در يم��ن، از جمل��ه موضوعات��ي هس��تند ك��ه
  نگراني هاي بسياري را براي شيخ نشينان عرب فراهم اورده

 است.
اي��ن نگران��ي ب��ه مس��اله مش��تركي در مي��ان اس��راييل 
و اعراب بدل ش��ده اس��ت. بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير 
 اس��راييل نيز كه مذاكرات هس��ته اي ايران و غ��رب يكي از

 مهم ترين نگرانی هايش محس��وب مي ش��ود، در سخنرانی 
اخير خ��ود در كنگره آمريكا تاش بس��ياري كرد ت��ا بتواند 
 به نوعي ب��ر روند روبه پيش��رفت اي��ن مذاك��رات تاثيرگذار

 باشد.
جان كري،  وزي��ر امور خارجه آمريكا كه ب��ه خوبي از اين دل 
مشغولي متحدان خود آگاه اس��ت، بارها تاش كرد تا به آنان 
اطمينان خاطر دهد كه كش��ورش به دنبال معامله اي بزرگ 

با ايران نست.
اي��ن اظه��ارات و وع��ده ه��اي ك��ري نيز ب��ه نظ��ر چندان 
كارس��از نب��وده و كش��ورهاي عرب��ي ب��ه ويژه عربس��تان 
 هش��دار داده ان��د ك��ه اي��ران در پ��ي س��لطه ب��ر منطق��ه

 است.

رييس گروه دوستی پارلمانی ايران و انگليس در توضيح سفر 
پنج روزه هيات پارلمانی ايران به انگلستان، گفت كه يكی 
از نتايج حاصل شده از اين سفر اين بود كه گفت وگوها برای 
بازگشايی سفارتخانه دو كش��ور ادامه پيدا كند و در همين 

راستا امروز با كاردار غيرمقيم ماقاتی خواهم داشت.
 عباس��علی منصوری آرانی، به تبيين جزييات سفر هيات 
پارلمانی ايران ب��ه انگليس پرداخت و گفت: در اين س��فر 
برخورد انگليسی ها با گروه پارلمانی مثبت بود و گفت وگوها 

خيلی سريع و بدون تعارف انجام شد.
رييس گ��روه دوس��تی پارلمانی اي��ران و انگلي��س افزود: 
سعی كرديم مس��ائل فی مابين و مشكات موجود را مورد 
بحث ق��رار دهيم. در خ��ال اين موارد مس��ائلی همچون 
مبارزه با تروريس��م، مبارزه با موادمخ��در و همكاری برای 
ثبات در س��طح بين المل��ل مورد بحث ق��رار گرفت؛ چون 
انگليسی ها به خوبی می دانند كه جمهوری اسامی كشور 
 ثبات دهنده است موضوعی كه به وضوح در گفتارشان به آن

 اشاره كردند.
اين عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
شورای اسامی در مورد مس��ائل مطرح شده در خصوص 
بازگشايی سفارت در ايران و انگليس، گفت: در حال حاضر 
وضعيت نبود س��فارتخانه در اين دو كش��ور مفيد نيست و 
گرفتاری های زيادی را برای ش��هروندان ايجاد كرده است 
چون سفارتخانه ها بايد پيگير موضوعات دو كشور باشند كه 

االن به دليل بسته شدن س��فارتخانه ها مشكات در سطح 
وزارت امور خارجه پيگيری می شود كه اين وضعيت بسيار 

كند و غيرمنطقی است.
منصوری آرانی تاكي��د كرد: گفت وگوها برای بازگش��ايی 
س��فارت همچنان ادامه دارد؛ در همين راس��تا ب��ا كاردار 
غيرمقيم انگليس ماقاتی خواهم داش��ت؛ البته قرار است 
وزرای خارجه اي��ران و انگليس  امروز در بروكس��ل درباره 
موضوع��ات مختلف با يكديگ��ر ديدار وگفت وگو داش��ته 
باش��ند كه ش��ايد يكی از موضوعات مورد بحث بازگشايی 

سفارتخانه ها باشد.
اين عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��امی در مورد اينكه آيا در موضوع هسته ای 
نيز مذاكراتی مطرح ش��دگفت: از آنجا كه هيات جمهوری 
اسامی به صورت مستقل در حال مذاكره و گفت وگو است 
در اين سفر مباحث خاصی مطرح نشد و به صورت مستقيم 

ورود پيدا نكرديم.
 منص��وری آران��ی در ادامه ب��ا بي��ان اينكه س��فر هيات 
پارلمان��ی ب��ه انگلي��س پن��ج روز ب��ه ط��ول انجامي��د، 
گف��ت: س��ه روز اي��ن س��فر مرب��وط ب��ه موضوع��ات 
 كاری و دو روز مرب��وط ب��ه گفت وگ��و ب��ا مس��لمانان

 بود.
رييس گروه دوس��تی پارلمانی ايران و انگليس با تاكيد بر 
اينكه اين سفر به دعوت هيات پارلمانی انگليس انجام شد، 

گفت: سال گذشته هيات پارلمان انگلستان به ايران آمدند و 
چنين درخواستی را مطرح كردند. 

در پی اين درخواست با هماهنگی وزارت خارجه و تعيين 
برنامه هايی هيات پارلمانی پنج نفره ای متش��كل از عباس 
قائدرحمت، درويش پور، شكرخدا موسوی، عزيزی فارسانی 

و بنده به انگلستان سفر كرديم.
عضو كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجلس 
شورای اسامی در توضيح برنامه های سفر هيات پارلمانی،  
گفت: در اين سفر با رييس مجلس عوام انگلستان ماقات 
داشتيم و بعد از آن ضيافت ناهاری برپا كردند كه برگزاری 
چنين ضيافتی در انگلستان برای هيات پارلمانی بی سابقه 

بود.
رييس گروه دوستی پارلمانی ايران و انگليس همچنين از 
ديدار هيات پارلمانی با اعضای مس��لمان مجلس و اعيان 
خبر داد و گفت: در اين سفر جلسه ای با اعضای كميته امور 
خارجه مجلس عوام، وزير امور خارجه و معاونانش، رييس 
كميته، دفاع مجلس انگليس و وزير امور خارجه درس��ايه 

مربوط به حزب كارگر داشتيم.
به گفته وی، ماق��ات با رييس مجلس اعيان، جلس��ات با 
روحانيون و علمای ش��يعه مقيم لندن در مركز اس��امی، 
جلس��ه با نمايندگان رهبری در انگلس��تان و به دنبال آن 
برپايی ضيافت ش��ان با حض��ور علما، بازديد از دانش��كده 
زبان فارس��ی دانش��گاه كمبري��ج و مركز عل��م و فناوری 
 اين دانش��گاه از جمله برنامه های س��فر هي��ات پارلمانی 
بود. اين عضو كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��امی با بيان اينكه اي��ن هيات ضمن 
 حضور در نماز جمعه لندن برای مسلمانان سخنرانی كرد،

 گفت: جلس��اتی نيز با جمعی از ايرانيان در سفارت برگزار 
كرديم. ريي��س گروه دوس��تی پارلمانی اي��ران و انگليس  
همچنين با بيان اينكه در اين سفر جلسه ای با دانشجويان 
دانشگاه كمبريج داش��تيم، گفت: در اين جلسه پيام مقام 
معظم رهبری به جوانان اروپايی را تش��ريح كرديم البته به 
باور ما بايد رفت و آمد دانشجويان به ايران مستمر باشد تا 
زبان فارس��ی را به خوبی ياد بگيرند. م��ا در همين رابطه و 
همچنين موضوع انجام پروژه های مش��ترک نيز جلساتی 
را برگزار كرديم. اين عضو كميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس شورای اسامی در پايان از برگزاری ماقاتی 
با بازرگانان و تج��ار ايرانی مقيم انگلي��س و اتاق بازرگانی 
 انگلس��تان و ايران در س��فر هيات پارلمانی به اين كش��ور 

خبر داد.

منصوری آرانی در تشريح سفر هيات پارلمانی به انگليس:

ادامه رایزنی ها  برای بازگشایی سفارتخانه ایران و انگلیس
ورود  تس�هيل  تصوي�ب ط�رح 

ايرانيان خارج نشين به کشور
مع��اون وزير امور خارجه گفت: طرح تس��هيل ورود 
ايراني��ان خارج از كش��ور ب��ه داخل ك��ه ازموكدات 
رييس جمهور بود تصويب شد. حسن قشقاوی، معاون 
پارلمانی، كنسوای و امور ايرانيان وزير خارجه با بيان 
اين كه طرحی تحت عنوان تسهيل ورود ايرانيان به 
داخل كشور تصويب شده است خاطرنشان كرد: اين 
طرح از دس��تورات اكيد رييس جمهور بود كه حاصل 
جلس��ات نهاده��ای ذيربط با مش��اركت وزارت امور 

خارجه بوده و سرانجام تصويب شد.
وی ادامه داد: همه هموطنان خارج از كشور با مراجعه 
به نمايندگی های وزارت خارجه می توانند درخواس��ت 
گذرنامه و يا برگه جايگزين برای ورود به ايران داش��ته 

باشند.
قش��قاوی خاطرنش��ان كرد: به همه گفته ايم كه بدون 
توجه به اسناد اقامتی،  می توانند برگه ورود ارائه دهند و 
به محض آنكه سندی از سوی فرد كه نشانه  ايرانی بودن 
او باشد ارائه شود، نمايندگان ما موظف هستند گذرنامه 

يا اسناد مطابق با آن را ارائه دهند.
معاون وزير ام��ور خارجه با بيان اين ك��ه هموطنان ما 
می توانند به محض ورود به كش��ور با ارائه س��ندی كه 
ايرانی بودن آن ها را نش��ان دهد مجوز ورودبه كشور را 
دريافت كنند افزود: آن ها از اين طريق می توانند ورود 
آسانی داشته باشند و هيچ نيازی به بررسی در خارج از 
كشور نيست. آنها به راحتی می توانند وارد كشور شوند 
و هيچ برگه و يا س��ندی درباره  اس��ناد اقامتی آن ها از 
سوی ناجا يا ساير ارگان ها خواسته نمی شود. بنابراين 
هر سندی كه نشان دهد فرد ايرانی است برای دريافت 
گذرنامه و ورود به كش��ور كفايت می كند.قش��قاوی با 
اشاره به مثبت بودن تاش های وزارت خارجه در آزادی 
زندانيان گفت: با 28 كشور نشست های منظم كنسولی 
داريم و به 42 كش��ور 3 موافقت نامه معاضدت قضايی 
در امور مدنی و كشوری و همچنين انتقال محكومان و 
اس��ترداد مجرمين را ارائه داديم كه برخی از آنها مانند 

تركمنستان آن را امضاء كردند.
وی ادامه داد: با برخی از كش��ورها موافقت نامه نداريم 
ولی انتقال مجرمين صورت گرفته اس��ت؛ مانند انتقال 
مجرمين ميان ايران و ارمنس��تان و چي��ن. در رابطه با 
تركمنس��تان نيز طی 4 ماه اخير 53 ايرانی عفو و آزاد 
شده اند و ما نيز 9 تركمن رابه اين كشور انتقال داديم. 
عاوه بر اين بايد بگويم 80 درص��د زندانيان در خارج 
از كش��ور جرم مواد مخدر دارند. در 4 سال اخير تعداد 
زندانيان مواد مخدر ما در عربستان به صفر رسيده است.

2
شبکه موبایلی»داعش تل« راه اندازی می شود

گروه تروريس��تی داعش درصدد ايجاد شبكه تلفن همراه مس��تقل با نام » داعش تل« در 
مناطق تحت اشغال خود در عراق و سوريه است. داعش اكنون درحال بررسی طرحی است 
تا با بهره برداری از برج ها و زيرساخت های مناطق اشغالی در عراق و سوريه ب، شبكه تلفن 

همراه مستقل و متعلق به خود به نام »داعش تل« ايجاد كند.
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با حضور استاندار چهارمحال و بختياري؛

عمليات اجرايی احداث ناحيه صنعتي شهرستان اردل آغاز شد
منطق��ه چهارمحال و بختياری- قاس��م س��ليماني 
23 اس��فندماه در آيي��ن كلنگ زن��ی ناحيه صنعتی 
شهرس��تان اردل گفت: با تدبير دول��ت خدمتگزار و 
اقدامات موثر ش��ركت ش��هرک هاي صنعتي استان، 
مقدمات شكل گيري ناحيه صنعتي شهرستان اردل 
آغاز شد.وی افزود: اميد اس��ت با تخصيص اعتبارات 
الزم و تكميل زير س��اخت ها در م��دت زمان كمي با 
جذب سرمايه گذاران مناس��ب از بخش خصوصي در 
اين ناحيه صنعتي، ش��اهد رونق اين ناحيه صنعتي و 
به سبب آن توسعه اقتصادي اين شهرستان و كاهش 

بيكاري در شهرستان باشيم.
فرماندار شهرس��تان اردل نيز ضمن قدرداني ويژه از 

شركت شهرک هاي صنعتي استان، اظهار كرد:
ب��ا برگ��زاري جلس��ات متع��دد و پيگيري هاي ويژه ش��ركت 
شهرک هاي صنعتي استان، امروز شاهد يكي از تأثير گذارترين 
اقدامات در سطح شهرستان اردل هستيم كه اميدواريم بخش 

عظيمي از مشكات عديده اين شهرستان با استقرار اين ناحيه 
صنعتي مرتفع شود.

امام جمعه شهرستان اردل نيز خاطرنش��ان كرد: شكل گيري 
و اس��تقرار ناحيه صنعتي اردل از مطالبات به حق مردم محروم 

شهرس��تان اردل ب��ود كه ام��روز به همت ش��ركت 
شهرک هاي صنعتي استان محقق شد.

حجت الس��ام س��لمان پور افزود: انتظار م��ي رود به 
زودي شاهد اش��تغال جوانان برومند اين شهرستان 
در اين ناحيه صنعتي بوده كه با اين امر بخش زيادي 
از محروميت اين شهرستان كاس��ته و باعث رشد آن 

خواهد شد.
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختياری نيز اظهاركرد: ناحيه صنعتي شهرستان اردل 
در مساحت 42 هكتاری احداث خواهد شد كه دارای 

25 هكتار مساحت صنعتی خواهد بود.
رضا گنج��ي گفت: مطالع��ات توجيه��ی مكان يابی، 
اقتصادی و زيس��ت محيطی اين ناحيه صنعتی انجام گرفته و 
اعتبار مورد نياز اوليه آن 150 ميليارد ريال پيش بينی شده كه 
به زودی مراحل طراحی و عمليات آماده س��ازی اراضی آن آغاز 

خواهد شد.

محمود تقی پور، با اش��اره به اينك��ه ثبت نام 
شانزدهمين مس��ابقه ملی مهارت در استان 
آغاز شد، اظهارداش��ت: در اين مسابقه افراد 
برتر برای چهل و چهارمين مسابقات جهانی 
مهارت  ابوظب��ی 2017 انتخاب می ش��وند.

وی زمان ثبت نام در اين مس��ابقه را از تاريخ 
20 اس��فندماه امس��ال ت��ا ارديبهش��ت ماه 
س��ال 94 به صورت الكترونيك��ی خبر داد و 
افزود: عاقمندان به ش��ركت در  اين مسابقه  
می توانند از طريق پرتال جامع اين س��ازمان 
 http://advari.irantvto.ir:ب��ه آدرس
مراجع��ه و ثبت ن��ام كنند و م��دارک الزم را 
برای تاييد به مركز آم��وزش فنی و حرفه ای 
شهرس��تان خ��ود تحوي��ل دهند.مدي��ر 
كل آموزش فن��ی و حرف��ه ای چهارمحال و 
 بختياری شرط الزم برای داوطلبان رشته های 
س��اخت و تولي��د تيم��ی، مكاتروني��ك و 

آكواترونيك را متولدي��ن 1370/10/11 به 
بعد و برای ساير رشته ها متولد 11 دی ماه 73 
به بعد اعام و بيان كرد: متولدين 11 دی 78 
به بعد شرايط سنی حضور دراين مسابقات را 
ندارند.تقی پور خاطرنشان كرد: مدارک الزم 
برای ثبت نام در ش��انزدهمين مس��ابقه ملی 
مهارت را عكس 4×3 تم��ام رخ، كپی از تمام 
صفحات شناس��نامه، كپی كارت ملی، كپی 
آخرين م��درک تحصيلی يا معرف��ی نامه از 
نهاد آموزش��ی مرتبط، كارت پايان خدمت يا 
معافيت نظام وظيفه(برای داوطلبان ذكور و 
مشمول(، گواهی اش��تغال به تحصيل برای 
دانشجويان و محصان به ويژه داوطلبان ذكور 
كه معافيت تحصيلی دارند وارائه رضايت نامه 
كتب��ی از والدين ب��رای حض��ور در هريك از 
مراحل مس��ابقات ملی مهارت عنوان كرد و  

داشتن اين مدارک را  الزامی  دانست.

مديرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات 
ايمن��ی ش��هرداری ش��هركرد از آمادگ��ی 
اكيپ های اين سازمان برای مقابله با خطرات 
احتمالی در شب چهارشنبه آخر سال خبر داد.

مجيد علی پوربا بيان اين مطلب  اظهار داشت: 
ع��ده ای فرصت طلب فضاي��ی را برای تفريح 
ناس��الم فراهم می كنند كه ن��ه تنها موجب 
شادی نشده، بلكه ممكن است با سلب آسايش 
به بروز يك حادثه منجر شود.وی با بيان اينكه 
خانواده ها در اين روزها برای حفظ س��امت 
فرزندان خود مراقبت و نظارت بيشتری بر آنان 
اعمال كنند گفت: نوجوانان و كودكان كبريت، 
ترقه و مواد آتش زا را پس از تهيه در نقاط غير 
قابل ديد مث��ل انباری ها، زيرزمي��ن، بالكن، 
پش��ت بام يا در داخل كمد و كيف و وس��ائل 
شخصی خود مخفی می كنند كه همين امر از 

عوامل بروز حريق و حادثه است.

عليپور با اعام اينكه از شهروندان درخواست 
می ش��ود ب��رای كاهش خط��رات ناش��ی از 
آتش س��وزی از برپاي��ی آت��ش در من��ازل، 
پياده روها و اماكن عموم��ی خودداری كنند 
تصريح كرد: شهروندان از ريختن مواد نفتی، 
قوطی ها، اس��پری ها و آمپول و يا موادی كه 
اشتعالزا هستند در آتش به شدت خودداری 
كنند.اين مسوول ادامه داد: برای ايمنی بيشتر 
در محل برپايی مراسم چهارشنبه سوری و در 
كنار آتش حتما يك كپسول خاموش كردن 
و يا حداقل چند س��طل آب را قرار دهند. وی 
آموزش و پيشگيری در راستای كاهش حوادث 
ناشی از آتش سوزی در چهارشنبه آخر سال 
را از مهم ترين اهداف اين س��ازمان برشمرد و 
افزود: ارتقای فرهنگ و افزايش آگاهی مردم 
بهترين راهكار جلوگيری از بروز حادثه است و 

اين سازمان در اين مسير تاش می كند.

کشف 14 هزار پاکت شير 
مدارس در يک منزل مسکونی

مديركل تعزيرات حكومتی چهارمحال و بختياری 
از كش��ف و ضبط بيش از 14 هزار عدد شير پاكتی 
غير قابل فروش ويژه مدارس از يك منزل شخصی 
خبرداد.ولی دهبانی نژاديان اظهاركرد: بر اس��اس 
اطاعات رسيده مبنی بر وجود مقادير قابل توجهی 
شير در منزلی واقع در ش��هركرد، گشت مشترک 
وي��ژه اداره كل تعزيرات حكومتی اس��تان و اداره 
دامپزشكی و مركز بهداش��ت و اداره آگاهی نيروی 
انتظامی با صدور حكم دادستان اجرا شد. وی افزود: 
گشت مشترک پس از ورود به منزل 14 هزار و 240 
پاكت شيرغير قابل فروش ويژه مدارس را كشف و 

ضبط كرد.

پل بزرگ دشتک افتتاح شد
 مدي��ركل راه و شهرس��ازی اس��تان چهارمحال و 
بختي��اری از افتتاح پل بزرگ دش��تك در مس��ير 

شهركرد- خوزستان در شهرستان اردل خبر داد.
 قاس��م قاس��می، با اش��اره ب��ه حاش��يه افتتاح و
 بهره برداری از اي��ن پروژه اظهار داش��ت: يكی از 
طرح های كليدی بهسازی محور شهركرد – بازفت 
– خوزستان، احداث پل بزرگ دشتك با سه دهانه 
به فواصل 38، 45، 61 مت��ر و در مجموع به طول 
144 متر و به وزن 958 تن است. وی با اعام اينكه 
ب��ا راه اندازی كامل اين جاده مس��ير ش��هركرد به 
خوزستان 40 كيلومتر كاهش می يابد افزود: برای 
تكميل و بهره برداری از اين پل حدود 45 ميليارد 

ريال هزينه شده است.
قاسمی طول جاده های طرفين پل را 1/5 كيلومتر 
عن��وان  و تصري��ح كرد: اج��رای اين پ��ل موجب 
روانس��ازی تردد، كاهش تصادفات و ايمنی مسير 
می شود.دشتك از توابع شهرستان اردل در استان 
چهارمحال و بختياری است، اين شهر در فاصله 92 

كيلومتری شهركرد قرار دارد.

پروژه های آبخيزداری در چهار 
محال و بختياری بهره برداری 

می شود
خسرو عبداللهی از بهره برداری پروژه آبخيزداری 
حوزه قلعه تك در اس��تان خبر داد و اظهار داشت: 
بند خاكی قلع��ه ت��ك ك��ه در 1387 كلنگ زنی 
آن انجام ش��ده بود، با اعتباری بي��ش از 8 ميليارد 
ريال در سال 91 به پايان رسيده و هم اكنون قابل 

بهره برداری است.
 وی افزود: اين حوزه با وسعت 30 هزار و692 هكتار 
كه نتاي��ج حاصل از اج��رای اين طرح ش��امل 72 
ميليون مترمكع��ب آب، 800 ميليون متر مكعب 
كنترل سيل، 600 هزارتن كنترل رسوبات و 170 
هزار هكتار افزايش خ��اک بين 1 تا 5 تن در هكتار 

اعام كرد.

فرماندار شهرکرد: 

مسافران به منازل شخصی نروند

فرماندار شهركرد نسبت به انتخاب محل اقامت نوروزی مسافران 
هشدار داد.

 حميد ملك پورب��ا بيان اين مطلب اضافه كرد: مس��افران اگر از 
منازل مسكونی و وياهايی كه در ستادهای اسكان معرفی نشده 

استفاده كنند، مسووليت هر اتفاقی با خودشان است.
فرماندار شهركرد توصيه كرد: بهتر است مسافران برای اسكان 
در منازل شخصی و وياها از مكان های معرفی شده و مورد تاييد 

ستاد اسكان استان استفاده كنند.
ملك پور همچنين به شهروندانی كه تمايل به اسكان مسافران 
در منازلشان دارد، پيش��نهاد داد: برای قانونمند شدن اين كار، 
اماكن خود را به ستاد استان معرفی كرده و مجوز دريافت كنند.

وی همچمي��ن در زمين��ه مهمانپذيری اس��تان چهارمحال و 
بختياری كه يكی از قطب های گردشگری كشور محسوب می-
شود، گفت: همه تمهيدات الزم برای اسكان ميهمانان نوروزی 

را انديشيده ايم.
وی  اضافه كرد: اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری در مجموع 
9 شهرس��تان دارد ك��ه هم��ه پتانس��يل گردش��گری خوبی 
 دارند؛ به خصوص ش��هركرد؛ چرا كه بيش��تر مهمانان ترجيح 
م��ی  دهن��د ك��ه ش��ب ها در مرك��ز اس��تان مس��تقر 
بازدي��د  اط��راف  مس��يرهای  در  را  روزه��ا  و   باش��ند 
كنند.فرماندار شهركرد گفت: در ستاد سفر شهركرد، زمينه های 
تجهيز 330 كاس درس در مدارس آماده و اولويت فرهنگيان 
در نظر گرفته شده است. ميهمانسراها، هتل ها، اقامتگاه ها آماده 

استقبال مسافران نوروزی هستند.
به گفته وی، ليس��ت های مربوط به منازل مس��كونی كه برای 
اجاره به مسافران ثبت شده اند، از تمام بنگاه های اماک استان 
جمع آوری شده و مس��افران می  توانند با مراجعه به  ستادهای 
اسكان مستقر در مناطق اصلی ش��هر در مناطق اسكان معرفی 
شده اس��تقرار يابند.وی افزود: همچنين امكانات الزم در پارک 
الله، تهليجان و ملت در نظر گرفته شده است و با توجه به اينكه 
امسال بهار زودرسی را در استان داريم و هوا زودتر رو به گرمی 
رفته اس��ت در ايام عيد هوای مطلوبی داريم و احتمال افزايش 

مسافر و مهمان نوروزی وجود دارد.

مدير کل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختياری:
ثبت نام شانزدهمين مسابقه ملی

 مهارت آغاز شد

مديرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهرکرد؛
 آمادگی اکيپ های سازمان آتش نشانی برای 

چهارشنبه آخر سال



گشتی در اخباريادداشت توزيع میوه های نوروزی با نرخ دولتی در بازارهای روز کوثر

سردار آقاخانی:

سيد اصغر سقایيان نژاد با اعالم این مطلب اظهار داشت: ميوه هاي نوروزي با قيمت 
مصوب دولتي از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۳ فروردین ماه سال آینده در بازارهاي روز کوثر 
شهرداري اصفهان توزیع مي شود. وی اذعان داشت: یک هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و 
۷۰۰ تن سيب با کيفيت مرغوب در بازارهای روز کوثر شهرداری توزریع می شود.

مثلثی که به جشنواره ملی جلوه های 3
آب رونق بخشید

مدی��ر عامل انجم��ن س��ينمای جوان کش��ور می گوی��د: نگاه 
کارشناسی به موضوع آب، جاذبه های ش��هر تاریخی اصفهان و 
حرکت به سمت بين المللی شدن، سه راس یک مثلث است که 

بر رونق جشنواره ملی فيلم و عکس جلوه های آب افزوده است.
 فرید فرخنده کيش افزود: در حال حاضر دو موضوع کمبود آب 
شيرین و آس��يب دیدن الیه ازن  به یک چالش جهانی بدل شده 
است و کمتر کشوری در دنيا وجود دارد که راهکارهای مقابله با 

این بحران ها را در دستور کار خود قرار نداده باشد.
وی به توليد فيلم های بی شمار با موضوع آب در تاریخ سينمای 
مستند در جهان اشاره کرد و گفت: جشنواره ملی فيلم و عکس 
جلوه های آب باید زمين��ه نمایش تعدای از این آثار ش��اخص و 

ماندگار را برای عالقه مندان سينما فراهم آورد.
فرخنده کيش از ارسال ۱49 عنوان فيلم و 494 قطعه عکس از 
آثار هنرمندان عضو انجمن س��ينمای جوان به دبيرخانه دومين 
 جش��نواره ملی فيلم و عکس جلوه ه��ای آب خب��ر داد و گفت: 
بين المللی شدن این جش��نواره می تواند انگيزه توليد آثار فاخر 
برای رقابت با هنرمندان خارجی را در هنرمندان جوان کش��ور 

تقویت کند.

 کباب و  بريانی گران نمی شود

ریيس اتحادیه کباب��ی و بریانی اصفهان گفت: ب��رای رفاه حال 
مسافران و مردم، کباب و بریانی در ایام نوروز گران نمی شود.

احمدرضا اخوان ارجمند با اشاره به برخی اقدامات اتحادیه کبابی 
و بریانی اصفهان اظه��ار کرد: قيمت های ای��ن اتحادیه تغييری 

نداشته و ندارد.
وی ادامه داد: هر کدام از محصوالت ما س��قف قيمتی مشخصی 
دارند؛ برای نمونه سقف قيمت یک دست بریانی ۱۰ هزار تومان 
است. هر دست بریانی بسته به کيفيت و نوع مواد مصرفی قيمتی 

بين ۷ تا ۱۰ هزار تومان دارد.
ریيس اتحادی��ه کباب��ی و بریانی اصفهان یادآور ش��د: س��قف 
قيمت ه��ر پرس کب��اب کوبيده ب��دون گوجه ۱۰ ه��زار تومان 
 اس��ت و هر پرس کباب مخلوط ۱۲ تا ۱۳ ه��زار تومان به فروش

 می رسد.
وی تاکيد کرد: با توجه به اینکه استقبال مردم برای مصرف کباب 
و بریانی در ایام عيد افزایش می یابد، اتحادیه با همکاری بهداشت 
و بازرس��ی اداره صنعت، معدن و تجارت اس��تان و اتاق اصناف 
 اصفهان تمام ظرفيت ها را بکار گرفته تا نظارتی کامل بر واحدهای

 صنفی داشته باشد.
اخوان تاکيد کرد: ۱۲ بازرس اتحادیه به طور منظم از واحدهای 
عرضه کننده کب��اب و بریانی بازرس��ی به عم��ل آورده و موارد 
مختلف از جمله وضعيت بهداش��تی و قيمت ها را مورد بررس��ی 

قرار می دهند.
وی گفت: اميدواریم مسافران با خوردن غذاهای اصيل اصفهان 
ایام خوبی در استان اصفهان داش��ته باشند و با خاطراتی خوش 

اصفهان را ترک کنند.

برای دومین سال پیاپی؛

 اداره کل ثبت احوال اصفهان 
بر سکوی نخست ايستاد

مدیران   گردهمائ��ی  در 
کل س��تادی و اس��تان 
های سازمان ثبت احوال 
کش��ور ک��ه ب��ه منظور 
ارزیابی عملکرد سازمان 
در س��ال ۱۳9۳ برگزار 
ش��د، اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفهان مجدداً 
به موفقيت های چش��مگيری دس��ت پيدا کرد. در 
این همایش که تحت عنوان جش��ن عملکرد س��ال 
9۳ و در روز ۲۰ اس��فند ماه س��ال جاری در سالن 
اجتماع��ات کوثر س��ازمان ثبت اح��وال و با حضور 
دکتر ناظمی اردکانی معاون وزیر و ریيس س��ازمان 
ثبت احوال کش��ور و معاونان و کليه مدیران ارش��د 
س��ازمان برگزار ش��د؛ اداره کل ثبت احوال اس��تان 
اصفهان توانس��ت عالوه بر درخش��ش چشمگير در 
کليه فعاليت های تخصص��ی و اجرایی ثبت احوال 
و ش��اخص های ط��رح تحرک و برنامه های س��ال 
9۳ ؛ در برگ��زاری »همایش مهندس��ی فرهنگ نام 
و نام گزینی« رتبه نخس��ت کش��ور را برای دومين 
س��ال پياپی به خود اختص��اص دهد.همچنين این 
اداره کل موفق ش��د در شاخص جدید و بسيار مهم 
»توليدات رس��انه ای، فرهنگی و اطالع رسانی« به 
رتبه برتر و نخس��ت کش��ور نائل آید و مورد تقدیر 
قرار گيرد. این تقدیر به جهت فعاليت های گسترده 
اداره کل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفه��ان در حوزه 
های فرهنگی،اطالع رس��انی و توليدات فاخر رسانه 
 ای در قالب فيلم مس��تند، فل��ش کارت ، آمارنامه، 
بروشور و .... در جهت حساس سازی و ارتقاء آگاهيهای 
عمومی به دس��ت آمد.قابل ذکر اس��ت که اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان قبل از این و در همایش 
عملکرد ۱۰ ماهه ادارات کل نيز موفق به درخشش 
چشمگير و کسب رتبه های برتر متعدد در برگزاری 
هفت��ه ثبت احوال، برگزاری همایش ایثارگران ثبت 
احوال سراسر کشور ، تحقق درآمدهای مصوب شده 
بود که باعث شد استان اصفهان با عنایت به موفقيت 
های متعدد و کس��ب رتبه نخست در چندین حوزه 
 مختلف، به عنوان اس��تان برتر در ثبت احوال کشور

 عنوان ش��ود.قابل ذکر اس��ت در پایان این مراسم، 
تورج حاجی رحيميان مدیرکل ثبت احوال اس��تان 
اصفهان، برای دومين س��ال پياپی مورد تقدیر ویژه 
دکتر ناظمی اردکانی ریاس��ت سازمان ثبت احوال 
کش��ور؛مهندس طریق��ت، دکتر کرم��ی و مهندس 
پارس��ایی معاونان س��ازمان قرار گرفت و از زحمات 
وی و کارکن��ان خدوم اداره کل ثبت احوال اس��تان 

اصفهان تقدیر شد.

چهارشنبه سوری؛ خط قرمز نیروی انتظامی

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره 
به تشکيل قرارگاه پيش��گيری از جرایم 
کارکن��ان ني��روی انتظامی در اس��تان 
اصفهان گفت: از زمان فعاليت این قرارگاه طی سه ماه با کاهش 

48 درصدی جرایم کارکنان در استان اصفهان روبه رو بوده ایم.
 به گزارش خبرنگارزاینده رود، س��ردار عبدالرض��ا آقاخانی در 
نشس��ت با خبرنگاران به منظور ارائه گ��زارش عملکرد نيروی 
انتظامی استان در سال 9۳  با بيان اینکه نمره نيروی انتظامی 
استان اصفهان در سال جاری را ۱6 می دانم، با اشاره به کنترل 
جرایم در استان اصفهان از سال 84 تاکنون اظهار داشت: در سال 
9۳ برخی از جرایم استان که در س��ال های 84 تا 9۳ در استان 

مشاهده می شد به صفر رسيده است.
وی با بيان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بيش از 9 تن مواد 
مخدر در استان اصفهان  کشف شده است افزود: استان اصفهان 
رتبه سوم کشف مواد مخدر استان پس از هرمزگان و سيستان 

و بلوچستان را دارد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به تش��کيل قرارگاه 
عملياتی رعد در اس��تان اصفهان بيان داش��ت: با تش��کيل این 
قرارگاه در خصوص مبارزه با جرایم خش��ن8۲/۵درصد کشف 
جرم داشتيم که در کشور رتبه برتر را اس��تان اصفهان به خود 

اختصاص داده است.
رتبه نخست کاهش جرايم کارکنان نیروی انتظامی 

اصفهان در کشور

سردار آقاخانی در ادامه با اشاره به تشکيل قرارگاه پيشگيری از 
جرایم کارکنان نيروی انتظامی در استان اصفهان ابراز داشت: با 
تشکيل این قرارگاه و فعاليت سه ماهه آن تاکنون با کاهش 48 
درصدی جرایم کارکنان در اس��تان اصفهان روبه رو بوده ایم که 
رتبه نخست را در این زمينه در کش��ور داریم.وی ادامه داد:  در 
راس��تای کاهش جرایم در کارکنان انتظامی اس��تان اصفهان 
برای س��ال آینده  برنامه ریزی برای کاه��ش 84 درصدی این 
جرایم  انجام شده  است.فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه 
ضمن تشکر از مردم اصفهان در خصوص همراهی با پليس درایام 
چهارشنبه سوری س��ال 9۲ افزود:  سال گذشته مردم اصفهان 
بيش��ترین همراهی را در ارتباط با چهارش��نبه سوری با پليس 
داشتند که الگویی برای استان های دیگر کشور است.وی اضافه 
کرد: اطمينان داریم با همراهی خوب مردم اصفهان چهارشنبه 
سوری امسال نيز با توجه به اینکه همزمان با ایام فاطميه است با 
آرامش بيشتری دنبال می شود.سردار اقاخانی تاکيد کرد: خط 
قرمز پليس برای برگزاری چهارشنبه سوری سال آسایش از مردم 
و تعرض به اموال عمومی، خودورهای مردم ادارات و غيره است 

که برخورد شدیدی با متخلفان انجام می شود.
اقدام�ات نیروی انتتظام�ی برای نوروز ب�ا توجه به 

افزايش سه برابری مسافران
س��ردار آقاخانی در خصوص اقدامات ني��روی انتظامی در ایام 
تعطيالت نوروزی با توجه به پيش بينی س��ه برابری مسافران 
نوروزی در اصفهان نسبت به سال گذشته ابراز داشت: بيش از ۱۳ 

هزار نيرو برای حفاظت از محالت، تفرجگاه ها، پارک ها و اماکن 
گردشگری استان آموزی داده شده تا در این بازه زمانی امنيت 

صد در صدی استان را تامين کنند.
وی در ادامه با اش��اره به فعاليت 8۰۰ نفر ني��رو در پليس راهور 
استان برای کنترل و جلوگيری از تصادفات درون شهری استان 
اصفهان ابراز داش��ت: این تعداد نيرو در قالب ۳۰۰ تيم فعاليت 
خواهند داشت.فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به فعاليت 
۵۰۰ نفر نيروی پلي��س راه در ایام نوروز نيز اظهار داش��ت: این 
نيروها نيز در ۱۳۵ نقطه اضطراری استان اصفهان مستقر خواهند 
بود. وی افزود: همچنين ۳۵ ایستگاه سالمت در سطح جاده های 

استان اصفهان برای رسيدگی به رانندگان فعال خواهد بود. 
سردار آقاخانی در خصوص رسيدگی به پرونده اسيدپاشی نيز 
گفت: این پرونده همچنان در دس��تور کار ویژه پليس اس��تان 
اصفهان قرار دارد.وی با اش��اره به فعاليت تمام نهادهای استان 
در پرونده اسيدپاشی گفت: تمام دستگاه های امنيتی، سياسی، 
اجتماعی و دانشگاهی استان برای رسيدگی به این پرونده بسيج 
شده اند.فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در ارتباط با  برخورد 
با اراذل و اوباش اس��تان اصفهان نيز ابراز داشت: در حال حاضر 
ماموریت برخورد با این دسته از افراد از کالنتری ها گرفته شده 
و تيم ویژه این طرح را از سال آینده آغاز خواهد کرد.وی ميزان 
برگه جرایم رانندگی صادر شده در استان اصفهان در سال 9۳ 
را بيش از ۱۰ ميليارد تومان اع��الم کرد و افزود: تاکنون بيش از 
۵۰ درصد از این جریمه ها پرداخت شده است.سردار آقاخانی با 
اشاره به اجرای طرح پایش تصویری خيابان های استان اصفهان 
در س��ال آینده نيز گفت: در این طرح 4۰۰ نقطه تحت پوشش 
قرار گرفته که کنترل ترافي��ک و کاهش تخلفات رانندگی را در 

دستور کار دارد.
تشکیل 300 پرونده سايبری در سال جاری

وی با اشاره به بررس��ی ۳۰۰ پرونده سایبری در استان اصفهان 
در سال 9۳ نيز گفت: استان اصفهان در بحث پليس فتا رتبه برتر 
کشور را به خود اختصاص داده اس��ت.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان  با اش��اره به تربيت بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ حافظ قرآن 
در یگان انتظامی استان اصفهان افزود: این امر با توجه به دستور 
رهبر معظم انقالب در خصوص تربيت حافظان قرآن اجرایی شده 
است. فرمانده انتظامی استان پيرامون شایعاتی در ارتباط با کنار 
رفتن خود اظهار داشت: این موضع صحت ندارد. مدت خدمت 
من برای یک س��ال دیگر تمدید شده اس��ت و با توجه به اینکه 
سال آینده سی و هفتمين سال خدمت خود در نيروی انتظامی 

را می گذرانم آرزوی بازنشست شدن در استان اصفهان را دارم.
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يادداشت

اشتباهاتی که افراد باهوش در 
محیط کار مرتکب می شوند

1- عدم درک اولويت های ريیس
 افراد باهوش معموال هرکاری را به شیوه ای که فکر می کنند 
بهتر اس��ت انجام می دهند و مشکل اینجاس��ت که حتی اگر 
ش��ما به عنوان یک کارمن��د بهترین عملکرد را هم داش��ته 
باش��ید؛  اما عملک��رد ش��ما از اولویت های ریی��س متفاوت 
 باشد،  در این صورت ش��انس زیادی برای پیشرفت نخواهید

 داشت. 
برای مثال ممکن اس��ت که ی��ک کارمند به ایج��اد روابطی 
صمیمانه با مش��تری ها اهمیت بدهد و حتی زمان بسیاری 
را به ش��کل دادن چنین روابطی اختص��اص بدهد؛ اما رییس 
او به میزان فروش در کوتاه مدت اهمیت بیش��تری بدهد. به 
همین خاطر بهتر است قبل از اینکه تالش کنید هر کاری را به 

بهترین نحو انجام بدهید، به اولویت های رییس توجه کنید.
2- سرخورده شدن به خاطر ناکامی

اف��راد باهوش معم��وال عادت دارند ک��ه در انج��ام امور بهتر 
از دیگران باش��ند. چنین اف��رادی زمانی که باید ش��روع به 
انج��ام فرآین��دی کنن��د ک��ه در آن توانای��ی فن��ی ندارند 
به ش��دت س��رخورده می ش��وند و ناکامی  در انج��ام فرآیند 
جدید ب��ه بهتری��ن نحو احتم��اال به ره��ا ک��ردن آن منجر 
خواهد ش��د. حتی اگ��ر فرد باهوش��ی ه��م باش��ید، بازهم 
احتم��اال بای��د زمان��ی را ب��ه یادگی��ری بس��یاری از ام��ور 
 اختصاص دهی��د و بپذیرید ک��ه لزوما در ه��ر کاری بهترین

 نیستید.
3- بی توجهی به بازخوردها

هر ف��ردی در ه��ر جایگاه��ی بای��د به نظ��رات دیگ��ران و 
بازخوردهایی که نسبت به عملکردش دریافت می کند توجه 
نش��ان بدهد؛ در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت بهبود 

عملکرد خود را نیابد.
 افراد باهوش معموال نسبت به بازخوردها موضع سخت تری 
دارند و به ندرت به نظرات دیگ��ران اهمیت می دهند. چنین 
رفتاری نه تنها باعث عدم بهبود عملکرد فرد می ش��ود، بلکه 
احتماال به آزرده خاطر ش��دن دیگران نی��ز می انجامد. بهتر 
است از نظرات دیگران استقبال کنید و حتی اگر می خواهید 
آن ها را پش��ت گوش بیاندازید، ش��یوه محترمانه ای را برای 

این کار بیابید.
4- ناديده گرفتن اهمیت روابط

یک ف��رد باهوش ممکن اس��ت تص��ور کند که معاش��رت با 
همکاران��ش جذابیت چندان��ی برایش ندارد و حتی کس��ل 
کننده است و به همین خاطر از توس��عه روابطش در محیط 
کاری اجتناب کند؛  اما چنین رفتاری در بلند مدت به شدت 
بر پیش��رفت ش��غلی او تاثیرگذار خواهند بود.  ه��ر فردی در 
هر ش��غلی احتماال روزی به ی��اری و حمای��ت همکارانش نیاز 
خواهد داش��ت و فردی ک��ه از توس��عه روابط با دیگ��ران غافل 
 ش��ده در این روز احتماال با ب��ی مهری دیگ��ران مواجه خواهد 

شد. 

 چهار دهک نیازمند حمايت
 در مسکن

مع��اون معم��اری و شهرس��ازی وزارت راه و شهرس��ازی 
با اش��اره به شهرفروش��ی برخی ش��هرداران برای اداره شهر 
که از نظر ش��ورای عالی معم��اری و شهرس��ازی قابل قبول 
 نیس��ت، گفت: خروجی های اولیه طرح جامع مس��کن آماده 

شده است.
 پیروز حناچی، در پاس��خ به پرسشی در خصوص طرح جامع 
مس��کن افزود: مطالعات کارشناس��ان طرح جامع مس��کن 
نش��ان می دهد که چهار ده��ک ابتدایی جامعه ب��رای تهیه 
مس��کن خود نیازمن��د کمک ه��ای دولت هس��تند و تأمین 
مس��کن دهک های پنجم ت��ا دهم نیز توس��ط خ��ود مردم 
برنامه ریزی و تأمین می ش��ود. وی افزود: بنابراین باید کاری 
کرد تا در درج��ه اول خط فقر جابه جا نش��ود و در درجه دوم 
این طرح توس��ط بخش خصوصی و م��ردم به اج��را درآید. 
حناچی ادامه داد:دول��ت کمک های خود را ب��ر چهار دهک 
اول متمرکز کرده و سیاس��ت گذاری را ه��م در اختیار دارد 
تا قیمت زمین را در کالنش��هرها کنترل و شرایطی را فراهم 
کندتا با آن به عن��وان یک کاالی س��رمایه ای صرف برخورد 
نش��ود؛ ضمن این که سیاس��ت های کالن اقتص��ادی هم در 
اجرای طرح جامع مس��کن موثر هس��تند. وی در پاس��خ به 
پرسش��ی در خصوص زمان نهایی ش��دن طرح جامع مسکن 
گفت: خروجی ه��ای اولیه ط��رح جامع مس��کن در معاونت 
مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی آماده ش��ده 
 و م��ا نیازمن��د هماهنگی ه��ای الزم در بخ��ش برنامه ریزی 

هستیم.

لیست خصوصی سازی در وزارت 
نفت، آب رفت

با توافق س��ه جانبه وزارت نف��ت، وزارت اقتصاد و س��ازمان 
خصوصی س��ازی، نام ش��رکت های نفتی تا اط��الع ثانوی از 
لیست واگذاری به بخش خصوصی خارج ش��ده است. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته از خروج نام شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از لیست خصوصی سازی ها خبر داد 
تا عمال بزرگترین شرکت خدماتی صنعت نفت ایران فعال در 
بدنه دولت به فعالیت های نفتی خود ادامه دهد. نام ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در حالی از لیست اجرای اصل 
۷۷ قانون اساسی خارج می شود که در طول یکسال گذشته 
تاکنون شرکت پشتیبانی س��اخت و تهیه کاالی نفت تهران، 
شرکت پیرا حفاري ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت 
انتقال گاز ایران، هشت پاالیش��گاه گاز، شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و 
۱۲ شرکت کوچک و بزرگ دیگر نفتی هم تا اطالع ثانوین قرار 

نیست به بخش خصوی واگذار شوند.
در ادامه این روند معاون وزی��ر نفت از توافق و انجام مذاکرات 
متعددی بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی 
سازی به منظور توقف روند واگذاری سهام شرکت های نفت، 

گاز و پتروشیمی دولتیبه بخش خصوی خبر داده است.

 ارز تک نرخی، پديده ای 
مبارک در اقتصاد

یک کارش��ناس بازار 
ارز و سرمایه؛ ارز تک 
نرخی را پدیده مبارک 
و از بین برن��ده رانت 
دانس��ت و گفت: تک 
نرخی شدن ارز خوب 
است؛ منتهی باید ساز 
و کاره��ای جایگزین 
 آن را نیز داش��ته باش��یم.محمد اس��کندری اف��زود: اگر ارز 
مبادله ای و دو نرخی بودن را از بین ببریم، در نهایت رانت را از 
بین برده ایم؛ اما ابتدا باید مبادالت بانکی کشور آزاد شود چون 
ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که باید آنها را وارد کنیم. 
وی افزود: اصوال ارز مبادله ای هم به واس��طه مدت زمانی که 
طول می کشد تا گشایش شود و هم به واسطه مالیات برارزش 
افزوده ای که روی آن حساب می شود، شاید خیلی فرقی با ارز 
آزاد نداشته باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به دیدگاه 
بعضی نظریه پ��ردازان مبنی بر اینکه مواد اولی��ه تولید با ارز 
مبادله ای و واردات کاالهای ساخته شده با ارز آزاد محاسبه 
 و تخصیص داده ش��ود، افزود: بهترین راهکار این اس��ت که 
تعرفه هایی وضع کنیم تا سیاستگذاری ها به نفع تولید باشد 
اما برخی بر این موضوع تاکید دارند که برای حمایت از صنایع 
به خصوص مواردی که به مایحتاج مردم و کاالهای اساس��ی 
مرتبط است، باید ارز ارزان تر اختصاص داده شود. وی افزود: 
دیدگاه دیگر هم این است که به صنایع و ماشین آالت و مواد 
اولیه ارز ارزان تر تخصیص دهیم تا بتوانند تکنولوژی های خود 
را به روز و ماشین آالت شان را نوسازی کنند تا تولید بهبود و 
عرضه افزایش یابد و بخش تولید داخلی با دریافت مواد اولیه 
ارزان تر، ق��درت رقابت پذیری با کاالهای مش��ابه خارجی را 
داشته باشد. اسکندری گفت: به نظر می رسد در ورود کاالهای 
اساسی و مواد اولیه کارخانجات، احتمال هدفگذاری اشتباه 
و س��وء اس��تفاده به وجود بیاید و تخصیص ارزان مشکالتی 
 را در پی داش��ته باش��د؛ چرا ک��ه در مواردی دیده ش��ده که
 ش��رکت ها مواد اولیه بیش از نیاز کارخانجات تولیدی وارد 
کرده و بعد در بازار آزاد به فروش می رس��انند از این رو بهتر 
است س��همیه بندی کاالهای اساس��ی و مواد اولیه مورد نیاز 

کارخانجات را شامل نشود.  
وی تصریح ک��رد: متاس��فانه در بعضی م��وارد، م��واد اولیه 
کارخانجات را با ارز آزاد و کاالی س��اخته شده را با ارز مبادله 
ای وارد می کنیم؛ مانند صنعت الستیک .اما بهترین راهکار 
 این اس��ت که ما رانت را از بین ببریم و صنایع را رقابت پذیر

 کنیم.

4
افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰هزارتومانی حقوق  کارگران قوت گرفت

با آغاز دور دوم گفتگو ی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین میزان افزایش 
ها در بس��ته جدید حقوق و دس��تمزد کارگران، مذاکرات به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
هزارتومانی حقوق ها قوت گرفته است. پیگیری ها نشان می دهد، گروه ها در حال حاضر بر 

سر میزان افزایش حقوق سال آینده در حال چانه زنی هستند.

امسال نیز در آستانه نوروز ۹۴ همچون سال های گذشته، 
خریداران از گراني آجیل شب عید سخن مي گویند؛ اما 
انگار این گراني برای بعضي ها عادت ش��ده است. یا جبر 
روزگار و آداب و رسوم است که هر چقدر هم قیمت ها باال 
و باالتر برود، باز هم از خرید آن دست نمي کشند. البته 
آجیل شب عید امسال با س��ال های گذشته تفاوتي هم 
دارد و آن اینکه امسال رکود حاکم بر بازار، دست بعضي 
از آجیل فروشي ها را هم الی پوست گردو گذاشته است.

افت 4۰ درصدی خريد آجیل شب عید
به گفته حس��ین جوان��ي، بازرس و عضو هیات رییس��ه 
اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان گفت:  همانند 
همه بازار، رکود بر بازار آجیل هم حاکم است و استقبال 
مردم به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است. البته از نظر وی، تجربه ثابت کرده که معموال 
 مردم در روزه��ای پایاني س��ال به خرید آجی��ل اقدام 
مي کنند ت��ا پذیرایي ایام عید مصرف نش��ود و به تصور 

آنها تازه بماند.
  البته برخي از مغ��ازه ها هس��تند که بازارش��ان مانند

 آجیل های داغ ش��ان، آنچنان داغ مانده که باید ساعت 
ها در صف جل��وی آن ها معطل بمان��ي و حتی برخی از 
مغازه ها مجهز به سیستم نوبت دهی هستند و به گفته 
یکی از خری��داران نوبت خرید آجیل خ��ود را در بهمن 
 ماه گرفته بوده و اکنون در اس��فند ب��رای خرید مراجعه

 

کرده است.
کیفیت دلیل صف های طوالنی برخی از آجیل فروشی ها

هرچند ک��ه آجی��ل داغ م��الک تازگي نیس��ت و صف 
جلوی مغازه هم مالک عرضه جنس با کیفیت نیس��ت، 
اما در ه��ر حال مردم ه��م به مرور زمان کاس��ب خوش 
انصاف را خواهند ش��ناخت.به گفته عضو هیات رییسه 
اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان، این مغازه ها، 
فروشگاه های با سابقه ای هس��تند که جنس مطلوب و 
 درجه یک عرض��ه و در نتیجه مردم ب��ا اطمینان خرید

 مي کنند.
افزايش 2۰ تا 3۰ درصدی قیمت آجیل

بازرس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان، با بیان 
اینکه  دو نوع جنس داخلي و خارجي در بازار وجود دارد 
گفت: قیمت اجناس داخلي بر اس��اس عرض��ه و تقاضا 
تعیین مي شود و اگر شرایط به گونه ای باشد که صادرات 
بي رویه انجام و یا اجناس دچار س��رمازدگي شده باشد، 
قیمت ها افزایش م��ي یابد؛ چراکه خشکس��الي، هم بر 
روی قیمت و هم کیفیت تاثیرگذار است و باعث افزایش 
قیمت مي ش��ود. اما در ش��رایط عادی قیمت ها کاهش 

پیدا مي کند. 
جواني ادام��ه داد: در مورد جنس ه��ای خارجي هم در 
 صورتي که واردات به راحتي ص��ورت بگیرد، نرخ پایین 
مي آید و در غیر این صورت افزاش مي یابد. بر این اساس 

در مجموع قیمت ها نس��بت به س��ال گذشته ۲۰ تا ۳۰ 
درصد افزایش داشته اس��ت. البته هم اکنون قیمت ها 
ثابت شده اس��ت و از هم اکنون به بعد نوساني نخواهد 

داشت.
کمبودی برای آجیل نداريم

وی افزود: هر م��اه نرخ آجیل و خش��کبار به بازرس��ان 
 اعالم مي شود و بازرس��ان با مقایسه این نرخ ها با قیمت 
مغازه ها، درصورتي که موردی از گرانفروش��ي مشاهده 
کنند، برخورد م��ي کنند. البته قیمت گ��ذاری یک کار 

تخصص��ي اس��ت؛چراکه 
به عنوان مثال، پس��ته در 
چند قیم��ت و چن��د نوع 
عرضه مي شود و به همین 
علت نرخ ها ب��ا جزئیات به 
بازرس��ان اعالم مي شود.

بازرس اتحادیه خواروبار و 
آجیل ف��روش اصفهان، با 
بیان اینکه مغ��ازه ها ملزم 
به نص��ب اتیک��ت قیمت 
هس��تند، گفت: امسال به 
اندازه نیاز بازار آجیل وجود 
دارد و کمب��ودی نداریم.

جوان��ي اف��زود: اصن��اف 
دیگر اج��ازه فروش آجیل 
را ندارند و ای��ن امر تخلف 
محسوب مي شود؛ چراکه 

 کسي که شغلش آجیل فروشي نباش��د، معموال جنس
 بي کیفیت عرضه مي کند.وی به شهروندان توصیه کرد 
که آجیل خود را از مغازه های آجیل فروشي معتبر دارای 
 پروانه کس��ب، به ویژه مغازه هایي ک��ه آجیل داغ تولید 

مي کنند، تهیه کنند.
افزايش ۵ تا ۸۰ درصدی برخی از اقالم آجیل 
رییس اتحادیه خوارب��ار و آجیل اصفه��ان گفت: اقالم 
مختل��ف آجیل در آس��تانه نوروز ۹۴ نس��بت به س��ال 
 گذش��ته بین ۵ تا ۸۰ درصد در اصفه��ان افزایش یافته

 است.مصطفی بحق،  با اشاره به اینکه قیمت آجیل اکنون 
نسبت به نوروز سال گذشته افزایش بسیاری داشته است، 
بیان داشت: دلیل این افزایش قیمت وجود خشکسالی در 

کشور و کشت نشدن برخی از اقالم آجیل است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در برخی از اقالم آجیل همچون 
تخمه کدو، فندوق و تخمه ژاپن��ی کمبود داریم که این 

موجب افزایش قیمت آن شده است.
وی ادام��ه داد: در حال حاض��ر قیمت ه��ر کیلو آجیل 
مخلوط بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است که سال گذشته 

نرخ آن بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بود.

افت 4۰ درصدی خريد؛ افزايش 3۰ درصدی قیمت؛

آجیل بدو؛ مردم بدو...
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زاويه ديد

شرايط شناسايی خانوارهای 
پردرآمد مشخص شد

ايران، تاجیکستان
 را از بی برقی نجات داد

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس از رفع ایرادات ش��ورای نگهبان به 
الیحه بودجه سال ۹۴ این کمیسیون خبر داد و گفت: دولت بر اساس شرایط 
اقلیمی، محل س��کونت، بُعد خانوار و میزان درآمد، خانوارهای پردرآمد را 
شناسایی خواهد کرد. نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه 
داد: کارگروهی درکمیسیون تلفیق تش��کیل و با علیزاده نماینده شورای 
نگهبان مش��ورت های الزم در خصوص ابهامات قانونی انج��ام و ایرادات 
وارد به مصوبه مجلس در این زمینه به صورت کارشناسی برطرف شد. وی 
اضافه کرد: ایرادات شورای نگهبان درباره ابهام در بخشی از الیحه بودجه 
۹۴ که به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و موضوع هدف قانونگذار از حذف 
خانوارهای پردرآمد بود که این بخش از ایرادات ش��ورای نگهبان رفع شد. 
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه ۹۴ مجلس افزود: نحوه شناسایی خانواده 

های پردرآمد مشخص وموضوع تامین منابع الزم نیز بررسی و اصالح شد.

سفیر تاجیکستان در تهران گفت: جمهوری اسالمی ایران با ساخت دو 
نیروگاه برق آبی در تاجیکستان، مردم این کشور را از بی برقی نجات داد. 
»نعمت اهلل ام��ام زاده« در جریان بازدید از س��دهای کارون ۳ و ۴، اظهار 
داشت: ایران از نخستین کشورهایی بود که در کنار تاجیکستان ایستاد و 
در بخش بازسازی و آبادسازی آن مشارکت کرد و امیدوارم همکاری ایران 
و تاجیکستان بیش از پیش ادامه و گس��ترش یابد. وی افزود: 6۴ درصد 
آب های منطقه از این کشور سرچش��مه می گیرد؛ اما متاسفانه تنها پنج 
درصد از این منابع در خود کشور تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه آب و آبادی با هم گره خورده است، تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران با س��اخت دو نیروگاه برق آبی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات در 
تاجیکستان، بخشی از کمبود برق این کشور را که حدود پنج هزار مگاوات 

است، جبران کرده و مردم این کشور را از بی برقی نجات داده است.

مرکز رواب��ط عموم��ی و اط��الع رس��انی وزارت راه و 
شهرس��ازی درباره خرید وی��ال و زمین در ش��هر های 
ش��مالی بدون در نظر داشتن ش��رایط الزم هشدار داد. 
سیدقاس��م بی نیاز اعالم ک��رد: متاس��فانه برخی افراد 
سودجو، زمین های دارای کاربری کشاورزی را به ویژه 
در استان های ش��مالی بدون مجوز از مراجع ذی صالح 
تفکیک می کنند و به معرض فروش می گذارند و حتی 
در م��واردی پس از س��اخت غیرقانونی وی��ال آن را می 
فروشند. وی افزود: این موضوع موجب شده است بخش 
قابل توجهی از آگهی های نشریات به فروش زمین ها و 
ویالهای فاقد اسناد مالکیت و مجوز ساخت اختصاص 
یابد که وزارت راه و شهرس��ازی ب��ه هموطنان توصیه 
می کند دقت الزم را به هنگام خریداری این امالک به کار 
گیرند. بی نیاز تصریح کرد: در این زمینه استعالم از اداره 
کل راه و شهرسازی، مشورت با مشاور حقوقی و دیدن 
اسناد الزم برای خرید زمین و ویال توصیه می شود. وزیر 
راه و شهرس��ازی در روزهای اخیر در نامه ای خطاب به 
دادستان کل کشور خواستار تشکیل جلسه فوق  العاده 
شورای حفظ بیت المال استان  ها برای تعامل و همکاری 
دادگستری اس��تان، ضابطین قضایی و نیز اتخاذ تدابیر 

و تمهیدات ویژه و پیشگیرانه در ایام نوروز شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
ش��ورای اس��المی از افزایش ۵۰ درص��دی بودجه 
مناطق محروم در سال آینده نسبت به امسال خبر 
داد. منصور حقیقت پور افزود: تالش مس��ووالن بر 
تامین رفاه مردم به ویژه روس��تاییان متمرکز شده 
و این موضوع در نهادهای نظ��ام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران پیگیری می ش��ود تا در حد امکان 
بهترین خدمات به مردم مناطق محروم کشور ارائه 
ش��ود. وی گفت: دولت و مجلس مصمم هستند تا 
پایان س��ال ۹۵ تمام مناطق محروم کشور از نعمت 
گاز برخوردار شوند و این موضوع به وزارت نیرو هم 
ابالغ شده است.  این نماینده افزود: به رغم مشکالت 
و فشارهای سیاسی، مسووالن کشور با تمام قدرت و 
با دلسوزی برای خدمت رسانی به مردم انجام وظیفه 
می کنند. حقیقت پ��ور افزود: هماهنگی خوبی بین 
دولت و مجلس برقرار شده و توانسته ایم تسهیالت 
مفیدی را برای رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار 
تخصیص دهیم که بر همین اساس بودجه نمایندگان 
از محل محرومیت زدایی که به ازای هر نماینده ۱۰۰ 

میلیارد ریال بود افزایش یافته است. 

مع��اون توس��عه کارآفرین��ی و اش��تغال وزارت 
تع��اون،کار و رفاه با اش��اره به اینکه ۷ جری��ان مهم در 
ایجاد اش��تغال مؤثر اس��ت، گفت: پیش بینی می شود 
در نیم��ه اول س��ال آین��ده ۲۰۰هزار ش��غل جدید در 
 کش��ور ایج��اد ش��ود. حس��ن طای��ی درب��اره بس��ته

 اشتغال زایی س��ال آینده گفت: اشتغال محصول نظام 
اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگی اس��ت. اش��تغال یک 
سیاس��ت نیس��ت؛ بلکه جریان به هم پیوسته ای است 
که منجر به تحول در جامعه و در نهایت اش��تغال زایی 
می شود.  طایی با تأکید بر اینکه اشتغال نتیجه فعالیت 
یک دستگاه نیست اظهار کرد: بیکاری یکی از جلوه های 
فقر اجتماعی و اقتصادی است که دستگاه های دولتی و 
خصوصی باید همکاری الزم را داشته باشند. در جریان 
اشتغال ۷ جریان نقش اساس��ی در تولید دارند که باید 
تمامی آنها کنار یکدیگر هماهن��گ عمل کنند. معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه ادامه 
داد: مهارت, آموزش، تخصص و دانایی، سرمایه  گذاری، 
رشد و تولید، محیط مناسب کسب و کار، فضای مساعد و 
امن سرمایه  گذاری، وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ 
متناس��ب و بهره وری نیروی کار و در آخ��ر نظام اداری 
تسهیل گر و کارآمد ۷ جریان مؤثر در ایجاد اشتغال است.

محمود محمودزاده، مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان 
با بیان اینکه در س��ال ۱۴۰۴ ش��دت جریان عبور و 
مرور خودروها در سطح راه های استان اصفهان بیش 
از ظرفیت و با توقف های طوالنی همراه اس��ت، بیان 
داشت: براساس مطالعات آمایشی سرزمین در بحث 
حمل و نقل و با توجه به مطالعه تحلیل شبکه که برای 
نخستین بار توس��ط این اداره کل تهیه و تدوین شده 
تا ۱۰ سال آینده بیش از ۳ هزار کیلومتر راه در استان 

اصفهان ساخته خواهد شد.
وی با ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در حوزه 
راهسازی این اداره کل بیان داشت: استان اصفهان با 
دارا بودن ۱۱ درصد راه های کشور و به لحاظ موقعیت 
قرارگیری در چهار راه حمل و نقل کشور از تردد باالیی 
برخوردار است و نیازمند گسترش شبکه راهی است و 
براین اساس ۲۹۵ کیلومتر راه در تیرماه جاری با حضور 
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

 مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان یادآور 
ش��د: ۱۲۱ کیلومت��ر راه نی��ز در دهه مب��ارک فجر 
افتتاح و بهره برداری ش��د که مجموعا ۴۱6 کیلومتر 
 راه در س��ال ج��اری افتت��اح و م��ورد بهره ب��رداری

 قرار گرفت.

هشدار وزارت راه و 
شهرسازی به خريداران ويال

افزايش ۵۰ درصدی بودجه 
مناطق محروم در سال آينده

پیش بینی ايجاد 2۰۰هزار 
شغل جديد در نیمه اول ۹4

ساخت بیش از 3 هزار 
کیلومتر راه تا 1۰ سال آينده          

 همانند همه بازار، 
رکود بر بازار آجیل 

هم حاکم است و 
استقبال مردم به 
میزان 3۰ درصد 

نسبت به سال 
گذشته کاهش 

يافته



یادداشت
هفتمین مجموعه شعر سید علی میرافضلی با عنوان »مرا می نویسی« توسط نشر نون منتشر شد.

 این مجموع��ه در برگیرنده  ۱۵۶ ش��عر کوتاه این ش��اعر و پژوهش��گر اس��ت که با عن��وان فرعی 
»شعر کوتاه نیمایی« را با خود دارد. اشعار کوتاه میرافضلی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بسیار محبوب بوده و  تاکید او بر استفاده از اوزان نیمایی اشعار او را از جمله مهم ترین و تاثیرگذارترین 

اشعار کوتاه فارسی قرار داده است.

5
هفتیادداشت»مرا می نویسی« به بازار رسید

جعفر دهقان در »یتیم خانه  ایران«
جعفر دهق��ان اعالم ک��رد، در فیلم س��ینمایی »یتیم خان��ه ایران« به 
کارگردانی ابوالقاسم طالبی نقش ش��خصیتی به نام عبدالستار را بازی 

می کند.
این بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت:  مدتی اس��ت در فیلم س��ینمایی 
»یتیم خانه ایران« ب��ه کارگردانی ابوالقاس��م طالب��ی و تهیه کنندگی 
محمدرضا تخت کشیان بازی می کنم و امسال تعطیالت نوروز را هم باید 

سر صحنه این فیلم سینمایی باشم.
وی افزود:  م��ن در این فیلم نقش عبدالس��تار، یک ش��خصیت یهودی 
 را برعهده دارم که فرد خس��یس و کنس��ی اس��ت و مدام در حال پول 
جمع کردن اس��ت. باید فیلم را تماش��ا کنید ؛ لطفی ندارد بیش از این 

درباره کار توضیح بدهم.
این بازیگر درباره ویژگی های »یتیم خان��ه ایران« توضیح داد: این فیلم 
یک اثر تاریخی اس��ت و به زمان قاجار می پردازد. زمانی که کشور دچار 
قحطی زدگی شده و جنگ جهانی اول در حال وقوع است، برخی در این 
بین تالش می کنند از آب گل آلود ماه��ی بگیرند که یکی از آنها همین 

شخصیت عبدالستار است.
علیرام نورایی، فرخ نعمت��ی، جعفر دهقان، داریوش اس��دزاده، عباس 
ش��وقی، مهدی صبایی، بهار محمدپور، علی شادمان، محسن حسینی، 
اصغر حیدری، ایمان صفا، شهرام تیموریان، مهری آل آقا، واال شهیدی، 
ملیکا شعبان، مصطفی بهشتی، مجید معافی، حمید تاج دولتی و بهارک 
صالح نیا در این فیلم ایفای نقش می کنند. برایان ترفه، برت جان کورن، 
درشن آناند و هاشم رحیم اف هم از جمله بازیگران خارجی هستند که 

در »یتیم خانه ایران« حضور دارند.
این فیلم داستان قحطی و خشکس��الی عظیم ایران را که در سال های 
۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اش��غال ایران به 
دس��ت قوای بیگانه روس و انگلیس رخ داد روایت می کند. این قحطی 
که همراه با فق��ر و پیچارگی و در نهایت کاه��ش جمعیت در ایران بود، 
در تعیین سرنوشت جامعه ایران به ویژه روی کار آمدن حکومت پهلوی 

نقش چشمگیری داشت.

 جوانی که به دلیل لجبازی دزد شد
فیلم ویدیویی »کج دس��ت« ب��ه کارگردانی مصطفی الماس��ی و تهیه 
کنندگی محسن محسنی نسب، همزمان با تصویربرداری مراحل تدوین 
همزمان را نیز سپری می کند. تصویربرداری فیلم ویدئویی »کج دست« 
که از ۱۹ اس��فند ماه در لوکیشنی واقع در هش��تگرد کرج آغاز شده تا 
پایان س��ال جاری به طول می انجامد. تاکنون نزدی��ک به ۴۰ درصد از 
تصویربرداری این فیلم ویدئویی به پایان رسیده و تدوین همزمان فیلم 
توسط پرهام وفایی در حال انجام است.بهنوش بختیاری، علی صادقی، 
رضا بنفشه خواه، هما خاکپاش، فرحناز منافی ظاهر، حسن اسدی، جواد 
مقیمی، سیدرضا حسینی، داریوش رحیم زاده، دریا خزائی، ثنا حاجی 
زاده، مهسا کاشف، فربد کیانی، اس��ماعیل حیدری و با حضور افتخاری 
 سید محمدرضا یوسفی و با معرفی کیانا یعقوبی بازیگران اصلی این فیلم

 هستند.»کج دست« مضمونی کمدی دارد و داستان زندگی شاهین با 
بازی علی صادقی را روایت می کند که از نوجوانی برای لج بازی با مادر و 
ناپدری اش دست به دزدی می زند. از طرفی، ناپدری شاهین )رضا بنفشه 
 خواه( مردی معقول اس��ت که برای اصالح پسرش دس��ت به هر کاری

 می زند. در نهایت او به فکر استفاده از متدهای روانشناسی می افتد.

»اینج��ا ایران اس��ت« س��ال را با 
مخاطب��ان خ��ارج از کش��ور ن��و 

می کند.
مجری برنامه » اینجا ایران است« 
از ویژه برنامه تحویل س��ال شبکه 
جهانی جام جم ب��رای مخاطبان 
خارجی که به ص��ورت تولیدی و 
غیر زنده به استقبال نوروز می رود 

سخن گفت.
 حس��ین رفیع��ی درب��اره وی��ژه

 برنامه ای که زمان تحویل س��ال 
در ش��بکه جهانی ج��ام جم برای 
مخاطب��ان خ��ارج از ای��ران اجرا 
می کن��د، گفت: این وی��ژه برنامه 
به ص��ورت تولیدی و تنه��ا برای 
مخاطبان خارج از کش��ور اس��ت 
و هموطن��ان نی��ز م��ی توانند از 
 طری��ق ماه��واره آن را تماش��ا

 کنند.
وی درباره این ویژه برنامه توضیح 
داد: احتم��اال در این وی��ژه برنامه 
من و رض��ا امیراحم��دی اجرایی 
دو نفره داش��ته باشیم و قرار است 
برای تولید برنام��ه از خوانندگان، 
 هنرمن��دان و چه��ره ه��ا دعوت

 کنیم.
این مجری تلویزیون از ضبط این 
وی��ژه برنامه قبل از تحویل س��ال 
سخن گفت و بیان کرد: برنامه به 
دالیلی غیر زنده تولید می ش��ود 
و فکر می کن��م در ح��دود ۸ الی 
۹ س��اعت زمان ببرد؛ چ��ون قرار 
اس��ت از عصر روز آخر س��ال آغاز 
ش��ده و تا س��اعتی پس از تحویل 
 سال در اول فروردین ادامه داشته

 باشد.
 وی با اش��اره به اینکه ویژه برنامه 
تحویل سال ش��بکه جهانی جام 
جم به صورت زنده  روی آنتن می 
رود، عنوان کرد: بسیاری از برنامه 
هایی که به ص��ورت زنده اجرا می 
ش��وند با هزینه ها و کاستی های 
زیادی رو به رو هستند که فرصت 

 ویرای��ش آنه��ا روی آنت��ن وجود
 ندارد؛  بنابراین پخ��ش غیر زنده 
 و تولی��دی م��ی توان��د کیفی��ت 
برنامه ه��ا را باال بب��رد تا مدیریت 

بهتری داشته باشیم.
ای��ن مج��ری برنامه های س��یما 
همچنین ب��ه ترافیک مهمانان در 
ساعات تحویل سال در شبکه های 
مختلف اش��اره و بیان کرد: نکته 
دیگری هم هس��ت و آن اینکه در 
ساعات تحویل سال هنرمندان و 
چهره های مورد عالق��ه مردم به 
دلیل حضورش��ان در شبکه های 
مختلف ب��ا نوعی ترافی��ک کاری 
رو به رو خواهند ب��ود و به همین 
 دلیل در آن زمان فش��رده ش��دن

 بخش ها و آیتم ه��ای برنامه ها را 
شاهد خواهیم بود. 

در این صورت مهم��ان برنامه جز 
سالم و احوالپرس��ی با مخاطبان 
 نم��ی توان��د س��خن دیگ��ری 

بگوید.
رفیع��ی اضافه کرد: ای��ن به نوعی 
توهین ب��ه مهمان برنامه اس��ت 
که ب��ا ترافیک خیابان ه��ا خود را 
به اس��تودیو رس��انده است و حاال 
 مجری باید ب��ه او بگوید که زمان

 نداریم. مجری برنامه »اینجا ایران 
 اس��ت« در پای��ان از دلی��ل دیگر

 برنامه های تولیدی سخن گفت و 
اظهار کرد: از طرف دیگر مخاطبان 
باید به ما مجریان و عوامل سازمان 
صدا و سیما حق بدهند که بتوانیم 
لحظ��ه تحوی��ل س��ال را در کنار 

خانواده خود باشیم.

کس��انی که اهل خرید کیف و کفش مارک هستند، حتماً 
نام برند »D&G« را ش��نیده اند. چه بسا وجود این نشان 
روی یک کاال اشتیاق شان را برای خرید بیشتر کرده باشد. 
اما اکثر افراد یک حقیقت تلخ و منزجرکننده را در این باره 

نمی دانند.
یک هفته دیگر ت��ا آغاز س��ال جدید باقی مان��ده و مردم 
کش��ورمان در تکاپ��وی فراهم کردن مایحتاج ش��ب عید 
هستند. بسیاری نیز تاکنون پوش��اک و خوراک مورد نیاز 
خود را تهیه کرده اند؛ اما عده دیگری هنوز برای خرید البسه 
اقدام نکرده اند. از سوی دیگر تب خرید »لباس مارک« به 
خصوص میان اقش��ار مرفه جامعه همیشه داغ بوده است. 
یکی از این برندهای معروف »D&G« اس��ت. شاید برای 
تان سؤال شود که چرا از میان برندهای متعدد، تنها این نام 

را مطرح کردیم؟ .
 خرید از D&G یعنی حمایت از همجنس گرایی

کلم��ه »D« مخف��ف ن��ام ی��ک ف��رد ایتالیایی ب��ه نام  
Domenico Dolce و کلم��ه »G« مخفف نام یکی از 
طراحان مد در ایتالیا به نام  Stefano Gabbana است. 
این دو مرد در جوانی به همجنس گرایی روی آورده و با هم 
ازدواج می کنند! سپس ش��رکتی را در طراحی مد لباس، 
کیف، کفش، عطر و ... به نام دی اند جی تأسیس کردند. در 

واقع یکی از بزرگترین و مشهورترین برندهای لباس، کیف، 
کفش و ... را با هدف جذب و حمای��ت از همجنس بازان با 

همین عنوان »D&G« تأسیس کرده اند.
دومنیکو دلچه و اس��تفانو گابانا با حمایت صهیونیست ها 
کار طراحی لباس در صنعت هالیوود را در بسیاری از موارد 
عهده دار ش��دند؛ به طور مثال لباس های��ی را برای مدونا، 
مونیکا بلوچی، ایزابل روسلینی، نیکول کیدمن، دمی مور 

و ... طراحی کردند.
دومنیکو و اس��تفانو در س��ال ۲۰۰۵ می��الدی از هم جدا 
می ش��وند و دوب��اره در س��ال ۲۰۰۸ کنار یکدیگ��ر قرار 
می گیرند. چند سال بعد یعنی در دس��امبر ۲۰۱۴، گابانا 
نامه ای عاش��قانه ای به دلچه می نویس��د ک��ه در روزنامه 
انگلیسی زبان »ایندیپندنت« منتشر می ش��ود. او در این 
نامه ضمن ابراز عشق و عالقه به دلچه و بیان رابطه عمیق 
۲۸ ساله میان خودش و او می گوید: به خاطر موفقیت در 
برنامه کاری و زندگی شخصی از تو تشکر می کنم. تو برای 

من منحصر به فرد هستی و عاشق تو هستم!
 لزوم حمایت از برندهای باکیفیت ایرانی

ش��اید چنی��ن مطرح ش��ود ک��ه اف��راد در خری��د لوازم 
مصرفی شان مختار هستند؛ اما نکته قابل توجه اینکه برخی 
تولیدکنندگان بر روی محصوالت ایرانی این آرم را برچسب 

می کنند تا محصوالت ش��ان به فروش برسد؛ به طور مثال 
یک چرم دوز که بهتری��ن کیف های چرمی دس��ت دوز را 
تولید می کند و از قضا جزو مداحان اهل بیت است، هنگامی 
 که با سؤال ما روبرو ش��د که چرا آرم »D&G« را بر روی

 محصول ت��ان می زنید، 
در ج��واب گف��ت: برای 
اینکه مردم ب��ا دیدن این 
آرم، محص��ول تولیدی را 
می خرن��د. )او از ماهیت 
اصل��ی ای��ن آرم آگاهی 

نداشت.(
طبیعی اس��ت که مردم 
از پش��ت پرده برنده��ای 
مش��هور آگاهی نداشته 
باشند و ناخواسته نسبت 
به خری��د ای��ن اجناس 
اقدام کنند؛ ام��ا مطمئناً 
ب��ا م��ا هم عقیده اید که 
پوشیدن چنین برندها و 
حمایت غیرمس��تقیم از 
همجنس گرایی، شایسته 

یک ایرانی مسلمان آن هم با فرهنگ چند هزار ساله نیست.
فراموش نکنیم که ذخائر بانکی »دومنیکو دلچه« ۲۲۰۰ 
میلیون دالر و »اس��تفانو گابانا« ۲۱۰۰ میلیون دالر اعالم 

شده است!
این موضوع وظیفه رس��انه ها و مس��ووالن را س��نگین تر 
می کند؛ ک��ه ضمن حمای��ت از کاالی باکیفی��ت داخلی، 

محصوالت ایرانی اسالمی را حمایت کنند.

از تولیدات وطنی حمایت کنید، نه همجنس بازان  اروپایی؛ 

پشت پرده  بی شرمانه برند» دی اند جی«
اینجا ایران است
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یک چرم دوز از قضا 
جزو مداحان اهل 

بیت است، درپاسخ 
این سوال که چرا آرم 

 »D&G« را بر روی
 محصول تان می زنید، 

گفت: برای اینکه 
مردم با دیدن این 

آرم، محصول تولیدی 
را می خرند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تحدید حدود عمومی 
12/436 پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد 
و امالک تحدید حدود امالک واقع در جوشقان قالی بخش 12 کاشان 

به شرح ذیل صورت می گیرد:
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی 

مالعباسعلی  فرزند  بحرینی  علی  میرزا  آقای   - فرعی   3278-1
ششدانگ یکباب خانه مجزا شده از شماره 2208 فرعی واقع در پشت 

قلعه جوشقان 
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/23

غیره  و  فرزند غالمرضا  عباسعلی شهبازیان  آقای   - 2-4109فرعی 
ششدانگ قطعه زمین محصور و گاراژ متصل واقع در جوشقان 

تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/23
3-4127فرعی - آقای احمد تعریفی فرزند غالمحسین ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی واقع در جوشقان 
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/23

4-4128فرعی - آقای مرتضی قمصری فرزند محمد ششدانگ یکباب 
حصار و انباری واقع در جوشقان 

تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/23
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو 

ششدانگ  آقا  محرم  فرزند  رحمانی  غالمحسین  آقای  5-643فرعی- 
یکبابخانه واقع در کوی سرده کامو 

تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/24
6-681فرعی - آقایان رحمت اله و امراله رحمانی فرزندان خسرو و 
غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دشت سوره خوت کامو 
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/24

غیره  و  هاشم  سید  فرزند  موسوی  محمد  سید  آقای  7-695فرعی- 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی 27 قفیزی تقریبی واقع در دشت سوره 

خوت کامو 
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/24

باغ  ششدانگ  علی  فرزند  بزرگیان  حسینعلی  آقای  765فرعی-   -8
مشجر واقع در کامو 

تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/24
9-802فرعی- خانم فاطمه عبدالهی فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در دشت سوره خوت کامو
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه 94/1/25

10-841فرعی- خانم اعظم سوادکوه فرزند حیاتقلی و غیره ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی واقع در دشت لشجران کامو 

تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 94/1/25
ششدانگ  میرزاآقا  فرزند  رحیمی  غالمرضا  آقای  11-2048فرعی- 
یکبابخانه مجزا شده از شماره 37 فرعی و 1694 فرعی واقع در کامو 
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 94/1/25

12-2051فرعی- آقای رضا غالم پور فرزند صفرعلی ششدانگ قطعه 
گلستان واقع در کامو 

تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 94/1/25 

شماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه و امالک چوقان 
غیره  و  غالمحسین  فرزند  حمامیان  حسین  آقای   - 13-576فرعی 

ششدانگ یکبابخانه واقع در چوقان 
تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه 94/1/26

ششدانگ  غالمعلی  فرزند  زارعیان  فاطمه  خانم  14-578فرعی- 
یکبابخانه واقع در روستای چوقان 

تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 94/1/26
15-579فرعی- خانم ام لیال رمضانی فرزند براتعلی ششدانگ قطعه 

زمین محصور واقع در روستای چوقان 
تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه 94/1/26

شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی ابنیه و امالک 
مزرعه همواریه کامو 

16-248فرعی- خانم طاوس گلستان زاده کامو فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه واقع در مزرعه همواریه کامو 

تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 94/1/27
17-257فرعی - آقای نصراله لطیفی فرزند عبدالعلی ششدانگ قطعه 

زمین محصور واقع در مزرعه همواریه کامو 
تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 94/1/27

18-258فرعی- آقای علیرضا زین الدین فرزند ناصر و غیره ششدانگ 
یکبابخانه واقع در مزرعه همواریه کامو 

تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 94/1/27
شماره های فرعی از پالک38-اصلی ابنیه و امالک مزرعه کرسکان 

علیا 
غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای   - فرعی   2-19

ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 94/1/29

غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  20-7فرعی- 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 94/1/29
فرزند رضا ششدانگ  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  21-13فرعی- 

قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 94/1/29

22-20فرعی- آقای علی اکبر زوار رضا فرزند حبیب ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 94/1/29
غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  23-22فرعی- 
ششدانگ قطعات زمین مزروعی متصل واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 94/1/29

ششدانگ  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  زهرا  خانم  24-28فرعی- 
قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 94/1/29
فرزند حبیب قطعات زمین  اکبر زوار رضا  آقای علی  25-30فرعی- 

مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/30

غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  26-44فرعی- 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/30

27-47فرعی- آقای علی اکبر زوار رضا فرزند حبیب و غیره ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/30
غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  28-50فرعی- 

ششدانگ قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز  یکشنبه مورخه 94/1/30

فرزند رضا ششدانگ  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  29-57فرعی- 
قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/30
غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  30-58فرعی- 

ششدانگ قطعه زمین مزورعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 94/1/30

فرزند رضا ششدانگ  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  31-61فرعی- 
قطعات زمین واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/31
ششدانگ  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  زهرا  خانم  32-64فرعی- 

قطعه زمین مزورعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/31

33-71فرعی - آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/31
غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  34-82فرعی- 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا 
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/31

غیره  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  35-92فرعی- 
ششدانگ یکدرب باغ مخروبه واقع در مزرعه کرسکان علیا 

تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 94/1/31
شماره های فرعی از پالک77-اصلی ابنیه و امالک آزران 

ششدانگ  حسینعلی  فرزند  خیراندیش  محمد  آقای  36-2444فرعی- 
یکباب بوم کن واقع در روستای آزران 

تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 94/2/1
ششدانگ  یداله  فرزند  سعادت  غالمحسین  آقای  37-2445فرعی- 

یکباب بوم کن واقع در روستای آزران 
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 94/2/1

تاریخهای  در  9 صبح  از ساعت  ترتیب  به  فوق  امالک  تحدید حدود 
قید شده در آگهی در محل انجام خواهد شد. لذا از صاحبان امالک 
بدینوسیله دعوت می شود که در ساعت مقرر در  آنها  و مجاورین 
یا  امالک  از صاحبان  به هم رسانند و چنانچه هر یک  محل حضور 
نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 
مجاورین  طریق  از  اظهار شده  حدود  با  آنها  ملک  مزبور  قانون   15
امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراض  و  شد  خواهد  حدود  تحدید 
قانون   20 ماده  مطابق  نباشند  حاضر  مقرر  موقع  در  که  کسانی  و 
 30 مدت  ظرف  حدود  تحدید  و  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت 
 1393/12/25 مورخه  انتشار:دوشنبه  خواهد شد.تاریخ  پذیرفته   روز 

م الف:35928 زرگری کفیل ثبت جوشقان 

اخطار اجرایی
12/455 شماره: 637/93 به موجب رای شماره 850 تاریخ 93/11/5 
یافته  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  19 شورای حل  شعبه 
محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  تبریزی  پیمان  علیه  محکوم  است 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است 
مورخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال   155/000
92/4/20 لغایت اجرای حکم و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی در 
خ بزرگمهر   – به نشانی اصفهان  ذالک زاده  له نسرین  حق محکوم 
"– خ فرهنگیان – کوی صدری زادگان – پ37 و پرداخت نیم عشر 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق  در  االجرا  حق 
ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 
جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   19 شعبه  الف:34784  نماید.م  اعالم 

اصفهان شهرستان 
ابالغ رای 

12/456 کالسه پرونده: 1223/93 شماره دادنامه: 93/12/3-2088 
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه32  رسیدگی:  مرجع 
محمد باقر هادی نشانی: اصفهان- بازار بزرگ – پاساژ گل بهار – 
المکان  نشانی: مجهول  امینی  پ27 خوانده: منصور   – طبقه همکف 
33511-93/6/31و33510- چک  فقره  دو  وجه  مطالبه  خواسته: 

نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:   93/5/31
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت 
باقر  محمد  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید. 
هادی به طرفیت منصور امینی به خواسته مطالبه مبلغ 21/900/000 
و   93/5/31-33510  -1 های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  ریال 
به  سیدالشهدا  الحسنه  قرض  بانک  عهده   93/6/31-33511  -2
دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی 
در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی 
عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال 
به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده 
به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  میکند  حکایت  را  خواهان 
مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249 
اصل  عنوان  به  ریال   21/900/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال   250/000 پرداخت  و  خواسته 
لغایت  چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:34783 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
خودروی بازیکن پیکان واژگون شد

 ف��راز امامعل��ی، بازیک��ن ج��وان تی��م فوتب��ال پی��کان ک��ه در یک��ی از 
اتوبان های تهران در حال رانندگی بود، خودرو یش دچار واژگونی شد.

  ای��ن بازیکن پ��س از این س��انحه ب��ه بیمارس��تان منتقل ش��د و م��ورد مداوا 
قرار گرفت.

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.com

 لغو سفر تیم ملی تیراندازی
 به امارات

ملی پوشان امید در راه 
المپیک  ریو 

در حالی که ق��رار بود ب��ا حمای��ت مال��ی وزارت ورزش و جوانان، 
تیم مل��ی تیران��دازی اهداف پ��روازی ای��ران ۲۸ اس��فندماه برای 
شرکت در مس��ابقات جام جهانی و کسب س��همیه المپیک ۲۰۱۶ 
به امارات س��فر کند اما ب��ه دالیلی، این س��فر لغو ش��د.به گزارش 
زاین��ده رود و به نق��ل از رواب��ط  عموم��ی فدراس��یون تیراندازی، 
تیم ملی تیران��دازی اهداف پ��روازی ایران قرار بود ۲۸ اس��فندماه 
برای ش��رکت در رقابت های جام جهان��ی ۲۰۱۵ امارات و کس��ب 
س��همیه المپی��ک ۲۰۱۶ برزیل اعزام ش��ود که این س��فر به دلیل 
 مش��کالت مالی و مهی��ا نش��دن امکان��ات ب��رای اعزام لغو ش��د.

رقابت های جام جهان��ی امارات س��ومین دوره رقابت های تیم ملی 
تیراندازی اهداف پروازی در سال جاری میالدی برای کسب سهمیه 
المپیک محسوب می شود که تیم ملی اهداف پروازی ایران نتوانسته 

در هیچ یک از این رقابت ها حضور پیدا کند.

به گزارش زاینده رود به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، ب��ا توجه به اینکه 
مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ ریو از س��وم فروردین ماه با حضور ۵ تیم به 
همراه ایران و به میزبانی تهران در دو ورزش��گاه آزادی و دستگردی برگزار می 
شود، سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ س��ال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده جهت 
حضور در این مسابقات را اعالم کرد. لیس��ت ۲۷ نفره تیم ملی المپیک جهت 
حضور در مس��ابقات مرحله اول مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ به ش��رح زیر است: 
محمد رضا اخباری، امیر عاب��دزاده، گودرز داوودی، حس��ین کنعانی زادگان، 
محمدحسین مرادمند، سید مجید حسینی، علی عبداهلل زاده، صائب محبی، 
وحید حیدریه، میالد محمدی، یوسف وکیا، مهدی ترابی، احمد نوراللهی، روزبه 
چش��می، علیرضا نقی زاده، میالد کمندانی، علی کریمی، علیرضا جهانبخش، 
شاهین ثاقبی، حس��ین فاضلی، بهنام برزای، احسان پهلوان، ارسالن مطهری، 

بهمن جهان تیغ، سردار آزمون، بهمن ساالری و محمدعلی فرامرزی.  

یکی از کشتی گیران ملی پوش تیم ملی کشتی فرنگی 
به خاطر حادثه ای ک��ه برای او پیش آمده اس��ت در 

آستانه زندانی شدن قرار گرفته است.
۲ س��ال پیش تقریب��اً در چنی��ن روزهای��ی بود که 
حادثه ای تلخ در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران 
رخ داد.حادثه ای زشت و غیرقابل باور؛ چاقوکشی در 

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور.
ماجرا ب��ه درگیری یک��ی از تماش��اگران ب��ا یکی از 
کش��تی گیران حاضر در مس��ابقات در سالن شهدای 
هفتم تیر تهران در حین برگزاری مسابقات قهرمانی 
کش��ور در اواخ��ر اس��فندماه س��ال 9۱ برمی گردد. 
مسابقات کش��تی فرنگی قهرمانی کش��ور در اسفند 
9۱ در سالن هفتم تیر در حال برگزاری بود که میالد 
خس��روی به  عنوان کش��تی گیر لرس��تان قرار بود با 
کشتی گیر کهگیلویه و بویراحمد در دیدارهای شانس 

مجدد روی تشک برود.
از آنجایی که س��الن هفتم تی��ر در آن زم��ان مکان 
مناسبی برای گرم کردن کش��تی گیران نداشت؛ این 
کشتی گیر در روی س��کوها و در کنار تماشاگران در 
حال گرم کردن بود که با ایجاد مزاحمت تماشاگری 
که گفته می ش��ود همش��هری رقیبش بوده اس��ت، 

مواجه می شود.
 این تماشاگر از خسروی می خواهد که جای دیگری را 
برای گرم کردن انتخاب کند؛  اما از آنجایی که مکان 
مناس��ب دیگری در اختیارش نب��ود، وی به کار خود 
ادامه می دهد که در همین حین بحث باال می گیرد و 
این تماشاگر با ضربه چاقو صورت خسروی را زخمی 
می کند و باعث آس��یب دیدگی شدید این کشتی گیر 
می شود، به طوری که وی به بیمارستان منتقل شده 

و تحت عمل جراحی قرار می گیرد.
در این هنگام و در حالی که فرد ض��ارب در حال فرار 
از س��الن مس��ابقه بود در آس��تانه در ورودی توسط 
تماشاگران حاضر در سالن دستگیر شده و آنها نیز با 

وی درگیر ش��دند به طوری که به شدت آسیب دید. 
رس��یدگی به این پرونده ۲ سال اس��ت که همچنان 
ادامه دارد و حاال با صدور حکم در حالی به س��رانجام 
رس��یده که حکم صادره برای خسروی عجیب و غیر 
قابل باور است. بر اساس حکم دادگاه، میالد خسروی 
به پرداخت ۲۵ میلیون دیه و یک سال زندان محکوم 

شده است.
کشتی گیر وزن ۸۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی 
در مس��ابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در سال 
جاری بعد از اخالقی عن��وان دوم را به خود اختصاص 
داده بود که بع��د از حضور اخالق��ی باتجربه در یک 
وزن باالتر، حاال به نوعی نفر اول این وزن محس��وب 
می شود؛ وی این روزها در اردوی آماده سازی تیم ملی 
قرار دارد و در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد 

که به زودی با حکم دادگاه راهی زندان شود.
میالد خس��روی درب��اره حادثه ای ک��ه برایش پیش 
آمده است، گفت: آن روز همه در سالن مسابقه شاهد 
بودند که من هیچ صدمه ای به فرد ضارب نزدم. حتی 
وی نیز در اعترافاتش عنوان کرده اس��ت که من هیچ 
درگیری با او نداشتم و صدمه ای به او وارد نکردم؛ اما 
حاال به یک سال زندان و پرداخت ۲۵ میلیون تومان 

دیه محکوم شدم.

 

کارل��وس ک��روش و علیرضا اس��دی قب��ل از اینکه 
در نشس��تی  چه��ار س��اعته رودرروی ه��م ق��رار 
 بگیرن��د ، شمش��یرها را ب��رای ه��م از رو بس��ته

 بودند.
چهار س��اعت کل کل بین کارلوس کروش و علیرضا 
اسدی چیزی غیر از این را عاید فوتبال ایران نکرد که 
باری دیگر چالشی جدید بر مشکالت قبلی افزوده شود. 
علیرضا اسدی، دبیر جدید فدراس��یون فوتبال که از 
سوی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال فرستاده شد 
تا وجه المصالحه ای میان نصراهلل سجادی به نمایندگی 
از وزارت ورزش و علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال 
باش��د، اما حضور او با اف��کار ویژه خ��ود، درحالی که 
کفاشیان گفته بود پست دبیرکلی را به گزینه وزارت 
ورزش می دهد تا وزارتی ها ببینند کار اجرایی کردن 
به این س��ادگی ها نیس��ت، در تش��کیالت کفاشیان 
دو راه بیش��تر ندارد؛ اول اینکه بماند تا حل ش��ود یا 
اینکه ببرد و خودش برود.اس��دی اما در روزهای اول 
س��عی کرد با برخوردهای تند و ضربتی کاری کند تا 
گربه کارمندان فدراس��یون را دم حجله بکشد. سری 
اول نامه های مختلف که ش��امل اح��کام انضباطی ، 
درخواست ها و مکاتبات بودند برگشت خوردند چون 
برای هیچکدام ش��ان از عنوان دکتر ب��رای دبیرکل 

استفاده نش��ده بود. این اما تمام ماجرا و قصه دعواها 
نیس��ت. او برای کارلوس کروش هم برنامه دارد.این 
بازیکن اسبق تیم بنیاد ش��هید که تا اردوی تیم ملی 
دهداری هم پیش رفته است ، در همه سال هایی که 
در بیمارستان خاتم االنبیاء یا سازمان بنیاد شهید در 
س��ال های جنگ حضور داش��ت ، همراه خود را یک 
فوتبالی صاحب مکتب می دانس��ته و به همین دلیل 
است که نظراتش خیلی نزدیک است به آرای منتقدان 
کارل��وس کروش . مث��ل همه آنهایی ک��ه می گویند 
نتایج آماری مرد پرتغالی اصال خوب نیس��ت و فارغ از 
جو رس��انه ای حامیان کروش ، نابید از کار او رضایت 
داش��ت. اعتقادی که بعد از جام جهانی بارها توس��ط 
وزیر ورزش مطرح شد؛ اما بعد از جام ملت ها او دیگر 
این ادبیات را به کار نگرفت و ترجیح داد سکوت کند. 
با این وجود فرس��تاده وزارت ورزش این بار در جلسه 
رودررو با سرمربی پرتغالی خیلی صریح این انتقادها 
را بیان کرده اس��ت.او حتی قبل از نشس��ت رودررو با 
کارلوس کروش پیام��ش را به مربی محبوب تیم ملی 
رسانده بود. اینکه مرد پرتغالی یک معلم نیست و مربی 
 صاحب مکتب باید معلم وار تیم��ش را رهبری کند.

 حرف هایی که بعدتر در نشس��ت مشترک بیان شان 
کرد. با این وج��ود حرف های او حتی قبل از جلس��ه 
حال کارلوس را دگرگ��ون کرده بود. او ک��ه به دلیل 
تدریس در آکادمی فوتب��ال بنفیکا به عنوان مدرس ، 
 درکش��ورش برای خود جایگاهی دارد از این که شان

جدیدال��ورود  عض��و  توس��ط  اش  مربیگ��ری   
فدراس��یون فوتبال به چالش کش��یده ش��ده بود به 
س��ختی دلخور ب��ود. این دلخ��وری اما در نشس��ت 
مش��ترک  چهار س��اعته به جنگی تمام عی��ار در دو 
س��وی میدان بدل ش��د. ح��اال کروش از خس��تگی 
می گوی��د و از این که کفاش��یان بای��د دخالت کند. 
 کفاشیان که اس��تاد کنار کشیدن وس��ط این شکل

 دعواهاست.

در پی حکمی عجیب و غریب؛

کشتی گیر ملی پوش در آستانه زندانی شدن!
کارلوس کروش؛ علیرضا اسدی 

دعوایی که قبل از نشست  چهار ساعته استارت خورده بود!

هیات بسکتبال استان، 
ب��ا ه��دف ارج نه��ادن 
ب��ه پی��ش کس��وتان 
بسکتبال اصفهان که بی شک گنجینه های 
گران بهایی هس��تندکه گرمای وجودش��ان 
ضامن رشد وتوسعه بسکتبال است و صاحب 
شخصیت مثال زدنی می باشند، نظیر استاد 
جالل امجد،که الگوی��ی از تخصص و اخالق 
مداری اس��ت، در اقدامی پس��ندیده، س��ی 
ودومین دوره مس��ابقات قهرمان��ی جوانان 
را ای��ن بارتحت عنوان)پاسداش��ت اس��تاد 
فرهیخته بس��کتبال اصفهان،ج��الل امجد( 
 برگزارکرد که با اس��تقبال کم نظیری مواجه

 بود.
دراین دوره رقابت های قهرمانی جوانان استان 

هفده تیم شرکت داش��تند که در4گروه 4 و 
۵ تیمی به ص��ورت دوره ای مرحله مقدماتی 
را برگزارکردند که هرگ��روه دوتیم به مرحله 
بعد صع��ود ک��رد ودر۲گروه باهم ب��ه رقابت 
پرداختند که درنهایت چهار تیم ریف، ذوب 
آهن ،ش��هرداری  اصفهان ، وجوانان نوین به 

مرحله نیمه نهایی راه پیداکردند.
 دربازی های ضرب��دری دو تیم جوانان نوین 
وش��هرداری اصفهان پس ازغلبه برحریفان 
به فینال رس��یدند ودوتیم ذوب آهن وریف 
برگزارکننده بازی رده بندی شدند که دریک 
بازی نس��بتا یک طرفه، تیم ذوب آهن موفق 
ش��د بانتیجه ۶۵ بر4۳تیم ریف را از پیش رو 

بردارد و مقام سوم را به خود اختصاص دهد.
در ب��ازی پایانی که باحضورجم��ع کثیری از 

پیش کس��وتان واولیای بازیکنان برگزارشد 
و قض��اوت آن را س��ه داورج��وان ب��ه ن��ام 
های مازیارعظیمی، س��ید فرشادهاش��می 
و فره��اد مخت��اری برعه��ده داش��تند، 
تیم جوان��ان نوی��ن بابرت��ری ۷4ب��ه۶۸ به 
 پیروزی رس��ید وج��ام قهرمان��ی راتصاحب

 کرد.
حواشی: 

سرپرستی مسابقات با فریدون سلیمیان بود 
و رس��ول داوری، مازیارعظیمی،سیرفرشاد 
هاش��می،فرهادمختاری، عباس اسکندری، 
رسول یاور، علی بخشیان، علی شادپور ونصر 
سعیدی نیا قضاوت بازی ها را برعهده داشتند.
 دربی��ن دونیم��ه ازدوبازیک��ن ارزن��ده و
ملی پ��وش بس��کتبال اصفهان به ن��ام های 

اس��ماعیل محبیان )دارنده عنوان قهرمانی 
باتیم ملی نوجوانان درمس��ابقات غرب آسیا، 
کس��ب مقام قهرمانی باتیم نوجوانان استان 
اصفهان درمسابقات کشوری ونایب قهرمانی 
در رده جوانان کشور وپارساحسین زاده دارنده 

عنوان های قهرمانی ونای��ب قهرمانی در رده 
های مینی بس��کتبال، نوجوان��ان وجوانان و 
دبیرستان های کش��ورکه درحال حاضر در 
کالج اورگان ادامه تحصیل می دهد، تجلیل 
به عمل آمد وهدایایی که ازسوی اعضای تیم 
شهرداری اصفهان تهیه ش��ده بود به اولیای 

آنها اهداء شد.
ازاس��تاد جالل امجد ک��ه ورزش را به عنوان 
عشقی بی بدیل وآیین عاشقانگی می پندارد 

که به عن��وان یکی ازطالیه داران پیش��رفت 
واعتالی بس��کتبال اصفهان، اسطوره اخالق 
وپیش کس��وت دوست داش��تنی بسکتبال 
اصفهان شهره می باشد، که درتمامی دوران 
اوج بازیگری، جز خوشنامی و اعتبارمردمی، 
چیزی نیندوخته و همواره ورزش��ی زیسته 
والگوی خوبی برای نس��ل جوان ب��وده که از 
دل آن ج��واد داوری، ایم��ان زن��دی،آرن 
داودی، اوش��ین س��اهاکیان، عماد سلمانی، 
علی باهران، محمدامجد،ارس��الن کاظمی، 
جابرروزبهانی، محمد رضا اکبری،محمد رضا 
فالحت، وارطان بیدروسیان،رامین هنرمند، 
سیامیر فاخر افتخاری، مهدی ایروانی،پژمان 
 س��اکنیان وده هابازیک��ن ج��وان ونوجوان 
ملی پ��وش دیگربیرون آمده ان��د نیزتجلیل 
ش��د وکاپ بس��یارزیبابا نق��وش برجس��ته 
پرداخته دست اساتید صنایع دستی اصفهان 
وهدایای دیگری که از سوی هیات بسکتبال 
اس��تان و دوس��تداران اس��تاد امج��د تهیه 
ش��ده بود توس��ط مهندس علی لوافان یکی 
 از خیران ورزش��یاراصفهان به ایش��ان اهداء 

شد.
درپای��ان باحضورمقامات وپیش کس��وتان 
حاض��ر درمراس��م اختتامیه، م��دال وکاپ 
 ب��ه هم��راه اح��کام تیم ه��ای اول تا س��وم

 اهداشد.  

دررقابت های بسکتبال جوانان استان:

 جوانان نوین،جام قهرمانی  را تصاحب کردند

اختیارات هیأت ها کم نشده است
مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و نظ��ارت وزارت ورزش گفت: 
 تغییرات��ی ک��ه در اساس��نامه جدید ب��وده مطابق با خواس��ته 

IOC است.
علی رغبت��ی درب��اره اساس��نامه مش��ترک فدراس��یون های 
ورزش��ی و انتقادات��ی ک��ه ب��ه برخ��ی از بنده��ا وج��ود دارد، 
گف��ت: پیش نوی��س اساس��نامه در کارگروهی ۱۳ نف��ره مورد 
بررس��ی ق��رار گرف��ت و روز چهارش��نبه کار آن تم��ام ش��د و 
حاال بای��د وارد مراحل جدیدی ش��ود ت��ا به نتیجه برس��د که 
 ای��ن مراح��ل در ص��ورت نی��از در مجام��ع بین الملل��ی تایید

 می شود.
وی اف��زود: هن��وز ای��ن اساس��نامه مص��وب نش��ده و 
پیش نوی��س آن نوش��ته ش��ده اس��ت. ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
فدراس��یون ها، نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی ب��ه ش��مار 
 می آین��د بای��د اساس��نامه آنه��ا در هی��ات وزی��ران تصویب

 شود.
 هیچ کدام از مواردی که در خبرها خواندم درس�ت 

نیست
عضو کارگروه بررسی اساسنامه مش��ترک فدراسیون ها درباره 
انتقاداتی مبنی بر اینکه بندی در اساسنامه وجود دارد که به نظر 
می رسد استقالل هیات ها گرفته ش��ده، اظهار داشت: اطالعات 
دوستان ناقص بوده و استقالل کسی هم گرفته نشده است. هیچ 

کدام از مواردی که در خبرها خواندم درست درست نیست. 
قبال پیش نویس اساس��نامه به فدراسیون ها ارس��ال شده و آنها 

نظرات خود را به ما گفته اند.
رغبتی ادامه داد: در پیش نویس فعلی اتفاقا برای هیات ها فرصت 

بیشتری فراهم شده است.
 هی��چ اختی��اری از هیات ه��ا گرفته نش��ده اس��ت. چ��را که 
در مجامع اگر رئیس��ی نتوانس��ت حض��ور پیدا کن��د می تواند 
نماین��ده اش را معرف��ی کن��د ک��ه ای��ن نماین��ده می توان��د 
دبیر و ی��ا نایب رئی��س باش��د. یعن��ی در مجامع ک��ه پیش از 
این اج��ازه نم��ی داد سرپرس��تان در انتخابات ش��رکت کنند، 
 در پیش نوی��س جدید ای��ن موضوع مش��کلی ایج��اد نخواهد

 کرد.
هیچ دخالتی از سوی دولت نیست

مدی��ر کل دفتر برنامه ری��زی و نظارت وزارت ورزش در پاس��خ 
به س��والی مبنی بر اینکه ش��ایعه ش��ده در پیش نویس جدید 
دخالت دولت زیاد ش��ده و فکر نمی کنید این موضوع هش��دار 
IOC و تعلیق را به همراه داش��ته باش��د، تصریح کرد: نماینده 
کمیت��ه ملی المپی��ک در هم��ه جلس��ات ب��وده و نظراتش را 
گفته اس��ت. هیچ دخالتی هم از س��وی دولت نیست و تاکنون 
همه مطابق ب��ا اختیاراتی ک��ه اساس��نامه داده کار پیش رفته 
 اس��ت. ما این اساس��نامه را طبق خواس��ته های IOC تنظیم 

کرده ایم.
وی همچنین درب��اره تغییرات دیگر در اساس��نامه عنوان کرد: 
یکی از تغییرات این است که سهم باش��گاه ها در مجامع بیشتر 

شده است.
رغبتی همچنین در پاسخ به این سوال که شما اساسنامه جدید 
را نوشته اید، گفت: بله با کمک تعدادی از همکاران و کارشناسان 
پیش نویس اساسنامه تنظیم ش��د و در کارگروه مورد بحث قرار 

گرفت. 
افشارزاده :

 رفتار جاسم کرار، غیرعادی
 شده است

مدیرعامل باشگاه اس��تقالل با انتقاد از رفتارهای بازیکن عراقی 
این تی��م گفت: رفتارهای جاس��م ک��رار دیگر غیرعادی ش��ده 
 اس��ت و باید در این ب��اره بررس��ی کنیم تا علت آن مش��خص 

شود.
بهرام افش��ارزاده ، در خصوص درگیری جاس��م کرار در تمرین 
اس��تقالل بیان کرد: من واقعا نمی دانم او چرا این کارها را انجام 
می دهد و از این اتفاقات متعجب هستم. ما او را احضار کرده ایم 
و امروز باید به باشگاه بیاید تا با کرار صحبت کنیم و ببینیم چرا 

این رفتارها را انجام می دهد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا فکر نمی کنید ک��رار با این 
رفتارها به دنبال جدایی از استقالل است، گفت: من روانشناس 
نیس��تم که بدانم چرا کرار این کارها را انجام می دهد؛ ولی این 
رفتارهای او دیگر غیر عادی ش��ده اس��ت. در هر صورت امروز 
در جلس��ه ای که در باش��گاه خواهیم داش��ت با ک��رار صحبت 
 م��ی کنیم و بررس��ی می کنی��م که چرا این مس��ایل از او س��ر 

می زند.
مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل درباره اینک��ه آی��ا از رفتارهای 
کرار خس��ته ش��ده اس��ت یا خیر، عنوان کرد: م��ن در این باره 
چی��زی نمی گوی��م. هن��وز تصمی��م گی��ری نکرده ای��م ک��ه 
 بخواهیم درباره آن صحب��ت کنیم و باید صبر ک��رد تا خودش 

جوابگو باشد.
از افشارزاده در خصوص برگزار نشدن جلسات هیات مدیره این 
باشگاه پرسیدیم که با عصبانیت پاسخ داد: این مسایل به باشگاه 
مربوط می شود نه دیگران! اگر نیاز باش��د حتما جلسه تشکیل 
خواهیم داد. مگر هیات مدیره پرس��پولیس، نفت یا باشگاه های 
دیگر هر هفته تشکیل جلسه می دهند که فقط به دنبال جلسات 

استقالل هستید؟
وی ادام��ه داد: م��ن باز ه��م می گویم ک��ه هر وقت نیاز باش��د 
هیات مدیره باش��گاه اس��تقالل تش��کیل جلس��ه خواهد داد و 
 اگر در این م��دت برگزار نش��ده اس��ت حتما لزومی نداش��ته

 است.
مدیرعامل باشگاه استقالل همچنین درباره پرداخت ۲ میلیارد 
تومانی سازمان لیگ از محل درآمدهای این باشگاه گفت: هیچ 
پرداختی به اس��تقالل صورت نگرفته اس��ت. آقای تاج به هیچ 
وجه هیچ کمکی به اس��تقالل نک��رده و نمی کن��د و باید بگویم 
 که خوش��حال هس��تم از جانب ایش��ان هیچ پولی به استقالل

 نمی رسد.

مبارکه، نایب قهرمان والیبال
 استان شد

 به گزارش روابط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد مبارکه 
بیست وس��ومین دوره مس��ابقات قهرمانی والیبال دانشجویان 
دانشگاه های آزاد اسالمی اس��تان اصفهان که به میزبانی واحد 
خمینی ش��هر با ش��رکت ۱۰ تیم از واحدهای تابع��ه به مدت 
یک هفته برگزار ش��د، واحد مبارکه توانس��ت مقام دوم را از آن 
خود کند.تی��م والیبال مبارکه متش��کل از علی نس��اج، لقمان 
فداء، علی ابراهیمی، محمدمحمدی، احس��ان محمدی، عادل 
رییسی، محمدحسین منتظرالقائم، معین الدین ایزدی، شاهین 
جوزدان��ی، محمدرضاجوانی، مهردادمیرزایی��ان، محمدصادق 
 یاران به مربی دکتر حسام اشراقی و سرپرست حجت اله پاکاری

هستند.
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی 
12/228 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش های 3و4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
به علت عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ 
های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با 

روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
)امالک بخش 3(

شماره فرعی از پالک 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل
2130 فرعی: کبری ذبیحی بیدگلی ششدانگ یگبابخانه بمساحت 248/36 متر مریع.

بیدگلی)بالمناصفه(ششدانگ  ساوجی  ومعصومه  مفرد  محلوجی  مهدی  فرعی:   2098
یگبابخانه بمساحت 181/50 متر مریع.

2173 فرعی: احمد خورشیدی بیدگلی وصفیه سادات مریخی بیدگلی ششدانگ یگبابخانه 
بمساحت 98/24 متر مریع.

شماره های فرعی از پالک 2637  اصلی واقع در مسعودآباد
953  فرعی: آقای حمیدرضا پایدار آرانی  و خانم لیال بهروان )بالمناصفه(، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 242/06 مترمربع. 
1044فرعی:آقای رحمت اله غالمیان آرانی  و خانم عذرا مرادزاده مقدم آرانی)بالمناصفه( 

ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 47/75 مترمربع.
سلگی  مریم  خانم  و  آرانی  خالقی  محمدرضا  فرعی:آقای   1189 از  مجزا  7667فرعی 

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/75 مترمربع.
اله خالقی آرانی وخانم مریم علی ماندی  7682فرعی مجزا از 1189فرعی:آقای نعمت 

)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه به مساحت74/92  مترمربع.
قربانزاده  نرگس  آرانی وخانم  علیرضا خالقی  فرعی:آقای  از 1189  7782فرعی مجزا 

مشکانی)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت103/50 مترمربع.
7793فرعی مجزااز231و232 فرعی:آقای علیرضا عرفاتی بیدگلی و زهرا سالمی بیدگلی 

)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت114/70 مترمربع.
آرانی  بتولی  آرانی وسکینه  علی مشرقیان  محمد  مجزااز1189فرعی:آقای  7801فرعی 

)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 33 مترمربع. 
94/2/13

به  خانه  یکباب  بیدگلیششدانگ  بتول صانعی  خانم  فرعی:   1241 از  مجزا  7802فرعی 
مساحت  194  مترمربع.

شمس  فاطمه  و  آرانی  زاده  اکبرعظیم  علی  1189فرعی:آقای  مجزااز  فرعی   7803
آبادی)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 245/35 مترمربع.

ستاری  طیبه  وخانم  آرانی  غفوره  رضا  آقای  فرعی:   1189 از  مجزا  7806فرعی 
آرانی)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/18 مترمربع.

شماره های فرعی از پالک 2638  اصلی واقع در احمدآباد
میرزازاده  فرزانه  آرانیوخانم  میرزازاده  حسین  آقای  فرعی:   13 از  مجزا  2220فرعی 

آرانی)بالمناصفه(ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/55 مترمربع.
2222فرعی: آقای جعفر شبانی زاده آرانی  و خانم نجمه رعیت مقدم آرانی )بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188 مترمربع.
 2461فرعی: آقای حسین قامتی آرانی وخانم زهرا شوال پور آرانی)به ترتیب نسبت به

4 و2دانگ مشاع( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/94 مترمربع.
2466  فرعی: آقای روح اله طیبی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  132/30  مترمربع.

2479  فرعی مجزا از 27 فرعی: خانم زهرا خانی آرانی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
100/85 مترمربع.

94/2/14
شماره های فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت

اله(  فرض  آرانی)کما  زاده  عباس  جالل  سید  ورثه  فرعی:   235 از  مجزا  1414فرعی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  131  مترمربع.

مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  اکرمیان  بهیه  خانم  فرعی:  از2و8  مجزا  1431فرعی 
368/30 مترمربع. 

فرد  آرانی وزینب جوخی  زاده  ابوالفضل شبانی  فرعی:آقای  از235  1435فرعی مجزا 
آرانی)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/70 مترمربع.

به  یکبابخانه  ششدانگ  میرمعصومی  حسین  آقای  فرعی:   235 از  مجزا  1467فرعی 
مساحت 163/80 مترمربع.

1468فرعی مجزا از 172فرعی: خانم نیلوفر مصفا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174 
مترمربع.

1470 فرعی مجزا از 235 فرعی: آقای حسین ابراهیم زاده آرانی وخانم طاهره حق پناه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/50 مترمربع. 

94/2/15
1471فرعی مجزا از 311 فرعی: آقای حسن شایقی وخانم خدیجه رعیت مقدم)بالمناصفه( 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77/20 مترمربع.
1472 فرعی مجزا از 235 فرعی: آقای فضل اله حداد آرانی ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 62/35 مترمربع. 
1475فرعی مجزا از235 فرعی:آقای سید روح اله عباس زاده آرانی و فاطمه عصار مفرد 

آرانی )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181/50 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک 2645  اصلی واقع در وشاد

988 فرعی مجزا از340 فرعی: آقای علی فدائیان آرانی وخانم انسی خانم اطاعت آرانی 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 332 مترمربع. 

1025 فرعی مجزا از340 فرعی:آقای سیدسعید سیدیان وخانم سمیه نجفی آرانی )به 
ترتیب نسبت به 4 و2دانگ مشاع(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/04 مترمربع.

94/2/16
      )امالک بخش 4(

شماره های فرعی از پالک 40  اصلی واقع در نوش آباد
3648 فرعی: آقای محمد تقی جهانتاب و خانم فاطمه پورقدرت )بالمناصفه(، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 243/75 مترمربع. 
3677 فرعی مجزا از981 فرعی: آقای سید احمد قریشی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

160/25 مترمربع.
3676  فرعی مجزا از 191 فرعی و قسمتی از مشاعات 2372فرعی: خانم اقدس خاره 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/75 مترمربع.
3679 فرعی مجزا از 3035 فرعی: آقای شهرام کلکو نوش آبادی ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 224/50 مترمربع. 
مساحت  به  یکبابخانه  آبادیششدانگ  نوش  سلطانی  امیرحسین  آقای  فرعی:   3680

159/10 مترمربع.
ششدانگ  آبادی  نوش  عابدزاده  حسین  امیر  آقای  فرعی:   989 از  مجزا  فرعی   3682

یکبابخانه به مساحت 120/20 مترمربع.
شماره  فرعی از پالک 41  اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد

789 فرعی مجزا از 59 فرعی: آقای عباسعلی حالج زاده نوش آبادی ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 213/50 مترمربع. 

94/2/17
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  یابند.  در محل حضور 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 93/12/25 

عباس عباس زادگان - رییس اداره  ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
تحدید حدود اختصاصی  

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین ساده پالک شماره 23/342 واقع در 
سودآباد بخش یک ثبت شهرضا که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام خانم توران دانائي 
فرزند عبدالحسین درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده 
است اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1394/02/19 ساعت 9 صبح در محل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطارمی گردد که در روز 
و ساعت مقرردراین آگهي درمحل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار:1393/12/25 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر   1393/12/17-1393/04/8350 12/298شماره: 
قطعه زمین پالک شماره 1426 فرعی از 120-اصلی واقع در خفر بخش 9 ثبت نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین عزیزی خفری فرزند رمضان در جریان 
به دستور  بنا  اینک  نیامده است  به عمل  قانونی آن  ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1394/01/26 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1393/12/25 م الف:256 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/10/24-103/93/3142/337 شماره:   12/371
 -51 پالک  شماره  از  فرعی   316 پالک  شماره  قفیزی  یک  افتاده  مشهور  بائره  زمین 
در  ترابیان  محمود  آقای  نام  به  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  نطنز  رهن  در  واقع  اصلی 
جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک آگهی تحدید حدود عمومی به عمل 
نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید 
عمل  به  و  شروع  محل  در   1394/2/7 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  اختصاصی  حدود 
مذکور  ملک  صاحبان  و  مجاور  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/12/25

م الف:170 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
حصر وراثت

12/434 خانم خدیجه صفائیان ریزی دارای شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 549/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 89/09/13 تاریخ  در   2692 بشناسنامه  ریزی  سلیمیان  رجبعلی  شادروان  که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  را  خود  دائمی  اقامتگاه 
از  صادره   1318 ت.ت   59 ش.ش  رحیم  فرزند  ریزی  صفائیان  خدیجه  به:1-  است 
لنجان)همسر متوفی( 2- فرخنده سلیمیان ریزی فرزند رجبعلی ش.ش 219 ت.ت 1345 
صادره از لنجان )دختر متوفی( 3- زهرا سلیمیان ریزی فرزند رجبعلی ش.ش 65 ت.ت 
1337 صادره از لنجان )دختر متوفی( 4- مهدی سلیمیان فرزند رجبعلی ش.ش 252 
رجبعلی  فرزند  ریزی  سلیمیان  کاظم   -5 متوفی(  )پسر  لنجان  از  1351 صادره  ت.ت 
ش.ش 211 ت.ت 1342 صادره از لنجان )پسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
شورای  حقوقی  پانزدهم  شعبه  م الف:983  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم 

حل اختالف لنجان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   6 دارای شناسنامه شماره  توانا فسخودی  هدایت  آقای   12/435
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از  به کالسۀ 482/93ش1 
 1368/6/1 تاریخ  در   23 بشناسنامه  فسخودی  توانا  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  توانا فسخودی  از:1- منصوره  عبارتند  که  دائمی  عیال  یک  و  پسر  4 دختر و سه 
به  فسخودی  توانا  احترام   -2 متوفی(  )فرزند   1338/2/6 متولد   11 شناسنامه  شماره 
شماره شناسنامه 2 متولد 1331/2/1 )فرزند متوفی( 3- کبری توانا فسخودی به شماره 
شماره  به  فسخودی  توانا  محترم   -4 متوفی(  )فرزند   1341/1/4 متولد   1 شناسنامه 
شماره  به  فسخودی  توانا  رضا   -5 متوفی(  )فرزند   1334/3/26 متولد   13 شناسنامه 
شناسنامه 1 متولد 1321 )فرزند متوفی( 6- خسرو توانا فسخودی به شماره شناسنامه 
 6 شناسنامه  شماره  به  فسخودی  توانا  هدایت   -7 متوفی(  )فرزند   1324 متولد   11
متولد 1328/4/3 )فرزند متوفی( 8- سهیله صمیمی فسخودی به شماره شناسنامه 94  
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )همسر 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:518 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ رای 

12/437 شماره دادنامه: 9309973623501443 شماره پرونده: 9109983624100615 
نشانی  به  یوسف  فرزند  راد  اله  حجت  آقای  شاکی:   930899 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  رحیمی  خلج  رضا  آقای  متهم:  ابوذر  متری  خ20   – کاوه  شهرک   – اردستان 
محرمعلی به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنی 2- افتراء دادگاه با عنایت 
به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 
شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای رضا خلج رحیمی فرزند محرم علی متواری دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با 
تماسهای مکرر و ایراد افتراء به شرح نسبت دادن بزه اختالس در پیامک های ارسالی با 
شماره تلفن 09334931081 موضوع شکوائیه تقدیمی آقای حجت اله راد فرزند یوسف 
پاسخ استعالم واصله در خصوص  با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی – 
خارج  متن  مفاد  لحاظ  با  مربوطه  خط  ردیابی  و  شکوائیه  موضوع  شماره  تماسهای 
نویسی شده پیامکهای ارسالی با توجه به عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه مورخه 
17 اسفند 1393 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از سوی ایشان در دفاع 

از اتهام انتسابی این دادگاه با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست واصله دادسرای 
عمومی و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه های انتسابی 
قانون  یکصد و شصت و ششم  و  اصول سی و ششم  به  و مسلم مستنداً  را محرز 
اساسی و مواد 2و12و13و18و19و160و162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 )بخش تعزیرات( حکم بر  از  و مواد 641و697 
محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام ردیف اول و تحمل یک سال 
حبس تعزیری بابت اتهام ردیف دوم صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف 
موعد ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست 
روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است و در پرونده 
کالسه فوق الذکر این دادگاه با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی پرینت واصله 
خط موضوع شکوائیه با عنایت به آنکه وجود خط موصوف مخل نظم عمومی و آسایش 
مردم می باشد و با لحاظ استفاده از آن در تحقق جرم دادگاه مستنداً به ماده 215 از 
قطع  و   09334931081 شماره  به  تلفن  خط  انسداد  بر  حکم  اسالمی  مجازات  قانون 
آن را صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل 

 پژوهش از سوی متضرر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:521 
بدریان دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی)جزایی( دادگستری شهرستان اردستان 

احضار متهم
12/438 بدینوسیله به استناد ماده 180و115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
المکان  مجهول  بهزاد  فرزند  پیربلوطی  قاسمی  عبداله  به  کیفری  امور  در  انقالب  و 
ساعت  در  که  گردد  می  ابالغ  باشد  می  کالهبرداری  و  غیر  مال  فروش  به  متهم  که 
به  رسیدگی  جهت  باغبهادران  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  در   1394/2/28 مورخ   9/30
بود. قانونی خواهد  اتخاذ تصمیم  نتیجه عدم حضور موجب   اتهام خود حاضر گردد 

ایزدی مدیردفتر دادگاه باغبهادران 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  تقیان  پرونده کالسه 57/93 خواهان محسن  در خصوص   12/439
نموده است  تقدیم  هیئتیان  محمدتقی   – به طرفیت مهدی سعیدی  تجدیدنظرخواهی  بر 
وقت رسیدگی ظرف مهلت 10 روز جهت تبادل لوایح  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
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 
مجتمع  حقوقی   27 شعبه  می شود.م الف:35400  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/440 در خصوص پرونده کالسه 93-685 خواهان علی احمدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مجتبی قاسمی راد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخه 94/2/14 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35552 شعبه 23 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/441 در خصوص پرونده کالسه 93-736 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
برای مورخه  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  زارع  به طرفیت مجید  بر مطالبه  مبنی 
94/2/9 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35553 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/442 در خصوص پرونده کالسه 1877/93 خواهان فرامرز ستایش نیا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مریم محمدی قهدریجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8:30 ساعت   94/2/15 مورخ  شنبه  سه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
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 
مجتمع  حقوقی  شعبه11  می شود.م الف:35554  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

ذوالفقاری  رسول  سید  خواهان   842-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/443
دادخواستی مبنی بر الزام به حضور در یکی از دفاتر رسمی در خصوص نقل و انتقال 
سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 45872اصفهان14 به طرفیت علیرضا 
سعیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/2/2 ساعت 4/30عصر تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35556 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/444 در خصوص پرونده کالسه 2114/93 خواهان تاج محمد محمدی دادخواستی 
به طرفیت  مطلق خسارات  و  کاری  بابت دستمزد  ریال  مطالبه 23/500/000  بر  مبنی 
 11/30 ساعت   94/2/16 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  ذکرالهی  علی 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
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 
اتخاذ می شود.م الف:35559  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/445 در خصوص پرونده کالسه 93-897 خواهان مسعود حیدری دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  بینانژاد  مجتبی  طرفیت  به  مطالبه  بر 
94/2/16 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای   حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35564 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

زاده  ریاحی  علی  آقای  خواهان   1399/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/446
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو و مطالبه کلیه خسارات به طرفیت خانم 
رویا کالهدوزان و آقای حمیدرضا فروزنده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
با توجه به مجهول المکان  سه شنبه مورخ 94/2/8 ساعت 9صبح تعیین گردیده است 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  می شود.م الف:35566  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ اخطاریه ماده 101

12/447 شماره پرونده: 9100400200400064/1 شماره بایگانی شعبه: 9100213/2 
پرونده   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی   139305102004003706 ابالغیه:  شماره 
کالسه:9100213 بدینوسیله به بدهکاران پرونده آقای تقی موسوی شفتی و خانم زهرا 
مربوطه  مامور  گزارش  برابر  که  مسجدسید  خیابان   - اصفهان  ساکن:  دو  هر  نجفی 
نشانی مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار بانک تات 
مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی به شماره 6212 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان موضوع 
سند رهنی 117543-1389/09/02 تنظیمی دفترخانه شماره 292 تهران متعلق به آقای 
تقی موسوی شفقی )نسبت به 4/5 دانگ مشاع( و خانم زهرا نجفی )نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع( که در مقابل طلب بانک مزبور در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 5/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 
آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج 
آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد 
مقرر  ترتیب  به  صورتیکه  در  دارید  تسلیم  اجرا  اداره  به  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  به 
الف:35807  به همان قیمت آگهی خواهد شد.م  ارزیابی قطعی و  اعتراض نرسید   فوق 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

لقمانی نشانی:  12/448 شماره پرونده: 93-143 شماره دادنامه: 948 خواهان: محمد 
بن بست  کوی شهید شهپریان –  خیابان احمدآباد – کوی استاد شریف –  اصفهان – 
رز– پالک10 خواندگان: خدیجه رحمتی و سیاوش جلیلی هر دو به نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
محمد لقمانی به طرفیت خدیجه رحمتی به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه 
دو فقره چک به شماره های 9124/2905321-91/12/20و9124/290537-92/1/20 به 
عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
قانون  مواد 310و313  به  مستنداً  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده  ارایه 
تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 102/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها و پرداخت هزینه نشر آگهی به مبلغ 80/000 
ریال تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت به خوانده 
ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و 

اعالم می گردد.م الف:34760 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع   93/11/28-2023/93 دادنامه:  شماره   1090/93 پرونده:  کالسه   12/449
رسیدگی: شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید روح ا... حسینی زاده 
فرزند سید محمود وکیل: سید محسن بنی هاشمی فرزند کریم نشانی: خمینی شهر – خ 
شریعتی شمالی – نرسیده به سه راه معلم – کوچه136- پالک2- طبقه سوم خوانده: 
مهدی فالح فرزند یدا... نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
وجه 2 فقره چک بانک ملی به انضمام خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت   آتی 
به  فالح  مهدی  طرفیت  به  هاشمی  بنی  محسن  سید  وکالت  با  حسینی  ا...  روح  سید 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 1- 224798-
دادرسی  انضمام خسارات  به  ایران  ملی  بانک  92/4/15و2- 224794-92/2/30 عهده 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  و  قانونی وقت  ابالغ  با  اینکه خوانده 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت 
 مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
 مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه نشر آگهی و 180/000 ریال
به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ 1- 92/4/15و2-92/2/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:34761  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
مرجع   93/11/28-2025/93 دادنامه:  شماره   1092/93 پرونده:  کالسه   12/450
رسیدگی: شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید روح ا... حسینی زاده 
خمینی شهر  نشانی:  کریم  فرزند  هاشمی  بنی  محسن  سید  وکیل:  محمود  سید  فرزند 
سوم  طبقه  پالک2-  کوچه136-   – معلم  راه  سه  به  نرسیده   – شمالی  شریعتی  خ   –
خوانده: مهدی فالح فرزند یدا... نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه چک شماره 1- 
8631/224796-07-92/4/30 و 2- 8631/224795-07-92/3/30 جمعًا به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
اعضای  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  تادیه  تاخیر 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید روح 
ا... حسینی زاده با وکالت سید محسن بنی هاشمی به طرفیت مهدی فالح به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 1- 07-8631/224796-

92/4/30 و 2- 8631/224795-07-92/3/30 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه های نشر آگهی و 200/000 
پرداخت  به  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال 
و  وصول  زمان  لغایت  92/4/30و92/3/30-2   -1 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:34762 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع   93/11/28-2055/93 دادنامه:  شماره   1091/93 پرونده:  کالسه   12/451
رسیدگی: شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید روح ا... حسینی زاده 
خمینی شهر  نشانی:  کریم  فرزند  هاشمی  بنی  محسن  سید  وکیل:  محمود  سید  فرزند 
سوم  طبقه  پالک2-  کوچه136-   – معلم  راه  سه  به  نرسیده   – شمالی  شریعتی  خ   –
خوانده: مهدی فالح فرزند یدا... نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک شماره 
8631/224792-07-91/11/20 بانک ملی به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام مطلق 
به  عنایت  با  تادیه گردشکار:  تاخیر  و  دادرسی و حق الوکاله وکیل  هزینه   – خسارات 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
ا... حسینی زاده با وکالت سید محسن بنی  شورا: در خصوص دادخواست سید روح 
هاشمی به طرفیت مهدی فالح به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000  وجه یک فقره چک 
انضمام خسارات  به  ایران  ملی  بانک  عهده  به شماره 91/11/20-07-8631/224792 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه های نشر آگهی و 175/000 
پرداخت  به  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال 
طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت   91/11/20 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:34763  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/452 کالسه پرونده: 92-478 شماره دادنامه: 868-92/10/3 مرجع رسیدگی: شعبه 
گارماسه نشانی: فالورجان  ایزدی  اختالف اصفهان خواهان: محسن  26 شورای حل 
نشانی:  آقابابائی  محمدعلی  خوانده:  رضایی  حبیب  منزل   – شهدا  خ   – گارماسه   –
نظریه  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آقابابائی  محمدعلی  طرفیت  به  گارماسه  ایزدی  محسن 
1390/2/15-121216/631047/16 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   13/000/000 

دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ملت  بانک  عهده 
و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی 
ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 
به  ریال   13/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون 
به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   214/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان 
ایصال  و  لغایت زمان وصول  تاریخ 1390/2/15  از  تادیه  و  تاخیر  پرداخت خسارات 
رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:34767 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/453 کالسه پرونده: 340/93 شماره دادنامه: 832-93/11/27 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج خیراللهی نشانی اصفهان – بازار بزرگ 
– مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی خوانده: ناصر خجسته نشانی مجهول المکان 
ریال  50/000/000 مبلغ  به  جمعًا  کشاورزی  بانک  چک  فقره  چهار  مطالبه   خواسته: 
و بدواً خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به تاریخ شعبه 24 شورای حل اختالف 
با  است  مفتوح   340/93 کالسه  پرونده  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 
مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوای آقای ایرج خیراللهی به طرفیت آقای ناصر 
 خجسته به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع چهار فقره چک به شماره 
250896-6031-16/84-89/7/25 و 250880-16/84-89/5/25 و 89/8/25-250897 
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  و89/4/25-250879 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )درج در نشریه اصفهان 
زیبا مورخ 93/10/21( در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و 
دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
مستنداً  و  داده  تشخیص  ثابت  و  محرز  را  خواهان  دعوی  لذا شورا  نیاورده  عمل  به 
خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522-515-519-198 مواد  به 
بابت  ریال  مبلغ 230/000  و  بابت اصل خواسته  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )98/4/25و89/5/25و2

89/7/5و89/8/25( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق 
از تاریخ  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
قابل  اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز  از  و پس  در همین شعبه  واخواهی  قابل  ابالغ 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:34771 

شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/454 شماره: 93-418ش25 به موجب رای شماره 695 تاریخ 93/9/15 شعبه 25 
مجتبی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
حیدری خوزانی شغل آزاد به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – خ بسیج – روبروی 
مسجد الرضا – فروشگاه حیدری محکوم است به پرداخت مبلغ 8/161/901 ریال بابت 
اصل خواسته و صد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 89/4/31 
البرز  تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق خواهان شرکت سهامی پخش 
امیری 3- میرزای کوچک شیرازی  به مدیریت 1- مرادی 2-  ثبت 20895  به شماره 
4- شیبانی با وکالت 1- پیام عزیزیان 2- مریم پدیدار به نشانی اصفهان – خ نیکبخت 
ساختمان ماکان5- طبقه3- واحد2 و نیم عشر اجرایی در حق   – مقابل دادگستری   –
اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:34778 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
بهترین شما کسی اس��ت که براى خانواده اش بهتر باشد، و من 
از همه ش��ما براى خانواده ام بهترم. زن��ان را گرامی نمی دارد، 
مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی کند مگر شخص پَست 

و بی مقدار.
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معجزه روغن زدن به كف پا
هر ش��ب کف پا ها را با روغن های اصل و طبیعی، زیتون، 
کنجد، روغن بادام تلخ، روغن سیاه دانه، روغن مالی کنید. 
سپس یک کیسه فریزر پا کنید و روی آن جوراب بپوشید 
یا پا ها را در سلفون نرم و نازک بپیچید. برای جذب بهتر، 
حتما شب تا صبح این کار را انجام دهید و صبح روغن را 
از پا ها پاک کنید. این روغن ها، بس��یار نافذ هستند و در 
بافت بدن فوری جذب می شوندو بدن را از شر هر بیماری 
خالص می کند. یک ماه این کار را انجام دهید تا معجزه 
ان را ببینید.در بیشتر اوقات حدود ده روز بعد، روغن در 
مدفوع دیده می شود و به این معنی است که روغن تمام 
مسیر را از پوست تا مرکز بدن طی و پاکسازی کرده است. 
برای مثال می توانید روغن های مختلف را روی جداره  نی 
تست کنید و ببینید بعد از چند ساعت این روغن ها چگونه 

در بافت متراکم نی جذب می شوند.
بازتاب درمانى سيستم های بدن

بیماری ه��ا، اصل��ی  س��بب  بیم��اران  اغل��ب   در 
خشکی است و بهترین راه رفع خش��کی تامین گرمی و 
رطوبت کافی برای بدن اس��ت که این ام��ر با وارد کردن 
این روغن ه��ای گرم ومالیم ب��ه بافت های بدن س��ریع 
درمان می ش��ود. درده��ای مفصلی، عالی��م پیری مثل 
چروکیدگی های بدن، س��فیدی مو ها، پوکی استخوان، 
غم و افس��ردگی و خشم زیاد، یبوس��ت ،خشکی پوست 
بدن،، سوزش کف پا ،کاهش فعالیت ارگان ها مثل کاهش 
ضربان قلب ،کاهش فعالیت تخمدان ها و یائسگی زودرس، 
تنظیم قاعدگی،، ک��م کاری تیرویید ، ضع��ف حافظه و 
عدم تمرکز، تش��کیل بافت های متراک��م و فیبری مثل 
 فیبروم ، فشارخون باال در افراد سرد ، فشار خون پایین ،
 کم خونی ، دردهای ش��دید قلبی، میگرن و اسپاس��م و 
گرفتگ��ی عضالنی، ضعف جنس��ی و بی میلی جنس��ی ، 
دیابت خصوصا نوع ۲ ، الغری ،درم��ان ارتباط با زیبایی 
پوس��ت ، درمان کلیه ه��ا و روده ها )ک��ه در طب چینی 
ریشه های بدن هستند و سالمت همه ارگان های داخلی 
وابسته به آن هاست( و بسیاری از سرطان ها با این روش 
درمان می ش��وند.انواع روغن ها برای ماس��اژ اس��تفاده 
می شوند؛ اما بهترین روغن ها در درمان، به ترتیب اولویت 
زیتون، کنجد، بادام تلخ و روغن سیاهدانه است. می توان 
از ترکیب همه روغن های ذکر شده ، به تساوی به کف پا ها 
استفاده کرد تا درمان س��ریع تر انجام گیرد. این کار را تا 

یک ماه ادامه دهید.
 اما ب��ا روش��ی ک��ه گفت��ه ش��د انتظ��ار م��ی رود این 
زم��ان بس��یارکوتاه تر ش��ود. روغ��ن مال��ی ک��ف پ��ا 
 اثر ف��وق الع��اده معج��زه آس��ا ب��ر روی درم��ان تمام 
ارگان های بدن دارد.مقدار روغن زیادی روی پوس��ت و 
کف پا اس��تفاده کنید چرا که فرایند جذب تا صبح ادامه 
خواهد داش��ت. لطفا از روغن های سوپرمارکتی استفاده 
نکنید. روغن های ذکر شده باید بوی این روغن ها را داشته 
باشند؛ در غیر این صورت قابل اطمینان نیستند. در سال 

یکبار مخصوصا در زمستان و بهار این کار را انجام دهید.

اینکه چگونه متوجه ش��وید که ایمیل ش��ما هک شده 
اس��ت، پس از هک ش��دن ایمیل چه کاری باید انجام 
دهی��د و  قبل از ای��ن که ایمیل ش��ما هک ش��ود باید 
چ��ه کاری انج��ام دهی��د ، از جمله مواردی اس��ت که 
 باید هر کاربر کامپیوتری نس��بت به آن اطالع داش��ته

 باشد.
آیا ایميل من هک شده است

اگر دوستان شما ایمیل ها یا پیام هایی دریافت می کنند 
که شما ارسال نکرده اید، یا پوشه Sent ایمیل شما حاوی 
 Sent پیام هایی است که شما ارسال نکرده اید و یا پوشه
ایمیل شما خالی ش��ده است و اینکه حس��اب کاربری 
شبکه های اجتماعی شما حاوی پس��ت هایی است که 
شما ایجاد نکرده اید و شما نمی توانید به ایمیل یا حساب 
کاربری ش��بکه اجتماعی خود وارد شوید ممکن است 

هک شده باشید.
پس از هک شدن ایميل چه كاری باید انجام 

دهيد
۱- به روز رسانی نرم افزارهای امنیتی و پاک کردن هرگونه نرم 
افزار مخرب. یعنی مطمئن شوید که نرم افزار امنیتی شما به روز 
اس��ت؛ اگر نرم افزار امنیتی در رایانه خود نصب نکرده اید، ابتدا 
یک نرم افزار امنیتی )فقط از ش��رکت های شناخته شده و قابل 
اطمینان( نصب کنید. بعد از نصب، آن را اجرا کرده و برنامه های 

مخرب احتمالی شناخته شده را حذف کنید.
 در آخر، رایانه خود را restart کنید. همچنین نرم افزار امنیتی، 
مرورگر وب و سیس��تم عامل خود را طوری تنظیم کنید که به 
 طور خودکار به  روز شوند.توسعه دهندگان نرم افزار اغلب به روز 
رسانی هایی را برای برطرف س��ازی آسیب پذیری های امنیتی 
منتش��ر می کنند. نرم افزار امنیتی، مرورگر وب و سیستم عامل 
خود را به روز نگه دارید تا در برابر آخرین حمالت محافظت شوید.
۲- تغییر کلمه ه��ای عبور؛ تغییر کلمه عبور مس��تلزم ورود به 
حساب کاربری ایمیل یا شبکه اجتماعی است. البته ممکن است 
امکان ورود به حساب کاربری فراهم نباشد و شخصی کلمه عبور 
قبلی شما را به دست آورده و آن را تغییر داده باشد. اگر از همین 
کلمه عبور برای س��ایر حس��اب های کاربری خود نیز استفاده 
می کنید، آنها را هم تغییر دهید. همچنین مطمئن باش��ید که 

کلمه های عبور قوی انتخاب می کنید.
۳- بررس��ی توصیه های��ی ک��ه ارائه دهن��ده ایمیل یا ش��بکه 

اجتماعی درباره نحوه بازیابی حساب کاربری دارد. توصیه های 
س��ودمندی را می توان درب��اره بازیاب��ی حس��اب کاربری در 
س��ایت های ارائه دهنده ایمیل پیدا کرد. اگر حس��اب کاربری 
شما به س��رقت رفته اس��ت، احتماالً نیازمند تکمیل فرم هایی 
 هستید که اثبات کند ش��ما حقیقتاً صاحب آن حساب کاربری 

هستید.
۴- بررس��ی تنظیمات حس��اب کاربری؛ یعنی پس از بازگشت 
به حس��اب کاربری خود، از صحت تنظیمات حس��اب کاربری 
مطمئن شوید. مطمئن شوید که در امضاء شما که در پایان هر 
ایمیل نوشته می ش��ود و در ایمیل های ارسال شده، لینک های 
ناشناخته ای نوشته نشده است و ایمیل ها برای افرادی غیر از آن 
اشخاصی که مدنظر شما است ارسال نشده باشد. در شبکه های 
اجتماعی هم به دنبال تغییرات ایجاد شده در حساب کاربری خود 

از زمان آخرین ورود باشید.
۵- اطالع به دوستان؛ هرچه سریع تر ایمیلی درباره هک شدن 
ایمیل خود برای دوستان خود ارسال کنید. آدرس های ایمیل 

دوستان تان را جهت عدم افشاء آنها در BCC قرار دهید.
قبل از اینکه ایميل شما هک شود، چه كاری انجام 

دهيد
۱-  اس��تفاده از کلمه ه��ای عب��ور یکتا برای س��ایت  های مهم 

مانن��د س��ایت بانک��ی و ایمی��ل خود؛ ب��ا این 
کار درص��ورت افش��اء کلم��ه عب��ور یک��ی از 
حس��اب های کاربری، امکان دسترسی به تمام 
حساب های کاربری مهم ش��ما وجود ندارد. در 
 عین حال بای��د کلمه های عبور ق��وی انتخاب 

کنید.
۲- امن نگهداشتن کلمه عبور و نام کاربری؛ هر 
زمان از ش��ما کلمه عبور و نام کاربری خواسته 
شد، حتماً قبل از ارائه آنها فکر کنید. هرگز این 
اطالعات را در پاسخ به ایمیلی ارائه نکنید. اگر به 
نظر می رس��د ایمیل از بانکی که در آن حساب 
دارید ارسال شده است، حتماً به جای کلیک بر 
روی لینک یا تماس با شماره تلفن ارسال شده، 
به وب س��ایت بانک مراجعه کرده و از آن طریق 

اقدام کنید.
۳- روی لینک ه��ای داخ��ل ایمی��ل کلی��ک 
نکنی��د و ضمیمه ه��ای ایمی��ل را ب��از نکنید، 
مگر اینکه ارس��ال کنن��ده آن را بشناس��ید و همچنین بدانید 
آن لینک ه��ا و آن ضمیمه ه��ا چ��ه هس��تند؛ کلیک ب��ر روی 
لینک ها ی��ا ضمیم��ه نامه  ه��ا ممکن اس��ت منجر ب��ه نصب 
برنامه های مخرب بر روی رایانه ش��ما ش��ود. همچنین ش��ما 
 ه��م لینک ه��ای تصادف��ی را ب��رای دوس��تان ت��ان ارس��ال

 نکنید.
۴- نرم افزارهای رایگان را فقط از س��ایت هایی که می شناسید 
و م��ورد اعتماد اس��ت دانل��ود کنید. اگ��ر نمی دانید س��ایتی 
مطمئن اس��ت یا نه، حتماً قبل از دانلود نرم افزار از آن س��ایت ، 
از مورد اطمین��ان بودن آن س��ایت مطمئن ش��وید. فراموش 
نکنید که برخ��ی از بازی ه��ا، برنامه های به اش��تراک گذاری 
 فایل و برخی ن��وار ابزارهای رایگان ح��اوی برنامه های مخرب 

هستند.
۵- با رایانه ه��ای عمومی مانن��د رایانه های ش��خصی برخورد 
نکنید؛ اگ��ر از طری��ق رایانه های عموم��ی به ایمیل یا س��ایر 
حساب های کاربری خود دسترس��ی می یابید، کلمه عبور خود 
را در مرورگرهای وب ذخیره نکنید و حتماً مطمئن ش��وید که 
در انتهای کار از حس��اب کاربری خود خارج شده اید. همچنین 
 در هنگام استفاده از شبکه های wi-fi عمومی هم باید مواظب 

باشید.

توصيه هایى برای جلوگيری از هک ایميل
 زنان از همسر خود چه

 مى خواهند؟
-  می خواهم وقتی درباره روز بدی که داشته ام با تو حرف می زنم و 
می گویم: »لطفا فقط گوش کن«، نصیحت و توصیه را کنار بگذاری. 

فقط گوش بدهی، مرا در آغوش بگیری و بگویی: »دوستت دارم!«
-  می خواهم این را بدانی که ازدواج، نزدیک شدن رابطه دو نفر است؛ 
پس چرا من هرگز روز تولد تو را فراموش نمی کنم؛ اما تو هیچ وقت 
روز تولد من را به خاطرت نمی سپاری. سعی کن همیشه روز تولدم 

یادت باشد؛ این یعنی به من اهمیت می دهی.
- می خواهم بدانی وقتی در حال صحبت با من، به من نگاه نمی کنی 
یا به صفحه تلویزیون چشم دوخته ای، احساس تنهایی می کنم. به 
من نگاه کن، درست در چشمانم نگاه کن. نگاه کردن چندان اهمیتی 

ندارد، مهم ارتباطم با تو و دریافت توجه توست.
- می خواهم وقتی در آینه نگاه م��ی کنم و از چین و چروک صورت 
یا بزرگی بینی ام ش��کایت می کنم، عمل جراحی را پیشنهاد نکنی؛ 
من فقط نی��از دارم به من بگوی��ی: » عزیزم، من ص��ورت زیبایت را 

دوست دارم!«
- می خواهم به خانواده ات توجه بیشتری داشته باشی. وقتی مدام 
روزنامه می خوانی، من احس��اس می کنم طرد شده ام و مسوولیت 

مراقبت از بچه ها و خانه داری بر دوشم سنگینی می کند.
- می خواهم وقتی از من یا بچه ها ناراحتی، کنارم بنش��ینی و برایم 
توضیح بدهی چه عاملی موجب ناراحتی ات شده است. هیجانات و 
ناراحتی هایت را پنهان نکن و آنها را در دل��ت نگه ندار. با من درباره 

حل مشکالت حرف بزن.
مردها از همسر خود چه مى خواهند

- می خواهم این را بدانی که هر شوهری به تحسین و احترام مداوم 
نیاز دارد. هر چند می تواند بخش��ی از آن را در محل کار و از دیگران 

کسب کند؛ اما بیشتر خواهان تحسین و احترام همسرش است.
 - م��ی خواه��م درک کنی ک��ه ممکن اس��ت زم��ان بن��دی تو با 
زمان بندی من فرق داشته باشد. وقتی فکر می کنی االن وقت انجام 
کاری است، نباید انتظار داشته باشی من هم درست در همان زمان 

آمادگی انجامش را داشته باشم.
- می خواهم به حق من برای این ک��ه روی مبل لم بدهم و با خیالی 
آس��وده بازی فوتبال را تماش��ا کنم، احترام بگذاری. سطل زباله را 

بعدهم می توانم بیرون ببرم. 

زیر یک سقف

زیر یک سقف

الزام سازندگان به توليد خودروهای 
یورو 4

ریی��س س��ازمان حفاظت 
از محی��ط زیس��ت گف��ت: 
خودروها باید با اس��تاندارد 
یورو ۴ تولید شوند؛ هرچند 
اکنون اجازه شماره گذاری 
به خودروهای متخلف داده 
نمی ش��ود.معصومه ابتکار 
در مراسم خروج ۳00 هزار 
دستگاه خودروی فرسوده، 
از مهمتری��ن برنام��ه های 
دولت یازدهم را مقابله با آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: براساس گزارش 
های منتشره در حال حاضر بالغ بر ۳۵ میلیون شهروند ایرانی در معرض 
خطر آلودگی هوا قرار دارند. وی خاطرنش��ان کرد: با وجودی که س��از و 
کارهای مدیریتی برای مقابله با آلودگی هوا از سال 79 شکل گرفته بود، 
اما از سال 8۴ متوقف شد و مورد غفلت قرار گرفت.رییس سازمان حفاظت 
از محیط زیس��ت درباره برنامه ه��ای دولت در این زمینه، خاطرنش��ان 
کرد: از اولی��ن مصوبه ه��ای دولت یازده��م مربوط به کاه��ش آلودگی 
هوا بوده است. رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت، از مهمترین 
 اقدامات دولت را برای کاهش آلودگی هوا را اسقاط خودروهای فرسوده،

 عنوان کرد.

 ابداع نخستين قلبى كه
 نمى تپد!

از دانش��مندان  تیم��ی 
دانشگاه کوئینزلند استرالیا 
با موفقی��ت اولی��ن قلب 
بیونیکی بدون تپش جهان 
را در بدن گوس��فندهای 
زن��ده و س��الم آزمای��ش 
کرده اند.قلب یک انس��ان 
عادی ۴۲ میلی��ون بار در 
سال می تپد؛ از این رو اگر 
آن را با دستگاهی متشکل 

از چندین بخ��ش متحرک جایگزین کنیم، به س��رعت خ��راب خواهد 
شد.دس��تگاه BiVACOR که تنها از یک بخش متحرک برای ارسال 
خون در سراسر بدن به جای پمپاژ کردن آن برخوردار است، در بسیاری از 
جهات از قلب های مصنوعی دیگر که در ۵0 سال گذشته معرفی شده اند، 

عملکرد بهتری داشته است.
آزمایشات پیش ساخت این دستگاه در بدن گوسفندان نشان داد که این 
حیوانات تا یک ماه پس از دریافت قلب مکانیکی به خوبی روی تردمیل راه 
می رفتند و کلیه،  مغز و سایر اندام آن ها نیز از عملکرد خوبی برخوردار بود.
محققان مدعی هستند که این دستگاه، اولین گام قانونی در مسیر ساخت 

یک جایگزین مکانیکی دائمی برای قلب های از کار افتاده انسان است.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )شریک( نوبت اول 

م الف 35926

شركت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد احداث پروژه عمرانى ذیل واقع در شهر جدید مجلسى را به صورت مشاركتى با اشخاص 
حقيقى و حقوقى دارای صالحيت، پس از ارزیابى و اخذ امتياز الزم واگذار نماید:

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان 

 مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي با مبالغ فوق الذكر در وجه شركت برق منطقه اي اصفهان
مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 93/12/25 لغایت روز پنجشنبه مورخ 94/01/27 – دریافت 
فایل الکترونيکي اسناد با مراجعه به "سيستم معامالت و تأمين كنندگان" وب سایت شركت برق منطقه اي اصفهان 
به نش�اني www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود.)تماس در صورت نياز در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 

تلفن 031-36269948(
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94/02/07 به آدرس اصفهان - خيابان 

چهارباغ باال - دبيرخانه شركت برق منطقه اي اصفهان.
زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوش�نبه مورخ 94/02/07 - سالن كميسيون معامالت 

ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:

* به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود 
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانيد این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنيد 

  www.erec.co.ir             www.tavanir.org.ir                     http://iets.mporg.ir

آگهي مناقصه هاي عمومي شماره930/1007 و 930/1008

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف 35927

 

شماره

مناقصه

مبلغ تضمينموضوع مناقصه

شرکت در مناقصه 
)ریال( شرایط ورود به مناقصه

930/1007

تأمين مصالح و اجراي عمليات جاده سازي، ساختماني و تأسيساتي پست 400/230/63 
کيلوولت سپاهان )شمال شرق(

454،850،000
دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنيه و 5 راه و ترابري از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

ریاست جمهوري

930/1008
تأمين مصالح و اجراي عمليات ساختماني و تأسيساتي پست گازي 63/20 کيلوولت چمران

408،000،000 دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنيه به همراه رتبه 5 در یكي از رشته هاي تأسيسات یا نيرو از معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

کليد توسعه در صنعت برق، استفاده بهينه از آن است

زیربنای مجموعه عنوان پروژهردیف
)مترمربع(

مبلغ تقریبی جهت 
سرمایه گذاری )ریال(

مشارکت در احداث اسكلت یک باب مدرسه واقع در سایت محله 1
مهران1 و مجموعه تجاری محله مهران2

15 ميليارد3590

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط مى توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهى، جهت دریافت اسناد ارزیابى به امور 
قراردادهای این شركت مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: متقاضيان پس از تکميل اسناد، حداكثر تا تاریخ 94/1/20 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای 
الک و مهر شده به دبيرخانه شركت تحویل داده و رسيد آن را دریافت نمایند.

 نش�انی کارفرما: اصفه�ان – كيلومت�ر 20 ج�اده مبارك�ه بروجن – ش�هر جدید مجلس�ى – بل�وار ارم – ش�ركت عمران مجلس�ى
 تلفن: 52472733-031  دورنگار: 52472214-031     صندوق پستى: 86316-11178

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
كليه هزینه های چاپ آگهى به عهده برنده نهایى مى باشد.

نوبت اول 
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