
وارونگی هوا قاتل جان 6 هزار اصفهانی 
مسئول امور خاص 
کفاشیان چگونه 
سرپرست تیم ملی 
شد؟

صنایع اصفهان در بدترین مکان استان جانمایی شده اند 
  توزیع کارت تردد اتوبوس
3 بین دانش آموزان نیازمند 

 رتبه چهارم  اصفهان
4 درتولید تخم مرغ

آذر: اشعار شعرای اصفهانی با 
موضوع چوگان به چاپ می رسد 5

 کارمزد جنجالی کارت خوان ها 
در ادغام نامبارک پرداخت 

 قوانين جديد در خصوص
 کسر خدمت سربازان متأهل

 امربه معروف گردشگران خارجی
 به رأی گيری کشيده شد

 الريجانی امروز به اصفهان
 می آيد
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 ساخت نخستين چاپگر ايرانی
 خط بريل در اصفهان

اصفهان گنجینه میراث بشری است

توسط مهندسان یک شرکت دانش بنیان در استان 

چراغ اجالس میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان روشن شد
3

3 2

این چاپگر که دارای برتری هایی نسبت به مشابه خارجی است و باعث قطع وابستگی جامعه نابینایان کشور 
به سازندگان اروپایی می شود

 آئین افتتاحیه اجالس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان با حضور 200 مهمان خارجی 
از بیش از 30 کشور جهان و تعدادی از مسئوالن ملی و استانی در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.دبیر 
کل سازمان  ICCN  در این آئین با اش��اره به برگزاری اولین اجالس زنان در اصفهان اظهار داشت: 
ایران صاحب زنان بزرگ و نقش آفرینی در طول تاریخ بوده  به گونه ای که می توان از پروین اعتصامی) 
شاعر ایرانی( و مریم میرزا خانی که صاحب پرقیمت ترین جایزه ریاضیات در عرصه بین المللی شد نام 
برد.هی کیونگ چوی،  بابیان اینکه زنان ایرانی در طول تاریخ به اندازه مردانشان نقش آفرینی کرده اند، 
ادامه داد: در این راس��تا زنان نقش ویژه ای در اجالس میراث فرهنگی ناملموس دارند و از این اقدام 
شهردار، استاندار و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که اجالس زنان را از بخش های اصلی 

اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس قراردادند تشکر می کنیم.
وی بابیان اینکه زنان همزمان در س��ه عرصه خانواده، اجتماع و محی��ط کار فعالیت دارند، افزود: در 

این راستا این افراد با چالش های زیادی روبرو هستند و باید با رفع این چالش ها راه را برای پیشرفت 
زنان هموار کنیم.هی کیونگ چوی بابیان اینکه آنچه سبب پیش��رفت روبه جلوی من در سه زندگی 
خانوادگی، اجتماعی و کاریم شده احساسم به حفظ و حراس��ت از میراث فرهنگی ناملموس و مردم 
جامعه ام اس��ت، افزود: حضور زنان ایرانی از قومیت های مختلف در این جش��نواره قابل توجه و جای 
تقدیر دارد.وی افزود: این حضور زنان آن هم از استان های مختلف ایران نشان از افزایش حضور زنان 

در ارکان مختلف اجتماع ایران است.
دبیر کل س��ازمان  ICCN  با اعالم اینکه باید از زنانی که داری اندیش��ه، خالقیت و آفرینش است 
حمایت شود، افزود: زنان نقش بسیار مهمی در انتقال فرهنگ ناملموس و سنت های زندگی، ادبیات 
و گفتار دارند و میراث ناملموس به نوعی همین مهارت های روزانه و کارهای هنری است که زنان انجام 

می دهند.

برای یک نیروی اطالعاتی وقتی 
خبری نیست جای نگرانی است

 مد یرکل اطالعات اس��تان د ر نشس��ت خبری که به مناسبت 
سی امین سالگرد تأس��یس وزارت اطالعات د ر استان اصفهان 
برگزار شد ضمن تحلیل برخی از مسائل سیاسی روز و توضیح 
برخی از فعالیت های اد اره کل اطالعات اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: مجموعه اطالعات به نمایندگی از مرد م وظیفه حفظ و 
حراست از دستاورد های انقالب اسالمی سرمایه های مرد م را بر 
عهده دارد.نادر سلطانی با تشریح چگونگی شکل گیری سازمان 
اطالعات بیان داشت:  د ر ابتد ای انقالب سازمان های اطالعاتی و 
گروه ها و سازمان های اطالعاتی مرد م نهاد به صورت متفرقه کار 

می کرد که با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان...
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1- موضوع مناقصه : اجرای کامل عملیات نصب کنتور و برقراری جریان گاز ، جمع آوری و تعویض  کنتور و 

رگوالتور در سطح شهرستان شهرضا و توابع 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
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مناقص�ه گران م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پای�گاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت 
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 تلف�ن ه�ای 5-36271031-031  ام�ور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل

 فرمایند . 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

موسسه خيريه ديابت اصفهان

آيا می دانيد 

ديابت نوع 2
 دربچه های چاق و دارای اضافه وزن

 رو به افزايش است ؟



اخبار کوتاهيادداشت

انتقاد از رواج آقازاده پروری
نماینده دماوند د ر مجلس تأکید کرد: فتنه گران د ر د انشگاه 
آزاد رفت وآمد د ارند و آقازاد ه پروری د ر د انشگاه آزاد د ر حال 
رواج یافتن است که باید شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به 

عملکرد این د انشگاه توجه ویژه ای د اشته باشد.
 حمید رضا مشهد ی  عباسی نمایند ه مرد م د ماوند و فیروزکوه 
د ر مجلس ش��ورای اس��المی د ر نشس��ت علنی خانه ملت با 
تش��کر از رئیس مجلس و رئیس جمهور و  برنامه ریزی صورت 
گرفته برای تعامل بیش��تر دول��ت و مجلس اظهار د اش��ت: 
 رئیس جمهور دولت ی��ازد هم را د ولت راس��تگویان نام نهاد، 
د رحالی که رئیس جمهورهای گذش��ته نی��ز چنین بحثی را 
 مطرح می کرد ند، د رهرصورت ما ش��کی از راس��تگویی وی 
ند اریم، اما توقع د اریم عملکرد و گفتار زیرمجموعه های وی 
به ویژه اف��راد منصوب به رئیس جمهور د ر جهت راس��تگویی 
باشد.وی با یاد آوری اینکه انتقاد ات مجلس برای بهتر شد ن 
اوضاع اقتصادی کمک به مرد م است، افزود: مرد م از ما مسکن، 
امنیت، شغل، رفاه و حفظ فرهنگ ایران اسالمی را خواستارند 
که الزم است دولت د ر این زمینه تالش کند.مشهدی  عباسی 
د ر بخ��ش د یگری از س��خنانش خطاب به رئیس د انش��گاه 
 آزاد که به جای کیفیت بخش��ی با ش��عارهای خ��ود منجر به

 برهم زد ن سیستم د انشگاه و بحث د انشگاه علوم تحقیقات 
سبب ایجاد مشکالتی شد ه  است، تأکید کرد: رد صالحیت شد 
ه ها و فتنه گران د ر د انش��گاه آزاد رفت وآم��د د ارند و آقازاد ه 
پروری د ر د انش��گاه آزاد د ر حال رواج یافتن اس��ت که الزم 
 است ش��ورای عالی انقالب فرهنگی نس��بت به عملکرد این

 د انشگاه توجه ویژه ای د اشته باش��د.وی د ر اد امه خطاب به 
 وزیر راه و شهرسازی گفت: د رزمینه احد اث کمربند ی د ماوند

 د ر منطق��ه کی��الن مکاتباتی ص��ورت گرفته اس��ت، بخش 
خصوصی پیگیری این کمربند ی را انجام دهد تا مش��کالت 

آن حل شود.

ديد ار سه جانبه کری، ظريف اشتون 
چهارشنبه آيند ه د ر وين

مذاکرات س��ه جانبه وزیران خارجه ایران و 5+1 سه ش��نبه و 
چهارشنبه هفته آینده د ر وین برگزاری می شود.

د ر چارچوب مذاکرات ای��ران و 5+1، جان کری، محمد جواد 
ظریف و کاترین اشتون هفته آیند ه با یکدیگر د ید ار می کنند.

این دید ار د و هفته پس از آخرین دور مذاکرات د ر نیویورک 
انجام می ش��ود.د ر این دید ار آخرین مواضع د و طرف به ویژه 
د رباره اختالف ها بر سر میزان غنی سازی و تحریم ها بررسی 
می ش��ود.د ر آخرین دور مذاکرات د ر نیویورک برخی ایده ها 
و ابتکارات د ر سطح کارشناس��ی به طورجدی موردبحث قرار 
گرفت که قرار است د ر دید ار هفته آینده این موضوعات مورد 
بحث قرار خواهد گرفت.پیش ازاین د ید ار س��ه جانبه نیز قرار 
اس��ت معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز روز سه شنبه 

دید ار کنند.

 نجفی: اد امه مذاکرات 
د ر اوايل آبان ماه

  مذاکرات هیئت های ایران و آژان��س بین المللی انرژی اتمی
 د ر تهران که از با حضور معاون آژانس یسن المللی انرژی اتمی 
د ر خصوص دو موضوع باقی مانده از 5 تواف��ق ایران با آژانس 
آغازشد ه بود، پس از د و روز مذاکره به کار خود پایان د اد.رضا 
نجفی، نمایند ه ایران د ر آژانس پس از پایان این مذاکرات گفت: 
 د ر این دو روز تمام مس��ائل فی مابین ازجمله نحوه تکمیل د و 
اقد ام عمل��ی توافق ش��ده و راه ه��ای پیش رو م��ورد بحث و 
 بررس��ی قرار گرفت.وی با اش��اره به اینکه از طرف آژانس آقای

 ترو واریورانت��ا معاون مدیرکل سرپرس��تی هیئ��ت آژانس را 
بر عهده د اش��ت، بیان کرد: د ر این نشس��ت ایده هایی نیز د ر 
خصوص روند کار مطرح شد.نجفی گفت: د رمجموع مذاکرات 
بسیار سازند ه جدی محتوایی و صریح بود. قرار است د ر آینده 
نزدیک نشست دیگری برگزار شود که به احتمال زیاد د ر اوایل 
آبان ماه خواهد بود.وی د ر پاسخ به سؤالی راجع به خبر رویترز 
د رباره رواد ید یک کارش��ناس به عنوان عضو جد ید بیان کرد:  
الزم به توضیح اس��ت که ای��ران د ر چند ماه گذش��ته عالوه بر 
اعضای اصلی و همیش��گی برای س��ه تن از کارمند ان آژانس 
 به عنوان اعضای جد ید تیم کارشناس��ی آژان��س روادید صاد ر

 کرد ه است. ایران بر اس��اس مقررات آژانس هیچ تعهدی برای 
صد ور رواد ید برای کارمند ان آژانس ند ارد و  حتی د ر خصوص 
بازرس��ان انتصابی نیز حق ایران برای رد آن ها محفوظ است و 
 ایران از این حق د رگذش��ته اس��تفاده کرده است.نجفی گفت: 
عد م صد ور رواد ی��د برای عضو چهارم معرفی ش��د ه با تابعیت 
خاص که تنها کارمند اس��ت و بازرس انتصابی هم نیست حق 

حاکمیتی ایران است.

الريجانی امروز به اصفهان می آيد
 عل��ی الریجان��ی رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی  ام��روز

 )روز ش��نبه 19 مهر( ب��ه اس��تان اصفهان س��فر می کند.رئیس 
مجلس برای س��خنرانی د ر اختتامیه اجالس می��راث ناملموس 
به این ش��هر س��فر می کند.اجالس می��راث ناملم��وس اصفهان 
 باهدف بررسی آد اب، رسوم و معاش��رت مرد م ایران زمین برگزار

 می شود.

ايرانیان د ر دفاع از حقوق خويش 
مقاوم هستند

رئیس مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: د ر گس��ترش 
رواب��ط و رفت وآمده��ای مس��ئوالن دنی��ا متوج��ه می ش��ود 
 که ایرانیان ملت��ی صلح ج��و و د ر د فاع از حق��وق خویش مقاوم 
هس��تند.آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام د ر د ید ار وزیر مش��اور د ر امور فرهنگی پرتغال، با 
حس��اس خواند ن مقوله فرهنگ برای ملت ها و دولت ها، گفت: د 
ر ایران قلمرو مس��ئوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خیلی 
گس��ترده اس��ت.وی اختالفات فکری و فرهنگی بین کشورها را 
طبیعی خواند و گفت: با تکیه بر مشترکات، زمینه های فراوانی 
برای همکاری گسترد ه با همه کش��ورهای جهان، به جز یک 
 کشور د اریم و بر این اساس برای روابط با کشورها برنامه ریزی 

می کنیم.
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فرماندار شهرس��تان لنجان از آغ��از نهمین دوره آم��وزش فرمانداران اس��تان های اصفهان و 2
چهارمحال و بختیاری به میزبانی این شهرستان خبر داد. فرماندار لنجان گفت: بیست وچهار 
فرماندار از اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به مدت دو روز در این دوره ش��رکت 

کردند.
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مد ی��رکل اطالع��ات اس��تان د ر 
نشس��ت خبری که به مناس��بت 
سی امین س��الگرد تأسیس وزارت 
اطالعات د ر استان اصفهان برگزار شد ضمن تحلیل برخی از 
مسائل سیاسی روز و توضیح برخی از فعالیت های اد اره کل 
اطالعات استان اصفهان اظهار داشت: مجموعه اطالعات به 
نمایندگی از مرد م وظیفه حفظ و حراست از دستاورد های 

انقالب اسالمی سرمایه های مرد م را بر عهده دارد.
نادر س��لطانی با تش��ریح چگونگی ش��کل گیری سازمان 
اطالعات بی��ان داش��ت:  د ر ابتد ای انقالب س��ازمان های 
اطالعاتی و گروه ها و س��ازمان های اطالعات��ی مرد م نهاد 
به صورت متفرقه کار می کرد که با تصویب مجلس و تائید 
ش��ورای نگهبان همه این س��ازمان ها تحت عنوان وزارت 
اطالعات به صورت متمرک��ز فعالیت های اطالعاتی خود را 

آغاز کرد ند.
وی اف��زود: اگرچه عصر حاض��ر را عصر انفج��ار اطالعات 
می نامند اما وظیفه نیروهای اطالعاتی تولید خبر اس��ت و 
سختی کار این ها آنجایی است که باید خبری تولید کنند 
 که برای مرد م منفعت داش��ته باش��د، خبری که مصرف

 کنند ه آن نیز خود اطالعات خواهد بود.
مد یرکل اطالعات استان در ادامه بابیان اینکه د ر باور برخی 
 از شهروند ان »هر گردش��گر خارجی یک جاسوس است«

اد امه داد: این باور غلطی است و ازنظر ما هیچ کسی مجرم 

نیست مگر اینکه خالفش ثابت شود.
وی افزود: اگرچه عملکرد د ولت های غربی مناسب نبوده و با 
ما دشمنی می کنند اما این دلیل نمی شود که ما همه مردم 
آن ها که به عنوان گردشگر خارجی وارد کشور ما می شوند را 
به د ید جاسوس ببینیم د رحالی که مرد م ما به مهمان نوازی 

معروف هستند.
س��لطانی حضور گردش��گران خارج��ی را بهترین فرصت 
برای انتقال فرهنگ خود د انست و بیان داشت: البته برای 
حفظ حکومت باید تالش کنیم و اینکه تش��خیص بد هیم 
گردشگران خارجی جاسوس هس��تند یا نه و کنترل آن ها 

وظیفه اطالعات است.
مدیرکل اطالعات اس��تان اصفهان اد ام��ه داد: نمی توانیم 
قسم بخوریم که همه گردشگران خارجی جاسوس هستند 
اما می توانیم قسم بخوریم که این باور غلط به کشور و منافع 

ما ضربه می زند.
وی د ر بخش دیگ��ری از صحبت های خود به با اش��اره به 
فعالیت های سازمان اطالعات د ر حوزه هسته ای نیز اظهار 
داشت: اینکه پس از ترور دانش��مند ان هسته ای کشور ما 
به یک باره تعداد زیادی دانشجو خواستار تغییر رشته خود 
می شوند از توانمند ی مرد م ماست و اطالعات نیز باید از این 

توانمندی و دستاوردهای آن دفاع کند.
س��لطانی ادامه داد: ما د ر موضوع هسته ای به غرب کمک 
کرد یم د رزمینه خرابکاری رشد کند و مجبور شود هرروز 

روش های جدید خرابکاری را علیه ملت ایران به کار گیرد 
ملت را به زانو د رآورد که هرکد ام نیز ناموفق بود ه و اطالعات 
توانسته تمامی آن ها را خنثی کند و میکرو بمب های را در 

خرید های خارجی خود کشف کند.
وی د ر اد امه به جریان ترور د انشمندان هسته ای اشاره کرد 
و گفت: یکی از مشکالت ما این بود که د انشمند ان هسته ای 
ما حاضر نبودند د انشگاه را رها کنند و به جز شهید احمد ی 
روشن بقیه شهدا د ر مسیر دانشگاه شهید شد ند که مابعد 

از این صد مات توانستیم بقیه د انشمند ان را حفظ کنیم.
مد یرکل اطالعات اس��تان اصفهان ادام��ه د اد: جای این 
سؤال اس��ت که چرا هیچ کد ام از دانش��مند ان ما که ترور 
شد ه اند فارغ التحصیل د انشگاه های غربی نیستند و همه 
درس آموخته د اخل هس��تند؟وی افزود: برای یک نیروی 
اطالعاتی وقتی خبری نیس��ت جای نگرانی است و ما باید 
هموراه آماد ه باشیم. س��لطانی د ر بخش دیگر به موضوع 
تروریست اشاره کرد و گفت: ما فریاد مبارزه با تروریست را از 
ابتد ای انقالب سر د ادیم، ایران با 17 هزار شهید ترور خود 
قربانی تروریست اس��ت د ر حالی که غرب از 11 سپتامبر 

شعار مبارزه با تروریست را مطرح کرد.
با پديده تروريس�ت به ص�ورت علمی برخورد 

کرديم
وی با بیان اینکه م��ا مفتخریم که با پدیده تروریس��ت به 
صورت علمی برخورد کرد یم، اف��زود: همه قبول د ارند که 
با تروریستی که د ر کشور ما و متاثر از جریانات کشورهای 
همسایه شکل گرفت مبارزه و آن را کنترل کردیم در حالی 
که پد ید ه تروریست امروزه به قدری سنگین است که برخی 

دولت ها احساس می کنند در مقابل آن ناتوان هستند.
مد ی��ر کل اطالعات اس��تان در اد امه به معرف��ی روزهای 
هفته آیند ه که مصادف با س��ی امین س��الگرد تاس��یس 
وزارت اطالعات اس��ت پرداخت و گفت:امروز ویژه نامه ای 
به مناسبت س��ی س��ال مجاهدت های خاموش سربازان 
 گمنام امام زمان )عج( به همراه روزنامه همش��هری چاپ

 شد.وی د ر ادامه به پرس��ش های خبرنگاران پاسخ د اد و 
خاطرنشان ساخت: میان نیرو های اطالعاتی د اخل کشور 
مرزبندی مشخصی وجود ند ارد اما همپوشانی خوبی د ید ه 
می شود.سلطانی انقالب اسالمی ایران را بر اساس قدرت نرم 
توصیف کرد و گفت: اتفاقا جی شارپ د ر کتاب خود به این 
موضوع اشاره می کند که بعد ها این قسمت را حذف کرد ند.

وی همچنی��ن از آغاز پخش س��ریال پازل ب��ا موضوعات 
اطالعاتی د ر هفت��ه آیند ه خبر د اد و گفت: س��تاد خبری 

 وزارت اطالع��ات ب��رای ارتب��اط با م��ردم برنام��ه ریزی
 شد ه است.

ايجاد اعتماد زمانبر است/امینت در سايه اعتماد 
حاصل می شود

وی بی��ان ک��رد: اعتم��اد چی��زی نیس��ت ک��ه ب��ا نگاه 
محصول مح��وری بت��وان 
آن را تولی��د و انتظ��ار 
از آن را در  اس��تفاد ه 
اس��رع زمان د اشت، بلکه 
اعتماد زایی نیازمند زمان 
اس��ت و امنیت د ر  س��ایه 
 اعتم��اد حاص��ل خواه��د

 شد.
مدیرکل اطالعات اس��تان 
اصفهان در پای��ان یادآور 
شد: به مناسبت سی امین 
س��الگرد تأس��یس وزارت 
اطالع��ات، همایش��ی د ر 
پای��ان هفته آت��ی برگزار 
خواهد ش��د؛ بر این اساس 
ام��روز )وزارت اطالع��ات 
و صیان��ت از ارزش ه��ای 
اسالمی(، یکشنبه)وزارت 
اطالعات، امنیت و اقتد ار 
ملی برای ایران اس��المی( 
دوشنبه ) وزارت اطالعات 

امنیت و اعتماد مرد م( سه شنبه ) وزارت اطالعات و قدرت 
نرم( چهارش��نبه )وزارت اطالعات و پیشرفت( پنج شنبه ) 
وزارت اطالعات و مجاهدت ه��ای خاموش و ایثار( و جمعه 

)وزارت اطالعات و امید به آینده( نام گذاری شده است.
ايران ق�درت قط�ع ک�ردن تمام ش�بکه های 

ماهواره ای را دارد
 وی در ادام��ه با اش��اره به افزای��ش ضریب نف��وذ ماهواره 
د ر جامعه بی��ان داش��ت: ای��ران از معد و د کش��ورهایی 
اس��ت که قدرت قطع کردن همه ش��بکه های ماهواره ای 
را دارد ام��ا به ج��ای پ��اک ک��ردن صورت مس��ئله در پی 
 راهکارهایی فرهنگ��ی از طریق افزایش آگاه��ی د هی به

 مردم است.سلطانی همچنین از برگزاری همایشی د ر هفته 
 آیند ه به مناسبت سی امین سالگرد تأسیس وزارت اطالعات 

خبر داد.

مديرکل اطالعات استان  اصفهان عنوان کرد :

باور غلط » جاسوس بودن گردشگران خارجی« به منافع کشور ضربه می زند

برای یک نیروی اطالعاتی وقتی خبری نیست جای نگرانی است

نهمین دوره آموزش فرمانداران استان های اصفهان و چهارمحال
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  رئیس سازمان وظیفه عمومي ناجا اعالم کرد: از 
ابتداي سال 9۴، کس��اني که متأهل بود ه و وارد 
خدمت می شوند، به ازاي همسر ۳ ماه و هر فرزند 
نیز ۳ ماه، کس��ر خد مت به آنان تعلق می گیرد. 
البته د رهرصورت مدت خدمت این د س��ته از 

افراد کمتر از یک سال نخواهد بود.
سردار سید حمید صد رالس��ادات د ر خصوص 
آخرین خبرها و تحوالت خدمت سربازي گفت: 
بر اساس ابالغیه اخیر ستاد کل نیروهاي مسلح، 
از ابتد اي سال 9۴، مقررات مربوط به کسر خد 

مت متأهالن به مرحله اجرا د رخواهد آمد. 
قوانین جديد در خصوص کسر خدمت 

سربازان متأهل 
ک��ه غایب��ي  س��ربازان  و  مش��موالن  اف��زود:   وي 

 ازد واج کرد ه و د اراي فرزند هس��تند اگر تا قبل از مهر سال 
9۴، به خدمت وارد ش��وند اضافه خد مت آن ها بخش��ید ه 

می شود. 
 سرد ار صد رالس��اد ات در پاسخ به این س��ؤال که آیا قانون 
 جد ید کس��ر خد مت س��ربازان متأهل ش��امل افرادي که

 د رحالی که حاضر د ر خد مت به س��ر می برند نیز می شود؟ 
گفت: ستاد کل نیروهاي مسلح در حال بررسي این موضوع 

است و د ر صورت تصویب و ابالغ اجرایي خواهد شد. 
وي با اشاره به اینکه هم اکنون خد مت سربازي ۲1 ماه است، 
تصریح کرد: بر اساس اعالم س��تاد کل نیروهاي مسلح مد 

ت خد مت سربازي از ابتد اي سال 9۴، ۲۴ ماه خواهد بود. 
خارج شدن برخي از بیماری ها از معافیت دائم 

صدرالس��ادات همچنین یادآور ش��د: مطابق قانون جدید 
مصوب سال 9۰، قرار شد آئین نامه رسیدگي به د رخواست 
معافیت پزشکي تد وین شود و به تصویب هیئت دولت برسد 
و سپس اعمال ش��ود که این آیین نامه به تصویب رسید و از 

ابتد اي مرد اد ماه نیز به ما ابالغ شد. 
وي اد امه داد: ش��اکله قانون، آیین نامه قبلي اس��ت و انواع 
معافیت های پزش��کي نیز در آن وج��ود د ارد، اما برخي از 
بیماری ها که امکان بهبودي آن ها وجود داش��ت از شمول 
معافیت د ائم خارج ش��دند. به عنوان مثال مبناي آیین نامه 
 قبلي براي معافیت پزش��کي بابت ضعف د ید چشم، مقطع 
د یپلم ب��ود اما بر اس��اس قانون جدید، مقط��ع فوق د یپلم 
اس��ت. بر اس��اس قانون، ش��رایط اخ��ذ معافیت پزش��کي براي 
 مش��موالني که داراي ضعف دید هستند کساني که مدرک دیپلم

 د ارند، مجموع د ید د و چش��م می بایس��ت ۸ به باال و د ارند گان 
 مد رک تحصیل��ي فوق د یپل��م نیز دی��د دو چشمش��ان باید1۰

 به باال باش��د. به گفته این مقام ارش��د انتظامي یکي د یگر از 
موضوعات در آیین نامه جد ید، به آن پرد اخته ش��د ه است، 
تشکیل ش��وراي پزش��کي و پزش��کان معاین هست که در 

قانون قبلي به این موضوع پرداخته نش��ده بود که بر اساس 
آن، افرادي که براي وارد خدمت شده و درخواست معافیت 
می کنند باید توسط پزشکاني که ما معرفي می کنیم، معاینه 

شوند. 
سن بیش از ۷۰ سال براي پدر مش�مول، نیاز به 

تائید شوراي پزشکي ندارد 
س��رد ار صدرالس��اد ات در خص��وص افزای��ش س��ن 
پ��د ر د ر معافی��ت کفال��ت نی��ز اظه��ار داش��ت: یکي از 
معافیت ه��ای مق��رر در قان��ون، معافی��ت پ��د ر نیازمند 
 مراق��ب اس��ت ک��ه ب��ر اس��اس آن، ف��رد بای��د به س��ن

 خدمت سربازي رسید ه، تک فرزند ذکور سالم باالي 1۸ سال 
باشد و داراي غیبت نیز نباشد. رئیس سازمان وظیفه عمومي 
ناجا، خاطرنشان کرد: اگر مش��مول برادري داشته باشد که 
د ر شهر و یا کشور دیگر زند گي می کند که دسترسي به او 
سخت باشد، این معافیت ش��امل این فرد نمی شود. وي یاد 
آور شد: اگر سن پدر مشمول بیش از 7۰ سال باشد، نیازي 
به تائید ش��وراي پزشکي س��ازمان وظیفه عمومي نیست و 
درخواست فرد براي معافیت مورد رسیدگي قرار می گیرد. اما 
اگر سن پدر کمتر از 7۰ سال و بیمار باشد درصورتی که فرزند 
او غیبت نکرد ه و تک فرزند ذکور باشد و نیاز به مراقبت از پدر 
 را شوراي پزشکي سازمان تائید کند، این فرد معاف از خدمت

 می ش��ود. این مقام ارش��د انتظامي در خصوص ش��رایط 
غایبین نیز گفت: افرادي که مرتکب غیبت می شوند، براي 
ادامه تحصیل، خروج از کشور و استفاد ه از معافیت ها د چار 
مشکل می شوند؛ بر اساس قانون، غایبین اگر اضافه خدمت 
س��نواتي نیز داش��ته باش��ند، تا ۳ ماه غیبت اولیه به مدت 
۳ ماه و بی��ش از ۳ م��اه غیبت، به م��دت ۶ م��اه و بیش از 
 یک س��ال غیبت، ۶ م��اه اضافه خدمت به ع��الوه معرفي به

 د اد گاه صال��ح ب��ه اتهام فراري ب��ودن، براي آن��ان در نظر 
گرفته شده است. 

اضافه خدمت توسط فرماندهان بخشیده می شود 

وي در خصوص بخشش اضافه خدمت 
نیز اعالم کرد: اگر فردي غیبت کرده 
و وارد خدم��ت ش��ود، درصورتی که 
خدمت او مورد رضای��ت فرماندهان 
باش��ند، توس��ط فرمان��د ه ت��ا رد ه 
سرلش��گري و س��رتیپي، بخش��ي 
از اضافه خدم��ت او در س��نوات آخر 
خدمت، بخشیده می ش��ود. به گفته 
س��رد ار صدرالس��اد ات، بر اس��اس 
آیین نام��ه جدی��د ک��ه به تازگ��ی به 
مراکز وظیفه عمومي در شهرس��تان 
ابالغ ش��ده اس��ت، اگر فردي غیبت 
ک��رده و م��د ارک مس��تندي ارائه د 
 هد مبني بااینک��ه مقصر نب��ود، غیبت اولیه او بخش��ید ه

 می شود. 
ممکن است امريه ها حذف شود 

رئیس س��ازمان وظیفه عموم��ي ناجا در خص��وص امریه 
س��ربازان نیز گفت: نیروهاي مس��لح درصورتی که به توان 
رزمی شان لطمه وارد نشود، تعدادي از مشموالن را د ر اختیار 
دستگاه های دولتي قرار می د هند و سهمیه این سازمان ها 
نیز توسط ستاد کل نیروهاي مس��لح تعیین و طبق ضوابط 
آنان به کارگیری می شوند. البته ممکن است به د لیل کمبود 
نیروي موردنیاز سازمان های نظامي، این امریه ها د ر آیند ه 
منتفي شوند. صد رالساد ات در خصوص تعویض کارت های 
 پایان خدمت نی��ز گفت: هم وطن��ان تا پایان س��ال مهلت
  د ارند تا براي تعویض کارت های پایان خدمت خود به د فاتر

 پلی��س + 1۰ مراجعه کنند و د رخواس��ت های خود را ارائه 
د هند. 

اسناد ارسالي فوتبالیست ها جعلي نبود 
وي در خص��وص ابطال کارت های معافیت فوتبالیس��ت ها 
نیز بیان داش��ت: این افراد باید به خدمت اعزام شوند البته 
کارت های آن ها جعلي نبوده و سازمان وظیفه عمومي ناجا 
 بر اساس اس��نادي که از دس��تگاه های مختلف به ما ارسال 

ش��د ه ب��ود، کارت معافی��ت ب��راي آن��ان ص��ادر کردیم. 
به عنوان مثال اگر ثبت احوال مدارک��ي مبني بااینکه فردي 
تک فرزند بود ه و س��ن پدرش نیز بیش از 7۰ س��ال اس��ت 
 براي ما ارس��ال کن��د ما معافی��ت کفالت را ب��راي این فرد 
ص��اد ر می کنیم. ای��ن مقام ارش��د انتظامي، خاطرنش��ان 
ک��رد: اگر م��ا ب��ه ای��ن نتیجه برس��یم ک��ه اصال��ت این 
اس��ناد ارس��الي مخدوش اس��ت، کارت ها را باط��ل اعالم 
می کنی��م، در موض��وع فوتبالیس��ت ها م��دارک جعل��ي 
کم��ي به دس��ت م��ا رس��ید و اکثر م��د ارکي که توس��ط 
 س��ازمان ها تائید شد ه و به دس��ت ما رس��ید ه بود، جعلي

 نبود ند.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

 تکدی گری و اعتیاد زيبنده 
ايران اسالمی نیست

رئیس جمهور گفت: مش��اهده پدی��ده تکدی گری و 
اعتیاد در شهرهای کشور زیبنده ایران اسالمی نیست.

به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت االسالم حسن روحانی د ر جلسه هیئت دولت 
با تش��کر از تالش وزارت کش��ور، ش��ورای امنیت و 
دستگاه های مسئول برای تأمین امنیت کشور باوجود 
ناامنی های رایج د ر کشورهای اطراف، گفت: ارتقای 
سطح امنیت الزمه تحقق اهداف دولت، رونق اقتصادی 
و توسعه س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و آرامش 

اجتماعی است.
رئیس جمهور ک��ه در پی ارائه گزارش وزارت کش��ور 
د ر خصوص وضعیت امنیتی کشور به هیئت وزیران 
صحبت می ک��رد اظهار داش��ت: مش��اهد ه  پد ید ه 
تکدی گ��ری و اعتیاد در ش��هرهای کش��ور زیبند ه 
ایران اسالمی نیس��ت.رئیس جمهور از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزارت کش��ور، نیروی انتظامی، 
شهرداری ها و مسئوالن محلی خواست تا پاک سازی 
 چهره ش��هرها از این پد ید ه ناهنج��ار اجتماعی را با 
جد یت دنبال کنند و شناسایی و مقابله با شبکه های 
گرد انند ه این ناهنجاری ها را د ر اولویت مأموریت های 

دستگاه های مسئول قرار دهند.
گفتنی اس��ت گ��زارش وزارت کش��ور د ر  خصوص 
وضعیت امنیتی کشور به بررسی موارد ی از قبیل روند 
وقوع جرائم، وضعیت جرم د ر سال جاری در مقایسه با 
سال های گذشته، جغرافیای جرم، وضعیت مقایسه ای 
انواع جرائم و تد ابیر پیشگیرانه از وقوع و مقابله با جرائم 

موجود اختصاص داشت.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه، طی 
گزارشی به بررسی عملکرد اجرایی مدیریت سبز در 

دستگاه های دولتی پرد اخت.
د ر  ای��ن گ��زارش عملک��رد دس��تگاه ها ب��ر مبنای 
صرفه جویی در مصرف آب، برق، س��وخت و کاغذ به 
ترتیب بر اساس شاخص کاهش 1۰ درصد، 5 درصد، 
15 درصد و ۳ درصد در س��ال 9۲ نسبت به سال 91 
موردبررسی قرار گرفت و کارنامه هر دستگاه از جهت 

میزان صرفه جویی در هر یک از موارد ارائه شد.
همچنین در این جلس��ه هیئت دولت، مسئله آب و 
مدیریت منابع آبی کش��ور موردبحث و بررسی قرار 

گرفت.
د ر اد امه نیز تعد اد ی از پیش��نهادهای دستگاه های 
اجرایی پس از بررسی به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیئت وزیران آیین نام��ه اجرایی تبص��ره )۳( قانون 
نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی را بررسی و موادی 

از آن را اصالح کردند.

از سوي رئیس سازمان وظیفه عمومي ناجا

قوانین جديد در خصوص کسر خدمت سربازان متأهل
خدمت سربازي از ابتداي سال ۹۴، 2۴ ماهه مي شود/ اضافه خدمت توسط فرماندهان بخشیده می شود

گروه 
سیاسی 

 همه قبول دارند 
که با تروريستی 
که در کشور ما و 
متاثر از جريانات 

کشورهای همسايه 
شکل گرفت مبارزه 

و آن را کنترل 
کرديم در حالی که 
پديده تروريست 

امروزه به قدری 
سنگین است که 

برخی دولت ها 
احساس می کنند 

در مقابل آن 
ناتوان هستند
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بازسازي واقعه غديرخم در پل خواجوي اصفهان
    در راس��تاي ترويج فرهنگ واليت و در روز عيد غدير، آئين بازسازي واقعه غديرخم 
در پل خواجوي اصفهان برگزار مي شود.در راستاي ترويج فرهنگ واليت و بزرگداشت 
عيد غدير، آئين بازسازي واقعه غديرخم با مشاركت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 

اصفهان، سپاه صاحب الزمان )ع( استان و شهرداري اصفهان برگزار مي شود. 

3

  

آئين افتتاحيه اجالس و جش��نواره 
ميراث فرهنگی ناملموس در اصفهان 
با حض��ور 200 مهم��ان خارجی از 
بيش از 30 كش��ور جه��ان و تعدادی از مس��ئوالن ملی و 
استانی در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.دبير كل سازمان  
ICCN  در اين آئين با اش��اره به برگزاری اولين اجالس 
زنان در اصفهان اظهار داش��ت: اي��ران صاحب زنان بزرگ 
و نقش آفرينی در طول تاريخ ب��وده  به گونه ای كه می توان 
از پروين اعتصامی) ش��اعر ايرانی( و مريم ميرزا خانی كه 
صاحب پرقيمت ترين جايزه رياضيات در عرصه بين المللی 
شد نام برد.هی كيونگ چوی،  بابيان اينکه زنان ايرانی در 
طول تاريخ به اندازه مردانشان نقش آفرينی كرده اند، ادامه 
داد: در اين راس��تا زنان نقش وي��ژه ای در اجالس ميراث 
فرهنگی ناملموس دارند و از اين اقدام شهردار، استاندار و 
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده كه اجالس زنان 
را از بخش های اصلی اجالس و جشنواره بين المللی ميراث 

فرهنگی ناملموس قراردادند تشکر می كنيم.
چالش های زن�ان در عرصه جامع�ه، خانواده و 

محیط کار مرتفع شود
وی بابيان اينک��ه زنان همزمان در س��ه عرص��ه خانواده، 
اجتماع و محيط كار فعاليت دارند، افزود: در اين راستا اين 
افراد با چالش های زيادی روبرو هس��تند و بايد با رفع اين 
چالش ها راه را برای پيشرفت زنان هموار كنيم.هی كيونگ 
چوی بابيان اينکه آنچه سبب پيشرفت روبه جلوی من در 
س��ه زندگی خانوادگی، اجتماعی و كاريم شده احساسم 
به حفظ و حراس��ت از ميراث فرهنگ��ی ناملموس و مردم 
جامعه ام اس��ت، افزود: حضور زنان ايران��ی از قوميت های 
مختلف در اين جشنواره قابل توجه و جای تقدير دارد.وی 
افزود: اين حضور زنان آن هم از اس��تان های مختلف ايران 
نشان از افزايش حضور زنان در اركان مختلف اجتماع ايران 
است.دبير كل سازمان  ICCN  با اعالم اينکه بايد از زنانی 
كه داری انديش��ه، خالقيت و آفرينش است حمايت شود، 
افزود: زنان نقش بسيار مهمی در انتقال فرهنگ ناملموس و 
سنت های زندگی، ادبيات و گفتار دارند و ميراث ناملموس 
به نوعی همين مهارت های روزانه و كارهای هنری اس��ت 
كه زنان انج��ام می دهند.كيونگ چوی گفت: باوجود تمام 
فش��ارهايی كه برای برگزاری اين اجالس در ايران بود اما 
به واسطه شناختی كه از ايران داشتم با برگزاری اين اجالس 

در ايران و اصفهان موافقت كردم. 
دبير كل س��ازمان ICCN افزود: اج��الس ICCN يک 
اجالس بين المللی اس��ت كه مقر آن دريکی از ش��هرهای 
ساحل غربی كره جنوبی واقع شده است و اقدامات فرهنگی 
انجام می دهد.وی با اشاره به نقش برجسته دو زن كره ای 
درزمينه انتقال فرهنگ به اين كش��ور، گفت: شنيده ام كه 
زنان كش��ور ايران نيز نقش بس��يار مهمی در فرهنگ اين 

كش��ور دارند و در بازديدی ك��ه از برگ��زاری اجالس اين 
جشنواره داشتم ديدم كه بس��ياری از عوامل برگزاركننده 

اجالس از زنان هستند.
ICCN در ایران پیام آور صلح و دوستی است

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده نيز در ادامه اين 
آئين تقارن برگزاری اجالس و جشنواره ميراث ناملموس را 
با دهه واليت را به فال نيک گرفت و افزود: بسيار خوشبخت 
هس��تم كه ميهمانان گرامی و مقامات شبکه بين شهری 
برای پاسداری از ميراث ناملموس كه با حضور خود در ايران 
پيام آور صلح و دوستی شدند، به اصفهان قدم گذاشته اند و 

به آن ها خيرمقدم می گوييم.
شهيندخت مالوردی بابيان اينکه ICCN همواره حمايت 
از صلح، دوس��تی، گفت وگوی فرهنگی، احترام به حقوق 
بشر، احترام به خرده فرهنگ ها و احترام به زنان و كودكان 
را در دس��تور كار داش��ته، افزود: جمهوری اسالمی ايران 
به طور مستمر، پايبندی خود را در اعتقاد و عمل به اثبات 
رسانده است.مالوردی بابيان اينکه جمهوری اسالمی ايران 
در حوزه فرهنگ ب��ا عضويت در كنوانس��يون ها و مجامع 
بين المللی نقش اساس��ی ايفا كرده است، گفت: مشاركت 
دربندهای مواد كنوانسيون 2003 و پاس��داری از ميراث 

فرهنگی ناملموس از نمونه مشاركت ايران است.
وی افزود: من ب��ه نمايندگی از جامعه زن��ان ايران مراتب 
خرس��ندی خود را به برگزاری نخس��تين اجالس زنان و 
جش��نواره در اصفهان ابراز می كنم زيرا احياء و پاسداری، 
ترويج و انتقال بين نس��لی بخش چش��مگيری از ميراث 

زنانه است.
مدیریت کردن میراث فرهنگی ناملموس امری 

زنانه است
معاون رئيس جمهور بابيان اينک��ه مديريت كردن ميراث 
فرهنگی ناملموس امری زنانه است، افزود: بسياری از عناصر 
مشترک در ميراث فرهنگی ناملموس را زنان برنامه ريزی 
می كنند و برای روشن ش��دن تجربيات مثالی را می گويم 
كه آن ثب��ت جهانی چندمليتی پرونده نوروز در يونس��کو 
بوده كه نخس��تين ثبت جهانی مواري��ث ناملموس ايران 
اس��ت و نقش زنان در برنامه ريزی و اجرای مراس��م نوروز 
بسيار آشکار است.وی بابيان اينکه نقالی يکی ديگر عناصر 
ميراث ناملموس ايرانی است، افزود: نقالی موفق به كسب 
ثبت جهانی شده و بااينکه به ظاهر مردانه است اما در بستر 
و پشت صحنه و انتقال به نسل ديگر زنان نقش بی بديلی را 
ايفا می كنند. الاليی ها، ترانه ها و بازی های كودكانه، آيين ها 
و آداب ها و گردهمايی ه��ای زنانه و فن��ون و مهارت های 
صنايع دس��تی ازجمله موارد نقش زن��ان در انتقال ميراث 
فرهنگی ناملموس به نس��ل ديگر اس��ت.مالوردی بابيان 
اينکه به رسميت شناختن نقش زنان در تقارن فرهنگ ها 
امری ضروری است، افزود: با توجه به جايگاه پراهميت زنان 

در جامعه و خانواده و نقش بی بديل آن ها در توسعه پايدار، 
شايسته است كه در موضوعات ميراث فرهنگی ناملموس 
نقش زنان را در تقارن فرهنگ ها به رس��ميت بشناسيم و 
پيش��نهاد می  ش��ود كه در آينده اجالس زنان را با موضوع 

هم افزايی فرهنگی برگزار كنيم.
اصفه�ان مصداق راس�تین جلوه ه�ای میراث 

فرهنگی ناملموس ایران است
استاندار اصفهان نيز كه يکی از س��خنرانان اين آيين بود 
اصفهان را شهر سحر انگيزان معرفی كرد و افزود:  اصفهان 
شهری اس��ت كه س��ياحان و س��حرانگيزان آن را شهری 

سحر انگيز و ماركوپلو نيز آن را نصف جهان ناميده است.
رس��ول زرگرپور با تأكيد بر اينکه فرهن��گ، هنر، تمدن، 
ادبيات و آداب و فنون اصفهان زبانزد جهانيان است، افزود: 
اصفهان شهری است كه باسابقه 7 هزارساله خود ريشه در 
تاريخ دارد.وی با اش��اره به اينکه استان اصفهان دارای 22 
هزار جاذبه فرهنگی و تاريخی گردش��گری اس��ت، افزود: 
هم چنين اين استان دارای 1626 اثر ميراث فرهنگی ملی و 
200 رشته صنايع دستی است.زرگرپور بابيان اينکه اصفهان 
هميشه مواج هنر و انديشه است تأكيد كرد: اصفهان شکوه 
خود را مديون تالش های علما، هنرمندان، دانش��مندان و 

وفاق و همزيستی اديان توحيدی است.
وی ب��ا تأكيد ب��ر اينکه اصفه��ان مصداق بارز و راس��تين 
جلوه های ميراث فرهنگ��ی ناملموس ايران زمين اس��ت 
افزود: فرهنگ و هنر اصفهان بس��يار برجسته است و اين 
فرهنگ و هنر جاودانه در دل ارزش های متعالی و مؤلفه های 

سرنوشت ساز نهفته است.
اس��تاندار اصفهان گفت: آئين  ه��ا باورها و آداب ورس��وم 
و ارزش ه��ای اصفه��ان از مصاديق بارز مي��راث فرهنگی 
ناملموس اس��ت.وی بابيان اينکه اصفهان نقش بی بديلی 
در اطالع فرهنگ دارد ادامه داد: بايد در راس��تای جهانی 
كردن مواريث فرهنگی ناملموس اي��ران و به ويژه اصفهان 
باشيم و اين جشنواره در راستای تحقق اين موضوع بسيار 

مؤثر است.
اصفهان گنجینه میراث بشری است

ش��هردار اصفهان نيز در اين آئين با تأكي��د بر قابليت های 
اصفهان در طول تاريخ اظهار داش��ت: تاريخ گواه است كه 
هرگاه اصفهان در راس��تای اعتال و درخشش و پاسداری از 
ميراث فرهنگی ناملموس قدم برداش��ته، توجه به هويت 

بومی را از اهميت گفت وگوی خود قلمداد كرده است.
سيد مرتضی س��قائيان نژاد يکسان س��ازی فرهنگی را از 
آفت های جه��ان معاصر دانس��ت و ادامه داد: م��ا در كنار 
يکديگر هستيم تا از گنجينه های ميراث بشريت حفاظت 
كنيم و اصفه��ان به عنوان ميزب��ان اجالس و جش��نواره 
بين المللی ميراث فرهنگی ناملموس، مهد دانش و مفاخر 
هنری و فرهنگی ب��وده و در دوره های مختل��ف تاريخ، در 
فلسفه، خوشنويس��ی، ادبيات، صنايع دستی، موسيقی و 

معماری زبانزد بوده است.
وی بابيان اينکه اصفهان يک ش��هر نيست، بلکه گنجينه 
ميراث بشری است، افزود:صنعتگران و هنرمندان اصفهان 
در عرصه های مختلف ح��رف برای گفتن داش��تند و آثار 
ماندگاری از خود به جای گذاش��تند كه كمترين گواه اين 
ادعا، مجموعه تخت فوالد بوده كه سومين قبرستان بزرگ 
جهان اسالم است.شهردار اصفهان ادامه داد: ثبت جهانی 
ميدان امام خمينی)ره(، مسجد جامع و باغ موزه چهلستون 
اصفهان به عنوان ميراث بش��ريت رس��ميت يافته، س��هم 
اصفهان از ميراث ناملموس، پيشتازی مردم بوده و همواره 
جهانيان را شگفت زده كرده و هنرمندان باذوق و هنر خود، 
آثاری را خلق كرده اند.سقائيان نژاد با اشاره به آئين پهلوانی 
در اصفهان گفت: اجرای آئين پهلوانی در اصفهان كه مروج 
آئين فتوت و جوانمردی بوده، س��هم اصفهان در موسيقی 
ردي��ف و در چوگان كه بس��ياری از ب��زرگان، اذعان دارند 
كه ميدان نقش جهان، آوردگاه اي��ن دانش بوده و می توان 
گفت كه تمامی ميراث ملموس و ناملموس اصفهان، نتيجه 
مهارت، فنون معماران و اس��تادكاران اصفهانی اس��ت كه 
نبايد بايد به آن بی توجهی شود تا مبادا برای هميشه از آن 
محروم ش��ويم.وی بابيان اينکه اصفهان در سال 2010 از 
طريق كميسيون شبکه همکاری بين شهری، در جمهوری 

چک دعوت شد و با توجه به داشته ها و ظرفيت های خود، 
پيشنهاد شد كه كالنشهر اصفهان در اين سازمان عضويت 
يابد، اظه��ار كرد: حضور چش��مگير اصفه��ان در اجالس 
2012 كره جنوبی، سبب آن ش��د كه ميزبانی اجالس در 
اصفهان با پيشنهاد مديريت شهری پذيرفته شودشهردار 
اصفهان خاطرنشان كرد: ستاد برگزاری اجالس و جشنواره 
بين المللی، از سال 92 آغاز به كاركرده و در راستای اهداف، 
از تمامی اهالی فن و هنر دعوت به عمل آمده و اعضای آن در 
دبيرخانه اجالس در سطح ملی و استانی همکاری داشتند.

وی گفت: نشست مجمع عمومی در 4 موضوع كلی نقش 
ميراث ناملموس در سبک زندگی، محيط زيست و هويت 
انس��انی، نقش ميراث ناملموس در اصالح س��بک زندگی 
جوامع، نقش ميراث ناملموس در برنامه ريزی های شهری 

و ديپلماسی شهری اجرا می شود.
سقائيان نژاد با اشاره به برگزاری اجالس زنان برای نخستين 
بار در تاريخ جشنواره در ايران، بيان كرد: اين اجالس گام 
مهمی در راستای تعامل بيشتر دس��تگاه ها و راه انداختن 

طرحی نو در ترويج صلح و آشتی در ميان ملت ها است.

چراغ اجالس میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان روشن شد

اصفهان گنجینه میراث بشری است

یادداشت
دریافت ماهانه 50 شکایت از زیرمیزی 

بگیران در اصفهان

مشکل هزینه درمان در بیمارهای 
سرطان باقی است

اجرای »طرح تحول نظام سالمت« با سه رويکرد حفاظت مالی 
از مردم، ايجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و ارتقای 
كيفيت خدمات شايد مهم ترين و ملموس ترين اتفاقی است كه 
از ابتدای امسال در نظام سالمت كش��ور روی داد؛ طرحی كه به 
گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اجرای آن 10 درصد 
به شمار مراجعه كنندگان به بيمارستان های دولتی اضافه شد و 

رضايت 73 درصدی مردم را به دنبال داشت.
دكت��ر غالمرضا اصغری با اش��اره ب��ه اجرای طرح تح��ول نظام 
س��المت گفت: دولت در اجرای اي��ن طرح موفق عم��ل كرد و 
از زمان اجرای تح��ول در نظ��ام درمان كه در نخس��تين گام با 
كاهش هزينه های درمان انجام ش��د، موجب��ات رضايت مندی 
73 درص��دی م��ردم را فراهم ك��رد و ب��ه دنب��ال آن تحول در 
 نظام بهداش��ت نيز از ش��هريورماه آغاز ش��د. به گزارش ايس��نا

 وی اظهار كرد: هزينه درم��ان در بيماران خاص مانند مبتاليان 
 به هموفيلی و تاالس��می راي��گان و درب��اره بيم��اران MS نيز

 90 درصد هزينه ها توس��ط دولت پرداخت می شود، اما مشکل 
هزين��ه درمان در بيمارهای س��رطان باقی اس��ت، زي��را هزينه 
درمانی اين بيماران بسيار باالس��ت. برای مثال يک دوره درمان 
 بيمار ممکن اس��ت 40 ميليون تومان هزينه داش��ته باش��د كه

 10 درصد آن چهار ميليون تومان است و پرداخت اين مبلغ برای 
بسياری از بيماران دشوار است.

اصغری با اشاره به شمار بيماران سرطانی و مبتالبه MS، گفت: 
در اصفهان هزينه بخشی از اين بيماران كه توان پرداخت همين 
10 درصد هزينه ها را ندارند، توس��ط خيرين پرداخت می شود و 
تعدادی از اين بيماران با حمايت دفاتر مددكاری دانش��گاه علوم 
پزشکی اصفهان تنها بخشی از 10 درصد هزينه ها را می پردازند.

وی بابيان اينکه ميزان مراجعات به مراكز درمانی اس��تان پس از 
اجرای طرح تحول نظام س��المت 8 تا 9 درصد افزايش داش��ته 
اس��ت، افزود: تاكنون بي��ش از 40 ميليارد تومان ب��رای بهبود 
فضاهای بيمارستانی استان هزينه شده اس��ت.اصغری با اشاره 
به رش��د تخلفات پزش��کی، درمانی و دارويی اس��تان نسبت به 
سال گذشته كه از س��وی تعزيرات حکومتی استان مطرح شد، 
خاطرنش��ان كرد: اين ميزان رش��د را قبول ندارم بلکه معتقدم 

تخلفات با كاهش روبه رو بوده است.
وی بابيان اينکه به طور متوس��ط ماهانه 40 تا 50 شکايت درباره 
دريافت زيرميزی از س��وی پزشکان در اس��تان مطرح می شود، 
تصريح كرد: در 90 درصد موارد اين شکايت منجر به بازگشت پول 
به بيمار می شود.رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: 
علت اين تخلف از سوی پزشکان تعرفه های پايين دولتی است، كه 
در مرحله سوم برنامه تحول با واقعی كردن تعرفه ها و ابالغ كتاب 

ارزش نسبی خدمات اين مشکل حل شود.

 ساخت نخستین چاپگر ایرانی
 خط بریل در اصفهان

برای نخستين بار در كشور چاپگر خط بريل توسط مهندسان 
يک شركت دانش بنيان اصفهانی ساخته شد تا در 24 مهرماه 
طی مراس��می در موسس��ه فرهنگی اهل البيت)ع( اصفهان 
رونمايی شود.اين چاپگر كه دارای برتری هايی نسبت به مشابه 
خارجی است و باعث قطع وابستگی جامعه نابينايان كشور به 
سازندگان اروپايی می شود، باهمت و سفارش بنياد فرهنگی 
قرآنی روشندالن اصفهان و توس��ط يک شركت دانش بنيان 
ابداع شده است.مدير بنياد فرهنگی قرآنی روشندالن اصفهان 
ضمن اعالم اين خبر اظهار كرد: از حدود 8 س��ال گذش��ته، 
بنياد فرهنگ��ی قرآنی روش��ندالن در اصفهان، ب��ا توجه به 
مطالبه جامعه نابينايان كش��ور اقدام به نش��ر قرآن با ترجمه 
و بدون ترجمه كرده اس��ت ك��ه اين قرآن ها ع��الوه بر داخل 
كشور با استقبال خوبی از جانب روشندالن ساير كشورهای 
جهان اسالم روبه رو شده اس��ت. سيد مرتضی نيک زاد افزود: 
نابينايان كشورهای همسايه ازجمله تركيه، عربستان، عراق، 
سوريه و نيز مالزی و اندونزی و هم برخی كشورهای اروپايی 
نظير سوئد، كانادا، استراليا و آلمان نيز از اين قرآن ها استقبال 
كرده اند و انتش��ارات اين موسسه به كش��ورهای ذكرشده با 

دريافت سفارش فرستاده شده است.
وی تصريح كرد: قبل از ساخت اين دس��تگاه كليه قرآن ها و 
س��اير كتب الزم برای نابينايان ازجمله كتب درس��ی ايشان 
با دس��تگاه های چاپگر خارجی كه عمدتاً ساخت كشورهای 
س��وئد و آلمان و يا انگليس و آمريکا بود، چاپ می ش��د.وی 
ادامه داد: كار چاپ با چاپگرهای خارجی وابس��تگی شديدی 
ايجاد كرده بود و مراكز فع��ال در ارائه خدمات فرهنگی برای 
نابينايان كش��ور، دائماً با خرابی اين دس��تگاه ها و مشکالت 
تعمي��ر و نبود قطع��ات يدك��ی روب��ه رو بودند و باي��د مدام 
چشم انتظار ورود قطعات تحريم شده يا سركشی نمايندگان 
ش��ركت های س��ازنده می ماندند.نيک زاد خاطرنشان كرد: 
خوش��حاليم كه توانس��تيم بار ديگر عبارت م��ا می توانيم را 
اثبات كنيم و عالوه بر اثبات توانايی های جامعه روش��ندالن 
 باعث ع��زت و افتخ��ار و خودكفاي��ی ميهن اس��المی خود 

شويم.

  توزیع کارت تردد اتوبوس
 بین دانش آموزان نیازمند 

     نايب رئيس شوراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: بر اساس 
مصوبه ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان، مقرر ش��د، عالوه بر 
كمک های جمع آوری ش��ده در »جش��ن عاطفه ه��ا«، مبلغ 
 200 ميليون تومان كمک در قال��ب كارت تردد اتوبوس بين

 دانش آموزان نيازمند توزيع می شود.احمد شريعتي در مراسم 
»جشن عاطفه ها« با اشاره به اينکه مردم اصفهان، انسان هايی 
َخير و نوع دوست هستند، ابراز داشت: افتخار ما اين است كه 
500 خيريه در كالنشهر اصفهان فعاليت می كنند. وي افزود: 
اصفهان به لحاظ تعداد خيريه ها در س��طح استان های كشور 

بی نظير است.  

اخبار کوتاه
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استاندار اصفهان بابيان اينکه صنايع اصفهان در بدترين مکان استان جانمايی 
ش��ده اند، گفت: با اقدام دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان درزمينه پلمب 
مشعل های گازسوز نيروگاه های اين ش��هر و توزيع بنزين يورو 4 پيش بينی 

می شود هوای اصفهان در بحران آلودگی هوا قابل تنفس باشد.
رسول زرگر پور در همايش توليد و توزيع بنزين يورو چهاردر استان اصفهان 
كه در پااليش��گاه اصفهان برگزار ش��د، گفت: در اس��تان اصفهان 900 هزار 
خودرو و 500 هزار دستگاه موتورسيکلت 70 درصد از آلودگی هوای شهر را بر 
عهده دارند كه اميدواريم با توزيع اين نوع از سوخت استاندارد بخش زيادی از 
اين آالينده ها رفع شود.وی اظهار كرد: من زمانی كه برای استانداری اصفهان 
مأمور شدم می دانستم كه موضوع آب و مسائل زيست محيطی از مسائل مهم 
اين استان است، اما هرگز فکر نمی كردم اين قدر مسائل آن پيچيده و عميق 

باشد.

اس��تاندار اصفهان ادامه داد: اكن��ون وضعيت آب به گونه ای ش��ده كه وقتی 
ميهمانان رده باالی سياس��ی و خارجی به اين ش��هر س��فر می كنند، هنگام 
خداحافظی می خواهند تا مس��ئله آب زاينده رود رفع ش��ود و مس��ئله رفع 
آالينده های جوی نيز از ديگر مس��ائل جدی مردم اين اس��تان اس��ت.زرگر 
پور خاطرنش��ان كرد: اس��تان اصفهان پس از جدايی كرج از تهران به عنوان 
صنعتی ترين اس��تان كشور شناخته می ش��ود و اين طبيعی است كه صنايع 
آاليندگی هايی را نيز برای اين اس��تان ايجاد كنند، اما در بس��ياری از مواقع 
اين آالينده ها بيشتر از آالينده های اس��تان تهران است و بايد تالش كنيم تا 
با مديريت سوخت و بهينه سازی آن، مديريت منابع س��بز و نظارت و پايش 
اين طرح در هشت شهرستان استان ش��رايط آب  و هوايی را بهبود ببخشيم.

وی افزود: آمار از باال بودن ميزان ابتال به ام اس و س��رطان در استان اصفهان 
خبر می دهد، از سوی ديگر در بين مردم اين نگاه وجود دارد كه اين بيماری ها 
به دليل آلودگی های جوی ايجاد می شود، هرچند اين موضوع اثبات نشده و 
دليلی هم بر اثبات حرف مردم نيست، اما از دانشگاه علوم پزشکی خواسته ايم تا 
اين موضوع را مشخص كند.استاندار اصفهان همچنين از ايجاد تغيير در نحوه 
واگذاری عوارض واحدهای آالينده به ش��هرداری ها خبر داد و گفت: ساليانه 
بين 75 تا 80 ميليارد تومان عوارض آاليندگی به شهرداری ها پرداخت می شد 
كه مشخص نبود اين عوارض چگونه و كجا هزينه می ش��د، اما حاال عوارض 
آاليندگی ها تنها به ش��هرداری هايی پرداخت می ش��ود كه درزمينه كاهش 

آاليندگی طرح مصوب داشته باشند.
جان سپردن 6 هزار نفر به علت پدیده وارونگی هوا در اصفهان

معاون پژوهش و فناوری شاخص پژوه گفت: بر اساس گفته های استاندار وقت 
اصفهان، شش هزار نفر در يک سال براثر پديده اينورژن، وارونگی هوا جانشان 

را از دست دادند. ايران غازی در دومين همايش ملی تغيير اقليم  و امنيت غذايی 
كه به همت پژوهشگاه شاخص پژوه در اصفهان برگزار شد گفت: مصرف انرژی 
در جهان نگران كننده است و بايد برای حل مشکالت زيست محيطی فکری 
كرد.وی با انتقاد از نبود آمارهای مدون و دقيق در مورد مسائل مختلف در كشور 
گفت: متأسفانه در بسياری از امور آمار دقيق علمی در كشور نداريم و اين مسئله 

باعث عدم شناخت جامعه و عدم برنامه ريزی در حوزه های مختلف می شود.
غازی تغيير دمای زمين را باعث افزايش باال آمدن سطح درياها ذكر كرد و گفت: 
عالوه بر اين، كمبود آب شيرين مشکلی است كه گريبان گير جهان شده و در 
ايران نيز بيابان ها دارد همه فضاها را می بلعد و پيش بينی می شود مردم ايران 
در سال های آينده برای زندگی به سمت كوه های زاگرس و البرز روی بياورند.

وی با تأكيد بر اينکه ايجاد سدها بر روی آب های روزمينی مقصران اصلی به هم 
ريختن سيستم آب های زمينی هستند ادامه داد: وضعيت مصرف آب در ايران 
بسيار نگران كننده اس��ت، به گونه ای كه مجموع ظرفيت آب های روزمينی و 
زير زمينی ما 4 ميليارد مترمکعب است، درحالی كه در حال حاضر ما قريب به 
6.5 ميليارد مترمکعب آب در سال مصرف می كنيم و همه اين فشار به آب های 

زيرزمينی می آيد و به زودی چاه های آب ما نيز شور و تلخ می شود.
معاون پژوهش و فناوری شاخص پژوه با اشاره به اينکه كه استاندارد آب شرب 
ما 4 برابر از استاندارد جهانی آب كمتر است گفت: تغذيه سالم ازجمله مهم ترين 
موارد افزايش جمعيت است و بر اساس پيش بينی ها كشور ما توان تأمين تغذيه 

مناسب برای 130 ميليون نفر را نيز به راحتی داراست.
وی راهکار رفع مشکالت زيست محيطی و تغيير اقليم را توجه به اخالق، قانون، 
سياست و اقتصاد دانست و تصريح كرد: همه چيز در جامعه حقوقی دارد و اگر 
ما به حقوق محيط زيست توجه كنيم بس��ياری از مشکالت جامعه ما مرتفع 
می شود.غازی ادامه داد: انسان عصر كنونی در بهره برداری از طبيعت به مرحله 
جنون رسيده است و به نظر می رس��د برای رفع مشکالت زيست محيطی در 
كشورمان بايد برای انجام هر نوع سرمايه گذاری در كشور يک اتاق فکر تشکيل 
ش��ود و از نخبگان نورانی به جای نخبگان ظلمانی استفاده كنيم تا بتوانيم از 

آسيب های آينده زيست محيطی در امان بمانيم.
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صنایع اصفهان در بدترین مکان استان جانمایی شده اند 

وارونگی هوا قاتل جان 6 هزار اصفهانی
چشم انتظاری برای بهبود هوای نصف جهان

گروه 
جامعه



اخبار کوتاهيادداشت

 تغییرات نرخ ۱۰ ارز مبادله ای
 اعالم شد

     بانک مرکزی نرخ هر د الر بانکی را پنج شنبه ۲۶۶۷۳ ریال، 
هر پوند را ۴۳۱۸۲ ریال و هر ی��ورو را نیز ۳۳۹۹۸ ریال اعالم 

کرد.
بانک مرکزی تغییرات نرخ ۱۰ ارز بانکی را برای روز پنج شنبه 
تعیین و اعالم کرد. بر این اساس، هر دالر آمریکا ۲۶۶۷۳ ریال 

و هر پوند نیز ۴۳۱۸۲ ریال است. 
همچنین نرخ هر دره��م امارات متحده عرب��ی ۷۲۶۲ ریال، 
هر یورو ۳۳۹۹۸ ریال و هر فرانک سوئیس نیز ۲۸۰۵۲ ریال 

خواهد بود. 
روپیه هند ۴۳۷ ری��ال، یکصد ین ژاپ��ن ۲۴۷۲۵ ریال و لیر 
ترکیه نیز ۱۱۷۸۶ ریال اس��ت. نرخ هر روبل روسیه برای روز 
پنج شنبه  ۶۶۸ ریال و یوان چین نیز ۴۳۵۱ ریال تعیین شد. 

رئیس کل بانک مرکزی  به اجالس 
پايیزه بانک جهانی رفت

 رئیس کل بانک مرکزی در رأس هیئتی بلندپایه متش��کل از 
قائم مقام، معاون ارزی و معاون اقتصادی این بانک برای شرکت 
در اجالس پاییزه صندوق بین المللی پ��ول و بانک جهانی به 

آمریکا سفر کرد.
نشست مشترک صندوق بین المللی پول )IMF( و گروه بانک 
جهاني همه س��اله در دو نوبت با حضور روساي کل بانک های 
مرک��زي و وزراي اقتصادي و دارایي کش��ورهاي عضو برگزار 
مي شود. اجالس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجالس پائیزه 
)س��االنه( به طورمعمول اواس��ط مهرماه در واشنگتن برگزار 
می شود و هر ۳ سال یک بار نیز یکي از کشورهاي عضو به عنوان 
میزبان اجالس ساالنه تعیین مي شود. اجالس پاییزه امسال 

طی روزهاي ۱۶ تا ۲۱ مهرماه برگزار می شود. 
 حضور مقامات بانک��ي و اقتصادي کش��ورها در این اجالس 
فرصت مناسبي را فراهم مي آورد، تا در راستای افزایش ارتباط 
و همکاری های بانکي و اقتصادي فی مابین، مالقات هایی میان 
روساي کل و س��ایر اعضاي هیئت های اعزامي از کشورهاي 

مختلف صورت گیرد. 
قرار اس��ت مقام��ات بان��ک مرکزی، در حاش��یه جلس��ات 
یادش��ده، مالقاتی با مس��ئوالن ارش��د بانک ه��ای مرکزي 
کشورهاي مختلف پیرامون موضوعات موردعالقه و گسترش 

همکاری های بانکي، اقتصادي و منطقه اي داشته باشد. 

 صادرات محصوالت لبنی 
به کشورهای همسايه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهرضا گفت: در سال گذشته 
۵۵۰ هزار تن محصوالت لبنی به کشورهای مجاور صادرشده 

است.
حس��ن رکنی در بازدید از یک واحد تولیدی در شهرس��تان 
شهرضا اظهار کرد: در یک س��ال گذشته واردات شیر خشک 
را داش��تیم اما خوش��بختانه امروز اعالم می کنیم که بخش 
اعظم شیر تولیدشده در کشورمان در سبد خانوارها استفاده 
و بخش��ی از آن ها هم تبدیل به موادی ازجمله ش��یر خشک 

می شود که قابلیت صادرات دارد.
وی بیان کرد: عالوه بروشورهای همس��ایه کشور روسیه نیز 
به جمع درخواس��ت کنندگان دریافت شیر خش��ک از ایران 

اضافه شده و نیازهای خودشان را اعالم کرده اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ماهانه ۷۵ میلیارد تومان 
یارانه ش��یر خام برای نیمه دوم س��ال به دامداران پرداخت 

می شود.
وی با اش��اره به اینکه یکی از امتیازات موجود در بخش تولید 
محصوالت کشاورزی تولید شیر اس��ت، خاطرنشان کرد: در 
سال گذش��ته در کش��ور ۸ میلیون و ۲۶۰ هزار تن شیر خام 

تولیدشده است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی بیان کرد: در ۶ ماهه دوم سال 
ماهانه ۷۵ میلیارد تومان یارانه شیر خام به صورت نقدی و یا به 

شکل علوفه به دامداران پرداخت می شود.

تأثیرات محرم و صفر بر بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایش��گاه های اتومبیل از تشدید رکود بازار 
خودرو در ماه های آینده به دلیل در پیش بودن ماه های محرم 

و صفر خبر داد.
حس��ن زمانی افش��ار بابیان اینکه م��ردم ای��ران در ماه های 
محرم و صفر بیش��تر عالقه مند به حضور در مجالس مذهبی 
و مراسم عزاداری هستند، خاطرنش��ان کرد:  به همین دلیل 
بیش��تر مردم ترجیح می دهند در این ماه ها از خرید خودرو 

خودداری کنند.
رئیس اتحادی��ه نمایش��گاه های اتومبی��ل ادام��ه داد:  البته 
پیش بینی می کنیم که با پایان یافتن ماه صفر و نزدیک شدن 
به بهمن ماه و ایام پایانی سال، حجم معامالت در بازار خودرو 
افزایش یابد.وی افزود: هم اکنون بازار خودرو اش��باع است و 
حجم خودروهای موجود در بازار به ویژه خودروهای وارداتی 
بیشتر از میزان تقاضای مصرف کنندگان است. به همین دلیل 

هرگونه افزایش در قیمت محصوالت منتفی خواهد بود.
زمان��ی افش��ار بابی��ان اینک��ه یک��ی از دالیل پایی��ن بودن 
حجم معام��الت در بازار خ��ودرو پایین آمدن ق��درت خرید 
مصرف کنندگان است، تصریح کرد: درصورتی که تدابیر دولت 
برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان به 

نتیجه برسد شاهد تحولی در بازار خودرو خواهیم بود.

ارائه خدمات گمرکی ۲۴ ساعته شد
 مسعود کرباس��یان  رئیس کل گمرک ایران از اجرایی شدن 
سامانه جامع گمرکی خبر داد و گفت: این سامانه فعالیت های 
گمرک را الکترونیکی ک��رده و بر اس��اس آن واردکنندگان، 
صادرکنندگان و ترانزیت کنندگان می توانند در ۲۴ س��اعت 
ش��بانه روز بدون مراجعه حضوری به گم��رک و از دفاتر خود 
خدمات را دریافت کنند.مس��عود کرباس��یان درباره سامانه 
جامع گمرک��ی، اظهار داش��ت: افزایش صح��ت فعالیت ها و 
کاهش هزینه ها از دیگر مزایای این س��امانه است، همچنین 
 دولت نی��ز مطمئن خواه��د بود که ام��ور با س��المت انجام 

می شود. 

۴
خریدوفروش قانونی مسکن مهر آغاز شد

مهدی هدایت ، مدیرکل حقوقی و امالک ش��رکت عمران ش��هرهای جدید ایران با اعالم خبر فراهم 
بودن زیرساخت های نقل وانتقال مس��کن مهر، گفت: با توجه به مهیا شدن سیستم های نرم افزاری و 

سخت افزاری، صدور بخشنامه جدید ,معامله مسکن مهر فقط در شرکت عمران انجام می شود.
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رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
بابیان اینکه عمده س��رمایه گذاری در اس��تان اصفهان در 
بخش فوالد، تولید محصوالت شیمیایی و محصوالت غذایی 
است، گفت: در حال حاضر در بحث توسعه صنایع در استان 

اصفهان ۹۰۰ واحد صنعتی درحال توسعه هستند.
اسرافیل احمدیه در نشست صمیمانه رئیس سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با صنعتگران استان 
اصفهان که در شهرک صنعتی جی برگزار شد بابیان اینکه 
اس��تان اصفهان با دارا ب��ودن بیش از ۸ ه��زارو ۵۰۰ واحد 
صنعتی جزء صنعتی ترین اس��تان های کش��ور محسوب 
می شود، اظهار داش��ت: این واحدهای صنعتی که بیش از 
۲۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند بااعتبار ۱۴۱ هزار میلیارد 

ریالی ایجادشده اند.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
بابیان اینکه در بخش توسعه صنایع در استان اصفهان ۶۵ 
هزار میلیارد ریال هزینه شده اس��ت، افزود: با تکمیل روند 
توسعه ای این صنایع ۳۴ هزار اشتغال در سطح استان ایجاد 

خواهد شد.
وی بابیان اینکه برنامه ریزی برای ایجاد ۶ هزار واحد صنعتی 
در اس��تان اصفهان در دس��تور کار قرار دارد، ادامه داد: این 
تعداد واحد صنعتی بااعتب��ار ۲۷۳ هزار میلی��ارد ریال به 
بهره برداری خواهد رسید که ۱۹۴ هزار اشتغال را در سطح 

استان ایجاد خواهد کرد.
وی با انتقاد از میزان اکتش��اف معدن در اس��تان اصفهان 
اظهار داش��ت: علی رغم وجود منابع معدن مهم در سراسر 
استان اصفهان این استان به لحاظ اکتشاف معدن در رتبه 

۲۶ کشور قرار دارد.
احمدیه با اشاره به فعالیت ۱۳۷ هزار واحد صنفی در استان 
اصفهان بیان داش��ت: در این راس��تا ۵۷۲ اتحادیه صنفی 
مس��تقل در اس��تان اصفهان وجود دارد و این امر اهمیت 

استان اصفهان در بحث بازرگانی را دوچندان کرده است.
وی اف��زود: در س��ال ۹۲ بالغ ب��ر دو میلی��ارد و ۱۰۰ 
 میلی��ون دالر ص��ادرات از اس��تان اصفه��ان ص��ورت

 گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
استان اصفهان گفت: این اس��تان با ۱۵۳ واحد مرغداری 
مرغ تخم گذار و تولید ۸۷ هزار تن تخم مرغ در سال، رتبه 

چهارم کشور در تولید تخم مرغ را دارد.
 امیرحس��ین افیون��ی اظهار کرد: مراس��م گرامیداش��ت 
روز جهانی تخم مرغ روز پنجش��نبه با ش��عار »هر انسان 
س��الم یک تخم مرغ در روز« در راس��تای افزایش مصرف 
 تخم م��رغ در س��بد غذای��ی م��ردم در سراس��ر اس��تان

 برگزار  شد.
معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
اس��تان اصفهان اف��زود: مص��رف س��رانه تخم م��رغ در 

کش��ورهایی مثل ژاپن ۳۲۰ عدد در س��ال، آمریکا ۲۵۰ 
عدد در س��ال و چین و مکزیک ۳۵۰ عدد در س��ال است 
درحالی که مص��رف این محصول در کش��ور ما ۱۶۰ عدد 
در س��ال و عمدتاً به طور غیرمستقیم برای مصارف کیک، 

کلوچه، شیرینی و غیره است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مصرف س��رانه تخم مرغ در 
کشور ۱۰ کیلوگرم و مصرف جهانی ۱۸ کیلوگرم است که 
طبق برنامه درصدد هستیم طی پنج س��ال آینده به این 
میزان برسیم.گفتنی اس��ت تخم مرغ یکی از کامل ترین، 
ارزان ترین و فراوان ترین غذاهای پروتئینی است که پس 
از شیر جایگاه دوم را در تغذیه مردم دارد و با توجه به اینکه 
پروتئین های تخم مرغ همانند پروتئین های گیاهی بوده و 
اسیدهای چرب آن از نوع غیراشباع است، مصرف تخم مرغ 

خطری برای انسان سالم ندارد.
زاين�ده رود: ام��ا همچنان ک��ه از مص��رف صحیح این 
محص��ول مغذی کش��اورزی صحب��ت می ش��ود باید در 
فرایند تولید و توزیع نیز مراتب بهداش��تی و س��المت از 
سوی تولیدکنندگان توجه ش��ود خبرهایی مانند پالم در 
لبنیات  یا هویج و تفاله کارخانه های رب گوجه فرنگی در 
تغذیه مرغ ها ب��رای رنگین تر ش��دن زرده تخم مرغ بدون 
ارزش افزوده غذایی و گاه با نرخ باالتر اعتماد را از مشتریان 

می رباید.

امیرحسین افیونی خبر داد:

رتبه چهارم  اصفهان درتولید تخم مرغ
اسرافیل احمديه خبر داد:

9۰۰ واحد صنعتی درحال توسعه هستند

 

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال تعداد واگذاری ها 

در شهرک فناوری اصفهان به ۱۵ مورد افزایش یابد.
محمد جعفری با اش��اره ب��ه اینکه همگام ب��ا تحوالت 
علمی و فناوری در عرصه بین المللی، در سال ۸۷ ایجاد 
۷ ش��هرک صنعتی فناوری تخصصی در س��طح کشور 
باهدف تجاری سازی و اشاعه فناوری های نوین از سوی 
هیئت وزی��ران دولت وقت مصوب ش��د، اظهار داش��ت: 
 با توجه به مزیت های نس��بی اس��تان اصفهان در حوزه

 مواد پیشرفته همچون سرامیک ها، پلیمرها، کامپوزیت ها 
و مواد فلزی پیش��رفته، این شهرک در اصفهان در حوزه 

تخصصی مواد پیشرفته مصوب و در حال ایجاد است. 
وی بابیان اینکه مس��احت فعلی این شهرک ۳۰ هکتار 
است که در افق ۱۵ س��اله خود قرار است به ۶۰۰ هکتار 
توس��عه یابد، افزود: اواخر بهمن ماه س��ال گذش��ته بود 
که بعد از آماده ش��دن زیرس��اخت های اصلی، واگذاری 
زمین های این شهرک آغاز شد و تاکنون ۸ قطعه زمین به 

شرکت های فناور تولیدی واگذارشده است. 
به گفته مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان 

اصفهان از زمان آغاز واگذاری ۲۰۰ درخواس��ت دریافت 
شده که با توجه به خاص بودن مخاطبان این شهرک پس 
از طرح و بررسی در ش��ورای راهبری شهرک فناوری با 
توجه به اولویت دانش فنی باال و توان مالی مطلوب برای 
بهره برداری سریع، ۸ درخواست موردپذیرش نهایی قرار 
گرفت همچنین پیش بینی می شود تا پایان امسال تعداد 

واگذاری ها به ۱۵ تعداد مورد دیگر افزایش یابد. 
محمد جعفری این تعداد پذیرش را موردقبول دانست و 
گفت: با توجه به تخصصی بودن شهرک فناوری، اگر هر 
درخواس��تی بدون ارزیابی دقیق و نامنطبق با مأموریت 
ش��هرک موردپذیرش واقع ش��ود دیگر نمی توان ادعای 

تخصصی و فناور بودن شهرک را داشت. 
وی با اش��اره به افق توس��عه ۱۵ ساله ش��هرک فناوری 
اصفهان، ابراز امیدواری کرد: دس��تاوردهای آن زودتر از 
زمان مشخص شده به ثمر برس��د. جعفری تأکید کرد: ۸ 
متقاضی پذیرفته شده در شهرک فناوری بیشتر در حوزه 
نانو مواد فعال هستند همچنین ۲ طرح در بخش صنایع 

هوایی و صنایع پیشرفته پزشکی پذیرفته شده است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به 

۱۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته از اعتبارات ملی 
به این شهرک اشاره کرد و گفت: شهرک فناوری اصفهان 
در مطالعات امکان س��نجی و برنامه ری��زی خودگردان 
در نظر گرفته ش��ده که می توان از مح��ل فروش اراضی 
صنعتی ش��هرک را به طور خودگردان اداره کرد هرچند 
که اعتبارات دولتی در تسریع تکمیل زیرساخت های این 

شهرک در طول زمان کمک رسان خواهد بود. 
وی با تأکی��د بر اینکه تس��هیالت و امکان��ات الزم برای 
بهره برداری هر چ��ه زودتر از ای��ن واحده��ا در اختیار 

متقاضیان پذیرفته ش��ده ق��رار خواهد گرف��ت، تصریح 
کرد: ش��رایط پرداخت حق بهره برداری زمین برای این 
متقاضیان تسهیل ش��ده و آن ها در اولویت نخست ۱۵ 
درصد هزینه زمین را و بقیه را در مدت ۳ سال پرداخت 
خواهند کرد. وی ادامه داد: با توجه به مطالعات مکان یابی 
انجام ش��ده این جانمایی ایده آل ترین م��کان برای این 
ش��هرک بوده و در قلب کری��دور علم و فناوری اس��تان 

)مصوب هیئت وزیران( واقع شده است. 
به گفته جعفری در ش��عاع کمتر از ۵ ت��ا ۱۰ کیلومتری 
شهرک های فناوری باید انواع مراکز علمی و تحقیقاتی و 
صنعتی واقع شده باشد که در این خصوص شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه 
مالک اش��تر، صنایع هواپیماس��ازی هس��ا، پاالیشگاه، 
نیروگاه، شهرک صنعتی بزرگ، مورچه خورت، علویجه و 
همچنین شهر مسکونی شاهین شهر در نزدیکی شهرک 

فناوری اصفهان واقع هستند. 
وی خاطرنش��ان کرد: با همکاری دس��تگاه های مرتبط 
استان این شهرک می تواند مسیر توسعه خود را سریع تر 

از افق ۱۵ ساله پیس بینی شده، طی کند.

مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

افزايش واگذاری های شهرک فناوری اصفهان به ۱۵ مورد تا پايان سال

با توجه به اینکه در ایران کارت اعتباری مورداس��تفاده قرار 
نمی گیرد و کارت های نقدی مورداستفاده است، و همین طور 
کیفیت س��رویس، به نظر می رس��د مبلغ ۱۵۰ تومان برای 

کارمزد باال باشد.
این ادعای بزرگی اس��ت که کس��ی بگوید در ایران صنعت 
کارت و پرداخت شکل نگرفته است. صنعت را اگر مجموعه 
شرکت هایی تعریف کنیم که می توانند جایگزین هم شوند، 
با این تعریف ما صنعت کارت و پرداخت داریم. در این صنعت 
حداقل ۱۲ شرکت زیر نظر شاپرک فعالیت می کنند و تعداد 
زیادی منتظر این هستند که مجوز شاپرک برای فعالیت در 
این صنعت پرسود را بگیرند؛ بنابراین اینکه بگوییم صنعت 
پرداخت نداریم با این تعریف قابل قبول نیس��ت؛ اما از طرف 
دیگر اگر صنعت را وابسته به این بدانیم که متکی به خودش 
باشد و صرفاً از طریق یارانه ها اداره نشود، ما صنعت کارت و 
پرداخت نداریم. هرچند در بسیاری از صنایع دیگر هم چنین 
وضعی داریم و صنایع مختلف در ایران با این تعریف در طیفی 
قرار می گیرند که یک سر آن وابستگی مطلق به منابع بیرون از 
صنعت است و سر دیگر طیف صنایعی هستند که خودکفایند. 
در ایران احتماالً وزنه به س��مت صنایع وابسته، انحصاری و 
رانتی س��نگینی می کند و ما صنایع کمی را سراغ داریم که 
بتوانند متکی به خودشان باشند و از منابع نفتی ارتزاق نکنند یا 
حداقل یارانه بگیر دولت یا نهادهای غیردولتی نباشند. صنعت 

کارت و پرداخت در ایران، دچار اشتباهی تاریخی شده است. 
احتماالً کسی نش��نیده که بگویند برای گسترش تلویزیون 
الزم به فرهنگ س��ازی اس��ت یا مثاًل ما باید فرهنگ سازی 
کنیم که مردم از اتومبیل اس��تفاده کنند. به شکل عجیبی 
تمام صنایعی که در آن ها صحبت از فرهنگ سازی می شود، 
یک جای کارش��ان می لنگد. معموالً در صنایعی صحبت از 
فرهنگ سازی است که به نقطه پایدار درآمدی نرسیده اند. 
در صنعت پرداخت الکترونیک فرهنگ سازی چنان بالیی بر 
سر این صنعت آورده که ما امروز با صنعتی ظاهراً سرپا و در 
باطن شکست خورده مواجهیم که به منابع یارانه ای وابسته 

است. چرا چنین شد؟
خشت اول چون نهد معمار کج

قصه احتماالً باید از اوایل دهه ۵۰ شمس��ی ش��روع می شد. 
زمانی که برای اولین بار، بانک های ایران��ی اقدام به واردات 
و نصب دس��تگاه های خودپردازی کردند که ظاهراً ش��بیه 
همین دس��تگاه های خودپرداز امروزی بودند؛ اما آن ها یک 
تفاوت بزرگ داشتند و آن این بود که آن دستگاه ها آفالین 
کار می کردند و شبکه ای پش��ت آن ها نبود. قدرت سیستم 
پرداخت امروز ایران شبکه ای فوق العاده قوی است که پشت 
آن وجود دارد. امروز مردم در هرلحظ��ه می توانند از طریق 
ابزارهای مختلف به اطالعات مالی خود دسترس��ی داشته 
و تراکنش بزنند. دهه ۵۰ دو بانک ته��ران و بیمه بازرگانان 

دستگاه هایی نصب کردند که مردم از آن ها استقبال نکردند و 
قصه بانکداری الکترونیکی در نطفه خفه شد. خودشان به این 
دستگاه ها می گفتند باجه های اتوماتیک و آن را بزرگ ترین 
ابتکار در تاریخ بانکداری ایران می دانستند و می گفتند با این 
سیستم کامپیوتری در هر ساعت از ش��بانه روز در ۱۰ ثانیه 

می شود پول گرفت.
پرداخت قبوض تا همین چند 
س��ال پیش یک��ی از خدمات 
معم��ول بانک ه��ا ب��ود؛ ولی 
به مرور بانک ها ش��روع کردند 
به هزینه برای ج��ا انداختن و 
فرهنگ س��ازی اس��تفاده از 
فناوری. ابتدا مردم را تش��ویق 
به اس��تفاده از دس��تگاه های 
خودپ��رداز کردن��د و بعدازآن 
ابزاره��ای نوآوران��ه ای مانند 
تلف��ن هم��راه موردتوجه قرار 
گرفت. در تمام این مدت کمتر 
کسی پرسید که چنین شبکه 
فراگیری احتم��االً باید هزینه 
زیادی داشته باش��د. پس چه 

کسی هزینه آن را می پردازد؟
ادغام نامبارک بانکداری و پرداخت

تصور معمول در ایران این اس��ت ک��ه هزینه های پرداخت 
الکترونیک را دول��ت می پردازد. در این م��ورد بانک ها برای 
صرفه جوی��ی در هزینه هایش��ان گونی گونی خرج توس��عه 
فناوری اطالعات کردند. نتیجه چه شد؟ مردم عادت کردند 
این حقشان است که از خدمات پرداخت الکترونیک به صورت 
رایگان اس��تفاده کنند و اس��تدالل غالب هم این اس��ت که 
پول مان در بانک هاس��ت و بانک ها با آن تج��ارت می کنند. 
درحالی که یک اشتباه این وسط اتفاق افتاده بود و آن ادغام 
نامبارک صنعت بانکداری و پرداخت بود. صنعت پرداخت در 
همه جای دنیا از بانکداری جداست و معروف ترین برندهای 
آن ویزا، مس��تر کارت، یونیون پی، آمکس و پی پال هستند. 
این اواخر ش��رکت هایی مانند گوگل، آمازون، ای بی و البته 
اپل تالش کرده اند نقش مهم��ی در این صنعت بازی کنند. 
این شرکت ها بانک نیستند و بابت خدماتی که می دهند از 
خدمت گیرنده ها کارمزد می گیرن��د. این کارمزد هم آن قدر 
جذاب است که شرکتی مانند اپل را مجبور کرده وارد جنگ 
پرداخت شود؛ اما در ایران پول صنعت پرداخت از کجا می آید؟ 

پول صنعت پرداخ��ت از صندوقی می آید ک��ه بین بانک ها 
مشترک اس��ت و بانک ها آن را بابت هزینه های استفاده 
از خدمات همدیگر و شبکه ش��تاب پر می کنند؛ بنابراین 
صنعت پرداخت به شدت به صنعت بانکداری وابسته است. 
با این روند دو اتفاق در حال رخ دادن اس��ت.یکی افزایش 
هزینه های صنعت بانکداری و دیگری وابس��تگی شدید به 
منابع یارانه ای. حاال نهاد ناظ��ر بر پرداخت الکترونیک ایران 
یعنی شاپرک و بانک مرکزی تصمیم گرفته اند از ابتدای آبان 
حداقل بخشی از هزینه تراکنش را از صاحبان کسب وکارها 
بگیرند. برخی می گویند این موضوع تیر خالصی اس��ت به 
صنعت پرداخت و مردم دوباره به اس��تفاده از اسکناس روی 
می آورند. این ادعای درستی نیست و مردم شاید اوایل با این 
موضوع مشکل داشته باشند که باید کارمزد پرداخت کنند، 
اما به م��رور همه چیز تغییر می کند. اگر از ابتدا صداوس��یما 
برای فرهنگ سازی تلویزیون مجانی به مردم می داد، امروز 
شرکت های بزرگ تلویزیون در ایران باید فکر می کردند که 
چه طور می توانند به مردم بقبوالنند که برای تلویزیون باید 
هزینه پرداخت کنند. فروش تراکنش در دنیا صنعتی جاافتاده 
است؛ اما در ایران مردم آن را حق طبیعی خود می دانند. چه 
باید کرد؟ با مردم ح��رف بزنیم و آن ها را قان��ع کنیم و این 
چه کار سختی است.در اسناد باالدستی متعددی به توسعه 
کارت اعتباری در ایران اشاره ش��ده اس��ت. به دالیل مسائل 
فقهی که متخصص��ان و اهل فن برای آن چاره اندیش��ی هم 
کرده اند هنوز کارت اعتباری مورد اقبال بانک ها و مردم واقع 
نشده است و کارت اعتباری در صنعت پرداخت الکترونیک 
ایران جا نیفتاده اس��ت. ش��اید اگر امروز و ب��ا برنامه ریزی 
مناسب ش��اهد گس��ترش کارت اعتباری بودیم این چنین 
درزمینه کارمزد مش��کالت متعدد نداشتیم. سی وچند ماه 
پیش، شرکت ش��اپرک زیر نظر بانک مرکزی شکل گرفت 
تا بتواند سروس��امانی به وضع پرداخ��ت الکترونیک ایران 
بدهد. اما هنوز اوضاع بس��ان نیس��ت. همین که در بسیاری 
از فروشگاه ها تعداد زیادی دس��تگاه کارت خوان وجود دارد 
و هنوز درباره موضوع کارمزد بحث های متعدد وجود دارد، 
یعنی اینکه صنعت پرداخت الکترونیک ایران به نقطه تعادل 
نرسیده اس��ت. طبیعتاً در ادامه کارمزدها باید گرفته و این 
صنعت غیر یارانه ای ش��ود و روی پای خودش بایس��تد. اما 
یک سؤال بی پاسخ باقی می ماند و آن این است که با توجه به 
انحصاری بودن صنعت پرداخت در ایران چه کسی باید قیمت 
تراکنش را تعیین کند؟ آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
می توانند در یک صنعت انحصاری که خودش��ان بخشی از 
آن هستند قیمت ها را تعیین کنند یا نهادی بی طرف مانند 
ش��ورای رقابت باید برای تعیین قیمت تراکنش وارد میدان 
شود؟ شاید سؤال اساسی این نباشد که کارمزد گرفته شود یا 
گرفته نشود؛ بلکه سؤال اساسی این است که چه قدر گرفته 

شود که عادالنه باشد؟

مروری بر فعالیت صنعت کارت و پرداخت در ايران

کارمزد جنجالی کارت خوان ها در ادغام نامبارک پرداخت 

 صنعت کارت و 
پرداخت در ايران، 

دچار اشتباهی 
تاريخی شده است. 

احتماالً کسی 
نشنیده که بگويند 

برای گسترش 
تلويزيون الزم 

به فرهنگ سازی 
است



یادداشت
    کمیته فرهنگ شهروندی باهدف آشنایی ش��هروندان با مسائل حمل ونقل عمومی 
اقدام به نمایش تخلفات  رفت��اری در حمل ونقل  عمومی در قالب اج��رای تئاتر کرده 
اس��ت.  ش��هروندان محترم می توانند جهت ارائه نظرات و انتق��ادات خود در خصوص 
طرح های سفر مطالعه و برنامه های مربوط به حمل ونقل به شماره ۳۰۰۰۸۳۱۳ پیام 

کوتاه ارسال نمایند. 
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هفتیادداشتنمایش تخلفات رفتاری حمل ونقل عمومی در قالب تئاتر 

 پائولو کوئیلو  :روزی دو ساعت
 مطالعه می کنم

پائولو کوئیلو در گفت وگو با فارس درباره اینکه معموالً چقدر 
در روز مطالعه می کنید و یا چقدر ب��ه مطالعه روی می آورید، 

اظهار داشت: روزی دو ساعت کتاب می خوانم.
 یکی از مهم ترین نشست های نمایش��گاه فرانکفورت حضور 

پائولو کوئیلو نویسنده مشهور برزیلی بود.
پائولو کوئیلو درباره اینکه معموالً چقدر در روز مطالعه می کند 
و یا چق��در به مطالع��ه روی می آورد اظهار داش��ت: روزی دو 

ساعت کتاب می خوانم.
وی همچنین در پاسخ به س��ؤال دیگری گفت: در حال حاضر 
گوشه نشینی پیش��ه کرده ام و زیاد به مس��افرت نمی روم. در 
این مراسم همچنین برخی از حاضران کتاب هایی از وی را به 
همراه داشتند که کوئیلو آن را به نش��انه یادگاری امضا کرد و  

عالقه مندان عکس هایی با او گرفتند.
پائولو کوئیلو دستمایه های اولیه معنویتی که در رمان هایش به 
مخاطب می دهد ممزوجی است از عرفان مسیحیت � که دین 
اوست � و عرفان س��احری � که از آثار کارلوس کاستاندا الهام 

گرفته � همراه با افکار مارکس.

پخش سریال »کتابفروشی هدهد« 
در قالب دو تله فیلم

خالصه ای از مجموع��ه تلویزیونی »کتابفروش��ی هدهد« به 
کارگردانی مرضیه برومند در دو قسمت 9۰ دقیقه ای از شبکه 

سه سیما پخش می شود.
س��ریال »کتابفروش��ی هدهد« محصول گروه فیلم و سریال 
شبکه سه س��یما دارای ۱۳ قس��مت 45دقیقه ای است که به 
تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام س��ال ۸5 از شبکه 
سه سیما به پخش رسید و نگارش آن را نغمه ثمینی بر عهده 

داشت.
این سریال داس��تان کیوان کتابچی اس��ت که فوق لیسانس 
ارتباطات دارد و  پس از مرگ پدرش، به دلیل عالقه به کتاب 
تصمیم می گیرد شغل پدری یعنی کتابفروشی را ادامه دهد، 
اما نیاز خان��واده خواهر به ارثیه پدری موجب تقس��یم ارث و 
پس ازآن فروش س��هم االرث وی به خواهرش می شود. کیوان 
در ضمن آشنایی با راننده میانسال یک اتوبوس قدیمی، به فکر 
راه اندازی کتاب فروشی سیار می افتد و با کمک این راننده و نیز 
با حمایت ها و دلگرمی های عمه خانم و خواهرزاده اش پوپک 

فکر خود را عملی می کند و...
امیرحس��ین صدی��ق، راضی��ه برومن��د، محم��ود بصیری، 
افس��انه چهره آزاد، علی اوسیوند، دالرام مس��توفی و حسن 
 احم��دی مق��دم گ��روه بازیگ��ران این س��ریال را تش��کیل 

می دهند.
این مجموعه قرار اس��ت در قالب دو تله فیلم یکشنبه 2۰ مهر 
ساعت ۱5:۳۰ و دوشنبه 2۱ مهر ساعت ۱4:۳۰ از شبکه سه 

سیما به پخش برسد.

اسماعیل آذر: اشعار شعرای اصفهانی با 
موضوع چوگان به چاپ می رسد

شاعر و مجری شب شعر چوگان گفت: شب شعر با موضوع ورزش ملی 
چوگان یکی از برنامه های جنبی جشنواره میراث فرهنگی ناملموس 

ICCN 2۰۱4 بوده که پنج شنبه برگزار  شد.
اسماعیل آذر پیرامون برگزاری شب شعر با مضمون چوگان اظهار 
کرد: این شب شعر با هدف اهمیت دادن به ورزش ملی و هم چنین 
توصیه اکید مقام معظم رهبری مبنی ب��ر اینکه باید از ورزش های 

بومی و ملی حمایت کرد، برگزار  شد.
وی افزود: چ��وگان از ورزش های اصیل ایرانی بوده که در ش��عر و 
ادبیات فارسی بارها توسط ش��اعران تأکید شده و بسیاری از آن ها 

با استفاده از آن نوع احساسات و تشبیهات خود را بیان کرده اند.
شاعر و مجری شب ش��عر چوگان بیان کرد: این شب شعر با حضور 
شاعران اصفهانی برگزارشدو در این شب شعر شاعران با قرائت اشعار 
خود که در وصف این ورزش سروده اند، نقد و تحلیل شد و اشعار آن ها 
پس ازآن، در مجله اختصاصی شعر به چاپ می  رسد.وی خاطرنشان 
کرد: با برگزاری این شب ش��عر اختصاصی می ت��وان همه را به این 
اندیشه س��وق داد که ما چنین ورزشی با خصوصیت و آداب خاص 
خودداریم.آذر گفت: اصفهان دارای شاعران به نامی است که توانمند 
و فعال هستند و شب شعرهای بس��یاری را برگزار می کنند، در این 
شب شعر  شاعرانی مانند شهیر اصفهانی و فراهانی  نیز شعرخوانی 
کردند.وی خاطرنش��ان کرد: ش��اعرانی همچون حافظ، منوچهر 
دامغانی، خیام، سعدی، عطار و نظامی ازجمله شاعرانی هستند که 

درباره این ورزش ملی میهنی شعر سروده اند.

امربه معروف گردشگران خارجی به 
رأی گیری کشیده شد

 مس��ئوالن س��ازمان میراث فرهنگ��ی و گردش��گری درحالی که 
ب��ا اعتمادبه نف��س از رأی نی��اوردن امربه معروف و نه��ی از منکر 
گردشگران خارجی در مجلس سخن می گفتند که کلیات »طرح 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« با ۱56 رأی موافق در 

مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
اوایل تابستان امسال »نصراهلل پژمان فر«، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی  از بررسی طرح »حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر« در این کمسیون س��خن گفت که بندی از آن به 
گردشگران خارجی اختصاص داش��ت.پژمان فر گفت: این طرح تا 
پایان تابس��تان به صحن علنی مجلس ارائه می شود؛ خبر جنجال 
آفرید. فعاالن گردش��گری مصادیق منکراتی گردشگران خارجی 
را خواستند که باعث اضافه ش��دن این بند در چنین طرحی شده 
است.در این مدت نه تنها کسی برای منکرات گردشگران خارجی 
مصداقی نیاورد، که برخی مسئوالن و حتی نمایندگان مجلس بر 

رعایت قوانین کشور توسط گردشگران خارجی معترف شدند.

جشنواره میراث فرهنگي ناملموس- اصفهان 2۰۱4 
به مدت سه روز در اصفهان برگزار خواهد شد که طي 

آن نزدیک ب��ه ۷5 برنامه فرهنگي متن��وع از ایران و 
کشورهاي میهمان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی 
در آستانه برپایی اجالس بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس در باغ موزه چهل س��تون اصفهان گشایش 
یافت. فری��دون الهیاری مدیرکل می��راث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در حاشیه 
گشایش این نمایشگاه گفت: صنایع دستی و هنرهای 
سنتی از ظرفیت های مهم اقتصادی جدا از جنبه های 
هنری آن اس��ت.وی با اش��اره ب��ه اهمی��ت و نقش 
صنایع دستی و هنرهای س��نتی در میراث فرهنگی 
ناملموس گفت: برگزاری این گونه نمایشگاه ها امکانی 
را ایجاد می کند تا کس��انی که در عرصه های مختلف 
صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی فعالیت می کنند با 
ارتباط بیشتر و شناخت بهتر در آینده برنامه ریزهای 
کنند.وی گفت: در این نمایش��گاه از همه استان های 
کشور و سه کشور برزیل،چین و اسپانیا حضور دارند.

وی افزود: در این نمایشگاه درمجموع ۱۱۰ غرفه در 
بخش های صنایع دس��تی و هنرهای مختلف سنتی 
دایر شده است تا شرکت کنندگان هنرهای خود را در 
معرض دید عالقه مندان به هنرهای سنتی قرار دهند.

این نمایشگاه از تا 2۰ مهر امسال دایراست.

محمد حسین نیرومند، هنرمند کاریکاتوریست معتقد 
است: هفت خوان رس��تم و یا نبرد رس��تم و سهراب، از 
موضوع های جذاب و مهیح برای ساخت گیم است اما برای 
ساخت گیم این کاراکتر ها باید به مدد رسانه ها و آموزشی 
به نسل جدید معرفی ش��وند.محمد حس��ین نیرومند 
هنرمند کاریکاتوریست کشورمان  با اشاره به ظرفیت های 
روبه رشد گیم ایرانی و فعالیت هنرمندان توانمند در این 
حوزه تاکید کرد: صنعت گیم ایران با پذیرش قانون کپی 
رایت به یکی از قطب های مهم تولید ب��ازی رایانه ای در 
جهان تبدیل می شود.نیرومند با بیان اینکه صنعت گیم 
ایران در طراحی و ابزارهای فنی پیشرفت های چشمگیری 
کرده است، گفت: من شخصا در این حوزه فعالیتی ندارم 
اما آثار دوس��تانی را که در این عرصه فعالی��ت دارند و با 
من مشورت هایی می کنند رصد می کنم و به این نتیجه 
رسیده ام که هنرمندان ایرانی در طراحی کاراکتر و فضای 
گیم، خیلی مستعد هستند.وی افزود: با این وجود مشکلی 

که عالوه بر عرصه بازی های رایانه ای در حوزه انیمیشن، 
س��ینما نیز با آن روبرو هس��تیم، قصه ای است که فیلم 
و بازی پیرامون آن شکل گرفته اس��ت. این قصه ها باید 
جذابیت و کشش الزم را داشته باشند.به گفته نیرومند، 
در صنعت گیم و سینما برای جذابیت داستان قاعده ای به 
نام »منحنی کشش« تعریف شده است که شاید نتوانیم 
همه مولفه ای این قاعده را پیاده کنیم، اما باید توجه کرد 
که خیلی از بازی های پرفروش اکش��ن، برای نوجوانان 
هیجان انگیز هستند که ریش��ه این هیجان در داستان 
بازی است.این کاریکاتوریست درآمدزایی و سودآوری را 
عامل مهمی در ترغیب نیروی های انسانی مستعد در این 
حوزه خواند وگفت: چند سالی که به نمایشگاه بازی های 
رایانه ای سر می زنم، در این نمایشگاه ها بازی های داخلی 
خوبی از هنرمندان ایرانی عرضه شده، مثال کارهای سهیل 
اشراقی یا بازی هایی مثل بازی »کریم خان« و »پروانه« 
از جمله دستاوردهای خوب هنرمندان ایرانی است.وی 

پذیرش قانون کپی رایت را موت��ور محرکه صنعت گیم 
ایران توصیف کرد و یادآور شد: نبود قانون کپی رایت به 
درآمد زایی و سودآوری در این حوزه لطمه می زند. ما در 
عرصه کاریکاتور و طراحی حرف های زیادی برای گفتن 
در جهان داریم و مش��کلی به لحاظ طراحی و فضاسازی 
نداریم، تنها مشکل ما نبود کپی رایت و ایده های تازه است 
که باز هم ایده پردازی به   همان شرط اول بر می گردد.وی 
همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از عناصر بومی در گیم 
ایرانی به نقش رسانه ها بویژه صدا سیما در کمک به این 
جریان اشاره و تصریح کرد: مجموعه رسانه ها بویژه رسانه 
ملی باید کمک کنند ش��خصیت هایی را در انیمیشن ها 
پیدا کنیم، و این شخصیت ها را در ادبیات، سینما، جامعه 
حیات جاودانه ببخشیم و بعد بر اساس این شخصیت های 
محبوب گیم بسازیم. تا ش��خصیت گیم محبوبیت پیدا 
نکند و مردم به آن عالقمند نشوند با آن همذات پنداری 

نخواهند کرد.

در آستانه برپایی اجالس بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در باغ چهلستون 

افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی در اصفهان 

هفت خوان رستم موضوع جذابی برای ساختن بازی است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده اموال غیرمنقول 
1095 شماره درخواست: 9310460372100014 شماره پرونده: 9109987199100156 
شماره بایگانی شعبه: 930136 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان 
آقای  علیه  پاکزاد  پرویز  آقای  له  930136ج11  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در 
قهوه  بزرگ  امام-بازار  اصفهان-میدان  ساکن  محمدعلی  فرزند  شیرانی  ا...  نصرت 
بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 5/470/000/000  بر مطالبه  مبنی  کاشی ها-طالفروشی 
و مبلغ 21/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر 
مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال   2/500/000 مبلغ  و  آگهی 
ثبتی 20  از 72 حبه مشاع ششدانگ پالک های  به منظور فروش 19/237 حبه مشاع 
فرعی از پالک 4824و4825 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان در روز یکشنبه مورخ 93/8/4 
ساعت 09:00 صبح که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مصون از هرگونه 
ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده اعالم نمود محل ملک به آدرس اصفهان-خ چهارباغ 
 601/16 شماره  به  ساخت  پروانه  دارای  فوق  ملک  و  نگار-پالک18  باغ  باال-کوچه 
پنج  حد  در  و  متر  بیست  و  دویست  حدود  کل  عرصه  مساحت  به   86/9/6 مورخه 
با  مسکونی  واحد  یک  کدام  هر  فوقانی  طبقات  و  پیلوت)پارکینگ(  همکف  شامل  طبقه 
مشخصات ساختمانی: اسکلت بتنی – پوشش سقفها تیرچه و بلوک و سایر مشخصات 
اعیان  به مطالب صدراالشاره متراژ عرصه و  با عنایت  نظریه می باشد که  مندرج در 
)به صورت 4 واحد آپارتمان مسکونی مستقل( موقعیت و امکانات – انشعابات – نوع 
کاربری)مسکونی( قدمت ساخت)جدیداالحداث( و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه 
باال عرضه و ساخت و بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال )طرحهای عمرانی( ارزش 
نرخ پایه کل پالک مذکور با مشخصات ثبتی ساختمانی فوق در زمان مباشرت جمعا 
مبلغ  علیه  محکوم  مالکیت  مشاع  دانگ  پنج  و  بیست  که  ریال   20/563/000/000 مبلغ 
مبلغ  به  آن  ارزش 19/237 حبه مشاع  نتیجه  ریال می باشد که در   17/135/833/330
محل  مدنی  احکام  اجرای  ق   111 ماده  اجرای  در  و  می باشد  ریال   5/494/120/000
متعلق به محکوم علیه می باشد و طبقه اول در اجاره شخصی به نام محمدرضا سروش 
نیا و طبقه دوم نیز شخص دیگری سکونت دارد و احتماال طبقه سوم و چهارم خالی 
محل  از  مزایده  از  قبل  روز   5 حداقل  می توانند  خرید  طالبین  نماید  برگزار  می باشد 
مذکور به آدرس اعالمی بازدید و کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که حداقل 
ده درصد مبلغ فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین 
قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید. نشانی: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
 نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره318.م الف:16233 

خزایی مدیر اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول 

 7/138 شماره درخواست: 9310460372100015 شماره پرونده: 9109980351101199
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   920455 شعبه:  بایگانی  شماره 
خانم  و  کنجکاو  مهرداد  آقای  لهما  920455ج11  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 
سه  به  جی-نرسیده  اصفهان-خ  ساکن  سجاد  طلوع  شرکت  طرفیت  به  رضایی  زهرا 
جالل  سید  فرزند  نصرآبادی  نیکبخت  حمید  سید  آقای  و  سجاد  طلوع   – پروین  راه 
و  اصل  بابت  ریال   565/939/999 مطالبه  خواسته  به  اصفهان  مرکزی  زندان  فعاًل 
حق االجرای  بابت  ریال   21/000/000 مبلغ  نیز  و  کارشناسی  دستمزد  و  خسارت 
دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 93/8/7 ساعت 09:00 
به منظور فروش 5/438 حبه مشاع از 72 مشاع ششدانگ پالک ثبتی 40444 فرعی از 
 شماره 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که هیات کارشناسی در نظریه ای
واقع  نمود ملک  اعالم  اعالم شده است  به آن مردود  علیه نسبت  اعتراض محکوم  که 
کدپستی  به  سجاد  طلوع  تجاری  اداری  آذرمهر-مجتمع  خ  جی-نبش  اصفهان-خ  در 
نیکبخت نصرآبادی  مالکیت سید حمید  به  81968/46613 و مساحت 44/77 مترمربع 
مسبوق به ثبت می باشد با مشخصات اسکلت بتونی – سقف تیرچه بلوک سطوح داخلی 
سرامیک و سایر مشخصات آن و با توجه به وضعیت محل – مساحت – وضعیت و 
چگونگی قدمت و نوع بنا – کاربری تجاری اشتراکات – امکانات و متعلقات و امتیازات 
مربوطه و نیز با لحاظ نمودن کلیه مولفه های موثر در موضوع کل ارزش ششدانگ 
برابر  انتقال  و  نقل  جهت  آن  بودن  بالمعارض  وضعیت  با  فوق الذکر  تجاری  مغازه 
معادل  آن  حبه   5/438 مقدار  نتیجه  در  نماید  برگزار  می باشد  7/770/000/000ریال 
586/939/999 ریال می باشد ضمنا در اجرای ماده 111 ق اجرای احکام مدنی مامور 

متذکر  می باشد ضمنًا  علیه  محکوم  در تصرف  محل  نموده  اعالم  محل  به  مراجعه  با 
می گردد طالبین خرید می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از محل مذکور بازدید و 
کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت موضوع مزایده را 
نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را 
پیشنهاد نماید. نشانی: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
احکام  اجرای  مدیر  خزایی  م الف:17427  شماره318.  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

7/210 شماره:93/2263/37/و چون خانم محبوبه سادات حسینی حبیب آبادی فرزند 
سید کمال در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه واقع در 
محدوده پالک 1776 واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
اختالف  حل  هیات   92/08/25 مورخ   139260302021000724 شماره  رای  و  نموده 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون به 
عمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 5733 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش  واقع  فرعی  از 1776  مفروز شده  فرعی 
17ثبت اصفهان به نام خانم محبوبه سادات حسینی حبیب آبادی فرزند سید کمال در 
روز چهارشنبه 1393/08/21 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز 
 20 ماده  مطابق  مجاور  مالکین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  آگهی  این  در  مقرر 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.اعتراض 
تاریخ تسلیم  از  به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یک ماه 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد.

تاریخ انتشار:1393/07/19 م الف:315 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
مزایده 

پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  حل  احکام شورای  اجرای  شعبه سوم   7/218
اجرایی 424/93ش ح/سوم له آقای عبدالعلی اللی و علیه آقای اکبر جعفری نیستانی به 
طبقه فوقانی  بین تقاطع اول و دوم- روبروی نمایشگاه علی –  آدرس خ رباط دوم – 
مبل فروشی امینی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 22/350/000 ریال به 
تعداد شش عدد میز کار ساده  به شرح 1(  علیه  توقیفی محکوم  اموال  منظور فروش 
MDF با رنگ بدنه طوسی و رویه قهوه ای کمرنگ جمعًا به مبلغ 3/600/000 ریال 2( 
تعداد 2 عدد کمد جاکتابی MDF قسمت پایین دارای دو در و باال سه طبقه بدون در 
جمعًا به مبلغ 1/000/000 ریال 3( میز کنفرانس به صورت  مونتاژ مخصوص اتاق کار 
ساخته بودند که در جای دیگر استفاده میزانی ندارد ساخته شده از MDF شامل دو 
عدد پایه – سه عدد رویه با ابعاد 200، 120×180، 120، 25×150 سانتیمتر و سه عدد 
دراور زیر میز کنفرانس )یکعدد با سه کشو یکی حدود 60×70 سانت و دو عدد دارای 
دو درب به ابعاد 60×20 سانت( جمعًا به مبلغ 1/200/000 ریال که جمع کل ارزش سه 
ردیف فوق به عنوان قیمت پایه مزایده به مبلغ 5/800/000 ریال طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری برآورد شده است که در مورخ 93/8/4 در ساعت 12تا11 صبح در 
محل اجرای احکام واقع در خیابان نیکبخت ساختمان شماره 2 دادگستری شورای حل 
اختالف مزایده ای برگزار می شود طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
مبلغ قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش 
آن 5 روز قبل از مزایده به این شعبه از اموال مورد مزایده بازدید نمایند شخص یا 
اشخاصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود.م الف:17731 

مدیر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

7/245 شماره آگهی: 139303902004000151 شماره پرونده: 9204002004000694 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9202120/2 مقدار 1/5 دانگ مشاع از سه دانگ از 
6 دانگ قطعه زمین پالک 19 فرعی از 3092 اصلی مجزی شده از شماره اصلی واقع 
به  اصفهان   5 بخش  در  واقع  محل  معمول  مطابق  مادی  از  الشرب  با حق  مارنان  در 
آدرس: اصفهان-خیابان وحید-کوچه شهید یارمحمدیان-نبش کوچه محمدرضا باقری 
و بن بست بدون نام که سند مالکیت آن در صفحه 414 دفتر 94 امالک به شماره ثبتی 
10905 و شماره چاپی 016815 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 14 
متر به جاده شرقًا به خط مستقیم مفروض به قطعه 3092/20 به طول 24/80 متر جنوبًا 

انداز جوی صحرایی به طول 11 متر غربًا به کوچه به طول 19/30 متر ملکی  به گل 
آقای حسین رمضانی که طبق نظر کارشناس زمین موصوف به مساحت 132 مترمربع 
در حال حاضر محصور با دیوار آجری که قسمتی از آن تخریب شده است و دارای 
انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز می باشد بنابر مراتب فوق و موقعیت محل ابعاد 
زمین که به صورت چند ضلعی است و از سه طرف به گذر و سایر عوامل تاثیرگذار از 
جمله شرایط روز بازار مسکن و گذر فعلی که در حال حاضر دارد قرار است در آینده 
تعویض شود که طبق سند رهنی شماره 6664-91/12/20 دفتر خانه 227 اصفهان در 
رهن آقای رسول رحیمی واقع می باشد که متن سند فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 
در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   93/08/07 مورخ  روزچهارشنبه   12
چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود.   – خیابان هشت بهشت شرقی 
مزایده از مبلغ پایه 1/303/500/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/07/19 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:18193 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
وقت دادرسی 

7/283 ابالغ وقت دادرسی به آقای بیژن گودرزی موضوع شکایت شهرداری منطقه9 
ثبت شعبه 111 کیفری شده  بر دفع غیرمجاز پسماند که تحت کالسه 930417  مبنی 
است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی 
شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر میگردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
میشود که در تاریخ 93/9/16 ساعت 12 جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی 
جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا 
عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف:17426 

فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاهدی  علیرضا  خواهان   548/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/284
اشکان  مبنی بر مطالبه به میزان 35/000/000 ریال به طرفیت امیر محمود ماجدی – 
برای  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  اکبر صدرارحامی   – ماهان ماجدی   – ماجدی 
روز شنبه مورخ 93/9/1 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
با  رسیدگی  روز  دارند  شهودی  چنانچه  خواندگان  ضمن  می شود.در  اتخاذ  مقتضی 
 کارت شناسایی معتبر به شعبه معرفی نمایند. م الف:17447 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/285 در خصوص پرونده کالسه 1128/93 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حسن قائدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/11 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:17452 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7/286 در خصوص پرونده کالسه 1127/93 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  غفاری  وحید   – غفاری  مهری  طرفیت  به  مطالبه  بر 
برای مورخ 93/9/11 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:17453 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/287 در خصوص پرونده کالسه 1074/93 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت مهدی مظفری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 93/9/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  پنجم  شعبه  می شود.م الف:17458  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه  93/3/26 تاریخ   434 شماره  رای  موجب  به  شماره:256/93ش6ح   7/288 
یافته است محکوم علیه مژگان  6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
دوست محمدی دهقی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به انتقال سند یک دستگاه 
اتومبیل سواری پیکان مدل 81 به شماره 767س95ایران23 به انضمام مبلغ 8/000/000 
ریال )هشتصد تومان( هزینه دادرسی در حق خواهان حبیب ا... کاکولی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد به نشانی خمینی شهر-چهارراه شریعتی-ابتدای 17شهریور-دفتر حفاظتی 
زرین. 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 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  نماید.م الف:17443 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/289 شماره درخواست: 9310460351900029 شماره پرونده: 9309980351900746 
شماره بایگانی:930844 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920844ح19 موضوع دادخواست 
مبنی بر صدور اجازه طالق خانم مینا شوشتری یگانه با وکالت خانم انسیه قربانی علیه 
آقای مسعود نظارتی زاده )مجهول المکان( قرار ارجاع امر داوری صادر گردیده است 
معرفی  به  نسبت  نشر  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت  می گردد ظرف  ابالغ  خوانده  به  لذا 
به مسائل شرعی خانوادگی و  )که مسلمان و نسبتًا آشنا  نفر داور واجدالشرایط  یک 
 اجتماعی و متاهل باشد و اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد( اقدام نماید.م الف:17837 

اقبالی دادرس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 7/290 شماره در خواست: 9310460359500064  شماره پرونده: 9309980359500968
شماره بایگانی شعبه: 930984 بدینوسیله اعالم میگردد شاکی غالمرضا پزشکی علیه 
احمد آیت اتله زاده فرزند محمد دایر بر خیانت در امانت مجهول المکان به این بازپرسی 
تسلیم و به شماره 930984 ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون 
آئین دادر سی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد 
گردد.م الف:17841  می  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمنا  نمود. 

مولوی بازپرس شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 شش عنوان قهرمانی برای
 ووشو کاران لنجان

مسابقات ووشو قهرمانی و انتخابی استان 
در خانه ووشو استان با حضور تیم هایی 
ازسراس��ر استان برگزار ش��د وتیم آزاد 
شهرستان لنجان موفق به کسب 6 مقام 
اولی 3 عنوان نای��ب قهرمانی و 4 مقام 
س��ومی به ش��رح زیر شد:1-رس��ول 
رمضانی وزن 48 کیلو گرم جوانان مدال 
طال 2-محمد هاش��می تای چی چوان جوانان مدال طال3-حامد 
توانگر وزن 60 کیلو گرم جوانان مدال برنز 4-محمد رضا کرباسیان 

وزن 52بزرگساالن مدال طال
5-حمزه خواجه گودرزی 56کیلو گرم بزرگساالن طال 6-علی اصغر 

کرمی وزن 70 کیلو گرم بزرگساالن مدال طال
7-هاشم ملکی وزن70 کیلو گرم بزرگساالن مدال نقره 8- پیمان 

کاظمی وزن70 کیلو گرم بزرگساالن مدال برنز
9-سعید بهرامی وزن 70کیلو گرم بزرگساالن مدال برنز 10-پیمان 

بیدکانی وزن 80 کیلو گرم بزرگساالن مدال نقره
11-محس��ن ش��یری وزن 85کیلو گ��رم بزرگس��االن مدال طال 

12-فرامرز جمالی وزن 90 کیلو گرم بزرگساالن مدال نقره
13-محمد جوانبخت وزن90+کیلو گرم بزرگساالن مدال برنز. 

 موسیلوویچ سرمربی ملوان شد

از برکناری نصرت ایراندوس��ت، هیئت 
مدیره باش��گاه ملوان، موسیلوویچ را به 

عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرد.
به گزارش س��ایت رسمی باشگاه ملوان 
بندرانزلی استوان موسیلوویچ  به عنوان 
سرمربی جدید باشگاه ملوان بندرانزلی 
منصوب ش��د.همچنین مجید صالح به عنوان دس��تیار اول آقای 
موسیلوویچ برگزیده شد.استوان موسیلوویچ متولد 5 دسامبر1966 
در دلیبالت یوگسالوی سابق و 48 ساله اس��ت.وی کار مربیگری 
خود را از س��ال 1993 با هدایت تیم رادنیکی کووین که بیش��تر 
دوران فوتبالش را در این تیم س��پری کرده بود آغاز کرد و تا سال 
1995 در این تیم حضور داشت.او در فصل 1995-1996 سرمربی 
تیم دینامو پانچوو شد و پس از آن به مدت 2 فصل در تیم اوبیلیچ 
کرواسی به عنوان دستیار حضور داشت.موسیلوویچ در سال 1999 
مجددا سرمربی دینامو پانچوو ش��د و به مدت 2 فصل در این تیم 
به مربیگری پرداخت.پس از آن به تی��م موگرن مونته نگرو رفت و 

در فصل 2004-2005 هدایت مالدی رادنیک را بر عهده گرفت.
موسیلوویچ در سال 2006 دستیار دراگوسالو سکوالراک در تیم 
وایت ایگلز تورنتو ش��د و با این تیم قهرمانی لیگ 12 تیمی کانادا 
 را به دس��ت آورد.وی از سال 2008 مجددا س��رمربی تیم موگرن 
مونته نگرو شد و طی 3 فصل حضور در این تیم 2 قهرمانی و 1 رتبه 

سومی به دست آورد.

روی آوردن به ورزش هزینه  درمانی 
جانبازان و معلوالن را کاهش می دهد

رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران پس 
از بازدید از تمرینات ملی پوشان اعزامی 
به بازی های پاراآس��یایی، در نشستی 
صمیمانه با حضور مسئوالن فدراسیون 
حضور یافت.محمود خسروی وفا، رئیس 
فدراس��یون ورزش ه��ای جانب��ازان و 
معلوالن در این نشس��ت گفت: حضور 
حجت االسالم شهیدی و جمعی از معاونین ایشان در بنیاد شهید و 
امورایثارگران، موجب دلگرمی ورزشکاران و مسئوالن فدراسیون و 
کمیته ملی پارالمپیک شد.وی افزود: ورزش جانبازان ومعلوالن از 
ابتدا هماهنگی و همکاری زیادی با بنیاد شهید داشته و در گذشته 
بیشترین حمایت های مالی از این نهاد ش��امل ورزش جانبازان و 

معلوالن شده است.
وی خاطر نش��ان کرد: ورزش برای جانبازان و معلوالن بیش از بعد 
قهرمانی از نظر س��المتی و کاهش هزینه های درمان اهمیت دارد 
و توانمندی های آن ها را نیز به س��ایر افرادی ک��ه از فعالیت های 
اجتماعی دور مانده اند، اثبات می کند و باعث تش��ویق دیگر افراد 
دارای معلولیت نیز می شود.حجت االسالم والمسلین شهیدی نیز 
در ادامه ضمن ابراز خرسندی از حضور در فدراسیون در آستانه عید 
غدیر و نیز اعزام به بازی های پاراآس��یایی گفت: ورزش جانبازان و 
معلوالن از زمانی که آغاز شده در تمامی ابعاد موفق بوده و ما تاکنون 

شاهد موفقیت های بسیاری از آنها بوده ایم.

 درگیری شدید نیلسون و
 مرد همه کاره پرسپولیس

نیلسون  دروازه بان برزیلی پرسپولیس 
از نحوه تسویه حس��اب باشگاه حسابی 
شاکی است. قرار اس��ت با قانون جدید 
تسویه حساب هفتگی، چیزی حدود 12 
میلیون تومان بگیرد اما نیلسون معتقد 
اس��ت با این پول، ماه ها و شاید سال ها 
طول می کش��د تا طلب فص��ل قبل به 
عالوه مبلغ این فصل خود را دریافت کند! او این مسائل را با سیاسی 
در جریان گذاشت اما رئیس هیئت مدیره باشگاه به نیلسون گفت 

هیچ کاری نمی تواند برایش انجام دهد. 
این شرایط باعث شد نیلس��ون از کوره در رفته و با عصبانیت تمام 
به رفتارهای سیاسی اعتراض کند. سیاس��ی نیز وقتی دید چنین 
اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت، اول نیلس��ون را به آرامش دعوت 
کرد و سپس از او خواس��ت دفترش را ترک کند. نیلسون وقتی از 
دفتر سیاسی خارج شد، قصد داش��ت مجددا تهران را ترک کند و 
به پرتغال برگردد تا از آنجا از باش��گاه پرسپولیس شکایت کند. اما 
پس از مش��اوره با دوس��تانش، تصمیم گرفت راهی اردوی کیش 
شود. در این مورد ش��نیدیم این دروازه بان برزیلی هنوز نتوانسته 
ماجرای دوشنبه را فراموش کند و تصمیم گرفته بعد از اتمام اردوی 
کیش مجددا جلسه ای با سیاسی داشته باش��د. اگر در آن جلسه، 
اتفاق جدیدی رخ داد و نیلسون توانست به بخشی از پولش برسد، 
 در این تیم ماندنی اس��ت در غیر این صورت او نیز از پرس��پولیس 

می رود.

6
جام جهانی در گرمای قطر مناسب نیست

نایب رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال 'فیفا' گفت:شرایط برگزاری جام جهانی 2022 
قطر در زمستان بسیار مناس��ب تر از برگزاری آن در گرمای غیر قابل تحمل تابستان این 
منطقه است.جفری وب اظهار کرد:باید کشمکش ها در خصوص زمان برگزاری جام جهانی 

2022 پایان یابد.

علی کفاش��یان درباره علت حضور هوش��نگ مقدس در 
جام جهانی در کنار تیم ملی می گوید: »ما یکسری مشکل 
نقل و انتقال مالی داش��تیم. پول می ریختیم به حس��اب 
آقای مقدس، ایش��ان هم می رفتند مع��ادل ارزی اش را 
برای ما تأمین می کردن��د. در واقع فاینان��س ما بودند «.

علی کفاشیان که به نمایشگاه تله کام رفته بود، نتوانست 
در برابر پرس��ش های بی پایان خبرنگاران ت��اب بیاورد و 
چند خبر دس��ته اول را به خروج��ی خبرگزاری ها هدیه 
کرد؛ از مربیگ��ری جواد نکون��ام تا سرپرس��ت تیم ملی 
فوتبال ای��ران. این آخری البته کم��ی عجیب بود؛ جایی 
که علی کفاشیان گفت: »هوش��نگ مقدس« سرپرست 
تیم ملی ایران در پرتغال اس��ت؛ مردی ک��ه بنا به گفته 
کفاشیان امور خاصی را که تنه به تنه داللی می زند،  برای 
فدراس��یون فوتبال در جریان جام جهان��ی انجام می داد. 
دور دوم همکاری فدراس��یون فوتبال ای��ران و کارلوس 
کی روش را همگان دوره مش��خص کردن حدود وظایف 
و اختیارات مرد پرتغالی نامی��د ه اند و بار ها و بار ها به علی 
کفاشیان این هشدار را دادند که چهار سال پیش روی، به 
گونه ای با کی روش همکاری کند که دیگر او رئیس در پرد 
ه فدراسیون فوتبال نباشد. اما یکی از مواردی که بسیاری 
به آن اعتراض داشتند، دخالت کی روش در مسائلی چون 
انتخاب هتل محل اقامت و کمپ تمرینی و بستن قرارداد 
های آن بود؛ چیزی که حتی وزی��ر ورزش هم در جریان 
کنفرانس خبری هفته دولت به آن اشاره نمود و اعتراض 
هم کرد. یکی از مواردی که محل اختالف کالوس کی روش 
و رئیس فدراسیون فوتبال بود، ماجرای سرپرست تیم ملی 
در جریان جام جهانی بود که حتی در برهه ای، خبر اخراج 
سرپرست تیم ملی توسط کارلوس کی روش هم منتشر 
شد که هرچند از سوی رئیس فدراسیون تکذیب شد، 
 روابط سرد سرمربی و سرپرست در جام جهانی،  کامال 
آشکار بود. بنا بر این گزارش، پس از جام جهانی حتی 
اخباری مبنی بر حذف پست سرپرست تیم ملی هم 
شنید ه می ش��د؛ اما س��رانجام در جریان بی خبری 
کامل در خصوص سرنوش��ت سرپرس��ت تیم ملی، 
 یکباره علی کفاشیان از سرپرستی هوشنگ مقدس 
در تیم ملی خبر می د هد. البته هرچند علی کفاشیان 
فعال قید »اردو  پرتغال« را برای سرپرستی هوشنگ 
مقدس آورد ه است،  پیش رفتن تا همین حد، زنگ 

خطر را برای تیم ملی ایران به صدا در می آورد. اما برای 
اینکه هوش��نگ مقدس را بهتر بشناس��یم، بهتر است 

سری به مصاحبه علی کفاش��یان و هفته نامه تماشاگران 

امروز که پس از جام جهانی در این هفته نامه منتشر شد 
بزنیم.علی کفاشیان درباره علت حضور وی در جام جهانی 
در کنار تیم ملی می گوید: »ما یکسری مشکل نقل و انتقال 
مالی داش��تیم. پول می ریختیم به حساب آقای مقدس، 
ایش��ان هم می رفتند معادل ارزی اش را ب��رای ما تأمین 
می کردند. در واقع فاینانس ما بودند «. این در حالی است 
که کارمندان فدراسیون فوتبال در معاونت مالی همراه این 
تیم در برزیل بودند. با این حال، علی کفاشیان، امور مربوط 
به نقل و انتقاالت مالی را به خارج از کارمندان فدراسیون و 
به یکی از مشاوران خود، که در مطبوعات چندان خوشنام 

نیست، منتقل کرد ه است. 
در این ب��اره باید گف��ت، با اینک��ه اخبار غیر رس��می از 
سرپرس��تی مقدس با پیش��نهاد کارلوس کی روش خبر 
می د هند، ارتباطات نزدیک او با مهدی محمدنبی و علی 
کفاش��یان و اعتماد فراوانی که میان ای��ن دو وجود دارد، 
در رس��یدن این پس��ت به مقدس بی تأثیر نبود ه است. 

البته شاید تس��لط او به شش 
زبان زند ه دنیا، آن گونه 

که نبی می گوید، 
هم در انتصاب 
وی به عنوان 
سرپرست تیم 

ملی بی تأثیر نبود ه اس��ت. این رخداد ها در حالی اس��ت 
که گویا قرار نیس��ت، اعتراض��ات و انتقادات گس��ترد ه 
پس از جام جهانی تأثیری در رویکرد علی کفاش��یان در 
اداره امور داش��ته باش��د و  برای او همچنان بر یک پاشنه 
می چرخد و قرار نیس��ت،  روند ش��فافی ب��رای اداره امور 
تیم ملی فوتب��ال ای��ران در پیش گرفته ش��ود. گفتنی 
اس��ت، غالبا برای پس��ت سرپرس��تی تیم های ملی اگر 
از نیروهای زبد ه فدراس��یون فوتبال اس��تفاد ه نش��ود، 
دست کم از س��رمایه های فوتبالی و پیشکس��وتان برای 
 این مس��أله بهره برد ه می ش��ود؛ اما کمت��ر جایی دید ه

 شد ه کسی که در نقل و انتقاالت مالی تبحر داشته باشد 
و در ش��رایط تحریم بتواند برای تیم ملی ارز جابجا کند، 

 سرپرست هم بشود. 
در پایان باید یادآور ش��د، هرچند امیدواریم کفاشیان به 
قید »اردو  پرتغال« برای سرپرستی هوشنگ مقدس مقید 
باشد و هر چه زود تر تکلیف سرپرست تیم ملی را مشخص 
کند، جا دارد همین جا این تذکر مه��م را به رئیس 
فدراسیون فوتبال بد هیم که شاید 
 تصمیمات��ی از این دس��ت  در

 آین��د ه نزدی��ک، منج��ر به 
هزینه ه��ای س��نگین تری 

برای فوتبال ایران شود.

کفاشیان از سرپرستی هوشنگ مقدس خبر داد؛

مسئول امور خاص کفاشیان چگونه سرپرست تیم ملی شد؟
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حضور در جام ملت ها
سخت تر از جام جهانی

رونی در اندیشه 
رکوردزدن 

رضا قوچان ن��ژاد بازیکن تیم ملی پس از برگ��زاری دومین تمرین 
 تیم مل��ی فوتب��ال در پرتغال گف��ت: خوش��حالم از اینکه فرصت 
دوباره ای پس از رقابت های جام جهانی به وجود آمد تا کنار دیگر 
ملی پوشان باشم و تمرینات خود را برای حضور در مسابقات پیش رو 
 آغاز کنم.وی در ادامه بیان کرد: زمان زیادی تا شروع رقابت های جام 
ملت های آسیا نیست. نکته ای که بس��یارمهم است این است که 
یک سری از تمرینات را باید انجام دهیم تا از لحاظ تیمی به شرایط 
خوبی برس��یم. مطمئنا با حضور بازیکنان خوب و سرمربی خوبی 
همچون کارلوس کروش به موفقیت خواهیم رس��ید. بازیکن تیم 
ملی در پایان گفت: حضور در جام ملت های آس��یا برای ما بسیار 
مهم است و باید تمام تالش خود را به کار گیریم تا عملکرد خوبی 
داشته باشیم. شرکت در رقابت های جام ملت های آسیا سخت از 

جام جهانی برزیل است.

کاپیتان سه شیر قصد دارد نام خود را به عنوان بهترین گلزن تمامی 
ادوار تاریخ تیم ملی فوتبال انگلیس جاودانه کند.

وین رونی که تنها به 8 گل دیگر نیاز دارد تا به رکورد بابی چارلتون 
برسد گفت: نمی توان این حقیقت را کتمان کرد که تنها 3 گل دیگر 
تا رس��یدن به رکورد جیمی گریوز نیاز دارم و اگر در این هفته، در 
هفته های آینده و یا ماه های پیش رو به رکورد وی برسم فوق العاده 

خواهد بود.
رونی 28 ساله در 97 بازی که برای تیم ملی انگلیس انجام داده تا 
کنون 47 گل به ثمر رسانده اس��ت و تنها 3 گل دیگر نیاز دارد تا با 
رکورد جیمی گریوز برابری کند که در حال حاضر به عنوان سومین 
گلزن تمامی ادوار تاریخ تیم ملی فوتبال انگلیس شناخته می شود. 
ستاره پیش��ین تیم های چلسی و تاتنهام بین س��ال های 1959 تا 

1967 در 57 بازی 44 گل برای سه شیر به ثمر رسانده بود.

کی روش دیدار دوستانه را نپذیرفت
مس��ئوالن فوتبال کانادا از طریق یک��ی از آژانس ه��ای هماهنگ کننده 
مسابقات دوستانه ملی که در سطح بین المللی فعالیت می کند، درخواست 
کردند تا در جریان برپایی اردوی تیم ملی فوتبال ایران در پرتغال، دیداری 
تدارکاتی را با کشورمان برگزار کنند که این موضوع مورد موافقت کارلوس 

کی روش قرار نگرفت.

برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی

مسابقات کش��تی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان کش��ور یادواره زنده یاد 
مرحوم حسین خواجه وندی قهرمان فقید تیم جوانان فرنگی، از)پنجشنبه( 
در سالن امام علی )ع( دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان آغاز شد.24 داور 

قضاوت مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور را برعهده دارند

اوزیل از میادین فوتبال دور افتاد
فدراس��یون فوتبال آ لمان اعالم کرد مس��عود اوزیل 
به عل��ت مصدومیت زانو ک��ه او را 12 هفته از میادین 
فوتبال دور نگه م��ی دارد، دیدار مقدماتی رقابت های 
یورو 2016 مقابل لهس��تان در امروز شنبه را از دست 

خواهد داد.

جواد نکونام:می خواهم بازی کنم نه مربیگری

با اوساسونا قرارداد دارم،چه طور مربی تیم ملی شوم؟

سوریان: درباره اهدای مدالم به 
احمدی نژاد تصمیم گیرنده نبودم 
سوریان در درباره حضور در مسابقات آسیایی گفت: اینچئون 
کره جنوبی اولین تجربه حضور من بود که بدون استرس و 
مشکالت ورزشی سپری شد. البته استرس گروه را داشتم. 
کمیته ملی المپیک ش��رایطی را به وجود آورد که در کنار 
بچه ها باش��م؛ افرادی که بعد از 15 س��ال جزو خانواده من 

محسوب می شوند. 
دبیر و بنا مرا به کشتی برگرداندند

وی درباره حضورش در ورزش کش��تی توضیح داد: از پدر 
تا برادرهای من همه کشتی گیر بودند و از زمانی که همراه 
برادران بزرگترم به ورزش آمدم، این انگیزه در من ایجاد شد 
که روزی بتوانم ورزش را به عنوان حرفه اصلی خودم انتخاب 
کنم. جالب است کشتی دنیای پر رمز و راز و پر فراز و فرودی 
دارد. کسانی که لیاقت بیشتری از حمید سوریان ها دارند به 
دلیل اتفاقات مجبور به ترک عرصه می شوند. برای من فقط 
لطف خدا بوده گرچه من هم در زمانی که هیچ امکانی برای 
بازگشت نبود افرادی چون دبیر و بنا با صحبت هایشان باعث 

بازگشت من شدند.
نابغه کشتی ایران و جهان تصریح کرد: زمانی من روزهای 
سختی را در 2008 پکن گذراندم. تجربه سه رویداد بزرگ 
ورزشی جهان راداش��تم که با موفقیت سپری شده بود اما 
در المپیک که فض��ای متفاوتی دارد اولین ب��ار بود حاضر 
می شدم. ش��رایط حاکم بر المپیک بس��یار متفاوت بود و 

شرایطی به وجود آمد که مقصر آن خودم بودم.
از اهدای مدالم به احمدی نژاد پشیمان نیستم

سوریان درباره اهدای مدالش به محمود احمدی نژاد تصریح 
کرد: آن موضوعی بود که اتفاق افتاد و حمید سوریان درباره 
آن موضوع تصمیم گیرنده نبود و نهایتا فکر می کنم اتفاقی 
بود که افتاد. امروز از آن اتفاق ناراحت نیس��تم به واس��طه 
اینکه من را در حوزه های مختلف زندگی ام قوی تر از گذشته 
کرده است و اگر امروز شما هم مرا در مراسمی دعوت کنید، 
درباره آن کس��ب اطالع می کنم بعد در آن مراس��م حضور 

پیدا می کنم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا فعالیت غیر از کش��تی 
انجام می دهدتأکی��د کرد: بله حتما همین طور اس��ت. در 
کنار خان��واده فعالیت اقتصادی انجام می د هم. در کش��ور 
ما بسیاری از مس��ائل در حوزه ورزش تعریف شده نیست 
در تمام طول فعالیتم در کش��تی به ان��دازه یک فصل کار 
فوتبالیست ها درآمدنداشته ام. با همه وجود تن به تمرینات 

سخت می دهم و امیدوارم شرمنده مردم نشوم.
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جواد نکونام هرچه نداشته باش��د، مهم ترین فاکتور دستیاری 
کروش را دارد ؛ مورد اعتماد بودن. کارلوس به کاپیتان تیمش 
به اندازه ای اعتقاد و اعتم��اد دارد ک��ه از او در جام ملت ها هم 

استفاده خواهد کرد. 
علی کفاش��یان رئیس فدراس��یون فوتبال می گوید بعد از این 
رقابت ها هم نکونام دس��تیار کروش می شود. ش��ماره 6 اما در 
واکنش به این حرف های رئیس می گوید تنها به بازیگری فکر 

می کند، نه مربیگری. 
آقای نکونام، علی کفاش�یان رئیس فدراسیون فوتبال 
اعالم کرد در ژانویه دستیار کارلوس کروش می شوید. 

این خبر صحت دارد؟
ابت��دا از آقای کفاش��یان تش��کر می کن��م. برای م��ن و همه 
فوتبالیس��ت ها بودن در تیم مل��ی افتخار اس��ت، ولی در حال 

حاضر من بازیکن هستم و می خواهم بازی کنم. 
بع��د از پای��ان ق��راردادم ب��ا اوساس��ونا کار مربیگ��ری ام 
را آغ��از می کنم. از س��ویی در ژانوی��ه رقابت ه��ای اروپایی به 
پایان نمی رس��د که من بتوانم به ای��ران بیای��م و در تیم ملی 
کار کن��م. م��ن بای��د در خدم��ت اوساس��ونا باش��م. چ��ه 
 ط��ور می توان��م در آن زم��ان دس��تیار کارل��وس ک��روش

 شوم؟
  ش�ما با ای�ن تی�م ق�رارداد دو س�اله دارید، درس�ت

 است؟
بله، من با این باشگاه دوساله بسته ام و فعالً به این فکر می کنم که 

تا پایان قراردادم در کنار اوساسونا باشم. در حال حاضر به تنها 
چیزی که فکر می کنم، بازیگری است نه مربیگری.

 جام ملت ها هم در پیش است... 
بله، تیم ملی در برهه حساس��ی قرار دارد. قب��ل از جام جهانی  
هم فرصت اندکی برای آماده س��ازی داشتیم. حاال هم فرصت 

زیادی نداریم. 
زم��ان از دس��ت رفت��ه و بای��د تم��ام تمرکزم��ان را روی 
 موفقی��ت تیم ملی بگذاری��م. می دانی��م توقع��ات از تیم ملی

 باالست.
 هدف ما هم تنها خوشحال کردن مردم ایران است، مردمی که 

همیشه حامی تیم ملی بوده اند.
 امیدوارم حمایت های الزم از تیم ملی انجام شود چون در سطح 
قاره، کسی دوس��ت ندارد ایران موفق ش��ود. ما در جایگاه اول 
آسیا هستیم و این برای بیشتر کشورها و مخصوصاً کشورهای 
عرب  خوب نیست. به همین دلیل، تمام فکر و ذکر ما موفقیت 
 ایران اس��ت. من به ش��خصه فعاًل به چیزی جز بازیگری فکر

 نمی کنم.
 ه�ر بازیکن�ی عالقه مند اس�ت در تیم ملی کش�ورش 
 کار کند. به طور قطع ش�ما هم از این قاعده مس�تثنی

 نیستید.
من از روز اول که به تیم ملی دعوت شدم تا االن هر دفعه همان 
ش��وق روز اولم را دارم، ولی باور کنید تا االن به مربیگری فکر 
نکرده ام. فعاًل فقط می خواهم فوتب��ال بازی کنم اما همین که 

جزو کاندیداهای مربیگ��ری در تیم ملی باش��م، برایم افتخار 
بزرگی است.

 این نش��ان می دهد که کروش به بازیکن��ان تیم ملی اهمیت 
 می ده��د. امی��دوارم در فوتب��ال ای��ران نگاه ها به این ش��کل 

شود.
 کار کردن کنار کروش برای من افتخار بزرگی اس��ت چون از 
او می توان چیزه��ای زیادی یاد گرفت. در س��ال های حضورم 
در لیگ  برتر، اللی��گا و حضور در تیم ملی بود که داش��ته های 
من بیش��تر ش��د. به عنوان بازیکن از او چیزه��ای زیادی یاد 
 گرفت��م و می گیرم، ولی فع��اًل به هیچ چیز ج��ز بازیگری فکر 

نمی کنم.
 در گ�روه مقدماتی جام ملت ها ب�ا تیم هایی چون قطر، 
امارات و بحرین همگروه هس�تیم. مردم ایران روی نام 

این کشورها حساسیت دارند.
ما این مسئله را می دانیم. خود من به نام این کشورها حساسیت 
دارم. شما شک نکنید این سه تیم تمام تالش خود را می کنند 
تا ایران را شکس��ت دهند و در این راه از هرچ��ه که فکر کنید 

استفاده می کنند.
 اگر ما ایرانی هستیم و تیم ملی کشورمان را دوست داریم، باید 
جلوی آنها از تیم خودمان حمایت کنیم. اگر قرار باش��د انتقاد 
کنیم و تیم ملی را بزنیم، به بحرینی ه��ا، قطری ها و اماراتی ها 

کمک کرده ایم.
 من فکر می کنم هنوز عده ای از عمق ماجرا خبر ندارند. به جای 

اینکه کمک کنند این 
بازی حیثیتی را ببریم، 

به تیم مل��ی ضربه 
هم می زنند. قطعاً 

ک��ه یک ایرانی 
دلش برای 
کش��ورش 

بسوزد، 
چنین 

ی  ر کا
نمی کند. 
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یادداشت

رشد 50 درصدی خرید گندم از 
کشاورزان در چهارمحال و بختیاری

مدیر سازمان تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از رشد 
50 درصدی خرید گندم از کشاورزان در این استان خبر داد.

عباس سیاح در دیدار با مدیران شهرس��تانی سازمان تعاون 
روستایی در این استان با گرامیداش��ت دهه امامت و والیت 
اظهار کرد: در س��ال جاری 40 هزار تن گندم از کش��اورزان 
خریداری و ذخیره ش��ده اس��ت که این میزان نسبت به سال 
گذشته 50 درصد رش��د داشته اس��ت.وی افزود: با توجه به 
برنامه ریزی هایی ک��ه از قبل از فصل برداش��ت گندم در این 
استان صورت گرفته بود از پیش بینی های صورت گرفته 27 
درصد بیشتر برنامه ها محقق شده که این نشان از تالش باالی 
سازمان تعاون روستایی در شهرستان های 9گانه این استان 
است.سیاح بیان داشت: با توجه به اینکه استان چهارمحال و 
بختیاری دارای آب وهوای نسبتاً سردی است زمان برداشت 
گندم در این اس��تان نسبت به سایر اس��تان های کشور کمی 

دیرتر صورت می گیرد.

 تولید سالیانه ۱50 هزار مترمربع 
فرش دستباف در استان 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
بابیان اینکه س��الیانه ۱50 هزار مترمربع فرش دس��تباف در 
چهارمحال و بختیاری تولید می شود، گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱0۸ هزار مترمربع ف��رش در چهارمحال و بختیاری 
بافته ش��ده اس��ت. نعیم امامی اظهار کرد: از ابتدای امس��ال 
تاکنون ۱0۸ هزار مترمربع ف��رش در چهارمحال و بختیاری 

بافته شده و به بازارهای داخلی و خارجی صادرشده است.
وی بابیان اینکه ۸0 درصد از تولیدات فرش دس��تباف استان 
به خارج از کشور صادرشده است، افزود: صادرات فرش ۸64 
 میلی��ارد تومان برای بافندگان این اس��تان ارزآوری داش��ته

 است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: فرش های بافته شده در این استان به کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس، آلمان، آمریکای جنوبی، چین، و کشورهای 

اروپایی صادر می شود.

عفو و تخفیف مجازات ۳۹۲ زندانی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
عفو مق��ام معظم رهبری در عید س��عید فط��ر تاکنون ۳92 
زندانی در چهارمحال و بختی��اری مورد عفو و تقلیل مجازات 
قرار گرفتند.علی نظری اظهار کرد: در ش��ش ماهه نخس��ت 
امسال 545 مشاوره و وکالت رایگان در زندان های چهارمحال 
 و بختی��اری توس��ط وکال و مش��اوران حقوقی دادگس��تری

 انجام شد.

رئیس اداره فنی جنگل داری منابع 
طبیعی چهارمحال و بختیاری:

نصب تعدادی آبگرمکن 
خورشیدی در استان

رئیس اداره فنی جنگل داری 
و جنگلکاری منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری استفاده از انرژی 
پ��اک و فناناپذی��ر را راهی 

برای حفظ جنگل دانست.
ش��هرام جزای��ری اظه��ار 
ک��رد: در راس��تای طرح صیان��ت و پ��روژه تأمین 
س��وخت فس��یلی در بخ��ش بازفت و در س��طح 
جنگل های شهرس��تان ل��ردگان مناب��ع طبیعی 
و آبخی��زداری اقدام به خرید وس��ایل گازس��وز و 
 تأمین کپسول گاز برای ساکنان این مناطق کرده 

است.
رئیس اداره فنی جن��گل داری و جنگلکاری منابع 
طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری 
اقدامات دیگر برای حفظ جنگل را احداث ایستگاه 
توزیع گاز ب��رای توزیع گاز در بین روستانش��ینان 
و نصب تانکرهای نفت معرفی کرد و خاطرنش��ان 
کرد: ادامه ای��ن برنامه ها در آینده نیز در دس��تور 
کار منابع طبیع��ی قرار دارد.وی اف��زود: این اداره 
همچنین به منظور اس��تفاده از انرژی پاک، ترویج 
این فرهنگ در بین روستانشینان جنگلی و سوق 
به سوی انرژی های فناناپذیر اقدام به نصب تعدادی 

آبگرمکن خورشیدی کرده است.
جزای��ری گفت: با محاس��باتی که مناب��ع طبیعی 
به  عمل آورده اس��ت در س��ال هر خانوار روستایی 
9 درخ��ت را برای مص��ارف حمام و شست وش��و 
باید قط��ع کن��د و نص��ب ای��ن آبگرمکن ه��ا در 
 حف��ظ ای��ن تع��داد درخ��ت مؤث��ر خواه��د 

بود.
رئیس اداره فنی جن��گل داری و جنگلکاری منابع 
طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری 
بیان داش��ت: قیمت ی��ک آبگرمکن خورش��یدی 
تا س��ال 92 ح��دود 50 میلیون ریال بوده اس��ت 
و مناب��ع طبیع��ی تاکن��ون در ل��ردگان ب��رای 
مناطق جنگل نش��ین لیراب��ی، ل��ه دراز و منطقه 
 س��اتح تع��دادی از ای��ن آبگرمکن ه��ا نصب کرده

 است.

اخبار کوتاه یادداشت استقرار اکیپ های ثابت و سیار کشتار دام در ایام مذهبی 
مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری گفت: در ایام مذهبی اکیپ های 
ثابت و سیار در سطح شهر مستقر هس��تند. عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: با 
توجه به نزدیکی به ایام دهه محرم و ذبح حیوانات در معابر، دامپزشکی استان 

اعالم می کند کشتارگاه های این اداره در این ایام فعال هستند.
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مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه چهارمح��ال و بختیاري 
 با اش��اره به درخش��ش اس��تان در بحث عمراني بقاع و 
امامزادگان گفت: اوقاف استان در زمینه هاي عمراني از 
بین ۳۱ استان رتبه دوم کشور را در سطح کشور به خود 
اختصاص داده است.حجت االسالم محسن غالمیان در 
نشست خبری با اصحاب رس��انه و مطبوعات استان، با 
تبریک دهه امامت و والیت، عقد اخوت را از سنت هاي 
روز عید غدیر برشمرد و افزود: ۱۸ مهرماه ) روز گذشته (  

عقد اخوت در بقاع متبرکه استان برگزارشد..

برگزاری همایش بانوان والیی در امامزادگان 
استان به مناسبت عید غدیر

 وي ب��ا اش��اره به اهمی��ت نق��ش بان��وان در والیت، از 
برگزاري همایش بانوان والیي در بقاع متبرکه اس��تان 
در 20 مهرماه خب��ر داد و اظهار کرد: ب��ا توجه به اینکه 
تاکنون وقفي براي شخص خود امام علي)ع( در استان 
ثبت نشده است، برنامه وقف والیت نیز در این ایام  به نام 

امیرالمومنین)ع(در استان برگزار مي شود.
غالمیان بابیان اینکه 97 امامزاده در استان وجود دارد، 

مدیرکل صداوس��یمای مرک��ز چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: معاونت ص��دای مرکز چهارمح��ال و بختیاری در 
ارزیابی عملکرد ۳ ماهه دوم ش��بکه های اس��تانی صدای 
 مراک��ز صداوس��یما، موفق ب��ه کس��ب رتبه دوم ش��د.

علی رامک اظهار ک��رد: در این ارزیاب��ی عملکرد ۳ ماهه 
دوم شبکه های استانی صدای مراکز به صورت فصلی و به 
تفکیک ش��اخص های ۱4 گانه موردبررسی قرار گرفت و 

رتبه دوم فصل تابستان را به خود اختصاص داد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری گفت: 
معاونت صدای مرکز چهارمحال و بختیاری همچنین در ۸ 
شاخص از محورهای ۱4گانه ارزیابی، موفق به کسب امتیاز 

کامل شده است.رامک خاطرنشان کرد: کمیت و کیفیت 
برگزاری جلسات ارزیابی مراکز و انطباق با آئین نامه، تعداد 
برنامه های موفق ارزیابی شده در ستاد، تعداد عوامل موفق 
برنامه ساز در ارزیابی های ستاد و انطباق برنامه ریزی ساالنه 
با عملکرد ش��بکه در حوزه )طبقه، اه��داف، موضوعات و 
مخاطب( از شاخص های هشت گانه این ارزیابی بوده اند.وی 
افزود: انجام سفارش ها تولیدی اداره کل، اجرای مشترک 
حضوری و غیرحضوری شبکه های استانی با یکدیگر، انجام 
سفارشات تولیدی شبکه های ملی رادیویی و نحوه تعامل 
و همکاری مراکز با ستاد از دیگر شاخص های هشت گانه 

در این ارزیابی بودند.

تصریح کرد: از این تعداد 50 امامزاده قابل دسترس بوده 
فضاي خوبي براي توسعه دارند که ایجاد سرویس هاي 
بهداشتي و تربت خانه براي آن ها ضروری است و در این 
زمینه کمک خیرین را مي طلبد.وي فعالیت هاي اوقاف 
در زمینه هاي عمراني را یادآور شد و با اشاره به درخشش 
اس��تان در بحث عمراني بقاع و امامزادگان گفت: اوقاف 
استان در زمینه هاي عمراني از بین ۳۱ استان کشور رتبه 
دوم کشور را به خود اختصاص داده است که خیرین در 

این امر نقش مؤثری ایفا کرده اند. 
بودج�ه اس�تان ب�راي س�اخت و تعمی�ر 

امامزادگان ارتقا یافت
وي با اش��اره به بودجه مصوبه کش��وري امس��ال براي 
ساخت و تعمیر امام زادگان، خاطرنش��ان کرد: امسال 
200میلیون تومان تسهیالت براي ۱2 امامزاده استان 
 مصوب ش��د که با تعامالت صورت گرفت��ه این مبلغ به

 ۳00 میلی��ون تومان ارتقا یافت.غالمی��ان بابیان اینکه 
اوقاف استان درزمینه موقوفات حقوقي و ثبتي رتبه سوم 
را در کشور دارد، تصریح کرد: پیش بینی شده بود تا آخر 
امسال ۳00 نقشه »یو تي ام« از بقاع متبرکه و موقوفات 
اس��تان تهیه ش��ود که تاکنون 450 نقش��ه در استان 
تهیه شده است.وی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
سند مالکیت 65 موقوفه ثبت شده است، گفت: تاکنون 
نیز هیچ رأی در بخش ثبتي علیه اوقاف صادر نشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاري خبر داد:

عقد اخوت در امامزادگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مدیرکل صداوسیمای چهارمحال و بختیاری:
اختصاص رتبه دوم صدای مراکز استان ها به مرکز چهارمحال و بختیاری

 برگزاری برنامه وقف  والیت به نام امیرالمومنین)ع( در استان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهي فقدان سند مالكیت
نظر به اینکه آقاي فضل اله صدري با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه حبه مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیاني از 72حبه ششدانگ پالک 1/8159 شده که سند مذکور ذیل ثبت 7916 در 
به موجب  نامبرده  ثبت و صادرگردیده سپس  منوریزداني  بنام   86 دفتر  صفحه 511 
سندرسمي شماره 18903 – 49/11/10 دفترسه شهرضا به خانم جواهریزداني انتقال 
داده که نامبره هم به موجب سند 24085– 50/11/2 دفتر 673 دفتر سه شهرضا سه 
شماره  سند  موجب  به  هم  صدري  رسول  که  داده  انتقال  صدري  رسول  به  را  حبه 
82940 – 63/4/23 دفتر سه شهرضا سه حبه مشاع رابه فضل اله صدري انتقال داده 
دراجراي  که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اینک  است 
هر کس  که  مي شود  آگهي  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض  آگهي اعتراض خود را 
نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني 
سند  یا  مالکیت  اگرسند  .و  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  صادر  مقررات  طبق  را 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

7/331 در خصوص پرونده کالسه 1170/93 خواهان جواد رضایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید اصغر سجادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/8/21 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:18279 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 654  پور  گیویان  آقای مجید   7/292
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3357/93ح10  کالسۀ 
 92/8/29 تاریخ  در   277 بشناسنامه  پور  گیویان  غالمعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- سعید گیویان پور ش.ش 110 )فرزند( 2- مجید گیویان پور ش.ش 654 
ش.ش  پور  گیویان  شهناز   -4 )فرزند(   705 ش.ش  پور  گیویان  ناز  پری   -3 )فرزند( 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  )فرزند(.اینک   9768
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17151 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
                                              حصر وراثت 

7/293 خانم زهرا زارعان دارای شناسنامه شماره 1271038455 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3346/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   4791 بشناسنامه  آبادی  حبیب  مهوی  توران  شادروان  که  داده  توضیح 
92/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
زارعان  )فرزند( 2- حمید  آدرمنابادی ش.ش 20  زارعان  ذیل:1- رضا  افراد  به  است 
زارعان ش.ش 1033  4- محمد  )فرزند(   7 زارعان ش.ش  مجید  )فرزند( 3-   3 ش.ش 
)فرزند( 5- علی زارعان ش.ش 1270548557 )فرزند( 6- افسانه زارعان ش.ش 70167 
)فرزند( 7- فرزانه زارعان ش.ش 4408 )فرزند( 8- زهرا زارعان ش.ش 1271038455 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
الف:17152  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   71432 شماره  شناسنامه  دارای  بصیری  ا...  روح  آقای   7/294
به کالسۀ 3355/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد بصیری بشناسنامه 23338 در تاریخ 91/9/16 اقامتگاه 

افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 1894 بصیری ش.ش  علیرضا   -2 )فرزند(   36087 بصیری ش.ش  محمدعلی  ذیل:1- 
)فرزند( 3- محمدحسین بصیری ش.ش 1162 )فرزند( 4- محمدرضا بصیری ش.ش 
1851 )فرزند( 5- محمدامین بصیری ش.ش 3914 )فرزند( 6- روح ا... بصیری ش.ش 
71432 )فرزند( 7- بتول بصیری ش.ش 1161 )فرزند( 8- اقدس بصیری ش.ش 1287 
 2249 ش.ش  بصیری  اکرم   -10 )فرزند(   44332 ش.ش  بصیری  اعظم   -9 )فرزند( 
)فرزند( 11-اشرف بصیری ش.ش 1395 )فرزند( 12- فاطمه بصیری ش.ش 48701 
ش.ش  لنجی  رحیمی  محترم   -14 )فرزند(   60148 ش.ش  بصیری  الهه   -13 )فرزند( 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   397
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17153 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1287166075 شماره  شناسنامه  دارای  قهساره  مردانی  ندا  خانم   7/295
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3373/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  قهساره  مردانی  عبدالرسول  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
49632 در تاریخ 92/4/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
)فرزند(  امیرحسین مردانی قهساره ش.ش 26  افراد ذیل:1-  به  مرحوم منحصر است 
2- روح ا... مردانی قهساره ش.ش 89119 )فرزند( 3- منصور مردانی قهساره ش.ش 
1270726201 )فرزند( 4- ندا مردانی قهساره ش.ش 1287166075 )فرزند( 5- فروغ 
مردانی قهساره ش.ش 92464 )فرزند( 6- شهناز حسینی قهسار ش.ش 83 )همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
الف:17154 شعبه دهم حقوقی  م  واال گواهی صادر خواهد شد.  دارد  تقدیم  به شورا 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   11842 شماره  شناسنامه  دارای  سیاسی  الهام  خانم   7/296
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3376/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان محمود سیاسی بشناسنامه 798 در تاریخ 93/4/20 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
)فرزند(  الهه سیاسی ش.ش 53919   -2 )فرزند(   8005 مهدی سیاسی ش.ش  ذیل:1- 
3- نفیسه سیاسی ش.ش 974 )فرزند( 4- الهام سیاسی ش.ش 11842 )فرزند( 5- زهرا 
انجام  با  اینک  )همسر(.   1057 ش.ش  استکی  پروانه   -6 )فرزند(   502 ش.ش  سیاسی 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17155 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1688 شماره  شناسنامه  دارای  صالحی  مهرنوش  خانم   7/297
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3370/93ح10  کالسۀ  به 
چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی صالحی بشناسنامه 54 در تاریخ 93/3/15 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ش.ش  صالحی  مهرنوش   -2 )فرزند(   1364 ش.ش  صالحی  مسعود  ذیل:1-  افراد  به 
1688 )فرزند( 3- راضیه رضیان ش.ش 976 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:17156 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   16 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  شمس  شیروانی  ا...  ولی  آقای   7/298
دادخواست به کالسۀ 3378/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی شیروانی شمس آبادی بشناسنامه 474 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 81/1/12 
افراد ذیل:1- سکینه بهمنی ش.ش 717 )همسر( 2- فاطمه شیروانی  منحصر است به 
شمس آبادی ش.ش 825 )فرزند( 3- ماه بیگم شیروانی شمس آبادی ش.ش 21 )فرزند( 
4- امرا... شیروانی شمس آبادی ش.ش 21 )فرزند( 5- ولی ا... شیروانی شمس آبادی 
ش.ش 16 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 

مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17157 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1724 شماره  شناسنامه  دارای  نوی  دروازه  شهرباف  محمد  آقای   7/299
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3341/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  نوی  دروازه  شهرباف  آسیه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
1270181106 در تاریخ 92/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
)مادر(   45846 امینه ش.ش  گلنار ضیغمی  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن 
2- محمد شهرباف دروازه نوی ش.ش 1724 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:17158 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                حصر وراثت
7/300 خانم فاطمه کوچکی دارای شناسنامه شماره 1714 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3335/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نادرکیان ارثی عادگانی بشناسنامه 296 در تاریخ 93/6/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- میترا 
کیان ارثی عادگانی ش.ش 1272106934 )فرزند( 2- فاطمه کوچکی زفره ش.ش 1714 
)همسر( 3- زهرا عظیم ش.ش 117 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:17159 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/301 خانم سحر عارفی دارای شناسنامه شماره52571 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3367/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان امیرهوشنگ عارفی بشناسنامه 23444 در تاریخ 93/3/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سحر 
عارفی ش.ش 52571 )فرزند( 2- مهین جمعه تندکی ش.ش 1062 )همسر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17160 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/302 آقای حبیب زارع دارای شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3360/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حامد زارع بشناسنامه 17 در تاریخ 93/5/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زارع  حبیب  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
ش.ش 156 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17161 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   27 شماره  شناسنامه  دارای  غفوری  عبدالغفور  آقای   7/303
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3361/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان رحیم غفوری بشناسنامه 3585 در تاریخ 86/8/17 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- جعفر غفوری ش.ش 24 )فرزند( 2- عبدالغفور غفوری ش.ش 27 )فرزند( 3- 
ملک غفوری ش.ش 100 )فرزند( 4- زهرا غفوری ش.ش 175 )فرزند( 5- زهره غفوری 
ش.ش  غفوری  اعظم   -7 4276)فرزند(  ش.ش  غفوری  اکرم   -6 )فرزند(   176 ش.ش 
4782 )فرزند( 8- مجید غفوری ش.ش 421 )فرزند( 9- ایران غفوری دستجردی ش.ش 
3261 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17162 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح   1906 شناسنامه شماره  دارای  احمدی  خانم سروناز   7/304
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3334/93ح10  کالسۀ 
تاریخ 93/6/5  در  احمدی بشناسنامه 3586  اسماعیل  داده که شادروان سید  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ش.ش  احمدی  سونیا   -2 )فرزند(   2893 ش.ش  احمدی  سعید  سید  ذیل:1-  افراد  به 
ناز شکرانی ش.ش  فرح   -4 )فرزند(   1906 احمدی ش.ش  3- سروناز  )فرزند(   5461
26474 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17163 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1270428985  امیر معمار  آقای   7/305
به کالسۀ 3389/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/5/28 تاریخ  در   1460 بشناسنامه  معمار  غالمحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- امیر معمار ش.ش 1270428985 )فرزند( 2- حکیمه معمار ش.ش 5760 
)فرزند(   150 ش.ش  معمار  فرهاد   -4 )فرزند(   278 ش.ش  معمار  بهجت   -3 )فرزند( 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   54172 ش.ش  پیزادانی  عشوری  5-زهرا 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:17164 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   165 شماره  شناسنامه  دارای  فرشید  علیرضا  آقای   7/306
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3369/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان حبیب ا... فرشید بشناسنامه 77 در تاریخ 93/5/31 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- محمدرضا فرشید ش.ش 127 )فرزند( 2- علیرضا فرشید ش.ش 165 )فرزند( 
3- افسانه فرشید ش.ش 810 )فرزند( 4- سارا فرشید ش.ش 1239 )فرزند( 5- ربابه 
حاجی هاشمی ش.ش 13 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:17165 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1272119505 شماره  شناسنامه  دارای  رنانی  یار  تقی  علی  آقای   7/307
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3350/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی تقی یار رنانی بشناسنامه 169 در تاریخ 
93/5/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- علی تقی یار رنانی ش.ش 1272119505 )فرزند( 2- مهناز تقی یار 
رنانی ش.ش 1130074757 )فرزند( 3- زهرا فرید منش ش.ش 65 )همسر( 4- ماهرخ 
موجودی ش.ش 254 )مادر( 5- رمضان تقی یار رنانی ش.ش 14 )پدر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17166 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/308 آقای رضا جعفری چمگردانی دارای شناسنامه شماره 642 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3356/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   247 بشناسنامه  چمگردانی  جعفری  محمدعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
93/5/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- رضا جعفری چمگردانی ش.ش 642 )برادر( 2- منصور جعفری 
)خواهر(   15789 زهرا جعفری چمگردانی ش.ش   -3 )برادر(   1239 چمگردانی ش.ش 
4- طاهره جعفری چمگردانی ش.ش 55 )خواهر( 5- سکینه جعفری چمگردانی ش.ش 
نوبت آگهی  را یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  719 )خواهر(. 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:17167 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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جگوار XE خودروی دلربا و نفس گیری اس��ت که با هدف 
تغییر استانداردهای کالس سدان های سایز متوسط ساخته 

شده و انصافا هم به خوبی از عهده آن برآمده است.
جگوار XEط��ی یک مراس��م پ��رزرق و برق و ب��ا حضور 
ستاره های سرش��ناس در لندن رونمایی ش��د. در طراحی 
و ساخت این خودروی دیفرانس��یل عقب راحتی و امنیت 
راننده مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل کامال جدید 
XE با بهره گیری از ساختار سبک وزن و ارتقا یافته، طراحی 
خیره کنن��ده و کارآمد، فضای داخل��ی لوکس و همچنین 
س��واری و هندلینگ فوق العاده برای این به وجود آمده تا 
مفهوم سدان های اس��پرت را تغییر بدهد. این زیبای دلربا 
که مجهزترین نمون��ه از آن مدل S نام خواهد داش��ت در 
سال 2015 / 1394 به بازار می آید و رونمایی کامل از آن در 

موتورشوی پاریس انجام می شود.
 م��دل XE S یک موت��ور بنزین��ی 3 لیتری، 6 س��یلندر و 
V ش��کل، مجهز به سوپرش��ارژر دارد که 340 اسب بخار 
ق��درت و 450 نیوتن متر گش��تاور تولید می کن��د. موتور 
نیرومند S به جعبه دنده 8 سرعته اتوماتیک جفت می شود. 
این موتور در جگوار اف تایپ نیز به کار گرفته شده است. با 

 XE استفاده از آن شتاب گیری صفرتاصد کیلومتر بر ساعت
4.9 ثانیه طول می کشد در حالی که حداکثر سرعت آن به 
طور الکترونیکی به 250 کیلومتر بر س��اعت محدود شده 
است.س��اختار جدید جگوار- لندرور استانداردهای بخش 
سدان های سایز متوسط را تغییر می دهد. فاصله دو محور 
جلو و عقب بیشتر شده و صندلی ها پایین تر کشیده شده اند. 
در نتیجه این امر تناسب بی نظیری به وجود آمده و XE از 
ظاهری کارآمدتر و کوپه مانند برخوردار شده است. مصرف 
س��وخت هم پائین تر آمده که ضریب درگ )مقاومت هوا( 
0.26 یکی از دالیل اصلی آن است. بعید نیست XE بتواند 
با ظاهر جدید خود دل از خریداران بی.ام.و سری 3، آئودی 

A4 و مرسدس کالس C برباید. ورودی های هوای بزرگ در 
 S جلو، دریچه های کروم در طرفین و اسپویلر عقب ظریف
XE از پتانسیل باالی آن برای تولید 340 اسب بخار قدرت 

و 450 نیوتن متر گشتاور خبر می دهند.
کابین با امکانات متع��دد و فضایی بیش��تر از حد انتظار به 
استقبال سرنشینان می آید. کیفیت در کوچک ترین جزئیات 
نمایان اس��ت. هم چنین ترکیب هوش��مندانه مدرنیته و 
مهارت های کالسیک جگوار کابین XE را به چیزی بی مانند 
در این کالس تبدیل کرده اس��ت. یک سیس��تم 8 اینچی 
InControl برای نخستین بار در این مدل به کار گرفته 
 LED می ش��ود. همچنین می توانید از گزینه سفارش��ی
سیستم نمایش اطالعات روی شیشه جلو بهره مند شوید. 
یک دوربین اس��تریو برای کنترل خودکار ترمز در ش��هر، 
هشدار خروج از الین و تشخیص تابلوهای جاده از امکانات 
ایمنی این مدل به حساب می آیند. کروز کنترل تطبیقی و 

نظارت بر نقطه کور از ویژگی های سفارشی هستند.
جگوار هنوز قیمت این خودرو را اعالم نکرده ولی شایعاتی 
مبنی بر هزینه 40هزار یورویی )معادل 50600 دالر( این 

خودرو مطرح شده است.

»محمدعلی چوهدری« نقاش ۷ ساله مشهدی است که به عنوان کم سن ترین نقاش 
جهان اسالم معرفی شده است.

»محمدعلی چوهدری« کم س��ن و س��ال ترین نقاش جهان اس��الم اس��ت که 
 در مش��هد مق��دس زندگ��ی می کن��د؛ م��ادر او ایران��ی و پ��درش پاکس��تانی

 است.
 ای��ن نخبه نقاش جهان اس��الم از س��ه س��الگی ب��دون اینکه آم��وزش خاصی 
 دیده باش��د، شروع به کش��یدن نقاش��ی کرده و دارای س��بک منحصر به فردی

 است.
فلس��طین به عنوان مس��ئله مهم جهان اس��الم، قصه های قرآن��ی، روایت هایی 
از زندگ��ی ائم��ه معصومین علیه��م الس��الم، قصه ه��ای ش��اهنامه و برخی از 
 مس��ائل مه��م اجتماع��ی از جمل��ه محوره��ای موضوع نقاش��ی محم��د علی

 است.
محمدعلی در خانواده ای متدین و مذهبی رشد کرده است طوری که هفته ای دو 
بار در نماز جماعت حرم مطهر حضرت علی بن موس��ی الرضا علیه السالم حضور 
یافته و همچنین به همراه پدر و مادر و ب��رادرش در هیئت های مذهبی هفتگی 

شرکت می کند. 
 ضم��ن اینکه ب��رادر محمدعل��ی، خیلی زیب��ا نقاش��ی های ب��رادرش را روایت

 می کند.
  صف��ورا مل��ک م��ادر »محمدعلی چوه��دری« می گوی��د: محمدعل��ی عالقه 
زیادی به نقاش��ی داش��ت؛ ما هم این عالقه را به س��مت محوره��ای مهم جهان 
 اس��الم هدایت کردیم؛ در این راس��تا پ��در محمدعلی خیلی زحمت کش��یده

 است.

تاکنون نمایشگاه های نقاش��ی از آثار محمد علی در برج میالد و کارگاه هایی نیز 
در مشهد مقدس بر پا شده است. آخرین اثر وی درباره عید غدیر خم است که به 

زودی رونمایی می شود.

جگوار ایکس.ای ساختارشکن ترین سدان اسپرت 

چراغ هوشمند موزیکال قادر اس��ت همه جا و همیشه 
شما را همراهی کند و ساعت ها شارژ داشته باشد.

Emoi ی��ک چ��راغ هوش��مند موزیکال اس��ت و در 
کالیفرنیا س��اخته شده است؛ کافی اس��ت کاربر آن را 

لمس کند تا روشن یا خاموش شود.
جنس این چراغ هوشمند از سیلیکون است و از طریق 
اینترنت و بلوتوث به گوشی همراه متصل می شود؛ در 
درون آن یک بلندگوی بی س��یم قرار دارد که صدا را تا 

360 درجه پخش می کند.
این چراغ سازگار با گوشی هوشمند، تبلت و MP3  است و دارای یک جفت بلوتوث بوده 
و قادر به پخش موسیقی اس��ت.این چراغ دارای یک باتری قابل شارژ است که می تواند 
به مدت 12 ساعت روشن باشد اما در صورت استفاده از موسیقی، 8 ساعت شارژ خواهد 
داشت؛ دارای نرم افزار مخصوص بر روی گوشی همراه است که از طریق آن می توان چراغ 
را کنترل کرد.این چراغ را می توان در اتاق کودک، سالن، محل کار، برای مطالعه یا حتی 

بیرون از خانه استفاده کرد.

کالهی طراحی شده اس��ت که ماساژور س��ر، گردن و 
پیشانی است و قادر به کاهش استرس، افزایش حافظه 
و تنظیم گردش خون، کیفیت خواب و تنظیم سوخت 

و ساز بدن است.
این کاله ایمنی نوعی ماساژور سر، گردن و پیشانی است 
و با قرار گرفتن بر روی س��ر، دردها را تسکین می دهد؛ 
ضمن اینکه قادر به تنظیم س��وخت و ساز بدن، گردش 

خون و کیفیت خواب است.
این کاله موجب افزایش حافظه می ش��ود و استرس را 

کاهش می دهد؛ در واقع تسکین دهنده اعصاب است و با تحریک عصب هایی که زیر پوست 
سر قرار گرفته اند باعث تسکین و کاهش استرس می شود.

ارتعاشات این کاله قابل تنظیم است و دارای 8 نوع ماساژ است؛ کاله ماساژور توسط برق 
شارژ می شود، به راحتی قابل استفاده است و نیازی به آموزش خاصی ندارد؛ ضمن اینکه 

وزن این کاله 950 گرم است و دارای یک دگمه خاموش و روشن است.
قیمت کاله ماساژور حدود 30 یورو است.

چراغ موزیکال لمسی

یک کارشناس مبارزه با دخانیات کودک  ایرانی 7 ساله کم  سن  و سال ترین نقاش جهان اسالم

افزایش ۳۵ درصدی مرگ جنین در مادران سیگاری

رئیس انجمن اپتومتری ایران تشریح کرد

شماره آستیگماتیسم معموالً ثابت می ماند

کالهی برای کاهش استرس و افزایش حافظه

بیشتر افراد به محض احساس درد، از جمله سردرد 
و درد مفصل آس��پرین یا داروی ضدالتهابی دیگری 
مصرف می کنند.در اصل آسپرین از گیاهانی مانند 
اسفرزه و پوست درخت بید مجنون به دست می آمد.

بعدها با پیشرفت صنعت داروسازی به طور مصنوعی 
ساخته شد که سود بیشتری را نصیب تولیدکنندگان 
کرد.ترکیب های طبیعی که در البراتوار ساخته و به 
عنوان دارو به بازار عرضه می ش��ود؛ عارضه جانبی 
دارد. خوش��بختانه موادغذایی زی��ادی وجود دارد 
که حاوی سالیسیالت یا اس��ید سالیسیلیک است 
که ماده فعال موجود در آس��پرین است. موادغذایی 
حاوی آسپرین طبیعی ش��امل سیب، آواکادو، میوه 
قره ق��اط، کلم بروکل��ی، گل کلم، گی��الس، فلفل، 
 خیار، کش��مش، خرما، انجیر، گریپ فروت، کیوی، 
ش��یرین بیان، اس��فرزه، پاپریکا، هلو،آل��وی تازه و 
خش��ک، ت��رب قرم��ز، اس��فناج، ت��وت فرنگ��ی، 
 زردچوب��ه، پوس��ت درخ��ت بی��د مجن��ون و 

کدو است.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

مردی در سردخانه !
امروز هم مانند روزهای قبل به من سالم کرد ی ولی 
خداحافظی کرد ن تو را نشنیدم ب��رای همین تصمیم گرفتم 

برای یافتن تو به کارخانه سری بزنم
 مرد ی  د ر  کارخانه توزیع گوشت کار می کرد یک روز 
ک��ه ب��ه تنهای��ی برای سرکشی به سردخانه رفته ب��ود د رِب 
سردخانه بسته شد و او د��ر د��اخل سردخان��ه گی��ر افت��اد 
 آخ��ِر وق��ِت ک��اری ب��ود. با این ک��ه او شروع به جیغ و د اد 

کرد
تا بلکه َکسی صدایش را بشنود و نجاتش بدهد ولی هیچ کس 

متوجه گیر افتادنش د ر سردخانه نشد
بعد از 5 ساعت، مرد در حال مرگ بود که نگهبان کارخانه د رب 

سردخانه را باز کرد ه و َمرد را نجات د اد
او از نگهبان پرسید که:چطورشد که به سردخانه سر زد ید؟

نگهبان جواب د اد...
من 35 سال است در این کارخانه کار میکنم و هر روز هزاران 

کارگر به کارخانه می آیند و می روند
ولی تو یکی از معدود کارگرهایی هستی که موقع ورود به ما 
سالم و احوالپرسی میکنی و موقع خروج از ما خداحافظی 
میکنی و بعد خارج میشوی خیلی از کارگرها با ما طوری 

رفتار می کنند که انگار نیستیم
امروز هم مانند روزهای قبل به من سالم کرد ی ولی 
خداحافظی کردن تو را نشنیدم ب��رای همین تصمیم گرفتم 
برای یافتن تو به کارخانه سری بزنم من منتظر احوالپرسی هر 
روزه تو هستم به خاطر این ک��ه از نظر تو من هم کسی هستم 

و وجود د ارم
 نکت��ه: متواضع باشیم و  افراد پیرامونمان را ببینی��م، احترام 
بگذاریم و د وستشان د اشته باشیم به خاطر این ک��ه زندگی 

خیلی کوتاه است.
  سعی کنیم ت��أثیر مثبتی د ر زندگی اطرافیانمان مخصوصاً

 افراد ی که هر روز میبینیم د اشته باشیم
به قول بزرگ��ی: مهم نیست کجا متولّد ش��د م و چگونه و کجا 

زند گی کرد ه ام.
 مهم این اس��ت ک��ه د ر آنجا ک��ه ب��ود ه ام چگون��ه رفتاری

 داشته ام . . .
)جوجیا اوکیف(
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 درمان برخی  سرطان ها 
در شب موثرتر است

 نتای��ج ی��ک مطالع��ه ک��ه د ر مجل��ه پزشک��ی »نیچر 
کامیونیکیشین« منتشر شده نشان می دهد درمان برخی 
سرطان ها در هنگام شب موثرتر است. بنابر اعالم پزشکان، 
تومورهای بدخیم در ساعات پایانی ش��ب سریعتر تکثیر 
می شوند.»یوسف یاردن«، سرپرس��ت اصلی این مطالعه 
می گوید: شیوه های درمانی سرطان معموال در ساعات روز 
انجام می شوند که در این زم��ان بدن بیمار به خودی خود 
در حال مبارزه با سلول های سرطان��ی است. شیوه جدید 
پیشنهادی ما یک درمان جدید نیست بلکه یک زمان بندی 
جدید درمانی برای استفاده از برخی داروهای حاضر است.

مطالعه جدید نشان می دهد تکثیر فعال تومورها وابسته به 
عملکرد دو گیرنده سلول های سرطانی موسوم به »فاکتور 
رشد اپیدرمی« )EGFR( و گیرنده »گلوکوکورتیکوئید« 
)GR( است. EGER مسئول رش��د و گسترش سلول ها 
 GR شام��ل سلول ه��ای سرطانی اس��ت در حال��ی که
هورمون های استروئیدی هستند که د��ر طول روز انرژی 

بدن را تنظیم می کنند.

ی��ک کارشن��اس مب��ارزه ب��ا دخانی��ات گف��ت: 
مص��رف سیگار و استنش��اق دود دخانی��ات باعث 
افزای��ش س��رب خون د��ر زن��ان بارد��ار می شود 
به طوری ک��ه می��زان مرگ ومی��ر جنین د��ر زنان 
 بارداری که سیگ��ار می کشن��د 35 درصد بیشتر

 است.
زهرا ابراهیمی در رابطه با مضرات مصرف سیگار در 
دوران بارداری گفت: سیگ��ار کشیدن و استنشاق 
دود غیرمستقی��م سیگار توسط زن��ان باردار یکی 
از علت ه��ای مه��م سقط جنی��ن، تول��د زودرس، 
مرده زایی، پارگی ناگهانی جفت از جنین، افزایش 
خطر مرگ ناگهانی نوزاد و د��وره بارداری کوتاه تر 

است.
وی ادامه داد: حتی استنشاق د��ود سیگار توسط 
زنان باردار سطح سرب خون آن ها را افزایش داده 
و احتمال نقص در جنین مانند کمبود وزن هنگام 

تولد را ایجاد می کند.
این کارشناس مبارزه ب��ا دخانیات گفت: همچنین 

سیگار کشیدن در طول بارد��اری باعث اختالالت 
تنفسی، مشک��الت بینایی د��ر د��وران کودکی، 
عقب ماندگی ذهنی، اختالل حواس و حتی سرطان 

خون را در کودکان افزایش می دهد.
وی اف��زود: یک چهارم تم��ام مرگ ه��ای ناگهانی 
نوزاد��ان به سیگ��ار کشید��ن مادران د��ر دوران 

بارد��اری نسب��ت داد��ه می ش��ود، جال��ب اینکه 
اخت��الل حواس، بزهک��اری و خشونت د��ر دوران 
 جوان��ی و بزرگسالی نیز د��ر این کودک��ان بیشتر 

می شود.
ابراهیمی گف��ت: می��زان متوسط س��رب موجود 
در خون زنان سیگ��اری بسیار بیشت��ر از زنان غیر 
سیگ��اری است البته می��زان مص��رف روزانه آن ها 
 و سابقه مصرفشان بر میزان س��رب خونشان تأثیر

 دارد.
این کارشن��اس مبارزه ب��ا دخانی��ات تصریح کرد: 
همچنی��ن وزن نوزادان��ی که از ماد��ران سیگاری 
متول��د می شون��د به ط��ور چشمگی��ری کمتر از 
نوزادان دیگر است و هرچه سطح سرب خون زنان 
 باالتر رفت��ه وزن نوزادان آن ها نی��ز بیشتر کاهش

 می یابد.
وی خاطرنش��ان کرد: می��زان مرگ ومیر جنین در 
زنان بارداری که سیگار می کشند 35 درصد بیشتر 

از سایرین است.

رئیس انجمن اپتومتری ای��ران، آستیگماتیسم با شماره باال در کودکان را یکی 
از عوامل تنبلی چشم در کودکان دانست و گفت: شماره چشم آستیگماتیسم 

معموالً تا پایان عمر ثابت می ماند.
 علی میرزاجانی، رئیس انجم��ن اپتومتری ایران تصریح ک��رد:  آستیگماتیسم 
کلمه ای انگلیسی است که معادل فارسی برای آن ایجاد نکرده ایم به همین علت 
زمانی که به فردی می گوییم چشم آستیگمات دارد دلهره ای بیش از آن که به 
وی گفته شود نزدیک بین یا دوربین است می گیرد درحالی که این حالت چشم 

نیز چیزی مانند نزدیک بینی یا دوربینی است.
 وی افزود: آستیگماتیسم چیز عجیب و خاص��ی نیست درحالی که اصل ماجرا 
این است که کره چشم انسان باید کاماًل کروی باشد حال اگر قسمت جلویی آن از 
حالت کروی خارج شده و به شکل بیضوی درآید به طوری که انحنای کره چشم 
در قسمت جلو در محورهای مختلف متفاوت باشد در این صورت عیب انکساری 

آستیگماتیسم به وجود می آید.
میرزایانی خاطرنشان کرد: پس آستیگماتیسم عبارت از این است که کره چشم 
خطای انکساری متفاوت در دو محور عمود بره��م داشته باشد که حاصل این 
اتفاق این است که اگر خطوطی را در جه��ات مختلف به فرد نشان دهیم امکان 
دارد فرد برخی خطوط را کاماًل واضح تشخی��ص داده و خطوط دیگر را واضح 

تشخیص ندهد.
رئیس انجمن اپتومتری ایران گفت: علت این عدم تشخیص این است که خطوط 
در راستای جهت سالم چشم قرارگرفته اند واضح دیده می شوند اما خطوطی که 

در راستای عیب انکساری چشم قرار دارند واضح دیده نمی شود.
وی تأکید کرد: درمجموع آستیگماتیسم یک نوع عیب انکساری چشم است که 
در اثر تبدیل کره چشم به شکل بیضوی ایجادشده است به خصوص در بخشی 

که در جلوی چشم یعنی قرنیه اتفاق می افتد.
میرزا جانی افزود: بر ای��ن اساس زمانی ک��ه آستیگماتیسم وج��ود دارد همه 

خطوط در جهات مختلف واضح دیده نمی شوند و فردی که آستیگماتیسم دارد 
شعاع های خورشید را به صورت متقاطع مانند قطرهای یک دایره بر روی کاغذ 
رسم کند و بافاصله دو متر از آن بایستد می بیند ک��ه برخی از خطوط را واضح 
و برخی دیگر را کم رنگ ی��ا غیرواضح و تارتر می بیند که ای��ن می تواند آزمون 

شناسایی آستیگماتیسم باشد.
رئیس انجمن اپتومتری ای��ران تصریح کرد: آستیگماتیس��م با عینک هایی که 
به جای عدسی های ک��روی دارای عدسی های استوان��ه ای هستند قابل اصالح 
است و تنها در یک م��ورد آستیگماتیسم توسط عینک اص��الح نمی شود و آن 
زمانی است که نوع منظم آستیگماتیسم وج��ود داشته باشد که در این صورت 
باید از عدسی های تماسی سخت استفاده کرد ول��ی خوشبختانه شمارکمی از 

افراد جامعه در حدود 2 درصد مردم به آستیگماتیسم نامنظم مبتال هستند.
وی افزود: در این مواقع عدسی نقش چهارپایه را ایف��ا می کند یعنی زمانی که 
فردی از چهارپایه استفاده می کند می تواند به ارتفاع موردنظر دست یابد و در 
صورت برداشتن چهارپایه این توانای��ی را از دست می دهد و عینک و لنز نیز به 

همین شکل است.
میرزاجان��ی گفت: آستیگماتیسم اگ��ر از مقدار معینی بیشت��ر باشد در هنگام 
کودکی می توان��د تنبلی چشم نصف النهاری ایجاد کن��د یعنی چشم را در یک 
راستای خاص تنبل کند برای پیشگیری از این عارضه باید حتماً آستیگماتیسم 
اصالح شود تا از بروز آمبلیوپی پیشگیری شود ولی در موارد بروز آستیگماتیسم 
در شماره های پایین اغلب نیازی به تجویز عین��ک وجود ندارد و فرد در سنین 

باالتر موردبررسی دقیق تر قرار می گیرد و اصالح می شود.
رئیس انجم��ن اپتومت��ری ای��ران خاطرنشان ک��رد: آستیگماتیس��م ازجمله 
شماره های عینک است ک��ه گفته می شود در طول زندگ��ی ثابت می ماند ولی 
خود آستیگماتیسم در موارد نادر ممکن است از کودکی تا سنین باالتر کاهش 

یا افزایش یابد که بسیار نادر است.
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