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با آمریکا درباره 
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نداشت

شهردار اصفهان اعالم کرد:
 پرواز از فرودگاه کاشان

3 تا سه ماه آینده 
شهر رویاها با ایده های 

جدید به روز رسانی می شود  باالخره بنز کیست36
 و موتورگازی چه کسی! 
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هشت طرح امور عشایر اصفهان 
در هفته دولت افتتاح می شود

مسوول هماهنگی امور عشایر اس��تان اصفهان از افتتاح هشت 
طرح عشایری با اعتبار 9 هزار و 150 میلیون ریال و اشتغالزایی 
برای 71 نفر خبر داد. محمدرضا خلیلی افزود: پروژه خط انتقال 

آب با لوله برای مصارف کشاورزی به طول یکهزار و 300 متر...

برخالف مسائل مطرح شده، کاشی های گنبد ریزش نکرده است 
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کشفدرمانناباروری
توسطمحققاناصفهانی

مدیر بین الملل میراث فرهنگی اصفهان:

محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان با اجرای موفق طرح 
تغییر جنس��یت کامل جوجه های ماده به ن�ر، راه های جدیدی 
برای درمان ناباروری انسان کشف کردند.معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان با اعالم این مطلب افزود: با 
دس��تیابی به این موفقیت در جوجه به عنوان یک مدل حیوانی 
برای انسان، امیدهای زیادی در بخش ناباروری و درمان سرطان در 
انسان ایجاد شده است.پیام نجفی اظهار کرد: در این طرح با تزریق 
یک ماده ممانعت کننده سنتز استروژن و نیز فاکتور رشد شبیه 
انسولین به جنین داخل تخم مرغ تغییر جنسیت تمامی جوجه 
های ماده به جنس نر که توانایی تولید اسپرم و افزایش وزن مشابه 

جوجه های نر واقعی داش��تند، ایجاد شد. نجفی گفت: نتایج این 
پروژه منجر به این اکتشاف گردید که دلیل عدم تاثیر فاکتور رشد 
شبه انس��ولین بر جوجه های ماده تداخل این فاکتور با هورمون 
استروژن است، به طوری که با بلوک کردن سنتز هورمون استروژن 
در جوجه های دارای ژنتیک ماده جن��س آنها به نر تغییر یافته و 
فاکتور رش��د نیز باعث افزایش بیش از ۴00 گرم وزن در روز ۴۲ 
پرورش آنها شد. وی افزود: نتایج این مطالعه قابل استفاده در مراکز 
باروری و ناباروری و درمان سرطان های مختلف از جمله سرطان 
سینه انسان می باشد و پیش بینی می شود که با استقبال زیادی 

از طرف محققین این علوم نیز واقع گردد.
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نوبت  اول    

آگهی مناقصه - مزایده )نوبت اول (

علیرضا اطهری فر - شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آبادبرخوار در نظر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی 
به شركت واجد الشرايط واگذار نمايد: 

1- مزايده : ) نوبت اول ( فروش خاک 
2- مزايده ) نوبت اول ( اجاره يک قطعه زمين متعلق به شهرداری 

3- مناقصه ) نوبت اول ( ديواره سازی مسيل سيالب امامزاده نرمی شهر دولت آباد 
مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه حراست شهرداری : روز شنبه مورخ 93/6/8 

گشايش پاكات مناقصه : روز يكشنبه مورخ 93/6/6
 مح�ل درياف�ت اس�ناد مناقص�ه : دول�ت آب�اد - بل�وار طالقان�ی - پاي�گاه اينترنت�ی

 www.dolatabadcity.irتلفن : 031-45822010
www.ites.mporg.ir: پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

چاپ اول 

?????????????

به علت تغيير شغل كليه وسائل ظروف كرايه به صورت يک جا 
بفروش ميرسد.

پوش - صندلی - موكت - سرويس پذيرايی- اكو 

تلفن تماس : 09133353940 

آگهی فروش

 آيا می دانيدمرگ و مير بعد از قطع پا در سال اول
  20 درصد و در 5 سال بعد تا 80 درصد

 گزارش شده است ؟

موسسه خیریه دیابت اصفهان

آگهی  مناقصه عمومی داخلی
ش��ركت ت�وزي�ع ب�رق شه�رس�ت�ان اصفه�ان در نظ�ر دارد  :كاال و خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل 
 راباس�تناد قانون برگزاری مناقصات و آئين نام�ه معامالت ش�ركت از طريق برگزاری مناقص�ه عمومی دو

 مرحله ای از بين توليد كنندگان و فروشندگان واجد شرايط  خريداری  نمايد .

تاريخ برگزاری مهلت تهيه دفترچهتاريخ توزيع دفترچهشماره مناقصه موضوع مناقصهرديف
ساعت برگزاریمناقصه

1
خرید و نصب 40 دستگاه 

سیستم رهیاب خودرو 
AVL

10 صبح93/15793/05/2993/06/1093/06/11

پيشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاريخ 1393/5/27  از طريق مراجعه حضوری به واحد مناقصات اين 
شركت  يا از طريق سايتهای زير دريافت و حداكثر تا ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 93/06/11 به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسی- خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تداركات 
تحويل يا ارسال  نمايند. جهت كس�ب اطالعات بيشتر با ش�ماره تلفن 03132216102 واحد مناقصات تماس حاصل 

فرمائيد. 
  http://tender.tavanir.org.ir        سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir       سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

 http://eepdc.ir سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت خريد اسناد مناقصه : مبلغ 200/000 ريال به حساب جاری سپهر 0103851178002 بانک صادرات شعبه ميدان 

آزادی اصفهان  به نام شركت توزيع برق شهرستان اصفهان واريز و فيش مربوطه داخل پاكت قرار داده شود. 
مبلغ و نوع تضمين ش�ركت در مناقصه:  مبلغ تضمين طبق جدول ذيل می تواند بصورت ضمانت نامه معتبر بانكی يا 
ضمانتنامه های صادره از طرف موسسات مالی اعتباری مورد تائيد بانک مركزی و معتبر برای مدت 3 ماه و قابل تمديد 
به درخواست شركت توزيع برق شهرستان اصفهان و يا بصورت فيش بانكی واريز شده بحساب جاری سپهر شماره 

0103851178002 بانک صادرات شعبه ميدان آزادی اصفهان و يا چک تضمينی ويا بلوكه مطالبات باشد 
 *به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط و مخدوش و پشنهاداتی كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ فوق واصل شود  

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسنادمناقصه  مندرج می باشد 

*پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.         
  *حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه   آزاد مي باشد. 

*شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
   *هزينه درج آگهی مناقصه به عهده برنده يا برندگان مناقصه می باشد.

روابط عمومی  شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان 

معاون وزیر نفت با اولتیماتوم بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی به پاالیشگاه های نفت 
کشور، گفت: باید تا دو سال آینده کیفیت بنزین تمام پاالیشگاه ها مطابق با استانداردهای 
یورو ۴ باشد و پس از آن مهلت ارفاقی وجود نخواهد داشت.عباس کاظمی در تشریح برنامه 
جدید وزارت نفت به منظور ارتقای کیفیت و استاندارد فرآورده های نفتی تولیدشده در 
پاالیشگاه ها به ویژه بنزین و گازوئیل، اظهار داشت: بر اساس تکلیف دولت، کیفی سازی 
محصوالت پاالیشگاه ها طبق استانداردهای یورو ۴ و 5 باید تا سال 1395 عملیاتی شود. 

وی با اعالم اینکه با امضای قراردادی...

رئیس پلیس فرودگاه ها گفت: حمل هرگونه زعفران، س��نگ های قیمتی، قرص های کدئین 
دار، ترامادول و متادون در ایام حج تمتع به عربستان ممنوع است.سرهنگ حسن مهری اظهار 
داشت: مهم ترین عملیات پلیس فرودگاه ها در زمان حج عمره بود که از ۲6 آذرماه سال گذشته 
در ۲0 ایستگاه پروازی آغاز و 799 هزار زائر عمره که به عربستان اعزام شدند، از سوی پلیس 
کنترل شدند.وی ادامه داد: خوشبختانه در عملیات عمره امسال نیز در عربستان هیچ زائری 
به جرم حمل مواد مخدر دستگیر نشد و یک زائر نتوانست مواد مخدر به عربستان حمل کند. 

افرادی که یک گرم مواد مخدر نیز به همراه داشتند ...

اولتیماتوم  به کیفیت فرآورده های 
تولیدی پاالیشگاه ها 

 ممنوعیت حمل زعفران، ترامادول
 و متادون در ایام حج



بهدنبالثباتوپايداریآتشبسيادداشت
درغزههستیم

معاون دبیر کل س��ازمان ملل گفت: برای مقابله با مواردی مثل 
جنگ غزه در ش��ورای امنیت اجماع نظر وجود ن��دارد و توافقات 
سیاسی که مهارکننده و نگه دارنده باش��د، به تصویب نمی رسد.

والری آموس در دیدار با استاندار اصفهان اظهار کرد: سازمان ملل 
با حساسیت زیاد و هراس و واهمه مسائل غزه به ویژه در برخورد 
با زنان و کودکان را مشاهده کرده است.وی بابیان اینکه تعدادی 
از نمایندگان س��ازمان ملل در غزه موردحمله قرار گرفتند، ابراز 
نمود: تعدادی از مدارس غزه که مناطق امن به شمار می رفت نیز 
هدف بمباران قرار گرفت.معاون دبیر کل سازمان ملل نکته حائز 
اهمیت را پیگیری مداوم خروج از تحریم ها و شکس��تن محاصره 
غزه و مش��کالت مردم آن عنوان کرد و افزود: نزدیک 67 درصد 
کمک هایی که به مردم منطقه غزه صورت پذیرفت، عمدتاً متمرکز 
و کمک های غذایی بود.وی از تشکیل کمیسری ای حقوق بشر در 
راستای مش��کالت اطفال و پناهندگان در غزه خبر داد و عنوان 
نمود: بر اساس گزارش های ارائه شده باگذشت زمان، هرروز اوضاع 
بدتر شده است.آموس تصریح کرد: درصدد پیاده نمودن روندهایی 
برای ثبات و پایداری آتش بس در منطقه هستیم و امیدواریم این 
روندها مس��ائل را عملیاتی تر نموده و گام های برداشته شده مؤثر 
واقع شود.وی ابراز امیدواری نمود مذاکرات در حال انجام در قاهره 
به یک آتش بس پایدار منجر شود و به هر صورت این مسائل تنها 
در غزه نیست.وی در خصوص پیشنهاد استاندار مبنی بر تشکیل 
دادگاه بین المللی تصریح کرد: این موضوع در حیطه اختیارات ما 
نیست و باید با ارجاع آن به ش��ورای امنیت تصمیم گیری در این 
خصوص را به آنان بسپاریم.معاون بان کی مون خاطرنشان کرد: 
متأس��فانه برای مقابله با این گونه موارد در شورای امنیت اجماع 
نظر وجود ندارد و توافقات سیاس��ی که مهارکنن��ده و نگه دارنده 
باشد، به تصویب نمی رسد.وی یادآور شد: در مسئله سوریه پس 
از س��ه س��ال تالش موفق به ایجاد آرامش ش��دیم که در صورت 
همدلی بیشتر ش��ورای امنیت، این آرامش زودتر اتفاق می افتاد.

آموس اظهار کرد: متوجه ش��دم اس��تان اصفهان عالوه بر سهم 
بزرگی که در تاریخ و تمدن و فرهنگ بش��ری دارد، سهم مهمی 
در اقتصاد ای��ران دارد و مردمان این خطه س��خت کوش و پرکار 
هستند.وی در خصوص مدیریت بحران و بالیای طبیعی تصریح 
کرد: از این موضوع استقبال می کنیم و قطعاً مالقاتی در تهران با 
مس��ئوالن مربوطه در این زمینه خواهیم داشت.معاون دبیر کل 
سازمان ملل در امور بشردوستانه عنوان نمود: از آموزه های ایران 
در خصوص بالیای طبیعی اس��تقبال می کنیم و در این خصوص 
یادداشت تفاهمی نیز درگذشته امضاشده است.وی ابراز امیدواری 
 نمود این همراه��ی و همکاری تداوم یابد و در م��اه آینده تقویت 

شود.
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کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی، 2
به ریاست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.در این جلسه که عالوه بر اکثریت 

اعضا، معاون اول رئیس جمهور و معاون اول رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشتند.
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رهبر معظم انقالب تصریح کردند: اگر در مقطع فعلی دستگاه 
دیپلماس��ی بتواند حضور فعال، هوش��مندانه داشته باشد، 
جایگاه ایران در چندین ده سال آینده و در نظم جدید جهانی 

به عنوان جایگاهی برجسته تثبیت می شود.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای،  رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
)چهارشنبه( در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئوالن 
نمایندگی های ایران در خارج از کشور، دستگاه دیپلماسی 
کش��ور را مدافعان خط مقدم دفاع از اه��داف، منافع ملی و 
سرمایه ی ملی ایرانیان خواندند و ضمن تبیین ویژگی های 
دیپلماسی ایرانی و ضرورت دیپلماسی فعال و هوشمند در 
دوران بسیار مهم گذر به نظم جدید جهانی سخنان مهمی را 

در بی فایده بودن تعامل با آمریکا بیان کردند.
ایش��ان در تبیی��ن اهمی��ت کار دیپلماس��ی افزودند: یک 
دیپلماسی هوشمندانه و فعال می تواند دستاوردهای بسیار 
مهم سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی به همراه بیاورد 
که با هیچ حرکتی از جمله جنگ های پرهزینه و پرخطر نیز 
حاصل نمی شود و این واقعیت نش��ان دهنده  وزن و جایگاه 
دستگاه دیپلماس��ی در مجموعه  مدیریت یک کشور است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رویدادهای چندین سال اخیر در 
منطقه را نشان دهنده  واقعیت یاد شده خواندند و خاطرنشان 
کردند: قدرت هایی تالش کردند با زور و اسلحه منافع خود را 
تأمین کنند که ناکام ماندند اما کسانی با ظرافت، هوشمندی 

و تحرک، توانستند منافع خود را به خوبی تأمین کنند.
رهبر انقالب، وزارت خارجه را ارتش منظم دیپلماسی کشور 
خواندند و افزودند: در مسئله سیاست خارجی، دستگاه های 
دیگری هم مؤثرند اما وزارت خارجه به عنوان یک سازمان 
موظف و ارتش منظم، مسئولیت اصلی را بر عهده دارد.ایشان 
در تشریح شروط و لوازم یک دیپلماسی موفق، بر ضرورت 
تعیین دقیق و صریح هدف ها تأکید کردند و افزودند: برخی 
اهداف آرمان های بزرگ و ملی هس��تند، برخی راهبردی و 
منطقه ای به شمار می روند و بعضی دیگر مقطعی و موضعی 
هستند که این اهداف در همه  سطوح باید دقیقاً مشخص باشد 
تا همه  عناصر فعال در دیپلماسی در ستاد و صف، وظایف خود 
را به خوبی بدانند.حضرت آیت اهلل خامنه ای »س��ازماندهی 
مناسب« را شرط دوم دیپلماسی موفق برشمردند و افزودند: 
این سازماندهی باید با نگاه به اهداف و با توجه به قابلیت ها 

انجام شود.
رهبر انق��الب برخ��ورداری از عناصر با صالحیت را ش��رط 
دیگر یک دیپلماسی موفق دانستند.ایشان در تبیین مفهوم 

»صالحیت های دیپلماتیک«، عناصری همچون »هوش و 
مهارت دیپلماتیک«، »انعطاف در جای الزم«، »نفوذ ناپذیری 
در مواقع ضروری«، و »پایبندی صادقانه و عمیق به اهداف« را 

مورد اشاره قرار دادند.
رهبر انقالب در تبیین هوش دیپلماتیک افزودند: این ویژگی 
انسان را قادر می سازد اهداف و حرکات طرف های مقابل را در 
مذاکرات و تعامالت پیش بینی کند و حرکات خود را با توجه 

به آن ها، برنامه ریزی و عملیاتی سازد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »مهارت دیپلماتیک« را استفاده 
به موقع و به جا از انعطاف و اقتدار معنا کردند و افزودند: معنای 
دیگر این ویژگی نرمش قهرمانانه است که صلح امام حسن 
مجتبی علیه السالم پرشکوه ترین نمونه تاریخی آن به شمار 
می رود.ایش��ان افزودند: نرمش قهرمانان��ه برخالف برخی 
تفاسیر، معنای واضحی دارد که نمونه  آن در مسابقه کشتی 
نمایان است در این مسابقه که هدف آن شکست دادن حریف 
است اگر کسی قدرت داشته باشد اما انعطاف الزم را در جای 
خود به کار نگیرد قطعاً شکس��ت می خورد اما اگر انعطاف و 
قدرت را به موقع مورد اس��تفاده قرار دهد پشت حریف را به 
خاک می نش��اند.رهبر انقالب همچنین در بیان »پایبندی 
عمیق و صادقانه به آرمان ها و اهداف« خاطرنش��ان کردند: 
اگر کس��ی بدون ایمان و باور عمیق به اهداف، در عرصه ی 
دیپلماسی فعال باش��د قطعاً نمی تواند موفق شود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تشبیه عرصه ی دیپلماسی به میدان جنگ 

افزودند: واقعیت این است که میدان دیپلماسی عرصه ی پنجه 
انداختن است و اگر کسی بدون اعتقاد راسخ به هدف، به این 
کار اقدام کند یا در همان موقعیت و یا در نهایت شکس��ت 

خواهد خورد.
تحرک فراوان و بی وقفه شرط دیگری بود که رهبر انقالب در 

تشریح لوازم دیپلماسی موفق به آن پرداختند.
ایشان افزودند: تحرک باال الزمه ی الینفک دیپلماسی است 

و باید مورد توجه جدی قرار داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه ی سخنانش��ان در جمع 
وزیر خارجه و فعاالن عرصه دیپلماسی کشور، دوران فعلی 
را دوران گذر به یک نظم جدید جهانی ارزیابی و خاطرنشان 
کردند: در کنار بازیگران سنتی، بازیگران جدیدی در آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین وارد عرصه ش��ده اند و در تالش��ند 
جایگاه خود را در نظم جدید پی��ش رو، تثبیت کنند.رهبر 
انقالب تأکید کردند: در این دوران، دیپلماسی قوی و کارآمد 
اهمیت مضاعفی می یابد و به همین علت، امروز کار وزارت 
خارجه از گذشته حساس تر است.ایشان افزودند: اگر در مقطع 
فعلی دستگاه دیپلماسی بتواند حضور فعال، هوشمندانه و 
مقتدرانه داشته باشد، جایگاه و استحکام جمهوری اسالمی 
در چندین ده س��ال آینده و در نظم جدید جهانی به عنوان 
جایگاهی برجسته تثبیت می ش��ود وگرنه، در جهان پیش 
رو، از موقعیت الزم برخوردار نخواهیم بود.»شکار فرصت ها 
و استفاده صحیح از آنها«، نکته  دیگری بود که رهبر انقالب 

به مس��ئوالن دیپلماسی کشور خاطرنش��ان کردند.ایشان 
افزودند: تحوالت منطقه ای و جهانی، بس��یار سریع است و 
باید به طور آنی، آنها را رصد کرد و با تحرک باال، هر حادثه و 
رویدادی را بالفاصله تحلیل کرد و با درک نسبت آن با اهداف 
و آرمان ها، موضع خود را در قبال آن مشخص نمود.سخنان 
رهبر انقالب در جمع مسئوالن دستگاه دیپلماسی با تمرکز 
بر اهداف و سیاس��ت های کالنی ادامه یافت که باید به طور 
دائم مد نظر مسئوالن سیاست خارجی باشد.ایشان در همین 
زمینه، »به کرسی نشاندن منطق جمهوری اسالمی« یعنی 
مردم ساالری دینی را هدفی بزرگ برشمردند و تأکید کردند: 
در این مس��ئله بدون انفعال وارد ش��وید چرا که این هدف 

به خصوص در منطقه ی اسالمی، کامالً قابل تحقق است.
رهبر انقالب برجسته کردن ویژگی ها و ممیزات دیپلماسی 
ایرانی در جهان را از دیگر اهداف مهم دست اندرکاران سیاست 
خارجی برش��مردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان چند 
دلیل و اس��تدالل درباره نفی تعامل با امریکا تأکید کردند: 
رابطه با امریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد خاصی 
برای جمهوری اس��المی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر 

هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی منفعت برود!؟
ایش��ان افزودند: عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با 
امریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکالت 
حل می شود، البته ما می دانستیم اینجور نیست اما قضایای 
یک س��ال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد.

رهبر انقالب خاطرنشان کردند: در گذشته میان مسئوالن 
ما و مسئوالن امریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر 
بخاطر مسائل حساس هسته ای و تجربه ای که مطرح شد 
انجام بشود، بنا شد مسئوالن تا سطح وزارت خارجه تماسها، 
نشستها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها 
فایده ای عاید نشد بلکه لحن امریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر 
شد و توقعات طلبکارانه بیش��تری را در جلسات مذاکرات و 
در تریبونهای عمومی بیان کردند.ایشان افزودند: پایبندی 
به موازین شرع در رفتارهای فردی و اجتماعی و در محافل 
دیپلماتیک، و نترسیدن از هیبت و تشر قدرت های بزرگ از 
جمله آمریکا، ویژگی خاص دیپلماسی ایرانی است و باید مورد 
توجه جدی باشد.رهبر انقالب خاطرنشان کردند: نهراسیدن 
از قدرت های س��لطه گر، بعد از انقالب، ب��ه خصوصیت بارز 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی تبدیل شده که این ویژگی 
هم در دل ملت ها جاذبه ایجاد کرده و هم سیاس��ت مداران 
 دنیا را چه بگویند و چ��ه پنهان کنند ب��ه تعظیم و تجلیل 
وا داش��ته اس��ت.حضرت آیت اهلل خامنه ای، »دفاع صریح، 
قاطع و واقعی از مظلوم« را از دیگر ویژگی های دیپلماس��ی 
ایرانی معرفی کردن��د و افزودند: ای��ن خصوصیت در تمام 
س��ال های بع��د از انق��الب، در دف��اع از مل��ت و مبارزین 
 فلس��طینی و لبنان��ی و موارد مش��ابه دیگر، جلوه داش��ته

 است.

باتعییننخستوزيرجديدعراقگرههابازمیشود

رهبرانقالب:مذاکره با آمریکا درباره تحریم فایده نداشت

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

Society,Cultural  Newspaper No.1377 |  ags  18،2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

پلیسآمريکادرس�رکوبتظاهراتمس�المتآمیزمردمفرگوس�ناز
س�الحهایمختلفیازجملهM۱۶اس�تفادهمیکند.اينسالح،همان
سالحیاستکهپیشتردرنقاطمختلفجهانانسانهایبیگناهزيادی

راکشتهوحاالبهسویمردمآمريکانشانهرفتهاست.

این روزها ش��هر فرگوسن در ایالت میس��وری آمریکا ش��اهد تظاهرات های روزانه 
است. این تظاهرات های بی سابقه به خاطر کشته ش��دن یک نوجوان سیاه پوست 
به دست پلیس این شهر برگزار می ش��ود و در آن، سفید پوستان نیز که راهی برای 
بیان اعتراض پیدا کرده اند، در کنار سیاه پوستان به تبعیض در کشورشان اعتراض 

می کنند.
ماجرا از این قرار بود که ش��نبه هفته گذشته مایکل براون، نوجوان 18 ساله و سیاه 
 پوست آمریکایی در حومه شهر فرگوس��ن واقع در ایالت میسوری آمریکا به ضرب

 8 گلوله پلیس که طبق اعالم پلیس این شهر، این گلوله ها از فاصله نزدیک به سمت 
وی شلیک شده بود، کشته می شود.پلیس می گوید وی با خود اسلحه حمل می کرده 
اما طبق اطالعات منتش��ره و اعالم نظر وکیل وی، براون در موقع هدف قرار گرفته 

شدن، هیچ سالحی حمل نمی کرده است.

کشته شدن مایکل، باعث می شود که سیاه پوستان فرگوس��ن با برپایی تظاهرات 
نس��بت به تبعیض نژادی و نقض حقوق بش��ر اعتراض کنند. معترضان خواس��تار 
مجازات افسر قاتل می ش��وند اما پلیس مکررا اعالم می کند که حتی حاضر نیست 
که چهره و نام این افس��ر را هم منتشر کند، چه برس��د به برگزاری دادگاه و جلسه 

محاکمه افسر خاطی.
در برپایی اولین تظاهرات ها، این اجتماعات غالبا مس��المت آمیز ب��ود ولی با ورود 
یگان های مس��لحی از پلیس آمریکا به میدان و اعالم منطقه پ��رواز ممنوع بر فراز 
فرگوسن، این اجتماعات وارد دور تازه ای می ش��ود و مردِم دست خالی، با درست 
کردن کوکتل مولوتف به اقدام پلیس در ضرب و ش��تم معترض��ان و پرتاب متعدد 

گازهای اشک آور و فلفل و همچنین شلیک گلوله های صوتی، پاسخ دادند.
با شدت گرفتن این اعتراضات، باراک اوباما هم وارد میدان شده و با صدر بیانیه ای، از 
مردم می خواهد که آرامش خود را حفظ کنند اما بعد از این بیانیه، اعتراضات شکل 
جدیدی به خود گرفته و در بیش از 100 شهر آمریکا، مردم به خیابان ها آمده و علیه 
سیاست های تبعیض آمیز دولت شان اعتراض می کنند. در مهمترین نمونه ها، برپایی 

تظاهرات در واشنگتن و نیویورک، بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.
اما جالب این است که در میان همه این کش و قوس ها، یک نکته توجه برانگیز است و 
آن اینکه، چرا پلیس آمریکا این همه مجهز به میدان مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز 

فرگوسنی ها آمده است؟

اسلحه سازمانی پلیس آمریکا در بسیاری از موارد، کلت کمری برتا، کلت ام 1911 
و یا مهمات ضدشورشی است که توسط شرکت سی تی اس CTS تولید می شود اما 
 M4 در برخورد با اعتراضات آرام خیابانی مردم فرگوسن، پلیس از اسلحه های مدل

و M16 و بعضا سالح های پیشرفته ای به نام M17 استفاده می کند.
هم اکنون ام16 و ام 4، اصلی ترین اس��لحه س��ازمانی بس��یاری از نیروهای نظامی 
آمریکا از جمله یگان های ارتش این کشور هستند. ام 16 و ام 4، دو اسلحه نفری و 
تهاجمی ساخت آمریکا هستند که توسط شرکت کلت تولید شده اند. ام4 در واقع 

نمونه کوچکتر اسلحه ام16 است که در بسیاری از لوازم نیز با ام 16 یکسان است.
هم اکنون اکثر یگان های نیروی زمینی ارتش آمریکا و حتی تفنگداران نیروی دریایی 
ارتش این کشور، به این سالح ها مجهز هستند. این اسلحه از آنجایی معروف شد که 

ارتش آمریکا در جنگ ویتنام، از این اسلحه به عنوان اسلحه سازمانی ارتش، رونمایی 
و استفاده کرد و تا امروز، این اسلحه، سالح سازمانی ارتش آمریکاست.

 M16 ، A1-M16 در حال حاضر چندین نس��ل از این اس��لحه تولید ش��ده که
A4-M16 ،3-A M16،2-A و M4، مهمترین نسل از این سالح ها هستند.

به طور کلی، این اسلحه همان سالحی است که نمونه های اولیه آن در جنگ ویتنام، 
به عنوان اسلحه سازمانی ارتش آمریکا به همراه ادوات و سالح های دیگر این کشور، 
جان 3 میلیون ویتنامی را گرفت و جنایتی بزرگ را در قتل مردم و غیرنظامیان رقم 
زد.بعدها، این سالح در جنگ افغانس��تان هم به عنوان اصلی ترین اسلحه سازمانی 
یگان های ارتش آمریکا به کار گرفته ش��د تا جمع زیادی از مردم این کشور هم به 
ضرب گلوله انواع مختلف این سالح کشته ش��وند.هنوز آمار دقیقی از تلفات جنگ 
افغانستان منتشر نشده اما طبق آمار غیر رسمی، در این جنگ، هزاران نفر تاکنون 
کشته و هزاران نفر هم مجروح شده اند تا ام16ها، دومین جنگ خود را هم با کشته 
شدن تعداد زیادی از مردم اما این بار در افغانستان و کابل، تجربه کنند و ام4ها هم 
که 5 سال قبل از جنگ افغانستان در آمریکا تولید شده بودند، اولین تجربه جنگی 

خود را طی کنند.

البته این سالح بیش از گذشته مشهور شده است چراکه ارتش رژیم صهیونیستی در 
تهاجم زمینی به نوار غزه با نمونه هایی از این سالح که بیشتر مدل ام4 بودند، ده ها 
فلسطینی را در نوار غزه و کرانه باختر هدف قرار داده و مجروح و شهید کرده است تا 
در کنار توپخانه و جنگنده های اف15 - ایگل و اف 16 این رژیم، حلقه وصل نیروی 
هوایی و یگان های زمینی صهیونیست ها برای آدم کشی، غالباً سالح آمریکایی ام 4 و 
ام 16 باشد.اما نکته قابل تامل این است که این سالح چگونه به دست تروریست های 
داعش افتاده است. اخیراً تصاویری منتشرشده که نش��ان می دهد تروریست های 
داعش در جریان اشغال موصل و برخی شهرهای عراق، از نمونه هایی از این اسلحه 
استفاده می کنند.بس��یاری در ابتدا تصور می کردند که این سالح در جریان اشغال 
موصل و پادگان های این شهر به دست تروریست ها افتاده اما اخیر روزنامه آمریکایی 
ورلد تریبون در گزارشی پرده از یک راز برداش��ت؛ »ناتو و برخی کشورهای غربی، 

داعش را در سال 2013، به انواع سالح ها مجهز کرده اند.«

در گزارش این روزنامه آمده است: برخی کشورهای اروپای شرقی با نظارت سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( گروه تروریستی دولت اسالمی شام و عراق )داعش( را 
تسلیح کرده اند. این گروه از کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق چون 
بلغارستان، کرواسی، رومانی و اوکراین تسلیحات نظامی ضد تانک، موشک، خمپاره 
و تجهیزات زرهی و نفری درخواس��ت کرده و منابع اطالعاتی ناتو روند انتقال این 
تسلیحات را از اروپا تحت عنوان کمک های بشردوستانه به سوریه تسهیل کرده اند.

طبق گزارش این روزنامه، گروه تروریستی داعش این سالح ها و تجهیزات نظامی را 
در سال 2013 از کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق چون بلغارستان، 
کرواسی، رومانی و اوکراین درخواس��ت کرد و ترکیه و یوگسالوی نقش مهمی در 
عملیات تجهیز تس��لیحاتی این گروه ایفا کرده اند.حاال این روزها بازهم این اسلحه 
که به نماد خونریزی س��ربازان آمریکایی تبدیل ش��ده، دوب��اره در تصاویر زیادی 
دیده می ش��ود اما این بار نه در غزه، کابل یا موصل، بلکه در ایالت میسوری و شهر 
فرگوس��ن، آنجایی که پلیس آمریکا برای س��رکوب معترضان به قتل مایکل براون 
آمریکایی، لوله اسلحه هایی را به س��مت مردم خودش گرفته و می خواهد اعتراض 
مسالمت آمیز مردم را س��رکوب کند که همان اسلحه س��ازمانی ارتش است، یعنی 
 M16ها و M4هایی که آغشته به خون هزاران انسان بی گناه در نقاط مختلف جهان

 هستند.

اسلحهآدمُکشآمريکايی؛آغشتهبهخونهزارانانسانبیگناهدرجهان

يکمعترضآمريکايیدرشهرفرگوسن

ازباال:ام۱۶-آ۱،ام۱۶-آ2،ام4وام۱۶-آ4

سربازصهیونیستاسلحهM۱۶دراختیاردارد

اسلحهام۱۶وتروريستهایداعش



یادداشت

 خیانت ذهنی سرچشمه 
خیانت های بزرگ تر است

یک کارشناس مش��اوره، بر 
توجه به نیازهای عاطفی در 
زندگی زناشویی تأکید کرد 
و گفت: بی توجه��ی به این 
مهم موجب سستی و تزلزل 

کانون خانواده می شود.
  زهره کثیری افزود: یکی از 
اصول اساسی و پایه های هر 
زندگی مشترک وجود ابراز 
محبت، احساسات و توجه و 
تعهد است.وی تأکید کرد: چنانچه یکی از این پایه ها سست شود، 
به مرورزمان زندگی زناشویی نیز نابود خواهد شد.این کارشناس 
ارشد مشاوره افزود: در برخی موارد عدم پاسخ همسر به احساسات 
و نیازهای طرف مقابل موجب کشیده ش��دن زندگی به مسیری 
خارج از چارچوب ش��رعی می ش��ود.وی خیانت را یکی از تبعات 
منفی کمبودهای عاطفی در زندگی مشترک عنوان کرد و گفت: 
برخی برای انتقام از همسر و بعضی برای جبران محبت، به این رفتار 
نکوهیده روی می آورند.کثیری خیانت را در شکل های ذهنی، قلبی، 
کالمی و عملی دانست و گفت: جایگزینی فرد دیگری در ذهن یک 
زوج، به جای همس��ر فعلی نوعی خیانت ذهنی است که می تواند 
سرچشمه خیانت های بزرگ تری ش��ود.وی عالقه مندی قلبی به 
ش��خص دیگر به جز همس��ر را نیز خیانت قلبی بیان کرد و افزود: 
این عالقه به مرورزمان رنگ و بوی جنای��ت به خود می گیرد. این 
روانشناس، خیانت کالمی را از طریق صحبت با شخص دیگر دانست 
و گفت: اصرار بر این رفتار غلط و ادامه هم صحبتی های پی درپی به 
مرور موجب فروپاشی کانون خانواده می شود.وی افزایش و تکرار 
خیانت های یاد ش��ده را منجر به خیانت عملی دانست و گفت: در 
نهایت این خیانت منجر به معضل طالق و ازهم گسیختگی زندگی 

زناشویی می شود.
کثیری تنوع طلبی، عدم جذابیت همسر، ضعف اعتقادات مذهبی و 
پایبند نبودن به سنت ها، مشکل جسمی یا شخصیتی و روانی یکی 
از زوجین یا ازدواج اجباری و انتقام جویی را از جمله عوامل خیانت 
همسران در جامعه بیان کرد.وی افزود: دالیل خیانت در دو گروه 
تا حد زیادی متفاوت اس��ت زیرا مردان به طورمعمول به دو دلیل 
تنوع طلبی و مسائل جنسی و زنان در بیشتر موارد به خاطر مشکالت 

مالی، مشکالت عاطفی یا انتقام جویی دست به این کار می زنند.
وی بازس��ازی ازدواج و برطرف کردن نیازهای یکدیگر را موجب 
پدید آمدن فصل تازه ای از عش��ق در زندگی زناش��ویی دانست و 
گفت: در این صورت عشق و ازدواج نیرومندتر از همیشه می شود.

وی یادآور ش��د: خیانت در زندگی امری نکوهی��ده و ضد اخالقی 
 است که اثرات زیان بار آن به حتم دیر یا زود گریبان فرد را خواهد

 گرفت.
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محموله 120 کیلویی تریاک به لندن نرسید
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با رد ادعای حراس��ت گمرک مبنی بر کشف 120 
کیلوگرم تریاک توسط این سازمان گفت: ماموران پلیس فرودگاه امام خمینی )ره( با 
استفاده از سگ های مواد یاب 120 کیلوگرم تریاک را در 13 چرخ دنده صنعتی کشف 

و ضبط کردند.

3

معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان گفت: معاونت 
مالی اداری شهرداری اصفهان به دلیل سرمایه گذاری 
سه جانبه از طرف سرمایه گذار خارجی، شریک داخلی 
و شهرداری اصفهان و پیچیدگی این قرارداد به پروژه 
شهر رؤیا وارد شد. سید مرتضی حس��ام نژاد در جمع 
خبرنگاران افزود: قرارداد این پروژه در سال 87 منعقد 
شد که قرار بود احداث س��اختمان ها، محوطه سازی و 
تخصیص زمین توسط ش��ریک ایرانی صورت پذیرد 
و تأمین تجهی��زات و انتقال تکنولوژی توس��ط طرف 
چینی انجام شود. وی با بیان اینکه 60 درصد از سرمایه 
سهم شریک خارجی و 40 درصد سهم شریک داخلی 
است، افزود: در سال 88 این قرارداد اجرایی و نقشه ها 
توسط ش��ریک خارجی ارس��ال ش��د اما این نقشه ها 
با اس��تانداردهای ایران به خصوص اس��تاندارد زلزله 
سازگاری نداشت و مجبور شدیم محاسبات مجددی 

برای تطبیق نقشه ها با استاندارد ایران انجام دهیم.
سید مرتضی حسام نژاد به بیان ویژگی های شهر رویاها 
پرداخت و خاطر نشان کرد: ش��هررویاها مجموعه ای 
منحصربه فردی اس��ت که عالوه بر ۹6 دستگاه بازی، 
3 سینما رؤیا چندبعدی با بنا و محیطی وی ژه دارد که 
فیلم نامه این سه سینما به گونه ای است که با المان های 
شبیه سازی شده متناسب است و بازدیدکننده را به طور 

کامل در صحنه این سناریو قرار می دهد.
معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان به سینما رویای 

دنیای زیرآب اشاره کرد و گفت: این بازی همانند صدف 
 در مرکز ش��هررویاها قرار دارد که ای��ن صدف در ابعاد

 60 متر دهنه و ۵0 متر ارتفاع س��اخته ش��ده و حتی 
از امامزاده س��ید محم��د در خمینی ش��هر، بزرگراه 
 ش��هید کش��وری و می��دان احمدآب��اد مش��اهده

 می شود.
وی با اش��اره به این که س��عی شده در ش��هر رویاها از 
فرهنگ و دانش ایرانی استفاده شود، خاطر نشان کرد: 
در قسمت پایین اول س��اختمان واژگون دایناسورها 
 س��الن س��رگرمی ها و اختراع��ات فن آموز ب��ا حدود 
20 موض��وع در رابط��ه ب��ا عل��وم فیزی��ک  از جمله 
آیینه ه��ای مح��دب و مقع��ر،  لی��زر، روباتی��ک 
 و غی��ره ایج��اد ش��ده ک��ه همگ��ی س��اخت ای��ران 

هستند.
 حس��ام نژاد با بی��ان این که مس��احت ش��هر رویاها 
170 هزار مترمربع با زیربنای 61 هزار مترمربع است، 
اذعان داشت: هر مترمربع از این مجموعه حرفی برای 
گفتن دارد و با داش��تن ۹6 دس��تگاه بازدیدکنندگان 
می توانن��د از س��اعت 17 بعدازظهر ت��ا 24 می توانند 
از این دستگاه ها اس��تفاده کنند.معاون اداری و مالی 
ش��هرداری اصفهان یک��ی از پیچیدگی ای��ن پروژه را 
تفاوت نرخ ارز دانس��ت و یادآور ش��د: در طول اجرای 
پروژه ارزش ریال نس��بت به یوان چین یک پنجم شد 
و این موضوع تأثیر زیادی در بازگش��ت سرمایه برای 

طرف چینی داش��ت چرا که طرف چینی وجه بلیت را 
به صورت ریال دریافت می کند.وی افزود: در مورد قیمت 
بلیت، طرف چینی بر اساس محاسبات اقتصادی خود 
و قیمت بلیت شهربازی های مش��ابه در کشور چین، 
مبلغ 200 یوان را درخواست کرده بود ولی این رقم در 
ایران برای مردم قابل پرداخت نبود و حدود 6 ماه طول 
کشید که ذهنیت طرف چینی را نسبت به قیمت بلیت 
عوض کنیم. حس��ام نژاد با تأکید بر اینکه ش��هرداری 
اصفهان و شورای ش��هر به دنبال کاهش قیمت بلیت 
شهر رویاها هستند، اضافه کرد: اولویت اول شهرداری 
اصفهان جذب مردم اصفهان سپس مردم کشور و در 
نهایت جذب توریست خارجی اس��ت.وی یادآور شد: 
 با توجه به این که س��رمایه گذار خارجی ش��هر رویاها 
60 درصد تجهیزات این پارک بازی را با هزینه ای بالغ 
بر ۵0 میلیارد تومان نصب کرده به طوری که این هزینه 
به صورت مستقیم انجام شده، مقررگردیده 28 درصد 
از س��هم فروش بلیت این مجموعه را طی 10 س��ال 

دریافت نماید.
مع��اون اداری و مال��ی ش��هرداری اصفهان به بس��ته 
حمایتی از اقش��ار کم در آمد برای اس��تفاده از ش��هر 
رویاها اشاره کرد و افزود: س��رمایه گذار خارجی شهر 
رویاها 13 ش��هربازی در دنی��ا احداث ک��رده و اصرار 
دارد نحوه دریاف��ت بلیت به طور تمام و یکجا باش��د؛ 
اما مدیریت ش��هری به منظور اس��تفاده بیشتر اقشار 
جامعه از این مجموع��ه با س��رمایه گذار چینی برای 
دریافت بلیت به صورت خرد در حال مذاکره اس��ت و 
 امید است طی 1۵ روز آینده به نتیجه برسد.وی افزود: 
س��رمایه گذارخارجی از بهترین تجهیزات در ساخت 
شهر رویاها استفاده کرده که تمامی استانداردهای الزم 
را دارا هستند و به صورت روزانه بر ایمنی این تجهیزات 

نظارت دارد.
وی با بیان این مطلب که شهررویاها در مجاورت کوه 
نخودی ابتدای بزرگراه شرق ساخته شده است افزود: 
بر اساس برنامه ریزی بلند مدت قرار است این کوه به 
قطب تفریحی با محوریت طبیعت گردشگری تبدیل 
شود به طوری که ش��هر رویاها بر طبق ایده های جدید 
به روزرسانی می شود تا همانند آثار تاریخی همچون پل 
خواجو و میدان امام )ره( افتخاری برای اصفهانی ها باشد 
و خاطره ای خوش و شیرین برای همه بازدیدکنندگان 

بر جای بگذارد.

یادداشت

نشست رفع معضالت ترافیکی 
کالن شهرها

پنجمین نشس��ت معاونین حمل ونقل و ترافیک و روس��ای 
پلیس کالن شهرهای کش��ور، به میزبانی معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان به منظور رفع معضالت ترافیکی 
کالن شهرهای کشور، ۵ و 6 ش��هریور ماه سال جاری در هتل 
کوثر اصفهان برگزار می ش��ود. مع��اون حمل ونقل و ترافیک 
با اش��اره به مش��کالت، موانع و چالش های پیش روی حوزه 
حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور در س��طح کالن شهرهای 
کشور، هدف از برگزاری این نشست را گسترش ارتباطات دو 
سویه و ایجاد تعامل، همکار ی و هم اندیشی بین بخشی میان 
این دو حوزه، اعالم کرد. علیرضا صلواتی، یکی از ضرورت های 
برگزاری چنین جلساتی را توس��عه و گسترش فن آوری های 
جدید در عرصه حمل ونقل و ترافیک و ل��زوم تدوین قوانین، 
دس��تورالعمل ها و رفع ابهامات قانون��ی در این بخش، عنوان 
کرد و افزود: یکی از نتایج مؤثر چنین نشست هایی، استفاده 
از تجارب مشترک کالن ش��هرها، اتخاذ راهکارهای منطقی و 
اصولی، ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی تصمیمات و تهیه 

قوانین راهبردی، است.

برگزاری کارگاه تربیت مربی ویژه 
نابینایان و کم بینایان در اصفهان

 با هدف افزای��ش توانمندی اعضای انجم��ن نابینایان، اولین 
کارگاه آموزشی تربیت مربی مهارت های زندگی ویژه نابینایان 
و کم بینایان در اصفهان برگزار ش��د.اولین کارگاه آموزش��ی 
تربیت مربی مهارت های زندگی با حض��ور بیش از 26 نفر از 
روانشناسان و مشاوران انجمن نابینایان و کم بینایان اصفهان 
به مدت چهار روز در اداره کل بهزیستی استان اصفهان برگزار 
شد.بر اساس این گزارش، سرفصل های آموزشی این کارگاه 
توسط دکتر س��لطان الکتابی، اس��تاد ربیعی و استاد دشتی 
با روش��ی منحصربه فرد در حوزه مهارت های زندگی ش��امل 
مذاکره و حل تعارض به منظور مواجه با رویدادهای اجتماعی، 
ارتباط مؤثر بین فردی و اجتماعی، مدیریت استرس و کنترل 

خشم، خودآگاهی و غیره، ویژه نابینایان، آموزش داده شد.

 ممنوعیت حمل زعفران، ترامادول
 و متادون در ایام حج

رئیس پلی��س فرودگاه ه��ا گفت: حم��ل هرگون��ه زعفران، 
سنگ های قیمتی، قرص های کدئین دار، ترامادول و متادون 
در ایام حج تمتع به عربس��تان ممنوع است.سرهنگ حسن 
مهری اظهار داش��ت: مهم ترین عملیات پلی��س فرودگاه ها 
در زمان حج عمره بود که از 26 آذرماه س��ال گذشته در 20 
ایس��تگاه پروازی آغاز و 7۹۹ هزار زائر عمره که به عربستان 
اعزام ش��دند، از س��وی پلیس کنترل ش��دند.وی ادامه داد: 
خوشبختانه در عملیات عمره امس��ال نیز در عربستان هیچ 
زائری به ج��رم حمل مواد مخدر دس��تگیر نش��د و یک زائر 
نتوانست مواد مخدر به عربس��تان حمل کند. افرادی که یک 
گرم مواد مخدر نیز به همراه داشتند در داخل کشور دستگیر 
و از ادامه سفرش��ان جلوگیری شد.رئیس پلیس فرودگاه ها با 
اعالم اینکه عربستان در خصوص مواد مخدر صنعتی و سنتی 
قوانین س��خت گیرانه دارد، افزود: با توجه به آغاز حج تمتع از 
14 ش��هریور، به زائران توصیه می کنم همراه خود قرص های 
کدئین دار، ترام��ادول و متادون حمل نکنن��د چرا که همراه 

داشتن این قرص ها در عربستان جرم محسوب می شود.

59 پست قضایی به دادگستری 
اصفهان افزوده شد

رییس کل دادگستری استان اصفهان از افزایش ۵۹ پست به 
پست های قضایی این دادگستری خبر داد.احمد خسروی وفا 
افزود: یکی از برنامه ها و اقدامات مدیریتی دادگستری استان 
در راستای ارتقای س��طح کمی و کیفی دادگستری، افزایش 
پس��ت های قضایی بود.وی اظهار کرد: این پس��ت ها به دلیل 

قدیمی بودن چارت تشکیالتی، نیاز به بازنگری داشت.

اختصاص 120 میلیارد ریال اعتبار 
برای خرید اتوبوس

ش��هردار منطقه ۵ اصفهان از اختص��اص 120 میلیارد ریال 
اعتبار جهت خرید اتوبوس توسط شهرداری این منطقه خبر 
داد.حمید عصار زادگان با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: از 
مبلغ بودجه عمرانی در س��ال ۹3 جه��ت حمل ونقل و بهبود 
عبور و مرور شهری شامل طرح زیرس��ازی، جدول گذاری و 
آسفالت معابر، طرح پیاده روسازی، احداث و تکمیل زیرگذر 
معابر ش��هری پارکینگ های عمومی، تکمیل سیس��تم های 
حمل ونقل عمومی، خرید اتوبوس و س��اماندهی حمل ونقل 
ش��هری 3۹۹ میلیارد و 670 میلیون ریال به صورت نقدی و 
1۹۹ میلیارد و ۵00 میلیون ریال به صورت غیر نقدی و جمعاً 
۵۹۹ میلیارد و 170 میلیون ریال معادل 27 درصد از بودجه 

منطقه به این مهم اختصاص داده شده است.

 یکی از میدان ها شهر به نام
 »میدان حج« نام گذاری شد

 نائب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان از نام گذاری یکی از میدان های شهر به 
نام "میدان حج" خبر داد.محمدرضا فالح با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: باتوجه به اینکه اصفهان مراکز بسیار زیاد قرآنی 
و نخبگان زیادی در رش��ته های قرآن��ی دارد می توان گفت 
اصفهان در زمینه مباحث قرآنی طالیه دار است.وی با تأکید بر 
اینکه اصفهان یکی از شهرهایی است که در رشته های قرآنی 
و همچنین مسابقات قرآنی حرف اول را می زند اذعان داشت: 
الزم دانستیم یک نماد ش��هری قرآنی در شهر داشته باشیم 
که این مسئله در کمیس��یون فرهنگی- اجتماعی مطرح شد 
که اعضای کمیس��یون از این مهم استقبال نمودند و قرار شد 
یکی از میادین یا خیابان های اصلی شهر به نام قرآن و عترت 

نام گذاری شود.

اخبار کوتاه

SMS

 مهر امسال 4500 کالس درس
 به مدارس کشور اضافه می شود

50 درصد مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان احداث شده است

 50 کشور جهان مهر ماه
 به اصفهان می آیند

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس گفت: در سال تحصیلی جدید 
۹۵0 پ��روژه ب��ا ۵400 کالس درس با 
اعتب��ار 7000 میلی��ارد ری��ال تحویل 
آموزش وپرورش و دانش آموزان می شود. 
مرتض��ی رئیس��ی با اش��اره ب��ه تأمین 
تجهیزات مورد نی��از پروژه های جدید 
تکمیل شده در آموزش وپرورش گفت: 
کار برگزاری مناقصه و عق��د قراردادها 
انجام شده است و تجهیزات پروژه های 
تازه تأسیس به مرور تا شروع سال تحصیلی جدید تحویل خواهد شد.رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با بیان اینکه، اکنون سیاست اصلی 
آموزش وپرورش تکمیل پروژه های ناتمام است، گفت: با وجود همه اقدامات 
انجام شده و همراهی مجلس شورای اسالمی بخش��ی از فضاهای آموزشی 
کشور تخریبی و نیازمند مقاوم سازی است.وی افزود: یک سوم دانش آموزان 
کشور در فضاهای تخریبی یا غیر اس��تاندارد تحصیل می کنند که رقم قابل 
توجهی اس��ت و تمام ت��الش وزارت آموزش وپ��رورش جایگزینی مدارس 
استاندارد به جای فضاهای آموزشی تخریبی و مقاوم سازی کالس های درس 
سراسر کشور است.رئیسی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کالس های درس برای 
دانش آموزان مهم ترین اص��ل در نظام تعلیم و تربیت اس��ت، گفت: وزارت 
آموزش وپرورش با برنامه ریزی اصولی و تخصیص اعتبارات الزم در این راه، از 
هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.رئیس س��ازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس با بیان اینکه با مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی در س��ال 138۵ و 
تصویب قانون مقاوم س��ازی مدارس اقدامات خوبی انجام شد، افزود: با این 
اقدامات درصد دانش آموزانی که در فضاهای تخریبی و نیازمند مقاوم سازی 
 مش��غول تحصی��ل هس��تند از 67 درص��د ب��ه 33 درص��د کاه��ش یافته

 است.

معاون عمران��ی ش��هرداری اصفهان از   
پیشرفت حدود ۵0 درصدی احداث مرکز 
همایش های بین المللی این شهر خبر داد 
و اعالم کرد: برای س��اخت این مجموعه 
 400 میلیارد تومان هزینه برآورد شده 

است.
علیرضا ق��اری قرآن در حاش��یه بازدید 
استاندار و ش��هردار قم به همراه شهردار 
اصفه��ان از روندعملی��ات اجرای��ی 
احداث مرکز همایش ه��ای بین المللی 
اصفهان گفت: این مجموعه در س��ایت ۵0 هکتاری ش��هید کشوری در پنج 
 ،)VIP( فاز س��الن اصلی، س��الن های چندمنظ��وره، ویالهای اختصاص��ی
 هتل پنج س��تاره، س��اختمان های خدمات��ی و اداری تج��اری در نظر گرفته

 شده اس��ت. وی با اش��اره به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی طبیعی مکان 
مرکزهمایش ه��ای بین المللی اصفهان اذعان داش��ت: دسترس��ی اصلی از 
بزرگراه و از سمت جنوب به مرکز همایش ها میس��ر است و امکان دسترسی 
 از ش��مال هم در آن پیش بینی ش��ده که به لحاظ ارتباطی از پتانسیل خوبی

 برخوردار است.
معاون عمرانی ش��هرداری ب��ا بیان این که س��الن اصلی مرک��ز همایش های 
بین المللی با ظرفیت 2 هزار و 400 نفر نیز برای برگزاری نشست ها و همایش ها 
محلی، اس��تانی، کش��وری و ملی در نظر گرفته ش��ده اس��ت ادامه داد: یک 
هزار و 200 نفر در همکف این س��الن در قالب هیات ه��ای 7 نفره به صورت 
وی.آی.پی در نظر گرفته ش��ده و ظرفیت یک ه��زار و 200 نف��ره نیز در دو 
 بالکن برای تماشاگران و مدعوین در سالن اصلی مرکز همایش ها پیش بینی

 شده است.
وی اضافه کرد: 24 دفتر برای رییس جمهورها، وزرا و استانداران نیز در مرکز 

همایش های بین المللی احداث می شود.

ش��هردار اصفه��ان اعالم ک��رد: اجالس 
 بین الملل��ی میراث فرهنگ��ی ناملموس

 16 الی 20 مهرماه با حضور ۵0 کش��ور 
مختلف در اصفهان برگزار می شود.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در حاشیه 
بازدید ش��هردار و اس��تاندار قم از مرکز 
همایش ه��ای بین المللی اصفهان گفت: 
اصفهان +22، اصفهان 8۵، اصفهان ۹0 و 
اصفهان ۹۵ برنامه های شهرداری اصفهان 
هس��تند که تمامی اقدامات ش��هری بر 

اساس آن ها به عنوان یک خط کش راه انجام شده است.
وی با اش��اره به این که بیشتر اقدامات ش��هرداری اصفهان به منظور احداث و 
تکمیل زیرساخت های توسعه شهری است ادامه داد: تاکنون ۵0 کیلومتر رینگ 

سوم ترافیکی تکمیل شده و ساماندهی رینگ دوم ترافیکی در قالب احداث
تقاطع های غیر هم سطح در حال انجام است و فقط ساخت دو تقاطع باقی مانده 
که امسال و سال آینده انجام می شود.شهردار اصفهان با بیان این که بر طبق 
طرح تفصیلی شهر ۹80 کیلومتر خیابان و معبر باید در شهر احداث شود اذعان 
داشت: فقط 83 کیلومتر از این طرح باقی مانده است که بر اساس برنامه ریزی 
این مهم انجام می شود. وی به پروژه رینگ چهارم ترافیکی به طول 80 کیلومتر 
اشاره و تصریح کرد: در س��ال جاری عملیات اجرایی احداث سه تقاطع از این 

رینگ در مناطق مختلف آغاز شده است. 
دکتر س��قاییان نژاد با تاکید بر این که مدیریت ش��هری اصفهان از طرح های 
فرهنگی غافل نشده است تصریح کرد: خانه های ادوار تاریخی اصفهان در طی 
۵ دوره آل بویه، سلجوقیان، صفویان، مشروطیت و انقالب اسالمی احداث شده 
است. وی با اشاره به سه رویداد بزرگ در مهرماه اضافه کرد: اجالس بین المللی 
میراث فرهنگی ناملموس 16 الی 20 مهرماه با حضور ۵0 کش��ور مختلف در 

اصفهان برگزار می شود.

مدیر امور بین المل��ل اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری اصفهان 
گفت: کاشی های گنبد مس��جد امام در حال برداشت است و برخالف 
مسائل مطرح شده، کاشی های گنبد ریزش نکرده بلکه از کاشی های که 

به جای کاشی های غیرقابل بازیابی، کاشی جدید نصب می شود.
ش��هرام امیری درب��اره بحث ری��زش کاش��ی های گنبد مس��جد امام 

اصفهان اظهار کرد: 3 سال گذشته قسمت شرق گنبد مرمت شد اما متأسفانه 
 مرمت هایی که روی گنبد انجام در این 2 دهه ش��ده بخش��ی از آن بدون تأثیر

 بوده است.
وی افزود: مرمت 3 ترک گنبد تمام شده و هم اکنون سمت مشرق که به سمت 
بلوار هشت بهشت بوده، در حال مرمت و برداشت است، برای همین داربست های 
آن هنوز برداشت نش��ده و قرار است کل گنبد دور زده ش��ود و ایراداتی که در 
بخش ها وجود دارد برطرف شده و ترک ها و ناموزونی هایی که وجود دارد برطرف 
شود. مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان بیان 
کرد: در سال های گذشته به دلیل عجله هایی که در مرمت گنبد بوده، مشکالتی 
به وجود آمده که اکنون خودش را کم کم نشان می دهد. وی گفت: روی همین 
حساب قرار شد قسمت هایی که در سال 8۵ مرمت نشده بود، مرمت شود و 13 
ترک دیگر بوده که باید مجدداً بازبینی شود. امیری خاطرنشان کرد: آن قسمتی 

که اکنون در حال برداشت کاشی بوده، به سمت مدرسه ناصحی بوده که 
ایرادهای اساسی از قبل داشته اما این داربست ها به تدریج باز می شود و به 

سمت 2 ترک دیگر قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: در این مرمت گنبد تمام کاشی ها پیاده می شود و در حال 
حاضر این کاش��ی هایی که ما می بینیم کاشی هایی است که بیشترجدید 
بوده و مربوط به دو دهه پیش اس��ت. مدیر امور بین المل��ل اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری اصفهان افزود: سعی می کنیم مرمت ها تا قبل از فصل 
سرما و یخبندان تمام شود و زیر سازی های گنبد را تمام کنیم اما احتمال دارد 
خود کاشی چند ماهی طول بکش��د با توجه به اینکه گنبد مسجد امام مانند 
خیلی از گنبدهای دیگر 4 الیه دارد، ما وقتی کاشی ها را برداشت کردیم، باید 
3 الیه دیگر آن نیز برداشت شود. وی با اش��اره به پیمانکار مرمت گفت: فعاًل 
همین پیمانکاری که 3 ترک را انجام داده چون کارش خوب بوده قرار ش��ده 
 آن طرف را نیز انجام دهد و ما باید منتظر آن باشیم که کل گنبد یک بازبینی

 مجدد شود.
امیری بیان کرد: هن��وز بودجه مرمت گنبدها پرداخت نش��ده ام��ا ما کار را 
انجام دادیم چون گنبد نیاز داش��ت و امیدواریم این 2 ترک مانند آن ترک ها 

زودترانجام شود.

مدیر بین الملل میراث فرهنگی اصفهان:

کاشی های گنبد مسجد امام )ره( ریزش نکرده است
برداشت کاشی برای مرمت گنبد مسجد
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شهر رویاها با ایده های جدید به روز رسانی می شود
مسئله این است دریافت بلیت به صورت خرد یا یکجا

س:ایمنا
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

پیگیری احیای حوضه آبريز 
زاينده رود بايد در بستر قانون باشد

اس��تاندار اصفهان گفت: پیگیری مسائل احیای حوضه آبریز 
زاینده رود باید در بستر قانونی انجام شود.

رس��ول زرگر پور در دیداری یک س��اعته با آیت اهلل مظاهری 
رییس ح��وزه علمیه اصفهان به تش��ریح مس��ائل اس��تان و 
چالش ها و مشکالت پیش رو و آخرین وضعیت پیشرفت طرح 

جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود پرداخت. 
وی توضیح��ات کاملی در خصوص مصوبات ش��ورای امنیت 
کشور در مورد الزام وزیر نیرو به اجرای کامل مصوبات ۹ گانه 
ش��ورای عالی آب در دو ماه بیان کرد. زرگرپور با بیان اینکه 
وزیر نیرو موظف به ارائه برنامه تحویل آب برای کشت پاییزه به 
کشاورزان است، گفت: در صورت مشارکت جدی تر وزیر نیرو، 
ش��اهد نتایج ملموس تر و بهتری در این زمینه خواهیم بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با الزام شورای امنیت در این خصوص، 
زمینه الزم برای تحقق این امر و تسریع آن فراهم شود.در این 
دیدار آیت اهلل مظاهری نیز ضم��ن حمایت از اقدامات صورت 
گرفته، رهنمودهای الزم در خصوص رفع مشکالت و معضالت 
استان ارائه کرد. خودرو ارزان نمی ش��ود.رئیس حوزه علمیه 
اصفهان تاکید کرد: تم��ام اقدامات، فعالیت ه��ا و پیگیری ها 
در مورد احیای حوضه آبریز زاینده رود باید در بس��تر قانونی 
و رعایت مقررات صورت گیرد و درش��ان مردم فهیم و نجیب 

اصفهان باشد.

واحدهای صنعتی 30 درصد ظرفیت 
خود را کاهش داده اند

عضو هیئت امنا شهرک صنعتی رضوان شهر گفت: واحدهای 
صنعتی با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنند، واحدهای صنعتی 
حدود 30 درص��د از ظرفیت خود را کاه��ش داده اند چون با 
مشکالتی روبرو هستند.حسین فرقانی با اشاره به وضعیت این 
شهرک صنعتی اظهار کرد: در حال حاضر 270 واحد صنعتی 

فعال در این شهرک مشغول به فعالیت هستند.
وی ادام��ه داد: البت��ه ای��ن واحده��ا ب��ا ظرفی��ت کام��ل 
فعالی��ت نمی کنن��د، واحده��ای صنعتی ح��دود 30 درصد 
 از ظرفی��ت خ��ود را کاه��ش داده ان��د چ��ون با مش��کالتی

 روبرو هستند.
عضو هیئت امنای ش��هرک صنعتی رضوان ش��هر اعالم کرد: 
صنعتگران در ارتباط باارزش افزوده با مشکل روبرو هستند، 
برخی صنعتگران ه��م توان آن را ندارند که ای��ن مالیات را از 
مردم دریافت کنند و این موضوع خود باعث بروز مشکل است.

وی یادآور ش��د: تولیدکنندگان کاالهای خ��ود را به صورت 
امان��ی ب��ه ف��روش می رس��انند و به دلی��ل این ک��ه فروش 
 نق��دی ندارن��د در پرداخ��ت مالیات نی��ز با مش��کل مواجه

 هستند.
فرقانی با اشاره به مشکالت دیگر صنعتگران گفت: متأسفانه 
در مرحله اول هدفمندی یارانه ها سهم صنعت پرداخت نشد 
ولی امیدواریم در دور دوم این اتفاق رخ دهد تا شاهد مشکالت 
قبلی نباشیم.وی عنوان کرد: هزینه هایی همچون حمل ونقل 
و کارگر افزایش زیادی داشته است و باعث شده فشار زیادی 

به صنعتگران وارد شود.

 هشت طرح امور عشاير اصفهان 
در هفته دولت افتتاح می شود

مسوول هماهنگی امور عشایر اس��تان اصفهان از افتتاح هشت 
طرح عشایری با اعتبار ۹ هزار و 150 میلیون ریال و اشتغالزایی 

برای 71 نفر خبر داد.
 محمدرضا خلیل��ی افزود: پروژه خ��ط انتقال آب ب��ا لوله برای 
مصارف کش��اورزی به طول یکهزار و 300 متر و هزینه ش��ش 
هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در »گوکان« 

شهرستان فریدونشهر افتتاح می شود.
وی ادام��ه داد: ای��ن پروژه ب��رای 40 نف��ر اش��تغالزایی دارد و 
80 خانوار را تحت پوش��ش قرار م��ی ده��د.وی از دیگر پروژه 
ه��ای افتتاح��ی ام��ور عش��ایر در هفته دول��ت را اح��داث دو 
اس��تخر ذخیره آب در شهرس��تان ش��هرضا بیان و اضافه کرد: 
حج��م این دو اس��تخر در مجم��وع یکه��زار و 600 متر مکعب 
 اس��ت و با هزین��ه ای بال��غ ب��ر 250 میلی��ون ری��ال احداث

 شده است.
مسوول هماهنگی امور عشایر اصفهان افزود: این پروژه 30 خانوار 
را تحت پوشش قرار می دهد و برای پنج نفر شغل ایجاد می کند.

وی اظهار کرد: احداث استخر ذخیره آب با حجم یکهزار و 500 
متر مکعب و هزینه ای بالغ بر 150 میلیون ریال، تحت پوشش 
قرار دادن 10 خانوار و اش��تغالزایی برای س��ه نف��ر در نصرآباد 
جرقویه، احداث استخر ذخیره آب در هرندی دهاقان با حجم دو 
هزار و 300 متر مکعب و 500میلیون ریال اعتبار و تحت پوشش 
قراردادن 35 خانوار و اشتغالزایی برای شش نفر، از دیگر پروژه 
ها محسوب می شود.خلیلی از دیگر پروژه هایی که قرار است در 
هفته دولت برای عشایر افتتاح شود را خط انتقال آب با لوله برای 
مصارف کشاورزی در منطق »پرمه ها« در شهرستان چادگان به 
طول یکهزار و 50 متر و هزینه ای بالغ بر 600 میلیون ریال را از 

دیگر پروژه ها بیان کرد.
وی ادام��ه داد: برق��راری ش��بکه ب��رق فش��ار متوس��ط و 
برق��دار ک��ردن چاهه��ای آب در شهس��وار س��میرم ب��ه 
 ط��ول یکه��زار و 500 مت��ر ب��ا هزین��ه ای بال��غ ب��ر یکه��زار 
میلیون ریال و زیر پوشش بردن پنج خانوار و پنج نفر اشتغالزایی 
و همچنین پروژه خط انتقال آب با لوله برای مصارف کشاورزی 
به طول چهار هزار متر و با هزینه ای بالغ بر 650 میلیون ریال و 
تحت پوشش قرار دادن 30 خانوار و اشتغالزایی برای 10 نفر از 

دیگر پروژه هاست.
وی گف��ت: افتت��اح اداره ام��ور عش��ایر شهرس��تان چ��ادگان 
 پ��س از 12 س��ال نی��ز از دیگر پ��روژه ها ب��ه مناس��بت هفته 

دولت است.
عشاير اس�تان اصفهان بیش از 9 هزار و 600 خانوار 

هستند.
دوم تا هشتم شهریور به مناسبت ش��هادت محمد علی رجایی، 
رییس جمهوری و محمدجواد باهنرنخست وزیر دولت جمهوری 
اسالمی در سال 1360 بدست عوامل نفاق، هفته دولت نامگذاری 

شده است.

4
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: با توجه به کاهش تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش بیابد.علی طیب 
نیا در حاش��یه حضور به مراسم ختم پدر رئیس سازمان بازرسی در پاس��خ به پرسش خبرنگاری در 
خصوص کاهش نرخ س��ود بانکی با توجه به کاهش تورم اظهار داشت: این موضوع را در شورای ملی 

پول و اعتبار بررسی می کنیم .
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رییس شورای رقابت از اعالم قیمت خودروی تندر ۹0 تا پایان تابستان سال جاری 
خبر داد.رضا ش��یوا درباره تأخیر در زمان اعالم قیمت خ��ودروی تندر ۹0 گفت: 
متأسفانه برای قیمت گذاری این خودرو کمی درگیر مباحث بسته خروج از رکود 
شدیم که باعث شد قیمت گذاری کمی به تأخیر بیفتد.وی با بیان این که کارشناسان 
در حال حاضر مشغول کار روی این موضوع هستند، تصریح کرد:  ان شاءاهلل تا آخر 
تابستان قیمت خودروی تندر ۹0 اعالم خواهد شد.رییس شورای رقابت همچنین 
درباره احتمال تغییر در قیم��ت خودروهای داخلی با توجه ب��ه اعتراض برخی از 
نمایندگان مجلس و دولت اظهار کرد: در مورد این موضوع هیچ گونه بررسی قرار 
نیست انجام شود و ما قیمتمان را اعالم کرده ایم.شیوا افزود: قرار شده است در رابطه 
با آپشن ها اطالعاتی را به ما بدهند چرا که قیمتی که ما اعالم کرده ایم قیمت پایه و 
کارخانه بوده است.وی همچنین درباره نحوه تأثیرگذاری کیفیت در قیمت خودروها 
نیز تصریح کرد: ما در فرمول قیمت گذاری متغیری به نام کیفیت داریم که هر ساله 
تا 2.5 درصد تأثیرگذار خواهد بود که بر اساس شاخص کیفیت اگر وضعیت خودرو 
بهتر شده باشد نمره مثبت و اگر بدتر شده باشد نمره منفی گرفته و دچار کاهش 
قیمت می شود.رییس شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که بنابراین با این تفاسیر 
شورا برنامه ای برای کاهش قیمت خودرو ندارد، س��کوت کرد و افزود: به هر حال 
شورای رقابت قیمت ها را گذاشته و قیمت  کارخانه را نیز مشخص کردیم و به طور 
متوسط قیمت خودروها 5.5 درصد با توجه به مشخصاتی از جمله تورم، بهره وری 

و کیفیت افزایش داشته است.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش ش��ورای رقابت قیمت خودروهای داخلی به طور 
متوسط 5.5 درصد افزایش داد که این موضوع با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس 

و اعضای دولت همراه شد.
درحالی که برخی خبرها حاکی از بررس��ی این موضوع در جلس��ه شورای رقابت 
برای کاهش قیمت خودرو بود رییس این شورا بررسی قیمت خودروها را منتفی 

 دانس��ت.بنابراین با توجه به اظهارات شیوا به نظر می رس��د قیمت خودرو تغییر
 نخواهد کرد.

روند اسقاط خودرو از هفته آينده کوتاه می شود
     فرآیند اداری اسقاط خودروهای فرس��وده برای وارد کنندگان رسمی خودرو از 

هفته آینده کوتاه می شود.
انتقاد واردکنندگان رس��می خودرو از مصوبه اخیر س��تاد مدیریت حمل ونقل و 
سوخت در زمینه تأثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر افزایش 1.5 ماهه زمان و رشد 
سه  برابری قیمت خودروهای اس��قاطی در بازار موجب شد تا سرپرست نوسازی 
ناوگان این ستاد از کوتاه ش��دن فرایند فیزیکی اسقاط خودرو برای وارد کنندگان 
تا هفته آینده و هدف گذاری خروج 400 هزار خودرو فرسوده به این شیوه تا پایان 
امس��ال خبر دهد. براس��اس مصوبه س��تاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، 
وارد کنندگان خودروهای خارجی ملزم ش��ده اند تا به جای خرید گواهی اسقاط 
خودروهای فرسوده بر اساس میزان مصرف سوخت ترکیبی خودروهای وارداتی 

به ازای واردات خودروهای کمتر از 6 لیتر 2 خودرو، 6.1تا 10 لیتر 4 خودرو و بیش 
از 10 لیتر 6 خودروی فرسوده را اسقاط و با ارائه برگه گواهی اسقاط این خودروها 
نسبت به ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی اقدام کنند. محمد حیدری با اعالم 
اینکه از زمان آغاز اجرای این طرح تا کنون حدود 15 تا 16 هزار خودرو برای اسقاط 
ثبت نام شده که در نوع خود بی سابقه است اعالم کرد: این موضوع نشان دهنده فعال 
شدن وارد کنندگان در این عرصه است. همچنین واردکنندگانی می توانند در این 
طرح مشارکت کنند که قانونی و دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و به موقع مالیات 
را پرداخت می کنند. وی با پذیرش طوالنی بودن فرایند اسقاط خودروهای فرسوده، 
گفت: در حال بررسی هستیم تا با مدیریت بهتر، فرایند اسقاط خودرو کوتاه تر شود 
و واردکنندگان بتوانند با انجام فرایند فیزیکی اس��قاط، گواهی را دریافت و از آن 
اس��تفاده کنند. از هفته آینده وارد کنندگان خودرو می توانند پس از انجام فرایند 

فیزیکی اسقاط، از گواهی شماره گذاری خودروهای وارداتی استفاده کنند.
 رش��د دالل بازی و افزایش قیمت خودروهای فرس��وده به بیش از رقم 2 میلیون 
و 500 ه��زار تومان مصوب دول��ت برای ارزش الش��ه این خودروها و س��خت تر 
ش��دن فرایند پیدا کردن خودروهای اس��قاطی از دیگر گالیه های وارد کنندگان 
خودرو است که حیدری در پاس��خ به آن اعالم کرد که علت عدم  استقبال مالکان 
خودروهای فرسوده از طرح اسقاط نقدی این بود که مالکان این خودروها معتقد 
بودند ارزش خودروی آن ها به مراتب بیش��تر از رقم 2میلیون و 500هزار تومانی 
پرداختی مصوب دولت است. س��تاد در تعیین مبلغ مذکور با نوعی معادل سازی  
کمک بالعوض 2 میلی��ون و 500هزار تومان��ی را برای اجرای ط��رح جایگزینی 
خودروهای فرس��وده تعیین کرده بود اما واردکننده  می توان��د به جای خرید این 
خودروها از واسطه ها به طور مستقیم واردش��ده و آن را با نرخ کمتری خریداری 
 کند. این ش��یوه از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده مالیات س��بز محسوب

 می شود. 

معاون وزیر نفت ب��ا اولتیماتوم بهبود 
کیفی��ت فرآورده ه��ای تولی��دی ب��ه 
پاالیشگاه های نفت کشور، گفت: باید 
تا دو س��ال آینده کیفیت بنزین تمام 
پاالیش��گاه ها مطابق با استانداردهای 
یورو 4 باشد و پس از آن مهلت ارفاقی 

وجود نخواهد داشت.
عب��اس کاظم��ی در تش��ریح برنامه 
جدی��د وزارت نفت به منظ��ور ارتقای 
کیفیت و استاندارد فرآورده های نفتی 
تولیدش��ده در پاالیش��گاه ها ب��ه ویژه 
بنزی��ن و گازوئی��ل، اظهار داش��ت: بر 

اساس تکلیف دولت، کیفی سازی محصوالت پاالیشگاه ها طبق استانداردهای 
یورو 4 و 5 باید تا س��ال 13۹5 عملیاتی ش��ود. وی با اعالم اینک��ه با امضای 
قراردادی میان پاالیش و پخش و پاالیشگاه ها، کیفیت محصوالت تولیدی ارتقا 
می یابد، تصریح کرد: پیش بینی می شود پاالیشگران خصوصی هرچه سریع تر 

طرح های توسعه کیفی و کمی پاالیشگاهی را به سرانجام رسانند. 
مع��اون وزیر نفت با اش��اره ب��ه پیگیری های ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
در اج��رای هرچه س��ریع تر طرح ه��ای پاالیش��گاهی، افزود: هیئ��ت دولت 

به پاالیش��گاه های نفتی که به بخش به 
خصوصی واگذارشده، فرصت داده است 
تا محص��والت خود را تا س��ال 13۹5 به 
اس��تانداردهای روز جهان ارتقا دهند و 
پس از آن مهلت ارفاق��ی وجود نخواهد 

داشت. 
وی به طرح افزایش کیفیت پاالیش��گاه 
نفت بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: 
پیش بین��ی می ش��ود با بهره ب��رداری از 
این طرح تا پایان امس��ال ب��ه گازوئیل و 
بنزین مطابق با اس��تاندارد ی��ورو چهار 

دست یابیم. 
کاظمی درباره پروژه پاالیشگاه اصفهان هم توضیح داد: هم اکنون گازوئیل و 
نفت سفید تولیدی پاالیش��گاه اصفهان دارای کیفیت مطلوبی بوده و در سال 

جاری بنزین آن نیز با استاندارد یورو 4 تولید شود. 
وی با اش��اره به پاالیش��گاه ش��یراز که تاکنون از اجرای طرح های توسعه ای 
بی نصیب مانده ب��ود، تاکید کرد: قرار اس��ت طرح بهبود کیفی��ت بنزین این 
پاالیشگاه اجرا ش��ود و هم اکنون کارشناسان در حال کار روی این پروژه مهم 

هستند. 

تولید بنزين استاندارد يورو 4 امسال در پااليشگاه اصفهان

اولتیماتوم  به کیفیت فرآورده های تولیدی پااليشگاه ها 

اعالم قیمت تندر 90 تا پايان تابستان
 خودرو ارزان نمی شود 

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی گفت: پرواز از 
فرودگاه کاشان تا سه ماه آینده از سر 

گرفته می شود.
عباسعلی منصوری در برنامه نگاه پنج 
شبکه اس��تان اصفهان بیان کرد: تنها 
یک پرواز از فرودگاه کاش��ان در سال 
74 انجام و پس از آن به سپاه پاسداران 
واگ��ذار ش��د.وی اف��زود: ب��ا موافقت 
مسئوالن و دستور رهبر معظم انقالب 
پس از این سال ها بر بهره گیری دو منظور عمومی و نظامی از فرودگاه کاشان، 
شاهد پروازها از آذر امسال خواهیم بود.وی در خصوص مشکل بیکاری جوانان 
بخش برزک کاشان نیز گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و مستعد بودن 
زمین های کش��اورزی این بخش باید صنایع تبدیلی به خصوص تولید گل و 
گالب، عرقیات و داروهای گیاهی در این منطقه راه اندازی ش��ود.منصوری 
منطقه ویژه اقتصادی بندر خشک کاشان را که در زمینی به وسعت یک هزار 
و 500 هکتار پیش بینی شده است، باعث توسعه و پیشرفت کاشان و کاهش 

معضل بیکاری در منطقه کاشان دانست.
وی خاطرنشان کرد: در منطقه ویژه اقتصادی کاشان که بین شهر راوند و شهر 

مشکات ایجادشده، چهار هزار نفر مشغول بکار خواهند شد. 

پرواز از فرودگاه کاشان تا سه ماه آينده 

مش��اور انجم��ن صنایع لبنی و مش��اور 
مدیرعام��ل صنایع ش��یر ای��ران گفت، 
ش��ایعات اخیر مبنی بر وجود روغن پالم 
در محصوالت لبنی، صادرات محصوالت ما را متوقف و اکنون 
دولت ع��راق واردات خود را از ایران لغو کرده اس��ت. حس��ن 
چمنی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، با بیان اینکه 
صنایع لبنی کشور رتبه نخست صادرات صنایع غذایی را دارد، 
اذعان داش��ت: بحث ها و فتنه اخیر درباره وجود روغن پالم در 
محصوالت لبنی ضربه جدی بر پیکره صنایع لبنی کشور وارد 
کرد. چمنی افزود: بخش زیادی از ش��یر دامداران در کش��ور 
خریداری و پس از تبدیل شدن به شیر خشک »اسکین« صادر 
می شد اما پس از مصاحبه مسئوالن وزارت بهداشت مبنی بر 

اینکه مردم شیر پرچرب نخورند چون پالم دارد اکنون صادرات 
آن قطع شده است.مشاور انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه 
این صنعت در اذهان مردم دچار لطمه شده، افزود: انتشار این 
مطالب باعث ضرر و زیان مالی و اقتصادی به صنعت لبنی کشور 
شده و کاهش مصرف لبنیات را نیز تشدید کرده است.چمنی با 
انتقاد از طرح شایعات مختلف علیه صنایع لبنی گفت: شایعاتی 
مانند وجود مواد نگه دارنده در لبنیات مدت دار، وجود وایتکس 
در شیر خام و فرآورده های لبنی، معرفی صنعت لبنی به عنوان 
صنعت س��ودجو به دلیل افزایش قیمت ها و استفاده از روغن 
پالم در فراورد های لبنی به این صنعت لطمه زده اس��ت.وی 
با اشاره به صحبت های مسئوالن وزارت بهداشت درباره عدم 
مصرف شیر پرچرب به دلیل وجود روغن پالم افزود: مشکل در 

نحوه اطالع رسانی بوده درحالی که منظور این مسئوالن، کاهش 
مصرف چربی روغن و به ویژه پالم بوده است. چمنی افزود: 
انتشار شایعات گسترده درباره وجود روغن پالم در محصوالت 
لبنی موجب روی آوردن م��ردم به محصوالت لبنی فله ای، 
غیر کارخانه ای و تولیدشده در واحدهای زیرزمینی شده که 
خطر ابتال به تب مالت را افزایش می دهد.چمنی تصریح کرد: 
من تخلف را رد نمی کنم اما امکان وجود تخلف گسترده درزمینه 
استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی وجود ندارد زیرا اداره های 
استاندارد و نظارت بر مواد غذایی به طور مستمر از محصوالت 

نمونه گیری می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اداره اس��تاندارد استفاده از روغن پالم در 
هشت محصول ازجمله پنیر آنالوگ، خامه قنادی، پنیر پیتزا، 
بستنی، شیر خشک صنعتی و پنیر پروسس را مجاز دانسته 
اما استفاده از این روغن در شیر، ماست و خامه صبحانه مجاز 
 نیست.مش��اور مدیرعامل صنایع ش��یر ایران با بیان اینکه در

 10 سال اخیر واردات روغن پالم به کشور حدود 15 برابر شده 
خاطرنشان ساخت: واردات این محصول به کشور با اجازه کمیته 
تخصصی وزارت بهداشت به جای اسیدهای چرب ترانس صورت 
می گیرد.مشاور انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه در سال گذشته 
س��هم واردات روغن پالم از روغن های گیاهی به کشور حدود 
55 درصد بود، افزود: روغن پالم چون ارزان ترین است بدترین 
نیست و به جهت تولید باالی آن در جهان قیمت پایین تری دارد 

تا مشتری بیشتری داشته باشد.
وی بیان داشت: در سال گذشته 760 هزار تن روغن پالم وارد 
کشور شد و بیش��ترین مصرف این روغن در تولید روغن های 
خوراکی به ویژه روغن س��رخ کردنی اس��ت.وی با بیان اینکه 
صنایع لبنی از دولت یارانه نمی خواهد، افزود: به سبب صرفه 
اقتصادی که این صنعت دارد دولت می تواند با گسترش آن به 
امر اشتغال زایی کمک کند چراکه گردش مالی تولید شیر در 
کشور در سال به 24 هزار میلیارد تومان می رسد و چهار میلیون 

فرصت شغلی ثابت و پاره وقت در این صنعت وجود دارد.

افزایش سقف تسهیالت مسکن به 80 میلیون تومان نه تنها 
کمکی به اقشار نیازمند خانه به ویژه در کالن شهرها نخواهد 
بود بلکه سوداگری و سفته بازی را در بازار این بخش از اقتصاد 
به همراه می آورد.احمدرضا س��رحدی  کارش��ناس اقتصاد 
مس��کن اظهار کرد: با پرداخت این میزان دو مساله پیش رو 
قرار می گیرد؛ یکی آن که 80 میلیون تومان رقمی نیست که 
در کالن شهرها بتواند به خرید خانه برای افراد نیازمند کمک 
کند و موضوع دیگر بازپرداخت این وام هاس��ت که پرداخت 
اقساط میلیونی برای اقشار ضعیف و متوسط امکانپذیر نیست.

س��رحدی با بیان این که پرداخت این میزان وام ممکن است 

موجب رونق نسبی در بازار مسکن شود، تصریح کرد:  تجربه 
گذشته نشان می دهد افزایش میزان وام های مسکن و ایجاد 
نقدینگی در این بازار باعث سوداگری و سفته بازی می شود.این 
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: بنابراین یک رونق نسبی 

با ایجاد نقدینگی در بازار پیش خواهد آمد.
وی با اشاره به این که پرداخت این میزان وام به خانه دار کردن 
مردم کمک نمی کند، افزود: کس��انی که خانه ندارند توانایی 
بازپرداخت این قبیل وام ها برایش��ان امکان پذیر نیس��ت؛ به 
طوری که در گذش��ته مبلغ وام هایی ک��ه 18 تا 20 میلیون 
تومان بود نتوانست کمکی برای این قشر باشد.سرحدی درباره 

روند بازار مسکن تا پایان سال اظهار کرد: به طور معمول توقع 
می رفت که شاهد اوج رونق معامالت مسکن باشیم اما در حال 
حاضر شاهد رکود فراوانی در این حوزه هستیم.این کارشناس 
اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در حالی که قیمت ها پایین 
آمده افراد حاض��ر به خرید و فروش نیس��تند و میزان حجم 
معامالت افزایش پیدا نکرده است.وی با اشاره به این که مردم 
می ترسند و از طرفی منتظر هس��تند تا سیاست های نهایی 
دولت در بخش کالن اقتصادی و مسکن مشخص شود، ادامه 
داد: این بالتکلیفی باعث ش��ده نتوان پیش بینی صحیحی از 

بازار مسکن ارائه کرد.

واکنش انجمن صنايع لبنی به جنجال پالم 

طبق تجربیات گذشته
افزايش مبلغ وام مسکن سفته بازی می آورد

وقتی مردم،تب مالت را به تب پالم ترجیح می دهند!
آغاز پیش فروش مرحله پاياني 

سفرهاي ريلی تابستاني
     

فروش بلیت قطارهاي مس��افري داخلي شرکت 
حمل ونقل ریلي رجا ب��راي حد فاصل تاریخ هاي 
اول ش��هریور تا ده��م مهرماه امس��ال از طریق 

سامانه هاي اینترنتي و»هم قطار« رجا آغاز شد.
متقاضیان س��فر با قطار، با داش��تن کد کاربري 
مي توانن��د عملی��ات خری��د خ��ود را از طریق 
 س��ایت ف��روش اینترنت��ي رج��اء ب��ه نش��اني

 http://ticket.raja.ir و س��امانه » هم قطار« 
)فروش موبایلي بلیت قطار( انجام دهند. 

عالقه من��دان ب��ه خری��د از طری��ق س��امانه 
»هم قطار«، مي توانن��د براي دریاف��ت نرم افزار 
خرید به س��ایت رجاء مراجعه ک��رده یا از طریق 
USSD ، اپراتورهاي همراه اول با واردکردن کد 
#7۹7*720* و اپراتورهاي رایتل و ایرانس��ل با 

واردکردن کد #7۹7* اقدام به خرید کنند. 
و  قط��ار  بلی��ت  اینترنت��ي  ف��روش  در 
سامانه»هم قطار«، عالوه بر این که امکان پرداخت 
از طریق کلیه کارت هاي عضو ش��بکه ش��تاب با 
داشتن رمز دوم امکان پذیر است، شرایط الزم نیز 
براي گرفتن پرینت در هم��ان لحظه و هر مکان 
وجود دارد و نیازي به مراجعه به دفاتر فروش بلیت 

قطار قبل یا بعد از آن نیست.
رجا از هم وطنان گرامي درخواس��ت کرده است: 
بعد از دریافت بلیت، بالفاصله مندرجات آن را با 
درخواست ارائه ش��ده مطابقت داده و در صورت 
مش��اهده هرگونه مغایرت، س��ریعاً موضوع را به 
اپراتور فروش اطالع دهند و از اصالح آن اطمینان 

حاصل کنند. 
بلیت ه��اي غی��ر همنام ی��ا مخ��دوش از درجه 
اعتبار س��اقط بوده و دارندگان این گونه بلیت ها، 
مسافر بدون بلیت تلقي مي شوند و از سوارشدن 
 آن ه��ا ب��ه قط��ار جلوگیري ب��ه عم��ل خواهد

 آمد. 

گروه اقتصاد

س: زاينده رود
]عک
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یادداشت

بازیگران سریال »اطاق عمل« به کارگردانی مهران مدیری که قرار است در ۹۰ قسمت 
تولید شود مش��خص شدند.س��ریال طنز »اطاق عمل« به کارگردانی مهران مدیری و 
تهیه کنندگی حمیدرضا مهدوی در ۹۰قسمت 4۰ دقیقه ای برای پخش روتین شبانه 

تهیه و تولید می شود.
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بازیگران سریال جدید مهران مدیری مشخص شدند
هفتیادداشت

اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه 
صاحب شناسه می شوند

     معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: با اختصاص کارت هوشمند صندوق اعتباری هنر 

، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صاحب شناسه می شوند.
علی اصغر کاراندیش به فعالیت صندوق حمایت از هنرمندان، 
خبرنگاران، نویسندگان اشاره کرد و گفت: فعالیت این صندوق 
در سال جاری توسعه می یابد. فعالیت ها تنها مختص شهر تهران 
نخواهد بود بلکه همه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از مزایای آن 

بهره مند خواهند شد.
 کاراندیش با اشاره به دهمین سالگرد فعالیت صندوق اعتباری 
هنر به تشریح اقدامات انجام ش��ده در این صندوق پرداخت و 
گفت: هم اکن��ون ۳۵ هزار نفر در صندوق تحت پوش��ش بیمه 
تأمین اجتماعی ، ۲۳هزارنفر تحت پوشش بیمه تکمیلی و ۲۵۰۰ 

نفر نیز مشمول طرح مستمری و تکریم قرار دارند. 

نقش طاووس در کاشی های معرق 
اصفهان بررسی می شود

     کت��اب »نگاره های اصفهان« با بررس��ی نق��ش طاووس در 
کاشی های معرق اصفهان از سوی انتش��ارات سازمان به رشته 

تحریر در آمده است. 
کارشناس ادبی مرکز انتشارات سازمان با بیان این مطلب عنوان 
 کرد: این کتاب تألی��ف »غالمرضا نصراصفهان��ی« بوده که در

 4۸ صفحه با قطع خشتی منتشر گردید.  
 گفتنی اس��ت؛ عالقه من��دان جهت تهیه کتب چاپ ش��ده از 
س��وی انتش��ارات س��ازمان می توانند به فروش��گاه انتشارات 
س��ازمان واقع در کتابخان��ه مرکزی،جنب س��الن اجتماعات 
 مراجعه ک��رده و یا ب��ا ش��ماره ۳۲۲۳۱۰۸۶ تم��اس حاصل

 فرمایند.  

»تارتوف« به ایران می آید
علی اکبر علیزاد نویسنده و کارگردان تئاتر ایران از اجرای نمایش 
»تارتوف« نوشته مولیر در نیمه اول سال ۹4 خبر داد و عنوان 
کرد دو کتاب به نام های »س��وءقصدهایی به زندگی آن زن« و 
»تنفس در هوای تازه« با ترجمه و گردآوری وی به زودی وارد 

بازار کتاب خواهد شد.
عل��ی اکب��ر علی��زاد م��درس، مترج��م و کارگ��ردان تئات��ر 
درب��اره فعالیت ه��ای اخی��رش گف��ت: ق��رار اس��ت کمدی 
 »تارتوف« نوش��ته مولی��ر را در نیمه دوم س��ال ۹4 به صحنه

 ببرم.
 با یکی دو سالن برای اجرا صحبت کرده ام که یکی از آن ها قطعی 
ش��ده اما ترجیحم این است که در س��الن دوم کار را به صحنه 
ببرم.وی ادامه داد: این نمایش ۶ - 7 م��اه تمرین نیاز دارد و به 
محض مشخص شدن وضعیت اجرای در سالن، تمرین ها را آغاز 

خواهم کرد.
 بنابراین هنوز بازیگران و عوامل نمایش به طور قطع مشخص 

نشده اند.

 مطالعه راه اندازی  10 شبکه ورزشی
 در دستور کار سیما

معاون رئیس رسانه ملی در امور 
سیما از مطالعه برای راه اندازی 
۱۰ شبکه ورزشی در آینده خبر 
داد و گفت: برای تحقق این مهم 
همراهی همه نهادهای مربوطه 
ازجمله دول��ت و مجلس الزم 

است.
علی داراب��ی در آیین تجلیل از 
برنامه های برتر ورزشی رسانه ملی در س��ال ۹۳ با اشاره به اهمیت 
ورزش در سالمت و نشاط جامعه ، از همه افراد و اقشار سرمایه گذار 

خواست برای توسعه ورزش وارد میدان شوند.
وی در ادامه با اشاره به حضور مؤثر صداوسیما در عرصه های ورزشی 
و پوشش حداکثری آن گفت: رسانه ملی در مسابقات جام جهانی 
فوتبال یار دوازدهم و حامی تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران 

بود و به همه تعهداتش برای حمایت از ورزش عمل کرد.
معاون س��یما با قدردانی از اس��تقبال کم نظیر مردم از برنامه های 
ورزشی به ویژه برنامه ۲۰۱4 ارسال بیش از ۱۵۰ میلیون پیامک به 

این برنامه را نشانگر اقبال گسترده مردم به آن دانست.
دارابی تصریح کرد: سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 
برخالف دیگر کش��ورهای آس��یایی که حتی تیم ملی شان در این 
مسابقات حضور داشت، باافتخار هر ۶4 بازی مسابقات جام جهانی 
را خریداری و پخش کرد و این یکی دیگر از مجموعه خدمات رسانه 

ملی برای مشتاقان و جامعه ورزش بود.
وی با اش��اره به تحوالت جدی در حوزه فن آوری رسانه ملی گفت: 
ما در آینده به دنبال این هستیم که مسابقات آسیایی را نیز همانند 
مس��ابقات جام جهانی حمایت کنیم و امیدواریم کاروان ورزش��ی 
جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات نیز افتخارات بزرگی را به 
ارمغان آورد.معاون سیما با سپاس از همه دست اندرکاران برنامه های 
ورزشی سیما از مدیریت تدبیر و حمایت های رییس رسانه ملی از 

سیما برای پوشش موفق مسابقات جام جهانی قدردانی کرد.
دارابی موفقیت های ورزش در رشته های مختلف را مطالبه به حق 
مردم دانس��ت و گفت: رس��انه ملی به عنوان کننده افکار عمومی 
از مس��ئوالن می خواهد که دالیل برخی از ناکامی های ورزشی را 
 باوجود ص��رف بودجه های هنگف��ت برای مردم واکاوی و روش��ن

 کنند.
وی ابراز امیدواری کرد همکاری و پش��تیبانی رسانه ملی و جامعه 
ورزش و اصحاب رسانه توسعه و ارتقاء هر چه بیشتر ورزش را موجب 
شود.معاون سیما تصریح کرد: ورزش پیام آور صلح و دوستی است و 
در حوزه دیپلماسی عمومی می تواند معرف یک جامعه باشد بنابراین 
باید ورزش های قهرمانی همگانی و عمومی مورد توجه قرار گیرد و با 
برنامه ریزی درازمدت و عزم و اراده همگانی موفقیت های بیشتری 

به دست آید.

همزمان با برگزاری جشنواره در ۲۱ استان، ایستگاه 
فیلم س��ازی تولید فیلم های کوتاه توس��ط کودکان 
و نوجوانان در جش��نواره بین الملل��ی فیلم کودکان 
و نوجوان��ان با ه��دف، ایج��اد انگیزه در ک��ودکان و 
نوجوانان برای س��اخت و تولید فیلم های کوتاه، بروز 
خالقیت های فردی و توجه به استعدادهای درخشان 
در استان های کش��ور، برگزار می شود.انتخاب نهایی 
آثار با ارائه طرحی برای س��اخت ی��ک فیلم ۱ الی ۳ 
دقیقه ای با موضوعات پیش��نهادی و مورد نظر در هر 

اس��تان با همکاری و کمک ه��ای الزم اعم تجهیزات 
فیلم س��ازی، مربی، کارش��ناس و ... از طریق ادارات 
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان تأمین خواهد 
شد. شایان ذکر اس��ت به برگزیدگان آثار رسیده در 
هر اس��تان در مراس��م اختتامیه جش��نواره از سوی 
مسئوالن استان جوایزی اهداء خواهد شد. عالقمندان 
می توانند با مراجعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان مربوطه یا از طریق س��ایت و سایر رسانه های 
قابل دسترس نس��بت به کس��ب اطالعات بیشتر در 

استان مربوطه اقدام نمایند. 
اسامی استان های برگزار کننده ایستگاه فیلم سازی 
عبارت اند از: آذربایجان ش��رقی، البرز، ایالم، بوشهر، 
چهار محال و بختیاری، خراس��ان جن��وب و رضوی، 
خوزستان، زنجان، سمنان، سیس��تان و بلوچستان، 
قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، 

گلستان، گیالن، لرستان، مرکزی و هرمزگان. 
پروانه ه�ا ب�ه پیش�واز جش�نواره فیل�م 

کودک و نوجوان اصفهان می روند     
مدیر عامل س��ازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری 
اصفهان از برگزاری ویژه برنامه جشن بزرگ پروانه ها 
به مناسبت بیست و هش��تمین جشنواره بین المللی 
فیلم ک��ودک و نوجوان در اصفهان خب��ر داد.مهدی 
بقای��ی گفت: پی��ش از آغاز این جش��نواره، جش��ن 
بزرگ پروانه ه��ا به مدت چهار روز در ش��هر اصفهان 
برگزار می شود. وی اظهار کرد: در این جشن بزرگ، 
گروه های هن��ری در نوبت های صب��ح و عصر در این 
شهر به اجرای برنامه های شاد و مفرح می پردازند. وی 
افزود: اصفهان با برگزاری وی��ژه برنامه هایی در قالب 
کمیته جنبی )جوانه های امید( از دوم مهرماه امسال 
به پیشواز بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان می رود. بیست و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان از ۱۱ لغایت ۱4 

مهر سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود.

     مدیرعامل س��ازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری 
اصفهان و رییس کمیته جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس گفت: چوگان که ورزشی کهن از 
سرزمین ایران اس��ت در این جشنواره به صورت ویژه 

ارائه و معرفی می شود.
مهدی بقایی اف��زود: اجرای ورزش چ��وگان ازجمله 
۱۹ برنامه تدارک دیده ش��ده برای روزهای برگزاری 
اج��الس و جش��نواره بین المللی می��راث معنوی در 
اصفهان است که با همکاری فدراسیون چوگان ایران 

انجام می شود. 
وی بیان ک��رد: این برنام��ه در میدان ام��ام علی )ع( 

 ش��هر اصفهان همراه با کارگاه های آموزش��ی برگزار
 می شود. 

بقایی تصریح کرد: شاید ارائه و معرفی رشته چوگان 
مقدمه و راهی در جهت ثبت جهانی این رشته به نام 

مهد اصلی آن، ایران باشد. 
شایان ذکر است؛ اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس از ۱۶ مهرماه امسال به مدت پنج 
روزبه میزبانی ایران و در شهر اصفهان برگزار می شود. 
در این جشنواره، ۵۰۰ میهمان خارجی از ۳۸ کشور 
جهان از قاره های آس��یا، اروپا، آمریکا و آفریقا حضور 

می یابند.

همزمان با برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان:

با حضور 500 میهمان خارجی از ۳۸ کشور جهان:

چوگان ایران در جشنواره بین المللی میراث معنوی معرفی می شود

راه اندازی ایستگاه فیلم سازی در ۲۱ استان کشور

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  صادره  آراء  آگهي   240488

ساختمانهاي فاقد سند رسمي کوهپايه 
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك 
کوهپايه باستناد اسناد رسمي مالكيت مشاعي و اسناد عادي تسليمي تصرفات مفروزي 
و مالكانه متقاضيان زير را احراز نموده، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وماده 13 آئين نامه اجرائي آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي گردد تا در صورتي که اشخاص 
ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايستي پس از انتشار آگهي تا دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به 
واحد ثبتي ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي 
نمايد و گواهي تقديم دادخواست را از مراجع قضائي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل 
دهد دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعي دادگاه است در صورتي که 
اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه را 
به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- راي شماره )) 139260302028001210((- ))92/11/28(( آقاي حسينعلی الماسي 
کوپائي فرزند حبيب ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله احداثي بر روی قسمتی 
ازپالك ثبتي 64فرعي از 46 اصلي واقع در کوهپايه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 
انتقال 7746 مورخه 48/08/07 دفتر  192/50 مترمربع خريداری رسمی بموجب سند 

90 اصفهان 
ابراهيمی  حميد  آقاي   ))92/11/28((  -))139260302028001211  (( شماره  راي   -2
ورزنه  فرزند محمدعلی ششدانگ يك باب خانه احداثي بر روی قسمتی از پالك ثبتي 
1688فرعي از 52 اصلي واقع در ورزنه  بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 288/11متر 

مربع خريداری بصورت عادی  مع الواسطه از ورثه ميرزا حسينعلی محتشمی 
عليخانی  محمد  آقاي   ))92/11/30((  -))139260302028001229  (( شماره  راي   -3
کوپائي فرزند نوروز  ششدانگ يك باب خانه احداثي بر روی  پالکهای263و264فرعی 
مربع  متر   154/60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  درکوهپايه  واقع  اصلي  از46- 

خريداری بصورت عادی مع الواسطه از وراث عبداله مجلسی کوپائی 
احمدی  ))93/03/08(( خانم معصومه   -))139360302028000296 (( 4- راي شماره 
فرزند علی ششدانگ يكباب مغازه بر روی قسمتی از پالك ثبتي 59فرعی از46 اصلي 
واقع درکوهپايه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 60/61مترمربع خريداری بصورت 

عادی مع الواسطه ازوارثين خديجه شيخ کوپائی 
5- راي شماره )) 139360302028000314((- ))93/03/08(( آقاي امير رضا استادی 
فرزندعلی اکبر ششدانگ يك درب باغ مشجر تحت پالك ثبتي 122فرعی از47- اصلي 
عادی  خريداري  مساحت776/83مترمربع  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  درکوهپايه  واقع 

مع الواسطه ازورثه غالمحسين توکلي و شكوفه توکلی وخانم آغا مجلسی 
ملكی  ربابه  خانم   ))1393/03/08((  –  ))139360302028000317(( شماره  راي   -6
کوپائي فرزند علی  ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روی قسمتي از پالك 357فرعی 
مترمربع   226/63 مساحت  به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپايه  در  واقع  اصلي  از46- 

خريداری عادی مع الواسطه از ورثه محمدرضا رفيعيان کوپائی 
الماسی  اکبر  آقاي   ))1393/03/08((  –  ))139360302028000320(( شماره  راي   -7
کوپائی فرزندمحمد ششدانگ يكباب خانه  احداثي بر روی قسمتی از پالك 418فرعی  
مترمربع   123/80 مساحت  به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپايه  در  واقع  -اصلي  از46 

خريداری عادی مع الواسطه از غالمحسين و غالمرضا بابائيان کوپائي 
زهره عشقي  خانم    ))1393/02/29((  –  ))139360302028000165(( راي شماره   -8
پالك  از  قسمتي  روی  بر  احداثي  خانه   يكباب  ششدانگ  رحمت اله  فرزند  کوپائي 
 126/79 به مساحت  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپايه  در  واقع  اصلي  از46-  586فرعی 

مترمربع خريداری عادی مع الواسطه از محمد اسماعيل جواهری کوپائي
9 - راي شماره ))139360302028000344(( – ))1393/03/20(( آقاي سعيد زاهد پور 
از   قسمتی  روی  بر  احداثي  متصله   باغ  و  خانه  يكباب  ششدانگ  فرزندحسن  انارکی 
پالکهای 65و33و40و41فرعی از284 اصلي واقع در صادق آباد  بخش 19ثبت اصفهان 
به مساحت 1008/17 متر مربع انتقالی برابر سند 38723 مورخه 92/3/05 دفتر خانه 

70 کوهپايه و خريداری عادی مع الواسطه از شهربانو دوستی،رضا قنبريان، محمدرضا 
روغني و عباس قاسمی

10- راي شماره ))139360302028000353(( – ))1393/03/20(( آقاي لطف اله افتخار 
فرزندعبد علی ششدانگ يكدرب باغ تحت پالك 137فرعی از161- اصلي واقع در هريزه 
بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 3595/79 متر مربع خريداری عادی مع الواسطه از 

محمد حسين عابدی جبلی  
11- راي شماره ))139360302028000356(( – ))1393/03/20(( آقاي منوچهر اسالمی 
فارسانی فرزندبيگلر دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی درقسمتي از 
پالك 27- اصلي موسوم به  علی آباد بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 298966/53 
مترمربع خريداری برابر سند انتقالی 124066 مورخه 79/01/11دفتر خانه 86 اصفهان 
12- راي شماره ))139360302028000357(( – ))1393/03/20(( محمد رضا اسالمی 
فارسانی فرزند منوچهر يك دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين مزروعی در قسمتي 
از پالك 27-اصلي موسوم به علی آباد بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 298966/53 
متر مربع خريداری برابر سند انتقالی 123895 مورخه 78/12/22 دفتر خانه 86 اصفهان  
))1393/03/20(( خانم شيال سيمين   –  ))139360302028000358(( 13- راي شماره 
در  مزروعی  زمين  قطعه  يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  يك  اصغر  فرزند  ماهرالنقش  
به مساحت  اصفهان  19ثبت  بخش  آباد  علی  به   اصلي موسوم  پالك 27-  از  قسمتي 
298966/53 مترمربع خريداری مرحوم اصغر ماهرالنقش برابر سند انتقالی 123895 

مورخه 78/12/22 دفتر خانه 86 اصفهان که متقاضی جزء ورثه می باشد.
14- راي شماره ))139360302028000359(( – ))1393/03/20(( غالمرضا گشنيزجاني 
فرزندعليرضا  دو دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين مزروعی در قسمتي از پالك 
27- اصلي موسوم به  علی آباد بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 298966/53 مترمربع 

خريداری برابر سند انتقالی 124067 مورخه 79/01/11 دفتر خانه 86 اصفهان  
علی  قاسم  آقای   ))1393/03/31((  –  ))139360302028000449(( شماره  راي   -15
2فرعی  پالك  از  قسمتی  روی  بر  احداثي  خانه  يكباب  ششدانگ  حيدر  فرزند  عابدی  
از165- اصلي واقع در مزرعه اشك جبل)کردآباد( بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 

284/26 مترمربع خريداری  بصورت عادی مع الواسطه از ورثه غالمعلی عابدی  
علی  رضا  آقای   ))1393/03/31((  –  ))139360302028000502(( شماره  16(راي 
شجاعی جشوقانی فرزند علی اکبر  ششدانگ  مزرعه بمانعلی تحت پالك 312- اصلي 
واقع در بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 12763 مترمربع خريداری بصورت عادی 

مع الواسطه از محمد ابراهيم شريفی.
17- راي شماره ))139360302028000529(( – ))1393/03/31(( آقای عباس حيدری 
روی  بر  احداثی   مغازه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اسماعيل  فرزند  کبريتی 
به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپايه  در  واقع  -اصلي  از46  672فرعی  پالك  از  قسمتی 

مساحت 60/28متر مربع خريداری بصورت عادی از اسداله حيدری 
حيدری  باقر  آقای   ))1393/03/31((  –  ))139360302028000530(( شماره  18(راي   
روی  بر  احداثی  مغازه  يكباب  يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  عبداله  فرزند  کبريتی 
به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپايه  در  واقع  اصلي  از46-  672فرعی  پالك  از  قسمتي 

مساحت 60/28 مترمربع خريداری بصورت عادی از اسداله حيدری.
 19(راي شماره ))139360302028000639(( – ))1393/04/26(( آقای مجتبي رمضانی 
پالك  از   بر روی قسمتی  احداثی  يكباب خانه   يك  عباس ششدانگ   فرزند  خارواني 
64فرعی از46- اصلي واقع درکوهپايه بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 218/29 متر 

مربع خريداری برابر سند انتقال 4482 مورخه 1392/7/10 دفتر خانه 294 کوهپايه 
تاريخ انتشار نوبت اول:93/05/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم:93/05/27

محمد صادق مقدسي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك کوهپايه
تغییرات 

نما  نوين  ساختمانی  شرکت  تغييرات  آگهی  شماره:93/2773/33/و-93/5/19   339
نوين  العاده شرکت ساختمانی  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به  اردستان 
مورخه   102600836827 ملی  شناسه  و   389 شماره  به  خاص  سهامی  اردستان  نما 
و  آمد  عمل  به  شرکت  در  زير  شرح  به  تغييراتی  و  اتخاذ  تصميماتی   1393/05/19
اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره با حضور کليه سهامداران به 

تصويب رسيد. م الف:240 عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

مزایده 
8 اجرای احكام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
920251ج2 مربوط به خواهان محمدجواد غالمی خوانده سيما، مجتبی، مهری و زهرا 
 همگی جعفری اقدام به برگزاری مزايده جهت فروش 7/564 حبه از 72 از شش دانگ

پالك ثبتی 11 فرعی از 14975 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در روز 93/6/13 
اصفهان،طبقه  استان  کل  نيكبخت،دادگستری  خ  محل  در  صبح   8/5 تا   8 ساعت 
نشانی  به  محل  از  مزايده  از  قبل  روز   5 می توانند  خريد  طالبين  نمايد.  سوم،اتاق302 
نمايند.  بازديد  نمازی-پ7  بنزين-ابتدای بن بست شهيد  از پمپ  زينبيه جنوبی-بعد  خ 
مزايده از قيمت پايه آغاز و برنده کسی است که حداقل 10% مبلغ ارزيابی شده را به 
نظر  نمايد.  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  کرده  واريز   2171290210008 سپرده  حساب 
کارشناس: ملك ياد شده دارای مساحت عرصه که پس از عقب نشينی 162 متر تحت 
يك طبقه ساخت مسكونی با ديوارهای آجری باربر-پوشش سقف تيرآهن و آجر-کف 
برآورد  ريال  ملك 2/598/560/000  ارزش کل  نقاشی.  و  موزاييك فرش-ديوارها گچ 

می شود. م الف:11033 مدير اجرای احكام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/3/26-449  شماره  پرونده:171/93  کالسه   355
شرقی- بهشت  هشت  نشانی:  ميرزايی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای  هفت 
با  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  آبادی  مكی  محمد  خوانده:  ك24-ف3-پ42 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم 
در  اختالف:  قاضی شورای حل  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای محمود ميرزايی به طرفيت آقای محمد مكی آبادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 10/250/000 يال وجه چك به شماره 652700-89/5/5 به عهده بانك سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
هزينه  بابت  ريال  هزار  هفتاد  و  يكصد  و  اصل خواسته  بابت  ريال  مبلغ 10/250/000 
دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
)89/5/5( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان ميباشد. م الف:11385 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

378 خانم عصمت موسوی دارای شناسنامه شماره 982 به شرح دادخواست به کالسۀ 
131/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/5/5 تاريخ  در   11 بشناسنامه  موسوی  سيد حسن  شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عصمت موسوی 
فرزند حسن، ش.ش 963  ملك موسوی  متوفی( 2-  )فرزند  فرزند حسن، ش.ش 982 
)فرزند متوفی( 3- پروين موسوی فرزند حسن، ش.ش 19 )فرزند متوفی(. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسیدگی

379 در خصوص پرونده کالسه 271/93 خواهان رقيه ميرزايی دادخواستی مبنی بر 
نفقه به طرفيت عباس عسگری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/29 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   11/30 ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
ساختمان  جنب  پور–  نيلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خيابان  در  واقع 
صبا – پالك57 کدپستی 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 اتخاذ ميشود. م الف:11376 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

380 در خصوص پرونده کالسه 539/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  زاده  علی حسن  طرفيت  به  مطالبه  بر 
93/7/2 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 خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:11378 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

381 در خصوص پرونده کالسه 538/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
نگهدار جباری تقديم نموده است وقت رسيدگی   – بر مطالبه به طرفيت حسن قربانی 
برای مورخه 93/7/2 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی پور–  اول ارباب –  به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 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 اتخاذ ميشود. م الف:11379 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

382 در خصوص پرونده کالسه 536/93 خواهان بانك مهر دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفيت زهرا صادقی-رسول يزدانی-علی صادقی-علی فدايی تقديم نموده است وقت 
 رسيدگی برای مورخه 93/7/2 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان

از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
 رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور–

اختالف اصفهان  پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:11380 شعبه6 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
383 در خصوص پرونده کالسه 540/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت علی اکبر عبداللهی-حيدرعلی عبداللهی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 93/7/2 ساعت 10/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
 رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور–

اختالف اصفهان  پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:11381 شعبه 6 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

384 در خصوص پرونده کالسه 542/93 خواهان بانك مهر دادخواستی مبنی بر مطالبه 
نموده است وقت  تقديم  فاطمی-حميدرضا کريم زاده-حسين شريفی  به طرفيت رضا 
رسيدگی برای مورخه 93/7/2 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 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 اتخاذ ميشود. م الف:11382 شعبه 6 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 راه آهن و ۲ جلسه تمرینی قبل 
از دیدار با ذوب آهن

تیم فوتب��ال راه آهن ب��رای دیدار با 
ذوب آهن در هفت��ه چهارم لیگ برتر 
فوتبال وارد اصفهان شد.رقابت های 
هفت��ه چه��ارم لی��گ برت��ر فوتبال 
باشگاه های کش��ور از فردا سه شنبه 
برگزار می شود و تیم فوتبال ذوب آهن 
در این هفته از مس��ابقات از س��اعت 
۱۹:۱۰ در ورزش��گاه فوالدش��هر به 
مصاف راه آهن می رود. تیم راه آهن از س��ه بازی قبل خود یک 
پیروزی و دوشکس��ت را تجربه کرد و با ۳ امتی��از در رده دهم 
جدول قرار دارد. ذوب آهن نیز با ی��ک امتیاز در انتهای جدول 

رده بندی لیگ برتر ایستاده است. 

صادقیان فرزند معنوی باشگاه 
ذوب آهن است 

سعید آذری ، در مورد صحبت با پیام 
صادقیان اظهار داشت: پیام را بازیکنی 
خوب و فرزند معنوی باشگاه ذوب آهن 
می دانم ب��ه همین دلیل احس��اس 
وظیفه ک��ردم تا ب��ا او صحبت کنم و 
معتقدم پیام بازیکن آینده داری برای 

فوتبال ملی ما خواهد بود.
وی در مورد ش��رکت در نشست حق 
پخش تلویزیونی و ضمانت اجرایی این ط��رح گفت: ما در این 
مورد به جمع بندی رس��یدیم و تا دوم شهریور برای این توافق 
صبر خواهیم کرد. نبای��د فراموش کرد که صداوس��یما هم از 
فوتبال استفاده متقابل می برد و بنابراین قرارداد پیشنهادشده 
به سود هر 2 طرف است.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان 
کرد: پیشنهاد فدراس��یون نسبت به گذش��ته تغییر نکرده اما 
معتقدم همین پیشنهاد هم باز با حق واقعی فوتبال فاصله دارد 
و امیدوارم درنهایت مردم از دیدن دیدارهای لیگ برتر فوتبال 

محروم نشوند.

 هاشمی: ورزش بدون رسانه
 معنا ندارد

رئی��س کمیته مل��ی المپیک گفت: 
ورزش بدون رسانه معنا ندارد و کاری 
که رسانه ها انجام می دهند قابل تقدیر 
است.کیومرث هاشمی رئیس کمیته 
ملی المپی��ک در مراس��م تجلیل از 
دس��ت اندرکاران برنامه های ورزشی 
صداوس��یما اظهار داش��ت: وقتی از 
رئیس سابق کمیته بین الملل المپیک 
آقای سامارانژ که ۱6 سال بر مسند این نهاد قرار داشتند سؤال 
می کنم که ورزش چگون��ه معنا پیدا می کن��د، باالترین مقام 
اجرایی ورزش به رادیوتلویزیون اشاره می کند که ورزش را در 

جوامع برای مردم می شناساند.
وی افزود: تعداد ورزش های که در المپیک برگزار می شود 28 
عددند و مسئوالن المپیک بر اساس پخش تلویزیونی و جذابیت 
این رش��ته ها رأی به حضور یک رشته در المپیک می دهند که 
رشته کشتی هم جزو این رش��ته ها بود که مسئوالن ما بسیار 
تالش کردند تا این ورزش در المپیک باقی بماند.هاشمی افزود: 

رسانه در مسابقات ورزشی نقش بی بدیلی دارد.
 ورزش بدون رسانه معنا ندارد و به خاطر این است که باالترین 

مقام ورزشی دراین باره اظهارنظر می کند.

 باشگاه ها در تالش برای گرفتن 
حق پخش تلویزیونی

مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر 
فوتب��ال ای��ران درباره ح��ق پخش 

تلویزیونی اطالعیه ای صادر کردند.
نشس��ت روسای باش��گاه های لیگ 
برتر با حضور علی کفاش��یان رئیس 
فدراس��یون فوتب��ال، مه��دی تاج 
نایب رئی��س فدراس��یون و رئی��س 
سازمان لیگ، اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون و مدیران عامل باش��گاه های لیگ برتر در آکادمی 
مل��ی فوتبال برگزار ش��د. در این نشس��ت که روس��ای همه 
باشگاه های لیگ برتر حضور داشتند، درباره موضوع حق پخش 
تلویزیونی، برنامه های تیم ملی امید و برنامه یک ساله مسابقات 
لیگ برتر بح��ث و تبادل نظر ش��د و در خص��وص مطالبات 
باش��گاه ها درباره حق پخ��ش تلویزیونی اطالعی��ه ای صادر 
شد. متن اطالعیه که به امضای همه مدیران عامل باشگاه ها، 
مسئوالن فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 

رسید، به شرح زیر است: 
مجموعه مدیران عامل باش��گاه های حرف��ه ای لیگ فوتبال 
کشور، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال پیرو درخواست های 
قبلی از جناب آقای مهندس ضرغامی رئیس محترم سازمان 
صداوس��یما جمهوری اس��المی ایران در بیانیه ای مشترک 
خواستار مالقات جمعی ش��دند تا در خصوص انعقاد قرارداد 
حق پخش تلویزیونی مس��ابقات لیگ برت��ر فصل ۹۴-۹۳ به 

حقوق خود دست یابند. 
در این بیانیه مشترک که با امضای مدیران عامل باشگاه های 
لیگ برتر فوتبال کش��ور منتشرش��ده اس��ت، اعضا تصمیم 
گرفتند ب��ا توجه به اینکه باش��گاه ها در تنظیم بودجه س��ال 
جاری ۵۰ درص��د از هزینه های خ��ود با عنایت ب��ه الزامات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس دریافت حق سهم قرارداد 
پخش تلویزیونی و تبلیغات محیط��ی پیش بینی نموده اند و 
همچنین برای پیش گیری از ورشکستگی کلیه باشگاه ها در 
صورت عدم توافق در ق��رارداد حق پخش تلویزیونی، علیرغم 
مکاتب��ات و مذاکرات مکرر ب��ا آن س��ازمان، ناگزیر خواهند 
بود از ورود دوربین های صداوس��یما به ورزش��گاه های محل 
برگزاری مسابقات از روز یکش��نبه مورخ ۹۳/6/2 جلوگیری 

به عمل آورند. 

6
تیم والیبال ایران نتیجه را به آمریکا واگذار کرد

تیم ملی والیبال ایران که برای برپایی اردوی آماده سازی و حضور در مسابقات "جام والیبال 
آمریکا" به این کشور سفرکرده، بامداد دیروز یکشنبه در آخرین بازی اش برابر قهرمان لیگ 

جهانی 2۰۱۴ شکست خورد.تیم ملی در بازی سوم آمریکا را شکست داده بود. 

محمد مایلی کهن همیش��ه حرف ب��رای گفتن دارد؛ 
حتی وقتی که س��رمربی هیچ تیمی نباشد. او همیشه 
حرف های جدید می زند و به نکاتی اش��اره می کند که 
شاید کمتر کسی جرات داشته باش��د آن ها را به زبان 
بیاورد. مایلی کهن حتی با خ��ودش هم تعارف ندارد و 
می گوید خودش هم با حکم فدراسیون فوتبال سرمربی 
تیم ملی نش��ده بلکه با حکم س��ازمان تربیت بدنی در 
این جایگاه قرارگرفته اس��ت. او حرف ه��ای جالبی به 

زبان آورد.
باالخره بنز کیست و موتورگازی چه کسی؟

وقتی یک روزنامه دولتی بع��د از جام جهانی بحث بنز 
و موتورگازی را مطرح و به مربی��ان ایرانی اهانت کرد، 
طبیعی ب��ود که هم��کاران من ناراحت ش��وند. کانون 
مربیان به ای��ن اهانت واکنش نش��ان داد. با آقای وزیر 
جلسه ای داشتیم اما در مورد این موضوع آنجا صحبتی 
نکردیم. در مورد کلیت فوتبال صحبت شد و فکر کنم 

بحث کروش هم به میان آمد.
گابن هم کروش را نخواست

در مورد کروش یک سری آمار فنی به وزیر ارائه دادیم 
که بر اس��اس واقعیت ها بود. اآلن یک سری از سایت ها 
هستند که یک روز کروش را به منچستر می برند و یک 
روز دیگر به رئ��ال اما آخرش دیدید ک��ه گابن هم او را 
نخواست. تقریباً از یک س��ال و نیم پیش بود که بحث 
تمدید قرارداد کروش مطرح ش��د. دلیل این همه فشار 
برای بستن قرارداد با او چه بود؟ خب کارنامه هرکسی 
مشخص اس��ت، اگر کارنامه مربی خوب باشد طبعاً با 
او قرارداد می بندند. 

مگر در نقاط دیگر دنیا مربیان را مردم انتخاب می کنند. 
یا خبرنگاران انتخاب می کنند؟ همه جای دنیا افرادی 
متخصص هس��تند که عملک��رد مربی را ب��ا توجه به 
امکاناتی که در اختی��ار او بوده بررس��ی می کنند. اگر 
خوب بوده با او تمدی��د می کنند و در غیر این صورت با 
مربی دیگری وارد مذاکره می شوند. بعد از جام جهانی 
وضعیت مربی همه تیم ها مش��خص ش��د به غیراز تیم 
ملی ما. اخیراً هم که می گویند آق��ای کروش از همان 
بدو تولد ایران را دوست داشته و به همین خاطر جایی 

نرفته است.
صاحب سبک یعنی فان خال و فرگوسن

نمی گویم ک��روش به غیراز ای��ران پیش��نهاد دیگری 
نداشته، پیش��نهاد بوده اما از طرف کشورهای صاحب 
سبک نبوده است. مربیان صاحب سبک را کشورهای 
صاحب سبک می خواهند. ایش��ان را آلمان خواسته؟ 
اسپانیا و فرانسه خواس��ته؟ مربی صاحب سبک یعنی 

فان خال، گواردیوال و فرگوسن، نه کروش!
بازیکنان ایران هم سبک ندارند

ایشان صاحب سبک نیست. درست مثل بازیکنانمان. 
اگر ملی پوش��ان ایران در جام جهان��ی عملکرد خوبی 
داش��تند آالن تیم ها بزرگ آن ها را جذب کرده بودند. 

در زمان من ب��ا آن امکانات کم چقدر حاال ببینید 
بازیکن به فوتبال معرفی شد؟

ک�روش پ�ول می گی�رد ک�ه 
بخوابد

این را قبول ندارم که فقط در 
زمان من اس��تعدادهای 
خوب��ی در فوتب��ال م��ا 
حضور داش��تند، ما اآلن 
هم این نسل راداریم اما وقتی 
آقای کروش با هزار مکافات 
ب��ه اس��تادیوم 

می آی��د و در جری��ان 
ب��ازی چ��رت می زند، 

چطور می خواهید نس��ل 
طالیی را پیدا کنید؟ 

چطور می خواهید 
اس��تعداد را 
 . س��ید بشنا

شما خودتان نام فرهاد مجیدی را آوردید. من می روم 
مسابقه امیدهای تهران بین بهمن و پاس تهران را نگاه 
می کنم و از آن ب��ازی علی موس��وی و فرهاد مجیدی 
را می آورم. ش��ما به مربی این همه پ��ول می دهید و در 
استادیوم می خوابد! اکثراً ایران نیست. این یک واقعیت 

است. چه کسی می گوید ما اآلن استعداد نداریم؟
کروش از بیکاری به ایران آمد

من می گویم کروش چون از پرتغال اخراج شد به ایران 
آمد وگرنه اگر پیشنهاد دیگری داشت حاضر به این کار 
نبود. ضمن اینکه خیلی هم برای او احترام قائل هستم. 
من کاًل به این ح��رف کاری ندارم. اصاًل ایش��ان مربی 
خوبی بوده اما می گویم برای کش��ور من کاری نکرده 
است. کشورهای صاحب س��بک بعد از جام جهانی او را 
نخواستند اما شما اعتقاددارید که ایشان خیلی خوب 
بوده و ما نس��بت به س��ه دوره قبل خیلی بهتر بودیم، 
درصورتی که اصاًل این طور نیس��ت. ما خیلی ضعیف تر 
بودیم. آمار فیفا این مس��ئله را به خوبی نشان می دهد. 

شما خودتان بهتر از ما این را می دانید.
استعداد هست شجاعت نیست

من آن زمان که سرمربی تیم ملی بودم تک تک بازیکنان 
لیگ را بررسی می کردم. کروش چند دفعه برای دیدن 
بازی های لیگ به استادیوم رفته است؟ فقط به شهرهای 
خوش آب وهوا و ش��هرهایی ک��ه آثار تاریخ��ی دارد، 
می رود. من همین اآلن هم اکثر بچه ها را رصد می کنم. 
من اآلن هم در این زمینه ادعا دارم که بازیکن شناس 
هستم. اآلن لیگ ما بهتر است یا آن زمان؟ من می گویم 
اآلن. این نظ��ر یک متخصص اس��ت اآلن هم بازیکن و 
پدیده زیاد داریم اما شجاعت استفاده از جوان ها وجود 
ندارد. من می گویم از این لیگ ما علی دایی، خداداد و... 

بیرون می آید.

مایلی کهن،مردی که همیشه حرفی برای گفتن دارد

گابن هم کروش را نخواست

باالخره بنز کیست و موتورگازی چه کسی! 
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 فوتبالیست ها
 و آستانه تحمل باال 

مسابقات وزنه برداری 
مناطق نفت خیز 

یک آسیب شناس اجتماعی گفت: بسیاری از بازیکنان دارای تاکتیک 
و تکنیک هستند، اما عالوه بر بازی خوب باید یاد بگیرند که قواعد 
بازی را که راه و رسم برخورد با سایر بازیکنان را به ما نشان می دهد 

را به خوبی فراگیرند.
مرتضی پدریان ، در پاسخ به این سؤال  که برای برخورد باکسانی که 
بی اخالقی می کنند آیا برخورد قهری بهترین نوع تنبیه است یا خیر، 
اظهار کرد: در بحث رفتاری انس��ان ها و کنترل این رفتارها کنترل 
درونی بسیار تأثیرگذارتر از کنترل های بیرونی است البته در بسیاری 
از  مواقع کنترل بیرونی الزامی و مهم است، اما کنترل درونی میزان 
تأثیرگذاری بیشتری  دارد.این آسیب شناس بابیان اینکه بازیکنان باید 
عالوه بر تمرینات فوتبالی تمرینات دیگری را نیز انجام دهند، تصریح 
کرد: بازیکنان باید تمرین باال رفتن آس��تانه تحم��ل را انجام دهند 

چراکه وقتی وارد بازی می شویم باید قواعدش را نیز رعایت کنیم.

مس��ابقات وزنه برداری لیگ فرزندان زیر ۱8 سال کارکنان مناطق 
نفت خیز جنوب با عنوان جام والیت از صبح دیروز به میزبانی اصفهان 
در سالن شهید س��جادی این شهر آغاز شد. س��یف زاده سرپرست 
هیئت وزنه برداری استان گفت: مسابقات رده سنی نوجوانان دیروز 
و رقابت های زیر 26 سال جوانان روز چهارش��نبه 2۹ تیر از ساعت 
۱۰ صبح لغایت ۵ بعدازظهر در سالن شهید سجادی اصفهان برگزار 
می شود. وی همچنین از برگزاری مسابقات انتخابی جوانان استان خبر 
داد و گفت : به منظور انتخاب تیم نوجوانان استان و اعزام به مسابقات 
کشوری ، رقابت های انتخابی اس��تان همزمان با هفته دولت هفتم 
شهریورماه سال جاری با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نجف آباد در ورزشگاه انقالب این شهر برگزار می شود. سیف زاده اظهار 
داشت : منتخبین این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشور که از 

۹۳/6/۱7 در شوشتر برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

توپچی ها پیروز شدند
در آخری��ن دی��دار از هفت��ه نخس��ت لی��گ برتر 
انگلیس،تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود 
امارات و در حضور ۵۹ هزار و ۹62 تماشاگر با نتیجه 
2 بر یک بر کریستال پاالس غلبه کرد تا گام نخست را 

در رقابت های فصل جدید محکم بردارد.

اعتراض هواداران ذوب آهن 
شماری از هواداران ذوب آهن با حضور در محل تمرین تیم 
فوتبال این باشگاه به عملکرد بازیکنان و کادر فنی اعتراض 
کردند.این ه��واداران معتقد بودند عملک��رد تیم ذوب آهن 
در نتیجه گیری در لیگ چهاردهم بس��یار نامناسب بوده و 

بازیکنان و کادر فنی باید شرایط تیم را بهتر کنند.

آغاز مسابقات واترپلو
به نقل از روابط عمومی هیئت شنا مسابقات واترپلوی قهرمانی نوجوانان 
استان اصفهان یادواره شهید صفوی پور و گرامیداشت سالگرد بازگشت 
آزادگان به میهن اسالمی از امروز دوشنبه بیست و هفتم مردادماه سال 
جاری آغاز می ش��ود.گفتنی اس��ت ؛این رقابت ها روزهای زوج از ساعت 

۱۹-2۱ انجام می شود.

مربی و کارشناس فوتبال عنوان کرد:

دالیلی که لیگ جدید را بی کیفیت کرده است 
مربی و کارشناس فوتبال ایران می گوید: ترس از شکست 
و فشار زیاد بر روی مربیان سبب ش��ده تا آن ها به سوی 
بازی تدافعی روی بیاورند و همین امر بازی های لیگ را 
کم گل کرده است.رسول کربکندی ، در مورد علت فقر 
گلزنی در سه هفته سپری شده از لیگ برتر، خاطرنشان 
کرد: چون در آغاز فصل قرار داریم، تیم ها تالش می کنند 
تا کمت��ر گل دریافت کنن��د و به همین خاط��ر در دفاع 
پرتعداد کار می کنند.او ادامه داد: بسیاری از تیم ها برای 
این که در شروع فصل دچار بحران نشوند، گل نخوردن 
را در دس��تور کار ق��رار می دهند تا با شکس��ت خوردن 
وارد بح��ران زودهنگام نشوند.کارش��ناس فوتبال ایران 
همچنین یکی دیگر از مشکالت را در خط حمله عنوان 
کرد و گفت: تیم های لیگ برتر ایران هافبک بازی ساز که 
بتواند موقعیت گلزنی ایجاد کند ندارند. تغذیه نش��دن 

مناسب باعث فقر گلزنی در بین مهاجم ها شده است.
کربکن��دی ب��ه دی��دار تیم ه��ای فوتبال پرس��پولیس 
و ذوب آه��ن اش��اره ک��رد و اف��زود: وقتی تی��م فوتبال 
پرس��پولیس باآن همه بازیکنان با تع��داد زیادی مدافع 
مقابل ذوب آهن قرار می گیرد دیگر چه انتظاری می توان 
از تیم های دیگر داش��ت.او اضافه کرد: بااینکه در بیشتر 
مدت زمان بازی ذوب آهن تیم برتر ب��ود، ولی درنهایت 
پرس��پولیس با یک گل به پی��روزی رس��ید، بااین حال 
هیچ کس نگفت ذوب آهن بازی کرد.کربکندی به توقعات 
تماشاگران از تیم ها نیز اش��اره کرد و گفت: تماشاگران 
فقط به برد عادت کرده اند و همین امر سبب افت کیفیت 
دیدارهای لیگ برتر شده است. وقتی همه تنها به نتیجه 

توجه دارند و کیفیت بازی برایشان هم نیست شاهد کم 
شدن آمار گلزنی می شویم.این مربی و کارشناس ادامه 
داد: پس از رقابت های جام جهانی توقع مردم باال رفت و 
آن ها انتظار دیدن بازی های جذاب و پر گل را از تیم های 
لیگ برتری دارند. مردم دیگر با دیدن این بازی ها از سوی 

تیم های لیگ برتری راضی نمی شوند.
او ترس از شکس��ت را یکی دیگر از عوامل جذاب نشدن 

بازی ها و کم گل ب��ودن بازی های اخیر دانس��ت و به 
ایس��نا گفت: مربیان برای این که جای��گاه خود را بر 
روی نیمک��ت از دس��ت ندهند ت��الش می کنند تا 
حداقل شکست نخورند و به کسب تساوی رضایت 
می دهند. البته در کسب تساوی هم تساوی بدون 

گل و تساوی با گل متفاوت است.
کربکندی همچنین فشار رسانه ها را یکی از عوامل 

نتیجه گرایی تیم ها عنوان ک��رد و گفت: وقتی که تیمی 
می بازد و رسانه ها بر روی مدیران آن تیم فشار می آورند 

و همین امر باعث استرس در کار سرمربیان می شوند.
این مربی و کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: وقتی که 
ش��اهد افت کیفیت در لیگ باشگاهی باش��یم، کیفیت 
تیم ملی نیز افت می کند و همین مر س��رمربی را مجبور 
می کند تا سراغ بازیکنانی برود که در لیگ های غیر ایرانی 

بازی می کنند و فقط اصلیتی ایرانی دارند.
او اضافه کرد: افت کیفیت دربازی ها و کم گل زدن تیم ها 
س��بب فراری دادن تماشاگران از ورزش��گاه ها می شود. 

کیفی��ت دیدارهای لیگ اگر فک��ری برای 
نکنیم  ش��اهد برت��ر  ب��ه زودی 

دیدارهای��ی ب��ا برگ��زاری 
حضور ۱۰۰۰ تا 
2۰۰۰ تماشاگر 

خواهیم بود.

 اسامی متخلفان فوتبال  
افشا خواهد شد

رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی 
بابیان اینکه پرونده رسیدگی به تخلفات مالی در فوتبال 
به زودی نهایی می ش��ود و اس��امی افراد درگی��ر در این 
پرونده افشا خواهد ش��د، گفت: هدف ما برخورد با همه 
متخلفان اس��ت و حتی اگر رئیس فدراسیون هم در این 
پرونده مقصر باشد با او برخورد خواهیم کرد.محمدعلی 
پور مختار با اشاره به پرونده گزارش فساد در فوتبال که در 
این کمیسیون در حال بررسی گفت:گزارش این پرونده 
به سرعت در حال نهایی شدن است و چون مفصل بوده، 
زمان زیادی برده است.وی در خصوص اینکه چه زمانی 
پرونده این موضوع نهایی می ش��ود بیان ک��رد: گزارش 
پرونده فساد در فوتبال تا دو هفته آینده نهایی می شود 
و قبل از تعطیالت تابس��تانه مجلس شورای اسالمی به 
هیئت رئیسه ارسال خواهد شد.رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس درباره ش��ایعات مبنی ب��ر برکناری رئیس 
فدراسیون فوتبال در صورت آشکار شدن برخی فسادهای 
صورت گرفته گفت: درصورتی که هرگونه فسادی محرز 
و منتسب به آقای کفاشیان باش��د و اگر مشخص شود 
که خود شخص کفاش��یان در این فس��اد نقش داشته 
اس��ت،برخورد صورت می گیرد.پور مختار بابیان اینکه 
هرگونه برخوردی از سوی وزیر ورزش با عامالن فاسد در 
فوتبال به معنای دخالت دولت نیست، یادآور شد: بحث 
رسیدگی به عدم احراز صالحیت و الزام به جابجایی در 
صورت آشکار شدن هر نوع فسادی ضروری است و این 
رسیدگی نباید باعث نگرانی ش��ود.این نماینده مجلس 
همچنین درباره احتمال تعلیق فدراسیون از سوی فیفا 
در صورت آش��کار ش��دن دخالت های صورت گرفته در 
فوتبال، گفت: اگر هرگونه فس��ادی محرز شود، دلیل بر 
تعلیق نیست و در خیلی از کشورهایی که فساد صورت 
گرفته، احکام سنگینی صادرش��ده و امر مبارزه با فساد 
یک امر بین المللی اس��ت و اگر وزیر ورزش کاری در این 
جهت برخوردی انجام دهد، وظیفه اش است.وی به برخی 
موارد این گزارش اشاره و تصریح کرد: قراردادهای سوری، 
فرارهای مالیاتی، قراردادهای کالن که طبق آن پول به 
بازیکن پرداخت نشده و افراد دیگر از آن استفاده کردند، 
همچنین تبانی های صورت گرفت��ه در نتایج داوری ها، 
شرط بندی ها، خریدوفروش بازیکنان و تخلفات مدارس 
فوتبال ازجمله موارد این گزارش است.رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اس��المی تأکید کرد: اشخاص 
زیادی در این مسائل دخیل بودند که در زمان الزم اسامی 

آن ها افشا خواهد شد.
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یادداشت
آزادگانسفیرانبهجامانده
ازدفاعمقدسهستند

مدی��رکل بنی��اد ش��هید و ایثارگ��ران چهارمح��ال و بختیاری 
 گفت: متأس��فانه یاد و خاطره آزادگان و یادگاران هش��ت س��ال 
دفاع مقدس در جامعه به فراموش��ی سپرده ش��ده است در حالی 
آزادگان س��فیران به جامانده از دفاع مقدس هستند و باید ارزش 
و جایگاه آنان حفظ ش��ود.قدرت اهلل رییس��ی را یادآور بازگشت 
غرورآفرین مردان آزاده ای دانست که پس از تحمل سال ها شکنجه 
و دوری از عزیزان خویش، به وطن بازگشتند و به انتظار میلیون ها 
ایرانی پایان دادند.وی اظهار کرد: ازجمله روزهای تاریخی و پرنشاط 
ملت ایران پیروزی انقالب اسالمی، ورود امام خمینی )ره( به کشور 
و بازگشت آزادگان به ایران اسالمی بود.رییسی بابیان اینکه 508 
نفر از آزادگان سرافراز کشور متعلق به استان چهارمحال و بختیاری 
هستند، تصریح کرد: 16 نفر از آزادگان استان نیز دربند اسارت به 
شهادت رسیدند.وی با تأکید بر اینکه باید قدر آن روزها و یادگاران 
به جامانده از آن دوران را بدانیم، افزود: دوران دفاع مقدس برای ملت 
ایران و به خصوص جامعه جوان امروز ما درس مقاومت و ایستادگی 
در برابر ظلم و ستم دارد؛ بنابراین نباید زجرهای آزادگان و یادگاران 
دفاع مقدس و به ویژه خانواده شهدا را فراموش کرد.مدیرکل بنیاد 
شهید استان اظهار کرد: متأسفانه یاد و خاطره آزادگان و یادگاران 
هشت سال دفاع مقدس در جامعه به فراموشی سپرده شده است 
در حالی آزادگان سفیران به جامانده از دفاع مقدس هستند و باید 
ارزش و جایگاه آنان حفظ شود.رئیسی نقش رسانه ها و مطبوعات 
در زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت مردی ایثارگران و آزادگان 
در جامعه را بسیار کلیدی دانس��ت و گفت: رسانه ها باید خاطرات 
و سختی های آزادگان را شفاف و صریح و بدون هیچ گونه تحریف 
و یا حذف بیان کنند؛ چراکه خاطرات آن ها یک جامعه را متحول 

خواهد.

استانمیزبان۳شهیدگمنام
دفاعمقدسمیشود

چهارمحال و بختیاری میزبان ۳ شهید گمنام دفاع مقدس می شود 
که یکی از ش��هدا در ش��هرکرد و ۲ شهید دیگر در ش��هر نقنه در 
بروجن تشییع و تدفین می شوند.سرهنگ عباسی با اشاره به سخن 
شهید آوینی که »شهدای گمنام تالش در گمنامی خود داشته و 
اجر و ثواب بی انتهای الهی را بیان امر می جس��تند و به هدف خود 
نیز رس��یدند«، اظهار کرد: ما اجر خود را باید در افشای نام آن ها 
جست وجو کنیم.وی افزود: امروزه شهید تنها یک نام و سنگ نوشته 
نیست بلکه هر شهید یک راه است، راهی مطمئن به سوی سیر الی 
اهلل و به سوی مسیر تعالی.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس چهارمحال و بختیاری گفت: هرک��س چراغ راهنمایی او 
شهید باشد بدون شک به مقصد می رسد و مسیر کمال را به درستی 
می پیماید.عباسی خاطرنش��ان کرد: ش��هدا در ذهن، باور و قلب 
مردم حضور دارند و به عنوان منبع قدرت الهی سبب تقویت ایمان 
 همه خداجویان هستند.وی افزود: چهارمحال و بختیاری میزبان

 ۳ شهید گمنام دفاع مقدس اس��ت که یکی از شهدا در شهرکرد 
در اداره اطالعات و ۲ شهید دیگر در شهر نقنه در بروجن تشییع و 

تدفین می شوند.

تکمیلفوالداستانتاپایانسال95
برگزاریهمایشآبمعدنی
درچهارمحالوبختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: طرح فوالد چهارمحال و بختیاری 
تا پایان س��ال 95 تکمیل خواهد شد.س��ید نعیم 
امامی در نشس��ت مطبوعاتی اظهار داشت: استان 
چهارمحال و بختیاری طی چهار س��ال آینده ورق 
فوالد تولید خواه��د کرد.وی تصری��ح کرد: طرح 
فوالد چهارمحال و بختی��اری در زمان راه اندازی با 
تولید یک میلیون تن ف��والد خام و ریخته گری آن 
به صورت اس��لب می تواند زمینه اشتغال مستقیم 
۲50 نف��ر و دو ه��زار و 500 نفر غیرمس��تقیم در 
صورت صادر ش��دن تولی��دات به ص��ورت خام را 
فراهم می کند.امامی با اشاره به اینکه ظرفیت این 
مجتمع در مرحله اول یک میلیون تن بوده اس��ت، 
اذعان داش��ت: با اجرای طرح های توس��عه ای این 
ظرفیت به بی��ش از چهار میلیون تن در س��ال نیز 
قابل افزایش است.تولید آب های معدنی مهم ترین 
پتانسیل چهارمحال و بختیاری استرئیس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: در سال های تر آبی این استان 10 درصد آب 
کش��ور را تأمین می کرد اما متأسفانه در چندساله 
اخیر این استان نتوانست حتی هفت درصد از آب 
کشور را تأمین کند.امامی با اشاره به اینکه بیش از 
900 چشمه آب در این استان وجود دارد، تصریح 
کرد: باوجود بیش از 900 چش��مه آبی در اس��تان 
می توان از آن به عنوان بهترین پتانس��یل در تولید 
آب ه��ای معدنی اس��تفاده کرد.وی بابی��ان اینکه 
الزم اس��ت فرهنگ مصرف آب معدنی را در کشور 
جا بیندازیم، عنوان کرد: الزم اس��ت آب ش��رب از 
آب بهداشتی جدا ش��ود.امامی یادآور شد: در این 
استان ۲۲ جواز تأس��یس آب معدنی گرفته شد اما 
تنها 11 کارخانه آب معدنی احداث شده است.وی 
افزود: متأس��فانه آمار نش��ان می دهد از تعداد 11 
کارخانه آب معدنی تأسیس شده در این استان تنها 
شش کارخانه آن فعال اس��ت.امامی بیان داشت: 
چنانچه 11 کارخانه آب معدنی این اس��تان فعال 
و به سرانجام برس��ند، زمینه اش��تغال یک هزار و 
500 نفر در این استان فراهم خواهد شد.نخستین 
همایش ملی آب ه��ای معدنی بارویک��رد تولید و 
 صادرات در چهارمح��ال و بختیاری برگزار خواهد 

شد.

یادداشت 42 طرح در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری تصویب شد
معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از تصوی��ب 4۲ طرح در کارگروه 
اشتغال این استان خبر داد.اسماعیل عامری گلستان در نشست کارگروه اشتغال این 
استان اظهار کرد: این تعداد طرح مصوب شده زمینه اشتغال ۲۳6 نفر به صورت مستقیم 

در این استان را فراهم می کند.
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هدف ما مسئوالن 
و مردم چهارمح��ال و بختیاری در مخالف��ت با احداث 
تونل گالب 1 و ۲، زنده ماندن زاینده رود در این استان و 
استان اصفهان است.قاسم سلیمانی در شورای حفاظت 
کیفی زاین��ده رود، بابی��ان اینکه اح��داث تونل گالب، 
زاینده رود در چهارمحال و بختیاری و نیز استان اصفهان 
را نابود و آن را تبدیل به فاض��الب می کند، اظهار کرد: 
هدف م��ا مس��ئوالن و م��ردم چهارمح��ال و بختیاری 
در مخالفت با اح��داث تون��ل گالب 1 و ۲، زنده ماندن 
زاینده رود در این استان و استان اصفهان است.وی افزود: 
مهم ترین عامل آالینده زاینده رود حفر تونل گالب 1 و 
۲ اس��ت چراکه تونل گالب مجوز زیست محیطی ندارد 
و باید طبق ماده 17 برنامه چهارم توس��عه و ماده 19۲ 
برنامه پنجم توسعه مجوز زیست محیطی داشته باشد.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری تصریح ک��رد: دلیل 
خشکی فعلی زاینده رود نیز حفر 15 هزار چاه غیرمجاز 
در استان اصفهان، ۲00 مترمکعب مصرف آب صنعتی، 
برنج کاری بی رویه و تخلیه شدن ۳50 میلیون مترمکعب 

آب مخزن سد زاینده رود در اواخر دولت دهم است.
س��لیمانی گفت: در چهارمحال و بختیاری برداشت آب 
از زاینده رود چیزی کمتر از حق آبه فعلی است و باید در 
اصفهان با مدیریت منابع آبی، زاینده رود احیا و آب شرب 

شرق اصفهان تأمین شود.
جذب4برابریاعتب�اراتتخصیصیافتهدر

چهارمحالوبختیاری
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته 
بودجه این استان ۳60 میلیارد ریال بود که با تالش های 
انجام گرفته این میزان به یک هزار و ۲00 میلیارد ریال 
 رس��ید.، قاسم س��لیمانی دش��تکی با حضور در مسجد

 14 معصوم سورش��جان و در دی��داری مردمی با مردم 
بخ��ش الران اظه��ار ک��رد: در س��ال گذش��ته بودجه 
این اس��تان ۳60 میلیارد ری��ال بود که ب��ا تالش های 
انجام گرفته این میزان به یک هزار و ۲00 میلیارد ریال 
رس��ید.وی بابیان اینکه مجموعه استانداری این استان 
تالش زیادی برای فراهم کردن ش��رایط حضور هیئت 
دولت به این اس��تان فراهم کردند، افزود: در این س��فر 
راه آهن، فوالد زنجیره ای، گردش��گری و ط��رح انتقال 
آب بن بروجن از مهم ترین مصوبات س��فر هیئت دولت 
تدبیر و امید در سفر به استان چهارمحال و بختیاری بود.

سلیمانی بیان داش��ت: همچنین در سفر کاروان دولت 
تدبیر و امید به اس��تان چهارمحال و بختیاری مقرر شد 
4 هزار و 800 میلیون ریال اعتبار ب��ه منابع بانکی این 
استان تزریق شود تا سیستم بانکی بتواند بهتر از صنعت 
این استان حمایت کند.استاندار چهارمحال و بختیاری 

اظهار کرد: در سفر استانی هیئت دولت به این استان برای 
تکمیل 79 پ��روژه نیمه تمام ۲ ه��زار 760 میلیارد ریال 
اعتبار تخصیص داده ش��د.وی تصریح کرد: از این میزان 
اعتبار 60 تا 70 میلیارد ریال اعتبار به بازسازی جاده ها، 
اصالح نقاط حادثه خیز، تأمین آب شرب، بهسازی معابر، 
تکمیل شبکه فاضالب و تکمیل طرح های فرهنگی بخش 

الران اختصاص یافته است.
ح�ذفنق�اطحادثهخی�زمح�ورارتباط�ی

سورشجان– چلگردتا2ماهآینده
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از رفع نقاط حادثه خیز 
محور ارتباطی سورش��جان – چلگرد تا دو ماه آینده خبر 
داد.، قاسم س��لیمانی دشتکی در نشس��ت شورای اداری 
بخش الران از توابع شهرستان شهرکرد اظهار کرد: برای 
رفع هفت نقطه حادثه خیز محور ارتباطی سورش��جان – 
سودجان – چلگرد 5 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده 
ش��ده اس��ت.وی تأکید کرد: تا دو ماه دیگر باید این نقاط 
حادثه خیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی حذف شوند 
تا مشکالت موجود در سر راه مردم در این زمینه برطرف 
و مردم آسوده خاطر شوند.سلیمانی بیان داشت: عملیات 
اجرایی پروژه گازرسانی دولت آباد خاکی در بخش الران 
نیز تا 15 شهریور امس��ال آغاز می ش��ود و در این زمینه 
مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: 
ایجاد مجتمع دامپ��روری، تکمیل پ��روژه ۲ هزار و ۳00 
هکتاری توسعه باغات س��ودجان و اجرای طرح یک هزار 
هکتاری مرغ ملک از مصوبات شورای اداری بخش الران 

در بخش کشاورزی با حضور استاندار به شمار می آید.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل طرح های 
نیمه تمام ورزشی، آغاز عملیات اجرایی استخر سورشجان، 
اختصاص ردیف اعتب��اری برای راه اندازی س��الن چمن 
مرک��ز بخ��ش الران در س��ال 94 و تجهیز س��الن های 
ورزشی مرغملک و سودجان به سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی هم در این نشست تصویب شد.وی خاطرنشان 
کرد: اجرای شبکه جمع آوری فاضالب، تأمین کمبود آب 
آشامیدنی در شهرهای هارونی و س��ودجان و تأمین آب 
آشامیدنی موردنیاز اورژانس سورش��جان نیز به تصویب 
رسید.سلیمانی دش��تکی اظهار داشت: خدمات رسانی به 
مردم و تأمین خواس��ته های آنان از مهم ترین برنامه های 
دولت تدبیر و امید به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و 

غیر برخوردار محسوب می شود.

استاندارچهارمحالوبختیاری:

هدف چهارمحال و بختیاری زنده ماندن زاینده رود است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
385 در خصوص پرونده کالسه 745/93 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه و هزينه دادرسی و غيره به طرفيت فرهاد شاهزيدی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
 برای مورخ 93/6/31 ساعت 9/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  اين شعبه واقع در  به  رسيدگی 
عدم  صورت  در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
الف:11394  اتخاذ ميشود.م  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

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

386 در خصوص پرونده کالسه 746/93 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چك و هزينه دادرسی و غيره به طرفيت علی رضاپور تقديم نموده است وقت 
 رسيدگی برای مورخ 93/6/31 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  اين شعبه واقع در  به  رسيدگی 
عدم  صورت  در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
الف:11395  اتخاذ ميشود.م  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

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

387 در خصوص پرونده کالسه 93-740 خواهان فاطمه ابراهيمی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند به طرفيت 1- مسعود اسالميان 2- محمد ابراهيم اسالميان تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/30 ساعت 8/30صبح 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 
اتخاذ ميشود. تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

م الف:11396 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

388 در خصوص پرونده کالسه 740/93 خواهان محسن عابدی دادخواستی مبنی بر 
روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  کرباسيون  محمدرضا  طرفيت  به  مطالبه 
سه شنبه مورخ 93/6/25 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 
2 شورای حل  مجتمع شماره  حقوقی  نهم  الف:11397 شعبه  ميشود.م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

389 در خصوص پرونده کالسه 741/93 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی مظفری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/26 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  8صبح  ساعت 
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 ميشود.

م الف:11398 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

390 در خصوص پرونده کالسه 93-742 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی مظفری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/26 
ساعت 8/30صبح 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 ميشود.

م الف:11399 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
391 در خصوص پرونده کالسه 93-743 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی مظفری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/26 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  9صبح  ساعت 
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 ميشود.

م الف11400 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

392 در خصوص پرونده کالسه 93-744 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی مظفری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/26 
ساعت 9/30صبح 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 ميشود.

م الف:11401 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

393 در خصوص پرونده کالسه 745/93 خواهان محسن کريمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی مظفری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/26 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10صبح  ساعت 
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 ميشود.

م الف:11402 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ا... رجائی دادخواستی  394 در خصوص پرونده کالسه 761/93ش11 خواهان حبيب 
دستگاه  يك  رسمی  سند  انتقال  و  دفترخانه  در  حضور  به  خواندگان  الزام  بر  مبنی 
خودروی پرايد به طرفيت 1- ناصر حقيقی 2- پوريا زمانی دارانی تقديم نموده است 
به  با توجه  تعيين گرديده است  برای مورخ 93/7/1 ساعت 8/30صبح  وقت رسيدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
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 ميشود.م الف11403 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

395 در خصوص پرونده کالسه 33/93 خواهان رضا نيك نفس دادخواستی مبنی بر 
مطالبه يك فقره چك به طرفيت مصطفی يخه دوز فرزند عباس تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/7/19 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
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 ميشود.م الف:11408 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

396 در خصوص پرونده کالسه 1472/92 خواهان رويا معتمدی و محمود معتمدی و 
امير هوشنگ معتمدی و احمد معتمدی با وکالت خانم هاله نيليه دادخواستی مبنی بر 
 خلع يد به طرفيت محمدرضا آبدار تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه
بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9/30 ساعت   93/6/25 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 

تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.در ضمن خوانده چنانچه شهود معارفی دارند روز اجرای 
مجتمع  حقوقی   12 شعبه  الف:11409  معتبر.م  شناسايی  کارت  با  نمايند  حاضر   قرار 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

397 در خصوص پرونده کالسه 735/93 خواهان صادق سلطانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند به طرفيت مجيد بيدرام فرزند حسن تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 ساعت 11 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 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:11415 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

398 در خصوص پرونده کالسه 93-806 خواهان راضيه مظاهری دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال به طرفيت مسعود عرب تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   11/30 ساعت   93/7/9
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 – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 6 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 اتخاذ ميشود. م الف:11416 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

399 در خصوص پرونده کالسه 154/93 خواهان آقای مهرداد نوری با وکالت خانم 
شهرياری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت خانم سميه رشيدی تقديم نموده 
تعيين گرديده  است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ93/6/25 ساعت 9صبح 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  است با توجه به مجهول 
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 ميشود.م الف:11426 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

400 در خصوص پرونده کالسه 468/93 خواهان آقای احمد قناديان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفيت آقای حسين عيدی وند تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 93/6/26 ساعت 8/30صبح 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 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:11427 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

401 شماره ابالغنامه: 9310100351202441و9310100351202440   شماره پرونده: 
9209980351201069 شماره بايگانی شعبه: 921095 ابالغ شونده حقيقی: 1- محسن 
ايينه-موبايل  رستوران  احمدآباد-روبروی  احمدآباد-خ  اصفهان-فلكه  نشانی  صديقی 
ثمين)مجهول المكان( 2- علی سهيليان خوابجافی نشانی اصفهان-خ کاوه-خ ابوريحان-

محل   08:00 ساعت  چهارشنبه   1393/07/16 حضور:  تاريخ  پسند-پ30  شاه  نهر 
استان  کل  دادگستری  نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
به  عبداللی  علی  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق 
طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

402 کالسه پرونده:1435/92 شماره دادنامه:166-93/2/11 مرجع رسيدگی: شعبه پنجم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد زارع عاشق آبادی نشانی: خ امام خمينی-

شريعتی  شهر-خ  خمينی  نشانی:  هنرمند  مرتضی  وکيل:  عالئی  شهيد  آباد-خ  عاشق 
عليرضا محمدی 2- مجيد  آريا-طبقه2 خواندگان: 1-  ملی-مجتمع  بانك  جنوبی-جنب 

سعيدی هر دو به نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ سی و پنج ميليون 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 دادخواست احمد زارع با وکالت مرتضی 
هنرمند به طرفيت 1- عليرضا محمدی 2- مجيد سعيدی به خواسته مطالبه مبلغ سی 
و پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 891/04345238-92/7/2 عهده بانك 
پست بانك به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 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 خواندگان به خواهان را 
حكايت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ سی و پنج ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت يكصد و چهار هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
ايصال آن طبق نرخ  لغايت زمان وصول و  تاريخ 92/7/2  از  تاديه  تاخير و  خسارات 
شاخص بانك مرکزی و حق الوکاله و هزينه نشر آگهی 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:11603 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

403 شماره دادنامه: 1138-91/6/30 کالسه:607/91ش/9 مرجع رسيدگی: شعبه نهم 
نظامی-خ  حكيم  اصفهان-خ  نشانی  به  عبادت  مژگان  خواهان:  اختالف  حل  شورای 
نشانی  به  پورزنگنه  جمال الدين  خوانده:  فروشی  ميوه  موحدی-پالك211-جنب  شهيد 
ختم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  شورا  رسمی  سند  اانتقال  خواسته:  مجهول المكان 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای 
حل اختالف اصفهان: در خصوص دعوی خانم مژگان عبات به طرفيت آقای جمال الدين 
پورزنگنه به خواسته الزام خوانده نسبت به انتقال سند يكدستگاه موتورسيكلت آفتاب 
125 مدل 1383 به شماره انتظامی 5427اصفهان36 به انضمام خسارات وارده و هزينه 
محتويات  به  عنايت  با  دادخواست  متن  شرح  به  ريال   2/000/000 به  مقوم  دادرسی 
پرونده و جوابيه استعالم از راهنمايی و رانندگی که خوانده را مالك موتورسيكلت اعالم 
نموده و اينكه سند فروش و کارت سوخت موتورسيكلت نزد خواهان می باشد و خوانده 
از طريق نشر آگهی در جلسه رسيدگی مورخه 91/6/4 حضور  قانونی  ابالغ  عليرغم 
نيافته و اليحه دفاعيه ای نيز ارسال ننموده لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته 
به مواد 10و219و220 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آيين دادرسی  و مستنداً 
انتقال سند  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  به حضور  به محكوميت خوانده  مدنی حكم 
موتورسيكلت موضوع پرونده به نام خواهان و پرداخت مبلغ 82/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی در حق خواهان صادر می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع می باشد.م الف:11606 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

404 کالسه پرونده:285/93 شماره دادنامه: 715-93/4/31 مرجع رسيدگی: شعبه 11 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حميد خوانساری دهكردی به نشانی اصفهان-

بلوار آتشگاه-خ قدس-ك شهيدا-بن بست آسمان-پالك36 خواندگان: فاطمه عابدپور 
ليدا صالحی هر دو به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته گردشكار:   –
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با 
اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای شورا: در خصوص دعوی حميد خوانساری دهكردی به طرفيت فاطمه 
عابدپور-ليدا صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه مدرکيه با توجه 
به فتوکپی مصدق يك فقره سفته مدرکيه به شماره خزانه داری کل 557781 به مبلغ 
50/000/000 ريال خواندگان با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و از دعوی 
مطروحه و مستند و منسوب به خود هيچگونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده و دليلی بر 
پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص 
داده مستنداً به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م حكم به 
محكوميت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال اصل خواسته 
و 155/000 ريال دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و  خسارات تاخير 
اعالم  و  خواهان صادر  در حق   93/2/25 احكام  اجرای  واحد  در  محاسبه  قابل  تاديه 
همين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز   20 و ظرف  غيابی  رای صادره  می دارد 
شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.

م الف:11608 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امامحسنعسگریعلیهالسالم:
 س��خاوت ان��دازه ای دارد ک��ه اگ��ر از آن فراتر 

مورد؛نمادجوانیوزیباییرود اسراف است.
2034

1531

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

سالمت

دوشنبه  27 مرداد  1393 |21 شوال   1435
شماره  1377 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1377 ,aug 18 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

زهر زنبور، عقرب و مار را می توان برای درمان س��رطان و از 
بین بردن تومورهای سرطانی به کاربرد. آزمایش های انسانی 

برای این شیوه درمانی از سه سال دیگر آغاز می شود.
بعد از انتش��ار نتایج برخ��ی از مبنی بر این ک��ه زهر زنبور، 
مار و عقرب توان کشتن تومورهای س��رطانی را دارد، حال 
محققان پیشنهاد استفاده از آن ها را در جنگ علیه سرطان 
مطرح کرده اند.به گزارش دیلی تلگراف، محققان دریافته اند 
سمی که در نیش زنبور یا خزندگان وجود دارد می تواند در 
محیط آزمایشگاهی، سلول های سرطانی پستان و پوست را 
از بین ببرد.این گروه از پژوهشگران همچنین در نظر دارند 
این س��موم را به صورت ذرات کوچک به بیم��ار بدهند تا با 
مانع شدن از نشت آن به خون، اثرات زیانبار آن روی انسان 

به حداقل برسد.
دکتر دیپانجان پن از دانشگاه ایلی نویز می گوید: »ما به روشی 
کاماًل ایمن، سموم نیش زنبور را به صورت ذراتی در مقیاس 
نانو درآوردیم و از آن ها برای از بین بردن سرطان پستان و 
پوست در آزمایشگاه استفاده کردیم. این ذرات که از سیستم 

ایمنی پنهان ش��ده اند، س��موم را مس��تقیماً به سلول های 
سرطانی می برند و آسیبی به سلول های سالم نمی رسانند. 
این سموم پپتیدی که ما ساخته ایم، سفت وسخت در یک 
نانوذره بسته بندی شده اند که وقتی در معرض جریان خون 
قرار می گیرد، از آن نشت نکند و درنتیجه اثر جانبی نداشته 

باشد«.
زهرمار، زنبور و عقرب حاوی پروتئین ها و پپتیدهایی است 
که می توانند به دیواره های سلول های سرطانی بچسبند. اما 

این سموم می تواند س��لول های قلب و اعصاب را هم تحت 
تأثیر قرار داده و منجر به خونریزی های داخلی زیرپوس��ت 
بدن شوند.دکتر پن می افزاید: »نکته مهمی که درباره این 
سموم وجود دارد این اس��ت که توان آن ها را کنترل کنیم. 
آن ها بسیار توانمند هستند و همین دلیل مرگبار بودن آن ها 
اس��ت. و اگر ما این توان را در راستایی که خود می خواهیم 
به کار بگیریم، نتیجه آن بسیار خوب خواهد بود«.محققان 
ماده ای به نام ملیتین را در زهر زنبور شناسایی کرده اند که 
مانع از تکثیر سلول های سرطانی می شود. میزان این ماده در 
سم زنبور به حدی کم است که نمی توان آن را در آزمایشگاه 
از سم استخراج و جدا کرد و برای کاربردهای بالینی بعدی 

آن را در آزمایشگاه سنتز کرد.
به نظر اعض��ای این گروه س��م مارها و عقرب ه��ا هم توان 
بسته بندی شدن داخل نانو ذرات را دارد و می توان از آن ها 
به عنوان یک درمان احتمالی س��رطان استفاده کرد. آن ها 
امیدوارند که آزمایش های انس��انی را در س��ه تا پنج سال 

آینده آغاز کنند.

زهرزنبور،عقربومار؛جدیدتریندارویضدسرطان

 قائم مق��ام بنی��اد مل��ی نخب��گان از دع��وت از مریم 
میرزا خانی، دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه 
صنعتی شریف و استاد جوان دانشگاه استنفورد و برنده 
عالی ترین جایزه ریاضی جهان برای شرکت در سومین 

سمینار ریاضی در ایران خبر داد.
دکتر س��عید س��هراب پور، ضمن ابراز خرس��ندی از 
موفقیت مری��م میرزاخانی زن ریاضی دان ایرانی که موفق ش��د به عنوان نخس��تین زن 
ریاضی دان جهان مدال فیلدز را دریافت کند اظهار کرد: وی از دانش آموختگان دانشگاه 

صنعتی شریف است و کسب این مدال توسط وی برای ما افتخار است.
وی بابیان این که در نظر است که در سومین سمینار ریاضی که توسط دانشگاه صنعتی 
شریف و با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود از این استاد دانشگاه دعوت شود که 
به کشور ایران آید، گفت: سال گذشته نیز برای دومین سمینار از ایشان دعوت به عمل آمد 

اما به دلیل مشکل جسمی و داشتن فرزند کوچک نتوانستند به ایران بیایند.
به گفته سهراب پور هرسال در سمینار ریاضی از برندگان المپیاد ریاضی از داخل و خارج 
کشور دعوت به عمل می آید که امیدواریم امسال نیز این سمینار به خوبی برگزار شود و 

خانم میرزاخانی نیز دریکی از سمینارها حضور یابند.

یک شرکت در طرح تازه خود در تالش برای جایگزین 
کردن گوشی هوشمند به جای کلید در هتل ها است.

به نقل از اینگج��ت Starwood می خواه��د برنامه 
جدید خود موسوم به SPG را که برای باز کردن درب 
هتل ها بدون کلید به کار می رود، تا پایان فصل جاری 

ارائه کند.
این تکنولوژی جدید که شرکت س��ازنده، آن را به نام کلید بدون کلید می نامد، به کاربر 
امکان می دهد که با استفاده از دستگاه اندروید خود وارد اتاقش در هتل شود. این امکان 

هم اکنون در دو هتل فراهم شده است.
برای اس��تفاده از این روش، الزم اس��ت قفل درها برای برقراری ارتباط از طریق بلوتوث 
 با دستگاه شما هماهنگ شود که س��ازنده آن معتقد اس��ت که این کار چندان هزینه بر

 نیست.
Starwood هم اکنون نیز چندین راهکار هوشمند در مجموعه هتل های Aloft ارائه 
می کند؛ ولی این راهکارها نیازمند در اختیار داشتن و حمل کارت های عبور مخصوص، 
توسط مهمانان است. همچنین این شیوه بسیار محدود است و در حال حاضر تنها 9 هتل 

در حال همکاری با این شرکت هستند.

تلفنهوشمندقفلهارابازمیکندیکایرانیبرندهجایزهریاضیجهان

گیاه مورد به صورت درختچه ای اس��ت که ارتفاع 
آن تا 4/5 متر می رسد. این درختچه همیشه سبز 
بوده و گل های سفیدرنگ و زیبا و دارای عطر خاص 
دارد مناطقی مانند منجیل، ه��رز ویل، خرم آباد، 
گیالن غرب، نواحی بختی��اری، کرمان، کازرون، 
مهارلو، اطراف ش��یراز، تبریز، سروس��تان، فسا، 
الر، بندرعباس، نقاطی از بلوچس��تان، خراسان و 
غیره از مناطق رویش این گیاه در ایران هس��تند. 
قسمت های مورداستفاده خوراکی و دارویی مورد 

میوه، گل، گال و برگ آن است.
طریقهومیزانمصرفمورد

اسانس:مصرف 1 تا 2 قطره اسانس، تا چندین بار 
در روز بالمانع است. البته اسانس نباید به صورت 

خوراکی و مستقیماً مصرف شود.
دمکردهبرگ:برای بهبود س��رفه و سینوزیت، 
روی یک گرم ب��رگ مورد یک لی��وان آب جوش 
ریخته و به مدت 20 دقیق��ه روی بخار بگذارید تا 

دم بکشد؛ سپس آن را صاف کرده و مصرف کنید.
عوارضجانبی:

مصرف دارویی در حد توصیه شده عارضه جانبی 
ندارد.

احتیاط
زنان باردار نباید اسانس مورد را مصرف کنند.

اس��تفاده خوراکی بیش ازاندازه از اس��انس مورد 
)بیش از 10 گرم( خطرناک است و می تواند باعث 
استفراغ، اسهال و مسمومیت ش��ود. این مسئله 

بیشتر به دلیل سینئول موجود در آن هست.
 ض��د درد، ض��د باکت��ری، ض��د آدم )خی��ز(، 
 CNS ،ضد اسپاسم، قابض، آنتی سپتیک، ضد نفخ
دپرس��انت، قارچ کش، کاهش دهنده قند خون، 
خلط آور، ضد درد سینه، مسکن، محرک، مقوی 

معده، کرم و پارازیت کش.
نکاتقابلتوجه

1- فرآورده ه��ای تقوی��ت م��وی این گی��اه باید 
به صورت موضعی مصرف شوند.

2- آنچه به عن��وان م��ورد در عطاری ه��ا عرضه 
می ش��ود، اکثراً برگ و گاه مخلوط ب��ا میوه های 

خشک شده آن است.
3- با توجه به اینکه بیشتر خواص مورد مربوط به 
عطر آن است و عطر به مرورزمان کم می شود، لذا 

هر چه مورد تازه تر باشد، اثرات آن قوی تر است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

گاهیلیوانرازمینبگذار
اس��تادی در ش��روع کالس درس، لیوانی پر از آب به دس��ت 
گرف��ت. آن را باال گرفت که هم��ه ببینند... بعد از ش��اگردان 

پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟
شاگردان جواب دادند: 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم

اس��تاد گفت: من هم بدون وزن کردن، نمی دانم دقیقاً وزنش 
چقدر است. اما سؤال من این اس��ت: اگر من این لیوان آب را 

چند دقیقه همین طور نگه دارم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
شاگردان گفتند: هیچ اتفاقی نمی افتد.

استاد پرسید: خوب، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم، چه 
اتفاقی می افتد؟

یکی از شاگردان گفت: دست تان کم کم درد می گیرد.
حق با توست.. حاال اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه؟

ش��اگرد دیگری گفت: دس��ت تان بی حس می شود. عضالت 
به شدت تحت فش��ار قرار می گیرند و فلج می شوند. و مطمئناً 
کارتان به بیمارستان خواهد کشید و همه شاگردان خندیدند.

استاد گفت: خیلی خوب است. ولی آیا در این مدت وزن لیوان 
تغییر کرده است؟شاگردان جواب دادند: نه

پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضالت می شود؟ در عوض 
من چه باید بکنم؟

ش��اگردان گیج ش��دند. یکی از آن ها گفت: لی��وان را زمین 
بگذارید.

استاد گفت: دقیقاً“ مشکالت زندگی هم مثل همین است.
اگر آن ها را چند دقیقه در ذهنتان نگه دارید.

اشکالی ندارد. اگر مدت طوالنی تری به آن ها فکر کنید، به درد 
خواهند آمد.اگر بیشتر از آن نگهشان دارید، فلجتان می کنند 

و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود.
فکر کردن به مشکالت زندگی مهم است... اما مهم تر آن است 

که در پایان هرروز و پیش از خواب، آن ها را زمین بگذارید.
به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرند، هرروز صبح سرحال 
و قوی بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هر مسئله و 

چالشی که برایتان پیش می آید، برآیید!
دوس��ت من، یادت باش��د که لیوان آب را همین امروز زمین 

بگذاری.
زندگی همین است!

در یک روستا در چین بیش از 400 شرکت و تولیدکننده مشغول به تولید و تجارت مو هستند.
در شهر Taihe در چین بیش از 400 ش��رکت و تولید کننده مش��غول به تولید و فروش کاله گیس از 
موهای طبیعی هس��تند و به سراس��ر جهان و حتی آفریقا صادر می کنند؛ در این منطقه صنعت مو یک 

کسب و کار جدی است.
در یک بازار در شرق چین، کیسه های موهای سیاه که بسیار پر سود هستند توسط فروشنده ها به صورت 

ساله می گوید: از 5:30 صبح مشغول به کار می شوم اما مش��تریان خیلی چانه می زنند.یکی از سیار، در دکه ها و به کش��ورهای دیگر صادر و فروخته می ش��ود؛ Lieu Yanwen یک مرد 35 
است و با فروش داخلی و صادرات در سال 2012 حدود 66 میلیون دالر را خود اختصاص داده تولید کننده ها گفت: بزرگترین بخش اقتصادی ما در Taihe اس��ت؛ تجارت مو خیلی پر س��ود 
محلی از فروش مو اس��ت؛ بخش زیادی از موهای طبیعی در س��طح جهانی توسط چین تولید اس��ت؛ با توجه به س��ازمان تجارت جهانی تقریبا نیمی از کل صادرات ای��ن منطقه و فروش های 
به خود اختصاص داد؛ مدیر یک شرکت فروش مو Fu Qianwei 36 ساله گفت: با فروش مو می شود.چین در سال 2012 حدود 75درصد صادرات این محصول به عالوه گل مصنوعی و پر را 
 Zhang Qing.یک کارگر 23 ساله می گوید در کارخانه این موها قبل از اینکه در بشکه آب جوش انداخته شود، در خارج از کشور که عمده آن ها آمریکاست درآمد ساالنه مان 8 میلیون دالر بود

ضد عفونی می شوند بعد داخل آب جوش انداخته شده سپس رنگ آمیزی می شوند؛ برخی موها با اتو صاف و برخی 
فردار می شوند؛ در یک روز 1500 مو توسط هر نفر با چرخ خیاطی دوخته می شود.هرکشور دارای ویژگی های خود 

است و درخواست ها مختلف است مثاًل موی کم یا پر، فر یا صاف هستند.
نام مستعار این کار توسط فروشنده ها و تولید کننده گان طالی سیاه گذاشته شده است.

داستان

تجارتمودرچین
کسبوکارتولیدکنندگانطالیسیاه

دریچه

تشنگی درختان محل عبور گروه داعش کاهش تقاضا در بازار قول های امروزی
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