
تسهیالت برای احیا کمر شکسته واحدهای صنعتی
وقتی خورشید
به مرگ 
می رسد

بازگشت امید به صنعت ایران

نام گذاری خیابان های شهر اصفهان 
به نام شهدای ارتش

 گرانی میوه،
 شیطنت واسطه ها است

ترافیک سطح شهر اصفهان 
ساماندهی می شود

 انفجار کپسول هوا  
به بهارستان خسارت  زد 
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 رونمایی از دستگاه تشخیص زودرس 
سرطان های خون در استان

شرق اصفهان شاهد زلزله خاموش است

برای دومین بار در کشور صورت گرفت 

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از  امروز 

آغوش انبار 10 هزارتنی جلگه در حسرت گندم زارعان
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25 سال از زمان ورود آخرین تکنولوژی دستگاه خون شناسی یا هماتولوژی در کشور می گذرد و هم اکنون 
پس از گذشت 25 سال آخرین تکنولوژی خون شناسی به اصفهان واردشد.

تخت فوالد به عنوان دومین آرامستان 
جهان تشیع بعد از قبرستان بقیع 

با توجه به مستندات کتبی و آثار باس��تانی که در کنکاش های 
تاریخی به دس��ت آمده مجموعه تخت فوالد سرزمین مقدسی 
محس��وب می شود.قبرس��تان تخت فوالد با مس��احت تقریبی 
۷۵ هکتار در حاش��یه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در 
 انتهای یکی از محورهای تاریخی ش��مالی – جنوبی شهر واقع 

شده است. 
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در این رابط��ه می گوید: 
علمای بزرگ و ش��خصیت های برجس��ته شناس��نامه جوامع 
بش��ری هس��تند به طوری ک��ه تاریخ جوام��ع انس��انی ،ملل و 
امت ها را با تاریخ علما و اندیش��مندان شناس��ایی می ش��وند. 

حجت االسام والمسلمین ابو ترابی فرد بابیان این ...

عضو کانون خبرگان کش��اورزی شهرس��تان اصفهان با انتق��اد از اینکه بانک های 
 بخش جلگه ب��ه دلیل فقر زارع��ان در حال تعطیل��ی تدریجی اس��ت،گفت: انبار
 10 هزار تنی غله این بخش در حس��رت به آغوش کشیدن گندم کشاورزان است.

فتح اهلل دهقانی درباره مشکات این بخش از شرق اصفهان، اظهار داشت: رودشتین 
منطقه ای حاصلخیز و شامل» جلگه و بن رود« اس��ت که  سه سهم حق آبه از 33 
سهم طومار منصوب به شیخ بهایی به زارعان جلگه تعلق دارد.وی افزود: این بخش 
در سال 1382 یعنی دوره خودکفایی گندم کشور یکی از مراکز بزرگ کشت استان 
اصفهان قلمداد می ش��د به طوری که دو جایزه جهانی »س��نبل طای یونسکو«به 

کشاورزان برتر آن اهدا ش��د.نماینده کش��اورزان بخش جلگه یادآور شد:در دوره 
آبس��الی این بخش فقط به طور متوس��ط س��االنه حدود ۵0 هزار تن گندم تولید 
می کرد که 2۵ هزار تن آن در داخل مصرف می ش��د و باقی آن صادر می گشت.به 
گزارش مهردهقان��ی تأکید کرد: این منطقه به قدری کاه و علوفه مازاد داش��ت که 
عاوه بر مصرف ۵0 هزار رأس گاو  در دامداری های سنتی و خانگی بخش زیادی از 
آن به عشایر ایزد خواست، عشایر عرب جرقویه و نیز دامداری های نایین،اردستان 
و اس��تان های یزد و کرمان هم ارسال می شد.وی یادآور ش��د: همواره در پنج هزار 
هکتار اراضی محصول گلرنگ با عملکرد دو تا سه تن در هکتار کاشته می شد که...
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 ۳0 دستگاه اتوبوس تازه نفس 
وارد ناوگان می شود پیس�ت تارتان اصفهان تا پایان 36

تابستان به بهره برداری می رسد

آگهی  مزایده عمومی

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 

کمیته امداد امام خمینی ) ره ( اس�تان اصفهان در نظر دارد آش�پزخانه مجتمع فرهنگی 
آموزش�ی ش�یخ بهائی خود واقع در کیلو متر 17 جاده نج�ف آباد ) گلدش�ت ( را با کلیه 
امکانات موجود به قیمت پایه ماهیانه 25/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی به صورت 
 اجاره یکساله به پیمانکارواجد ش�رایط واگذار نماید . داوطلبان مایل به شرکت  درمزایده 
می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از س�اعت 7/۳0 لغایت 1۳/۳0 تاریخ 1۳9۳/06/15 
لغایت 1۳9۳/06/20 به نشانی : اصفهان ، خیابان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری ، اداره 

کل کمیته امداد امام خمینی ) ره ( استان اصفهان - اداره تدارکات مراجعه نمایند . 
تلفن 0۳1-۳2220096 

تاریخ تحویل اسناد مزایده : تا پایان وقت اداری 1۳9۳/06/۳0 
محل تحویل اسناد مزایده : اداره کل کمیته امداد امام خمینی ) ره ( استان اصفهان - حوزه 

معاونت اداری مالی - اداره خدمات و تدارکات 
تاریخ گشایش پیشنهادها : 1۳9۳/06/۳1 

شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : 
1- مبلغ 15/000/000 ریال بصورت سپرده نقدی واریز به حساب 101۳41614000 به نام کمیته 

امداد اصفهان نزد بانک ملی شعبه فردوسی کد ۳014 بابت شرکت در مزایده . 
2- کمیته امداد در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . 

۳- کمیته امداد از قبول پیشنهادات مخدوش ، مشروط ، فاقد فیش واریزی معذور است 
4- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

شصت و دومین 
سالگرد تاسیس 

بانک صادرات ایران 
 گرامی باد

62

روابط عمومی بانک صادرات ایران
مدیریت شعب اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

احتمال معرفی وزير علوم تا ۳ ماه 
آينده وجود دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وزیر علوم در مهلت قانونی 
به مجلس معرفی می شود و احتمال دارد ۳ ماه به طول انجامد.

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه مراسم 
تش��ییع پیکر مرحوم کاتوزیان پدر علم حقوق ایران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این س��ؤال که چه زمانی وزیر علوم به 
مجلس معرفی می ش��ود گفت: وزیر علوم در مهلت قانونی به 
مجلس معرفی خواهد شد و احتمال دارد این معرفی تا ۳ ماه 

آینده به طول انجامد.

بررسی موضوع زمین خواری
معاون اول رئیس جمهور فردا یکشنبه در جریان سفر استانی 
رئیس جمهور به استان خراسان رضوی، به مشهد مقدس سفر 

خواهد کرد تا در جلسه استانی هیئت وزیران شرکت نماید.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم عصر دوشنبه به 
ریاست دکتر اسحاق جهانگیری تشکیل جلسه داده و موضوع 
زمین خواری را در دستور کار خود خواهد داشت.معاون اول 
رئیس جمهور شامگاه دوشنبه نیز در نشستی با حضور روسای 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شرکت خواهد کرد تا 
در خصوص اهمیت اطالع رسانی از فعالیت های دولت و ایجاد 
هماهنگی حداکثری میان مراکز روابط عمومی دستگاه های 

اجرایی، سخنرانی کند.

 ديدار معاونین وزرای خارجه
 ايران و آمريکا

معاونین وزیر امور خارجه کش��ورمان روز )پنجشنبه( گذشته 
مذاکرات هسته ای دوجانبه با هیئت آمریکایی در ژنو داشتند.

در ادامه س��فر اروپایی مذاکره کنندگان کشورمان سید عباس 
عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد اعضای تیم 
هسته ای کشورمان عازم ژنو ش��دند.معاونین وزیر امور خارجه 
کشورمان،روز پنجشنبه 1۳ شهریورماه در ژنو با هیئت آمریکایی 
دیدار و گفتگوهای دوجانبه در موضوع هسته ای انجام داند.بر 
اساس این گزارش، پیش ازاین و پس از تمدید مذاکرات هسته ای 
تا 24 نوامبر ایران و آمریکا یک دور مذاکرات دوجانبه دیگر نیز 
داشتند.تاکنون ایران با روسیه و چین در سطح وزیر و با فرانسه 
در سطح معاون دیدارهای دو جانب های داشته اند.در این دیدار، 
اعضای کارشناسی تیم هسته ای محمد نیا، امیری و رحیمیان 

نیز حضور دارند.

مذاکرات هسته ای
دور بع��دی مذاکرات ایران و کش��ورهای 1+5 پی��ش از آغاز 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در تاریخ 18 س��پتامبر 

مصادف با 27 شهریورماه در نیویورک برگزار خواهد شد.
همچنین مذاکرات دوجانبه ایران با سه کشور اروپایی نیز 11 

سپتامبر )20 شهریورماه( در وین برگزار خواهد شد.
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به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب، اعضای مجلس خبرگان 2
رهبری صبح روز )پنج ش��نبه( با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

کردند.

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با حضور در ش��انزدهمین 
اجالس رس��می مجلس خبرگان رهبری آخرین تحوالت 
سیاس��ی، دفاع��ی و امنیتی را در س��طح منطق��ه و حوزه 
بین المللی تشریح کرد.علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت ملی ب��ا حضور در 
شانزدهمین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری آخرین 
تحوالت سیاسی، دفاعی و امنیتی را در سطح منطقه و حوزه 

بین المللی تشریح کرد.

شمخانی با اشاره به برنامه ریزی گسترده و بلندمدت غرب 
ب��رای مقابله با موج بیداری اس��المی به عن��وان تنها عامل 
محدودسازی راهبردی نظام سلطه اظهار داشت: گروه های 
تروریستی تکفیری که معتقد به هیچ آیین و مذهبی نیستند 

ابزار اصلی مقابله با بیداری اسالمی هستند.
وی ب��ا تش��ریح راهبرد غ��رب ب��رای ایجاد فرس��ایش در 
سرمایه های مادی و انسانی جهان اسالم و ایجاد زمینه برای 
درگیر کردن مسلمانان در داخل سرزمین های اسالمی افزود: 

نظام سلطه به دنبال تحقق راهبرد مزمن سازی روند بی ثباتی 
در جهان اسالم و از میان بردن انسجام قدرت آفرین در میان 
مسلمانان است.دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران را لنگر ثبات و تنها عامل عدم موفقیت رویکرد 
نظام س��لطه برای ایج��اد تغییرات جهش��ی در جغرافیای 
سیاسی منطقه عنوان کرد و افزود: والیت فقیه مردم ساالری 
دینی و وحدت ملی عوامل اصلی و بنیادین استقالل، ثبات، 
امنیت و اقتدار کشور است.شمخانی رفتار ضد انسانی و خشن 
تروریست های تکفیری را مبتنی بر برنامه مخدوش سازی 
چهره اسالم و مسلمانان در جهان و ایجاد انفعال راهبردی 
در مقابله به اهداف نظام س��لطه عنوان کرد و اظهار داشت: 
بی شک تبلیغ و تبیین غیرواقعی از اسالم فراهم کننده فرصت 
استثنایی برای رژیم صهیونیستی در مسیر کشتار بی رحمانه 
مسلمانان مظلوم فلسطین و کاهش انگیزه افکار عمومی برای 

مقابله با جنایت های این رژیم جعلی و خونخوار است.
وی پیروزی غرورآفرین جبهه متحد اس��الم در فلسطین، 
س��وریه و عراق را که منبعث از ارزش های واالی اسالم ناب 
محمدی)ص( اس��ت را دلیل روش��نی بر ناکامی و هزیمت 
جبهه اس��تکبار عنوان کرد و افزود تغییر آشکار و شیادانه 
مواضع غرب و به ویژه آمریکا که بزرگ ترین حامی و پشتیبان 
گروه های تروریستی اس��ت و تالش آنان برای همراه نشان 
دادن خود در مب��ارزه با تهدیدات فزاینده تروریس��ت های 
تکفیری مهم ترین دلیل شکست برنامه های آنان در منطقه 

است.

روزنام��ه وط��ن ترکی��ه ب��ه نق��ل از نیروه��ای امنیت��ی ع��راق نوش��ت: در حمل��ه 
روزس��ه ش��نبه گذش��ته ب��ه مواض��ع گ��روه تروریس��تی داع��ش در ش��مال ای��ن 
 کش��ور، ابوبک��ر البغ��دادی س��رکرده ای��ن گ��روه تروریس��تی ب��ه هالک��ت رس��یده

 است.
منابع خبری عراقی درباره جانشین البغدادی به سخنان ابو سلما عضو داعش استناد کرده اند 
که س��رکرده داعش 2 هفته پیش در پی زخمی شدن به س��وریه انتقال یافت و براثر شدت 

جراحات به هالکت رسید.
وی گفت��ه ب��ود در ص��ورت کش��ته ش��دن البغ��دادی، ابومس��لم ترکمن��ی جانش��ین 
 وی خواه��د ش��د. تاکن��ون هی��چ منب��ع رس��می صحت وس��قم ای��ن خب��ر را تأیی��د

 نکرده اند.

دکتر علی اکب��ر والیتی مش��اور مقام معظم رهب��ری در ام��ور بین الملل گفت : دوس��ت و 
دش��من اقرار دارند که پیروزی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیس��تی ب��ه علت کمک های 
 جمهوری اس��المی ای��ران ب��وده و این نش��ان دهنده نق��ش مؤثر ای��ران در ای��ن پیروزی

 است.
وی همچنین با اشاره به اذعان اسامه حمدان سخنگوی حماس مبنی بر این که موشک های 
والفجر ایران توان کمکی غزه در برابر رژیم صهیونیس��تی بوده اس��ت، اظهار کرد: بدون این 
موشک ها و فشنگ ها و بدون کمک جمهوری اسالمی امکان این که فلسطین بتواند در برابر 

اسرائیل ایستادگی کند بسیار مشکل بود.
والیتی تصریح کرد: مسئله مهم این است این کمک ها تا پیروزی نهایی فلسطین ادامه خواهد 

داشت.

شمخانی  در شانزدهمین اجالس رسمی مجلس خبرگان: 

نقش موثرايران در پیروزی مردم غزه سرکرده داعش به هالکت رسید

ایران ؛ لنگر ثبات و عامل عدم موفقیت  برای نظام سلطه 

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقالب 

 بحران اوکراين و  بازگشت 
به جنگ سرد

سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
»ناتو« برای بررسی وضعیت این سازمان به ویژه بحران 
اوکراین و مقابله باقدرت روسیه، از روز پنجشنبه  در ولز 

انگلیس نشست برگزار کردند.
 گردهمایی سران عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  
ناتو  چهارم و پنجم س��پتامبر )1۳ و 14 ش��هریور( در 

شهرهای »نیوپورت« و »کاردیف« ولز ادامه یافت. 
 نشس��ت س��ران کش��ورهای عضو ناتو که ب��ا حضور 
60 رئیس جمهوری یا رئیس دولت و چهار هزار هیئت 
رسمی برگزار می شود، نخس��تین میزبانی انگلیس از 
سران این کش��ورها بعد از اجالس س��ال 1990 و در 
زمان پایان یافتن جنگ س��رد اس��ت. در همین حال، 
منابع خبری با اشاره به برگزاری این نشست از احتمال 
برگزاری تظاه��رات در اعت��راض به آن خب��ر دادند و 
نوش��تند: پلیس »نیوپورت« 9 هزار و 500 نفر را برای 
تأمین امنیت این نشست در شهر مستقر کرده و حصار 
امنیتی در محل برگزاری نشس��ت تدارک دیده است. 
مهم ترین دس��تور جلسه این نشس��ت بررسی بحران 
اوکراین و تا حدی بازگش��ت ناتو به مأموریت س��ابق 
خود در زمان جنگ س��رد یعنی اطمین��ان از دفاع از 
مرزهای کشورهای عضو اس��ت. بحران اوکراین که به 
دشوارترین مس��ئله بین روس��یه و غرب بعد از جنگ 
جهانی دوم تبدیل شده است، بیشترین رایزنی ها را به 

خود اختصاص خواهد داد. 
پیش بینی می ش��ود ناتو در این نشست »طرح اقدام« 
را باهدف تقویت بازدارندگی تصویب کند. بر اس��اس 
این ط��رح یک تیپ با آمادگی باال تش��کیل می ش��ود 
که در عرض چند س��اعت آمادگی انج��ام عملیات را 
خواهد داشت، تسلیحات س��نگین در لهستان مستقر 
می شود که در صورت نیاز می تواند از آن استفاده کند و 
همچنین یک مرکز فرماندهی جدید تأسیس می شود. 
این امر به معنای نقض توافقنام��ه همکاری و امنیتی 
روسیه و ناتو اس��ت که در نشست 1997 سران ناتو در 
پاریس امضا ش��د. درگیری بیش از پنج ماهه در شرق 
اوکراین که بر اساس اطالعات سازمان ملل متحد بیش 
از دو هزار و 600 کشته و 450 هزار بی خانمان بر جای 
گذاشت، نگرانی ها را از بابت تبعات سیاسی و اقتصادی 
این بحران به ویژه ب��ه دلیل تدابیر تنبیهی روس��یه و 

اتحادیه اروپا و آمریکا علیه یکدیگر دامن زده است.

بخشی از يادداشت های منتشرنشده يک روشنفکر دينی 

جالل، که بزرگ قدر نثر فارسی بود
در آستانه هجدهم شهریور و سالروز درگذشت جالل آل احمد، خواهرزاده 
این نویسنده شهیر ایرانی بخشی از یادداشت های روزانه این نویسنده را 
برای نخستین بار منتشر کرد. چندی پیش، مقداری از دست نوشته های 
گمشده زنده یاد جالل آل احمد به طور اتفاقی در منزل وی پیدا شد و برای 
بررسی و انتشار در اختیار محمدحسین دانایی خواهرزاده وی قرار گرفت.

مهم تری��ن و درعین ح��ال، آماده ترین قطعه در میان دست نوش��ته های 
چاپ نش��ده ای که اخیراً پیداش��ده اند، خاطرات یا یادداشت های تقریباً 
روزانه جالل آل احمد است، مشتمل بر 2150 صفحه در چهار دفترچه. 
این یادداشت ها از تاریخ 18 مرداد 1۳۳4 شروع می شوند و تا حدود بیست 

ماه قبل از درگذشت او، یعنی تا تاریخ سه دی ماه 1۳46 ادامه می یابند. 
در این یادداشت ها، اطالعات فراوانی وجود دارند، اعم از اطالعات عمومی 
مربوط به اوضاع واحوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران و 
جهان، تا اطالعات خصوصی مربوط به روابط دوستانه و امور خانوادگی و 
احوال شخصیه و خلجانات روحی جالل آل احمد و معاصران و معاشرانش.

 بدون تردید، این اطالعات می توانند کلید فهم بسیاری از مسائل مربوط به 
زندگی و زمانه جالل آل احمد و اطرافیانش باشند.بخشی از یادداشت های 
جالل آل احمد که توسط دانایی در اختیار خبرگزاری مهر قرارگرفته، به 

شرح زیر است:
چهارش�نبه 29 فروردي�ن 1۳۳5- 4/5 بعدازظه�ر: ... داریوش و 
گلس��تان هر دو اتومبیل خریده اند و به این طریق، باید سبیل ما را چرب 
کنند، پدرسوخته ها، وگرنه هو می کش��یم که به زودی به دست اوراقچی 

بیفتد...
ش�نبه ۳0 تیر 1۳۳5- نیم بعدازظهر: یادش به خی��ر! عجب روزی 
بود. گرچه من در آن س��ال تهران نب��ودم... ولی اخب��ارش را با چه ولعی 
می شنیدیم! سی ام تیر! چه کش��تاری! چه امیدی! چه پیروزی بزرگی! و 
عجب گرما و شوری!  عصرها می رفتیم ... در قهوه خانه ها چیزی می خوردیم 
و پای رادیو اخبار را گوش می دادیم... ب��ه هر صورت، یادش به خیر! ازین 

روزها زیاد پیش نمی آید.
 چه اتفاقاتی ممکن بود در ضمن این روز بیفتد و چه استفاده هایی می شد 
به نفع مردم از چنین واقعه ای کرد! و حیف که تمام این ها هدر شد!... همه 
َهباًء َمنُثورا و فعاًل باز همان َخرَخری بیست ساله و صدبار برتر دارد شروع 

می شود، یعنی شروع شده است و خدا عاقبتش را به خیر کند...
سه شنبه 16 بهمن 1۳۳5- 11 صبح: چه می خواستم بنویسم؟ هیچی. 
امروز خانه مانده ام. صبح باز حماقت کردم و رفتم برف روبی. این روزها برف 
کالنی آمده است، بزرگ ترین برف سال، تا زیر پنجره های شمالی را برفی 
که از شیروانی ریخته است، پوشانده. سِر دیوارها 50 سانتی برف نشسته 
بود و بام آشپزخانه هم نروفته مانده بود. رفتم همه را روفتم و کمرم کمافی 

السابق درد گرفت...
جمعه اول فروردين، نوروز 1۳۳7- ساعت 7 صبح: دیشب سخت 
دل گرفته بودم، امروز صبح بهتر است. دیشب مدت ها در رختخواب فکر 
کردم، فکر عقب ماندگی ها، نبودها، محرومیت ها، بیکارگی ها و این قبیل 
را می کردم. و باالخره هم خ��واب به مدد آمد. و ام��روز وقتی این کثافت 

مآب ها در اوایل حلول عید س��خنرانی کردند، از حاف��ظ فال گرفتم، »ااَل 
 ای طوطی گویای اس��رار« آمد. به فال نیک گرفتم و همین حالم را بهتر 

کرد...
چهارش�نبه 25 تیر 1۳۳7- ۳ بعدازظهر: ... پریش��ب رفتیم منزل 
عابدی. ملکی از راه نرس��یده، آپریم را گرفته َدِم چ��ک و اصول دین از او 
می پرسد که به عقیده  شما در امریکا وضع سرمایه داری ازنظر مارکسیسم 
چه جوری اس��ت؟ و ازین اباطیل... غیر ازین، بقیه اش بد نگذش��ت، پرت 

گفتیم و خوردیم و خندیدیم و ساعت 12 برگشتیم...
دوشنبه 28 مرداد 1۳۳6-10صبح: ... سرم را پیش یک الجزایری زدم 
به سیصد فرانک. نرخ در حدود 200 تا 250 است، ولی ما را با چرب زبانی 
خودش خر کرد، پنجاه فرانک هم بیشتر دادیم. مثل ریگ فحش می داد 
به دولت فرانسه، به انگلیس، به شاهِ ما و به خیلی های دیگر. ناسیونالیست 

بود، مصدق را می شناخت و...
پنجش�نبه 6 آذر 1۳۳7- س�ِر ظه�ر: ... دیش��ب رفتی��م ب��ه این 
مجلس��ی که »ش��جاع الدین ش��فا« به مناس��بت آمدن مال��رو گرفته 
 ب��ود. ب��از هم��ان س��ناتورها و روزنامه نویس ه��ا و هم��ان زن��ک ... 
نیر س��عیدی که ِهی خودش را پهلوی یارو می کش��ید و دس��تور عکس 
انداختن می داد و خود ش��فا با همین حرکات و رهنما با وقاحت هایش و 
دیگر اباطیل. و من باز غریبه ای در گوش��ه مجلس. س��یار را دیدم و آهی 
)مهری( را و دو س��ه کلمه ای حرف و س��خن و دیگر هیچ. و تازه دیش��ب 
فهمیدم که جناب ایش��ان برای برطرف کردن ِگلِگی هایی آمده اند که در 
قضیه اشرف پیش آمده است که در همین دفتر اشاره کرده ام. عجب دنیای 

خرتوخری اس��ت! به قول عهدوعیال، یک زنکه ... برای قاچاق فروشی آن 
فضاحت را بار م��ی آورد و روزنامه ها عکس و تفصی��الت تفتیش ازو را در 
فرودگاه اورلی چاپ می زنند و بعد حرف و سخن بین دو ملت نجیب پیش 

می آید و این ... پشمالو تهدید می کند که 
یا روابط قطع می کنم یا ده دوازده درصد 
حق السهم کنسرس��یوم شما را همچین 
و همچان!-گرچه س��ِگ کی باش��د که 
بتواند- و این طور که می گفتند، کارمندان 
فرانسوی نفت مدت ها است دستشان به 
کار نمی رود و به همین مناس��بت است 
که مالرو ب��ه آبادان هم رفت��ه و البد خبر 
داده که آب ها از آسیاب ها گذشت و الخ... 
 و به مجلس دیش��ب مس��تقیماً از آبادان

 می آمد. و آن وقت در چنی��ن احواالتی، 
جناب ژن��رال وجی��ه المله! ی��ک رأس 
نویس��نده مثل مال��رو را می فرس��تد که 
بیاید و از دل این پدرس��وخته ها درآورد.

احمق، نانَت نیست؟ آبَت نیست؟ ترا چه 
به وزارت مش��اور دوگل که مجبور باشی 
 درین چنین رذالت ها و جا...هایی شرکت

 کنی؟...اما یکی از یادداشت های قابل توجه در این دفتر یادداشتی است 
که آل احمد در زمانه آغاز نگارش مجلد س��وم از آن تألیف کرده و هدف خود 
را از نگارش این یادداش��ت ها را بیان می کند که می توان بر مبنای آن پاسخ 
پرسش های زیادی ازجمله چگونگی و چرایی انتشار این یادداشت ها در دوره 
کنونی را یافت.آل احمد در صفح��ه 107۳ مجموعه خاطراتش که مربوط به 
یادداشت های روز شنبه 26 آذر 1۳۳9 است، درباره علت نوشتن یادداشت های 
روزانه چنین آورده است: درست است که با ش��روع این دفتر سوم، باز همان 
سؤال همیشگی مطرح است که برای چه؟- و گرچه اصالً مطرح نیست که برای 
که؟- می نویسی این اباطیل را که اغلب از سِر بی حوصلگی است و ترتیبی ندارد 
و درون نگری مکفی در آن نیست و از وقایع، گزارش معّجلی است و آن هم نه از 
همه وقایع و تازه اگر هم از همه وقایع می بود، مگر چه اتفاقی در این خراب شده 
و درین محیطی ازین خراب شده که تو خودت را در آن زندانی کرده ای، روی 
می دهد که قابل یادداشت کردن باشد؟ و ازین سؤال های بی جواب، ولی حاال 
دیگر خوشبختی جواب دهنده مقّدر در این است که به این کار باطل عادت 
کرده است. هر وقت بیکار است؛ هر وقت بیکاره است؛ هر وقت دل تنگ است؛ 
هر وقت احتیاج ب��ه قلم زدن دارد، ول��ی چیزی برای گفتن ن��دارد؛ هر وقت 

می خواهد خودش را تحریک به نوشتن کند؛ هر وقت می خواهد مشق کند...
 و بسیاری مواقع دیگر، به این دفتر روی می آورد. و پیش آمده است گاهی که 
اباطیلی را جز درین دفتر نمی شده اس��ت حفظ کرد و چه بهتر. و اما مطلبی 
که برای ازین به بعد می ماند، این اس��ت که باز یک »ِهی« بزنم به خودم که 
مرتب تر باشم و منظم تر بنویسم و از تنبلی خودداری کنم و رخوت محیط 

را هر چه کمتر بپذیرم و الخ...«
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بین الملل

چند روزی اس��ت که جریان س��ازی جدیدی 
مبنی بر انتشار لطیفه هایی درباره برخی بزرگان 
نظام در نرم افزارهای ارتباطی موبایل از جمله 
»وایب��ر« و »الین« مش��اهده می ش��ود که به 
سرعت نیز انتشار پیدا می کنند. یک استاد رشته 
ارتباط��ات برای مقابله با چنی��ن جریان هایی 
معتقد است که باید س��ازمان های مردم نهاد 
ایجاد شود تا با شناس��ایی ریشه های این گونه 
جریان سازی ها، از توسعه آن جلوگیری شود.

دکتر اسماعیل قدیمی - مدرس علوم ارتباطات 
در دانش��گاه بیان کرد: من باورم نمی شود که 
این نوع جریان ها خودجوش، یعنی برخاسته 
از مردم باشند، بلکه بیشتر به نظر می رسد که 
اینها جریان سازی های سیاسی است که حتی 

می تواند بیرون از مرزها شکل گرفته باشد.
وی افزود: اصوال ریشه ی جوک سیاسی گفتن، 
بخص��وص در بین م��ا ایرانی ها، اس��تعماری 
اس��ت. اکنون به صورت کامال سیستماتیک و 
حساب شده و با یک جریان دقیق، مدام در حال 
مسخره کردن اقوام هس��تند و برایشان جوک 
می سازند؛ کامال معلوم است که پشت این قضیه 

یک جریان تجزیه طلب قرار دارد.
این اس��تاد ارتباطات ادامه داد: اس��تمرار این 
قضیه، یک نوع بدبینی و ناخشنودی قومی را در 
جامعه نهادینه می کند و سپس نارضایتی هایی 
را ایج��اد می کند که ب��ه مرور زم��ان، عمیق 
می شوند؛ هرچه بیشتر نسبت به قومی جوک و 
لطیفه ساخته می شود، آن قوم بیشتر احساس 

جدایی و نارضایتی می کند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: هم��ه ای��ن جریان ها 
زمینه هایی اس��ت در راستای تهاجماتی که از 
طریق تلویزیون های ماهواره ای و رس��انه های 
در دس��ترس دیگر ص��ورت می گیرد.قدیمی 
جریان س��ازی های فض��ای مجازی، ب��ه ویژه 
نرم افزارهای ارتباطی موبایل را دشمنی با کلیت 
نظام، مردم و اتحاد بین مردم دانس��ت و گفت: 
یکی از تجربه های تلخ تاریخی ما همیشه این 
بوده اس��ت که در طول تاریخ در سیر رابطه ی 
مردم با یکدیگر و مردم با حکومت و برعکس، 
تضاد دیده می شده است و همیشه هماهنگی، 
همدلی و گفت وگو، یک س��از و کار غایب بوده 

است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: جسارت به بزرگان 
یا مقدسات که االن مدتی اس��ت اتفاق افتاده، 
همه، نشان دهنده این اس��ت که می خواهند 
ملت ایران را از همه آن چیزی که دارند، بگیرند. 
باالخره یک عده ج��وان در جامعه هس��تند، 
عده ای تاریخ نخوانده اند ی��ا اطالعات ندارند، 
بنابراین ممکن است تحت تاثیر این جریان ها 
قرار گیرند و نتیجه ی همه اینها آسیبی است 
که به وحدت و ملیت ما وارد می ش��ود و بسیار 

خطرناک است.
قدیم��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه با 
جریان سازی هایی که در نرم افزارهای ارتباطی 
ایجاد می شود چگونه می توان مقابله کرد؟ گفت: 
در حال حاضر که چنی��ن جریان هایی وجود 
دارد، ما نمی توانیم فیلترینگ را انتخاب کنیم 
و اصل وایبر و غیره را حذف کنیم؛ بنابراین راه 
حل درست، آموزش و مقابله ی سیستماتیک و 
برنامه ریزی شده است که اهداف جریان سازها 

را افشا کند.
او ادامه داد: به جرأت می توانم بگویم که هرکس 
که اینگونه جریان س��ازی می کن��د، قصدش 
نابودی کشور است، چون اگر ما همه مقدسات را 
زیر سوال ببریم دیگر حرفی برای گفتن نداریم 

و در واقع عاملی برای وحدت باقی نمی ماند.
این استاد ارتباطات همچنین درباره ی اینکه 
عده ای معتقدند جریان سازی های اینچنینی 
نشأت گرفته از داخل اس��ت تا کسب بهانه ای 
برای فیلتر کردن نرم افزارهای ارتباطی موبایل 
باشد، عنوان کرد: همه ی این احتماالت وجود 
دارد، درهر صورت وسایل ارتباط جمعی قطعا و 
یقینا همواره در جامعه به وجود می آیند و توسعه 
پیدا می کنند و مردم نیز به آنها روی خوش نشان 

می دهند یا از آنها استفاده می کنند.

يک مدرس ارتباطات:

هجمه های وايبری برخاسته از مردم نیست

در اين يادداشت ها، 
اطالعات فراوانی 

وجود دارند، 
اعم از اطالعات 
عمومی مربوط 

به اوضاع واحوال 
سیاسی و اجتماعی 

و اقتصادی و 
فرهنگی ايران و 

جهان، تا اطالعات 
خصوصی مربوط به 

روابط دوستانه



یادداشت

تخت فوالد به عنوان دومین 
آرامستان جهان تشیع بعد از 

قبرستان بقیع 

با توجه به مس��تندات کتبی و آثار باس��تانی که در کنکاش های 
تاریخی به دس��ت آمده مجموعه تخت فوالد س��رزمین مقدسی 
محسوب می شود.قبرس��تان تخت فوالد با مساحت تقریبی ۷۵ 
هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در انتهای 
یکی از محورهای تاریخی شمالی – جنوبی شهر واقع شده است. 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در این رابطه می گوید: علمای 
بزرگ و شخصیت های برجسته شناسنامه جوامع بشری هستند 
به طوری که تاریخ جوامع انس��انی ،ملل و امت ها را با تاریخ علما 
 و اندیشمندان شناسایی می ش��وند. حجت االسالم والمسلمین

 ابو تراب��ی فرد بابیان این ک��ه اگر اصفهان پای��گاه علمی،فکری، 
اخالق��ی و عرفان��ی و از منظر سیاس��ی شناخته ش��ده به دلیل 
شخصیت های تراز اول و برجسته ای که در این خطه مهین اسالمی 
حضور یافته اند، می افزاید: این افراد با اندیشه و مبانی علمی فاخر، 
بنیان تفکر دینی و برآمده از آموزه های قران و عترت را مستحکم 
نهادند. وی با اشاره به این که حدود ۷ هزار و ۵۰۰ شهید سرفراز 
گلگون کفن در کنار مجموعه تخت فوالد به خاک سپرده شده اند 
تصریح می کند: این شهدا در مدرس��ه قرآن و عترتی که علمای 
مدفون در تخت فوالد بنا نهادند آموزش دیدند و از میهن اسالمی 
و انقالب جمهوری اس��المی دفاع کردن��د. نایب رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی تأکید می کند: تخت فوالد به پای��گاه بزرگ ، 
دینی و معنوی تبدیل شده است. شهردار اصفهان نیز با اشاره به 
جایگاه واالی تخت فوالد اصفهان می گوید: تخت فوالد به عنوان 
دومین آرامستان جهان تشیع بعد از قبرستان بقیع مطرح بوده 
و ازنظر علمای آرمیده در این مکان از قبرستان وادی السالم نیز 
برتر هست لذا تخت فوالد اصفهان احیا و آماده شده تا مردم از این 
مکان اس��تفاده و بهره ببرند. حجت االسالم منوچهر مهروی پور 
مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد نیز می گوید: با توجه 
به مستندات کتبی و آثار باس��تانی که در کنکاش های تاریخی 
به دست آمده مجموعه تخت فوالد س��رزمین مقدسی محسوب 

می شود.
 آثار باستانی ازجمله س��نگ قبرها و مزارها که به هزار سال قبل 

برمی گردد گویای قدمت تاریخی مجموعه تخت فوالد است. 
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برگزاری کارگاه تربیت مربی بلوغ جنسی کودک و نوجوان 
کارگاه کشوری تربیت مربی بلوغ جنسی کودک و نوجوان به میزبانی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان در این شهر برگزار ش��د.این کارگاه با حضور س��عید صادقی مدیرکل 
بهزیستی استان، جمعی از کارشناسان حوزه پیش��گیری اداره کل و بیش از ۳۵ نفر از 

مشاوران مراکز مشاوره دولتی بهزیستی سراسر کشور برگزار شد. 

3

فرمانده ارش��د نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه اصفهان اعالم کرد:  با توجه به اینکه امسال 
میزبانی برگزاری مراسم رژه هفته دفاع مقدس به عهده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران گذاشته شده است، لذا 
در استان اصفهان برای اولین بار در سه شهر اصفهان، 

شاهین شهر و کاشان، مراسم رژه برگزار می شود.
 امیر سرتیپ دوم رضا جهادی ارسی گفت: برنامه ریزی 

ب��رای هفته دف��اع مق��دس از مردادماه آغازش��ده و 
هم اکنون در بخش عملیاتی این برنامه ها قرار داریم و از 
ویژگی های آن همراهی مردم در اجرای مراسم است. 
وی افزود: یکی دیگ��ر از برکات هفت��ه دفاع مقدس 
امسال، تصویب نام گذاری بعضی از خیابان های شهر 
اصفهان به نام ش��هدای ارتش اس��ت. فرمانده ارشد 
نظامی ارتش جمهوری اس��المی ای��ران در منطقه 

اصفهان، چهارمحال و بختیاری و ی��زد تصریح کرد: 
آنچه امس��ال در هفته دفاع مقدس برای ما در استان 
اصفهان مهم است، وحدت و همدلی نیروهای مسلح، 
همراهی مردم و تشریح نقش ارتش در روزهای ابتدایی 
جنگ از طریق اجرای رزمایش نمادین در منطقه ای 
محدود در قالب عملیات آفندی است که از این طریق 
اقتدار امروز ارتش در بازدارندگی و توان رزمی ارتش 
را در روزهای نخس��تین دوران دفاع مقدس به مردم 
نشان خواهیم داد. وی اظهار کرد: از دیگر برنامه های 
ما، صبحگاه مش��ترک در پنجم مهرم��اه مصادف با 
سالروز شکست حصر آبادان، ایجاد نمایشگاه نقاشی 
و دیوارنگاری با دعوت از هنرمندان، جش��نواره فیلم 
کوتاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، دیدار 
با مراجع تقلید، اقامه نماز وحدت با نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران، دیدار با خانواده های شهدا 
و جانبازان، غبارروبی مزار ش��هدا، حضور فرماندهان 
در برنامه ه��ای رادیوی��ی و تلویزیون��ی و برگ��زاری 
 یادواره شهدای دفاع مقدس است. امیر سرتیپ دوم 
رضا جهادی ارسی، همچنین از افتتاح دومین حسینیه 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران به نام 
حضرت سیدالش��هدا )ع( با گنجایش حدود ۱۵۰۰ 

نفر در هفته دفاع مقدس در منطقه اصفهان خبر داد.

مجری پ��روژه XN در اصفهان گف��ت: اصفهان پس 
از کرمان در س��طح کشور از دس��تگاه XN به منظور 

تشخیص زودرس سرطان های خون رونمایی کرد.
محمدرضا عزی��زی در همایش بهره ب��رداری از پروژه 
XN در اصفهان اظهار داش��ت: این پروژه در س��ه فاز 
 XN تعریف شده است که فاز اول آن رونمایی از دستگاه
است که در فاز دوم و س��وم قطعات دیگر این دستگاه 
تکمیل می شود.وی بیان داش��ت: آنالیز مایعات بدن، 
بررسی و کنترل کسانی که پیوند مغز و استخوان انجام 
می دهند و تش��خیص صد درصد سرطان های خون و 

انواع کم خونی ها را انجام می دهند.
مج��ری پ��روژه XN در اصفه��ان تصری��ح ک��رد: 
 رونمایی از دستگاه تشخیص س��رطان XN از سوی 

بخش خصوصی انجام می گیرد و بااعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و نیم تومان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه تشخیص زودرس سرطان 
XN ) سیستم هماتولوژی آناالیزر( دو سال است که 
در سطح جهان توسط کش��ور ژاپن مورد بهره برداری 
رسید و هم اکنون ایران نیز مجهز به این دستگاه شده 
اس��ت.مجری پروژه XN در اصفهان ب��ا اعالم اینکه 
هزینه این آزمایش برای افراد بسیار ارزان است و فرد 
می تواند با پرداخت ۱۰ هزار تومان تس��ت ساده خون 
CBC بگیرد ، گفت: این تس��ت که از طریق دستگاه 
XN انجام می گیرد می توان سرطان و انواع کم خونی ها 
را در ابتدایی ترین مرحله و زمانی که هنوز هیچ عالمت 
و نشانه ای از آن نمود نیافته، تشخیص داد.وی ظرفیت 

پذیرش و آزمایش افراد در روز را با این دستگاه نزدیک 
به ۳۰۰ نفر خواند و گفت: با توجه به اینکه نمایندگی 
شرکت ژاپنی در ایران است بنابراین در صورت خرابی 
دستگاه احتیاجی به توقف کار نیست و به محض آسیب 
دیدن دستگاه تعمیر آن توسط نمایندگان آن شرکت 

است.
عزیزی گفت: 2۵ سال از زمان ورود آخرین تکنولوژی 
دستگاه خون شناسی یا هماتولوژی در کشور می گذرد 
و هم اکنون پس از گذشت 2۵ سال آخرین تکنولوژی 

خون شناسی را به اصفهان وارد ساختیم.
وی بیان داشت: آزمایش��گاه آریترون با تعامالتی که با 
کمپانی سیسمکس ژاپن داشت موفق به ورود دستگاه 

تشخیص زودرس سرطان یا XN به اصفهان شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان اصفهان انجام می شود

مراسم رژه برای اولین بار در اصفهان، شاهین شهر و کاشان

برای دومین بار در کشور صورت گرفت 
 رونمایی از دستگاه تشخیص زودرس سرطان های خون در استان

نام گذاری خیابان های شهر اصفهان به نام شهدای ارتش

یادداشت

گالیه شهروندان از کرایه تاکسی 
دریاف��ت کرایه های اضاف��ه موجب گالیه مندی بس��یاری از 

شهروندان شده است 
معاون اجرای��ی س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان 
دراین ب��اره گف��ت : در پی ش��کایت برخی از ش��هروندان در 
رابطه ب��ا دریافت کرایه اضافه از مس��افران مح��دوده میدان 
امام حسین)ع( تذکرات جدی به ش��رکت های مربوطه داده 
شد. همچنین بازرسان س��ازمان تاکس��یرانی در محل های 
مربوطه مس��تقر می باش��ند و با رانندگانی که مسافرانی که 
مقصد آن ها بع��د از میدان امام حس��ین)ع( اس��ت را قبل از 
میدان و محوطه کارگاه��ی پیاده کرده و برای ادامه مس��یر 
 خواستار دریافت کرایه اضافه باشند به شدت برخورد خواهند

 نمود.
وی تأکید کرد: رانندگان برای اضافه شدن 2۰۰ متر به مسیر 
و دور زدن ساختمان جهان نما به خاطر محوطه کارگاهی در 
محدوده میدان امام حسین)ع( حق دریافت یک ریال اضافه 

بر کرایه مصوب را ندارند.
معاون اجرایی سازمان تاکس��یرانی شهرداری اصفهان اظهار 
داش��ت: درصورتی که ش��هروندان با این گونه موارد از سوی 
رانندگان مواجه شدند حتماً با شماره تلفن ۳۵688۱۰۰ که 
شماره بازرسی سازمان اس��ت تماس گرفته و پالک تاکسی  
متخلف اعالم نمایند تا بازرس��ین مربوطه برخورد الزم را در 

این رابطه انجام دهند.

سبک زندگی در قالب هنرهای 
شهری بر دیوار مدارس اجرا می شود

مدیرعام��ل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر اصفه��ان از اجرای 
 س��بک زندگی در قالب هنرهای ش��هری بر دی��وار مدارس

 خبر داد.
محمدرضا نیلفروش��ان با اع��الم این مطلب اظهار داش��ت: 
پس از اج��رای موفقیت آمیز هنر ش��هری زاغ و روباه بر دیوار 
دبستان ملک 2 واقع در خیابان فردوسی، سازمان زیباسازی 
 نمونه ه��ای دیگری از س��بک زندگی را در اج��رای کار خود

 قرارداد. وی اذعان داشت: در این راستا دو نمونه دیگر از پروژه 
زاغ و روباه بر دیوار دو مدرسه دیگر در حال اجراست و نیز سه 
نمونه از کار جدید »چوپان دروغگو« بر دیوار س��ه مدرسه در 
سطح شهر اجرا خواهد شد تا سال تحصیلی با شور حال بیشتر 
و ماندگاری شروع شود. باشد تا خاطرات نسل قبل و کودکان 

امروز باهم درآمیزند. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان تصریح کرد: یکی از 
نمونه پروژه های سبک زندگی نقش برجسته مادر است که در 
نوع خودکار قابل توجه ای هست و قرار است بر دیوار دبیرستان 

بهشت آئین بنشیند.
نیلفروش��ان بابی��ان اینک��ه ای��ن نق��ش برجس��ته هدی��ه 
ش��هرداری اصفهان به مادران اصفهانی اس��ت اف��زود: دیوار 
دبیرس��تان قدیمی بهش��ت آئین ب��ه دلی��ل موقعیت خاص 
ش��هری و دخترانه بودن این دبیرس��تان انتخاب شده است 
 که دختران این دبیرس��تان در آینده مادران جامعه خواهند

 ش��د. وی اذعان داشت: این نقش برجس��ته بر اساس یکی از 
درس های زندگی مادر و کودک است که مادران امروز از آن 

خاطره دارند. 

تمام محالت شهر اصفهان 
شناسنامه دار می شوند

معاون فرهنگی اجتماعی ش��هردار اصفه��ان از رونمایی فاز 
نخس��ت شناس��نامه محالت خب��ر داد و گفت: فاز نخس��ت 
شناس��نامه محالت فراهم و تدوین ش��ده و به زودی رونمایی 

می شود.
علی قاسم زاده با اشاره به رویکرد معاونت فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان درزمینه فعالیت های فرهنگی اجتماعی 
اظهار کرد: اینکه گفته ش��ده، رویکرد ای��ن معاونت درزمینه 
فعالیت های فرهنگی اجتماع��ی رویکرد محله محوری بوده، 
یعنی در کنار فعالیت های ش��هری که بخش��ی از منابع مالی 
و انسانی را به خود معطوف کرده، بیش��تر منابع ما قرار بوده 
به س��مت فعالیت های محله ای س��وق پیداک��رده، و مقیاس 
جغرافیایی ما برای انجام کارهای فرهنگی اجتماعی مقیاس 
محله اس��ت.وی پیش نیاز موفقیت در این عرصه را، داش��تن 
اطالع��ات دقیق در مورد ش��اخص های فرهنگ��ی اجتماعی 
محالت دانس��ت و افزود: برای تأمین این پیش نیاز، معاونت 
فرهنگی اجتماعی طرحی را مبنی بر تشکیل شناسنامه های 
فرهنگی اجتماعی محالت تصویب کرده، که بر اس��اس این 
طرح برای هر محله شناس��نامه ای شکل گرفته، و در آن کلیه 
 اطالعات مربوط به حوزه فرهنگی اجتماع��ی آن محله درج 

می شود.

3۰ دستگاه اتوبوس تازه نفس وارد 
ناوگان می شود

مدیرعام��ل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفه��ان و حوم��ه اعالم 
ک��رد: همزمان ب��ا بازگش��ایی مراک��ز آموزش��ی در مهرماه 
 ۳۰ دس��تگاه اتوب��وس تازه نف��س وارد ناوگان اتوبوس��رانی

 می شود.
عباس روحانی بابیان این مطلب گفت: همزمان با آغاز س��ال 
تحصیلی، تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی افزایش می یابد 
ازاین رو برای خدمات رس��انی مناسب به ش��هروندان ناوگان 

اتوبوسرانی در آماده باش قرار دارد. 
وی بابی��ان اینک��ه در مهرم��اه ۳۰ دس��تگاه اتوب��وس 
تازه نفس وارد ناوگان اتوبوس��رانی می ش��ود، اف��زود: ناوگان 
اتوبوس��رانی در مهرماه با تمام ظرفیت و توان به ش��هروندان 
 خدمات رس��انی خواهند کرد و برنامه ریزی های الزم صورت

 گرفته است. 
مدیرعام��ل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفهان و حوم��ه تصریح 
کرد: تعمی��ر و تجهیز اتوبوس ه��ای دارای نق��ص فنی قبل 
از بازگش��ایی م��دارس، حضور مداوم گش��ت های ش��رکت 
واحد در نقاط مختلف ش��هر به وی��ژه نقاط پرتردد و ش��لوغ 
و شستش��و و نظافت کام��ل اتوبوس ه��ا ازجمل��ه اقداماتی 
 است که همزمان با بازگش��ایی مدارس در دس��تور کار قرار

 دارد.

اخبار کوتاه

SMS

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان

ترافیک سطح شهر اصفهان ساماندهی می شود
معاون وزیر بهداشت

هشدار جدی درباره شیوع کمبود ویتامین D در کشور

رئیس پلیس راهنمائ��ی و رانندگی فرمانده��ی انتظامی 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: روان س��ازی ترافیک ش��هری 
اصفه��ان در آس��تانه آغاز س��ال تحصیلی در دس��تور کار 
 بوده و طرح ه��ای پلیس راهور اصفه��ان دراین باره اجرائی

 شده است.
س��رهنگ حس��ین غالمی بابیان اینکه طرح س��اماندهی 
تابلوه��ای راهنمائ��ی و رانندگی ش��هر اصفه��ان باهدف 
تس��هیل در تردد خودروها در حال اجرا است، اظهار کرد: 
تع��دادی از تابلوها در برخی مناطق ش��هری وج��ود دارد 
که توقف خودرو در مقابل آن ها در س��اعاتی از ش��بانه روز 
بدون مانع اس��ت اما پلی��س راهور برای تس��هیل در تردد 
 خودروها و کاهش ترافیک ش��هری این تابلوها را زمان دار

 کرده است.
وی بابیان اینکه زمان داربودن تابلوها سبب می شود پارک 
کردن خودروها در س��اعاتی غیر از زمان مشخص شده در 
تابلو، قانونی و بدون ایج��اد مانع در ت��ردد دیگر خودروها 
باشد، افزود: بر اس��اس زمان بندی این تابلوها، پارک کردن 
خ��ودرو در برخی خیابان ها از س��اعت 22 ت��ا صبح بدون 
مانع اس��ت و ش��هروندان می توانند برای دوری از تخلف و 
 جریمه شدن از پارک کردن خودرو در این ساعات بهره مند 

شوند.
رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه با نصب تابلوهای زمان بندی شده 
در خیابان ها توقف خودرو در ساعات مشخص شده ممنوع 
و مش��مول جریمه اس��ت، تصریح کرد: زمان بندی شدن 
تابلوه��ای راهنمائ��ی و رانندگی در ش��هر س��بب قانونی 
 ش��دن توقف خودروه��ا و جلوگیری از جریم��ه رانندگان

 است.
وی ب��ه اج��رای ط��رح س��اماندهی تابلوه��ای راهنمائی 
و رانندگ��ی در خیابان های��ی همچون چهارباغ عباس��ی، 
فردوس��ی و بزرگمه��ر در زمان های��ی خ��اص اش��اره 
کرد و گف��ت: هم��ه تابلوهای��ی ک��ه در مقابل مس��اجد 
نصب ش��ده اند هم ۳۰ دقیقه قبل و بعد از اذان برای پارک 
 خ��ودروی نمازگ��زاران مقابل ای��ن مکان ه��ا زمان بندی

 شده است.

معاون وزیر بهداش��ت ضمن هشدار نس��بت به افزایش 
شیوع کمبود ویتامین D در کشور، از رشد شش برابری 

آن طی ۱۰ سال گذشته خبر داد.
دکتر علی اکبر س��یاری بازسازی و نوس��ازی تجهیزات، 
شبکه بهداشت و همچنین بهبود استانداردهای موردنیاز 
را از مهم ترین برنامه های وزارت بهداش��ت عنوان کرد و 
گفت: جذب نیروی انسانی متخصص از دیگر برنامه های 

این وزارتخانه است.
وی کاهش هزینه های درمانی، پیشگیری از بیماری های 
واگیر و غی��ر واگیر و کاهش آس��یب های اجتماعی را از 
دیگر راهبردها و رویکرده��ای این وزارتخانه عنوان کرد 
و با اشاره به ش��یوع کمبود ویتامین D در کشور، گفت: 
این در حالی اس��ت که ویتامین D یکی از ویتامین های 

مؤثر در پیشگیری از پوکی استخوان، افسردگی، ابتال به 
بیماری های گوارشی، چاقی و فشارخون و... است.

 D وی با تأکی��د بر لزوم جدی گرفتن کمب��ود ویتامین
گفت: بی��ش از 8۰ درصد مادران ب��اردار در پنج ماه اول 
بارداری ب��ا کمبود ویتامی��ن D روبرو هس��تند. آفتاب 
مهم ترین منب��ع ویتامین D اس��ت ام��ا مصرف قرص 
ویتامین D ب��ه افرادی ک��ه از نعمت آفت��اب برخوردار 

نیستند، توصیه می شود.
سیاری با اش��اره به وجود ۵ میلیون سیگاری در کشور، 
ادامه داد: شش میلیون نفر نیز قلیان مصرف می کنند که 
درمجموع ۱۱ میلیون نفر مصرف کننده سیگار و قلیان 

در کشور هستند.
س��یاری بابی��ان اینکه آم��وزش خودمراقبت��ی یکی از 
برنامه های اصلی ای��ن وزارتخانه اس��ت، گفت: آموزش 
خودمراقبتی می تواند در جلوگیری از رفتارهای اشتباه 

افراد تأثیرگذار باشد.
معاون وزیر بهداش��ت در ادامه ضمن اش��اره به آمار2۷ 
هزارنفری HIV و ایدز در کش��ور، گف��ت: البته میزان 

برآورد افراد مبتال 4 برابر این آمار است.
سیاری بابیان اینکه بیش��ترین راه انتقال این ویروس از 
طریق ارتباط جنسی است، افزود: خویشتن داری، تشکیل 
خانواده و پرهیز از روابط جنس��ی ناس��الم از مهم ترین 

راهکارهای جلوگیری از انتقال این ویروس است.

برای اولین بار در کشور همایش دیپلماس��ی مهارت در اصفهان 
برگزار شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: نگاه به مقوله 
آموزش در بخش غیردولتی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 
باید یک ن��گاه منطقی باش��د.ابوطالب جالل��ی در همایش ملی 
دیپلماسی مهارت با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی و غیردولت��ی در حوزه مهارت آموزی از اهمیت بس��یار 
باالیی برخوردار اس��ت، اضافه کرد: مشارکت بخش غیردولتی در 
حوزه ارائه آموزش های مهارتی به افراد نقش مهمی در راس��تای 

توسعه مهارت آموزی دارد.
مدی��رکل آموزش فن��ی و حرفه ای اس��تان اصفهان ب��ا تأکید بر 
اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از فعالیت ها در راستای ارائه 
آموزش های مهارتی به افراد به بخش عمومی سپرده ش��ده است، 
تصریح کرد: در حال حاضر همراهی، تعامل و مش��ارکت بسیاری 

بین آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با این اداره وجود دارد.
وی ادامه داد: به نظر می رس��د که برای پویاتر شدن و ساختارمند 
کردن آموزش ه��ای فنی و حرف��ه ای در بخ��ش غیردولتی باید 
اقدامات ج��دی در راس��تای تقویت ای��ن حوزه از س��وی دولت 

صورت بگیرد.جاللی بابیان اینکه تالش کردیم به اقتضای توان و 
ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی، از این ظرفیت ها به صورت 
پررنگ تر در راس��تای مهارت آموزی اس��تفاده کنیم، تأکید کرد: 
برون س��پاری فعالیت ها به بخش غیردولتی از مهم ترین اقدامات 

صورت گرفته از سوی فنی و حرفه ای استان در این زمینه است.
وی با تأکید بر اینکه باید با نگاه منطقی به مقوله آموزش در بخش 
غیردولتی از تمام ظرفیت ها و هم افزایی بخش خصوصی در حوزه 
مهارت آموزی استفاده کنیم، افزود: نگاه منطقی به آموزشگاه های 

آزاد فنی و حرفه ای اولی به نگاه جغرافیایی است.
مدیرکل آم��وزش فن��ی و حرفه ای اس��تان اصفهان با اش��اره به 
اینکه تعریف دوره های کوتاه مدت و کپس��ولی، تنوع بخش��ی به 
آموزشگاه های آزاد و موارد دیگر در این اداره به صورت جدی دنبال 
می شود، گفت: به اعتقاد بنده کاری که توسط آموزشگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای در حال انجام است، ازنظر سخت افزاری و سختی 
کار بدون وجود عالقه به فعالیت در این زمینه محقق نمی شود.وی 
اظهار کرد: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای آموزش های مهارتی 
را در زمینه های مختلف به افراد ارائه می دهند و این آموزشگاه ها 

نقش مؤثری را در حوزه اشتغال زایی ایفاء می کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

نگاه به آموزش در بخش غیردولتی باید منطقی باشد
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  بهره برداری از اولین آب نمای موزیکال و انیمشین کشور 
در سپاهان شهر

شهردار منطقه ۵ اصفهان اعالم کرد: به مناسبت والدت امام رضا)ع( اولین آب نمای موزیکال و انیمیشن 
کشور در پارک بزرگ سپاهان شهر به بهره برداری می رسد.

حمید عصار زادگان بابیان این مطلب گفت: آب نمای موزیکال و انیمیشن در زمینی به مساحت بیش از 
هزار مترمربع در دست احداث است. 

وی بابیان اینکه این آب نما در س��طح کش��ور بی نظیر اس��ت، افزود: این آب نم��ای تصادفی موزیکال و 
انیمیشن، اشکال مختلف را به تصویر می کشد. شهردار منطقه ۵ اصفهان تصریح کرد: آب نمای تصادفی 

سپاهان شهر دارای 2۰۳ نازل بوده است و حدود 6۰۰ مترمکعب آب را در خود جای می دهد.

انفجار کپسول هوا  به بهارستان خسارت  زد 
انفجار کپسول هوا در یک باب ساختمان رو به تخریب در شهر بهارستان ،سبب قطع عضو یک کارگر و 

خسارت به 2۰ باب واحد مسکونی شد.
در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت ها پلیسی مبنی بر وقوع انفجار دریکی از منازل مسکونی ، 

مأموران برای بررسی موضوع به محل مذکور اعزام شدند. 
در این گزارش افزوده شده است: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که در یک ساختمان در حال 
تخریب کپسول هوا منفجرشده که در این حادثه یک کارگر از ناحیه پای راست دچار قطع عضو و از ناحیه 
پای چپ و دست راست نیز مجروح که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد. وی بابیان اینکه 
نیروهای آتش نش��انی به موقع در محل حادثه حاضرش��ده و به اطفای حریق پرداختند، گفت: پیگیری 

قضایی این حادثه در حال انجام است. 



اخبار کوتاهيادداشت

پرداخت 2.8 میلیارد دالر منابع 
مسدود شده ايران

اقس��اط اول و دوم از محل 2.8 میلیارد دالر منابع مس��دود 
شده کشور، به حس��اب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

واریز شد.
 دو قس��ط سررس��ید و به حس��اب بان��ک مرک��زی واری��ز 

شد
به نق��ل از روابط عموم��ی بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران، در چارچ��وب مرحل��ه دوم توافق��ات ژن��و مبنی بر 
انتق��ال 2.8 میلی��ارد دالر از مناب��ع مس��دود ش��ده بان��ک 
مرک��زی، اقس��اط اول و دوم مع��ادل ی��ک میلی��ارد دالر از 
حس��اب بانک مرک��زی در کش��ور ژاپ��ن به حس��اب بانک 
 مرکزی جمه��وری اس��المی ایران در کش��ور عم��ان واریز 

شد.
همچنین مقررش��ده اس��ت، عالوه بر تأمین نیازهای واردات 
کاالهای بشردوس��تانه ش��امل کاالهای اساس��ی،نهاده های 
کش��اورزی، دارو و تجهیزات پزش��کی به صورت نامحدود که 
در جریان اقدام اس��ت، بخش��ی از منابع ارزی ایران نیز طبق 
جدول زمان بندی از دهم مردادماه سال جاری در6 قسط )هر 
بیست روز یک قسط( به حس��اب بانک مرکزی واریز شود که 
 قسط های اول و دوم آن روز گذشته به حساب این بانک منتقل

 گردید.

شهر پوشاک ايجاد می شود
مدیرکل دفت��ر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت گفت: پیشنهاد ایجاد ش��هرک پوشاک را به 
واحدهای س��رمایه گذار داده ایم و در صورت همکاری و ارائه 
 طرح از س��وی بخش خصوصی م��ا آماده هرگون��ه همکاری 

هستیم.
گلناز نصر الهی افزود: بر اساس یک کار تحقیقی نشان دادیم 
که در صنعت نس��اجی به خصوص دوزندگ��ی تفاوت قیمت 
تمام شده تا قیمت فروش بیشتر در بخش بازرگانی و واسطه ای 
توزیع و بیشترین سود نیز در این بخش است که از نقایص این 

صنعت به شمار می رود.
نصرالهی ادامه داد: بنابراین به واحدهای نس��اجی پیش��نهاد 
دادیم که اگر بخش خصوصی طرح توجیهی برای ایجاد  شهر 
پوش��اک بدهند آماده هس��تیم هماهنگی های الزم را انجام 
 دهیم و معاونت بازرگانی داخلی نی��ز در این زمینه همکاری

 می کند.
وی با اش��اره به تأکید وزیر صنعت ، معدن و تجارت بر تولید 
برندهای معروف و معتبر خارجی در داخل کشور اظهار کرد: 
در الیحه حمایت از تولید هم تصریح شده است که در صورت 
تولید برندهای معروف در داخل کش��ور ای��ن تولیدات تا 10 
س��ال از معافیت مالیاتی اس��تفاده خواهند کرد، این الیحه 
 در صورت تصویب می تواند در صنعت نس��اجی بس��یار مفید

 واقع شود.

 خريدوفروش کد اقتصادی برای 
فرار مالیاتی

نماینده مردم کاش��ان، آران و بیدگل در مجلس با اش��اره به 
رشد ش��رکت هایی که اقدام به فروش کد اقتصادی می کنند 
و با تأکید بر اینکه این خطر بزرگی برای اقتصاد است، گفت: 
ازلحاظ میزان درآمدهای مالیاتی و نحوه وصول مالیات چهل 

سال از دنیا عقب هستیم.
عباس��علی منصوری با اش��اره به جلسه مش��ترک مدیرکل 
دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک جلس��ه ای را ب��ا نصراللهی 
مدی��رکل صنای��ع نس��اجی وزارت صنای��ع و اتحادیه ه��ای 
نساجی و پوست چرم و عس��گری رئیس س��ازمان مالیاتی، 
گف��ت:  در این جلس��ه ابهام��ات و س��و تفاهم های��ی درباره 
نوع پرداخ��ت مالی��ات ،مالیات عل��ی الراس و ن��وع برخورد 
 مؤدیان مالیاتی مطرح شد که ناش��ی از نبود اطالع از قوانین

 بود. 
نماینده م��ردم کاش��ان، آران و بیدگل در مجل��س در ادامه 
تأکید ک��رد: ش��رکت های واس��طه ک��د اقتصادی خ��ود را 
می فروش��ند و نمی گذارند مش��خصات خری��دار واقعی ثبت 
ش��ود و از این راه از پرداخت مالیات فرار می کنند و ش��رکت 
 واس��طه پس از دریافت درص��دی از خری��دار واقعی منحل

 می شود. 
وی تأکی��د کرد: متأس��فانه تعداد ش��رکت هایی که کد خود 
 را می فروش��ند زی��اد ش��ده و این اق��دام بس��یار خطرناکی

 است.

فرهنگ تعاون و کار گروهی  در ايران 
ضعیف است

معاون ام��ور تع��اون اداره کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان اصفهان گفت: فرهنگ تع��اون و کار گروهی امروزه 
 در کش��ورهای آس��یایی به خص��وص در ای��ران ب��ا ضع��ف 

همراه است.
علیرضا تیغ ساز در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه با ترویج 
فرهنگ تعاون می توانیم، سرمایه های اندک مادی و معنوی را 
جمع آوری کرده و به منظور اجرای طرح های بزرگ استفاده 
کنیم، اظهار داشت: فرهنگ تعاون باید بیش ازپیش در کشور 

ترویج شود. 
وی عدم وجود فرهن��گ تعاون و کارگروهی را از مش��کالت 
عم��ده در اصفه��ان دانس��ت و اف��زود: ب��ا تروی��ج فرهنگ 
تع��اون می توانیم، س��رمایه های ان��دک م��ادی و معنوی را 
 جمع آوری ک��رده و برای اج��رای طرح های بزرگ اس��تفاده

 کنیم. 
معاون ام��ور تع��اون اداره کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان اصفهان یادآور ش��د: باهدف تروی��ج فرهنگ تعاون 
بین آحاد جامعه، در روز 1۳ شهریور س��ال ۷0 قانون بخش 
 تعاون کش��ور تصویب ش��د و این روزبه نام تعاون نام گذاری 

شد. 
وی تصریح ک��رد: بهره ب��رداری از ۹6 طرح تعاون��ی و تقدیر 
از ۳۴ تعاون��ی برتر ازجمل��ه مهم ترین برنامه ه��ای اداره کل 
 تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان اصفهان در س��ال ۹۳ 

است. 
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بنیانگذار مرکز تحقیق و توس��عه خش��کبار ایران گفت: 
صادرات خشکبار باارزش دو میلیارد دالر، اصلی ترین منبع 
صادرات غیرنفتی کشور است.محمدرضا حاج کاظمیان در 
نشست تخصصی تعامل بین دانشگاه و واحدهای تحقیق 
و توس��عه و کنترل کیفیت در صنایع غذایی و کشاورزی، 
اظهار داشت: در بازار کشورهای روسیه و عراق می توانیم 
حضور فعال تری داش��ته باش��یم. وی با تأکی��د بر اینکه 
دغدغه آب امروز به شکل جدی وجود دارد، افزود: چنانچه 
پنج عنصر انس��ان، عملکرد، م��واد، ورودی ها و محیط به 
نحو مطلوبی کنترل ش��ود خطرات مواد غذایی به حداقل 

خواهد رسید. بنیان گذار مرکز تحقیق و توسعه خشکبار 
ایران ادامه داد: مسئولیت پذیری، کیفیت و قانون مندی سه 
فرآیندی اس��ت که به امنیت غذایی می افزاید. وی ارزش 
صادرات پسته کشور را ساالنه حدود یک میلیارد دالر اعالم 
کرد و بیان داشت: در شرایط مطلوب برای صادرات پسته 
حدود 220 هزار تن تولید داریم.، ح��اج کاظمیان تولید 
یک کیلوگرم پسته را نیازمند پنج مترمکعب آب دانست و 
افزود: در حال حاضر معضل اصلی صادرات این محصول 

آفالتوکسین است. 
وی بابیان اینکه س��االنه حدود 1۵0 هزار تن کشمش در 
12 استان کشور تولید می شود، گفت: کشت این محصول 
در این استان ها با ۵00 میلیون دالر ارزآوری برای کشور، 
برای 800 هزار نفر اشتغال فراهم کرده است. بنیان گذار 
مرکز تحقیق و توس��عه خش��کبار ایران اضاف��ه کرد: در 
صادرات کش��مش زمانی دارای رتبه نخست دنیا بودیم، 
اما اکنون جایگاه پنجم جهان را دارا هس��تیم. وی بابیان 
اینکه در سال 1۳۷0 صادرات خشکبار از کشورمان نسبت 
به امروز در س��طح باالی بود، یادآور ش��د: اکنون به دلیل 
اعمال تحریم ها با مشکالت حمل ونقل روبه رو هستیم و به 

بازاریابی بیشتری هم نیاز داریم. 

عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی گفت : هیچ کمبودی درزمینه میوه جات 
وجود ندارد و گرانی میوه، شیطنت واسطه ها بوده که دولت 

باید با آن ها به صورت جدی برخورد کند.
علی ای��ران پور با اش��اره به گران��ی میوه در کش��ور بیان 
کرد: نیاز مردم ما مش��خص ب��وده و میزان تولید کش��ور 
هم مش��خص اس��ت اما جدای از اینکه درصدی تفاوت با 

پیش بینی امکان دارد اما تقریباً کلیات مشخص است.
وی گفت: گرانی میوه به نقش پررنگ دالالن و واسطه ها، 

احتکار میوه در سردخانه ها که معموالً میوه را ذخیره کرده 
تا قیمت باال رفته و وارد بازار کنند و مسائل مربوط در این 

زمینه برمی گردد که نظارتی بر آن نیست.
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: باید نظارت بر کسانی که 
سردخانه داش��ته و مبادرت به نگهداری میوه می کنند و 
دالالنی که میوه را از باغ دار خریده و به عنوان واس��طه به 
میدان ها میوه وعمده فروشان توزیع می کنند، بیشتر شود.

وی ب��ا اعتقاد بر اینک��ه هیچ گونه کمبود می��وه ای وجود 
نداش��ته و آنچه می بینیم ناشی از ش��یطنت این دالالن 
و واس��طه ها و افراد س��ودجویی اس��ت، خاطرنشان کرد: 
متأس��فانه وزارت جهاد کش��اورزی و صنعت و معدن که 
بازرسی و نظارت را بر عهده داشته و کمبودها و کاستی ها را 
دنبال می کنند در این زمینه ها توجهی نداشته و بی تفاوت 
هس��تند.ایران پور بیان کرد: ادارات ناظر و بازرس��ان در 
سطح اصناف، س��ازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد 
کش��اورزی به عنوان وزارت متولی تولی��د درواقع این ها 
همه در این زمینه باید جدیت بیش��تری انج��ام دهند تا 
از گران فروشی جلوگیری ش��ده و تا زمانی هم که جدیت 

نباشد ما همچنان همین موضوعات را شاهد هستیم.

هیچ کمبودی درزمینه میوه جات وجود ندارد

گرانی میوه، شیطنت واسطه ها است
صادرات خشکبار باارزش 2 میلیارد دالر

تحقق صادرات غیرنفتی کشور

عضو کان��ون خبرگان کش��اورزی شهرس��تان اصفهان 
با انتق��اد از اینکه بانک ه��ای بخش جلگه ب��ه دلیل فقر 
 زارعان در ح��ال تعطیل��ی تدریجی اس��ت،گفت: انبار

 10 هزار تنی غله این بخش در حسرت به آغوش کشیدن 
گندم کشاورزان اس��ت.فتح اهلل دهقانی درباره مشکالت 
این بخش از ش��رق اصفهان، اظهار داش��ت: رودشتین 
منطقه ای حاصلخیز و ش��امل» جلگه و بن رود« اس��ت 
که  سه سهم حق آبه از ۳۳ سهم طومار منصوب به شیخ 
بهایی به زارعان جلگه تعل��ق دارد.وی افزود: این بخش 
در سال 1۳82 یعنی دوره خودکفایی گندم کشور یکی 
از مراکز بزرگ کش��ت اس��تان اصفهان قلمداد می ش��د 
به طوری که دو جایزه جهانی »سنبل طالی یونسکو«به 
کش��اورزان برتر آن اهدا ش��د.نماینده کشاورزان بخش 
جلگه یادآور شد:در دوره آبسالی این بخش فقط به طور 
متوسط ساالنه حدود ۵0 هزار تن گندم تولید می کرد که 
2۵ هزار تن آن در داخل مصرف می شد و باقی آن صادر 
می گشت.به گزارش مهردهقانی تأکید کرد: این منطقه 
به قدری کاه و علوفه مازاد داشت که عالوه بر مصرف ۵0 
هزار رأس گاو  در دامداری های س��نتی و خانگی بخش 
زیادی از آن به عشایر ایزد خواست، عشایر عرب جرقویه 
و نیز دامداری های نایین،اردس��تان و استان های یزد و 
کرمان هم ارسال می شد.وی یادآور شد: همواره در پنج 
هزار هکتار اراضی محصول گلرنگ با عملکرد دو تا س��ه 
تن در هکتار کاشته می شد که خاصیت آن رنگ دهی در 

صنایع غذایی است.

این کارش��ناس کش��اورزی ادامه داد: دو هزار هکتار از 
اراض��ی نیز هم��واره به کش��ت صیفی ج��ات اختصاص 

می یافت که امروزه دیگر اثری از آن نیست.
دهقانی تأکید کرد: بحران خشکس��الی و از آن بدتر سوء 
مدیریت مس��ئوالن به دلیل عدم اعط��ای حق آبه های 
تاریخی به خصوص برای ش��رق اصفهان موجب نابودی 

این حجم باالی تولید در منطقه شده است.

وی در ادامه گفت: در همان دوران رون��ق به دلیل آنکه 
غله زیادی از مردم در فصل برداش��ت در کنار خیابان ها 
می ماند ش��رکت تعاونی تصمی��م به س��اخت انباری با 

ظرفیت 10 هزار تن برای جلگه را گرفت.
این عضو کانون خبرگان کش��اورزی شهرستان اصفهان 
تأکید کرد: متأسفانه انبار ذکرش��ده فقط در حسرت به 

آغوش کشیدن گندم کشاورزان است.

دهقانی بابیان اینکه مش��کالت معیشتی شرق اصفهان 
زلزله ای خاموش است،گفت: اگر مصوبات طرح ۹ ماده ای 
احیای زاینده رود اجرایی نش��ود و حق آبه تاریخی این 
منطقه داده نشود آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از 

فقر گسترده مردم فراگیر خواهد شد.
بانک های بخش جلگه تعطیل شده اند

وی در ادام��ه تصریح ک��رد: به دلی��ل نابودی م��زارع و 
بی درآمدی مردم، بانک های بخش جلگه در س��ال های 
اخیر به تدریج در حال بس��ته شدن هستند چراکه مردم 
پولی برای مبادل��ه ندارند.ای��ن فعال بخ��ش زراعت از 
تعطیلی چهار بانک در منطقه خبر داد و گفت: تعدادی 
از بانک های موجود نیز برای وصول مطالبات خود مدام 
به کشاورزان فقیر شده فشار وارد می کنند.دهقانی تأکید 
کرد: متأس��فانه وام های دو تا س��ه میلیونی اخذشده در 
طول هشت س��ال اخیر به ارقام 10 میلیون تومانی هم 
رسیده که امیدواریم مسئوالن تخفیفاتی در این شرایط 

سخت قائل شوند.
لزوم تسريع صدور پروانه های حق آبه داری

وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: مقررش��ده 
است که خسارات زمان خشکس��الی با صدور پروانه حق 
آبه داری پرداخت شود.نماینده کشاورزان بخش جلگه با 
اشاره به تعداد چهار هزار حق آبه دار در این بخش گفت: 
متأسفانه حدود پروانه های حق آبه داری توسط مسئوالن 
آب منطقه ای به طور کامل صادر نشده و این بی توجهی 

فقط بی انصافی کشاورزان فقیر شده امروز است.

آغوش انبار 10 هزارتنی جلگه در حسرت گندم زارعان

شرق اصفهان شاهد زلزله خاموش است

به گفته محمدمهدی راس��خ عضو هیئت نمایندگان اتاق 
ایران ۷0 درصد از مشکالت ناتمام بخش صنعت ریشه در 

تأمین نقدینگی دارد.
دولت یازدهم اهداف بسیاری را در سر می پروراند. یکی از 
این اهداف تقویت و حمایت از شهرک های صنعتی است که 
دیگر جانی برای تولید ندارند. وضعیت نامطلوب واحدهای 
صنعتی کار را به جایی رسانده اس��ت که محمدعلی سید 
ابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی کشور چند وقت پیش در مراسم افتتاحیه طرح های 
صنعتی با صراحت از نیمه تعطیل ش��دن بیش از 1۴ هزار 
واحد صنعتی در کشور خبر داد. آماری تکان دهنده که خود 
به خوبی گویای نفس های به ش��ماره افتاده بخش تولید و 

صنعت کشور طی سال های اخیر است.
این در حالی اس��ت که برای احیا کمر شکسته واحدهای 
صنعتی، دولت تاکنون تنها تدبیری که اندیشیده اختصاص 
10 هزار میلیارد تومان تس��هیالت به واحدهای صنعتی 
اس��ت. در این میان محمدباقر نوبخت، س��خنگوی دولت 
نیز در سومین گردهمایی استانداران سراسر کشور که در 
وزارت کشور برگزار شد از 2۹06 پروژه ناتمام صنعتی که از 
دولت قبل بر روی دست دولت یازدهم مانده است خبر داد.

به گفته محمدمهدی راس��خ عضو هیئت نمایندگان اتاق 
ایران ۷0 درصد از مشکالت ناتمام بخش صنعت ریشه در 
تأمین نقدینگی دارد و همچنان تأمین نقدینگی موردنیاز 
به حال خود رهاشده است. بااین حال دولت تدبیر و امید، در 

نظر دارد که ظرف 2 سال آینده بسیاری از مشکالت بخش 
صنعت را برطرف کند.طبق آمارهای منتشرش��ده تعداد 
شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال ۹2 حدود 
۹2۹ و تعداد شهرک های در حال بهره برداری به ۷1۹ مورد 
رسیده است. از س��وی دیگر تعداد قراردادهای منعقده در 
شهرک ها و نواحی صنعتی 6۷8۴۷ مورد عنوان شده است. 
واحدهای صنعتی به بهره برداری رس��یده نیز س��همی در 
آمارهای منتشرشده دارند. تعداد ۳1۳۵6 تا پایان سال ۹2 
به ثبت رسیده است که 6۴۷۴6۳ هزار نفر را شاغل کرده اند.

محمدمهدی راسخ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
 در خصوص وضعیت فعلی واحدهای صنعتی کشور گفت:

» واحدهای صنعتی به دلیل رکودی که بر آن ها حاکم است 
با مشکالت بی شماری روبه رو شده اند. آنان با ظرفیت کمتر 

از حد موردنظر در حال فعالیت هستند.«
وی در ادامه افزود: »در خصوص شرایط واحدهای صنعتی، 
به آماری که آقای س��ید ابریش��می جدیداً اعالم کرده اند 
اش��اره کنم. در بین ۵۴۵۴ هزار واحد که در ش��هرک های 
صنعتی به طور کامل تعطیل شده اند ۳6۷2 واحد آن یعنی 
حدود 6۷ درصد آن به دلیل کمبود نقدینگی بوده اس��ت. 
بنابراین می توان با توجه به جامعه آماری که شاهد هستیم 
طبیعی اس��ت که مهم ترین علت ورشکستگی بسیاری از 

واحدها را کمبود نقدینگی اعالم کنیم.«
راس��خ در خصوص تغییر ش��رایط واحدهای صنعتی در 
دولت یازدهم اظهار داش��ت: »واقعیت این است که دولت 

بسیار تالش کرده اس��ت که مسائل و مش��کالت را از سر 
تولیدکنندگان بردارد. یک مقداری تأثیر مثبت داشته است 
اما مهم ترین مشکالت صنعتگران و به خصوص واحدهای 
کوچک و متوسط که بحث نقدینگی است متأسفانه در نظام 

بانکی شاهد حمایت جدی 
نبوده ایم و عموم تسهیالت 
ب��ه واحدهای ب��زرگ داده 
می ش��ود و به همین دلیل 
در واحده��ای کوچ��ک و 
ب��زرگ ش��اهد مش��کالت 
بس��یاری هس��تیم.«عضو 
هیئ��ت نماین��دگان اتاق 
 بازرگانی خاطرنش��ان کرد:

» تخصی��ص ارز مبادله ای 
برای تمام کاالها بسیار مفید 
واقع شده است اما باید به این 
نکته توجه کرد که تا زمانی 
که در کشور تورم باالی 20 
درصد وجود دارد بسیاری از 
مشکالت صنایع نیز پابرجا 

می مانند. این در حالی است که در بازارهای خارجی تورم 
۳ تا ۴ درصدی وجود دارد و تولیدکنندگانشان با رقم های 
نجومی روبه رو نیس��تند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی 
2۵ درصد نگه دارد با چنین ش��رایطی نیز یک تفاوت 22 
درصدی بین تولیدکنندگان خارجی و داخلی برای تهیه 

مواد اولیه وجود خواهد داشت.
وی افزود: »بااین حال دولت یازدهم تالش های قابل تقدیری 
انجام داده است هرچند به دالیل نظام پولی و تأمین منابع 
مالی که عمدتاً متکی به بانک ها است و بازار سرمایه نقش 
بس��یار کمرنگی در این موضوع دارد تاکنون شاهد نتایج 
مثبت کمی بوده ایم. از دیدگاه من ت��ا زمانی که در بخش 
بانک ها مس��ائل و مشکالت برطرف نش��ود این مشکالت 

همچنان ادامه خواهند داشت.«
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بخ��ش دیگ��ری از واحدهای 
صنعتی ک��ه در ش��رف تعطیلی هس��تند و یا ب��ه حالت 
نیمه تعطی��ل درآمده اند که البت��ه تعدادش��ان هم زیاد 
اس��ت عامل اصلی را رکود حاکم بر ب��ازار می دانند. برای 
 بس��یاری از این تولیدکنندگان بازاری برای فروش وجود

 ندارد.

بازگشت امید به صنعت ايران

تسهیالت برای احیا کمر شکسته واحدهای صنعتی
زنگنه : از رانت متنفرم

وزیر نفت با اشاره به اینکه نوک حمله تحریم ها به 
سمت صنعت نفت است، گفت: کشورهای غربی و 
آمریکا خواسته اند با تحریم صنعت نفت کشور را 
دچار مشکل کنند اما همچنان به سمت هدف ها 
پپیش می رویم.بیژن زنگنه صبح روز )پنجشنبه( 
در ششمین جشنواره روابط عمومی های صنعت 
نفت تصریح کرد: صنعت نفت تا حدودی توانسته 
است از شرایط تحریم فاصله بگیرد و روز به روز در 

جهت اهداف این صنعت کارهایش را پیش ببرد.
وزیر نفت با ی��ادآوری اینکه به نخس��تین وعده 
به نمایندگان مجلس شورای اس��المی در مورد 
واگ��ذاری اداره نفت ب��ه نفتی ها عم��ل کرده ام، 
افزود: هم اکنون تن��ش و بی ثباتی از صنعت نفت 
رخت بربسته و مدیران و کارکنان نفت در محیط 

باتدبیر و امیدوارانه به جلو حرکت می کنند.
اتمام گازرسانی به شهرها و روستاهای   

کشور تا سه سال آينده
وی ادام��ه داد: وزارت نفت عالوه ب��ر طرح های 
مهم��ی ازجمله توس��عه پارس جنوبی، توس��عه 
گازرس��انی به ش��هرها و روس��تاها را تا سه سال 
آینده در دس��تور کار قرار داده اس��ت.وی بابیان 
اینکه با گازرسانی به این شهرها و روستاها ۹ هزار 
میلیارد تومان کار در کشور ایجاد می شود، تأکید 
کرد: اعتبارهایی که در این حوزه هزینه می شود 
باصرفه جویی در مصرف فرآورده قابل برگش��ت 

است.
از رانت متنفرم

بیژن زنگنه بابی��ان اینکه از ران��ت و رانت دهی 
به شدت متنفرم، اعالم کرد: درست نیست افراد 
به چیزی که حقشان نیست از طریق نفت دست 
پیدا کنند.وی در همی��ن رابطه به فراخوان طرح 
فراگیر سیراف اشاره کرد و گفت: همه باید بتوانند 
در طرح ها ش��رکت کنند و بر اس��اس صالحیت 
انتخاب ش��وند.وی همچنین ب��ر رعایت انضباط 
و نظم تأکید کرد و گفت: انضب��اط مالی واداری 
در س��ازمان ها بس��یار اهمیت دارد.زنگنه بابیان 
اینک��ه به بهانه وجود ش��رایط س��خت نمی توان 
مقررات را نادی��ده گرف��ت و آن را دور زد، گفت: 
دور زدن مقررات زمینه را برای فساد مهیا و راه را 
برای مفسدان باز می کند.وی ادامه داد: برداشتن 
مقررات همانند برداشتن ستون های یک بناست 
که باعث می شود تمام ساختمان بر سر ساکنان 

آن آوار شود.

اين در حالی است 
که برای احیا کمر 

شکسته واحدهای 
صنعتی، دولت 

تاکنون تنها تدبیری 
که انديشیده 

اختصاص 10 هزار 
میلیارد تومان 

تسهیالت به 
واحدهای صنعتی 

است

در این مراسم با حضور جمعی از مسئوالن استانی و مدیران و رؤس��ای شعب بانک مهر اقتصاد از 
خدمات حمید نوری مدیرکل سابق امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان تقدیر شد و زمانی 
مدیرکل جدید امور ش��عب بانک مهر اقتصاد اس��تان اصفهان نیز معرفی گردید برنامه های کاری 

خود را بیان کرد. 



یادداشت

    محسن تنابنده در صفحه اینستاگرامش عکسی از دوران کودکی خود را منتشر کرد.
 او در توضيح این عکس نوشت: " منو بابامو عموم هفته اي سه روز ميریم حموم...ميرفتيم 

حموم ...)این منم بغل بابام سال ١٣٦٠("! 
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محسن تنابنده وقتي فقط 6 سال داشت
یادداشت

یافته های جدید محققان و باس��تان شناس��ان حاکی از زندگی انس��ان مدرن و 
ناندرتال ها برای مدت 5٠٠٠ سال در کنار یکدیگر است.اندرتال ها که شکارچيان 

حرفه ای با زندگی اجتماعی بودند.
 باستان شناس��ان اخيراً در تحقيقی جدید با بررس��ی 2٠٠ نمونه کشف شده از 
4٠ محوطه در کشورهای اسپانيا و روسيه به این نتيجه رسيدند که ناندرتال ها تا 

4٠ هزار سال پيش در ميان انسان ها زندگی می کرده اند.
گرچه این یافته جدید حاکی از ناپدید شدن ناندرتال ها زودتر از زمان اعالم شده 
از سوی برخی دانشمندان اس��ت، اما از سوی دیگر این کشف بيانگر آن است که 
ناندرتال ها در کنار انس��ان های امروزی زندگی می کردند که 4٣ هزارتا 45 هزار 
سال پيش به اروپا رفته بودند.»توماس هایم«، باستان شناسان دانشگاه آکسفورد 
و مس��ئول این مطالعه دراین باره گفت: معتقدیم هم اکنون ش��واهد دقيقی در 
دست داریم که برخی پرسش ها پيرامون زندگی مشترک و تعامل ميان انسان و 
ناندرتال ها را تا حد زیادی روشن می کند.»توماس هایم« در ادامه افزود: آنچه به 
آن پی نبرده ایم مکان زندگی مشترک ميان انسان و ناندرتال هاست و این موضوع 
بسيار گيج کننده است، چراکه یافته ها نش��ان می دهند ناندرتال ها تحت تأثير 
فرهنگ انسان مدرن قرارگرفته بودند. نمونه های یافت شده از اشياء مورداستفاده 
ناندرتال ها مشابه ابزاری است که اروپایی س��اخت آن را از آفریقایی های مهاجر 
آموخته بودند.درحالی که وجود ژن ناندرتال ها در DNA انس��ان امروزی امری 
ثابت شده است و حاکی از زادوولد ميان انسان و ناندرتال هاست، اما هنوز برخی 
دانش��مندان از ميزان این تعامل و همزیستی و دليل ناپدید ش��دن ناندرتال ها 
مطمئن نيستند.»ژان ژاک هابلين«، ریيس موسسه مردم شناسی تکاملی دانشگاه 
»مکس پالنک« آلمان نيز دراین باره اظهار کرد: این نتایج جدید هم پوشانی زمانی 

ميان آخرین ناندرتال و اولين انسان مدرن را ثابت می کند.
این احتمال وجود دارد که ناندرتال ها که نام آن ه��ا برگرفته از یک دره در غرب 
آلمان اس��ت، برخی از عادات و فناوری های مورداستفاده انسان مدرن را به خود 
گرفته اند و به تدریج از منطقه سکنی خود بيرون رانده شده  و درواقع در رقابت با 

انسان مدرن شکست خورده اند.

 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان
 و نوجوانان مایه مباهات استان است

معاون سياسی امنيتی اس��تانداری اصفهان گفت: نياز به ایجاد شادی و نشاط 
در محيط های س��الم و موقعيت های مناس��ب برای خانواده ها، یکی از اهداف 
مهم مسئوالن است.در این دیدار رسول یاحی، جشنواره بين المللی فيلم های 
کودکان و نوجوانان را مایه مباهات اس��تان اصفهان دانس��ت و اظهار داش��ت: 
اصفهان با اس��تفاده از ظرفيت های جش��نواره بين المللی فيلم های کودکان و 
نوجوانان و با توجه به وجه تاریخی خود در جهان، وجه فرهنگی خود را نيز برای 

دنيا به نمایش می گذارد. 
وی در ادامه افزود: اکنون، نياز به ایجاد ش��ادی و نشاط در محيط های سالم و 
موقعيت های مناس��ب برای خانواده ها، یکی از اهداف مهم مسئوالن است که 
البته با برگزاری این گونه جشنواره ها، این امر ميس��ر خواهد شد. یاحی بابيان 
اینکه همکاری اس��تانداری اصفهان را با این رویداد بين المللی اعالم می کند، 
افزود: اميدوارم این جشنواره برای هميشه در اصفهان پابرجا بماند و این شهر 
تاریخی و فرهنگی بتواند ميزبان شایسته ای برای این رویداد بين المللی باشد و 
توانایی اش را بيش ازپيش به رخ بکشد. بيست و هشتمين جشنواره بين المللی 
فيلم های کودکان و نوجوانان از ١١ تا ١4مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

350 ناشر در دهمین نمایشگاه کتاب 
اصفهان حضور می یابند

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب 
اصفهان از  امروز 

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان از برگزاری نمایش��گاه بزرگ کت��اب اصفهان از 
١5 تا 2٠ شهریورماه در محل نمایشگاه های بين المللی 

اصفهان خبر داد.
محمد قلمکاریان دراین ارتباط اظهار داشت: ٣5٠ ناشر از 
کشور، 4٠ ناش��ر از اصفهان و 2٠ ناشر بين المللی در این 

نمایشگاه حضور دارند.
وی اف��زود: ای��ن نمایش��گاه در محل دائمی نمایش��گاه 
بين الملل��ی اصفهان ام��روز  از س��اعت ١5:٣٠ با حضور 
اصحاب فرهنگ و هن��ر اصفهان و جمعی از مس��ئوالن 

مربوطه افتتاح می شود.
معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان تأکيد کرد: در طول سال های گذشته نمایشگاه 
بزرگ کتاب اصفهان در نيمه دوم اسفندماه برگزار می شد 
که به دليل مقارن بودن با ایام به عيد بازخورد مناس��بی 
نداشت و تصميم به تغيير زمان این نمایشگاه برای سال 

جاری گرفتيم.
وی با اش��اره به اینک��ه مهم ترین ه��دف از برگزاری این 
نمایش��گاه گس��ترش فرهنگ کتاب خوانی است، ادامه 
داد: اميدواریم با این تغيير زمان و با توجه به تخفيف های 
ویژه این ش��اهد اس��تقبال هرچه بيش��تر م��ردم از این 
 نمایش��گاه و ایج��اد فرهن��گ کتاب خوان��ی  در جامعه

 باشيم.
این نمایشگاه از امروز ) شنبه( پانزدهم تا 2٠ شهریورماه 
در محل دائمی نمایش��گاه های اصفهان برگزار می شود 
و س��اعت کار این نمایشگاه صبح ها از س��اعت 9 صبح تا 

١2:٣٠ و بعدازظهرها از 4 تا 9:٣٠ شب است.

مدی��رکل دفت��ر موس��يقی وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اس��المی گف��ت: ب��رای برگ��زاری س��ی 
 امي��ن جش��نواره موس��يقی فج��ر بخش��ی بان��ام 
»جش��نواره جشنواره ها«اضافه شده اس��ت و بر این 
اساس برگزیدگان جشنواره موس��يقی سنتی استاد 
شهناز ازجمله ش��رکت کنندگان در جش��نواره فجر 

خواهند بود.
پيروز ارجمند در نشس��ت خبری برگزاری نخستين 
جش��نواره ملی موسيقی س��نتی استاد ش��هناز در 
اصفهان با اش��اره به اینکه نام استاد ش��هناز برای ما 
تقدس چندجانبه برخوردار اس��ت، اظهار داشت: نام 
هنرمندان اصفهان در عرصه موس��يقی همواره باتقوا 
و اخالق مداری همراه بوده و برای برگزاری سی امين 
جشنواره موسيقی فجر در س��ال جاری بخشی بانام 
»جشنواره جش��نواره ها« اضافه شده اس��ت و بر این 
اس��اس این نوید را به برگزیدگان جشنواره موسيقی 
سنتی اس��تاد ش��هناز می دهم که این افراد ازجمله 

شرکت کنندگان در جشنواره فجر خواهند بود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه وزارت ارش��اد باکم��ال ميل 
اجرای جش��نواره هایی همچون موسيقی را به بخش 
خصوصی واگذار می کند، گف��ت: بارها تأکيد کرده ام 

که انجمن های موسيقی عملی انجام ندهند که مخل 
فعاليت های بخش خصوصی باشد.

مدیرکل دفت��ر موس��يقی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی در ادامه از واگذاری وظایف دفتر موسيقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به اصفهان به خبر داد و 
ابراز داشت: در اجالس سراسر مدیران کل استان ها در 
تهران طرحی ارائه شده است تا بخشی از وظایف دفتر 
شعر و موسيقی به شورای ش��عر و موسيقی استان ها 
واگذار شود که اصفهان به عنوان شهر پایلوت در این 

طرح انتخاب شده است.
وی با اش��اره به اینک��ه کارهای پژوهش��ی درزمينه 
مکتب شناس��ی موس��يقی اصفهان ک��م داریم، بيان 
داشت: جای یک دانشکده ویژه موسيقی در اصفهان 

خالی است.
ارجمند با انتقاد از اینکه هنرمندان اصفهانی برای اجرا 
در اصفهان کمتر تمایل دارن��د، اضافه کرد: اصفهان 
پس از تهران در بخش ایجاد اس��تودیوهای حرفه ای 
موسيقی مقام اول را دارد و حتی برخی توليدات ملی 
و توليدات اس��تان های دیگر در این استودیوها انجام 
می شود اما توليدات خود اصفهانی ها کمتر به عرصه 

ملی رسد.

انتقاد از مهاجرت هنرمن�دان اصفهانی به 
تهران

وی با اشاره به مهاجرت هنرمندان اصفهانی و اساتيد 
برتر ای��ن عرصه به تهران گفت: انتق��اد دیگر من این 
است که سالن موس��يقی کاماًل استاندارد متناسب با 
اصفهان ساخته نشده اس��ت.مدیرکل دفتر موسيقی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با اش��اره به اینکه 

اماکن گردش��گری در 
اس��تان های مختل��ف 
برای برگزاری کنسرت 
در فصل ه��ای خ��اص 
دیده ش��ده  ت��دارک 
اس��ت، ابراز داشت: باغ 
عفيف آب��اد، مجموعه 
آرام��گاه  حافظي��ه، 
سعدی و تخت جمشيد 
در ش��يراز، باغ شازده و 
عم��ارت گنجعلی خان 
در کرمان، کاخ گلستان 
و عمارت مسعودیه در 
تهران  برای این منظور 
تدارک دیده شده است 
و الزم است در اصفهان 
نيزاز ظرفيت خوب این 

بخش استفاده ش��ود.وی با تأکيد بر اینکه موسيقی 
پویاترین بخش هنر اس��ت، گفت: در سال های اخير 
به موس��يقی بی توجهی ش��د و ارکس��تر سمفونيک 
تهران، گروه کر تو کنس��رت ملی  تعطيل ش��دند که 
س��عی در احيای آن ها داش��ته ایم؛ البته انقالب نيز 
خدمات بسياری به موسيقی انجام داد که مهم ترین 
آن برچيدن بس��اط موس��يقی ناس��الم کاب��اره ای و 
کوچه بازاری ب��ود و پس ازآن بود توجه به موس��يقی 
محلی افزایش یافت.ارجمند با اشاره به اینکه مسائل 
فقهی موس��يقی را می توان از طریق علمی نيز اثبات 
کرد ب��ه بيانات رهب��ر معظم انقالب که موس��يقی را 
به سمت اهداف متعالی س��وق دهيد استناد کرده و  
ابراز داشت: رهبری با مسئله موسيقی بسيار عالمانه 
و آگاهانه برخ��ورد می کنند و ما س��خن رهبر معظم 

انقالب را چراغ راه خود قرار داده ایم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

انتقاد از نداشتن سالن موسیقی در اصفهان / اعزام برگزیدگان جشنواره موسیقی “استاد شهناز” به جشنواره فجر

 همزیستی 5هزارساله انسان
 امروزی با ناندرتال ها

موسیقی پویاترین بخش هنر است

 کارهای پژوهشی 
درزمینه 

مکتب شناسی 
موسیقی اصفهان 

کم داریم جای 
یک دانشکده 
ویژه موسیقی 

در اصفهان خالی 
است

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

مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   779

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

محمدی  زاده  صدیقه  خانم   93/4/15-139360302031000738 شماره  1-رای 
فرزندعلی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1فرعی از 3195 اصلی 
واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 96/50متر مربع خریداری عادی ازفاطمه 

موسی کاظمی مالک رسمی 
2-رای شماره 139360302031000773-93/4/17 آقای عباس حیدری فرزند حسین 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 305 فرعی از 20038-

20041 اصلی واقع در نائین بخش 2 ثبت نایین به مساحت 151/50متر مربع خریداری 
رسمی مشاعی 

محمدی  سلطانی  عصمت  خانم  شماره93/4/17-139360302031000774  3-رای 
از  ثبتی قسمتی  احداثی در پالک  تابی  نخ  فرزندشیخ ملک ششدانگ  مفروزی کارگاه 
4578 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 181/55متر مربع خریداری 

ازصاحب شهریاری محمدی مالک رسمی بصورت رسمی مشاعی
فرزند  نائینی  فروتن  کیوان  آقای  شماره93/4/17-139360302031000776  4-رای 
حسین 4/7-20 سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ زمین مزروعی  پالک ثبتی 51  اصلی  
واقع درکشتزار جزیسر بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 1798/44 متر مربع 

خریداری عادی مع الواسطه از صدیقه شهدادی مالک رسمی 
کوهستانی  رمضانعلی  آقای   93/2/14-  139360302031000210 شماره  5-رای 
جزالنی فرزند علی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 
19774 اصلی واقع در روستای جزالن بخش 2 ثبت نایین بمساحت 220/55 مترمربع 

خریداری رسمی مشاعی ازوراث علی کوهستانی
6-رای شماره 139360302031000814- 93/4/26 خانم سکینه زندوانی فرزند حسین 
ششدانگ مفروزی یکباب انباراحداثی درپالک ثبتی قسمتی از 14 فرعی از 3320-3319 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 362/60 مترمربع خریداری عادی از 

محمد حسن اسد پورمالک رسمی
7-رای شماره 139360302031000823- 93/4/26 آقای رمضان حاتمی موسی آبادی 
ثبتی  درپالک  شده  بنا  احداث  درآن  که  زمینی  قطعه  مفروزی  عباس ششدانگ  فرزند 
قسمتی از 497 اصلی واقع در روستای موسی آباد بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به 

ثبت نایین بمساحت 228 مترمربع خریداری عادی از رضاقربانی وقربانعلی حیدری
8-رای شماره 139360302031000824-93/4/26 آقای رمضان حاتمی موسی آبادی 
 497 از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  عباس  فرزند 
نایین بمساحت  الحاقی به ثبت  اصلی واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان 
422 مترمربع خریداری عادی از مالکین رسمی آقایان عیسی باقری و صمد زمانی و 

قربانعلی حیدری وحسین ببران ویداله عسکری
9-رای شماره 139360302031000952-93/5/26 آقای حسن خابوری فرزند نورعلی 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 188 فرعی از 20038-

رسمی  خریداری  مترمربع   102/40 بمساحت  نایین   2 دربخش  واقع  اصلی   20041
مشاعی 

بادی  خابوری  نورعلی  آقای   93/5/26  -139360302031000953 شماره  10-رای 
فرزند قدرت اله سه دانگ مشاع ازششدانگ  یکباب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از188 فرعی از 20038-20041 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 

235/45 مترمربع خریداری رسمی مشاعی

11-رای شماره 139360302031000954-93/5/26 خانم معصومه نظری گل اشکنانی 
فرزند علی اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی احداثی درپالک ثبتی 
قسمتی از 188 فرعی از 20038-20041 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 

235/45 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
مقدم  رضاخجسته  محمد  آقای   93/5/26-  139360302031000955 شماره  12-رای 
احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  72 سهم ششدانگ  از  مشاع  6/7-30 سهم  حیدر  فرزند 
در پالک ثبتی قسمتی از 739 فرعی از 19627 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین 

بمساحت ششدانگ 213/50 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
13-رای شماره 139360302031000956- 93/5/26 خانم صغری مدبر فرزند محمد 
رضا 1/7-41 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک 
ثبتی قسمتی از 739 فرعی از 19627 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت 

ششدانگ 213/50 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
14-رای شماره 139360302031000957–93/5/26 آقای محمد علی پوربافرانی فرزند 
حسینعلی یکدانگ مشاع ازششدانگ مفروزی  یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 739 فرعی از 19627 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 137 

مترمربع خریداری رسمی ازمحمدرضا خجسته مقدم
15-رای شماره 139360302031000958-93/5/26 خانم فاطمه خجسته مقدم فرزند 
ثبتی  پالک  در  احداثی  یکباب خانه  مفروزی  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنج  محمد رضا 
بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درنایین  واقع  اصلی   19627 از  فرعی   739 از  قسمتی 

ششدانگ 137 مترمربع خریداری رسمی ازمحمدرضا خجسته مقدم
16-رای شماره 139360302031000979- 93/5/27 موقوفه وراث فاطمه بنیادی و... 
بنمایندگی اداره اوقاف وامور خیریه نایین ششد انگ خانه پالک ثبتی 452 اصلی واقع 
طرف  از  وقف  مترمربع   134/50 بمساحت  نایین  ثبت   1 بخش  نایین  پنجاهه  درمحله 

وراث فاطمه بنیادی 
مهدی  بن  علی  محمد  موقوفه   93/5/27  -139360302031000980 شماره  17-رای 
مهدیزاده بنمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه نایین ششدانگ زمین مزروعی پالک ثبتی 

804 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 نایین بمساحت 924 مترمربع
یحیایی  اسماعیل  موقوفه   93/5/27  –  139360302031000981 شماره  18-رای 
ثبتی 1948  نایین ششدانگ زمین مزروعی پالک  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی 

اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 1181 مترمربع
یحیایی  اسماعیل  موقوفه   93/5/27  -139360302031000982 شماره  19-رای 
ثبتی 1756  نایین ششدانگ زمین مزروعی پالک  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی 

اصلی واقع درکشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 897/25 مترمربع
کمال  رضایی  حسین  آقای   93/5/27  –  139360302031000983 شماره  20-رای 
آباد فرزند شیرعلی ششدانگ مفروزی سالن مرغداری احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
مترمربع   9556/90 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  گزال  درمزرعه  واقع  اصلی   4154 از 

خریداری رسمی مشاعی از مالک رسمی شیر علی رضایی
ماندگی  نوروزی  محمد  آقای   93/5/27  -139360302031000984 شماره  21-رای 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک واحد  مرغداری  احداثی درپالک 
بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  ماندگی  درروستای  واقع  اصلی   3543 از  قسمتی  ثبتی 
ششدانگ 982/25 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی آقای سید محمد موسوی و 

خریداری رسمی ازخانمها اشرف واقدس نائینی غروی فرزندان عبدالرحیم
ماندگی  نوروزی  صمد  آقای   93/5/27  –  139360302031000985 شماره  22-رای 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک واحد  مرغداری  احداثی درپالک 
بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  ماندگی  درروستای  واقع  اصلی   3543 از  قسمتی  ثبتی 
ششدانگ 982/25 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی آقای سید محمد موسوی و 

خریداری رسمی ازخانمها اشرف واقدس نائینی غروی فرزندان عبدالرحیم
آباد  جالل  عابدی  اله  فرج  آقای   93/5/27-139360302031000987 شماره  23-رای 
فرزند حسن نسبت به 10/46-391  )سیصد ونود ویک سهم وده چهل وششم( مشاع از 
13496 سهم ششدانگ اولیه زمین مزروعی باستثناء ربعیه اعیانی به پالک ثبتی قسمتی 
ازباقیمانده 48 فرعی از 31 اصلی واقع در کشتزارجزیسر بخش 2 نایین پس از کسر 
فروعات خارج شده باقیمانده بمساحت ششدانگ 8088/89 مترمربع خریداری عادی مع 

الواسطه از علی باقریان نائینی
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/6/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/6/30

م الف:267 رسول زمانی نائینی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین 

 تحدید حدود اختصاصی 
باغ  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/2/25-103/93/590/337 شماره:   23251
-128 از شماره  1332-فرعی  پالک  به شماره  واجنان  دشت  در  قفیزی  دو  محصور 
اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 که به نام سیدرضا سید هنجن فرزند سید حسین 
تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور  علت  به  که  می باشد  ثبت  در جریان 
نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب  به  اینک  گردد  آگهی 
به  و  در محل شروع   1393/8/11 روز  9 صبح  در ساعت  مرقوم  پالک  تحدید حدود 
امالک  مجاورین صاحبان  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد  عمل خواهد 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعترضات  ضمنا 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:93/06/15 م الف:49 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

 9009980351401402 پرونده:  شماره   9310110372400319 نامه:  شماره   240585
شماره بایگانی شعبه: 910717 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه 910717ج ح14 به طرفیت خواهان آقای ایرج عمرانی با وکالت 
سعید قاسمی و خواندگان 1- خانم بتول حسینی فوالدی 2- فریدون حسینی فوالدی 
 -6 فوالدی  حسینی  محمود   -5 فوالدی  حسینی  مهری   -4 فوالدی  حسینی  احمد   -3
اسکندر حسینی فوالدی 7- رضا حسینی فوالدی 8- محمود خسروی فوالدی همگی 
به نشانی اصفهان-فلکه فیض-کوی ملک-کوی گلستان-کوی سینا-انتهای کوچه دست 
آب250-ک  اصفهان-خ  نشانی  به  عمرانی  فخرالزمان   -9 گلشن-پ21،  بست  چپ-بن 
نشانی  به  عمرانی  رفعت   -10 شخصی  خسروی-منزل  نانوایی  یادگاری-جنب  شهید 
اصفهان-خ آب 250-مغازه خبازی)حاج ناظری( به خواسته دستور فروش ملک جلسه 
مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 93/7/2 ساعت 11-10 در محل اجرای شعبه 14 
اتاق 324  نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه سوم  حقوقی اصفهان واقع در خ شهید 
برگزار نماید که دراین خصوص مال مورد مزایده عبارت است از ششدانگ پالک ثبتی 
4999/5418 واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی و حق کسب و 
پیشه )که متعلق به مستاجر می باشد( به آدرس اصفهان-ضلع شرقی خیابان مصلی)آب 
انبار  250( که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک فوق به صورت یک باب مغازه و 
متصل به آن می باشد که حدود آن عبارت است از شماال به مغازه ظروف کرایه – شرقا 
به منزل محمدعلی عمرانی – جنوبا به مغازه فست فودی و غربا به پیاده روی خیابان 
مصلی می باشد که مساحت آن طبق سند مالکیت 45/5 مترمربع می باشد – سقف مغازه 
فوق کال تخریب شده و فرو ریخته ولی قسمت پایین بقایای دیوارهای کناری و میانی 
به صورت مخروبه موجود بوده و ادامه سقف قدیمی مغازه به عرض حدود یک متر 
به صورت پیش آمدگی در پیاده روی خیابان مصلی همچنان موجود می باشد. ضمنا 
مغازه فوق در پیاده روی خیابان مصلی دارای درب فلزی کرکره ای جمع شو روی 
دیوار قدیمی و دارای انشعابات آب و فاضالب مستقل می باشد. ملک فوق شامل سه 
قسمت بوده که قسمت اول آرد دان و قسمت دوم محل پخت نان و تجهیزات مربوطه 
و قسمت سوم انباری می باشد. ملک فوق در حال حاضر فاقد فعالیت شغلی می باشد 
به موارد فوق و موقعیت محل- با توجه  اجاره خواهان می باشد که  و در تصرف و 
نوع کاربری تجاری و متراژ و مساحت و انشعابات ارزش ششدانگ پالک فوق مبلغ 
2/769/960/000 ریال )به استثنای بهای ثمنیه اعیانی و حق کسب و پیشه( می باشد. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق در آدرس اعالمی بازدید 
نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه را دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ فروش را به 
 همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد.م الف:10554 

اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/2/6-103/93/338/337 شماره:   697
مزروعی و به شماره پالک 479-فرعی از شماره 193-اصلی  واقع در طرق جزء بخش 
11 که به نام خانم نصرت افتخاری طرقی فرزند حسین و غیره در جریان ثبت می باشد 
که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب 
دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
9 صبح روز 1393/8/5 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 

در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار:93/06/15 م الف:105 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز

ابالغ اخطاریه 
 8900758/2 پرونده:  بایگانی  شماره   8904002004000531/1 پرونده:  شماره   780
شماره ابالغیه: 139305102004001598 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه: 
8900758 بدینوسیله به بدهکاران پرونده کالسه فوق آقایان نادر و ایرج نوربخش و 
مامور مربوطه  برابر گزارش  که  فر  دلگشا  اعظم  نوربخش و خانم  آذر،نازیال  خانمها 
مالصدرا- شیراز-خ  اصفهان-دروازه  نشانی:  به  است  نگردیده  میسر  واقعی  ابالغ 
قربانی  علی  آقای  بستانکار  تقاضای  طبق  که  می گردد  ابالغ  پانزدهم-پالک38  خیابان 
اصفهان  ثبت   4 بخش  در  واقع   4729/9 شماره  به  ثبتی  پالک  وثیقه، ششدانگ  مورد 
موضوع سند رهنی 36550-1377/05/29 تنظیمی دفترخانه شماره 62 اصفهان متعلق 
به آقای یحیی نوربخش که در مقابل طلب علی قربانی در رهن قرار گرفته است طبق 
ارزیابی گردیده  به مبلغ 9/006/000/000 ریال  ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
مدت  ظرف  می شود  اخطار  شما  به  بدینوسیله  اجرایی  نامه  آیین   101 ماده  برابر  لذا 
پیوست کردن قبض سپرده  با  را  اعتراض خود  کتبًا  باید  تاریخ درج آگهی  از  5 روز 
دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ هفت میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه 
خواهد  آگهی  قیمت  همان  به  و  قطعی  ارزیابی  نرسید  اعتراض  فوق  مقرر  ترتیب  به 

شد.م الف:14576 اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

شورای   14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   562/93 کالسه:  قرار:93/6/3-906  شماره   802
شهید  دبستان  میر-روبروی  اصفهان-خ  نشانی:  قاسمی  عبدا...  خواهان:  اختالف  حل 
نشانی:  مریکی  پور  حسین  پری  جان  خوانده:  مهر-)ایمانی(-پ26  بست  احسانی-بن 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو وانت مزدا به شماره انتظامی 
916د86-ایران53 شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
دعوی  در خصوص  اختالف:  رای شورای حل  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل 
خواهان عبدا... قاسمی به طرفیت خوانده جان پری حسین پور مریکی به خواسته الزام 
به انتقال سند رسمی خودرو وانت مزدا به شماره انتظامی 916د86-ایران53 به انضمام 
مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وارده  مطلق خسارات 
ازطرف  شده  ارائه  های  قولنامه  خودرو،مالحظه  مالک  آخرین  خصوص  در  انتظامی 
قانونی ماده نشر آگهی در جلسه رسیدگی  ابالغ  خواهان و همچنین خوانده علی رغم 
حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
انتقال  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  به حضور  مریکی  پور  پری حسین  جان  خوانده 
رسمی سند خودرو ذکر شده در باال به نام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از 
آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:14034 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/3/28 حوزه 14 شورای  به موجب رای شماره 460  803 کالسه:1770-92 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکرم براتی راشکنی 
نسبت  و  دفترخانه  در  به حضور  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  محمد  فرزند 
علیرضا  له  نام محکوم  به  به پالک13-773ل34  پیکان سواری  انتقال سند خودرو  به 
 علی اکبری فرزند فرصتعلی به نشانی شهرضا-خ حافظ غربی-ابتدای ک ش سروری-
به  دادخواست  مقوم  طبق  حق االجرا  عشر  نیم  و  اکبری  علی  دوزی  لحاف   مغازه 
مبلغ 3/100/000 ریال. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:14035 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

تجلیل از قهرمانان ورزشی
مراس��م تجلی��ل از قهرمانان رش��ته های 
مختلف ورزش��ی دیروز )جمعه( در سالن 
همایش های بین المللی صداوسیما انجام 
شد. همان گونه که از پیش هم اعالم شده 
بوده، این مراس��م با حضور دکتر حس��ن 
روحان��ی رئیس جمه��وری در س��الن 
همایش های صداوسیما برگزار شد و جوایز ورزشی قهرمانان 
کش��ورمان در آستانه بازی های آس��یایی 2014 اینچئون به 
آنان اهدا شد.هفدهمین بازی های آسیایی 2014 رسماً از 28 
شهریورماه در شهر اینچئون کره جنوبی برگزار خواهد شد و 
صدها ورزشکار زن ومرد در 36 رشته المپیکی و غیر المپیکی 
باهم رقابت خواهند ک��رد. این رقابت ها ت��ا 12 مهرماه ادامه 
خواهد یافت.290 ورزش��کار ایرانی در 22 رش��ته نیز در این 

رقابت ها با حریفان آسیایی خود به رقابت خواهند پرداخت.

 نهرودی: بعد ازاینچئون نیاز
 به جوانگرایی داریم

مدیر فنی تیم ملی بوکس ایران با اشاره به 
اینکه نفرات اعزامی به بازی های آسیایی 
2014 بهتری��ن بوکس��ورهای کش��ور 
هس��تند، گفت: پس از پای��ان بازی های 
آسیایی اینچئون نیاز به جوانگرایی داریم.

 حس��ین نهرودی مرب��ی باتجربه بوکس 
ایران که هم اکن��ون به عنوان مدی��ر فنی در کن��ار تیم ملی 
بزرگ ساالن حضور دارد، اظهار داش��ت: تیم ایران تمرینات 
خود را به خوبی و باه��دف دنبال کرده و اردوها و مس��ابقات 

بین المللی مناسبی را نیز پشت سر گذاشته است.
نهرودی با اشاره به اینکه بیشتر کار نظارتی را در تیم ملی بر 
عهده دارد تصریح کرد: قطعاً تیم ایران دراینچئون مدال کسب 

می کند ولی باید بدانیم که کار بسیار سختی داریم.
وی ادام��ه داد: از 10 وزن، 6 نفر انتخاب ش��ده اند که همگی 

باتجربه بوده و در مسابقات متعددی حضور یافته اند.
نهرودی در پاسخ به این سؤال که برای کاروان ایران تنها مدال 
طال ارزشمند است و آیا تیم ایران توانایی کسب مدال طال را 
دارد افزود: برای رسیدن به مدال طال باید بوکسورهای خوب 

را شکست داد ولی ما نیز ناامید نیستیم.
وی ادامه داد: احس��ان روزبهانی و علی مظاهری پرامیدترین 
بوکس��ورهای ایران برای رس��یدن به مدال طال در اینچئون 

هستند.

جباری بهترین بازیکن  ماه آگوست 
لیگ قطر شد

مجتبی جباری بر اساس آمارگرفته شده 
از نرم اف��زار پ��روزون که عملک��رد تمام 
بازیکنان لیگ قطر را محاس��به می کند، 
به عنوان بهترین بازیکن ماه آگوست این 
لیگ معرفی ش��د و جایزه اش را دریافت 
کرد.بر اس��اس تصمیم مسئوالن فوتبال 
قط��ر در پای��ان هرماه می��الدی بهترین 
بازیکن لیگ این کشور بر اساس آمار ارائه شده از این نرم افراز 
به صورت علمی - و نه از طریق نظرس��نجی- اعالم و معرفی 
می ش��ود. بر همین اس��اس مجتبی جباری به دلیل عملکرد 
خوبش در تیم االهلی در ماه آگوست عنوان بهترین بازیکن را 
از آن خود کرد.جایزه جباری در حاشیه تمرین االهلی به وی 

اهدا شد.

زیکو: مربیگری در هندوستان چالش 
جدید من است

زیکو، بازیکن افس��انه ای پیش��ین کشور 
برزیل تصمیم گرفته در فوتبال باشگاهی 
هندوستان فعالیت مربیگری انجام دهد.

بر اس��اس گزارش ها منتشرش��ده چهره 
61 س��اله هدایت تیم اف.ث.ج��ووا را به 
مدت 10 هفته در ماه اکتب��ر )از ابتدای 
مهرماه 93( و در سوپرلیگ هندوستان بر 
عهده خواهد گرفت.وی پیش تر مسئولیت تیم الغرافه قطر را 
بر عهده داش��ت. در تیم جدیدش یکی از شاگردان معروفش 
»روبر پیرس«  فرانسوی خواهد بود.زیکو در این مورد به یکی 
از روزنامه های کش��ورش گفت: خوشحالم کار در هندوستان 
به من پیشنهاد شد. حضور در این کش��ور پر تمدن و مملو از 
فرهنگ های گوناگون برای من یک چالش بزرگ شغلی است. 

امیدوارم از این حضور به تجربیات خوبی برسم.

 رونالدو: پرتغال قهرمان یورو 
2016 است

کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال می گوید 
به قهرمانی در سه گانه اس��پانیا و اروپا با 

رئال چشم دوخته است.
س��ال 2013 ب��رای کریس��تیانو رونالدو 
س��ال بس��یار خوبی بود. او توانس��ت به 
سلطه چهارساله لیونل مسی پایان دهد 
و به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب ش��ود و دومین توپ 
طالی خود را به دست آورد.رئال مادرید هم با درخشش این 
س��تاره پرتغالی توانس��ت پس از یک دهه قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورد. رونالدو می گوید در سال 2014 
می خواهد به اوج درخشش خود برسد. او در گفت وگویی که 
با روزنامه دیلی تلگراف داش��ت، گفت: س��ال بسیار خوبی را 
پشت س��ر گذاش��تم. قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا پس از 
مدت ها برای رئال به دست آمد. قهرمانی در جام حذفی را هم 
به دست آوردیم و این باعث ش��د تا نفس راحتی بکشیم.تیم 
ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی 2014 برزیل نمایش بسیار 
ضعیفی داشت و حتی نتوانست از مرحله گروهی صعود کند 
بااین حال کریستیانو رونالدو کاپیتان این تیم معتقد است که 
 تیمش در رقابت های یورو 2016 جام قهرمانی را باالی س��ر

 خواهد برد.

6
اختتامیه مسابقات فوتبال نونهاالن محالت اصفهان

فینال و مراسم اختتامیه سومین دوره مس��ابقات فوتبال نونهاالن محالت شهر اصفهان از 
ساعت 18 عصر دیروز جمعه 14 ش��هریورماه، در ورزشگاه کردآباد اصفهان برگزار شد که 

در پایان این مراسم، جنگ شادی نیز به مناسبت میالد حضرت امام رضا )ع( انجام گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال 
کشورمان تأکید کرد که 
باشگاه های فوتبال باید 
از جرق��ه فوتب��ال پای��ه 
استفاده کرده و آن را تبدیل 

به شعله آتش بزرگی کنند.
در  کفاش��یان  عل��ی 
جش��نواره فوتبال پایه 
و مراس��م افتتاحی��ه 
این جش��نواره عنوان 
کرد: م��ا برنامه های 
مختلف��ی در ارتباط 
با فوتبال پایه داریم 
که آن ه��ا را بانظم و 
ی��ک برنامه ریزی 
م��دون در تم��ام 
استان ها پیگیری 
ی  و . می کنی��م
اف��زود: تمامی 
ی  ن ها س��تا ا
کشور موظف بودند که مدرس��ه فوتبال راه اندازی کنند 
و امسال حدود 40 هزار کودک و نوجوان در این مدارس 
حضور یافتند و فعالیت آن ها در اس��تان ها پیگیری شد. 
درنهایت منتخب این 40 هزار نفر به جش��نواره راه پیدا 
کردند و آن ه��ا از این به بعد زیر نظ��ر خواهند بود.رئیس 
فدراس��یون فوتبال کش��ورمان تأکید کرد: نباید فوتبال 
پای��ه را از برنامه های فدراس��یون فوتبال ح��ذف کنیم. 
فوتبال پایه به صورت کامل موردحمای��ت ما خواهد بود 
و AFC نیز تأکید زی��ادی دارد تا روی فوتب��ال پایه کار 
ش��ود. همین بازیکنان می توانند در آینده تیم های ملی 
ما را تش��کیل دهند.کفاش��یان در خص��وص برنامه های 
فدراس��یون فوتبال برای پیگیری وضعیت این بازیکنان 
گفت: برای هم��ه آن هایی که در جش��نواره فوتبال پایه 
حضور دارند شناسنامه ای تشکیل خواهیم داد و به صورت 
دائمی وضعیت آن ها را پیگیری می کنیم. تمامی استان ها 
زیر نظر خواهند بود و می خواهیم لیگ هایی را هم تشکیل 
دهیم تا بازیکنان پایه بتوانن��د در این لیگ ها حضور پیدا 
کنند. اگر باش��گاه ها در این لیگ ها و فوتبال پایه شرکت 
نکنند بودجه ای رانزد ما دارند که ما این بودجه را به آن ها 

نمی دهیم.وی بابیان اینکه وضعیت تیم های پایه به صورت 
جدی پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: ما در فوتبال 
پایه برنامه ریزی خود را انجام داده ایم و آن هایی که باید از 
این جرقه استفاده کرده و آن را تبدیل به شعله آتش بزرگی 
کنند، باشگاه ها هستند. باشگاه های فوتبال ما نباید فقط به 
فکر تیم های بزرگ سال خود و قهرمانی باشند و بهتر است 
بیایند این بازیکنان پایه را موردحمایت و تحت پوشش قرار 
دهند.رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان یادآور شد: به این 
دلیل که فوتبال پایه اهمیت زیادی دارد بودجه خوبی را هم 
صرف این رده سنی کرده ایم و به همین دلیل تأکیدداریم 
که باشگاه ها به فوتبال پایه اهمیت بدهند که اگر این کار 
صورت نگیرد بودجه آن ها پرداخت نمی شود.کفاش��یان 
درباره اینکه آیا در مناطق محروم هم فوتبال پایه پیگیری 
می شود یا نه، گفت: ما در هر بخشی برنامه ریزی های خود را 
انجام داده ایم و در فدراسیون فوتبال بخش آکادمی وظیفه 
تعلیم و تربیت را بر عهده دارد که به صورت منظم این کار 

صورت می گیرد.
در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای استان های 

فعال در بخش پایه
رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم افتتاح دومین فستیوال 
ملی تیم های پای��ه بیان کرد: ما برای اس��تان هایی که در 
بخش پایه فعال باشند بسته های تشویقی در نظرخواهیم 
گرفت.علی کفاش��یان با تأکید بر اینکه نبای��د بازیکنان 
تیم های پایه خیل��ی زود از چرخه فوتبال حذف ش��وند 
ادامه داد: برای این رده سنی باید یک کار اساسی صورت 
بگیرد و مطمئن باشید توجه به فوتبال پایه می تواند سبب 
رشد فوتبال ایران شود. ما برای تمام بازیکنانی که در این 
جشنواره حضور دارند، یک شناس��نامه فوتبالی تشکیل 
داده ایم تا فعالیت های آن ها را رصد و پیگیری کنیم. ضمن 

اینکه به استان های فعال بسته های تشویقی خواهیم داد.
کفاشیان با اشاره به حمایت از تیم های پایه گفت: ما نباید 
تنها روی بازیکنان و لیگ برتر باشد بلکه باید باشگاه ها بر 

روی تیم های فوتبال پایه نیز تمرکز داشته باشند.
احسانی: در سخت افزار و امکاناتی مثل زمین تمرین 

دچار کمبود هستیم
رئیس کمیسیون آموزش فدراسیون فوتبال ایران گفت: 
باید ازنظر س��خت افزاری پیش��رفت کنیم و در داش��تن 
امکاناتی مثل زمین تمرین و مسابقه دچار کمبود هستیم.

محمد احسانی نیز در این مراسم گفت: این حرکت خوبی 
است؛ اما باید از طریق باشگاه ها فوتبال پایه را رشد دهیم. 
در همه جای دنیا باشگاه ها در بحث پایه فعالیت می کنند 
اما در کشور ما استعدادیابی، پرورش و نگهداری از بازیکنان 
پایه از راه دیگری انجام می شود. البته همین که فدراسیون 
این امور را دنبال می کند حرکت بسیار خوبی است؛ اما باید 
به سمتی حرکت کنیم که باشگاه ها در این امر پیشرفت 
کنند.وی افزود: این فستیوال قرار است به صورت بین المللی 
هم دنبال شود؛ اما همان طور که تأکید کردم راه پیشرفت 
و رشد بازیکنان از طریق باشگاه ها است. ما باید به سمتی 
برویم که ازنظر س��خت افزاری پیش��رفت کنی��م و دارای 
زمین های تمرین و مس��ابقات بهتری ش��ویم. موضوعی 
که به ش��دت در آن کمبود داریم. متأس��فانه برنامه های 
فوتبال ایران به صورت کوتاه مدت دنبال می شود و مدیران 
و مربیان خیل��ی زود تغییر می کنند. م��ا باید نگاه نتیجه 
گرا را کنار بگذاریم و ب��ه دنبال برنامه های بلندمدت برای 
تربیت بازیکنان باشیم. یک باشگاه دو میلیارد هزینه صرف 
خرید دو بازیک��ن می کند اگر یک میلی��ارد این هزینه را 
صرف تیم های پایه کنیم خیلی زود برآورد آن را به دست 

می آوریم.

تأکید رئیس فدراسیون فوتبال بر اهمیت به فوتبال پایه

باشگاه ها باید از جرقه استفاده و آن را تبدیل به آتش کنند
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ما در دفاع اشتباهات 
زیادی داشتیم

درخشش  هیئت 
ژیمناستیک استان

اصغر نکوگل رئیس هیئت ژیمناستیک اس��تان اصفهان با اعالم 
این خبر اظهار داشت: فدراسیون ژیمناستیک بر اساس عملکرد، 
هرساله به ارزیابی هیئت های استانی می پردازد و بر اساس ارزیابی 
صورت گرفته، درجه بس��یار عالی به هیئ��ت اصفهان اختصاص 
پیداکرده است.وی موفقیت های کسب ش��ده در سال گذشته را 
دلیل اصلی اختصاص درجه بس��یار عالی به هیئت ژیمناستیک 
اس��تان اصفهان دانس��ت و افزود: ورزش��کاران اصفهانی در سال 
گذشته در مس��ابقات قهرمانی کشور و باش��گاهی بانوان و آقایان 
به عناوین ارزشمندی دس��ت پیدا کردند و در دو دوره مسابقات 
کشوری و باشگاهی نیز میزبانی را بر عهده داشتیم.رئیس هیئت 
ژیمناستیک استان اصفهان ارتقای س��طح فنی مربیان را یکی از 
اولویت های این هیئت عنوان کرد و گفت: پیشرفت ژیمناستیک 

استان در گروی ارتقای سطح فنی و علمی مربیان است.

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در واکنش به شکست سنگین برابر 
آرژانتین گفت: ما در خط دفاعی اشتباهات زیادی را مقابل آرژانتین 
مرتکب شدیم.تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین بازی خود پس از 
جام جهانی 2014 مقابل آرژانتین به میدان رفت و در دیداری که 
تداعی کننده بازی دو تیم در فینال جام جهانی بود شکست سنگین 

4 بر 2 را مقابل هواداران خود در شهر دوسلدورف متحمل شد.
یواخیم لوو سرمربی تیم ملی آلمان در پایان این بازی بیان کرد: ما 
در این بازی خوب دفاع نکردیم و در خط دفاعی اشتباهات زیادی 
را مرتکب ش��دیم. البته من نمی توانم از بازیکنان آلمان انتقاد کنم 
چرا که تغییراتی در ترکیب خود داشتیم و آن ها تازه کنار یکدیگر 

قرارگرفته بودند.
وی افزود: ما در نیمه نخست خوب بازی کردیم و سه تا چهار شانس 

را ایجاد کردیم ولی از آن ها استفاده الزم را نبردیم.

فستیوال ملی فوتبال پایه ایران
دومین فس��تیوال ملی فوتبال زیر 12 س��ال ایران با حضور 
مسئوالن فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان به طور رسمی 
آغاز به کارکرد. در مراس��م افتتاحیه این فستیوال مسئوالن 

فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان حضور یافتند

انتقام به سبک آرژانتین
تیم ملی فوتبال آرژانتی��ن با برتری 4 ب��ر 2 برابر آلمان در 
دیداری تدارکاتی انتقام شکست در دیدار پایانی جام جهانی 
را از قهرمان جهان گرفت. در دیدار چهارشنبه شب، آرژانتین 

در غیاب لیونل مسی به مصاف قهرمان جهان رفت.

رونمایی از تمبر اینچئون
در مراسم بدرقه ورزش��کاران اعزامی به بازی های آسیایی اینچئون تمبر 
ویژه ای از سوی اداره پست کشور تهیه شد که نوبخت سخنگوی دولت آن 
را ُمهر زد و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رئیس 
کمیته المپیک یادداشت هایی را به نشانه یادگاری روی تمبر یادبود نوشتند.

نبرد نابرابر صدا و سیما با فدراسیون بر سر حق پخش

 بازهم تلویزیون، فوتبال را ضربه فنی می کند؟

پیست تارتان اصفهان تا پایان 
تابستان به بهره برداری می رسد

رئیس هیئت دو و میدانی استان اصفهان گفت: پیمانکار 
برای تکمی��ل زمین تارت��ان 2 هفته وقت طل��ب کرده و 
امیدواریم تا پایان تابستان برحسب قول هایی که داده ایم، 

این زمین دوومیدانی را بهره برداری کنیم.
رسول یزدی زاده درباره وضعیت کنونی این هیئت اظهار 
کرد: خوشبختانه شاهد انسجام بیشتری بین خانواده دو 
و میدای اس��تان هس��تیم و برنامه های این هیئت باقوت 

باالتری در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: قاس��می و رحیم��ی 2 نماینده اصفهان 
با مربی خود در اردوی تیم ملی رش��ت، به س��ر می برند 
و خوش��بختانه در شرایط خوبی هس��تند و تاکنون هیچ 
مشکلی نداشته اند و امیدواریم که برای مسابقات آسیایی 
اینچئون کره به آمادگی بیشتری دست پیدا کنند.رئیس 
هیئت دوومیدانی استان اصفهان به وضعیت کنونی زمین 
تارتان اشاره کرد و افزود: برحس��ب بازدیدهایی که شده 
ازجمله کارشناس فنی فدراس��یون، وضعیت ورزشگاه را 
برای ادامه فعالیت ساماندهی کرده ایم و تمام پیش نیازهای 
این زمین، انجام شده است.وی درباره مسابقات پیش روی 
این هیئ��ت گفت: ام��روز برترین های نوجوانان پس��ر به 
میزبانی رشت برگزار می شود که 2 نفر از اصفهان شرکت 
می کنند و در بخش بانوان که در تهران برپا می شود، 3 نفر 
از ورزشکاران اصفهانی حضور خواهند داشت.یزدی زاده 
تصریح کرد: مس��ابقات آموزش��گاه ها با همکاری هیئت 
و آموزش وپ��رورش در اس��تان اصفهان برگزار ش��د که 
خوشبختانه تیم آموزش��گاه ها در مقطع راهنمایی مقام 
نخست ایران را کس��ب کرد و جای خوش��حالی دارد که 
ظرفیت های آموزش وپرورش درزمینهٔ ورزش دوومیدانی 

بسیار خوب است.
وی به ظرفیت کنونی دوومیدانی اس��تان اصفهان اشاره 
کرد و افزود: ظرفیت کنونی دوومیدانی اس��تان اصفهان 
حاصل سال ها تالش اس��ت و می طلبد که ادارات ورزش 
شهرستان ها توجه بیش��تری را به این ورزش پایه داشته 
باشند و درست است که امسال 2 تیم ذوب آهن و مقاوت 
رادر لیگ داش��تیم اما به نظر بند حق دوومیدانی استان 
 اصفهان اس��ت که س��ال آینده یک تیم منظم را داش��ته 
باشیم.رئیس هیئت دوومیدانی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: درخواس��ت م��ا از باش��گاه های بزرگ این اس��تان 
اس��ت که در زمان باقی مانده تا پایان س��ال، با همکاری 
بیش��تر ب��ا ورزش دوومیدان��ی بتوانیم تیمی منس��جم 
 را به وج��ود بیاوریم تا بتوان��د در س��کوی قهرمانی قرار 

بگیرد.
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واکنش صداوس��یما در مقابل موج رسانه ای که مدیران 
باشگاه ها برای دریافت حق پخش راه انداخته اند، سکوت 

است؛ فقط سکوت.
فدراس��یون فوتبال به ش��دت پیگیر ماجرای حق پخش 
است؛ حق پخشی که س��ازمان صداوسیما خیلی هم آن 
را حق فوتبال نمی داند. فدراسیون فوتبال که سال های 
درازی است بر سر این ماجرا با صداوسیما مشکل دارد، 
هنوز نتوانس��ته در این مورد ب��ا این س��ازمان به توافق 
برسد. هرسال فدراس��یون فوتبال رقمی را به عنوان رقم 
پیشنهادی اعالم می کند و صداوسیما هم بدون توجه به 
این رقم، رقم بسیار کمتری را پیشنهاد می دهد و همان 

رقم هم قطعی می شود.
 در س��ال های گذش��ته هیچ وق��ت زور فدراس��یون به 
صداوس��یما نرس��یده و همیش��ه برنده ای��ن چانه زنی، 

تلویزیون بوده است.
حاال در ش��رایطی ک��ه 6 هفت��ه از مس��ابقات لیگ برتر 
برگزارشده، مدیران باش��گاه ها و مسئوالن فدراسیون به 
فکر گرفتن ح��ق واقعی فوتبال افتاده ان��د. در این مورد 
جلسات بس��یاری هم برگزارش��ده و خروجی تمام این 
جلسات این بوده که رئیس فدراسیون فوتبال بگوید اگر 
تلویزیون حق واقعی فوتب��ال را نمی دهد، لیگ تعطیل 
خواهد ش��د. علی کفاش��یان روز سه ش��نبه گفت: »اگر 
نمی خواهند حق پخش بدهند لیگ باشگاهی را تعطیلی 

می کنیم. می گویند می خواهیم بهترین در آسیا باشیم اما 
بی پول بی همه امکانات مگر می شود؟! می گویند که ما 
فالنی را نمی خواهیم اما پول هم باید بدهیم. بدون پول 

مگر می شود.«
علی کفاشیان مذاکرات با صداوسیما را طوری پیش برده 
که حس��ن تقدس نژاد معاون مالی واداری صداوس��یما 
حتی حاضر نیس��ت با او به صورت مستقیم مذاکره کند. 
در چنین ش��رایطی جامعه فوتبال دس��ت به دامن وزیر 
ورزش ش��ده تا ش��اید محمود گودرزی بتواند شرایط را 
طوری پیش بب��رد که تلویزیون پول بیش��تری بپردازد. 
مدیران باش��گاه ها و فدراس��یون اخیراً اعالم کرده اند از 
رقم 160 میلیارد تومانی که برای حق پخش درخواست 
کرده ان��د، نهایتاً 50 درصد را کس��ر می کنن��د و حاضر 
نیس��تند با رقمی کمتر از 80 میلیارد تومان حق پخش 
را به تلویزیون بدهند. اما صداوسیما همچنان بر رقم 22 
میلیارد تومانی که پیش��نهاد داده بود پافشاری می کند. 
 آیا در چنین شرایطی وزیر ورزش می تواند حق فوتبال را 

بگیرد؟
صداوس��یما به عن��وان نه��ادی مس��تقل ک��ه بودج��ه 
مس��تقل دارد، بارها ثابت کرده که اگر نخواهد با دولت 
همراهی کند، حتی مس��ئوالن رده باالتر از وزیر ورزش 
هم نمی توانن��د خللی در تصمیم��ات این نه��اد ایجاد 
کنند. حاال هم که این نهاد به دلی��ل وضعیت اقتصادی 

کش��ور بیش از هر زمان دیگ��ری نیازمند 
نقدینگ��ی اس��ت، بعید اس��ت که زی��ر بار 
رقم حدود 4 براب��ری اهالی فوتب��ال برود. 
بااین ح��ال مدی��ران باش��گاه ها همچنان 
امیدوارن��د ک��ه فدراس��یون مش��کالت 
 باش��گاه ها را درک کن��د و پول بیش��تری

 بدهد.
علیرضا رحیمی مدیرعامل پرسپولیس در 
این م��ورد می گوید: »مس��ئله حق پخش 
موضوع مهمی است که باشگاه های فوتبال 
بر روی آن حس��اب کرده ان��د و این موضوع 
برای همه تیم ه��ای لیگ برت��ری موضوع 
مهمی اس��ت و از ضرغامی انتظار داریم که 
یک جلسه با مدیران لیگ برتری برگزار کند 
و مطمئن هستم که در صورت برگزار شدن 
این جلسه این موضوع هم برای ضرغامی باز 
می ش��ود و او متوجه خواهد شد که مشکل 

چیست.
 وقتی ضرغام��ی بداند باش��گاه های فوتب��ال چقدر 

مشکالت مالی دارند و وضعیت پولی آن ها بد است، قطعاً 
به فوتبال کم��ک خواهد کرد چون باش��گاه ها درآمدی 
ندارند و البت��ه همه بازی های پرس��پولیس از تلویزیون 
پخش می ش��ود و این حق باشگاه ماس��ت که باالترین 

درآمد را از حق پخش تلویزیونی داشته باشیم.«
باش��گاه ها حتی تصمی��م گرفته ان��د در ص��ورت عدم 
 توافق با صداوس��یما، مانع ورود دوربین ها به ورزش��گاه

 شوند.
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یادداشت

مصطفی حیدری رئیس جدید 
شورای اسالمی شهرکرد شد

در آستانه دومین سال فعالیت شورا،مصطفی حیدری با کسب 
اکثریت آرا به عنوان رئیس ش��ورای اس��امی ش��هرکرد برای 
مدت یک سال انتخاب شد.در انتخابات هیئت رئیسه سال دوم 
اعضای شورای ش��هرکرد، علیرضا توکلی به سمت نایب رئیس 
شورای اسامی ش��هرکرد انتخاب و معرفی شد. بر اساس این 
گزارش، فرج اهلل ارژنگ و زهرا عطایی از س��وی اعضای شورای 
شهر به عنوان منشی اول و دوم این شورا انتخاب شدند.کوروش 
ملک پور نیز به عنوان خزانه دار شورای اسامی شهرکرد معرفی 
شد.پیش ازاین محمدرضا بیاتی ریاست شورای اسامی شهرکرد 
را بر عهده داش��ت.انتخابات چهارمین دوره انتخابات ش��هر و 
روستای کشور 24 خردادماه س��ال گذشته همزمان با سراسر 

کشور در چهارمحال بختیاری برگزار شد.

 ستاد خدمات سفر در 
استان تشکیل شد

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه 
به آغاز موج سوم سفرها در چهارمحال و بختیاری ستاد خدمات 
س��فر با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه آمادگ��ی ارائه خدمات 
به مسافران تابس��تانی است.بهمن عس��گری در جلسه ستاد 
اجرایی خدمات سفر استانی اظهار کرد: شرح وظایف کمیته ها 
و برنامه های خدمات رس��انی در دور سوم س��فرهای استانی از 
سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری استان 

پیگیری و بررسی می شود.
وی خواس��تار ارائ��ه گ��زارش کمیته های اجرایی مس��تقر در 
دس��تگاه های مربوطه برای خدمات رس��انی بهتر به مسافران 
شد و افزود: با توجه به آغاز موج سوم سفرها در شهریورماه باید 
با برنامه ری��زی دقیق و همه جانبه بتوان خدم��ات ارزنده ای به 

مسافران ارائه نمود.

چهارمحال و بختیاری موفق به کسب 
رتبه عالی در پروژه مهر شد

مدی��رکل آموزش وپ��رورش چهارمحال و بختی��اری گفت: 
چهارمحال و بختیاری در سال گذشته رتبه عالی را در پروژه 
مهر کسب کرد و امسال تاش ما باید بر این باشد که جایگاه و 

رتبه خود را در سطح کشور حفظ کنیم.
علیرض��ا کریمی��ان در جم��ع مدی��ران مدارس متوس��طه 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به محورهای اساسی در حوزه 
آموزش وپرورش استان اظهار کرد: آنچه باید مدنظر مدیران 
در خط مقدم تعلیم و تربیت قرار گیرد، بحث ارتقای کیفیت 

آموزش است.
وی افزود: یکی از سیاس��ت های وزارت آموزش وپرورش این 
اس��ت که مدارس باکیفیت و عمق بخش��ی ب��ه فعالیت های 

آموزشی خود، در ارتقای آموزش گام های مطلوبی بردارند.

افتتاح  نمایشگاه ویژه 
بازگشایی مدارس در شهرکرد

نمایشگاه پاییزه، ویژه بازگشایی مدارس در محل 
نمایشگاه های دائمی شهرکرد افتتاح شد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختی��اری در آیی��ن افتت��اح ای��ن نمایش��گاه، 
اظهار کرد: این نمایش��گاه به م��دت 10 روز تا 21 
شهریورماه اقام اساسی دانش آموزان و خانواده ها 
را ارائه می کند. سید نعیم امامی بابیان اینکه اقام 
نمایش��گاه پاییزه با تخفیف 5 تا 20 درصد عرضه 
می ش��ود، اف��زود: خانواده ها می توانن��د همه روزه 
از س��اعت 15 تا 22 از این نمایش��گاه در شهرکرد 
دیدن کنند. به گفته وی، در این نمایشگاه کاالهای 
اساسی، انواع لوازم تحریر، کیف و کفش و پوشاک 
در 79 غرفه عرضه شده اس��ت. امامی خاطرنشان 
کرد: در کنار این نمایشگاه در برخی فروشگاه های 

استان نیز فروش فوق العاده خواهیم داشت.

۱۲ مسجد در شهرستان 
فارسان احداث می شود

دبیر ستاد هماهنگی مس��اجد شهرستان فارسان 
گفت: عملیات احداث 12 مس��جد در روستاهای 
بخش بابا حیدر شهرستان فارسان تا پایان امسال 
تکمیل می شود.حجت االسام سید مهدی یعقوبی 
با اشاره به اینکه مساجد در گسترش فرهنگ اصیل 
اسامی در جامعه نقش مؤثری دارند، اظهار کرد: 
با گسترش مساجد و س��وق دادن جوانان به سوی 
مس��اجد می توان به اصاح جامعه کمک کرد.وی 
از تکمیل عملیات احداث 12 مسجد در شهرستان 
فارسان تا پایان امسال خبر داد و افزود: این تعداد 
مسجد در روستاهای بخش بابا حیدر این شهرستان 
س��اخته می ش��ود.دبیر س��تاد هماهنگی مساجد 
شهرستان فارس��ان بابیان اینکه در این شهرستان 
 100 مس��جد وج��ود دارد، گفت: ب��ا تکمیل این

 12 مسجد، تمامی شهرها و روستاهای شهرستان 
فارسان از مسجد برخوردار می شوند.حجت االسام 
 یعقوبی تصریح ک��رد: برای تکمیل این مس��اجد 
5 میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است که پیش بینی 
می شود این مساجد تا پایان امسال به بهره برداری 
برس��د.وی افزود: بخش��ی از اعتبار موردنیاز برای 
تکمیل این مساجد از سوی دفتر نماینده ولی فقیه 

در استان و خیران مسجد ساز اهداء می شود.

اخبار کوتاه یادداشت دومینجشنوارههلودرسامانبرگزارمیشود
مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دومین جشنواره هلو 1۶ 

شهریور ماه به مدت یک روز در شهرستان سامان برگزار می شود.
 هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ارقام مختلف هلو، کمک به تولید محصول ارگانیک 

و سالم و معرفی باغداران پیشرو در کشت این محصول است.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری 
 گف��ت: هش��تمین جش��نواره ش��اهنامه خوانی مناطق

 زاگرس نش��ین در لردگان آغاز به کارکرد.جواد کارگران 
اظهار کرد: هشتمین جشنواره شاهنامه خوانی طی اعام 
فراخوان دبیرخانه این جش��نواره، با حضور اس��تان های 
اصفه��ان، خوزس��تان، ف��ارس، کرمانش��اه، کهکیلویه و 
بویراحمد، لرس��تان، ایام، همدان، بوش��هر، کردستان و 
چهارمحال و بختیاری در س��ه بخش و رده های مختلف 

سنی برگزار می شود.
 وی با اش��اره به ش��رایط برگزاری این جش��نواره افزود: 
هنرمندان عاقه مند در این منطق��ه می توانند در بخش 
شاهنامه خوانی با ارسال س��ی .دی  )صوتی و تصویری( و 
اجرای بندهایی از شاهنامه فردوسی به دبیرخانه جشنواره و 
رعایت حداقل زمان 15 دقیقه اجرا در این جشنواره شرکت 
کنند. به گفته وی، شاهنامه خوان باید قطعه اجرایی خود 
را در بخش های حماس��ی، پندو اندرز و مضامین اخاقی 

مشخص کند.
کارگران خاطرنشان کرد: در بخش پژوهی این جشنواره 
محتوی مقاالت ارائه شده باید حاوی نوعی تفکر بوده و قالب 

پژوهشی در آن حفظ شود.
وی با اش��اره به حداقل زمان 15 دقیقه اج��رای نقالی در 
اثر فرستاده شده به دبیرخانه، گفت: تکمیل و ارسال فرم 
مشخصات به طور کامل و ارسال یک قطعه عکس 4*3 به 

دبیرخانه الزامی است. 
کارگران تأکید کرد: آثار ارسال شده ازلحاظ مقام، اصول و 
فن موسیقی مربوط به شاهنامه خوانی و ادبیات شاهنامه 
و تصویرسازی جنبه های زیباش��ناختی اجرا و بیان مورد 
ارزیابی ق��رار خواهند گرف��ت.وی 10 مهرم��اه را آخرین 
فرصت ارسال اثر به این جشنواره دانست و افزود: دبیرخانه 
این جشنواره تا 17 مهرماه آثار مرتبط با موضوع را پذیرش 
می کند.به گفته وی، ش��رکت کننده در صورت پذیرفته 
شدن باید همان قطعه ارسال ش��ده به دبیرخانه که مورد 
بازبینی قرار می گیرد را در جشنواره اجرا کند؛ همچنین 
دبیرخانه جشنواره به آثاری که فاقد کیفیت صدا و تصویر 
باشند ترتیب اثر نخواهد داد.کارگران اظهار کرد: هنرمندان 
می توانند آثار خود را به اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، 
شهرستان لردگان، خیابان کمال الملک، جنب چشمه برم 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی لردگان ارسال و یا با شماره 
تلف��ن 03825222477 و تلفک��س 03825220577 

تماس بگیرند.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از برگزاری همایش آموزش��ی مزای��ای زایمان طبیعی 
برای بانوان و مادران باردار به صورت همزمان در سراسر 

استان خبر داد.
عباس بحرینی اظه��ار کرد: همایش آموزش��ی مزایای 
زایم��ان طبیعی ب��ا هم��کاری مرک��ز رواب��ط عمومی 
و اطاع رس��انی دانش��گاه، دفتر امور بان��وان و خانواده 
استانداری، فرمانداری ها و معاونت های درمان و بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود.

 وی افزود: این همایش روز چهارش��نبه، 19 شهریورماه 
از ساعت 9 همزمان در ش��هرکرد )سالن غدیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی(، بروجن، لردگان و فارسان )سالن ارشاد 
این شهرس��تان ها( برای بانوان و مادران ب��اردار و بانوان 

شاغل در ادارات این شهرستان ها برگزار می شود.
 بحرینی خاطرنش��ان کرد: این همایش در راستای ارائه 
بس��ته حمایتی دولت در برنامه تحول نظام س��امت با 
عنوان تروی��ج زایمان طبیعی، فرهنگ س��ازی و ترغیب 
بانوان برای انجام زایمان طبیعی و کاهش آمار س��زارین 

و آگاهی آنان نسبت به مزایای زایمان طبیعی و عوارض 
سزارین برگزار می شود.

 وی ارائ��ه مباحث توس��ط متخصصین زن��ان و زایمان 
و کارشناس��ان مامای��ی را ازجمله برنام��ه این همایش 
آموزش��ی عنوان کرد. بحرینی ضمن دع��وت از مادران 
باردار و بانوان س��اکن در این شهرستان ها برای شرکت 
در این همایش آموزش��ی، گفت: در حاش��یه این برنامه 
بسته های آموزشی ترویج زایمان طبیعی توزیع می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

۱۹ شهریورماه برگزار می شود

همایش مزایای زایمان طبیعی در چهارمحال و بختیاری

برگزاریهشتمینجشنوارهشاهنامهخوانیمناطقزاگرسنشین
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ابالغ وقت رسیدگی
موسوی  محمدی  عزت ا...  سید  خواهان   205/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   785
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ یازده میلیون ریال بابت خسارات وارده به خودرو 
تقدیم  ا... رافعی  به طرفیت لطف  به موجب نظریه کارشناسی  از تصادف  پراید ناشی 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 93/7/29 ساعت 16 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14303 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  سوادکوهی  علیرضا  خواهان   421/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   786
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت محمد مطلبی –جواد رضایی تقدیم نموده است 
گردیده  تعیین  عصر   4 ساعت   93/7/23 مورخه  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:14305 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

                                        ابالغ وقت رسیدگی
787 در خصوص پرونده کالسه 79/93 خواهان علی ایمان پور دادخواستی مبنی بر 
مطالبه 50/000/000 ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره 424/370267 عهده بانک 
محمدی  عباسعلی  آقای  طرفیت  به   93/1/18 مورخ  اصفهان  احمدآباد  صادرات شعبه 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/23 ساعت 17:30 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  تعیین گردیده 
واقع در خوراسگان- این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر   در جراید 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  جواداالئمه  مسجد  22بهمن-جنب  خ 
تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ 
اتخاذ می شود. م الف:14306 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرزایی  محمود  خواهان   971-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   788
مبنی بر مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال به طرفیت اکبر مطهری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 93/7/30 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14307 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرزایی  محمود  خواهان   970/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   789
است  نموده  تقدیم  گناه  بی  جواد  طرفیت  به  ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/7/30 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از   قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14308 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
790 در خصوص پرونده کالسه 93-305 خواهان مهناز شاهپوری دادخواستی مبنی 
الزام به تحویل مبیع موضوع یک دستگاه کامیونت کشنده اسکانیا380 مدل 1390  بر 
اجرای  زمان  لغایت   92/5/29 تاریخ  از  موصوف  خودرو  کارکرد  مطالبه  بانضمام 
حکم مقوم به مبلغ 5/000/000 ریال –کلیه خسارات وارده قانونی به طرفیت علیرضا 
 8/30 ساعت   93/7/27 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خدادادزاده 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
- پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –  سجاد 

کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14309 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

791 در خصوص پرونده کالسه 93-435 خواهان علیرضا جمشیدی کیا دادخواستی 
انتظامی  پراید شماره  مالکیت خودرو سواری  انتقال رسمی  به  الزام خوانده  بر  مبنی 
به  دادرسی  خسارات  پرداخت  و  ریال   50/000/000 به  مقوم  385س95-ایران13 
 93/7/30 مورخه  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  نواب صفوی  عباس  طرفیت 
ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
 خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14310 شعبه 32حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

792 در خصوص پرونده کالسه 598/93 خواهان سعید صالحپور دادخواستی مبنی 
بر تقاضای مطالبه مبلغ 11/900/000 ریال به طرفیت زهره آرام فر تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30 93/7/30 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14311 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

793 در خصوص پرونده کالسه 912/93 خواهان رسول تاجی دادخواستی مبنی بر 
الزام به طرفیت عباس فردین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/7/29 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 9/30صبح 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا– 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  8165756441 شورای  کدپستی  پالک57 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14312 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980365600309 پرونده:  شماره   9310100353502537 ابالغیه:  شماره   794
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930566 شعبه:  بایگانی  شماره 
اتهام  به  برای محمد چمراسی و زهرا چراسی  پرونده کالسه 9309980365600309 
مزاحمت تلفنی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت   1393/10/14 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:14327 

رستمی منشی شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
795 شماره درخواست: 9310460353500007 شماره پرونده: 9209980360001767 
دادگاههای  تقدیم  شکایتی  شرقی  نور  اصغر  چون   921650 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی)کیفری(  دادگاه   109 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  اصفهان  شهرستان  عمومی 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   253 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
921650 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 93/08/25 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده 
دادگاه  و دستور  فرزند حسن  زفره  پیرعلی  بودن محمد  علت مجهول المکان  به  است. 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
و ضمائم ضمن  ثانی  نسخه  دریافت  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
 اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:14328 

رستمی منشی شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980359501682 پرونده:  شماره   9310100354603188 ابالغیه:  شماره   796
شماره بایگانی شعبه: 930612 در پرونده کالسه 9209980359501682 برای عبدا... 
موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  اینترنتی  کالهبرداری  اتهام  به  قلندری 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/08/24 ساعت 08:30 تعیین  به 
اجرای  به متهم و در  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   با عنایت  گردیده است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف:14329 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

احضار متهم
 9309980359500307 پرونده:  شماره   9310100354603140 ابالغیه:  شماره   797
برای  9309980359500307 کالسه  پرونده  در   930608 شعبه:  بایگانی   شماره 
Jiaxing Iayo import به اتهام کالهبرداری اینترنتی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/08/21 ساعت 09:30 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
دادگاه عمومی جزایی شهرستان  آمد. م الف:14330 شعبه 120  به عمل خواهد  غیابی 

اصفهان 
اخطار اجرایی

798 کالسه:91-1870 به موجب رای شماره 92-1328 تاریخ 92/9/4 حوزه32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- عباس 2- جعفر 
3- مهدی 4- ایران 5- ملک السادات 6- شهین 7- زهرا 8- شهربانو همگی به شهرت 
صالحی ابری به نشانی خ جی-جنب بانک مسکن-شرکت ساختمانی بن ساز محکومند 
به حضور خواندگان در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مقدار 210 مترمربع از پالک 
ثبتی شماره 15192فرعی 128 بخش 5 اصفهان معادل 11/24 حبه از 72 حبه ششدانگ 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و یکصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
سید  فرزند  زاده  رحیم  محمد  له:علی  محکوم  دولتی.مشخصات  عشر  نیم  انضمام  به 
محمود با وکالت آقای افشین نجفی به نشانی اصفهان-خ ملک جنوبی-پالک62-منزل 
رحیم زاده. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   32 شعبه  الف:13306  نماید.م  اعالم 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/2/30 حوزه 32 شورای  799 کالسه:92-1999 به موجب رای شماره 367 
یافته است محکوم علیه محمدرضا جرنگ  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
فرزند فرج ا... به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
اصل خواسته و 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 92/6/6 
به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: محمد میرزایی به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی-کوی 24-فرعی3-پالک42. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13308شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 92/5/5 تاریخ   655 رای شماره  موجب  به  800 کالسه:2012/91ش33و978/92ش33 
حوزه سی و سوم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- آقای حسین نظیفی فرزند نظیفی به نشانی مجهول المکان 2- آقای مجید ترکی 
فرزند مرتضی به نشانی اصفهان-حبیب آباد-خ شهید مطهری-خ پوریای ولی محکوم 
بابت  ریال(   13/000/000( ریال  میلیون  سیزده  مبلغ  به  تضامنی  پرداخت  به  هستند 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  اصل خواسته و شصت و شش هزار ریال 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
)90/6/5( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام شوراها میباشد در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به شماره 
ثبت 429709 به نمایندگی آقای حمید نوری با وکالت آقای رضا عابدی زاده به نشانی 
قانون  ارباب. ماده 34  پایین-روبروی ورزشگاه تختی-جنب کوچه  اصفهان-چهارباغ 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13312 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/5/30-886 دادنامه:  شماره   302/93 پرونده:  کالسه   801
اصفهان- نشانی:  زاد  محمدیان  سهیال  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12
ا...  روح   -1 خواندگان:  یاس-واحد41  حکمت-مجتمع  کوب-ک  زرین  خ24متری-خ 
یاس- حکمت-مجتمع  کوب-ک  زرین  اصفهان-خ24متری-خ  نشانی:  زاد  محمدیان 

واحد4، 2- حسن رجبی نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند یکدستگاه 
موتورسیکلت مقوم به 5/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
در خصوص دعوی خواهان  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر 
 خانم سهیال محمدیان زاد به طرفیت روح ا... محمدیان زاد و حسن رجبی به خواسته 
انضمام  به  ریال   5/000/000 به  مقوم  موتورسیکلت  یکدستگاه  سند  تنظیم  به  الزام 
هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی و با 
توجه به کپی مصدق مضبوط روابط معامالتی فیمابین و اظهارات خواهان در جلسه 
 رسیدگی مورخ 93/5/4 و اینکه احدی از خواندگان ردیف اول نیز با حضور در جلسه با 
دوم  ردیف  با  همچنین  و  خواهان  با  خود  قراردادی  روابط  وجود  بر  اظهارات  بیان 
مالکیت  بر  راهور  از  گرفته  صورت  استعالم  حسب  و  دانسته  آنان  صحت  بر  اعالم 
موتورسیکلت بنام خوانده ردیف دوم و وجود موتورسیکلت و کارت مشخصات نزد 
خواهان و اینکه خواندگان هیچگونه دلیل و یا مدرکی که داللت بر رد دعوی خواهان 
و  فوق  مطالب  به  توجه  با  قاضی شورا  لذا  است  ننموده  ارائه  و  ابراز  نماید  ایجاد  را 
آیین  قانون  به مواد 198 و  دانسته و مستنداً  ثابت  را  آنها دعوی خواهان  نظر  اظهار 
دادرسی مدنی و مواد 10و219الی225 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
انتقال سند رسمی یکدستگاه موتورسیکلت به شماره  دوم به حضور در دفترخانه و 
نحو تساوی  به  آگهی  پرداخت هزینه نشر  و  انتظامی 37575 اصفهان14 مدل توسکا 
به عهده خواندگان در حق خواهان صادر و اعالم مینماید و در خصوص انتقال سند 
نسبت به خوانده ردیف اول مستنداً به مواد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
و  صادر  خصوص  این  در  خواهان  دعوی  رد  قرار  و  باشد  نمی  وی  متوجه   دعوی 
روز  بیست  ظرف  و  غیابی  دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  صادره  رای  میدارد   اعالم 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
اول  ردیف  به خوانده  نسبت  و  میباشد  اصفهان  و حقوقی  محاکم عمومی  در  خواهی 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی و 
حقوقی اصفهان میباشد.م الف:13794 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 



رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله: 
پروردگارم، همان گونه که م��را به انجام واجبات 
فرمان داده، به مدارا کردن ب��ا مردم نیز فرمان 

داده است.
خواص روغن گیاهی
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خورش��ید ما، حاال به نیمه راه خود رسیده است. این ستاره 
4/6میلیارد ساله که حیات همه سیارات به آن وابسته است 

تنها 5 میلیارد سال دیگر زنده خواهد ماند.
اما بعدازاین تازه آغاز راهی زیبا در آسمان است. دراین باره، 

نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم:
ستارگان مشابه خورشید معموالً 10 تا 20 میلیارد   

سال می تابند
اما باید بدانیم که حدود 5 میلیارد سال طول می کشد تا یک 
ستاره مانند خورشید در زمره ستارگان بالغ رشته اصلی قرار 
گیرد. در سال 1942 ستاره شناسان نشان دادند وقتی تنها 
12 درصد هیدروژن درون هس��ته س��تاره به هلیوم تبدیل 
شود، این ستاره دوره جدیدی از زندگی را آغاز می کند و حاال 

خورشید ما در دوره بلوغ خود به سر می برد.
 وقتی س�وخت هس�ته ای س�تاره رو ب�ه اتمام 

می رود، ستاره خاموش می شود
این داستان چیزی ش��بیه تمام شدن سوخت یک دستگاه 
است. چراکه گرمای ستاره یک باره خاموش می شود و ستاره 

به یک باره درون خود فرو می رود.
 هر ستاره شبیه خورش�ید، در مسیر مرگ قرار 

می گیرد

ه��ر س��تاره، در کهن س��الی خ��ود، ب��ا خاموش ش��دن 
همجوشی های درون هسته اش، جاذبه آن افزایش می یابد 
و ستاره روزبه روز کوچک و کوچک تر می ش��ود و به درون 

خود فرو می رود.
چگالی متوس�ط خورش�ید به ش�کل عجیبی 

نزدیک به چگالی آب است
در فرایند مرگ خورش��ید، این س��تاره به یک غول س��رخ 
تبدیل می ش��ود. در این فرایند، حجم خورش��ید به قدری 
افزای��ش می یابد ک��ه م��دار زمی��ن را نی��ز در برمی گیرد 
 و در ای��ن حال��ت چگال��ی آن نزدی��ک ب��ه چگال��ی آب

 می شود.

 وقتی ستاره مرده دوباره زنده می شود
وقتی ستاره ای مانند خورش��ید می میرد، پس از مدتی در 
یک لحظه دوباره همجوشی های هسته آن دوباره از سر گرفته 
می شود و در این لحظه، ستاره 2 هزار برابر پرنورتر می شود.

 6- 7 یا 8 میلیارد سال دیگر باقی است
7 یا 8 میلیارد سال دیگر، خورشید نمایشی زیبا در کهکشان 
راه شیری ترتیب می دهد. این ستاره، به یک کوتوله سفید 
چگال تبدیل خواهد ش��د.اما نمایش اصلی زمانی است که 
خورشید به یک سحابی سیاره ای تبدیل شود. سحابی ای که 

حدود 50 هزار سال عمر خواهد کرد.
 آخرین درخشش هلیوم

وقتی خورشید به سحابی سیاره ای تبدیل شود، گردوغبار و 
گازها با سرعت بسیار زیاد و مانند گلوله های گازی به اطراف 
پرتاب می شود.در همین اثنا، کوتوله سفید که حاال گرم هم 
هست، باعث یونیزه شدن گازهای اطراف شده و مانند یک 

المپ فلورسنت عمل می کند. 
وقتی به آس��مان نگاه می کنید و س��حابی های رنگارنگ را 
رصد می کنید یادتان باشد ش��ما به خودتان نگاه می کنید. 
 ما نیز جزئ��ی از س��تارگانیم ک��ه روزی به آس��مان رنگ

 می دهیم.

وقتی خورشیدبه مرگ می رسد 

دوره نوجوانی، یک��ی از دوران پرمخاط��ره در زندگی هر 
ش��خصی به ش��مار می رود که توج��ه و مراقبت بیش��تر 
والدین را می طلبد. پس��ران نوجوان به نسبت دختران با 
خطرات بیشتری مواجه هستند و احتمال بروز رفتارهای 
خش��ونت آمیز یا پرمخاطره در آن ها بیشتر دیده می شود. 
اما روانشناس��ان، متخصصان اعصاب و همین طور والدین 
با کمک اس��کن مغزی پس��ران نوجوان نه تنها می توانند 
رفتارهای آن ها را پیی��ش بینی کنند بلک��ه می توانند به 
مقابله یا اص��اح رفتاره��ای نوجوانان قب��ل از بزهکاری 

بپردازند.
محققان علوم اعصاب دانشگاه فلوریدا نتایج تحقیقات خود 
را با عنوان » تفکر متفاوت نوجوانان« به چاپ رسانده اند. 
یکی از اعضای این تیم پزش��کی می گوید: »شناس��ایی و 

اصاح رفتارهای پرخط��ر نوجوانان می توان��د به کاهش 
آس��یب های اجتماع��ی و خانوادگی منجر ش��ود. زیرا در 
جوامع مختلف و به طور ساالنه هزینه های هنگفتی صرف 

این موضوع می شود.«
ذهن انسان همیشه به دنبال انجام رفتارهای پرمخاطره و 
خشونت آمیز است اما با ارسال آن ها به مغز و به ویژه قسمت 
پیشانی مغز که تفکرهای آسیب رسان و هیجانات ناگهانی 
را کنترل می کند، مغز مانع از انجام هرگونه کاری می شود 

که می تواند شخص را به خطر بیفکند.
محقق��ان فعالیت قس��متی از مغ��ز که مس��ئول کنترل 
رفتارهای هیجانی اس��ت را موردبررسی قرار داده و نتایج 
تحقیقات نش��ان داد که اس��کن مغزی در پسران نوجوان 
به نسبت پسران جوان متفاوت اس��ت. تفاوت در عملکرد 

مغ��زی دوره نوجوانی و جوانی، نش��ان از حس��اس بودن 
دوره نوجوانی اس��ت. عواملی مانند استرس، فعالیت زیاد 
هورمون ها، تنبیه بدنی، مصرف مواد مخدر و ... باعث تغییر 
عملکرد قسمت های مغزی در دوران نوجوانی می شود که 
با اس��کن های متفاوت مغزی می توان رفتارهای پرخطر و 
خشونت آمیز در نوجوانان را بررسی و با برگزاری جلسات 

روان درمانی به کاهش عائم پرداخت.

پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان با اسکن مغز

روغن گیاه��ی کانوال که 
مصرف کنندگان آن را به 
دلی��ل خصوصیات مفید 
تغذیه ای می شناس��ند، 
ح��اوی کمتری��ن مقدار 
اس��یدهای چرب اشباع 
اس��ت و این در مقایسه با 
س��ایر روغن های گیاهی 
اس��ت.همان طور که می دانیم؛ اس��یدهای چرب 
اشباع که به خصوص در ترکیب چربی های جامد 
وجود دارن��د، عام��ل پدیدآورن��ده بیماری های 
قلبی- عروق��ی هس��تند. پس ازاین نظ��ر روغن 
گیاه��ی کان��وال یک��ی از مهم تری��ن و بهتری��ن 
روغن های گیاهی موجود برای مصارف تغذیه ای 
انسان اس��ت.از س��وی دیگر روغن کانوال حاوی 
اس��یدهای چ��رب غیراش��باع )مایع( اس��ت که 
نتایج تحقیقات علمی ارتباط آن ه��ا را با کاهش 
کلس��ترول خ��ون نش��ان داده اس��ت.همچنین 
روغن گیاه��ی کان��وال دارای مقادیر متوس��طی 
از اس��یدهای چرب ضروری هس��ت که در بدن 
ساخته نمی شوند و نیز منبع سرشاری از ویتامین 
"E اس��ت که با داش��تن خاصیت آنتی اکسیدانی

 )ضد اکسید شدن( می تواند در سامت بدن مؤثر 
باشد. همچنین مانند س��ایر روغن های گیاهی، 
روغن کانوال نیز بدون کلس��ترول اس��ت و ضمناً 
کمت��ر از 2 درصد ترکیب اس��یدهای چرب آن را 

اسیداروسیک تشکیل می دهد.
س�ودمندی روغ�ن گیاهی کان�وال در   

پیشگیری از سرطان
با استفاده از روغن کانوال در برنامه غذایی می توان 
خطر ابتا به سرطان را در مادر و نوزاد کاهش داد. 
محققان در نشست اخیر انجمن تحقیقات سرطان 
آمریکا اعام کردند، گنجاندن روغن کانوال به جای 
روغن ذرت در برنامه غذایی مادران باردار به کاهش 
خطر بروز سرطان سینه در آنان و حتی فرزندانشان 
کمک می کند.تحقیقات پیرامون سرطان روده بر 
اساس مطالعات اولیه بر روی روغن گیاهی کانوال 
انجام ش��د که نش��ان می دهد، اس��ید چرب امگا 
3 اثری ش��یمیایی ایجاد می کند ک��ه باعث مهار 
آنزیمی به نام »سیکلواکس��یژناز« و کاهش سنتز 
اسید آراشیدونیک در بدن می ش��ود که هر دو از 
عوامل ایجاد التهاب هستند.در سرطان روده بزرگ 
یا سرطان کولون سلول های س��رطانی در داخل 
بافت روده شروع به تکثیر می کنند. این بیماری در 
هر سنی بروز می یابد اما میزان بروز در سن باالی 

50 سال بیشتر 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

قهوه زندگی
چند دوست دوران دانشجویی 
که پس از فارغ التحصیلی هر 
ی��ک ش��غل های مختلف��ی 
داش��تند و در کار وزندگ��ی 
خ��ود نیز موف��ق بودند، پس 
از مدت ها باهم به دانش��گاه 
سابقش��ان رفتن��د ت��ا ب��ا 
 استادش��ان دی��داری ت��ازه

 کنند.
آن ها مش��غول صحبت ش��ده بودن��د و طبق معمول بیش��تر 
حرف هایش��ان هم ش��کایت از زندگی بود. استادشان در حین 
صحبت آن ها قهوه آم��اده می کرد. او قهوه ج��وش را روی میز 
گذاشت و از دانش��جوها خواس��ت که برای خود قهوه بریزند.

روی میز لیوان های متفاوتی قرار داشت: شیشه ای، پاستیکی، 
چینی، بلور و لیوان های دیگر. وقتی همه دانشجوها قهوه هایشان 
را ریخته بودند و هر یک لیوانی در دس��ت داش��ت، استاد مثل 
همیش��ه آرام و با مهربان��ی گفت...بچه ها، ببینید؛ همه ش��ما 
لیوان های ظریف و زیبا را انتخاب کردید و اآلن فقط لیوان های 
زمخ��ت و ارزان قیم��ت روی می��ز مانده اند.دانش��جوها که از 
حرف های استاد شگفت زده ش��ده بودند، ساکت بودند و استاد 
حرف هایش را به این ترتیب ادامه داد: »در حقیقت، چیزی که 

شما واقعاً می خواستید قهوه بود و نه لیوان. 
اما لیوان های زیبا را انتخاب کردی��د و درعین حال نگاهتان به 
لیوان های دیگران هم بود. زندگی هم مانند قهوه است و شغل، 

حقوق و جایگاه اجتماعی ظرف آن است. 
این ظرف ها زندگی را تزیین می کنند ام��ا کیفیت آن را تغییر 

نخواهند داد.
البته لیوان های متفاوت در عاقه ش��ما به نوشیدن قهوه تأثیر 
خواهند گذاش��ت، اما اگر بیش��تر توجه تان به لیوان باش��د و 
چیزهای باارزش��ی مانند کیفیت قهوه را فرام��وش کنید و از 
بوی آن لذت نبرید، معنی واقعی نوشیدن قهوه را هم از دست 
خواهید داد. پس، از حاال به بعد تاش کنید نگاهتان را از لیوان 
بردارید و درحالی که چشم هایتان را بسته اید، از نوشیدن قهوه 

لذت ببرید.«

شنبه  15 شهریور  1393 |10 ذی القعده   1435
شماره  1393 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

ماجرای طالق و ازدواج در سال های اخیر پدیده و ارونگی هوای اصفهان نزدیک است 

پیوند بعضی ها 

شستشوی ماهواره ای

کاریکاتور روز 

وضع خبرنگاری 

دریچه
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