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 آمادگی چشم بادامی ها برای سرعت 
بخشیدن به راه آهن قم-اصفهان

س��فیر چین گفت: راه آهن س��ریع الس��یر قم-اصفهان یکی از 
پروژه های م��ورد نظر برای همکاری اس��ت که س��فارت چین 
آمادگی کامل برای کمک به اجرایی شدن هر چه سریع تر این 
پروژه را دارد.به نقل از روابط عمومی ش��رکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل و نقل کشور، به دنبال سفر رئیس جمهور...

فردا دشمن صهیونیستی بر خود می لرزد 
3
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ایدههایرسانهایتجاریسازی
میشود

راه اندازی مرکز رشد فرهنگ هنر و رسانه تا 6 ماه آینده

مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان اعالم شد
  نشست خبری امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز رشد 
فرهنگ هنر و رس��انه  مابین اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان اصفهان و ش��هرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان با حضور مدیران این دو نهاد و اصحاب رس��انه 
اصفهان برگزار ش��د. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این نشست بر تجاری س��ازی و تولید ثروت از طریق 

ایده ه��ای فرهنگ��ی و رس��انه ای تأکید ک��رد و گفت: 
تجاری س��ازی ایده های فرهنگی و رسانه ای سخت تر 

از حوزه صنعت است و این مدل در ایران تازگی دارد.
محمد قطبی افزود: مراکز رشد زیرمجموعه ای از شهرک 
علمی تحقیقاتی و بهترین مدل حمایت از دانش و تجربه 

برای ورود به عرصه های تجاری سازی هستند...
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بزرگ ترین بانک بورسی
 9 تومان سود تقسیم کرد

  ترافیک مجامع عمومی ش��رکت های بورسی با تقسیم
 9 تومانی سود هر س��هم بانک صادرات به پایان رسید و 
حاال این بانک ها هستند که چشم امید به توافقات هسته 
ای دارند تا بتوانند در سال های آینده سودهای بیشتری 

را نصیب سهامداران خود کنند.بانک ملت...
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

 شرکت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي 
خريداري نمايد .

ساعت برگزاري تاريخ برگزاري مناقصهشماره مناقصه موضوع مناقصهرديف
مناقصه

مبلغ 

 سپرده شركت در مناقصه  )ريال(

مناقصه خريد انواع چراغ الك پشتي بخار 1
9/301.729.750.000 صبح 1312/9393/05/18سديم و المپهاي بخار سديم و بخار جيوه

مدت دريافت اس�ناد مناقصه : از روز پنجش�نبه م�ورخ 05/02 /93  تا پاي�ان وقت اداري روز دوش�نبه مورخ 
93/05/06 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز ش�ده بحس�اب جاري سپهر صادرات به شماره 

0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان
مدت تحويل پيش�نهادات : از روز س�ه ش�نبه مورخ 93/05/07 لغاي�ت س�اعت 8/30  صبح روز شنبه مورخ 

 93/05/18
محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيش�نهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده ش�ركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه 
بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به ش�ماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق 
استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي 

ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي ايران و زاينده رود بعهده برنده مناقصه ميباشد.
2- مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با ش�ماره تلفن 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات 
تماس حاصل نمايند.

 4- اس�ناد و م�دارك و اطالع�ات كام�ل  اي�ن مناقص�ه در  س�ايت  اينترنت�ي معام�الت تواني�ر ب�ه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترس�ي ميباش�د همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه 
 ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و س�ايت ش�ركت توزيع برق اس�تان اصفهان به آدرس

 WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
5- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با 

الك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزيع نيروی برق استان  اصفهان  

  امور تدارکات و انبار ها 

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهومجمع
عمومیفوقالعاده)سهامیخاصبهشمارهثبت5824(

هیاتمدیره

بدینوسیله از سهامداران محترم مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 5824 اصفهان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ 93/05/15 راس ساعت 10 صبح و مجمع فوق العاده شرکت در همانروز راس ساعت 12  در محل شرکت 

به آدرس : اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان رازی - طبقه 2 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 
دستورجلسهمجمععمومیعادی

1- استماع گزارش بازرسی قانونی و گزارش هیات مدیره 
2- بررسی و تصویب تراز مالی و صورتهای مالی منتهی 92/12/29 

3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت 
4- انتخاب نشریه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت 

5- بررسی سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد 
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده

1- اصالح و تغییر ماده 4 اساسنامه شرکت 
2- اصالح و تغییر ماده 3 اساسنامه شرکت 
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 برای نخستین بار، یکی از نمایندگان زن در مجلس عراق، نامزد پست ریاست جمهوری شد.2
حنان الفتالوی برای نامزدی پست ریاست جمهوری، تأکید کرد: چهره عراق باید عربی باشد، و 

زنان نیز باید با نامزد شدن دریکی از پست های کلیدی، حق خود را بگیرند.

کاترین اشتون” مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نامی اس��ت که برای ایرانیان گره خورده با پرونده هسته ای  
ایران، تحریم، مذاکرات فشرده و تا اینجای کار یک توافقنامه 
موقت. اما عمر مس��ئولیت وی بر صندلی ریاس��ت خارجه 
اتحادیه اروپا آبان ماه به پایان می رس��د و بازار گمانه زنی ها 
بر سر جانشین وی بحث این روزهای رس��انه های داخلی و 

خارجی است.
فدريکا موگرينی

وی روز ۱۶ ژوئن ۱۹۷۳ در رم، 
به دنیا آمده است و در دانشگاه 
الساپلنزای رم و در رشته علوم 
سیاسی، تحصیل کرده است. 
ام��ا چی��زی ک��ه دراین بین، 
تحصیالت او را تحت شعاع قرار 
می دهد، موض��وع پایان نامه 
موگرینی است؛ رابطه بین دین 
و سیاست در اسالم که از او یک کارش��ناس اسالم سیاسی 

ساخته است.
اینکه یک جوان ایتالیایی مسیحی که به رابطه بحث برانگیز 
دین اسالم باسیاست پرداخته و  رساله خود را به اسالم سیاسی 
اختصاص داده و حاال پس از مقام وزی��ر خارجه ایتالیا، قرار 

است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشد، این انتظار 
را ایجاد می کند که در مواجهه اروپا با مسلمانان، طرز فکری 

متفاوتی ایجاد شود.
 این خانم جوان که شاید جانشین اشتون شود، دموکرات است 
و به طور قطع دموکراسی اس��المی یکی از موضوعات مورد 

مطالعه اش در دوران دانشگاه بوده است.
 وی درگذشته بر روی پرونده های مربوط به عراق، افغانستان 
 و به طورکل��ی در مورد روند صل��ح در خاورمیان��ه کارکرده 

است.
یکی از نکات مهم در دیدگاه سیاس��ی فدری��کا موگرینی، 
عضویتش در حزب دموکرات ایتالیاست؛ همین موضوع باعث 
گردیده که در سال های اخیر، رایزنی های پررنگی با همتایان 

آمریکایی خود داشته باشد.
کريستالینا جئورجیوا

گزینه ج��دی دیگ��ری برای 
جانش��ینی کاترین اش��تون 
اقتص��اددان بلغ��اری اس��ت. 
جئورجی��وا متول��د ۱۳ اوت 
۱۹۵۳ در صوفیه بلغارس��تان 
است. جئورجیا مدیر فعال در 
حوزه اقتصادی اس��ت که در 

حال حاضر کمیسر اروپا در امور همکاری های بین المللی و 
کمک های بشردوستانه است.

 بسیاری ش��انس این دیپلمات بلغاری را از موگرینی بیشتر 
می دانند و معتقدند ایتالیا در مقابل روسیه و حوادث اوکراین 
سرس��ختانه عمل نکرد و نبای��د نماینده ای از این کش��ور 
به صندلی ریاس��ت سیاس��ت خارجه برس��د. باید دید این 
 دیپلمات بلغاری در مقابل رقیب جوان خود موفق خواهد شد 

یا خیر؟
رودوسالو سیکورسکی

وزیر امور خارجه لهستان متولد 
۲۳ فوریه ۱۹۶۳ اس��ت. این 
سیاس��تمدار و روزنامه ن��گار 
س��ابق لهس��تانی از مخالفان 

موگرینی است.
سیکورسکی با یک روزنامه نگار 
آمریکای��ی بنام »آن��ه اپلبام« 

ازدواج کرده و
دارای دو فرزند است.

 او پیش ازاین به مدت ۴ سال دلداده »الیویا ویلیامز« بازیگر 
هالیوودی بوده و حتی بعد از ازدواجش در جش��ن تولد ۵۰ 

سالگی، این بازیگر را به مراسم دعوت کرد.

حاال باید دید این مقام بلندپایه لهستانی می تواند متصدی 
این پست مهم شود؟

میرسالو اليکاک
الیکاک متولد ۲۰ مارس ۱۹۶۳ 
در اسلواکی است. الیکاک وزیر 
امور خارجه کشور اسلواکی و 
هم چنین معاون نخست وزیر 

این کشور است.
وی فارغ التحصی��ل رش��ته 
حقوق از دانش��گاه کمنیوس 
در براتیسالوا و همچنین دارای 
مدرک دکت��رای روابط بین الملل از موسس��ه دولتی روابط 
بین الملل مسکو و نیز فارغ التحصیل مطالعات امنیتی از مرکز 

اروپایی جورج سی مارشال است.
 وزی��ر ام��ور خارج��ه، ی��ک ویژگ��ی منحصربه ف��رد دیگر

 هم دارد.
 وی به زبان های انگلیسی، آلمانی، روسی، بلغاری و کرواتی 
مسلط اس��ت. نکته ای که می تواند برایش یک امتیاز بزرگ 

به حساب بیاید. 
الیکاک در س��ال ۲۰۰۷ هم جایزه چهره برتر س��ال یکی از 

بزرگ ترین روزنامه های کشور بوسنی را دریافت کرده است.

یک زن نامزد پست ریاست جمهوری عراق شد

 حمايت از آرمان فلسطین شعار
 نظام جمهوری اسالمی ايران است

مردم استکبارس��تیز ایران در حمایت از آرمان فلسطین که شعار 
نظام جمهوری اسالمی ایران است در راهپیمایی روز قدس اتحاد 
امت اسالمی را به جهانیان نشان می دهند.سپاه قمر بنی هاشم )ع( 
چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه ای به مناس��بت روز جهانی 
قدس، از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی بزرگ اعالم برائت 
از رژیم صهیونیس��تی و حامیانش در آخرین جمع��ه ماه مبارک 
رمضان دعوت می کند.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:روز 
جهانی قدس ابتکار هوشمندانه امام خمینی )ره(، از یک سو نماد 
باور صادقانه نظام اس��المی ب��ه آموزه های دینی و از س��وی دیگر 
نش��ان دهنده حمای��ت از آزادی و ملت های مظلوم و س��تمدیده 
است.راهپیمایی روز قدس امس��ال عالوه بر نمایش وحدت امت 
اس��المی، محکومیت حرک��ت افراطی گروهک های تروریس��تی 
مورد حمایت استکبار جهانی را در پی دارد که درصدد برهم زدن 
امنیت کشورهای اسالمی در راستای منافع قدرت های استعماری 
بوده تا چهرهایی نازیبا و خشن از اسالم و مسلمانان را به جهانیان 
نش��ان دهند.آحاد ملت های آزاده همگام با مردم استکبارس��تیز 
ایران اس��المی در حمایت از آرمان فلس��طین که شاخص و شعار 
نظام جمهوری اس��المی است، امس��ال در راهپیمایی روز جهانی 
قدس بایستی باش��کوه تر از س��ال های قبل اتحاد امت اسالمی را 
به رخ جهانیان بکشند.وحدت جهان اس��الم بزرگ ترین عامل در 
آزادسازی سرزمین های اش��غالی از لوث وجود رژیم جنایت پیشه 
صهیونیستی اس��ت و مقاومت، تنها راه برای حل مسئله فلسطین 
و مردم مظلوم این س��رزمین اسالمی اس��ت.در ادامه این بیانیه با 
نکوهش سکوت مجامع بین المللی و دولتمردان برخی کشورهای 
اسالمی و منطقه، از نسل کش��ی رژیم صهیونیستی در غزه اعالم 
انزجار شده و از اصحاب رس��انه، مطبوعات، جراید، خبرگزاری ها 
و متصدیان فضای مجازی و اندیشمندان آزاداندیش خواسته شده 
تا ابعاد جانکاه جنایات رمضان خونین در فلس��طین و چهره کریه 
صهیونیسم بین الملل و حامیان جنایت در سرزمین های اشغالی را 
برای جهانیان افشا کنند.در پایان این بیانیه آمده است: رزمندگان 
سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( و بسیجیان استان همگام با مردم 
والیتمدار چهارمح��ال و بختیاری و ملت بزرگ ایران اس��المی و 
آزادگان سراس��ر گیتی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان در 
راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس شرکت کرده و حمایت خود از 
مظلومان عالم به ویژه مردم ستمدیده فلسطین و غزه را با شعارهای 

کوبنده “مرگ بر اسرائیل” و “مرگ بر آمریکا” اعالم می کنند.

 واليتی: مذاکرات هسته ای
 يک نبرد ديپلماتیک است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کشورمان گفت: امیدواریم گروه 
مذاکره کننده ما با پیروی از خطوط تعیین ش��ده توس��ط رهبری 
بتواند با اعضای ۱+۵ به توافق برسد.علی اکبر والیتی، در نشستی 
صمیمانه با اصحاب رسانه در مرکز تحقیقات استراتژیک در پاسخ 
به س��ؤال خبرنگار ایس��نا در رابطه بااینکه گفته می شود ایران و 
اعضای ۱+۵ در مورد س��طح غنی س��ازی اورانیوم هنوز به توافق 
نرس��یده اند و این که آیا طی چهار ماه باقی مانده از زمان مذاکرات 
در این زمینه توافقی حاصل خواهد شد یا خیر، گفت: کشورهای 
مختلفی عضو ۱+۵ هستند که لزوماً در سیاست خارجه با یکدیگر 

توافق ندارند.
وی ادامه داد: نمونه بارز این اختالفات میان اعضای ۱+۵ مشکالتی 
است که میان روس��یه و آمریکا در رابطه با مسئله اوکراین وجود 
دارد. همچنین رویکرد روس��یه و چین در رابطه با سوریه و عراق 
با موضع قبل تفاوت دارد. عالوه بر این، مواضع آمریکا در حمایت 
 تجزیه طلبی در چی��ن در تعارض ب��ا خواس��ته های دولت چین

 است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بابیان این که لزوماً اعضای ۵+۱ 
مواضع یکسانی در مسائل مختلف ندارند، خاطرنشان کرد: روابط 
چین با ایران اصاًل قابل مقایس��ه با روابط ما با آمریکا و حتی اروپا 
نیست و تقریباً حجم روابط ما با چین چیزی حدود ۴۵ میلیارد دالر 
است و بیشترین کمک ها و مس��اعدت ها در زمینه های اقتصادی 

علمی و فّناوری میان ایران و چین برقرار است. 

 اليحه نحوه اجرای محکومیت های
 مالی اصالح شد

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ب��رای تأمین نظر ش��ورای 
نگهبان، الیح��ه نحوه اجرای محکومیت های مالی را که از س��وی 
این ش��ورا به مجلس ش��ورای اس��المی اعاده ش��ده بود، اصالح 
کردند.نمایندگان مجلس در اولین دس��تور جلس��ه امروز خود به 
 اصالح مواد باقیمانده از الیحه نح��وه اجرای محکومیت های مالی

 پرداختند.
بر این اس��اس در چند بند از این ماده اصالح��ات عبارتی صورت 
گرف��ت. همچنین تبص��ره یک م��اده ۲۶ به ش��رح زی��ر اصالح 
شد:چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی 
او به حالت انحصارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و 
مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع 
اجراکننده رأی نباش��د به تقاضای محکوم علیه به وس��یله مرجع 
اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر 
قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد 
شد. همچنین نمایندگان به حذف ماده ۲8 و اصالح عبارتی چند 

ماده دیگر از این الیحه رأی مثبت دادند.

 فجايع رخ داده در غزه از جنايات 
گروه داعش سنگین تر است

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: مردم ما 
باید برای کمک به مردم مظلوم غ��زه و اعالم برائت از جنایت های 
صهیونیست ها در راهپیمایی روز قدس ش��رکت کنند.وی افزود: 
 زیرا فجای��ع رخ داده در غ��زه از جنایات گروه داعش س��نگین تر

 است.
نیره اخ��وان بابیان اینک��ه در هفته گذش��ته و این هفته جلس��ه 
مش��ترک گروه فرهنگی و قضایی برگزار ش��د، اظه��ار کرد: برای 
بررس��ی طرح حمایت از آم��ران معروف جلس��ات مش��ترکی با 
 گروه فرهنگی گذاش��ته و بندهای این طرح به مش��ورت گذاشته

 شد.

اخبار کوتاه
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نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس 
شورای اس��المی گفت: وزیر نیرو همچنان 
ب��ر موضع قبل��ی خود درب��اره انتق��ال آب 
بهش��ت آباد از طریق لوله اصرار دارد اما این 
مس��ئله هنوز قطعی نش��ده و بر این اساس 
مردم اصفهان ت��ا تصمیم گی��ری نهایی در 
این زمین��ه اجازه عبور هیچ گون��ه لوله ای را 
از خطوط مرزی اصفهان به طرف بهشت آباد 

نخواهند داد.
محسن صرامی فروشانی در گفتگو با مهر در 
ارتباط با نتیجه جلسه نمایندگان دو استان 
هم جوار با وزیر نیرو و رئیس مجلس شورای 
اسالمی اظهار داش��ت: این جلسه مشترک 
روز دوش��نبه میان اس��تانداران اصفهان و 
چهارمحال بختی��اری، برخ��ی نمایندگان 
 دو اس��تان ازجمله امضاکنندگان استیضاح 
چیت چیان و با حض��ور وزیر نی��رو و آقای 
الریجان��ی در دفتر رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی برگزار ش��د.وی افزود: نمایندگان 

استان اصفهان و استاندار مواضع شفاف خود 
را درباره مسائل و مشکالت مختلف آب، حق 
آب��ه اصفهانی ها و زاین��ده رود مطرح کردند 
و برخی ابهام��ات نماین��دگان چهارمحال 
بختیاری نیز توس��ط نماین��دگان اصفهانی 

استیضاح کننده وزیر نیرو استماع شد.
نماینده خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای 
اس��المی بیان داش��ت: درنهایت نتیجه این 
جلس��ه به آنجا ختم ش��د که بای��د حقوق 
س��هم آبه داران و حق آبه داران به رسمیت 
ش��ناخته ش��ود و بر این نکته نیز تأکید شد 
ک��ه مدیری��ت یکپارچه حوض��ه زاینده رود 
توس��ط وزیر نیرو باید به ش��کل جدی تری 
با اس��تقرار یافتن این مدیریت دنبال شود.

صرامی تأکید کرد: در این جلسه همچنین 
آقای الریجان��ی رئیس مجلس نی��ز بر این 
نکته تأکید کردند که وزیر نیرو لزوم جاری 
ش��دن آب در بس��تر زاینده رود را نیز برای 
پیشگیری از مشکالت برای آینده و آیندگان 

مدنظر ق��رار دهد. وی ادام��ه داد: همچنین 
آقای الریجانی به ش��فافیت ای��ن موضوع را 
مطرح کردند که باید آینده اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان در تصمیم گیری ها 
مدنظ��ر قرارگرفت��ه و ب��ر ای��ن مبن��ا آب 
زاین��ده رود نیز بای��د به عنوان ی��ک حق در 
کنار آب کشاورزی، شرب، صنعت و مواردی 
 همچ��ون حق س��هام داران در نظ��ر گرفته

 شود.
نماینده خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای 
اسالمی در پاسخ به این س��ؤال که “تعیین 
تکلیف پروژه بهش��ت آباد به کجا انجامید”، 
گفت: وزیر نیرو همچنان بر موضع قبلی خود 
درباره انتقال آب بهش��ت آباد از طریق لوله 
اصرار دارد اما این مسئله هنوز قطعی نشده و 
بر این اساس مردم اصفهان تا تصمیم گیری 
نهای��ی در این زمینه اجازه عب��ور هیچ گونه 
لوله ای را از خطوط م��رزی اصفهان به طرف 

بهشت آباد نخواهند داد.

وی اضافه کرد: نماین��دگان اصفهان در این 
جلسه بار دیگر اعتراض خود را برای نادیده 
گرفتن بیش از ۱۰ س��ال کار کارشناسی بر 
پروژه بهشت آباد مطرح و درنهایت قرار شد تا 
بار دیگر کارشناسانی از وزارت نیرو با نظارت 
گروه انرژی مجل��س برای بررس��ی دوباره 

موضوع وارد عمل شوند.
وزي�ر نی�رو اق�دام عمل�ی ب�رای 
مديريت يکپارچ�ه زاين�ده رود انجام 

نداده است
صرام��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه “با 
توجه به اینک��ه مدیری��ت یکپارچه حوضه 
زاین��ده رود ماه ه��ا پیش مصوب ش��ده چرا 
اقدام عملی در این زمینه ش��اهد نبوده ایم”، 
ابراز داشت: برخی استان ها نفوذ خاصی در 
وزارت نیرو دارند و این مس��ئله سبب شده 
تا از ط��رف وزیر نیرو ش��اهد اق��دام خاصی 
 برای اس��تقرار مدیریت یکپارچه زاینده رود

 نباشیم.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع تا رس��یدن 
به نتیجه نهایی جزو مطالب��ات نمایندگان 
 اصفهان��ی امضاکنن��ده اس��تیضاح کننده 
چیت چی��ان خواهد بود، بیان داش��ت: این 
مدیریت باید بدون ش��رایط جان��ب گیرانه 
انتخاب شود تا تمام حوضه های زاینده رود را 

مدنظر قرار داده و بتواند به درستی تقسیمات 
آب برای حوضه های مختل��ف زاینده رود را 

مدیریت کند.
مهلت يک ماهه نمايندگان اصفهان 
ب�ه وزي�ر نی�رو ب�رای تصمی�م درباره 

بهشت آباد
نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس 
ش��ورای اس��المی همچنین راجع به نتیجه 
تصمیم گیری برای استیضاح وزیر نیرو تأکید 
کرد گف��ت: نماین��دگان اصفهان ب��ار دیگر 
فرصت یک ماهه ای برای تعیین تکلیف نحوه 
انتقال آب بهش��ت آباد به وزیر نیرو داده اند و 
در پایان این فرصت، تصمیم نهایی در زمینه 

استیضاح گرفته می شود.
اص�رار وزير نیرو ب�رای انتقال آب 

بهشت آباد از طريق لوله
نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس 
شورای اس��المی گفت: وزیر نیرو همچنان 
ب��ر موضع قبل��ی خود درب��اره انتق��ال آب 
بهش��ت آباد از طریق لوله اصرار دارد اما این 
مس��ئله هنوز قطعی نش��ده و بر این اساس 
مردم اصفهان ت��ا تصمیم گی��ری نهایی در 
این زمین��ه اجازه عبور هیچ گون��ه لوله ای را 
از خطوط مرزی اصفهان به طرف بهشت آباد 
نخواهند داد.محس��ن صرامی فروشانی در 
گفتگو ب��ا خبرنگار مهر در ارتب��اط با نتیجه 
جلسه نمایندگان دو استان هم جوار با وزیر 
نیرو و رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: این جلس��ه مش��ترک روز دوشنبه 
می��ان اس��تانداران اصفه��ان و چهارمحال 
بختی��اری، برخ��ی نمایندگان دو اس��تان 
ازجمله امضاکنندگان استیضاح چیت چیان 
و با حضور وزی��ر نیرو و آق��ای الریجانی در 
دفتر رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برگزار 
ش��د.وی افزود: نمایندگان استان اصفهان و 
استاندار مواضع شفاف خود را درباره مسائل 
و مشکالت مختلف آب، حق آبه اصفهانی ها 
و زاینده رود مطرح کردن��د و برخی ابهامات 
نمایندگان چهارمحال بختیاری نیز توسط 
نمایندگان اصفهانی اس��تیضاح کننده وزیر 

نیرو استماع شد.

اصرار وزير نیرو  برای انتقال آب بهشت آباد از طريق لوله

تأکید رئیس مجلس بر جاری شدن آب در زاینده رود

بايد حقوق سهم آبه داران و حق 
آبه داران به رس�میت ش�ناخته 
شود و بر اين نکته نیز تأکید شد 
که مديري�ت يکپارچ�ه حوضه 
زاينده رود توسط وزير نیرو بايد 
به ش�کل جدی تری با اس�تقرار 
يافتن اين مديريت دنبال ش�ود 
همچنی�ن آق�ای الريجان�ی به 
ش�فافیت اين موضوع را مطرح 
کردند ک�ه بايد آين�ده اصفهان 
به عن�وان پايتخ�ت فرهنگ�ی 
جهان در تصمیم گیری ها مدنظر 

قرارگیرد

مهلت يک ماهه نمايندگان اصفهان به وزير نیرو  برای تصمیم درباره بهشت آباد

روزهای تغییر و تحول در اتحاديه اروپا؛
چه کسی بر صندلی کاترين اشتون تکیه خواهد زد؟

گمانه زنی ها بر سر جايگزين احتمالی وی همچنان ادامه دارد

 نحوه فروش منزل مسکونی مجرم برای
 تأديه ديون تصويب شد

 وال استريت ژورنال: تمديد مذاکرات
 به نفع ايران است

نمایندگان مجلس در الیحه نحوه اجرای محکومیت های 
مالی، به منظور تأمین نظر ش��ورای نگهبان، نحوه فروش 
منزل مسکونی مجرم برای تأدیه دیونش را تعیین و تصویب 

کردند.
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلس��ه علنی 
صبح دی��روز  )چهارش��نبه( خان��ه ملت، بررس��ی الیحه 
نحوه اجرای محکومیت های مالی اعاده ش��ده از ش��ورای 
 نگهبان را ادامه دادند و رس��یدگی به این الیحه را به اتمام 

رساندند.

وکالی ملت در نشست علنی روز گذشته مجلس به منظور 
تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصالحاتی 
مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد ۲۶، ۲۷، ۲8، ۲۹ و ۳۲ را 

با اصالحاتی تصویب کردند.
به موج��ب مصوبه مجل��س،  چنانچ��ه منزل مس��کونی 
 محکوم علیه بی��ش از  نی��از و  ش��أن عرف��ی او در حالت

 تنگ دس��تی  بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد 
و مش��ارالیه حاضر به فروش منزل مس��کونی خود تحت 
نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له 
به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی 
به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف 
تأدیه دیون محکوم علیه خواهد ش��د، مگر اینکه استیفای 
محکوم به به طرق س��هل تری مانند استیفا  از محل منابع 
بخش مازاد منزل مس��کونی محکوم علیه یا انتقال س��هم 
مشاعی از آن به ش��خص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد 
 که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد

 شد.

 

وال استریت ژورنال با اشاره به آزاد شدن ۲.8 میلیارد دالر از 
پول های بلوکه شده ایران تمدید ۴ ماهه مذاکرات را کاماًل 

به نفع ایران دانست.
خبرگزاری وال استریت ژورنال در مقاله ای تحلیلی نوشت: 
تمدید مذاکرات هس��ته ای با ایران تا چهار ماه دیگر و آزاد 
شدن قسط هفتم پول های بلوکه شدن ایران، درحالی که 
غرب در زمینه محدود کردن ظرفیت غنی سازی اورانیوم، 
نس��بت به توافق کوتاه مدت صورت گرفته در نوامبر سال 

گذشته، پیشرفتی نداشته اس��ت، برای ایران یک پیروزی 
محسوب می شود.یک مقام ارش��د دولت آمریکا در همین 
زمینه اخی��راً اظه��ار کرده اس��ت: ما در مس��ائل کلیدی 
پیش��رفت های خوبی در مذاکرات داشته ایم و پیشنهاد ها 
سازنده ای از جانب دو طرف در راستای رسیدن به یک توافق 
جامع، مطرح شده است. در راستای اعتمادسازی بیش تر 
و اطمینان غرب از این که ایران به دنبال س��اخت س��الح 
هسته ای نیست، فرمول های پیچیده ای وجود دارد که حل 

آن ها زمان بر است.
وی  ادام��ه داد: گره ه��ای کور مذاک��رات با ایران بر س��ر 
موضوعاتی مثل طراحی راکتورها،  میزان اکسیداس��یون 
و غنی سازی اورانیوم در ایران اس��ت.این مقام ارشد دولت 
اوباما ادعا ک��رد: هنوز نمی دانیم رس��یدن ب��ه یک توافق 
جامع با ایران، از دس��ت یابی این کشور به سالح هسته ای 
جلوگیری خواهد کرد یا ب��ه ایران این فرص��ت را خواهد 
 داد که ه��ر زمان که خواس��ت به دنبال س��اخت س��الح

 هسته ای باشد.



یادداشت

مسیرهای راهپیمایی روز جهانی 
قدس در اصفهان اعالم شد

 ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات اس��امی اس��تان اصفه��ان در
 اطاعیه ای با دعوت از عموم مردم والیتمدار اس��تان اصفهان 
 ب��رای ش��رکت در راهپیمای��ی روز جهانی قدس، مس��یرهای

 هشت گانه این مراسم را اعام کرد.
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس از ساعت 10 از مسیرهای 

تعیین شده آغاز و به میدان امام )ره( منتهی می شود.
مسیر شماره یک: مس��جد مصلی، میدان قدس، خیابان هاتف، 
میدان امام علی )ع(، چهارراه شکر شکن، خیابان حافظ و میدان 
امام )ره(.مسیر شماره دو: مسجد آیت اهلل خادمی، میدان شهدا، 
خیابان چهار باغ پایین، میدان امام حسین )ع(، خیابان سپاه و 
میدان امام )ره(.مسیر شماره سه: مسجد اهلل، میدان احمدآباد، 

خیابان احمد آباد، خیابان حافظ و میدان امام )ره(.
مسیر شماره چهار: مسجد نورباران، چهار راه نورباران، خیابان 
ش��ریف واقفی، چهار راه نقاشی، چهار راه ش��کر شکن، خیابان 
حافظ و میدان امام )ره(.مس��یر ش��ماره پنج: مس��جد حجت 
اکبر، خیابان ش��یخ صدوق، پل فردوس��ی، خیابان فردوس��ی، 
مسجداالقصی، میدان فلسطین، خیابان اس��تانداری، خیابان 

سپاه و میدان امام )ره(.
مسیر شماره ش��ش: مس��جد الهادی، میدان انقاب، چهار باغ 
عباسی، میدان امام حسین )ره(، خیابان سپاه، میدان امام )ره(.

مسیر شماره هفت: مس��جد جامع گورتان، مسجد بهاران چی، 
خیابان آتش��گاه، فلکه جهاد، خیابان صارمیه، خیابان طالقانی، 

میدان امام حسین )ع(، خیابان سپاه، میدان امام )ره(.
مسیر شماره هش��ت: مس��جد موس��ی بن جعفر )ع(، خیابان 
حکیم نظام��ی، خیابان نظر ش��رقی، خیابان توحی��د، خیابان 
 ش��هید مطهری، میدان انقاب، چهار باغ عباس��ی، میدان امام 
حسین )ع(، خیابان سپاه و میدان امام )ره(.اصفهان روز جمعه 
بار دیگر ش��اهد حضور حماس��ی مردم روزه دار در دفاع از قبله 
اول مسلمین و فریاد علیه نسل کش��ی رژیم تروریستی غاصب 
اس��راییل خواهد بود.گروه ها، اصناف و اقشار مردم در چند روز 
گذش��ته با صدور اطاعیه هایی در محکومیت کش��تار زنان و 
کودکان غزه توسط مزدوران صهیونیست جهانی، آمادگی خود 

را برای حضور در راهپیمایی روز قدس اعام کرده اند.
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مرخصی بیش از هزار زندانی در  رمضان از زندان های استان
دادستان عمومی و انقاب دادگستری استان اصفهان گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان 

تاکنون بیش از یک هزار نفر زندانی از زندان های استان اصفهان به مرخصی رفته اند.
محمدرضا حبیبی  اظهار کرد: پیش از بخش نامه قوه قضائیه از ابتدای ماه رمضان تاکنون 

زندانیان استان  به مرخصی رفته اند و این روند تا ایام عید فطر ادامه دارد.
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  نشس��ت خب��ری امض��ای 
تفاهم نامه راه ان��دازی مرکز 
رش��د فرهنگ هنر و رسانه 
 مابین اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی استان 
اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با حضور 
مدیران این دو نهاد و اصحاب رسانه اصفهان برگزار 
شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی در این نشست 
بر تجاری س��ازی و تولید ث��روت از طریق ایده های 
فرهنگی و رسانه ای تأکید کرد و گفت: تجاری سازی 
ایده های فرهنگی و رسانه ای سخت تر از حوزه صنعت 

است و این مدل در ایران تازگی دارد.
محمد قطبی افزود: مراکز رش��د زیرمجموعه ای از 
شهرک علمی تحقیقاتی و بهترین مدل حمایت از 
دانش و تجربه برای ورود به عرصه های تجاری سازی 
هستند. قطبی رسالت راه اندازی مرکز رشد فرهنگ 
هنر و رسانه را حمایت از فناوری های نرم و هویت ساز 
دانست و گفت: به محض پذیرش هسته های ورودی 
در گام اول ی��ک دفتر به آن ها داده می ش��ود که در 
حال حاضر قسمتی از هنرستان های هنرهای زیبا 
و مجتمع استاد فرشچیان به این منظور اختصاص 
داده شده است و بعضی از دستگاه ها که ایده مرتبط 

به آن هاست به این هس��ته ها محلی برای استقرار 
اختصاص می دهند.

قطبی بابیان اینکه این هسته ها 6 ماه فرصت دارند 
که ایده خ��ود را تبدیل به طرح نامه رس��می کنند 
گفت: پس از انجام این کار، این هس��ته ها به عنوان 
شرکت های دانش بنیان معرفی می شوند و می توانند 
از امتیازات شرکت های دانش بنیان استفاده کنند. 
وی ادامه داد: ش��رکت های دانش بنیان بر اس��اس 
قانون از پرداخت مالیات معاف هس��تند همچنین 
این شرکت ها تابع قوانین مناطق آزاد تجاری هستند 
و آس��ان ترین و روان ترین قوانین گمرکی مشمول 
حال این شرکت ها می ش��ود. قطبی افزود: اگر این 
شرکت های دانش بنیان بخواهند با ارگانی قرارداد 
ببندند می توانند از تراز مالی شهرک علمی تحقیقاتی 
استفاده کنند مگر اینکه تراز مالی شرکت خودشان 
صفر باش��د. قطبی ایجاد اعتبار برای ش��رکت های 
دانش بنیان را از دیگر مزایای این شرکت ها دانست 
و افزود: وقتی که این شرکت ها ثبت می شوند برای 
آن ها  از 5 تا 75 میلیون اعتبار در نظر گرفته می شود 
که البته این پول مستقیم به آن ها پرداخت نمی شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی هنر بنیان بودن این 

شرکت ها عاوه بر دانش بنیان بودن را  وجه تمایز آن ها 
با دیگر شرکت های دانش بنیان دانست و افزود: تفاوت 
دیگر این شرکت ها در شورای پذیرش است که در این 
زمینه ،هم متخصصانی از ش��هرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان حضور خواهند داش��ت و هم متخصصانی از 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی داوری مشترک 

انجام خواهند داد.
قطبی افزود: حمای��ت دیگری که از این ش��رکت ها 
می شود پرداخت وام به آن هاس��ت و به محض اینکه 
ایده آن ها به مرحله تولید برس��د به سازمان صنایع 
کوچک معرفی می شوند و ش��رکت های دانش بنیان 
در اولویت دریافت وام قرار می گیرند و شهرک علمی 
و تحقیقاتی ضمانت آن ها را می کن��د. وی راه اندازی 
پارک فرهنگ و هنر و رس��انه را از اه��داف آتی اداره 
کل ارشاد استان اصفهان بعد از راه اندازی مرکز رشد 
فرهنگ هنر و رسانه دانس��ت و خاطرنشان کرد: در 
یک افق ده سال مدنظر داریم که پارک فرهنگ هنر و 
رسانه را راه اندازی کنیم و باید همت کنیم در یک افق 
15 ساله یک شهرک فرهنگ هنر و رسانه در اصفهان 

راه اندازی کنیم.
ریی��س ش��هرک علم��ی تحقیقات��ی اصفه��ان نیز 
در این نشس��ت به تاش های مؤثر مدیرکل ارش��اد 
 اس��تان اصفهان درراه اندازی این مرکز اشاره کرد و 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال های گذش��ته ش��هرک 
علمی تحقیقاتی تجارب بس��یاری در تجاری سازی 
فعالیت های شرکت های دانش بنیان داشت که شامل 
حوزه های مهندسی، فنی، پزشکی و کشاورزی بوده 
و این کار در حوزه فرهنگی کمتر انجام گرفته اس��ت. 
مهدی کشمیری یادآور شد: در خارج از کشور عرصه 
هنر، فرهنگ و رسانه بسیار اقتصادی است اما جای این 
موضوع در ایران خالی است و امیدوارم راه اندازی مرکز 
رشد فرهنگ هنر و رسانه در این زمینه راه گشا باشد.

وی زم��ان راه اندازی این مرک��ز را 4 تا 6 م��اه آینده 
دانس��ت و اضافه کرد: م��ا به عنوان ش��هرک علمی 
تحقیقاتی تجربه و زیرساخت های خود را در اختیار 
این مرکز قرار می دهی��م و آن را با تجربیات اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی به اشتراک خواهیم گذاشت. 
کش��میری افزود: این مرکز برای اولین بار در کشور 
 راه اندازی می شود که امیدوارم الگوی خوبی برای تمام

 کشور باشد.

راه اندازی مرکز رشد فرهنگ هنر و رسانه تا 6 ماه آینده

ایده های رسانه ای تجاری سازی می شود

یادداشت

کلیات طرح ساماندهی اطراف حرم 
زینبیه تا دو ماه آینده قطعی می شود

 ش��هردار منطقه 14 اصفه��ان از قطعی ش��دن کلیات طرح 
ساماندهی اطراف حرم زینبیه تا دو ماه آینده خبر داد.

محمدباقر کاهدوزان با اعام این مطلب اظهار داشت: جلسات 
نهایی پیرامون اجرای این طرح در حال برگزاری است و پیش 
بینی می ش��ود تا دو ماه آینده کلیات طرح ساماندهی اطراف 

حرم زینبیه قطعی شود.
وی اذعان داش��ت: در حال حاضر مباحث اقتصادی این طرح 
در حال بحث و بررس��ی می باش��د تا متراژ قطعی این پروژه 

مشخص شود.
گفتنی اس��ت؛ این پروژه به منظور بهبود شرایط اطراف حرم 
زینبیه اجرا می شود و به طور حتم باعث ایجاد تحولی در این 

محدوده و منطقه خواهد شد.

 کشف کوره های غیرقانونی زغال 
در شهرستان آران و بیدگل

 رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری شهرس��تان
  آران و بیدگل گفت: کوره های زغال غیر قانونی در روس��تای 
محمد آباد بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل که سبب 

آسیب رسیدن به درختان شهرستان شده بودند، کشف شد.
ابوالفضل معینی نژاد با اشاره به کشف این کوره های غیر قانونی 
اظهار کرد: همراه این کشف که با همکاری کانتری ابوزیدآباد 

صورت گرفت یکصد درخت تاغ قطع شده نیز کشف شد.
وی افزود: متخلفان با ایجاد کوره های زغال و با قطع درختان 
تاغ شامل از س��بز و خش��ک، آن ها را تبدیل به زغال کرده و 
اقدام به فروش می کردند که دستگیر و به مقر نیروی انتظامی 

منتقل شدند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با اش��اره به 
اینکه بر اس��اس ماده 43 فصل جرائ��م و مجازات های قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با موضوع ممنوعیت 
بریدن و ریشه کن کردن بوته ها، خارها، درختچه های بیابانی و 
کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی که متخلف به 
حبس تکدیری و پرداخت غرامت محکوم می شود، بیان کرد: 
در راستای اجرای این قانون نیروهای یگان حفاظت شهرستان 
نیز با همکای واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و 

نیروی انتظامی اقدام به دستگیری متخلفان کردند.

B 1/4 میلیون ایرانی مبتالبه هپاتیت
رئیس شبکه هپاتیت کشور، از هپاتیت B به عنوان شایع ترین 
هپاتیت ویروس��ی مزمن کب��دی در دنی��ا نام ب��رد و گفت: 
یک میلیون و 400 هزار نف��ر در ایران به ای��ن بیماری مبتا 

هستند.
به گ��زارش خبرن��گار مه��ر، دکتر س��ید موید علوی��ان روز 
چهارشنبه در نشست خبری روز جهانی هپاتیت )6 مرداد(، 
گفت: در این روز کشورهای دنیا س��عی در افزایش آگاهی و 
اطاع رسانی مردم در زمینه بیماری های کبد و هپاتیت های 
مختلف دارند چراکه اگر دانش م��ردم در این زمینه افزایش 

یابد، بی تردید جامعه سالمی خواهیم داشت.
وی، هپاتیت B را ش��ایع ترین هپاتیت ویروسی مزمن کبدی 
در دنیا خواند و گف��ت: 350 میلیون نفر در دنیا و یک میلیون 
و 400 هزار نفر نیز در ایران به این بیماری مبتا هستند. در 
سال 1373 واکسیناسیون نوزادان و افراد پرخطر سبب شد 
که امروز هپاتیت B در جمعیت زیر 20 سال کشور بسیار نادر 
باشد. این موضوع به مدد تاش شبکه بهداشت و درمان کشور 
حاصل ش��د. البته کاهش بار هپاتیت B تنها مختص به ایران 

نیست بلکه موضوعی جهانی است.
علویان بابیان اینکه میزان بروز هپاتیت B رو به کاهش است، 
افزود: همچنین واکسیناسیون متولدین 68 تا 70 کمک کرد 
تا پوشش بیش��تری در این زمینه اتفاق افتد. خوشبختانه در 
حال حاضر انتقال هپاتیت B از مادر ب��ه نوزاد نداریم و از این 
موضوع جلوگیری شده اس��ت. اما باید مراقب راه های انتقال 
دیگر ازجمله انتقال از طریق اعتیاد تزریقی و روابط جنس��ی 
ناس��الم باش��یم. هرچند برخورداری از جمعیتی جوان برای 
کشور یک فرصت است، اما به دلیل همین جمعیت جوان هم 
جلوگیری از رفتارهای پرخطر از اهمیت بیش��تری برخوردار 

است.

 جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و
 ۷6۹ هزار نفر رسید

مدیرکل دفتر آمار و اطاعات جمعیتی و مهاجرت س��ازمان 
ثبت احوال کشور بابیان اینکه جمعیت کشور تا پایان خرداد 
س��ال جاری 77 میلیون و 76۹ هزار و 5۹1 نفر بوده اس��ت، 
اخباری غیر از این آمار را که از قول وی نقل شده است رد کرد.

 علی اکبر محزون با بیان اینکه جمعیت کشور تا پایان خرداد 
س��ال جاری 77 میلیون و 76۹ هزار و 5۹1 نفر است، گفت: 
در سه ماه نخست س��ال 13۹3 تعداد 358 هزار و 325 واقعه 
والدت به ثبت رسیده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 5 

درصد افزایش داشته است.

 نسخه ای که وزارت بهداشت 
برای تنبل ها پیچید

رژیم غذایی نامناسب، فشارخون باال، چاقی، تحرک فیزیکی 
ناکافی و سیگار پنج عامل خطر بیماری های غیر واگیر هستند 
که مرگ های زودرس )زیر 70 سال( ناشی از سکته های قلبی، 
مغزی، سرطان، دیابت، بیماری های تنفسی و سایر بیماری ها 

را سبب می شوند.
تحرک فیزیکی چهارمین عامل خطر بیماری های غیر واگیر و 
البته تنها ریسک فاکتوری است بر روی سه عامل قبل از خود 
تأثیر دارد؛ چراکه تحرک فیزیکی بر اش��تهای افراد و تنظیم 
فش��ارخون نقش دارد و همچنین به دلیل سوزاندن چربی ها 

می تواند وزن را کنترل کند.
همچنی��ن حرکات منظم بدنی عاوه بر س��امت جس��م در 
سامت روحی - روانی و اجتماعی افراد نیز تأثیر بسزایی دارد؛ 
به طوری که با ه��ر بار فعالیت جمعی یا حتی فردی ورزش��ی 

جمله “حال خوب با ورزش” را به عین درک می کنیم.

اخبار کوتاه

SMS

از سوی رییس مرکز سالمت محیط و کار عنوان شد

هشدار جهت تبلیغ سوء  فروش دستگاه های تصفیه آب
معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت

معرفی مسن ترین و کم سن  ترین زائران ایرانی

رییس مرکز س��امت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: 
برخی شرکت های دستگاه های تصفیه آب برای آلوده جلوه 
دادن آب آشامیدنی و فروش دستگاه های خود، فیلم سازی 

می کنند. کاظم ندافی افزود: در این فیلم ها آب آشامیدنی 
شبکه لوله کشی را با  الکترودهای تجاری )آهن – آلومینیوم( 
الکترولیز می نمایند. آب دارای اماح با الکترودهای تجاری 
)آهن و آلومینیوم( باعث تولید رنگ و لجن در اثر آزادسازی 
یون های آلومینیوم و آهن شده و منجر به تولید آبی کدر و 
سیاه می شود که به تصور اش��تباه، ناخالصی های آب است 
درحالی که رسوبات تشکیل شده ناشی از واکنش یون های 
آزادشده از الکترودها با آب مورد آزمایش است.وی با تأکید بر 
این که این گونه الکترودها تقلبی است،خاطرنشان کرد: تمام 
آب های سطحی و زیرزمینی حاوی یون هایی مانند سدیم، 
پتاسیم، کلسیم، منیزیم و... هستند که ناشی از انحال مواد 
معدنی در آب بوده و وجود آن ها درصورتی که در محدوده 

مجاز باشند، برای سامت مفید است.

معاون حج، عمره و عتبات س��ازمان حج و زیارت ضمن 
اعام اینک��ه پروازه��ای حج امس��ال از ف��رودگاه امام 
خمینی)ره( انجام خواهد گرفت، گفت: مسن ترین زائر 

ایرانی حج امسال 111 سال سن دارد.
ناصر خدرنژاد گفت: امسال پروازهای حج ایستگاه پروازی 
تهران، از فرودگاه امام خمینی )ره( انجام می شود و البته 
منتظریم کارهای زیربنایی مورد نظر سازمان حج و زیارت 

انجام شود.
وی همچنین درخصوص مسن ترین و کم سن ترین زائر 
حج امسال بیان کرد: مس��ن ترین زائر امسال خانه خدا 
111 سال سن و کم سن ترین زائر، پسربچه ای ۹ ساله از 

میمه اصفهان است.
 معاون ح��ج، عم��ره و عتبات س��ازمان ح��ج و زیارت

 ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون پروازهای عتبات عالیات 
به صورت مرتب در حال انجام است و مشکلی در اعزام ها 

وجود ندارد.

وزارت بهداش��ت بنا دارد از این پس برای رفع نی��از مناطق محروم، کاهش 
 خروج دانش��جویان ایرانی به خارج از کش��ور و جلوگی��ری از نفوذ فرهنگ 
غیر اس��امی، بورس��یه ای داخلی را فراخوان کند که در اولی��ن فراخوان با 

استقبال دانشجویان مواجه شده است.
به گزارش فارس، فراخوان بورس داخل دانشجویان دکتری وزارت بهداشت 
۹3 برای اولین بار اعام شد. بورس��یه داخل کشور برای دانشجویان دکتری 
تخصصی وزارت بهداش��ت بدین معنی اس��ت که پس از بورس ش��دن یک 
دانشجوی دکتری، این دانشجو به محض فارغ التحصیلی به استخدام موقت 

آن دانشگاه در خواهد آمد.
بورس��یه وزارت بهداش��ت به منظور تأمین نیازهای آموزش��ی و تخصصی 
دانشگاه های علوم پزش��کی به ویژه در مناطق محروم کشور از طریق تربیت 
 )Ph.D( دانش��جو  در دانش��گاه های داخل و در مقطع دکت��رای تخصصی

طراحی شده است.
این هدف در رش��ته هایی ک��ه امکان تربی��ت آن ها در داخل وج��ود دارد و 
بهره گیری از این نیروی انسانی در امور آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز کشور 

و کاهش تعداد دانشجوی اعزامی به خارج از کشور دنبال می شود.
به همین علت وزارت بهداش��ت قرار اس��ت از این پس ب��رای جلوگیری از 
 صرف هزینه های ارزی و نفوذ فرهنگ غیر اس��امی، همه س��اله تعدادی از 
پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون دوره های دکترای تخصصی )Ph.D( را 

به بورس تحصیلی داخل اختصاص دهد.
سلیمان احمدی، رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در این باره به 
فارس می گوید: اولین فراخوان کشوری بورس دانشجویان دکترای تخصصی 
داخل کش��ور ش��امل گروه های علوم پایه پزشکی، بهداش��ت، داروسازی، 

دندانپزشکی و پرستاری است.
وی با بیان اینکه از این پس بر اساس تقویم هیئت عالی جذب شورای عالی 
انقاب فرهنگی مقرر شده است که همه س��اله در اردیبهشت این فراخوان 
اعام شود می گوید: اهدافی که در این دوره و فراخوان دنبال می کنیم عدالت 

در جذب و پذیرش دانش��جویان برای بورس��یه و تأمین کادر هیئت علمی 
مجرب، متعهد و دارای معلومات علمی و آموزشی باال به عنوان عضو هیئت 

علمی گروه پزشکی به طور برجسته است.
احمدی اهداف دیگر این فراخوان را نیازس��نجی دانش��گاه ها اعام کرده و 
می گوید: این فراخوان در 51 رش��ته که ش��امل داروس��ازی در 11 رشته، 
پیراپزشکی 4 رشته، علوم پایه پزشکی 21 رشته، مدیریت سامت و آموزش 
پزشکی و اخاق پزشکی 8 رشته، بهداشت 5 رشته، پرستاری و دندانپزشکی 

هر یک در 1 رشته خواهد بود.
رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ادامه می دهد: امتیاز داوطلبان 
بر اساس رشته محل محاسبه می شود و در مجموع 208 ظرفیت در 51 رشته 

و برای 56 دانشگاه جذب خواهند شد.
احمدی ادامه می دهد: این فراخوان اختصاص به دانش��جویانی دارد که در 
مقاطع دکترای تخصصی در دانش��گاه های علوم پزش��کی و در رش��ته های 
اعام شده تحصیل می کنند و در صورت جذب و طی مراحل گزینش علمی 

و عمومی و پس از موافقت ش��ورای اجرایی بورس، حکم بورس دانشجویان 
صادر خواهد شد و پس از فارغ التحصیلی در دانشگاهی که بورسیه شده اند 
به طور مس��تقیم به عنوان هیئت علمی متعهد خدمت با مرتبه استادیاری 

اشتغال خواهند داشت.
 وی می گوید: بر اساس نیازسنجی انجام شده از دانشگاه های کمتر برخوردار 
مقرر شد تا داوطلبان این دانش��گاه ها حق انتخاب 2 رشته را داشته باشند تا 
امکان جذب توسط این دانش��گاه ها افزایش یابد و برعکس در دانشگاه های 
مادر و بزرگ مثل تهران، شهید بهش��تی، شیراز، اصفهان و مشهد داوطلبان 

فقط اجازه انتخاب یک رشته و محل را داشته باشند.
شرایط بورس داخل وزارت بهداشت ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی با همکاری مرکز خدمات آموزشی 
اولین فراخوان بورسیه دانشجویان مقطع Ph.D. دانشگاه های علوم پزشکی 
     .jazb کشور را برگزار می کند. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی به آدرس 
aac.behdasht.gov. ir ب��وده و ماک ثبت ن��ام متقاضیان در فراخوان، 

گرفتن کد رهگیری است.
1- پذیرش متقاضی در مقط��ع دکتری تخصصی )Ph.D( در رش��ته های 
 مورد نیاز علوم پایه پزش��کی، داروسازی و دندانپزش��کی )صرفاً رشته های

 جامعه نگر، مواد دندانی( خواهد بود. متقاضیان بایستی در آزمون سراسری 
دکترای تخصصی پذیرفته شده باشند.

2- در خصوص رزمندگان، جانبازان، همس��ران و فرزن��دان جانباران باالی 
پنجاه درصد، آزادگان، فرزندان و همسران ش��هدا بر اساس مصوبه مجلس 

شورای اسامی عمل خواهد شد.
3- حداکثر سن برای داوطلبان جهت استفاده از بورس داخل 40 سال است.

تبصره: به سقف س��نی ایثارگران ش��امل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور 
داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی 25 درصد، آزادگان باالی 3 سال اسارت، 
فرزندان جانبازان باالی 50 درصد، فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از 3 سال 

اسارت، حداکثر تا 5 سال افزوده خواهد شد.

توسط وزارت بهداشت صورت گرفت

بورسیه ای برای جلوگیری از فرار مغزهای کشور
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اخبار کوتاه

 مدير روابط عمومی و امور بین الملل 
گروه صنايع گیتی پسند

 حل مشکل سپرده گذاران
 گیتی پسند تا نیمه دوم شهريور

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه صنایع گیتی پسند 
گفت: مش��کل س��پرده گذاران گیتی پس��ند با تدبیر معاون 
دادستان و مسئوالن اس��تان اصفهان تا نیمه دوم شهریورماه 
حل می شود.محمد گیوی اظهار کرد: نزدیک به سه سال است 
 که هیئت مدیره گ��روه پیگیری های زی��ادی را انجام داده تا 
گیتی پس��ند بتواند به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران 
عمل کرده و سرمایه آن دسته از کسانی که خواهان بازگشت 

سرمایه هایشان هستند را تأمین و پرداخت کند.
گیوی به جلسه مورخه 19 خردادماه سال جاری که به ریاست 
معاون دادستان عمومی و انقالب اصفهان تشکیل شد اشاره 
کرد و گفت: در این جلس��ه که تعدادی از مس��ئوالن استان 
همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره گیتی پسند هم 
حضور داشتند، مقرر شد با توجه به موضوع تبدیل مجموعه 
گیتی پسند و کلیه ش��رکت های وابسته به س��هامی، هیئت 
مدیره گیتی پسند متعهد گردد تا بر مبنای نظر کارشناسان 
رسمی دادگستری، افرادی که به جای مطالبات خود خواستار 

دریافت سهام هستند را سهیم کند.
وی در ادامه گفت: همچنین س��رمایه سایر افرادی که حاضر 
نیستند سهام دریافت کنند را با فروش سهام به اشخاص ثالث 
از طریق تبلیغات، حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت کنند 
که نیمه دوم شهریورماه سال جاری در واقع تاریخی است که 
مشکل سپرده گذاران گیتی پسند، بر این اساس حل خواهد 
شد.وی در خصوص سخنان دادستان اصفهان در اوایل تیرماه 
که گفته ب��ود مهلت قانونی گیتی پس��ند ب��رای بازپرداخت 
سرمایه های مردمی به پایان رسیده تصریح کرد: این صورت 
جلسه که به امضای معاون دادس��تان و اعضای هیئت مدیره 
گیتی پسند رسیده نشان می دهد این گروه صنعتی تا اواخر 
ش��هریورماه فرصت دارد و همان طور که گفته شد بر همین 
مبنا موضوع در حال پیمودن مسیر است.مدیر روابط عمومی 
گیتی پسند گفت: هیئت مدیره در این مدت که بیش از یک 
ماه آن گذشته، پیگیری ها و رایزنی های زیادی را به مانند سه 
سال گذش��ته انجام داده و این نوید را می دهیم که نیمه دوم 
شهریورماه، قول و تعهد عملیاتی می شود.وی با تقدیر از مردم 
استان، به ویژه س��پرده گذاران که در مدت سه سال گذشته 
علیرغم تأخیرهای بس��یار در بازپرداخت ها، صبر پیشه کرده 
و همراهی کردند افزود: این حمایت موجب شد تا بزرگ ترین 
بخش خصوص��ی در صنع��ت س��اختمان و پلیمر اس��تان و 
کشور همچنان اس��توار بماند و مردان و جوانان متخصص و 
سخت کوش بسیاری، با امید و اش��تیاق برای خودکفایی این 
مرز و ب��وم تالش کنن��د.وی در خصوص برنام��ه زمان بندی 
بازپرداخت نیز گفت: جزییات و نحوه مراجعات برای دریافت 
سرمایه ها از طریق روابط عمومی گروه، متعاقباً اعالم خواهد 
شد.گیوی از عموم مردم به ویژه سپرده گذاران خواست، اخبار 
مربوط به گروه صنایع گیتی پسند را صرفاً از سایت رسمی این 
گروه صنعتی به نشانی www.sgpco.com پیگیری و رصد 
کرده و اجازه ندهند شایعات و تحرکات غیرقانونی مشکوک 
و برخالف مسیر حل مسئله، ذهنشان و جو جامعه را مسموم 

و مختل کند.

 7 هزار طرح نیمه کاره صنعتی
 در اصفهان وجود دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 7 هزار 
طرح نیمه کاره صنعتی در س��طح استان اصفهان وجود دارد 
که برای اتمام این طرح ها به 70 هزار میلی��ارد تومان اعتبار 

نیازمند هستیم.
اس��رافیل احمدیه در آیین تودیع و معارفه سرپرس��ت اداره 
صنعت، معدن و تجارت گلپای��گان اظهار کرد: در حال حاضر 
250 هزار نفر در 8 هزار و 600 واحد صنعتی بزرگ و کوچک 

استان اصفهان مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه 643 معدن در استان اصفهان موجود است 
و از این لحاظ اس��تان اصفهان جایگاه سوم را در کشور کسب 
کرده اس��ت، ادامه داد: اما از رتبه اکتشاف معادن در رتبه 26 
کشور قرار داریم و حدود 8 هزار نفر در معادن استان اصفهان 
به کار اشتغال دارند.رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان تاکید کرد: 7 هزار طرح نیمه کاره در سطح استان در 
دست اجرا داریم که برای اتمام این طرح ها به 70 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیازمند هس��تیم که امیدواریم با کمک دولت و 
منابع صندوق ذخیره ارزی این طرح ها به پایان برسد و زمینه 

اشتغال 150 هزار نفر دیگر فراهم شود.

احتمال خاموشی در اصفهان با عبور 
مصرف برق از مرز ۴۶۰۰ مگاوات

روز گذشته مصرف کل شبکه برق کشور از مرز 47 هزار و 105 
مگاوات گذش��ت به این معنا که ذخیره گ��ردان نیروگاه های 
کشور تقریباً به صفر رسیده و اکنون ذخیره جبران کننده ای 
نداریم و باید با مدیریت مصرف شبکه سراسری برق را حفظ 
کنیم همچنین تا این لحظه میزان مصرف برق استان اصفهان 
حدود 4 هزار و 350 مگاوات برآورد ش��ده و با توجه به اینکه 
اس��تان نیز ذخیره گردان و عملیاتی برق برای استفاده های 
خاص را ندارد مجبوریم با مدیری��ت مصرف و صرفه جویی از 

گرمای تابستان امسال گذر کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان در خصوص شرایط 
تولید برق استان با توجه به هشدارهای وزارت نیرو به دنبال 
افزایش دمای هوا، اظهار داش��ت: وضعی��ت تولید برق در دو 
نیروگاه بزرگ اصفهان و شهید منتظری متفاوت است. رسول 
موسی رضایی با اشاره به اینکه نیروگاه شهید منتظری با توجه 
به ش��رایط مصرف آب و س��اختار خود در تولید برق مشکلی 
ندارد، بیان داشت: با وجود بحران آب نیروگاه شهیدمنتظری 
به دلیل مصرف پایین آب در تولیدش خللی ایجاد نش��ده و با 
بهره گیری از س��وخت گاز با ظرفیت 1600 مگاوات وضعیت 

مطلوبی دارد.

۴
سکه در اصفهان ۹۴۹ هزار تومان شد

    با نزول بهای هر اونس طال و دالر، دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با 4 هزار تومان کاهش نسبت 
به دیروز در اصفهان 949 هزار تومان قیمت گذاری شد. دیروزچهار شنبه در بازار اصفهان قیمت هر 

نیم سکه 477 هزار تومان، ربع سکه 276 هزار تومان و هر سکه گرمی 176 هزار تومان اعالم شد. 
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 مدیرعامل پتروش��یمی اصفهان از دریاف��ت روزانه بیش از
 9 هزار و 700 بشکه خوراک از پاالیشگاه اصفهان خبر داد 
و اظهار داشت: بیش از 10 روز است که با حداکثر ظرفیت 
تولید در حال فعالیت هس��تیم.حمید ستوده فر با اشاره به 
مذاکرات مثبت میان مسئوالن پتروشیمی و پاالیشگاه نفت 
اصفهان، اظهار داشت: بر اساس قرارداد جدید میان دو طرف 

ازاین پس پاالیشگاه خوراک پتروشیمی اصفهان را با نوسان 
25 درصدی تأمین خواهد کرد.وی تصریح کرد: بر اس��اس 
توافق های انجام شده میان دو طرف در صورت بروز مشکالت 
فنی و نی��ز افزایش تولید بنزی��ن در پاالیش��گاه اصفهان، 
بخشی از خوراک مجتمع پتروشیمی اصفهان کاهش و در 
این پاالیشگاه مصرف خواهد ش��د.مدیرعامل پتروشیمی 
اصفهان بابیان این که هم اکن��ون کیفیت خوراک دریافتی 
از پاالیش��گاه نفت اصفه��ان ازنظر درص��د آروماتیک های 
موجود در آن مطابق نظر پتروشیمی اصفهان نیست، گفت: 
خوراک این مجتمع از پنجم تیر امس��ال وصل شده است.

وی افزود: هم اکنون 37 درصد از خ��وراک دریافتی در این 
مجتمع تبدیل به محصوالت آروماتیکی مانند بنزن، تولوئن، 
ارتوزایلین، پارازایلین و مخلوط زایلین می شود و مابقی آن 
نیز برای اس��تفاده در واحدهای بنزین سازی به پاالیشگاه 

اصفهان بازمی گردد.

مدیر کل گمرک اس��تان اصفهان گفت: برای نخستین بار 
سیستم منطقه بندی ارزیابی در محل به صورت اتوماتیک 
برای تسهیل در امر تشریفات گمرکی در گمرک اصفهان 
 راه اندازی شد.اس��داهلل احم��دی ونهری اظهار داش��ت: با

 راه اندازی سیستم اتوماتیک منطقه بندی ارزیابی، ارزیاب 

بر اساس انتخاب سیستم در محل بار یا کاال اعم از کارخانه 
یا شرکت حضور می یابد.وی ادامه داد: در راستای آگاهی و 
آشنایی با این سامانه و اطالع رس��انی، دوره آموزشی برای 
کارکنان و تجار، بازرگانان به مدت دو روز در محل این اداره 
کل برگزار می شود.مدیر کل گمرک استان اصفهان تصریح 
کرد: س��امانه الکترونیکی اظه��ار از راه دور رویه صادرات، 
واردات، ترانزیت و کارنه تیر در گمرک اصفهان راه اندازی 
شد.وی بیان داشت: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و 
به منظور سرعت بخش��یدن به امر ترخیص کاال و کاهش 
مشکالت و هزینه های انجام تشریفات گمرکی سامانه جامع 

گمرکی، در اداره کل گمرک اصفهان راه اندازی شد.
وی گفت: در این روش صاحبان کاال می توانند بدون حضور 
فیزیک��ی در گمرک از طریق اینترنت وارد س��امانه ش��ده 

ومشخصات کاالی خود را اظهار کنند.

به منظور تسهیل در تشريفات گمرکی؛

سیستم منطقه بندی ارزيابی در گمرک اصفهان راه اندازی شد
مديرعامل پتروشیمی اصفهان خبر داد:

افزايش 2۰ درصدی تولیدات پتروشیمی در سال جاری

تدابیر ويژه آبرسانی 
برای 2۳ میلیون نفر

 الستیک از 25۰ هزار
تا ۴۰ میلیون تومان!

رییس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن، پنچرگیران، فیلترسازان 
و فیلترفروشان تهران گفت: الستیک ماشین از 250 هزار تومان تا 40 
میلیون تومان است که الس��تیک های 40 میلیون تومانی مخصوص 
لودرها و یا ماشین هایی است که فعالیت های معدنی را انجام می دهند.

عباس سماواتی اظهار کرد: افزایش قیمت در بخش الستیک ها اصاًل 
به صالح نیست چون در حال حاضر با قیمت های فعلی نیز این بازار در 
رکود به سر می برد و می توان گفت الستیک در بازار گران است و کسی 
قدرت خرید آن را ندارد.وی با بیان این که در حال حاضر 4000 واحد 
دارای مجوز در کشور فعالیت دارند، درباره مهم ترین چالش های این 
صنف گفت: متاسفانه کاال مستقیماً به دست واحدهای صنفی نمی رسد 

و وجود دالالن واسطه ها باعث شده قیمت ها افزایش یابد.

مش��اور وزیر نیرو از دس��تور کار ویژه وزارت نیرو برای آبرس��انی 
به جمعیت 23 میلیونی 12 کالنش��هر کش��ور خب��ر داد و گفت: 
استان های اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز به لحاظ منابع آبی 

قرار دارند.
حمیدرضا جانباز با تاکید بر اینکه در ماه های گذشته بحران آبی 
در برخی شهرها وجود داشت، اظهار داشت: پیش بینی این بود که 

517 شهر در آستانه تنش آبی قرار دارند.
وی با بیان اینکه تنش آبی به این معنی اس��ت که میزان تولید و 
مصرف آب در این ش��هرها برابر است، بیان داش��ت: از میان این 
شهرها 12 کالنشهر با مجموع جمعیت 23 میلیون نفر در دستور 

کار ویژه قرار گرفته است.

سفیر چین گفت: راه آهن سریع السیر قم-اصفهان یکی 
از پروژه های مورد نظر برای همکاری اس��ت که سفارت 
چین آمادگی کامل برای کمک به اجرایی شدن هر چه 
سریع تر این پروژه را دارد.به نقل از روابط عمومی شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، به دنبال 
سفر رئیس جمهور به کش��ور چین و در راستای توسعه 
تعامالت فی مابین، با دعوت معاون وزیر راه و شهرسازی 
از سفیر چین در ایران، مذاکراتی با حضور معاون وزیر راه 
و شهرسازی، رئیس شورای هماهنگی و سیاست گذاری 
تأمین مالی خارجی پروژه های وزارت راه و شهرسازی و 
تع��دادی از معاونان و مدیران وزارت راه و شهرس��ازی و 
شرکت ساخت در خصوص گس��ترش همکاری های دو 
کشور با رویکرد اس��تفاده از ظرفیت های دو طرف انجام 

شد.همچنین چگونگی عملیاتی ش��دن قرارداد راه آهن 
سریع السیر قم-اصفهان بررسی شد.در این جلسه سفیر 
چین از تمایل این کشور برای مش��ارکت در پروژه های 
عمرانی ایران خبر داد و گفت: یکی از محورهای صحبت 
رؤسای جمهور دو کشور در سفر رئیس جمهور ایران به 
چین، هم��کاری در زمینه امور زیربنایی بوده اس��ت که 
بسترسازی مناسب برای این موضوع یکی از اولویت های 

سفارت چین در ایران است.
پانگ سن افزود: راه آهن س��ریع السیر قم-اصفهان یکی 
از پروژه های مورد نظر برای همکاری اس��ت که سفارت 
چین آمادگی کامل برای کمک به اجرایی شدن هر چه 
س��ریع تر این پروژه را دارد.س��فیر چین در ایران تاکید 
کرد: به عنوان نماینده دولت چین معتقدیم که ساخت 

این راه آهن سریع السیر سبب تحکیم دوستی دو کشور 
خواهد ش��د و به دلیل اهمیت آن یکی از ش��رک�ت های 
معروف در چین در زمینه ساخت و ساز راه آهن به ایران 
معرفی ش��ده اس��ت و به لحاظ فنی ه��م تاکید می کنم 
که شبکه س��ریع السیر راه آهن سراس��ر چین را پوشش 
می دهد و کش��ور چین ظرفیت کافی ب��رای اجرای این 
پروژه را دارا است.در ادامه این نشست معاون وزیر راه در 
دیدار با س��فیر چین ابراز امیدواری کرد تا در پروژه های 
زیرس��اختی حمل و نقل به خصوص س��اخت راه آهن با 
شرکت های چینی همکاری های گسترده ای انجام شود.

علی نورزاد نیز با اشاره به سفر رئیس جمهور به این کشور 
و مذاکرات صورت گرفته در ارتب��اط با همکاری های دو 
کشور در زمینه های عمرانی، اظهار امیدواری کرد تا در 

برخی از پروژه های زیرساختی حمل و نقل با شرکت های 
چینی همکاری هایی صورت گیرد.

وی بر استراتژی دولت در گس��ترش روابط با کشورهای 
دیگر اش��اره کرد و گفت: حضور ش��رکت های خارجی و 
مخصوصاً چین در پروژه های عمرانی کشور ایران امری 
مورد استقبال از س��وی دولت جمهوری اسالمی است و 
زمینه های الزم برای مشارکت در این حوزه فراهم شده 
است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، راه آهن سریع 
السیر قم-اصفهان را یکی از پروژه های اولویت دار وزارت 
راه و شهرسازی عنوان کرد و افزود: با طی شدن مراحل 
اجرایی این قرارداد، امید داریم سفارت چین اقدامات و 
همکاری های الزم برای تسریع در آغاز عملیات اجرایی 

این پروژه را انجام دهد.

در ديدار مسئوالن وزارت راه با سفیر چین مطرح شد؛

 آمادگی چشم بادامی ها برای سرعت بخشیدن به پروژه راه آهن قم-اصفهان

 ترافیک مجامع عمومی شرکت های 
بورسی با تقس��یم 9 تومانی سود هر 
س��هم بانک صادرات به پایان رسید 
و حاال این بانک ها هستند که چشم 
امید به توافقات هسته ای دارند تا بتوانند در سال های آینده 

سودهای بیشتری را نصیب سهامداران خود کنند.
بانک ملت، در مجمع عمومی عادی س��االنه این بانک که 
به ریاس��ت علیرضا لگزایی رییس هیات مدیره بانک ملت 
برگزار شد، صورت های مالی بانک با رأی قاطع سهامداران 

به تصویب رسید.
همچنین از 420 ریال سود محقق شده به ازای هر سهم، 
با رأی جمع، تقس��یم 330 ریال س��ود به ازای هر س��هم 

تصویب شد.
قرار شد سود سهامداران حقیقی دارای کمتر از یک میلیون 
سهم بالفاصله پس از پایان مجمع، به حساب آنان در بانک 
ملت واریز و سود سهام بقیه سهامداران نیز در مهلت قانونی 

به حساب آن ها واریز شود.
تعیین حقوق اعضای غیر موظف هی��ات مدیره و افزایش 
حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره همچنین 
تعیی��ن پاداش هی��ات مدی��ره از دیگر مصوب��ات مجمع 

عمومی عادی سالیانه بانک ملت بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک صادرات 
ایران نیز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. بزرگ ترین بانک 
بورسی در نشست مجمع عمومی منتهی به 29 اسفند 92، 
9 تومان سود تقس��یم کرد که در میان بانک های بورسی 
کم ترین میزان تقس��یم سود به ازای هر س��هم است. این 
مجمع از میزان 12 تومان س��ود محقق شده، 9 تومان به 
ازای هر سهم تقس��یم کرد که با توجه به قیمت هر سهم 
این بانک و س��رمایه زیاد این شرکت سود مناسبی به نظر 
می رسد. این بانک 6 هزار میلیارد تومانی به لحاظ سرمایه 
بزرگ ترین بانک بورسی محسوب می ش��ود و تنها بانکی 
است که قیمت سهم آن زیر 100 تومان معامله می شود. 
این س��هم در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهد 

داشت.
مجامع عمومی فوق العاده بانک پاسارگاد به منظور افزایش 
سرمایه و اصالح اساسنامه، در تاریخ 31 تیر 1393 با حضور 
بیش از 86 درصد از سهامداران، برگزار شد. در این مجامع 
مهندس میرول��د به عنوان رییس، دکتر مجید قاس��می و 
علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظران و دکتر نعیمیان به 
عنوان منشی حضور داشتند و موضوع های افزایش سرمایه 
و اصالح و تصویب اساس��نامه به عنوان دستور جلسه ها، 
به رأی سهامداران گذاشته ش��د. در مجمع اول مقرر شد 

بانک پاسارگاد در مدت 3 س��ال سرمایه خود را از 30 هزار 
میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال افزایش دهد. این 
افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران، آورده نقدی، 
سود انباشته و اندوخته ها محقق خواهد شد. پس از اتخاذ 
این تصمیم توسط سهامداران، مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاس��ارگاد، این تصمی��م و اتفاق را به عن��وان نقطه 
عطفی در فعالیت های بانک پاسارگاد خواند که این بانک 
را به سمت کس��ب جایگاه بانک اول در خاورمیانه هدایت 
خواهد کرد. همچنین در مجمع دوم در خصوص دس��تور 
جلسه اصالح و تصویب اساسنامه، با توجه به نقطه نظرات 
سهامداران، تغییر اساسنامه منوط به بررسی بیشتر توسط 

سهامداران شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا با حضور 92.73 
سهامداران یکی دیگر از مجامع بانکی ها بود. هیئت رئیسه 
مجمع مرکب از رحمت اله صادقیان )رئیس مجمع(، بهزاد 
گلکار )ناظر(، مرتضی عالی نس��ب )ناظر(، حسین فرزان 
اصل )دبیر مجمع( و نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار 

و سازمان حسابرسی بود.
در این جلسه مدیرعامل بانک سینا در این نشست گفت: 
بانک سینا در س��ال 1392 عملکرد مناس��بی در جذب 
سپرده های مردمی، اعطای تسهیالت متنوع در بخش های 
مختلف اقتصادی و ارائه انواع خدمات نوین بانکی داشته به 
طوری که مجموع سپرده های مش��تریان نزد این بانک با 
رشد مطلوب 30 درصدی از 81 هزار و 753 میلیارد ریال 
در سال 91 به 106 هزار و 220 میلیارد ریال در سال 92 
افزایش یافته اس��ت. کوروش پرویزیان خاطرنشان کرد: 
مقایسه سپرده های بانک سینا با نظام بانکی کشور حکایت 
از افزایش سهم بازاری این بانک از نقدینگی کل کشور دارد.

در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره، 
گزارش عملکرد مالی و سود و زیان بانک سینا مطرح و به 
تصویب مجمع رسید. از دیگر مصوبات این جلسه، تصویب 
و ابالغ برنامه و بودجه سال 1393 و تقسیم سود بانک بین 
صاحبان سهام بود. در این جلسه مقرر شد مبلغ 687 ریال 

به هر سهم پرداخت شود.
همچنین مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه و فوق العاده 
صاحبان س��هام پس��ت بانک ایران نیز برگزار و با تقسیم 
س��ود 97 ریالی به ازای هر س��هم موافقت ش��د. افزایش 
 س��رمایه 476 درص��دی ای��ن بان��ک نی��ز ب��ه تصویب

 رسید.

از مجامع عمومی بانک ها چه خبر؟

بزرگ ترین بانک بورسی ۹ تومان سود تقسیم کرد
 ريیس هیأت مديره شرکت 

نمايشگاه ها:

نمايشگاه اصفهان درصدد 
افزايش توريسم تجاری است

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با حضور 
92 درص��دی نمایندگان س��هام و اعضای هیأت 

مدیره برگزار شد.
رییس هیأت مدیره این ش��رکت در این جلس��ه 
ضمن ابراز تأس��ف از کش��تار مردم ب��ی پناه در 
 رمضان خونین غزه گفت: ارزآوری و توسعه بازار

 سرمایه گذاری داخلی از اهداف مشخص و مهمی 
است که فلسفه نمایشگاه حکم می کند به دنبال 

تحقق آن باشیم.
مهدی رقایی تأکید کرد: با افزایش حضور توریست 
تجاری از طریق نمایش��گاه ها، سطح تکنولوژی و 
دانش فنی تولیدکنندگان داخلی نیز ارتقاء می یابد 
و این نوعی توفیق اجباری اس��ت که برای کشور 
مهیا می ش��ود. ضمن آن که این امر برای کش��ور 

و صنعت نمایشگاه نیز اعتبارآفرین خواهد بود.
 همچنی��ن مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های

 بین الملل��ی اس��تان اصفهان بیان داش��ت: این 
ش��رکت در س��ال 92، 20 س��اله ش��د و بیست 
س��ال تالش��گری در راه اقتصادی س��الم و پویا، 
ای��ن مجموع��ه را از ش��رکتی نوپ��ا، ت��ازه نفس 
و ب��دون پش��توانه ب��ه ش��رایطی رس��اند ک��ه 
اکن��ون برن��د اس��می آن در بازاره��ای وی��ژه 
 عالی��م تج��اری جه��ان، میلیارده��ا توم��ان

 ارزش گ��ذاری ش��ده است.رس��ول محققیان از 
برندسازی عناوین نمایش��گاهی به عنوان یکی از 
مهم ترین اقدامات شرکت یاد کرد و بیان داشت: 
در سال گذشته تعداد عناوین نمایشگاهی به 49 
عنوان رسید و برای اولین بار تعداد نمایشگاه های 
استان از مرز 45 عنوان فراتر رفت.وی تصریح کرد: 
این امر در شرایطی محقق شد که هنوز تکانه های 
اقتصادی سال گذشته و نوسانات و بی ثباتی حال 
حاضر اقتصاد، توان حضور در نمایشگاه را از بدنه 

کسب و کار استان و کشور سلب می کرد. 
با این ح��ال افزایش تعداد عناوین نمایش��گاهی 
یکی از شاخص های کمی قابل اشاره است که هم 
راستا با آن تالش شد از طریق برندسازی عناوین 

نمایشگاهی از رشد کیفی نیز غافل نگردد.

ابوالفضل 
اصغر پور



یادداشت

ضیافت افطاری حجت االسالم حس��ن روحانی با هنرمندان، جمعه سوم مرداد برگزار 
می شود. هنرمندان حاضر در این افطاری باهم فکری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
دعوت شده اند و با توجه به محدودیت های مکان، تعداد  محدودی امکان حضور می یابند.
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رییس جمهور با هنرمندان افطار می  کند
یادداشت

هفت

فخیم زاده خاطراتش را منتشر کرد

 کودک جنوب شهری که بدون
 پول و پارتی بازیگر شد

مهدی فخی��م زاده کارگ��ردان و بازیگر س��ینما و تلویزیون، 
زندگینام��ه خود نوش��ته را با عنوان »س��ینما و م��ن« روانه 
بازار نش��ر کرده اس��ت.فخیم زاده ک��ه این کتاب را توس��ط 
آموزشگاه س��ینمایی هنر و اندیشه منتش��ر کرده هدفش را 
انتقال تجربیاتش به مش��تاقان بازیگری و سینما عنوان کرده 
است؛ »مش��تاقانی که بی صبرانه برای ورود به دنیای سینما و 
بازیگری لحظه ش��ماری می کنند بی آنکه از خود بپرسند آیا 

بضاعت و توانایی چنین کاری رادارم؟«
حاال مهدی فخیم زاده در این کتاب می خواهد به این مشتاقان 
نش��ان دهد که چگونه توانس��ته بدون پ��ول و پارتی و چهره 
آن چنانی بیش از چهل س��ال در تئاتر و س��ینما و تلویزیون 
حضور مداوم داش��ته باش��د.اما فخیم زاده اهداف دیگری هم 
در پی نوش��تن و انتش��ار این کت��اب دنبال می کن��د. یکی از 
آن ها فعالیتش در س��ینمای قبل از انقالب است. او دراین باره 
می نویسد: »در گروه پاس��ارگاد به رهبری استاد فقید حمید 
س��مندریان تجربه اندوخته بودم، لیکن وقتی تصمیم گرفتم 
به ص��ورت حرفه ای فعالیت کنم، خواس��ته و یا ناخواس��ته به 
درون سینمای بدنه و تجاری قبل از انقالب افتاده و خودبه خود 
با فضا، روابط و ش��خصیت های مرس��وم و متداول آن روزگار 
محشور ش��دم که البته هیچ ارتباطی با سینمای روشنفکری 
و حمایتی نداش��ت.«حضور فخیم زاده در تحوالت سینمایی 
و راه اندازی سینمای بعد از انقالب و روایت نحوه شکل گیری 
صنوف سینمایی و دگرگونی های بعدی علت دیگری است، که 
این کارگردان برای نوشتن این کتاب به آن اشاره کرده است: 
»در البه الی این خاطرات خودبه خود ب��ه تمام این تحوالت 
اش��اراتی دارم که بس��یاری از آن ها تاکنون ناگفته مانده اند و 
امیدوارم بتوانند برای پژوهندگان سینمای ایران مفید فایده 

باشد.«
کارگردان سریال »والیت عش��ق« همچنین در مقدمه کتاب 
خود به پرسشی پاس��خ داده که می تواند برای خیلی ها پیش 
بیاید. این که چرا او هم مثل خیلی های دیگر به جای مصاحبه 
و ضبط خاطرات، خودش دس��ت به کار نوش��تن ش��ده است. 
پرسشی که او این چنین پاسخش را داده است: »حقیقت این 
است که یک بار چنین تجربه ای داشته و از نتیجه اش )حداقل 
خودم( راضی نبودم. دو یا سه سال پیش جواد طوسی منتقد 
و سینمایی نویس معروف با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد 
که خاطراتم را برای حفظ و نگهداری در آرش��یو تش��کیالت 
موزه سینما تصویربرداری کنیم. )البته این کار منحصر به من 
نبود و قباًل با تعداد دیگری از دست اندرکاران هم صحبت کرده 
بودند.( به احترام طوس��ی پذیرفتم. به هم��راه عباس بهارلو، 
س��ینمایی  نویس معروف آمدند و در دو جلسه بیش از یازده 
ساعت صحبت کردیم و همه را ضبط تصویری کردند و این طور 
که خودش��ان می گفتند مصاحبه خوبی ش��د ول��ی من اصاًل 
رضایت نداشتم. چندین روز ذهنم درگیر این مصاحبه بود. چه 
سخنانی که باید می گفتم و نگفتم و  از تقدم و تأخر مطالب هم 
راضی نبودم. باالخره به این نتیجه رسیدم که تمام مصاحبه ها 
با همین مش��کل روبروس��ت. این مصاحبه کننده است که با 
سؤال هایش به گفت وگو جهت می دهد و تو را به سویی می برد 
که میل و خواسته اوست و قالب و محتوای مصاحبه را او تعیین 
می کند و تو اختیار چندانی در انتخاب مس��یر و گزینش کالم 
نداری و در حقیقت صاحب و مالک گفت وگو مصاحبه کننده 
اس��ت نه مصاحبه ش��ونده. درنتیجه این بار دلم نمی خواست 
همان اتفاق تکرار شود، دلم می خواست خاطراتم را به همان 
ش��کلی با مخاطب در میان بگذارم که در ذهن خودم حضور 

دارند و تقدم و تأخر و گزینش با خودم باشد.«

جشنواره نهم مطبوعات 15 مرداد 
برگزار می شود

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
اصفهان از برگزاری اختتامیه نهمین جش��نواره مطبوعات و 
نمایندگی خبرگزاری های داخلی در تاری��خ پانزدهم مرداد 
در تاالر استاد فرشچیان خبر داد.به گزارش زاینده رود محمد 
قلمکاری��ان با اعالم این خب��ر در جمع خبرن��گاران افزود:در 
جشنواره نهم مطبوعات 1526 اثر در بخش فنی شرکت کردند 
که نسبت به سال گذشته افزایش 15 درصدی داشت.وی ادامه 
داد:بیشترین آثار مربوط به بخش گزارش با 342 اثر و کمترین 
آن مربوط به طنز تصویری با 42 اثر بود.وی به آثار ارسال شده 
در بخش موضوعی اشاره کرد و گفت:31 دستگاه برای بخش 
موضوعی جشنواره اعالم آمادگی کرده بودند که جمعا 2140 
اثر در ای��ن بخش دریافت و به این دس��تگاه ها ب��رای داوری 
 ارسال شد که نس��بت به سال گذش��ته افزایش 50 درصدی

 داشت.

 »تقاطعی در کهکشان« 
در فرشچیان اصفهان

نمایش »تقاطعی در کهکش��ان« نوش��ته و کارگردانی پیمان 
کریم��ی از ۸ مردادماه در س��الن اصلی فرش��چیان بر صحنه 
می رود.کارگردان این نمایش بابیان ای��ن مطلب به خبرنگار 
ایمنا گفت: »تقاطعی در کهکش��ان« قصه آدم هایی را روایت 
می کند که اس��یر و درگیر روزمرگی زندگی شده اند و متوجه 
صدای قلب خود نیس��تند.کریمی در رابطه با ضرورت اجرای 
این متن ادام��ه داد: زمانی اگر می ش��نیدیم که ی��ک نفر در 
روستایی کشته شده با تمام وجود متأثر می شدیم؛ ولی امروز 
مدام اخبار کشته شدگان را در رسانه های مختلف می شنویم 
و با عادی ترین حالت با آن برخورد می کنیم.او درباره س��بک 
اجرای نمایشش افزود: »تقاطعی در کهکشان« ادامه ای بر آثار 
قبلی من است؛ این نمایش متنی ابزورد دارد ولی در اجرا به کار 
مدرن نزدیک است.فرزاد قاسمی، بهزاد سیفی، نرگس صابری، 
شمیال تابش و سهند سیاووشی در این نمایش بازی می کنند.

دیگر عوامل آن عبارت اند از: ط��راح صحنه و لباس: مهرنوش 
مردی ها، دستیار کارگردان: الناز رجبیان، دستیار صحنه: بهزاد 

رضایی، موسیقی: بهاره رجبیان، نور: وحید افشاری
عموم عالقه مندان می توانند از ۸ تا 1۸ مردادماه س��اعت 20: 
30 برای دیدن این نمایش به تاالر فرشچیان واقع در پل ابوذر 

مراجعه نمایند.

 فیلم س��ازی در مس��یر عنوان 
دوره ای اس��ت با رویکرد تولید 
و آم��وزش جامع س��ینمایی 
که برای دومین س��ال متوالی 
توسط تاالر هنر مرکز تخصصی 
هنرهای نمایش��ی و سینمایی 
ش��هرداری اصفه��ان برگ��زار 

می گردد.
در این دوره دروس مختلفی در 
حوزه سینمای داستانی، مستند 
و پویانمایی به صورت تک درس 
و کارگاهی با حضور اس��اتید و 
بزرگان ممتاز س��ینمای ایران 

آموزش داده خواهد شد.
ای��ن کارگاه ش��امل دوره های 
فیلم نامه نویس��ی،  جام��ع: 
از  کارگردان��ی کالس��یک، 
فیلم ها بیاموزی��م، کارگردانی 
مستند، کارگردانی پویانمایی، 
فیلم سازی تک نفره و پخش و 

عرضه جهانی فیلم خواهد بود.
این کارگاه ها با حضور اساتیدی 
چون کامبوزیا پرت��وی، فرزاد 
مؤتمن، پیروز کالنتری، مهرداد 
اس��کویی، امیر مهران، ایمان 
تحسین زاده و حمید سرکرده 

برگزار خواهد شد.
دوره کارگردانی پویانمایی زیر 
نظر امیر مه��ران از موفق ترین 
و بهتری��ن پویانمایی س��ازان 
س��ینمای ایران که افتخارات 
جهانی زی��ادی را در این حوزه 

به دست آورده برگزار می شود.
 وی دانش آموخته کارگردانی 
دانش��کده  از  پویانمای��ی 
صداوس��یما  اس��ت و ساخت 
بیش از 20 فیل��م پویانمایی و 
تجربی را در کارنامه خود دارد 
در این دوره، کارگاه هایی تحت 

عناوین زیر برگزار می شود:
1. تعریف پویانمایی و تاریخچه 
و چگونگ��ی باوج��ود آم��دن 
این هنر و س��یر تح��ول آن در 

کشورهای مختلف.
2. ف��ن و ش��یوه های مختلف 
س��اخت پویانمایی. ویژگی ها 

معایب و محاسن هر فن.
3. روش ه��ای ایده یاب��ی و 
چگونگی پرورش ه��ر ایده.4. 
نوش��تن فیلم نامه پویانمایی، 

روش ها و الگوها.
5. پیدا کردن فن مناسب برای 
س��اخت فیلم نامه. کارگردانی 

اولیه و دکوپاژ.
6. استوری بورد و نکات مربوط 
به آن. استوری ریل و مزایای آن.

۷. ورود ب��ه مرحل��ه تولی��د 
پویانمایی و برنامه ریزی تولید.

۸. تولی��د انیمیش��ن و تعامل 
ب��ا تخصص ه��ای مختل��ف و 

چگونگی بهره گیری از افراد.
۹. کامپوزیت در پویانمایی.

10. تدوی��ن، صداگ��ذاری و 
موس��یقی.11. پخ��ش و ارائه 

فیلم پویانمایی.
12. بررس��ی و موش��کافی 
پویانمایی های کوت��اه ایرانی و 

خارجی
ش��ایان ذکر است؛ ش��روع این 
دوره ها از 10 مردادماه 13۹3 
در تاالر هنر اصفهان خواهد بود.

عالقه من��دان جه��ت ثبت نام 
می توانن��د ب��ه آدرس میدان 
الله تاالر هنر و جهت کس��ب 
اطالع��ات بیش��تر ب��ه آدرس 
اینترنت��ی.arthall.ir و ی��ا با 
ش��ماره 35660۸۸1 تم��اس 

حاصل نمایند.

 »از ای��ن ضمائر یک��ی می ماند«، 
مجموعه شعر حس��ین عبد الوند، 
شاعر سپید س��رای اصفهانی است 

که  به زودی راهی بازار می شود.
عبد الوند در گفت وگو با زاینده رود با اش��اره به چاپ 
کتاب جدیدش با عن��وان از این ضمائر یکی می ماند، 
گفت: این کتاب پس از دو سال موفق به کسب مجوز 
از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شد و به زودی چاپ و 

راهی بازار می شود.
وی در خصوص س��بک و موضوع کتاب از این ضمائر 
یکی می ماند افزود: این کتاب ش��امل 1۸ قطعه شعر 
س��پید اس��ت که در رابطه با موضوع، ذهن خود را به 
مضمون خاصی محدود نک��رده ام و موضوع آن، آزاد 

است.
این شاعر سپید س��را در توضیح محدود نکردن ذهن 
خود به موضوع خاص اظهار ک��رد: به طورکلی ذهن 
ش��اعر هیچ گاه نباید به موضوع خاصی محدود شود. 
به عبارت دیگر شاعر همیشه تحت تأثیر شرایطی که 

در آن قرار دارد، شعر می گوید.
وی ادامه داد: نه تنها شاعران بلکه هر هنرمندی تحت 
تأثیر شرایط و محیط اطراف خود است. یعنی شاعران 

و به طورکلی هنرمندان بر اساس شرایط موجود، اقدام 
به خلق هنر خودکرده و نمی توانند محدود باشند.

عبد الوند بابیان اینکه گاهی ش��اعر عالقه مند اس��ت 
که یک موضوع خاص را از زوایای گوناگون نگاه کند، 
خاطرنشان کرد: اگر شاعری قصد بررسی هنری یک 
موضوع از زوایای مختلف را داشته باشد، ایرادی ندارد 
به دلیل اینکه ای��ن کار نیز نوعی خالقیت اس��ت اما 
به طورکلی اگر به یک مفهوم خاص پرداخته ش��ود، 

گاهی نشانه ضعف تلقی می شود.
وی با تأکید بر اینکه ذهن ش��اعر، ذهن فعالی است، 
افزود: تصورات و ذهنیات ش��اعر به آینده و گذش��ته 
پرش دارد. به عبارتی او می تواند به گذش��ته و آینده 
رفته و تصاویر موردنظر خود را خلق کند و این ذهن 

خالق اجازه محدود شدن را به شاعر نمی دهد.
این شاعر سپید س��را در این خصوص گفت: درواقع، 
کلمه به ش��اعر اجازه محدود ش��دن را نمی دهد. در 
توضیح این نکته باید گفت که یک کلمه زمانی که در 
بافت شعری قرار می گیرد بازمانی که در متن داستان

می آید، عملکرد بسیار متفاوتی دارد.
وی افزود: متفاوت بودن معن��ا و مفهوم و جایگاه یک 
کلمه در داستان و شعر بحث بسیار طوالنی است که 

در جایگاه خود باید به طور مفص��ل به آن پرداخته 
شود.

عبد الوند در خصوص مشکالتی که درگرفتن مجوز 
برای کتاب از این ضمائر یک��ی می ماند با آن مواجه 
شده است، گفت: اگر کتابی خوش شانس باشد روند 
کسب مجوز برای آن بسیار سریع و خوب خواهد بود 
اما اگر کتابی شانس نیاورد ماه ها و سال ها درگیر مجوز 

و کاستن از متن خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کتاب از این ضمائر یکی می ماند 
چند روز پیش مجوز نش��ر خ��ود را دریاف��ت کرد و 
به زودی توسط انتشارات افراز منتشر می شود، افزود: 
این کتاب درروند کس��ب مجوز خود، با مش��کالتی 

مواجه شد.
این شاعر سپید سرا در این خصوص اظهار کرد: برای 
کتاب از این ضمائر یکی می ماند از سوی اداره ارشاد 
اصالحیه هایی در نظر گرفته شد که به هیچ وجه مایل 

به رفع ایرادهای گرفته شده از سوی ارشاد، نبودم.
وی در این خصوص گفت: زمانی که ش��اعر متنی را 
می نویسد و برای چاپ آماده می کند، این متن برای 
او متنی تمام شده و انس��جام یافته است و اکنون اگر 
شخصی از بیرون خواستار ایراد اصالحیه هایی برای 

متن او باشد، برای شاعر مشکل ایجاد می شود.
عبد الوند ادامه داد: شاعر در یک محدوده زمانی شروع 
به نوشتن اشعار خودکرده و در طول این مدت بارها و 

بارها شعر خود را اصالح و ویراستاری می کند. 
این شاعر سپیدسرا گفت: در مدت نوشتن متن خود 
ش��اید بارها جای کلمات را عوض کرده یا به طورکلی 
حتی مصراع یا بیتی را تغییر ده��د اما زمانی که این 
متن ازنظ��ر او تکمیل ش��د، دیگر نمی ت��وان در آن 

دست برد.
وی با اش��اره به اینکه تغیی��ری که از درون باش��د با 
تغییرات درخواس��ت ش��ده از بیرون، متفاوت است، 
افزود: زمانی که عامل بیرونی مانند اداره ارشاد از شاعر 
درخواست می کند که اصالحیه های مشخص شده ای 
را در متن خود تصحیح کند، ممکن است این کار به 

بافت شعر آسیب برساند.
عبدالوند افزود: برای کتاب از این ضمائر یکی می ماند 
نیز راضی به این اصالح ها نبودم زیرا این اقدام، بافت 

اصلی شعر را دچار خدشه می کند.
حس��ین عبد الوند پیش ازاین مجموعه ای از غزل ها 
و رباعی های خود را به نام »دس��تم از این بازتر نبود« 

منتشر کرد.
 هم چنین پس ازآن، تعدادی از قطعه های سپیدش را 

در مجموعه »صدایم می زنم« چاپ کرده است.

یک شاعر سپید سرا:

کلمه به شاعر اجازه محدود شدن نمی دهد

باورهای غلط ازدواج تصویر می شود 

» انتخاب موفق«  آماده نمایش شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

مردم از دفاتر تور گردانی فاقد مجوز استفاده نکنند
 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان با هش��دار به همشهریان نسبت به عدم 
اس��تفاده از دفاتر تور گردانی فاقد مج��وز از اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد.

به نقل از س��ایت خبرگزاری اداره کل میراث فرهنگی، 

گردش��گری و صنایع دستی اس��تان اصفهان،  محسن 
مصلحی  افزود: متأس��فانه تعدادی از ت��ور گردانان که 
فاقد مجوز تور گردان��ی از اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری می باشند مشکالتی زیادی 

را برای شهروندان به هنگام سفر به وجود آوردند.
وی اظهار داش��ت: تنها دفاتر خدمات مسافرتی دارای 
مج��وز از اداره کل میراث فرهنگی مج��از به برگزاری 
تورهای گردش��گری می باش��ند و کلیه دفاتر خدمات 
هوایی و زیارت��ی مجوز برگزاری تورهای گردش��گری 

را ندارند.
وی تصریح کرد: جهت جلوگیری از ش��کایات و ایجاد 
مش��کالت در هنگام س��فر از س��وی دفات��ر غیرمجاز 
همش��هریان می توانند با مراجعه به سایت الکترونیکی 
www.isfahancht.ir از وج��ود دفات��ر خدم��ات 

مسافرتی دارای مجوز اطالعات کسب کنند.

 

تله فیل��م مس��تند داس��تانی “انتخ��اب موف��ق” ب��ه 
تهیه کنندگی پرویز قدس��ی و به تحقیق، نویسندگی و 
کارگردانی امیر مؤمنی اصل در چهار فاز، روی میز تدوین 

و صداگذاری امیر مؤمنی اصل قرار گرفت.
“انتخاب موفق” با موضوع باورهای غلط در ازدواج  با ژانر 

اجتماعی تولیدشده است و با حضور کارشناسانی مانند  
شاهین فرهنگ، حسن اکبری و حجت االسالم حسین 
دهنوی در بخش مس��تند و س��اقی زینتی و علی برقی 
بازیگران مهمان در بخش مس��تند و با حضور بازیگران: 
هما خاکپاش، به��روز خوش فطرت، اردش��یر کاظمی، 
ش��روین موالیی، بهروز محم��دی، مینا دلش��اد، آیدا 
تبیانیان، آرزو تبیانیان، رضا دیزجی به عنوان بازیگران 
بخش داستانی به کار خود پایان داد.اما “ انتخاب موفق” 
درباره زوجی است که ضمن دارا بودن اختالفات مختلف 
با یکدیگر، تلفنی به طور ناخواسته مشکالت آنان را چند 
برابر می کند و خانواده ه��ا درصدد بهبود رابطه این زوج 
برمی آیند. بخش مستند با ترکیب بخش داستانی، وارد 
زندگی زوج های جوان می ش��ود و ماجرا با دو نگاه برای 
مخاطب روای��ت می کند.هم چنین  انتخ��اب بازیگران 
بخش داستانی توسط بهروز محمدی انجام گرفته است.

شاهکاری که پاره پاره شد شاهنامه مصور دوره ایلخانی، معروف به شاهنامه »دموت«، ارزشمندترین اثر 
نگارگری مکتب تبریز است؛ شاهکاری که مانند بسیاری از آثار ایران قدر ندید 

و به دست یک عتیقه فروش پاریسی پاره پاره و پراکنده شد.
از زمانی که پادشاهان هنردوست روی تخت نشستند، هنر ایران به عنوان یکی 
از غبطه برانگیزترین ویژگی های این س��رزمین همواره موردتوجه دنیا بوده 
است. آثاری که در طی قرن های گذشته توس��ط نگارگران ایرانی خلق شد، 
گنجینه و سند ارزشمندی است که متأسفانه بخش اعظم آن در سال های پس 

از بین رفتن حکومت ها و سلسله ها قدر ندید و  به تاراج رفت.
شاهنامه مصور »دموت« به عنوان ارزشمندترین اثر نگارگری مکتب تبریز 
اول که در دوره حکومت ایلخانان مغول توس��ط هنرمندان ایرانی خلق شد، 
یکی از این آثار است. نقاشی های این کتاب اوج پیشرفت نگارگری ایران در 
دوره ایلخانان به شمار می رود. با توجه به اینکه مصور کردن و کتاب آرایی آثار 
ارزشمند ادبی به شدت موردتوجه پادشاهان آن دوره بوده، این اثر گران بها از 

نگارگری سنتی ایران برجای مانده است.

مکتب نگارگری تبریز اول  
نگاره های این شاهنامه توس��ط چند نقاش اجرا شد. آن ها با نمایش حاالت 
عاطفی انسان ها در آثار این شاهنامه تحول بزرگی در نگارگری ایجاد کردند. 
نگاره های این کتاب به خط نسخ نوشته شده و آن را بهترین نوع شاهنامه مصور 
می دانند. تصویرگران شاهنامه دموت تمایلی به نشان دادن تجسم حجم و 

عمق نشان دادند که در سنت نقاشی ایرانی بی سابقه بود.
نگاره های این شاهنامه تا قرن دهم هجری در تبریز نگه داری می شد و بعدها 
در آشفتگی دوره محمدعلی شاه، توسط یک فرد پاریسی به نام »ژرژ دموت« 
از ایران خارج و به صورت برگ برگ به موزه ها و مجموعه داران سراس��ر دنیا 

فروخته شد. از آن دوره بود که آن را به نام شاهنامه »دموت« می شناسند.
تعداد نگاره ه��ای آن را حدود 1۸0 ن��گاره می دانند، ول��ی هم اکنون از این 
شاهنامه ۷۷ برگ مینیاتور دار در موزه های جهان شناسایی شده است. ازنظر 

کیفیت تصاویر و تعداد صحنه های مصور آن را بی مانند می دانند.
رزم اسکندر با کرگدن، جنگ بهرام گور و اژدها، زاری بر مرگ اسکندر، هزیمت 
قشون هند از برابر جنگجویان آهنی اس��کندر، نگاره رستم و شغاد، اسارت 
اردوان به دست اردشیر، نبرد بهرام گور با گرگ شاخ دار، به دار آویختن مانی، 
بازجویی موبدان از زال، فرار پادشاه کابل از مقابل سپاه فرامرز، قتل اسفندیار 
به دست رستم و رزم فریدون با اژدها  از نگاره های معروف این شاهنامه است.

نگارگری سنتی ایران با چاشنی نقاشی های چین و بیزانس.
 

مکتب نگارگری تبریز اول
مکتب تبریز همزمان با حکومت ایلخانان مغول در قرن هفتم و هشتم هجری 
در شهر تبریز پایه گذاری شد. حمایت پادشاهان ایلخانی از هنرمندان باعث 
شده بود برجسته ترین هنرمندان کش��ور یک جا جمع شوند و شاهکارهای 

بی نظیری خلق کنند.

از مهم ترین ویژگی های این مکتب به کارگیری عناصر هنر نقاشی چین در 
نگارگری های هنرمندان ایرانی بود. البته ورود این عناصر،  طوری نبود که اصل 
نگارگری ایرانی را تحت تأثیر خود قرار بدهد. نقاشان ایرانی در کنار آن ها به 
نقوش سنتی و معماری ایرانی در نقاشی هایشان توجه ویژه ای داشتند. تلفیق 
عناصر نقاشی چینی با نگارگری سنتی ایران، دوره جدیدی از نگارگری ایرانی 

را رقم زد.
در آن دوره جاده ابریشم به عنوان شاهراه تجاری باعث ارتباط هنرمندان ایرانی 
باهنرهای تزئینی چین شد. دقت در جزئیات از ویژگی های هنر چین بود که 

وارد نگارگری های ایرانی شد و تا سال ها باقی ماند.
چهره ها، نحوه نمایش طبیعت مثاًل ترسیم تنه پیچیده و گره دار درختان و 
صخره های تیز و دشت های بریده و ابرهای مواج، مراعات نسبت ها، دقت در 
رس��م گیاهان و اعضای بدن حیوانات، و تحرک و جنبش بیشتر در نمایش 
صحنه ها به جای آرامش و سکون موجود در نقاشی سّنتی ایرانی در این مکتب 
دیده می شوند. در این دوره لباس ها در نگارگری ایران تحت تأثیر هنر چینی 

و بیزانسی بود چهره ها به صورت مغولی نقاشی می شد.
»منافع الحیوان« ابن بختیشوع، »جامع التواریخ« رشیدی و »جلوس سلطان 
لهراسب در بلخ«، »سلسله الذهب«، »آثارالباقیه« و تصاویر یک نسخه مصور 

»کلیله ودمنه« نمونه دیگری از آثار مکتب تبریز هستند.
احمِد موسی، امیر دولتیار، موالنا ولی اهلل و محمدعلی توسی کاتب از نقاشان 

مکتب تبریز اول به شمار می روند.

از 10 مردادماه برگزار خواهد شد:

 دوره کارگردانی پویانمایی
 با امیر مهران در تاالر هنر اصفهان

ناهید مرادی 
قهدریجانی 



اخبار کوتاهیادداشت

 روحانی: ورزش از مرزها فراتر
 رفته است

حس��ن روحانی رئیس جمهوری 
اس��امی ای��ران در دی��دار ب��ا 
ورزشکاران و مدیران ورزشی گفت:  
همه ما، مرام فتوت و جوانمردی را 
از م��والی متقی��ان آموخته ایم و 

خواهیم آموخت.
رییس جمهور در این مراسم با اشاره 
به اینکه ورزش امروزه جایگاه ویژه ای پیداکرده و پا را از مرزها 
فراتر گذاش��ته و فراملی شده اس��ت، گفت: خوشحالم که این 
فرصت فراهم ش��د تا در خدمت ورزش��کاران و قهرمانانی که 
می خواهیم پهلوان باشند، هستم.روحانی خطاب به ورزشکاران 
گفت: حضور شما در جهان به عنوان رسانه و هم به عنوان مبلغ 
فرهنگ ایرانی و اسامی برایمان مهم است و ما نشاط و غروری 
که به ویژه برای نس��ل جوان می آفرینیم مهم است. در این ماه 
گذشته نش��اط زیادی در فوتبال، بس��کتبال، والیبال و سایر 

رشته ها شاهد بودیم که حرکت خوبی بود. 
وقتی شما در یک مسابقه جهانی حضور پیدا می کنید میلیون ها 
تماشاگر شمارا می بینند و شما می توانید مروج اخاق و فرهنگ 

ایرانی باشید.

 کی روش راضی و امیدوار 
از ایران رفت

درحالی که پس از اعام توافق کلی 
فدراس��یون فوتبال و کارلوس کی 
روش، این مرب��ی پرتغالی هنوز در 
مورد چند موض��وع ابهام و دغدغه 

داشت.
 اما بعد از دو جلس��ه ای که با علی 
کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال 
برگزار کرد، در مورد آن ها هم به نتیجه رسید و با برطرف شدن 

ابهام هایش آماده تمدید قراردادش با فدراسیون شد.
یکی از دغدغه های کی روش موضوع سرپرستی تیم ملی بود 
که ظاهراً پس از جلس��اتی که با کفاش��یان داشته ابهام هایش 
دراین باره برطرف شده و شرایط را برای شروع یک کار خوب در 

تیم ملی بسیار مناسب دیده است.
این مربی پرتغالی تا 31 ژولی )9 مرداد( با فدراس��یون فوتبال 
ایران قرارداد دارد و همواره در مصاحبه هایش تأکید می کرد تا 
پایان قراردادش در خدمت فوتبال ایران خواهد بود و برای تداوم 

همکاری هم مذاکره می کند.
 اما او هیچ وقت قاطعانه از امضای قراردادش سخن نمی گفت تا 
اینکه پس از آخرین صحبت با کفاش��یان در عصر روز یکشنبه 
)پس از جلسه با مسئوالن س��ازمان لیگ( ابهام هایش برطرف 
شده و گفته است در بازگشت به ایران قراردادش را امضا می کند.

 او می خواهد تعاریف حقوقی بعضی از بندهای قراردادش را با 
وکیلش هماهنگ کند.

کی روش گفت: امیدوارم که این اتفاق بیفتد!

آقای گل لیگ و کاپیتان تیم ملی 
فعالً بدون تیم هستند

این تعداد از بازیکنان از لیست فصل 
آینده گروه ه��ا جامانده اند و یا باید 
لژیونر ش��وند، ی��ا منتظ��ر نقل و 

انتقاالت نیم فصل باشند.
 حاال نام برخی بازیکنان سرشناس 
بیرون مانده را بخوانید تا شما هم 

شوکه شوید:
1-کریم انصاری فرد: آقای گل لیگ برتر در دوره قبلی که منتظر 
پیشنهاد خارجی مانده و نه به پرسپولیس رفت، نه استقال و 

نه تراکتورسازی.
2-جواد نکونام: کاپیتان گروه مل��ی در جام جهانی 2014 که 
عاقه مند بود دوباره استقالی ش��ود ولی به قول خودش: سر 

نخواستن من دعواست!
3-س��یاوش اکبرپور: بازیکن جنجال��ی و پر س��روصدا که از 
اس��تقال به پدیده رفت اما آن قدر بدقولی کرد که پدیده این 

بازیکن را  از لیست خود خارج کرد.
4-مهرداد پوالدی: مشخص نیست تکلیفش چه می شود. نامش 

در لیست پرسپولیس است اما هیچ قراردادی ندارد.
5-فرزاد حاتمی: بازیکنی که هر نیم فصل، یک باش��گاه خوب 
می رفت )تراکتور-اس��تقال-فوالد و پرسپولیس( این فصل با 

هیچ باشگاهی مذاکره هم نکرد!
6-فرش��ید طالبی: گفته بود از تراکتور خسته شده و از فوتبال 
ایران هم همین طور. دوست دارد به سوپر لیگ ترکیه برود اما 

تکلیفش معلوم نیست.
7-میثم بائو: آیا مشکات قبلی با رس��ول خطیبی باعث عدم 

تمدید قرارداد این بازیکن با تراکتورسازی شد؟
8-ابراهیم میرزا پور: قبًا در مصاحبه ای اعام کرد آماده است و 

به زودی تیم جدیدی می گیرد اما ...
9-حس��ین کاظمی: احتماالً چون س��ن و س��الش باال رفته 

راه آهنی ها هم با او تمدید قرارداد نکردند.
10-فرزاد آش��وبی: او نیز بدون تیم ماند و این مسئله می تواند 
کمی عجیب باش��د. ف��رزاد هم تجرب��ه بازی در اس��تقال و 

پرسپولیس را دارد.

 پیروزی پر گل فوتسال 
ایران مقابل ویتنام

اولین دیدار تیم ملی فوتسال امید 
ایران در تورنمنت چین برابر ویتنام 
برگزار ش��د که این دیدار با نتیجه 

پرگل 8 بر 3 به پایان رسید. 
عل��ی ابراهیم��ی در دقای��ق 2،7، 
میثم خیام در دقای��ق 18،6،17، 
علیرضا وفایی در دقیقه 9، قدرت 
 بهادری دقیقه 22 و علی عابدین دقیقه 37 برای ایران گل زنی

 کردند.

6
بیانیه هیئت های ورزشی پیرامون روز جهانی قدس

هیئت های بس��کتبال، کاراته، ورزش های همگانی، بولینگ، بیلیارد و بولس، سوارکاری و 
تنیس روی میز استان, از مردم و عموم ورزشکاران دعوت به عمل آوردند.وعده دیدار، جمعه 

سوم مردادماه سال نودوسه ساعت 9:30 صبح ورزشگاه تختی به سمت میدان امام )ره(

فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال در حالی به پایان 
رسید که تیم های اصفهانی با توجه به بودجه خوبی که 
در اختیار داشتند تا حد انتظار خریدهای خوبی انجام 

دادند و خواسته های کادر فنی خود را برآورده کردند.
سپاهان/ ثبات نس�بی در دفاع، تقویت خط 

حمله با ستاره ها
س��پاهان که در ابتدای فصل نقل و انتقاالت با از دست 
دادن امید ابراهیمی ضربه سنگینی خوردو اما در ادامه 
هرچند نتوانس��ت جایگزین مناس��ب برای ابراهیمی 
بیاورد اما با جذب س��تاره هایی همچون لوسیانو پریرا 
و محمدرض��ا خلعتبری یکی از تیم ه��ای موفق فصل 
نقل و انتق��االت لق��ب گرفت.درواقع س��پاهان فصل 
گذشته در خط دفاع و دروازه با مش��کلی روبه رو نبود 

اما در فاز هجومی با جدایی افش��ین و جباری به 
مش��کل خورده بودند که ج��ذب مهره های 

تعیین کننده مثل خلعتبری و پریرا در خط 
حمله خواسته سرمربی را برآورده کرد. 
وریا غفوری، مدافع راست فصل گذشته 
نفت ته��ران و عبداهلل کرم��ی، مدافع 
فصل گذشته فوالد خوزستان دو خرید 
دفاعی سپاهان بودند که کرانچار قصد 

دارد تا با استفاده از آن ها دفاع تیمش را 
تضمین کند.

رسول نوید کیا، شماره 8 جدید سپاهان در 
فصل پی��ش رو خواهد بود که پس از س��ال ها 
به خانه خود بازمی گردد. او که هم در س��مت 
راس��ت و هم در مرکز خط هافب��ک می تواند 
بازی کند امس��ال می تواند در کنار برادرش 
ازجمله بازیکنان تأثیرگذار زرد پوشان باشد.

خروجی های سپاهان به غیراز ابراهیمی همگی 
چندان موردتوجه این تیم نبودند و درواقع سپاهان 

یا س��رمربی این تیم عاقه ای به ادامه همکاری با آن ها 
نداشتند. آروین بولکو و س��رجیو فن دایک دو خارجی 
بی کیفیتی بودند که به هر شکل از سپاهان جدا شدند 

همچنی��ن محمد غامی ک��ه همواره با 
کرانچار مشکل داشت نیز به عنوان بازیکن 

آزاد به راه آهن پیوست.شاید اشتباه محض 
مدیران سپاهان انتقال قرضی یعقوب کریمی 
به اس��تقال تهران بود. بدون شک با هر گل یا 

پاس گل یعقوب کریمی در اس��تقال که رقیب شماره 
یک سپاهان برای قهرمانی به ش��مار می رود هواداران 
سپاهان حس��رت تصمیم اش��تباه مدیران این تیم را 
می خورند.در کل می توان نقطه قوت عملکرد سپاهان 
در فص��ل نقل و انتقاالت را حفظ اس��کلت ای��ن تیم با 
تمدید حضور بازیکنانی مثل عقیلی و نوید کیا دانست 
ضمن اینکه بسیاری از بازیکنان اصلی این تیم قرارداد 

داشتند و حضور آن ها در سپاهان تضمین شده بود.
ذوب آه�ن/ جوان گرای�ی در کن�ار آرامش 

یحیی
دوران جدید سبزپوش��ان اصفهانی پس از بقا در لیگ 
برتر با س��رمربیگری یحیی 

گل محمدی آغاز 
می شود. آنچه مشخص 
اس��ت ای��ن اس��ت که 
ذوب آهن در این فصل به 
دنبال حضور در رده های 
باالی��ی جدول نیس��ت و 
رتبه تک رقمی شاید 
س��ته  ا خو

مدیران این تیم را برآورده کند. در این راستا ذوب آهن 
خریدهای آن چنانی انجام نداد و بیش��تر جوان گرایی 
کرد تا هم خرجش کمتر ش��ود و هم برای فصول آینده 
که به طور قطع  هدفی باالتر در نظر دارد س��تاره هایی 
تربیت کرده باش��د.بزرگ ترین ورودی ذوب آهن البته 
محسن مسلمان اس��ت که نیم فصل دوم فصل گذشته 
در پرس��پولیس توپ می زد و در این فصل به ذوب آهن 
بازمی گردد. این هافبک ریزنقش می تواند فصل خوبی 
را زیر نظ��ر گل محمدی در ذوب آهن داش��ته باش��د. 
همچنین محمدباق��ر صادقی پ��س از دو فصل دوری 
دوب��اره به ذوب آهن بازمی گردد تا س��نگربان ش��ماره 
یک ذوبی ها باش��د. مصطفی ش��جاعی، مهاجم فصل 
گذشته مس کرمان را هم می توان یک خرید خوب برای 
ذوب آهن تلقی کرد، مهاجمی که در سپاهان نوین چهره 
ش��د اما پس از جدایی اش از این گروه دیگر به اصفهان 
بازنگشت. او جانش��ین محس��ن بیاتی نیایی می شود 
 که دیگر فوتبالش رو ب��ه اتمام ب��ود و ذوب آهنی ها او 

را نخواستند.
گفتنی است در بین سایر تیم های لیگ برتری می توان 
عملکرد اس��تقال تهران را بهتر از سایر تیم ها ارزیابی 
کرد که ب��ا دور زدن س��قف بودجه توانس��ت بازیکنان 
خوبی را به خدمت بگیرد. آن ها هم ملی پوش��ان خود 
را حف��ظ کردند و هم نق��اط ضعف گروه خ��ود تقویت 
 کردند هرچند هنوز در پست هافبک بازی ساز مشکل

 دارند.
پرس��پولیس اما به غیراز رضا ن��وروزی و مهدی دغاغله 
خرید شاخص دیگری نداشت و چند مهره تأثیرگذارش 
ازجمله جال حسینی، خلعتبری، دهنوی، سید صالحی 
و احتماالً مهرداد پوالدی را از دست داد. البته این گروه 
آن قدر در فصل پیش ستاره داشت که با جدایی 3 یا 4 
بازیکن در این فصل، این تیم  همچنان در کنار سپاهان 

و استقال از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می رود.
فوالد خوزس��تان، مدافع عنوان قهرمانی اس��ت اما در 
فصل نقل و انتقاالت یک بازنده به شمار می رود، آن ها 
عبداهلل کرمی، سوش��ا مکانی، پریرا، پادوانی، غامرضا 
رضایی، ایوب کانتری و مهدی نوری را از دست دادند و 
نتوانستند جایگزین های خوبی به خدمت بگیرند، بدین 
ترتیب اسکوچیچ، سرمربی جدید این گروه فصل سختی 

را باید پشت سر بگذارد.

سپاهان و تقویت خط حمله/ جوان گرایی ذوب آهن با یحیی

استقالل، پرسپولیس و سپاهان مدعیان لیگ چهاردهم
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قرارداد کی روش 
مانند سال قبل است

اسب ملکه انگلیس 
دوپینگی است 

علی کفاشیان رئیس فدراس��یون فوتبال درباره ماندن کی روش 
در ایران گفت: بای��د او را نگه داریم؛ ما صحبت ه��ا و تفاهم هایی 
داش��ته ایم که او با تغییرات جزئی کارش را ادامه دهد. هم اکنون  
برنامه های لیگ را ب��ا او هماهنگ کردیم همین ط��ور بازی های 

تدارکاتی تا جام ملت های آسیا پیش بینی شده است.
وی درباره مبل��غ قرارداد ک��ی روش گفت: ق��رارداد وی همانند 
گذشته است و بیشتر نشده است اما پاداش ها را تغییر خواهیم داد.

کفاشیان درباره اینکه رسانه های آفریقایی اعام کرده اند قرارداد 
کی روش با ایران صحت ندارد، اظهار داشت: چیزی در این مورد 

نمی دانم، یعنی ممکن است کی روش دو قرارداد داشته باشد؟!
وی در مورد انتخاب دس��تیار عنوان کرد: هنوز مش��خص نشده 
اس��ت البته اگر کی روش از ما نظر بخواهد نفراتی را به او معرفی 

خواهیم کرد.

بر اساس بیانیه کاخ باکینگهام، آزمایش دوپینگ مورفین این اسب 
سلطنتی پنج ساله که استیمت نام دارد، مثبت اعام شده است.

این اسب که یکی از چهل اسب مسابقه ملکه انگلیس است، در سال 
گذشته میادی برنده جام طایی مسابقات سلطنتی اسکات شده 
بود.به گفته کاخ باکینگهام، شواهد اولیه حاکی از آن است که مصرف 
مواد غذایی آلوده علت مثبت بودن آزمایش زورافزایی اس��ب ملکه 
انگلیس بوده است.هیئت مسابقات اسب دوانی انگلیس هفته گذشته 
اعام کرده بود که نتایج آزمایش دوپینگ مورفین پنج اسب مثبت 

بوده است بدون اینکه اشاره ای به این اسب بکند.
این برای اولین بار نیست که یکی از اسب های سلطنتی انگلیس با 

رسوایی استفاده از مواد ممنوع مواجه می شود.
در سال 2002 میادی نیز آزمایش دوپینگ یکی دیگر از اسب های 

سلطنتی انگلیس مثبت اعام شده بود.

رونمایی از پیراهن جدید سپاهان
جام قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در جام حذفی سال 
91-92 برای کمک ب��ه آزادی زندانیان غیر عمد به 
فروش گذاشته شد. همچنین از پیراهن جدید تیم 

فوتبال سپاهان در لیگ چهاردهم رونمایی شد.

پیروزی دختران هندبالیست سپاهان
در مسابقات هندبال موالی عرش��یان  تیم  نونهاالن دختر 
فوالد مبارکه سپاهان موفق به شکست هیئت اصفهان شد تا 
همچنان بدون شکست باقی بماند. الزم به ذکر است که نتایج 

شب هفتم مسابقات هندبال نیز اعام شد.

دو نگا سرمربیگری تیم برزیل شد
کارلوس دو نگا پس از قبول س��رمربیگری تیم ملی فوتبال برزیل گفت: 
»من در تیم ملی برزیل به کمک همه نیازمن��دم. برزیل باید به روزهای 
اوجش برگردد. ما بهترین بازیکنان جهان را در اختیار نداریم اما باید با یک 

برنامه ریزی خوب، برزیل را تبدیل به قدرت اول جهان کنیم.«

مجتبی جباری: کریمی می توانست بهترین بازیکن جهان شود

پاهایم اجازه نمی داد مسافر برزیل شوم
مجتبی جباری حاال دیگر یک فوتبالیس��ت بزرگ و یک 
سرمایه گذار فرهنگی است، کسی که برای سینما هزینه 
می کند، آن هم از جی��ب و وقتی از او بابت این مس��ئله 
می پرس��یم، می گوید: »دغدغه های فرهنگی دارم.« او 
بی شک متفاوت ترین فوتبالیست ایرانی است که باوجود 
اس��تعداد عجیب در زمین��ه فوتبال، کت��اب می خواند، 

تئاتر می بیند، به س��ینما ش��عر می خوان��د، 
در م��ورد اتفاقات روزبه می رود. ب��ا او 

تلفنی نشس��تیم که گفت وگوی 
ن��دن  این مصاحب��ه را به خوا

شما توصیه می کنیم:
خداحافظی شما از تیم ملی در آستانه جام جهانی، 
شوک بزرگی برای فوتبال ایران بود و کسی انتظار 
این قضیه را نداشت. موضوعی که هنوز هم مبهم 
باقی مان�ده و منتظ�ر صحبت ش�ما در ای�ن مورد 

هستیم.
یکی از دالی��ل اصلی خداحافظی من، به خاطر ش��رایط 
سنی ام بود، زیرا می دانس��تم پس از جام جهانی آینده 
روش��نی برایم نیس��ت. همه این ه��ا غیر از 
 مصدومیت ه��ای قبل��ی بود که داش��تم.

 تیم هایی در جام جهانی دنبال نتیجه گیری 
و موفقیت هس��تند که کاره��ای پایه ای و 
اساسی روی فوتبالش��ان انجام داده و 
لیگ پویایی دارند. ما می توانستیم 
از فرص��ت جام جهان��ی بهت��ر 
اس��تفاده کنیم و تعدادی 
جوان خوب و آین��ده دار 
را به فوتب��ال اروپا معرفی 
کنیم اما این اتفاق نیفتاد. 
تیمی که به جام جهانی رفت، 
تا دو، سه س��ال آینده بیشتر آن ها 
به خاطر شرایط سنی در تیم ملی 
نخواهند بود. مایک��ی از تیم های 

پیر جام جهان��ی بودیم.  تمام��ی بازیکنان تی��م ملی از 
دوستان نزدیک و صمیمی ام هس��تند و احترام بسیاری 
بر ای شان قائلم. توانایی آن ها بیش ازآنچه بود که دیدید 
اما هدفشان این بود که خواسته های کی روش را برآورده 
کنند ن��ه اینکه توانایی تی��م ملی ایران را نش��ان دهند. 
مردم دنیا فوتبال را بس��یار خوب می شناس��ند و خوب 
آنالیز می کنند و برداشتش��ان از تیم ملی ایران مطابق با 
واقعیت اس��ت نه آن طور که گزارش��گران ما می گفتند. 
آن ها طوری از تیم مل��ی دفاع می کردند ک��ه انگار تیم  
ما 4 سال دس��ت کی روش نبوده. توقعات خیلی پایین 
آمده بود و جوی ایجاد شده بود  که انگار یک ماه مانده به 
جام جهانی، کی روش آمده و می خواهد تیمی که انتظار 
می رود 7، 8 گل از رقیب بخورد را جمع وجور کند. اگر به 
جام جهانی 2006 برگردید که ما با آلمان و پرتغال بازی 

کردیم، می بینید که هرگز تخریبی و تدافعی ظاهر 
نشدیم، درحالی که این دو تیم همواره از تیم های 

قدرتمند جام جهانی هس��تند. اگر می گفتند 
این تیم باید 7، 8 گل از جام جهانی بخورد 
پ��س در جام جهان��ی 2006 خیلی بهتر 
بودیم. شاید برخی تیم های اروپایی خوب 

نتیجه نگرفتند ام��ا فوتبال باکیفیتی را 
ارائه دادند.

پس با این حساب ش�ما از عملکرد 

تیم  ملی در برزیل راضی نبودید؟
اینکه هر دوره با سختی به جام جهانی برویم و بازیکنانی 
باسن های باال، که دو س��ال بعدش در تیم ملی نباشند و 
خروجی نداشته باشیم چه فایده ای دارد؟ بازیکنان ما به 
بهترین نحو کارش��ان را انجام دادند اما اگر دو سال بعد 
در تیم ملی نباشند، چه فایده ای دارد؟ این تیم را مربی 
دیگری نساخته بود که بخواهد به کی روش تحویل دهد 
و ما از کی روش انتظاری نداش��ته باشیم. فضا خیلی بد 
شده بود. به هر حال امیدوارم امسال لیگی داشته باشیم 

مش��کل  اولش، توپ نباشد.ک��ه 

وفا: وضعیت دوپینگ   خسروی 
نگران کننده است

رئیس کمیت��ه پارالمپیک گف��ت: با توجه ب��ه اینکه 
مکمل ها در داخل کشور آلوده اس��ت همین موضوع 
وضعیت نگران کنن��ده ای را برای دوپینگ ایجاد کرده 

است.
محمود خس��روی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، 
درباره بازی های پاراآسیایی و بودجه این بازی ها، گفت: 
فعًا مشکلی برای بودجه نداریم. با کیومرث هاشمی 
هماهنگ شده تا بودجه تأمین شود. رقم دقیقی تعیین 

نشده، اما قول داده برنامه ریزی ها انجام شود.
وی درباره ورزش��کاران اعزامی به این بازی ها، اظهار 
داشت: تعداد ورزشکاران بیشتر است. ما در این دوره 
60 نفر ورزشکار زن داریم و بسکتبال بانوان برای اولین 
بار است که در مسابقات ش��رکت می کند. دوومیدانی 
بیش��ترین تعداد را دارد. لیس��ت ابتدایی ما 350 نفر 
است، اما لیس��ت نهایی زمانی مش��خص می شود که 
ورزشکاران حدنصاب ما را کسب کنند که اواخر مرداد 

200 نفر حداقل اعزام می شوند.
رئیس فدراس��یون جانبازان و معلوالن درباره بازدید 
نوبخت و حمایت 60 میلی��اردی از پارالمپیک، عنوان 
کرد: این بودجه برای المپیک اس��ت ک��ه به ما گفتند 
ناخوادگاه بودجه ما هم تأمین می ش��ود. تا جایی که 

اطاع دارم این بودجه تأمین نشده است.
خسروی وفا درباره دوپینگ که حاال به این فدراسیون 
نی��ز رس��یده، تصریح کرد: همیش��ه وض��ع دوپینگ 
نگران کنن��ده اس��ت و آن به ای��ن دلیل اس��ت که ما 
توزیع کننده مکمل خوب نداریم. ما در لندن خودمان 
مکمل تهیه کردیم. برای فرار کردن از این پدیده  باید 
مکمل درست در اختیار ورزشکاران قرار بدهیم و الزم 
است از تجربه مثبت لندن استفاده کنیم. ورزشکار به 
مکمل رو می آورد چون به آن نی��از دارد. مکمل ها در 
کشور ما آلوده هستند، و ما در حال تهیه مکمل سالم 

برای ورزشکاران هستیم.
وی افزود: چنانچه درگذشته شاهد زیان دیدن ورزش 
کش��ور به خاطر این موضوع بوده ایم و حتی اشخاص 
غیرحرفه ای پیگیر ورزش نیز با مکمل های آلوده دچار 
آسیب های جدی بدنی شده اند که نمونه بارز آن فروش 
این نوع مکمل ها در باش��گاه های پرورش اندام است 
باید نظارت جدی و هماهنگی بین بخشی در نهادهای 
متولی ورزش و سامت جامعه به وجود بیاید و از این 
آسیب در جامعه ورزش جلوگیر شود چراکه این پدیده 

به اعتبار ورزش ایران در بین الملل نیز ضربه می زند.
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یادداشت

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های 
چهارمحال و بختیاری:

ارتقا ی خدمات مسافربری 
محور شهرکرد- اصفهان 

مدیرکل حمل و نق��ل و پایانه ه��ای چهارمحال و 
بختیاری از ارتقای خدمات مس��افربری در محور 

شهرکرد- اصفهان خبر داد.
 فریبرز کرمی اظهار کرد: جهت ارتقای سطح ارائه 
خدمات مسافربری در محور ش��هرکرد- اصفهان، 
نوسازی ناوگان مس��افربری در محور شهرکرد به 

اصفهان پیگیری می شود.
وی افزود: ش��رکت های تعاونی حم��ل و نقل 1و2 
شهرکرد از ابتدای شهریور ماه تا پایان سال جاری 
موظف  هستند هر سه ماه 8 دستگاه اتوبوس عادی 
را مطابق با آخری��ن ضوابط و ش��رایط به اتوبوس 
ویژه تبدیل و نتیجه اقدامات در پایان هر س��ه ماه 
را به اداره کل حم��ل و نقل و پایانه های اس��تان و 

فرمانداری شهرکرد اعالم کنند.
کرمی خاطرنشان کرد: تالش می شود با هماهنگی 
و برگزاری جلسه با بانک های عامل توسط فرماندار 
شهرس��تان ش��هرکرد و اداره کل حم��ل و نقل و 
پایانه ها نسبت به جذب تس��هیالت برای نوسازی 

ناوگان اتوبوسی نیز اقدام شود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: در 
صورت عدم نوسازی ناوگان در موعد مقرر توسط 
شرکت های موصوف به منظور رفاه حال مسافران و 
مردم شریف استان، این اداره برابر ضوابط و مقررات 
به س��ایر متقاضیان واجد ش��رایط برای تأس��یس 
شرکت حمل و نقل اتوبوس ویژه در مسیر شهرکرد 

به اصفهان اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایسنا،  اکنون در چهارمحال و بختیاری 
43 شرکت مسافربری به صورت خصوصی و تعاونی 
با 311 دس��تگاه اتوبوس 749 مینی بوس و 771 

سواری کرایه در استان خدمت رسانی می کنند.

یادداشت اجرای طرح  کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع ۲ در شهرکرد
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد گفت: با اجرای برنامه کشوری پیشگیری و 
کنترل دیابت نوع 2 در شهرکرد 47 هزار و ۶94 نفر از افراد 3۰ سال به باال و مادران باردار 
غربالگری می شوند.وی افزود: در این برنامه 47 هزار و ۶94 نفر از افراد 3۰ سال به باال و 

مادران باردار با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی  غربالگری می شوند.
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مع��اون اجرای��ی رئیس جمهور گف��ت: دولت 
تدبی��ر و امید تالش خود را ب��رای خارج کردن 
اس��تان چهارمحال و بختیاری از بن بس��ت به 
کار می گیرد.محمد ش��ریعتمداری سه ش��نبه 
در بازدید از پروژه راه آهن اس��تان چهارمحال 
و بختیاری عن��وان کرد: پروژه راه آهن اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری 2۰ درصد پیش��رفت 
فیزیکی دارد  و27 کیلومتر در حال اجرا است.

وی افزود: ط��رح راه آه��ن یک��ی از طرح های 
اولویت دار اس��تان چهارمحال و بختیاری است 

که می تواند در حمل ونقل مؤثر باشد.
پ��روژه راه آه��ن چهارمحال و بختی��اری 4۰۰ 
کیلومتر راه از شمال به جنوب نزدیک تر خواهد 
کرد. مع��اون اجرایی رئیس جمه��ور بیان کرد: 
دولت تدبیر و امید تالش خ��ود را خواهد کرد 
این پروژه را هرچ��ه زودتر با تأمی��ن اعتبار به 
بهره ب��رداری برس��اند و اس��تان چهارمحال و 

بختیاری را از وضعیت بن بست خارج سازد.
وی ادامه داد: پروژه راه آهن 4۰۰ کیلومتر راه از 

شمال به جنوب نزدیک تر خواهد کرد.
 وی تأکید ک��رد: این پ��روژه به خاط��ر برخی 
محدودیت ه��ا رون��د رو به رش��د نداش��ته  اما 
مذاکراتی در این خصوص انجام شده و ضروری 
اس��ت که منابع مالی  برای تحق��ق این پروژه 
تخصی��ص یابد.معاون اجرای��ی رئیس جمهور 
عنوان کرد: زیرس��اخت های توسعه این استان 
با اج��رای پ��روژه راه آه��ن فراهم می ش��ود و 
اش��تغال زایی قابل توج��ه ای در اس��تان ایجاد 
خواهد شد.ش��ریعتمداری بیان ک��رد: اولویت 
اساسی اتصال مسیر شهرکرد به اهواز است که 
صورت خواهد گرفت و وقت��ی پروژه راه آهن به 
بهره برداری برسد راه نزدیک تر می شود و ایمنی 
جاده نیز ب��اال می رود.بای��د از بخش خصوصی 
برای هرچه سریع تر به بهره برداری رسیدن این 

پروژه استفاده کرد.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری نی��ز در این 
بازدید بیان ک��رد: پروژه های فوالد یک میلیون 
تنی و راه آهن ازجمله پروژه های��ی بوده اند که 
مشکالتش��ان مورد برس��ی قرارگرفته است و 
راهکارها برای هرچه س��ریع تر به بهره برداری 

رسیدن این پروژه ها بیان شد.
وی عن��وان کرد: ب��رای تکمیل زنجی��ره فوالد 
این اس��تان رایزنی هایی نیز انجام شد.استاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری تأکی��د ک��رد باید از 
بخش ه��ای خصوصی برای هرچه س��ریع تر به 

بهره برداری رسیدن این پروژه استفاده کرد.
بهره ب��رداری از طرح فوالدس��ازی چهارمحال 
و بختیاری نق��ش مهم��ی در ایجاد اش��تغال 
منطقه دارد. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: 
بهره ب��رداری از طرح فوالدس��ازی چهارمحال 
و بختیاری نق��ش مهم��ی در ایجاد اش��تغال 
منطق��ه دارد.همچنین محمد ش��ریعتمداری 
در جریان بازدید از پ��روژه کارخانه فوالد یکی 
میلیون تن��ی چهارمح��ال و بختی��اری اظهار 
داشت: شروع برنامه توسعه استان چهارمحال 

و بختیاری از دولت تدبیر و امید بوده اس��ت و 
پروژه ه��ای گوناگونی در اس��تان چهارمحال و 
 بختیاری آماده اجرا است که این پروژه ها نقش 
قابل توجه ای در ایجاد اشتغال دارند.وی افزود: 
چنانچه این پروژه ها تکمیل شوند عقب ماندگی 
این استان جبران می ش��ود.وی اذعان داشت: 
طرح فوالدس��ازی چهارمحال و بختیاری یکی 
از بزرگ ترین طرح های این اس��تان بوده است 
که به دالیل فنی چند سالی این پروژه خوابیده 
بود و باهمت سازمان صنعت و معدن و تجارت 
از س��ال 93 ش��روع به فعالیت کرد که چنانچه 
اگر مش��کل اعتباری آن حل ش��ود، این پروژه 
می تواند هرچه سریع تر به بهره برداری برسد و 
اش��تغال قابل توجه ای را در منطقه ایجاد کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان داش��ت: این 
منطقه اس��تعداد مناس��بی برای توسعه دارد و 
زمینه برای ایجاد پروژه های دیگری برای توسعه 
استان وجود دارد.شریعتمداری بیان داشت: 25 
درصد صنعت استان طبق گزارش های اعالمی 
تعطیل ش��ده اس��ت که الزم اس��ت مسئوالن 
تمام تالش خ��ود را برای فع��ال کردن صنعت 

تعطیل شده بکنند.
وی عن��وان ک��رد: تمام ت��الش م��ا حمایت از 

تولیدات داخلی است.
توسعه اس�تان های کش�ور در دولت 

تدبیر امید شتاب می گیرد
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: روند توسعه 
استان های درحال توسعه کشور در دولت تدبیر 
امی��د ش��تاب می گیرد.محمد ش��ریعتمداری 
اظهار داش��ت: دولت در اجرای اصل 48 قانون 
اساسی درصدد حل مسائل مربوط به عدم توازن 

توسعه ای در کل کشور است.
وی افزود: هرچند ممکن است منابع و امکانات 
کش��ور با توجه به ش��رایط خاصی ک��ه در آن 
قرار داری��م کفاف عقب ماندگی ف��راوان بعضی 
اس��تان ها که به نظر ما به دلیل مراعات نکردن 
اصل  48 قانون اساسی است نکند اما با استفاده 
از روش های گوناگون ک��ه در یک کالم ما آن را 
روش های مش��ترک جویان��ه می نامیم بتوانیم 
هم افزایی بین فعالیت های اقتصادی نهادهای 
عمومی غیر دولتی و ش��رکت های توس��عه ای 
ایجاد و با استفاده از بودجه و اعتبارات در توسعه 

استان ها گام برداریم.
وی ادام��ه داد: ت��الش بر این اس��ت ک��ه روند 

توسعه ای که در برخی استان ها درحال توسعه 
متوقف شده است شتاب بیشتری بگیرد.

ش��ریعتمداری بی��ان ک��رد: س��فر به اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری نی��ز در خصوص این 
موضوع است و مشکالت استان بررسی می شود.

وی بیان ک��رد: امیدواریم با بررس��ی هایی که 
انجام می ش��ود زمینه سفرهای بیش��تر به این 
اس��تان فراهم ش��ود و ای��ن مه��م آغازگر یک 
حرکت و شتاب توسعه ای در استان های کمتر 

توسعه یافته کشور باشیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: روند توسعه 
استان های درحال توسعه کشور در دولت تدبیر 

امید شتاب می گیرد.
مدیران چهارمح�ال بختیاری کمبود 
اعتب�ارات را مهم ترین مش�کل اس�تان 

دانستند
در نشس��ت ش��ورای برنامه ری��زی اس��تان 
چهارمحال بختیاری که روز سه شنبه با حضور 
معاون اجرای��ی رییس جمهوری برگزار ش��د، 
مدیران اس��تان کمبود اعتب��ارات را مهم ترین 
مشکل موجود برای اجرای طرح های در دست 

اجرا در استان دانستند.
ریی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن تج��ارت 
چهارمحال بختیاری در این نشست محدودیت 
اعتب��ارات و تس��هیالت صندوق توس��عه ملی 
ب��رای واحدهای تولی��دی و صنعت��ی را عامل 
رکود صنایع اس��تان عن��وان کرد.س��ید نعیم 
امام��ی اظهار داش��ت: س��لیقه ای عمل کردن 
برخی بانک ها در پرداخت تس��هیالت از دیگر 
مش��کالتی است که توس��عه اس��تان و اجرای 
طرح ها را با مش��کل مواجه کرده است . رییس 
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری نیز دراین نشست 
اظهارداشت: این دانشگاه با 95۰ میلیارد ریال 
بدهی از مقروض ترین دانشگاه های کشور است.

هاش��م زاده تصریح ک��رد: الزم اس��ت تدبیری 
ازس��وی دولت اتخاذ ش��ود تا حقوق این افراد 
ازمحل اعتب��ارات و هزینه های ج��اری تأمین 
شود. وی از وجود ۶7هزارمترمربع زیربنا برای 
پردیس این دانش��گاه خبرداد و افزود: با وجود 
این فضا، دانش��گاه علوم پزش��کی از مجموعه 
پردیس دانشگاهی محروم است و تنها 2۰ هزار 
مترمربع این فضا برای پردیس دانشکده پزشکی 

استفاده شده است .

معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در چهار محال و بختیاری خبر داد : 

اهتمام دولت برا ی خروج استان از بن بست
توسعه استان های کشور در  دولت تدبیر و  امید شتاب می گیرد

معاون اجرایی رئیس جمهور : 
تالش بر این اس�ت ک�ه روند 
برخ�ی  در  ک�ه  توس�عه ای 
درحال توس�عه  اس�تان ها 
متوقف ش�ده اس�ت ش�تاب 
بیشتری بگیرد سفر به استان 
چهارمح�ال و بختیاری نیز در 
خصوص ای�ن موضوع اس�ت 
و مش�کالت اس�تان بررس�ی 

می شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدیدحدوداختصاصی  
بخش  فضل آباد  در  واقع   2/14109 شماره  پالک  يكبابخانه  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم منيژه بيگم حسيني فرزند سيدموسي در 
جريان ثبت است به عمل نيامده است اينك بنابه دستورقسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضای نامبرده تحديدحدود ملك مرقوم در روز 1393/6/5 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهدآمد0 لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد 
كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شدو طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
تقديم  گواهی  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  می بايست 
دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايدضمنًا چنانچه روز 
انجام  تعطيل  از  بعد  در روز  تحديد حدود  نشده گردد  پيش بينی  تعطيلی  با  مواجه  تحديد 
خواهد شد. تاريخ انتشار: 93/5/2 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا  

اخطار اجرایی
 45 حوزه   93/2/20 تاريخ   223 شماره  رای  موجب  به  92-296ش45ح  كالسه:   240339
كامه  عليه شاپور  يافته است محكوم  قطعيت  اختالف شهرستان اصفهان كه  شورای حل 
از دفاتر اسناد  فرزند كيخسرو به نشانی مجهول المكان  محكوم است به حضور در يكی 
رسمی و تنظيم و انتقال رسمی شش دانگ پالک ثبتی 216 فرعی از 2249/5 بخش 6 ثبت 
اصفهان به نام خواهان بهمن)ايرج حقانی( بندگيان فرزند عباس به نشانی اصفهان-چهارباغ 
باال-جنب مجتمع كوثر-فروشگاه آويژه و همچنين محكوم به پرداخت مبلغ 50/000 ريال 
هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له و پرداخت 
همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  دادگستری.  صندوق  حساب  به  اجرا  حق  عشر  نيم 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
نمايد. شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای اعالم  ندارد، صريحا  مالی  اگر  و   كند 

حل اختالف اصفهان 
تغییرات 

سهامی  صفاهان  پونه  گل  شركت  در  ذيل  تغييرات   103/93/1660/29 شماره:   240340
خاص ثبت شده به شماره 44980و شناسه ملی 10260629059 كه به استناد نامه شماره 
برابر  اصفهان  غيرتجاری  موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره   92/9/13-103/92/3443/140
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/8/20 به عمل آمده است. 1- پرونده شركت 
به خمينی شهر انتقال يافته و ذيل شماره 1252-93/4/12 در دفتر ثبت شركتهای اين اداره 
دانشگاه  به خمينی شهر-بلوار  قبلی  از آدرس  ثبت رسيده است و مركز اصلی شركت  به 
صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان-ساختمان شيخ بهايی-واحد125 انتقال 

يافت. رحيمی رئيس ثبت اسناد و امالک خمينی شهر
مزایده 

24095 اجرای احكام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرايی كالسه 
بقاليان سدهی جلسه مزايده ای  عليه محسن  بقاليان سدهی  آقای حسن  له  890037ح ج9 
روز چهارشنبه 93/5/15 ساعت 10تا11 صبح در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع 
در اصفهان-خ نيكبخت-ساختمان دادگستری-طبقه اول-اطاق 133 برگزار نمايد. موضوع 
مزايده: فروش 7/456 حبه از سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 15/441 بخش 14 ثبت 
اصفهان به نشانی خ آتشگاه-بعد از خيابان قدس-مقابل فروشگاه فرش متحد الماس-نبش 
كوچه اميد كه به صورت يك قطعه زمين باير فاقد هرگونه ساخت و ساز بر خيابان آتشگاه 
واقع شده و حدود 844 مترمربع مساحت دارد كه سه دانگ مشاع آن حدود 422 مترمربع 
متعلق به مرحوم باقر بقاليان می باشد كه نامبرده فوت و وراث آن چهار فرزند پسر هستند. 
ارزش ملك 16/880/000/000 ريال و ارزش 7/456 حبه از شش دانگ سهم االرث محكوم 
ارزيابی می گردد. طالبين خريد می توانند 5  ياد شده 3/496/358/400 ريال  از پالک  عليه 
روز قبل از تاريخ مزايده از ملك ياد شده بازديد نمايند. مزايده از قيمت كارشناسی شروع 
نموده و  پيشنهاد  را  كارشناسی  قيمت  باالترين  كه  افرادی هستند  يا  فرد  مزايده  برنده  و 
احكام اجرای  مدير  باشند.م الف:8819  داشته  همراه  به  نقداً  را  كارشناسی  مبلغ  از   %10 

شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در  احكام شعبه 17  اجرای   24096
خصوص كالسه 910333ج17 له خانم زهره خيری عليه اكبر كشانی روز چهارشنبه مورخ 
93/5/15 ساعت 10تا11 صبح در محل اين اجرا)اتاق 207 طبقه دوم دادگستری كل واقع در 
خ شهيد نيكبخت( جهت فروش شش دانگ يك مغازه بدون پالک ثبتی به نشانی اصفهان-خ 
24 متری اول-روبروی دبيرستان پسرانه تجدد-كوچه شهيد محسنی-سمت چپ-ابتدای 
قادر  شده  ياد  نشانی  به  مزايده  جلسه  از  قبل  روز   5 خريد  طالبين  نمايد.  برگزار  كوچه 
نمايند.  پايه در جلسه مزايده شركت  با توديع 10% قيمت  تا  از آن خواهند بود  بازديد  به 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم 
عليه می باشد. مورد مزايده: يك باب مغازه با ابعاد 4×3/5 متر به مساحت حدود سيزده 
متر و بيست صدم مترمربع با مشخصات ساختمانی ديوارها آجری باربر-پوشش سقف 
با  فلزی  پروفيل  ورودی  فرش-درب  سراميك  كف  رويه  سطوح  آجر-مصالح  و  تيرآهن 
انشعاب برق-يك  نمای آجری و  شيشه و حفاظ آهنی-ديوارها آجری سراميك و دارای 
دهنه مغازه از سمت جنوب به مغازه مجاور از طريق يك راهرو به عرض يك متر اتصال 
احكام اجرای  مدير  می گردد.م الف:8820  ارزيابی  ريال   462/000/000 ملك  ارزش   دارد. 

شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

240391 اجرای احكام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرايی كالسه 
فرزند  بوانی  كريمی  عليرضا  آقای  عليه  و  هوره  درخشان  مريم  خانم  له  930037ج/25 
نصرا... به خواسته مطالبه مهريه ومبلغ 820/000 ريال بابت هزينه كارشناسی و مزايده 
جلسه مزايده ای جهت فروش يك دستگاه اتومبيل پرايد تيپ جی تی ايكس آی، رنگ سفيد 
انتظامی 538ب55-ايران53 و شماره موتور  روغنی مدل 1389 سوخت بنزين به شماره 
3348640 و شماره شاسی 89479195 كه سپر جلو كنده شده و دربهای جلو و عقب سمت 
نياز  باطری  و  تودوزی  آيينه سمت چپ شكسته  پايه  دارد  جزئی  فرورفتگی  راست خط 
دارد الستيكها 30% مفيد و فاقد بيمه نامه می باشد و دارای تانك گاز داخل صندوق عقب 
می باشد و اكنون در محل پاركينگ ذوالفقار واقع در خيابان ارغوانيه-روبروی بيمارستان 
فارابی می باشد و طبق نظر كارشناس معادل 130/000/000 ريال) سيزده ميليون تومان( 
ارزيابی گرديده را در ازای بخشی از خواسته برگزار نمايد طالبين می توانند 5 روز قبل از 
برگزاری مزايده در محل پاركينگ از اتومبيل فوق ديدن كرده و جهت شركت در مزايده در 
تاريخ 1393/5/27 ساعت 9 صبح در دفتر اين اجرا اتاق 452 طبقه چهارم دادگستری كل 
استان اصفهان حاضر شوند فروش از مبلغ ارزيابی شده شروع و برنده كسی خواهد بود 
كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت باشد و 10% مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری واريز نمايد و هزينه های مربوطه را تقبل نمايد.م الف:9894 مدير اجرای احكام 

شعبه 25 حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240394 در خصوص پرونده كالسه 653/93ش33 خواهان توران پورشنبه دادخواستی 
طرفيت  به   92/6/9-923 دادنامه  به  نسبت  1708/91ش33  كالسه  در  واخواهی  بر  مبنی 
عليرضا ابراهيمی و سعيد جعفری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
93/6/15 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9186 

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

240395 در خصوص پرونده كالسه 189/93 خواهان بانك ملت به مديريت علی ديواندری 
با وكالت آقای آرش شيرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال به انضمام 
كليه خسارات داوری و خسارت تاخير و تاديه و حق الوكاله وكيل از تاريخ تقديم به طرفيت 
رضا مولوی وردنجانی-حسن باقری-يوسف شمايلی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخه 93/6/2 ساعت 12 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   45 شعبه  م الف:9192  می شود.   اتخاذ 

                                              ابالغ وقت رسیدگی
امير  آقای  وكالت  با  نعيمی  زهره  خواهان   74/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   240396
المثل به طرفيت 1- محسن و  مشهدی زاده دادخواستی مبنی بر خلع يد و مطالبه اجرت 
 93/6/1 مورخه  برای  وقت رسيدگی  است  نموده  تقديم  عبدالهی  دو شهرت  هر  2- رضا 
ساعت 5 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 
ثانی دادخواست و ضمائم  8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  ابالغ شده  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ  را 
می شود. جهت مطالعه نظريه كارشناسی ظرف مدت يك هفته به شعبه مراجعه فرماييد و 
 چنانچه اعتراضی داريد اعتراض خود را به شعبه ظرف يك هفته اعالم نماييد. م الف:9177 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240397 در خصوص پرونده كالسه 93-635 خواهان هادی بوسعيدی با وكالت آقای علی 
نصراصفهانی  حامد  طرفيت  به  وكيل  و حق الوكاله  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شيرزاده 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/8 ساعت 9/30صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9767 

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

240398 در خصوص پرونده كالسه 93-651 خواهان علی قربانی با وكالت علی شيرزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه 15/000/000 ريال به انضمام مطلق خسارات به طرفيت رضا 
تعيين  برای مورخ 93/6/8 ساعت 11صبح  نموده است وقت رسيدگی  تقديم  سلمان زاده 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9766 شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240399 در خصوص پرونده كالسه 366/93ش33 خواهان مهدی مهرابی با وكالت علی 
شيرزاده دادخواستی مبنی بر فك رهن از اتومبيل 771ی ل م ايران23 به انضمام مطلق 
وقت  است  نموده  تقديم  شعاعی  مجيد   -2 ريفری  رحيمی  عباس   -1 طرفيت  به  خسارت 
با  است  گرديده  تعيين  10صبح  ساعت   93/6/19 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسيدگی 
آئين  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
م الف:9760 شعبه 33حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شود.  و تصميم مقتضی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

آقای  وكالت  با  بوسعيدی  هادی  خواهان   634/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   240400
نصراصفهانی  حامد  طرفيت  به  وكيل  و حق الوكاله  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شيرزاده 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/8 ساعت 10صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9761 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350500730 پرونده:  شماره   9209970350501832 دادنامه:  شماره   240401
اصفهان- نشانی  به  صادقی  حاج  جالل  آقای  خواهان:   920744 شعبه:  بايگانی   شماره 
خ توحيد-كوی شايسته-پ149 خواندگان: 1- آقای احمد جزايری مقدس 2- آقای محمود 

بصيری جزی 3- آقای مهدی جزايری مقدس همگی به نشانی مجهول المكان خواسته: اعسار 
از پرداخت هزينه دادرسی گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
جالل حاج صادقی به طرفيت آقای محمد بصيری جزی و احمد و مهدی جزايری مقدس 
ريال  مبلغ 3/500/000/000  مطالبه  دعوی  دادرسی  هزينه  پرداخت  از  اعسار  به خواسته 
)هزينه دادرسی به مبلغ 70/000/000 ريال می باشد( با توجه به استشهاديه پيوستی دادگاه 
خواسته خواهان را موجه تشخيص و مستندا به ماده 504 قانون آيين دادرسی مدنی حكم 
به اعسار خواهان نسبت به هزينه دادرسی فوق الذكر را صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
اصفهان  استان  نظر  تجديد  دادگاههای  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف 

می باشد.م الف:9210 زباندان رئيس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/3/31-327 دادنامه:  شماره  92-1764ش5  پرونده:  كالسه   240402
اصفهان-پل  نشانی:  كبيری  عليرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  پنجم  شعبه 
خوانده:  كامپيوتر  زيرزمين-پ19-دانش  بلوار-طبقه  تجاری  ملت-مجتمع  فلزی-بوستان 
به  عنايت  با  گردشكار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  پور  حسن  عبدالحسين 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی 
قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با 
شورا: در خصوص دادخواست عليرضا كبيری به طرفيت عبدالحسين حسن پور به خواسته 
مطالبه مبلغ 9/180/000 ريال وجه 4 فقره چك به شماره های 1- 945107-89/2/25 و 2- 
014741-89/5/20 و 3- 014739-89/2/5 و 4- 014740-89/3/20 عهده بانك صادرات 
مالحظه  و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با  تاديه  تاخير  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به 
اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده 
و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند علی هذا 
و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  مواد 198و519و522  استناد  به  دانستن دعوی  ثابت  ضمن 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
عنوان خسارت  به  ريال   132/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ريال   9/180/000
دادرسی و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان وصول و ايصال 
آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 

خواهد بود.م الف:9866 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240403 كالسه پرونده: 1766/92 شماره دادنامه: 629-93/4/24 مرجع رسيدگی: شعبه 
نشانی:  عبدا...  فرزند  شاهسنائی  زهرا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت 
اصفهان-خ كهندژ-محله 2پله-كوچه نسيم-بن بست سپهر خوانده: عباس رياحی نشانی: 
مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 28/000/000 ريال بابت اجور معوقه و هزينه آب و برق 
و گاز و تلفن با احتساب خسارات هزينه دادرسی مقوم به 28/000/000 ريال گردشكار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی زهرا شاهسنائی فرزند عبدا... به طرفيت عباس رياحی 
به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ريال بابت اجور معوقه و هزينه آب و برق و گاز و 
تلفن با احتساب خسارات و هزينه دادرسی مقوم به 28/000/000ريال با توجه به اسناد 
باالخص مالحظه  و  در جلسه رسيدگی  واظهارات خواهان  پرونده  محتويات  و  مدارک  و 
قرارداد ابرازی اجاره نامه مورخ 91/9/11 فيمابين خواهان و خوانده كه رابطه استيجاری 
را برای شورا محرز نموده است و با عنايت به عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسيدگی و عدم ارائه هرگونه اليحه دفاعيه كه برائت ذمه ايشان را در بر داشته 
بر  حكم  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   198 و  مدنی  قانون   10 ماده  استناد  به  شورا  باشد 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت 4 ماه اجور معوقه و پرداخت مبلغ 
دو ميليون و پانصد و چهل و يك هزار ريال بابت قبوض مصرفی و مبلغ 110/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 92/11/12 در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بيست روز قابل تجديد 
نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:9865 شعبه هشت 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امام صادق )علیه السالم( فرمود:
هر کس ی��ک روز ماه رمض��ان را )ب��دون عذر(، 

با درد گردن چه کنیم؟بخورد  روح ایمان از او جدا می شود.
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متخصصان آمریکایی می گویند: حدود شش میلیون زوج 
در این کشور در سن باروری، مشکل نازایی دارند اما به رغم 
این آمار باال، دلیل بسیاری از این مشکالت مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، همچنین در سطح جهانی نیز باورها بر این 
است که نازایی در 9 درصد جمعیت زنان مشاهده می شود. 
با توجه به این آمار و اهمیت باالی بچه دار شدن برای اکثر 
زوج های ج��وان متخصصان در آمریکا ب��ه تازگی موفق به 
شناسایی یک مولکول بسیار کوچک اما در عین حال بسیار 
مهم و مؤثر شده اند که در تعیین علت نازایی در زنان سرنخی 

ارائه کرده و حائز اهمیت است.
پزش��کان مرکز درمانی بیمارس��تان کودکان سینسیناتی 
 در آزمایش های اخیر خود یک مولک��ول کلیدی و مؤثر در

 النه گزینی موفق سلول تخم یا »زیگوت« در جداره رحم و 
ادامه روند طبیعی بارداری را شناسایی کردند. این مولکول 
کوچک اما مهم ژنی موسوم به Wnt5a است که وجود آن 
برای النه گزینی س��لول تخم در دیواره رحم ضرورت دارد. 
 ROR1 و ROR2 همچنین این ژن با گیرنده های مشترک
به منظور کمک به هدایت جنین در مسیر صحیح و رسیدن 
به محل مناسب برای النه گزینی در تعامل است تا جنین در 

رحم رشد طبیعی داشته باشد.
اگرچه شناس��ایی نقش Wnt5a در شرایط طبیعی قابل 
توجه است اما اهمیت آن بیش از همه در مواقع فقدان یا عدم 
فعالیت درس��ت آن درک می شود. زمانی که سیگنال دهی 
 ROR1 و ROR2 از این مولکول خ��اص به دو گیرن��ده

ش��ده و دچار اختالل می ش��ود تأثیر آن معکوس 
ن در نهایت به بروز مشکالت و نارسایی هایی  چ��و
ناهنجاری در النه گزینی رحمی و ناتوانی 
در رش��د طبیعی جنین منجر خواهد 
شد.»سودهانس��و دی«، متخص��ص 
ارشد این مطالعه گفت: در نهایت این 
عوارض جانبی تداوم می یابد و موجب 
مش��کالتی از قبیل عدم تشکیل جفت 

و ناتمام ماندن دوره بارداری می شود. در 
صورتی که در این مرحله روند رشد جنین 

کامل اتفاق نیفت��د در ط��ول دوره بارداری 
عوارض جانبی آن ظاهر می شود.

به نقل از مدی��کال دیلی، به گفته پزش��کان زمانی 
که س��لول تخم در دیواره رحم جای نمی گیرد س��قط 

جنین اتف��اق می افتد. تخمین ه��ا حاکی از آن اس��ت که 
40 درص��د بارداری ها به س��قط جنین منجر می ش��وند. 
همچنین گاه��ی اوقات رحم ق��ادر به حفظ س��لول تخم 
نیست و یا نطفه در محل اشتباهی همچون گردن رحم قرار 
 می گیرد که موجب می شود رش��د طبیعی و سالم نداشته

 باشد.

شناسایی ژن تاثیرگذار بر سقط جنین

یکی از راهکارهایی که دانشمندان در حال کار بر روی 
آن هستند، ساخت فیلترهای بسیار قوی است تا بدترین 
و کثیف ترین آب ها را نیز بتوان با کمک آن ها نوشید. تا 

به حال نمونه های بسیاری ساخته شده است که به این 
اندازه موفق نبوده اند.

 با افزایش جمعیت جهان یکی از بزرگ ترین مشکالتی 
که تمام س��اکنین زمین را تهدید می کند تمام ش��دن 
ذخایر آب اس��ت. این مش��کل می تواند باعث به وجود 
آمدن مشکالتی شود که شاید جبران آن ها ممکن نباشد 

و میلیون ها انسان جان خود را از دست بدهند.
یکی از راهکارهایی که دانشمندان در حال کار بر روی 
آن هستند، ساخت فیلترهای بسیار قوی است تا بدترین 
و کثیف ترین آب ها را نیز بتوان با کمک آن ها نوشید. تا 
به حال نمونه های بسیاری ساخته شده است که به این 

اندازه موفق نبوده اند.
ساخت فیلترهای بسیار قوی

فیلتر آب " کاتادین" دستگاهی کوچک است که به گفته 

سازنده های آن می توان آب را تا 99 درصد تمیز کند و 
به کمک آن می توان آب کثیف تری��ن نقاط را نیز گوارا 
نوشید. این دستگاه البته بیش��تر برای افرادی ساخته 
شده است که در طبیعت گردش می کنند و گاهی مجبور 

به نوشیدن آب از رودخانه های نامطمئن می شوند.
این دس��تگاه با هس��ته کربنی خود قادر اس��ت تمامی 
آب ها را به خوبی تمیز کند و وقتی آبی وارد آن می شود 
بسیاری از میکروب های آن کشته خواهد شد و طعم آب 

تمیز و تصفیه شده می دهد.
به گفته س��ازندگان با اس��تفاده از این دس��تگاه حتی 
می ت��وان آب از جوی ه��ای آب که بیش��ترین باکتری 
را دارن��د نوش��ید ام��ا تمامی میک��روب آن ه��ا از بین 
 ن��رود ول��ی در نمونه ه��ای بع��دی این مش��کل حل

 خواهد شد.

با این دستگاه آب جوی هم گوارا می شود

درد گ��ردن چه ب��ه دلیل ب��د خوابیدن باش��د 
چ��ه وضعیت و ف��رم بد ب��دن، ی��ک چرخش و 
حرکت ناگهان��ی گردن یا اس��ترس زیاد یکی از 
شکایت های همیشگی اس��ت. تحقیقات نشان 
می دهد برای جلوگیری از درد گردن، تمرینات 
تقویت کننده گردن بس��یار مهم ت��ر از حرکات 
کشش��ی اس��ت.در ادامه مطالب مفی��دی برای 

کاهش درد گردن آمده است...
 1 - هر زمان در محل کار احس��اس خس��تگی و 
عصبانیت کردید، پیشانی تان را به کف دستتان 
فش��ار دهید. خیلی از ما وقتی اس��ترس داریم، 
عضالت گردنمان را س��فت می کنیم که به مرور 
زمان ممکن اس��ت موجب درد و خشکی گردن 
شود. پشت میزتان نشسته، کمی به سمت جلو 
خم ش��وید و آرنج هایتان را روی می��ز بگذارید. 
س��رتان را صاف در مرکز ش��انه ها ق��رار داده و 
پیشانی تان را به کف دستتان فشار دهید؛ از کف 
دست برای مقاومت در برابر فشار سرتان استفاده 
کنید. 5-۳ ثانیه در این حالت بمانید، رها کرده و 
پنج مرتبه دیگر تکرار کنید. حاال صاف بایستید 
و دست هایتان را پشت سرتان قرار دهید، طوری 
که آرنج هایتان رو به جانب باش��د. س��رتان را به 
عقب به سمت کف دست ها فشار دهید و از کف 
دس��ت ها برای مقاومت در برابر فش��ار س��رتان 
اس��تفاده کنید. 5-۳ ثانیه در این حالت بمانید، 

رها کرده و پنج مرتبه دیگر تکرار کنید.
 2 - موقع تماشای تلویزیون، شانه هایتان را عقب 
بکش��ید. روی لبه صندلی تان بنشینید و ستون 
فقراتت��ان را بکش��ید، انگار می خواهی��د قدتان 
را بلندت��ر کنید. دس��ت هایتان را جلو بدن روی 
لباستان قرار دهید. ش��انه هایتان را تا می توانید 
عقب بکش��ید، طوری که کتف هایتان از پش��ت 
جمع شود. س��پس ش��انه ها را آزاد کرده و یک 
بار دیگر حرکت را تک��رار کنید. ۳ - هر زمان که 
بیش از 45 دقیقه پشت فرمان اتومبیل یا پشت 
کامپیوتر نشس��تید، تمرین الک پشتی را انجام 
دهید. با این تمرین می توانید هم عضالت پشت 
گردنتان را قوی کنید و خودتان را عادت دهید که 

در وضعیت بهتر و سالم تری بنشینید.
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اَلّلـُهمَّ اْجَعْل سعی ای فیِه َمْشُکوراً، َوَذنْبی
خدایا قـرار ده کوششـم را در این ماه مورد سـپاس و 

تقدیر و گناهم را
 فیِه َمْغُفوراً، َوَعَملی فیِه َمْقُبوالً، َوَعْیبی فیِه َمْسُتوراً، یا 

اَْسَمَع الّساِمعیَن
در آن آمرزیده و عملم را در آن پذیرفته و عیبم را در آن 

پوشانده  ای شنواترین شنوایان 

بدجوری کتک خوردم!
پشت چراغ قرمز تو ماشین داشتم با تلفن حرف می زدم و برای طرفم شاخ 
و شونه می کشیدم که نابودت می کنم! زور ندیدی که اینجوری پول مردم 
رو باال می کشی و... خالصه فریاد می زدم که دیدم یه دختر بچه یه دسته 
گل دستش بود و چون قدش به پنجره ماشین نمی رسید هی می پرید باال 
و می گفت آقا گل! منم در کمال عصبانیت داشتم داد می زدم اما دخترک 
سمج اینقد باال پایین پرید که دیگه کاسه صبرم لبریز شد و سرمو آوردم 
از پنجره بیرون و با فریاد گفتم: بچه برو پی کارت! من گ���ل نمی خرم! 
چرا اینقد پر رویی! دخترک ترسید و کمی عقب رفت! رنگش پریده بود! 
وقتی چشماشو دیدم ناخودآگاه ساکت ش��دم! نفهمیدم چرا یک دفعه 
زبونم بند اومد! البته جواب این سوالو چند ثانیه بعد فهمیدم! اومد جلو 
و با ترس گفت: آقا! من گل نمی فروش��م! آدامس می فروشم! دوستم که 
اونورخیابونه گل میفروش��ه! این گل رو برای شما ازش گرفتم که اینقد 
ناراحت نباشین! آگه عصبانی بشین قلبتون درد میگیره و مثل بابای من 
میبرنتون بیمارستان، دخترتون گناه داره ...دیگه نمی شنیدم! خدایا! چه 
کردی با من! این فرشته کوچولو چی میگه؟!حاال علت سکوت ناگهانیمو 
فهمیده بودم! کشیده ای که دخترک با نگاه مهربونش بهم زده بود، توان 
بیان رو ازم گرفته بود! و حاال با حرفاش داشت خورده های غرور بی ارزشمو 
زیر پاهاش له می کرد!یه صدایی در درونم ملتمسانه می گفت: رحم کن 
کوچولو! آدم از همه قدرتش که برای زدن یک نفر استفاده نمیکنه! ...تا 
اومدم چیزی بگم، فرشته کوچولو، بی ادعا و س��بکبال ازم دور شد! اون 
حتی بهم آدامس هم نفروخت! هنوز رد سیلی پر قدرتی که بهم زد روی 
قلبمه! چه قدرتمند بود!همیش��ه مواظب باش��ید با کی درگیر میشید! 
ممکنه خیلی قوی باشه و بد جور کتک بخورید که حتی نتونید دیگه به 

این سادگیا روبراه بشین ...

دعای روز بیست و ششم 

داستان 
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