
سرنخ اسیدپاشی به بانوان اصفهانی  در دست پلیس  
وقتی اصالت یک 
تصمیم ؛حقارت 
باخت راتبدیل به 
افتخار می کند!

بر اساس آخرین اظهارات 
 صالحی: کشور روی سکوی

2 پرتاب قرارگرفته است
کسر خدمت

3 به ازای هر فرزند
 برگزاری  نخستین جشنواره ملی 
موسیقی استاد شهناز در اصفهان 5

هالل احمر اصفهان با فلورانس 
ایتالیا خواهر خوانده شد 

انتقاد از 10 ماهه شدن سرپرستی 
 بر دانشگاه اصفهان

خطر رانش زمین در روستاهای 
چهارمحال و بختیاری

 صنعت گردشگری در اصفهان
 رونق می گیرد

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

3

6

3

3

2

7

5

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

تأکید رئیس جمهور بر عملیاتی 
کردن طرح مسکن حمایتی  

طال فروشان زیر بار کاهش قیمت نمی روند

درستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی 

هوای استان بارانی می شود 
مقاومت دالر در مسیر ارزانی

2

4 3

 اقدامات الزم برای بهبود فضای سرمایه گذاری درمسکن و سیاست های حمایتی دولت موردبررسی
 و تصمیم گیری قرار گرفت

مذاک��رات هس��ته ای و اظهارنظرهای س��یف رئی��س کل بانک مرکزی ه��م آن قدره��ا موثر نبود 
تا بهای دالر در ب��ازار کاهش پی��دا کند. پ��س از آنکه در آخري��ن روزهاي هفته، رئی��س کل بانک 
مرک��زي از احتم��ال کاهش قیم��ت دالر خب��ر داد، فعاالن ب��ازار پی��ش بیني مي کردن��د، قیمت 
دالر رون��د نزولي پی��ش گی��رد ولي برخ��اف اين گمان��ه زن��ي، قیم��ت دالر کاهش پی��دا نکرد.

برخي تحلیلگران ب��ازار اعتق��اد دارند، صراف��ان و صاحبان دالر در ب��ازار در مقاب��ل کاهش قیمت 
 ها مقاوم��ت مي کنن��د اما اي��ن ايس��تادگي نیز ت��داوم چندان��ي نخواهد داش��ت و ب��زودي روند 
قیمت گذاري ها نزولي مي شود چراکه س��وم آذر ماه با اعام نتیجه مذاکرات و احتمال بهبود روابط 
خارجي ايران دلیل ديگري براي افزايش قیمت دالر وجود ندارد. ام��ا برخاف تمامي اين تحلیل ها 
هفته قبل 13 تومان به قیمت دالر در بازار آزاد افزوده ش��د. اين موضوع نش��ان می دهد که طی يک 
هفته 0/4 درصد به ارزش دالر اضافه ش��ده اس��ت تا دارندگان دالر به اين میزان س��ود کرده باشند. 

براين اساس اگر سرمايه گذاران به میزان 10 میلیون تومان اقدام به خريد دالر کرده باشند، در پايان 
هفته 40 هزار تومان سود کرده اند.روند نزولی قیمت ارز در طول يک سال گذشته و خروج از شرايط 
 س��وداگری موجب ش��ده تا متقاضیان واقعی وارد بازار شوند و ديگر خبری از س��رمايه گذاری در آن

نباشد.بازار طا و سکه نیز که وابس��تگی زيادی به نرخ ارز دارد، در دو س��ال اخیر شرايط مشابهی را 
تجربه کرد تا بهای سکه تمام بهار آزادی طی يک سال از يک میلیون و 500 هزار تومان به سطح 940 

هزار تومان برسد.
بهای سکه تمام بهار آزادی  چند روز گذشته به 941 هزار تومان رسید در حالی که در روز پايانی هفته 

گذشته حدود 947 هزار تومان قیمت گذاری شده بود.
اين موضوع نشان می دهد که 0.63 درصد از ارزش سکه تمام بهار آزادی کاسته شده است. کسانی که 

به اندازه 10 میلیون تومان در بازار سکه سرمايه گذاری کرده باشند در اين يک هفته...

 سایت های همسریابی
 بی اعتبار می شود

دبیر کارگروه پیش نويس سند ملی ازدواج در مورد مزيت های 
اجرای فلوچارت همسرگزينی در موسسه تبیان گفت: با اجرای 

کامل اين طرح، ديگر سايت های همسريابی جايگاهی ندارند.
محمدرضا کمن بابیان اينکه در طرح همسان گزينی فرد طبق 
فلوچارت تعريف شده بايد از ابتدا تا انتها چندين نوبت با مشاوره 
حضوری راهنمايی شود افزود: تفاوت سايت های همسريابی با 
طرح همسان گزينی که توسط موسسه تبیان در حال اجراست 
اين اس��ت که در اين طرح ابتدا از فرد تس��ت گرفته شده و بعد 
کار مش��اوره آن هم در چند بخش انجام می ش��ود و اين ارتباط 
 میان مش��اور و فرد متقاضی همراه با بس��ته های آموزش��ی و

 تست ها...
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موسسه خیریه دیابت اصفهان

شما فرد

 دیابتی عزیز
 آیا قند خون خود را کنترل کرده اید آیا مرتب به پزشک 
مراجعه می کنید آیا توجه های پزشک را جدی گرفته اید 

 آیا در کالسهای آموزشی مراکز دیابت 

شرکت می کنید ؟ 



اخبار کوتاهيادداشت

ظريف، نسبت به لغو حکم اعدام 
شیخ نمر اقدام کند

در پی صدور حکم اعدام روحانی مبارز و مجاهد عربس��تان، 
شیخ نمر باقر النمر آیت اهلل صافی از وزارت امور خارجه  ایران 
خواست تا نس��بت به لغو حکم اعدام این روحانی عالی مقام، 
اقدامی سریع و مقتضی انجام دهد.این مرجع تقلید در دیدار 
با نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: حکم اعدام 
این روحانی مبارز و مظلوم برای همه  ش��یعیان و مس��لمانان 
آزاده موجب تأثر و تأسف شدید است.  این روحانی بدون هیچ 
گناهی از سوی حکام کشور عربستان محکوم به اشد مجازات 

شده است.
وی ادامه داد: آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان 
دراین باره اق��دام فوری انجام ده��د و تأثیر علمای اس��ام و 
همچنین قاطبه مسلمانان را به آنان اباغ کرده و عواقب چنین 

حکم ظالمانه ای را به آنان گوشزد کنند.

تأکید رئیس جمهور بر عملیاتی 
کردن طرح مسکن حمايتی  

س��تاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی روز پنجش��نبه به ریاست 
حجت االسام والمس��لمین دکت��ر حس��ن روحان��ی رئیس 
جمهوری تشکیل جلسه داد و در این جلسه رئیس جمهوری 
بر عملیاتی کردن طرح مس��کن حمایتی با اولویت زوج های 
جوان تأکید کرد.در این جلس��ه که به بررس��ی سیاست های 
بخش مسکن و راهکارهای ایجاد رونق در این بخش اختصاص 
داشت، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت مسکن شهری 
و روستایی و پیش بینی نیازهای آینده در افق ۱۵ ساله با توجه 

به رشد جمعیت و پیش بینی رشد اقتصادی کشور ارائه کرد.
همچنین در این جلس��ه اقدام��ات الزم ب��رای بهبود فضای 
سرمایه گذاری در این بخش و سیاس��ت های حمایتی دولت 

موردبررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
رئیس جمهوری با توجه به اهمی��ت برنامه ریزی در افزایش 
بهره وری در این بخش ، بر ضرورت اقدام هماهنگ در بهسازی 
بافت فرسوده ش��هری تأکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی 
خواست مقدمات اجرای طرح های نمونه در تجمیع و تبدیل 
واحدهای غیراستاندارد با تأمین مسکن مناسب برای ساکنان 
و ایجاد فضای سبز مناسب را با تشویق بخش خصوصی فراهم 
کند.دکت��ر روحانی با تأکید ب��ر مصوبه اخیر دولت دس��تور 
داد با عملیاتی کردن طرح مس��کن حمایت��ی ، نیاز زوج های 
جوان به مس��کن موردتوجه ق��رار گیرد. همچنی��ن مصوبه 
 مربوط به مسکن روستایی با تأمین تس��هیات الزم اجرایی

 شود.
رئیس جمهوری همچنین بر اصاح طرح مسکن مهر و تأمین 
خدمات زیرس��اخت برای واحدهایی که آماده تحویل شده و 

می شوند، تأکید کرد.

صالحی: کشور روی سکوی پرتاب 
قرارگرفته است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آینده مذاکرات ایران با ۵+۱ 
روشن است و به سرانجام خوبی خواهد رسید.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اظهار 
کرد: کشور روی س��کوی پرتاب قرارگرفته اس��ت و در آینده 
نه چندان دور ش��اهد رش��دهای قابل توجه دورقمی در همه 
عرصه های تجاری و علمی خواهیم بود که باید کمی صبر کرد.

وی ی��ادآور ش��د: نتیج��ه ای��ن صبره��ا و جانفش��انی ها و 
جوانمردی ها و ش��هادت ها، به خصوص ش��هدای هس��ته ای 
این اس��ت که جمهوری اس��امی ای��ران با قامتی س��ربلند 
در عرصه ه��ای جهان��ی و تعام��ات بین المللی و سیاس��ی 
نقش آفرینی می کند.وی در ادامه آینده مذاکرات ایران با ۵+۱ 
را روش��ن خواند و تأکید کرد که مذاکرات به سرانجام خوبی 
خواهد رس��ید.بر اس��اس گزارش واحد مرکزی خبر، معاون 
رئیس جمهور افزود: ایران کلید طایی خاورمیانه و قدرت اول 

منطقه است و دنیا چاره ای جز تعامل با ایران ندارد.

انحراف در جامعه مسلمین نتیجه 
انحراف از خط واليت است

امام جمعه اصفهان گفت: انحراف در جامعه مس��لمین نتیجه 
انحراف از خط والیت است.

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه 
این هفته اصفهان، ضم��ن تبریک به مناس��بت عید غدیر و 
ضرورت برگزاری جش��ن های دهه والیت اظه��ار کرد: مردم 
اصفهان مراسم ها و جشن های مناس��بتی را به خوبی برگزار 

می کنند.
وی با اش��اره به اینکه در دهه والیت مناس��بت های بس��یار 
فرخنده ای وج��ود دارد و آیات خوبی در این ایام نازل ش��ده 
است، افزود: این آیات همچون مباهله، والیت و سوره انسان به 
اهل بیت)ع( بسیار اشاره کرده  و روشنگری های فراوانی برای 
پیروی از والیت دارد.امام جمعه اصفهان به برگزاری اجاس 
بین المللی میراث فرهنگ ناملموس در اصفهان اشاره کرد و 
گفت: بیان فرهنگ های خوب گذشتگان و حفظ و انتقال آن 

به نسل های آینده بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه اجداد ایرانی س��نت های خوب بسیاری 
داشته اند که باید دوباره زنده شود، ادامه داد: فرهنگ وقف یکی 
از اقدام های خوب گذشتگان ماست که از نمونه فراموش شده 
آن می توان به کش��ت گندم برای وقف پرندگان بیابان اشاره 
کرد.طباطبائی ن��ژاد ب��ه برنامه های برگزارش��ده در اجاس 
میراث ناملموس و اتفاقاتی که در حاش��یه این اجاس اتفاق 
افتاد، اشاره کرد و افزود: هرچند نس��بت به برخی از کارهای 
اش��تباه در این اجاس انتقاد داریم، اما معتقد هس��تیم که 
برگزارکنندگان این مراسم نمی خواستند این حاشیه ها اتفاق 

بیفتد و دراین بین نباید گروهی را متهم و مقصر دانست.
امام جمعه اصفهان در بخشی از صحبت های خود به سخنان 
رهبر معظم انق��اب در روز عید غدیر اش��اره و تصریح کرد: 
رهبر معظم انقاب تأکید زیادی ب��ر ضرورت وحدت و اتحاد 
بین ش��یعه و س��نی داش��ته و بیان کردند که برخی به غلط 
 برای این واقعه مهم تاریخی توجیه��ات غیرقابل قبولی بیان

 می کنند.
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روزنامه الحیات به نقل از منابع موثق خود از سفر قریب الوقوع حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 2
به تهران خبر داد.به نوشته این روزنامه چاپ لندن این سفر در روز دوشنبه انجام خواهد شد که 
اولین سفر خارجی العبادی بعد از عهده دار شدن پست نخست وزیری است.به نوشته این روزنامه 

العبادی در این سفر با مقامات بلندپایه ایران دیدار می کند.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اش��اره به سیاست های 
منطقه ای آمریکا و اس��تفاده ابزاری از گروه های تروریستی 
گف��ت: آمریکا همچنان ب��ه دنبال نابودی س��وریه و محور 

مقاومت است.
سردار سرتیپ پاس��دار سید مس��عود جزایری معاون امور 
بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی 
با تبیین اهداف و سیاست های منطقه ای آمریکا و هم پیمانان 
کاخ سفید و برنامه های آنان در سوریه و عراق اظهار داشت: 
طی سه سال گذشته، آمریکا با استفاده از بزرگ ترین جریان 
تروریستی دولتی تاش نمود این حلقه مقاومت منطقه را از 
گردونه خارج سازد لکن مقاومت دولت و مردم سوریه مانع 

دستیابی آمریکا و شرکایش به این هدف شیطانی گردید.
وی افزود: آمریکا درگذشته با اس��تفاده از داعش و در حال 
حاضر تحت عنوان مبارزه با داعش در پی نابودسازی توان و 

زیرساخت های سوریه است.
جزایری بابیان اینکه اسناد و شواهد آشکار و پنهان همگی 
حاکی از آن است که جریان های تروریستی منطقه ازجمله 
القاعده، جبهه النصره، داعش و سایر گروه های تروریستی 
همگی دست ساز تروریست های بیگانه و در رأس آن آمریکا 
می باشند.آمریکایی ها با استفاده از ابزار گروه های تروریستی 

و با کمک سایر هم پیمانانش در تاش هستند با ایجاد خلل 
درروند بیداری اس��امی بر توطئه خ��ود در منطقه افزوده 
و ضمن وارد آوردن فش��ار بر س��وریه، عراق را مجدداً تحت 
تأثیر سیاس��ت های خود درآورد.معاون ستاد کل نیروهای 
مس��لح با خطرناک توصیف کردن س��ناریوهای شیطانی 
قدرت های سلطه گر به ویژه ایاالت متحده در سوریه و عراق و 
ضرورت رویارویی هوشمندانه این کشورها با آن تأکید کرد: 
هوشیاری دولت ها و مردم سوریه و عراق در مقابله جدی با 
آمریکا و شیطان های کوچک همراه کاخ سفید از اولویت اول 
برخوردار بوده و در این راستا به کارگیری گزینه های مؤثر و 

بازدارنده حائز اهمیت است.
رئیس س��تاد تبلیغات دفاعی کشور با برش��ماری اقدامات 
و برنامه ه��ای موردنظر کاخ س��فید برای س��وریه و عراق 
خاطرنش��ان کرد: آمریکا نابودی مؤلفه های قدرت در عراق 
و سوریه را در دس��تور کار دارد و با بمباران مناطق حیاتی، 
حس��اس و مهم و منابع انرژی و زیرس��اخت های اقتصادی 
س��وریه تاش می کند رابطه مردم و نظام این کش��ور را با 
سایش مواجه س��ازد.در ابعاد نظامی نیز آمریکایی ها سعی 
می کنند با ایجاد منطقه حائل و پروازممنوع، ارتش سوریه 

را در مبارزه و مقابله با تروریست ها با مشکل روبه رو سازد.

وی تأکید کرد: منطق��ه خاورمیانه و غرب آس��یا در دوران 
حساس��ی به س��ر می برد و رمز عبور موفق از این شرایط و 

مرحله س��خت و خطرناک، 
مقابله همگانی باسیاست های 
شیطانی آمریکا و صهیونیسم 
جهانی و بعض��ی دولت های 
اروپای��ی ازجمل��ه انگلیس 

خائن و خبیث هست.
این مق��ام عالی رتبه نظامی 
تضعی��ف هم��ه اقش��ار و 
قومیت ه��ا اع��م از ع��رب و 
کرد، ش��یعه و سنی، ترکمن 
و سایرین را در سیاست های 
منطقه ای آمری��کا به وضوح 
قابل مشاهده دانست و افزود: 
درعین ح��ال آمریکایی ه��ا 
درصددن��د ب��ا راه ان��دازی 
اخت��اف و درگی��ری میان 
مناطق مختلف و قومیت های 
گوناگ��ون، راه رس��یدن به 

اهداف خود را هموار س��ازند. آمریکا همزمان س��عی دارد 
در بعضی مناطق درگیری ازجمله کوبانی یا عین العرب در 
سوریه ازیک طرف مردم این منطقه را تحت فشار قرار دهد 
و از طرف دیگر زمینه های حضور بیش��تر خود را در خاک 

سوریه مهیا سازد.
معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح ائتاف نمایش��ی علیه 
داعش را فری��ب اف��کار عمومی جه��ان قلم��داد و گفت: 
چنانچه آمریکا دس��ت حمایت خ��ود را از داع��ش بردارد، 
ظرف م��دت کوتاه��ی این گ��روه تروریس��تی و جنایتکار 
در مواجهه با م��ردم منطقه با اضمحال گس��ترده روبه رو 
می ش��ود.جزایری در پایان بابیان اینکه بر اس��اس شواهد 
تاریخی، دولت های تروریست پرور خود قربانی تروریست ها 
می ش��وند، تأکید کرد: همان گونه که به دفعات گفته ش��ده 
آمری��کا، اروپا و س��ازندگان منطق��ه ای تروریس��ت ها در 
 آینده با ام��واج اقدامات خراب��کاری و تروریس��تی مواجه 

خواهند شد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:

دولتهایتروریستپرورخودقربانیتروریستهامیشوند

حیدرالعبادیبهتهرانمیآید

 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
 مطرح کرد

انتقاد از 10 ماهه شدن سرپرستی 
 بر دانشگاه اصفهان

رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسامی 
گفت: دانش��گاه اصفه��ان به عن��وان یک��ی از بهترین 
دانش��گاه های کش��ور مدت هاس��ت برخاف دستور 
صری��ح قان��ون، توس��ط سرپرس��ت اداره می ش��ود. 
حجت االسام والمس��لمین احمد س��الک اظهار کرد: 
طبق قان��ون مدت زمان سرپرس��تی بر دانش��گاه ها 6 
ماه اس��ت و پس ازآن وزارت علوم موظف است رئیس 
 دانش��گاه را به ش��ورای عالی انقاب فرهنگی معرفی

 کند.
وی با اشاره به اینکه در برخی دانشگاه ها به ویژه دانشگاه 
اصفهان خاف این مصوبه عمل می شود، افزود: دیوان 
عدالت اداری اعام کرده که سرپرس��تان دانش��گاه ها 
حق هیچ گونه ع��زل و نصبی ندارند و مس��ئولیت این 
کار با وزارت علوم اس��ت.رئیس کمیس��یون فرهنگی 
مجلس با انتق��اد از وزارت علوم در ب��ه تأخیر انداختن 
معرفی رئیس دانشگاه اصفهان به شورای عالی انقاب 
فرهنگی با اش��اره به اینکه فرجی دانا وزیر سابق علوم 
بر ماندن طالبی به عنوان سرپرس��ت دانشگاه اصفهان 
تأکید داش��ت، اضافه کرد: وزارت علوم هرچه سریع تر 
باید فرد موردنظرش را به شورای عالی انقاب فرهنگی 

معرفی کند.
گفتن��ی اس��ت هوش��نگ طالب��ی آذرم��اه س��ال 
گذش��ته، با حکم رض��ا فرجی دان��ا وزیر س��ابق علوم 
به عنوان سرپرس��ت دانش��گاه اصفهان منصوب ش��د 
و اکنون پ��س از گذش��ت ۱0 ماه همچن��ان به عنوان 
 سرپرس��ت ای��ن دانش��گاه مش��غول ب��ه فعالی��ت

 است.

پاکستان به محل امنی برای 
تروريست ها تبديل شده است

نماینده مردم دشتس��تان در مجلس شورای اسامی 
گف��ت: پاکس��تان در م��رز ای��ران ب��ه تروریس��ت ها 
فض��ا داده اس��ت و ای��ن را می ت��وان ب��ه دش��منی 
 آش��کار ب��ا ای��ران و زیرپاگذاش��تن تعه��دات عنوان

 کرد.
سید مهدی موس��وی نژاد بابیان اینکه به نظر می رسد 
پاکستان عزم الزم را برای مقابله با تروریست ها ندارد، 
گفت: آنچه در موارد مش��ابه در مرزهای شرقی کشور 
به ویژه س��راوان ش��اهد بوده ایم، حاک��ی از همراهی 
پاکستان با غرب و اراده ضعیف این کشور برای مبارزه 

با تروریست هاست.
رئیس مجمع نمایندگان اس��تان بوش��هر بابیان اینکه 
ایران باید ب��رای مقابله با تروریس��ت های این منطقه 
اقدامات جدی انجام دهد، افزود: این حق ایران است که 
وقتی دولت مذکور با او برای برقراری آرامش در مرزها 
همکاری نمی کند، در مقابله با تروریس��ت ها اقدامات 

جدی انجام دهد.
وی تأکید کرد: ایران حق خ��ود بداند که برای نابودی 
تروریس��ت ها وارد عمل ش��ود و حال که پاکس��تان با 
او هم��کاری نمی کند، خود ش��خصاً ب��ه مواضع آن ها 
در مرز پاکس��تان حمل��ه کند تا ب��ا این ش��یوه اجازه 
 فعالیت ه��ای تروریس��تی از ای��ن گروه ه��ا گرفت��ه

 شود.
این نماینده مجلس نهم ش��ورای اسامی همچنین با 
انتقاد از سیاست های وزارت امور خارجه درباره مسکوت 
گذاشتن این موضوع گفت: این مس��ئله با امنیت ملی 
کشور ارتباط مستقیم دارد و دیپلماسی خارجی ما باید 

در این زمینه فعال تر عمل کند.
موس��وی ن��ژاد گف��ت: پاکس��تان محل امنی ش��ده 
اس��ت برای تروریس��ت ها. اگر حمایت های پاکستان 
نب��ود، آن ه��ا نمی توانس��تند ای��ن اقدام��ات را انجام 
 دهند. پ��س حق ماس��ت که برخ��ورد ج��دی انجام

 دهیم.
رئیس مجم��ع نمایندگان اس��تان بوش��هر در ادامه با 
اش��اره به اینکه تقویت مناطق مرزی به ویژه شهرهای 
حاشیه خلیج فارس به لحاظ امنیت کشور بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، اضافه کرد: متأسفانه ش��اهدیم که به 
دلیل محرومیت باال در این مناطق بس��یاری از مردم 
از ش��هرهای حاش��یه خلیج مهاجرت کرده اند که این 
مس��ئله نه تنها به لحاظ اجتماعی آس��یب محس��وب 
می ش��ود که حتی ازنظر امنیت ملی نیز بسیار موضوع 

حساسی است.
نماینده مردم تنگس��تان بابیان ای��ن مطلب که دولت 
یازدهم نیز برای بهبود شرایط اشتغال و توسعه مناطق 
جنوبی اق��دام خاصی انج��ام نداده اس��ت، گفت: باید 
صادقانه بگویم که ش��اهد اتفاقات خاصی نبوده ایم، به 
بیان دقیق تر اقدام ویژه ای انجام نش��ده تا انگیزه برای 

مردم منطقه ایجاد شود.
 بااین حال تأکی��د ما این اس��ت که به دلیل ش��رایط 
اس��تراتژیک منطقه عزمی جدی ت��ر را در این زمینه 

شاهد باشیم.

دبیر کل حزب مردم س��االری افزود: مجلس چهارم پس از 
ارتحال امام با اکثریت جامعه روحانیت مب��ارز که امروز به 
اصولگرایان شناخته می شوند بودند، مجلس پنجم ترکیبی 
از مجلس س��وم و چهارم بود که اکثری��ت آن را طرفداران 
جامعه روحانیت تشکیل می دادند که اکثریتش شکسته بود 
نه مطلق، مجلس ششم پس از دوم خرداد 86 بود و اکثریت 
آن را طرفداران اصاحات تشکیل دادند و مجلس هفتم نیز به 

دست اصولگرایان افتاد.
کواکبیان بابیان اینکه ما می خواهیم از بعد از کنگره سیزدهم 
مردم س��االری که مقررش��ده 9 بهمن امس��ال برگزار شود 
وارد بحث انتخابات ش��ویم، تصریح کرد: امروز هیچ جریان 
اصاح طلبی را نمی شناسم که حالت قهر و تحریم انتخابات را 
داشته باشد و همه موافق هستند که ما باید به صورت گسترده 
در انتخابات شرکت کنیم و شعارهای تندروانه و بحث های 
افراطی را در جریان اصاح طلبی نمی بینیم اما یک دغدغه 
وجود دارد و آن اختاف و عدم انسجام بین اصاح طلبان است.

وی با اشاره به انتخابات 92 ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: 
در انتخابات 92 اتحاد اصاح طلبان سبب پیروزی روحانی 
ش��د و روحانی وام دار اصاح طلبان است و اگر اصاح طلبان 
پش��تیبانی می کردند معلوم نبود ما دولت یازدهم را به این 
شکل داشته باشیم و این دولت الگوی موفقی برای مجلس 
دهم اس��ت.دبیر کل حزب مردم ساالری بابیان اینکه گاهی 
گذشت کردن و از برخی مس��ائل کوتاه آمدن و مسائل کلی 
جریانات سیاس��ی را در نظر گرفتن به نفع ماست، افزود: در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری مجمع نخب��گان اصاح طلب 
سراس��ر کش��ور را دعوت کرده و همه حرف م��ا این بود که 
بیایید بر س��ر یک کاندیدا اجماع کنید و برخی از دوستان 
نمی خواستند در انتخابات شرکت کنند و نیامدند و برخی 
آمدند و سخنرانی جالبی هم داشتند و ما برای مجلس دهم 
نیز طرحی آماده کرده ایم.کواکبیان اظهار کرد: همایشی در 
۱0 آذر سال جاری در تهران همزمان با سالروز شهادت شهید 
مدرس تحت عنوان انتخاب نمایندگان مدرس گونه با طرح 
امام برگزار می کنیم و در آن تصمیم داریم طرح امام را تبیین 
کنیم و می خواهیم الگوی انتخاباتی را هم ارائه دهیم و در این 
همایش 3۵ حزب اصاح طلب دعوت می شود و فرصتی برای 
بیان نظرات خوددارند.وی بابیان اینکه »امام« به معنی ائتاف 
ملی اصاح طلبان میهن است گفت: در جلسه شورای مرکزی 
روی تک این کلمات بحث شد و ما معتقدیم این ائتاف در 
س��طح ملی صورت بگیرد و ما برای هر 290 کرسی مجلس 
کاندیدا معرفی می کنیم و تنها در تهران و شهرهای مرکزی 

کاندیدا نداریم.
دبیر کل حزب مردم س��االری تصریح کرد: اصاح طلبان در 

این ائتاف باید باش��ند که مفهوم آن این اس��ت که احزاب 
اصاح طلبان افراد خود را معرفی کنند و اگر در حوزه ای دیدیم 
که الزم اس��ت افراد افراطی وارد نش��وند باید از اصولگرایان 
معتدل اس��تفاده کنیم و ما ابایی از این کار نداشته و از آن ها 
حمای��ت می کنیم.کواکبیان ب��ا تأکید بر اینکه م��ا از هیچ 
حوزه انتخابیه ای غفلت نمی کنیم خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بحث ما مجلس دهم است و ممکن است در مجلس 
خبرگان نیز لیست سراسری داشته باشیم که در آن حزب 
مردم ساالری مطرح نکردیم و از طریق شورای نهایی جبهه 

اصاحات قرار است لیست نهایی امضاء شود.
وی بیان کرد: در شورای مرکزی اصاحات کارگروه انتخاباتی 
را تبدیل به کمیته انتخاباتی کردیم اما احزابی که شعب احزاب 
جبهه اصاحات در استان ها هستند می توانند این کمیته را 
شکل دهند؛ بنابراین پایه دوم این طرح این است که مرجعیت 
با شورای هماهنگی جبهه اصاحات است و البته ما از نقطه 
نظرات بزرگان اصاحات مانند حجت االسام والمس��لمین 
هاشمی رفسنجانی و افرادی دیگری مانند عارف و امثال این ها 
اس��تفاده می کنیم اما مبنای کار ما در برنامه حزبی شورای 
هماهنگی جبهه اصاحات است.دبیر کل حزب مردم ساالری 
با تأکید بر اینکه پایه سوم این طرح همایشی است که دردهم 
آذرماه در تهران قرار است شکل بگیرد و مبنای کار ما در آن 
جلسه بهتر و دقیق تر مشخص می شود، تصریح کرد: باور ما 
این است که دولت یازدهم خود به تنهایی لیستی نمی دهد اما 
ممکن است احزاب طرفدار دولت لیستی داشته باشند که 
ما آن ها را در اتحاد با اصا ح طلبان می بینیم و بعید می دانم 
طرفداران دولت یازده��م جدای از اصاح طلبان لیس��تی 
داشته باشند و این دولت باید موانع پیش روی فعالیت آزاد 
اصاح طلب را برداشته و در توسعه سیاسی گام های مؤثرتری 
را بردارد.کواکبیان افزود: شنیده ام دولت به دنبال ارائه الیحه 
تغییر قانون انتخابات است، به دنبال ارائه الیحه اصاح قانون 
احزاب است و به دنبال ارائه منشور حقوق شهروندی است که 
باید تمام این ها را زودتر به مجلس ارائه کند و باید در بحث 
توسعه سیاسی عجله کند و این حرکت کندی که دولت دارد 
فکر می کنیم در سرنوش��ت آینده انتخابات بی تأثیر نبوده 
یعنی میزان کارآمدی دولت یازدهم در انتخابات و سرنوشت 
انتخابات تأثیر دارد.دبیر کل حزب مردم ساالری گفت: ازنظر 
شورای هماهنگی جبهه اصاحات این اتفاق نظر است که باید 
خانه احزاب راه اندازی ش��ود و عنوان آن همان خانه احزاب 
یا چیز دیگری مثل باش��گاه  احزاب و نام ه��ای دیگر و به جز 
یکی دو نفر از دوس��تان اصولگرا بقیه موافق تأس��یس خانه 
احزاب هستند اما برخی افراد برای اتحاد جریانات چه احزاب 
اصاح طلب چه اصولگرا مانع هستند و وزارت کشور هم در این 

زمینه مقداری کند عمل می کند؛ البته بهانه آن ها این است که 
این مسئله ای است که باید بین خود احزاب حل شود.

کواکبیان افزود: من تجربه موفقی را در این زمینه بگویم و آن 
این است که وزارت کش��ور 60 حزب را دعوت کرد و در بین 
آن ها ۱۵ حزب را انتخاب کردند ک��ه از احزاب اصاح طلب، 
اصولگرا و میانه رو بودند و مسئولیت آن را بنده تحت عنوان 
کمیته مشورتی احزاب داش��ته و تحت عنوان قانون احزاب 
تاش کردیم؛ اما آن را مسکوت گذاش��تیم و 3 ماهی است 
قرار ش��د که به تأخیر بیفتد تا دولت الیحه خ��ود را ببرد و 
40 روز است طرح کمیته مشورتی احزاب را به وزارت کشور 
بردیم و آن ها باید عجله کنند.وی افزود: ما پیگیری می کنیم 
که کمیته سه جانبه با کارشناسان وزارت کشور، نمایندگان 
مجلس و کمیته مشورتی بنشینیم و به جمع بندی برسیم 
و احزاب اصولگرا و اصاح طلب می توانند بنش��ینند و نقطه 
نظرات خود را بررسی کنند و یکی از بحث هایی که مطرح شده 

این است که مردم به جای مردم به اعضاء رأی دهند.
وی در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری مبنی ب��ر اینکه میزان 
نزدیکی و هماهنگی حزب مردم س��االری با س��ایر اعضای 
اصاح طلب و موض��ع حزب در قبال عارف و نس��ل س��وم 
اصاحات در انتخابات آینده چیست، اظهار کرد: ما هماهنگی 
کاملی با تمام ش��خصیت ها داریم و بدون شک از هر تشکل 
اصاح طلبی اس��تقبال می کنی��م و آن ها نام خ��ود را ندای 
ایرانیان گذاشتند و این یک تشکل اس��ت که وقتی رسمی 
شدند از آن ها برای شورای هماهنگی جبهه اصاحات دعوت 
 می کنیم که البته یک سال عضو ناظر بوده و بعد عضو اصلی

 شوند.
کواکبیان در ادامه بابیان انتق��ادی از عملکرد دولت یازدهم 
درزمینه سیاست خارجی تصریح کرد: دولت ما نباید تمام 
بحث های سیاست خارجی را به مذاکرات هسته ای محدود 
کند و وزارت خارجه باید در تمام زمینه ها فعالیت داش��ته 
باش��د و در همین روزها بود که حکم اعدام نمیر از رهبران 
عربستان صادرشده که این حکم سنگینی برای کسی است 
که اعتراضی داش��ته و برای اینکه نباید روابط ما با عربستان 
تیره وتار شود نباید سکوت کنیم و باید بیانیه و موضع گیری 
رسمی داشته باشیم و در جزئیات موارد زیادی دارم که باید 
وزارت خارجه بیشتر از خود تحرک نشان دهد.دبیر کل حزب 
مردم ساالری گفت: همین که جامعه هنرمندان و نخبگان با 
دولت آشتی کردند موفقیت خوبی اس��ت و اعتقاد من این 
است که گزارش تلویزیونی چند شب گذشته روحانی خوب 
بود اما معتقدم بی عدالتی در عرصه هدفمندی یارانه ها در حال 

صورت گیری است.

دبیر کل حزب مردم ساالری

نگران اختالف و عدم انسجام میان اصالح طلبان هستیم
از اصولگرايان معتدل حمايت می کنیم
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چنانچه آمريکا 
دست حمايت 

خود را از داعش 
بردارد، ظرف 

مدت کوتاهی اين 
گروه تروريستی 

و جنايتکار در 
مواجهه با مردم 

منطقه با اضمحالل 
گسترده روبه رو 

می شود

دبیر کل حزب مردم ساالری گفت: اصالح طلبان همگی معتقدند که بايد به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنیم 
و شعارهای تند و بحث های افراطی را در جريان اصالح طلبی نمی بینیم اما دغدغه ای وجود دارد و آن اختالف و عدم 
انسجام میان اصالح طلبان است. مصطفی کواکبیان با موضوع تبیین ديدگاه اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم 
در تشريح وضعیت مجالس 9 گانه اظهار کرد: در مجلس اول تقريبًا آرايش سیاسی يکپارچه ای از طرفداران خط امام 
داشتیم و در مجلس دوم آرايش سیاسی بر انتخاب نخست وزير تقسیم بندی می شد وعده ای موافق بودند که اکثريت 
مجلس را تشکیل می دادند و همان داستان 99 نفر در مجلس ش�کل گرفت و اکثريت قاطع مجلس سوم طرفداران 

مجمع روحانیون مبارز بودند که امروز به عنوان اصالح طلب شناخته می شوند.



یادداشت

  3ماه کسر خدمت براي مشموالن متأهل
 اعزامي سال ۹۴ 

کسر خدمت به ازای هر فرزند
جانش��ين اداره منابع انساني س��تاد کل نيروهاي مسلح گفت: 
بر اس��اس مقررات ابالغي س��تاد کل نيروهاي مس��لح، مدت 
خدمت س��ربازي مش��موالن اعزامي س��ال ۹۴ به بعد ۲۴ ماه 
است و مش��موالن متأهل غير غایبی که از س��ال ۹۴ به بعد، به 
خدمت اعزام شوند سه ماه کسر خدمت دریافت می کنند.سردار 
موسي کمالي بابيان اینکه کس��ر خدمت متأهلين به سربازان 
حين خدمت اعزام��ي ۹۲ و ۹۳ تعلق نمي گي��رد، در خصوص 
کس��ر خدمت فرزند، افزود: باوجودآنکه مقررات عطف به اسبق 
نمي شود ليکن به مناس��بت عيد غدیر خم تصميم گرفته شد، 
تسهيالتي به سربازان اعزامي ۹۲ و ۹۳ در نظر گرفته شود، لذا 
مش��مولين در حال خدمت، به ازاي هر فرزند، دو ماه از خدمت 
آنان کسر می شود. وی تصریح کرد: چون مدت خدمت متأهلين 
چه امسال اعزام شوند و چه سال آینده، همان ۲۱ ماه است لذا 
کسر خدمت همس��ر به مش��موالني که در حال حاضر در حال 
خدمت هس��تند تعلق نمی گيرد ولي مدت خدم��ت متأهلين 
داراي فرزند که امسال اعزام ش��ده اند با مدت خدمت متأهلين 
داراي فرزند که سال آینده به خدمت اعزام شوند متفاوت است 
لذا با تدابير صورت گرفته کسر خدمت به ازاي هر فرزند را براي 

تمامی مشموالن در نظر گرفته شده است. 
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح خاطرنشان 
کرد: مشموالني که چند نوع کسر خدمت مانند بسيج، تأهل و 
فرزند به آنان تعلق می گيرد، می بایست حداقل یک سال خدمت 
نمایند حتي اگر مجموع این امتيازات بيش از یک سال باشند، 
ليکن کسر خدمت محققين به هرميزان که باشد با کسر خدمت 

بسيج، متأهلی و فرزند جمع می شود. 
بخشش اضافه خدمت مشموالن غایب 

سردار کمالي گفت: به مناسبت عيد غدیر خم اضافه خدمت سه 
تا شش ماهه مشموالنی که در حال خدمت هستند و یا تا بيست و 
دوم بهمن ماه ۹۳ خود را معرفي می کنند، به طور کامل بخشيده 
شده است که مالک محاس��به این بخشش اضافه خدمت تاریخ 
ثبت درخواست اعزام به خدمت مشموالن تا تاریخ بيست و دوم 
بهمن ماه ۹۳ هست. وي خاطرنشان کرد: بخشش اضافه خدمت 
صرفاً مربوط به اضافه خدمت س��نواتي و دفترچه ای است که به 
علت عدم معرفي به موقع از سوي وظيفه عمومي اعمال می شود و 
بخشش غيبت های حين خدمت برابر مقررات آئين نامه انضباطي 

است و در اختيار فرماندهان سازمان مربوطه است. 
جانش��ين اداره منابع نيروي انس��اني در خصوص علت تأکيد 
بر فراخوان مش��موالن غایب گفت: بنا داری��م بعدازاین مهلت 
اعالم شده، با مشموالن غایب و کساني که این افراد را به کارگيری 
می کنن��د در چهارچوب قان��ون برخورد جدي ص��ورت گيرد، 
به طوری که به کارگيرندگان س��ربازان غایب به ازاي هر سرباز، 
هزینه ساالنه یک سرباز و به ازاي به کارگيری دو سرباز و بيشتر 
باید هزینه ساالنه سه س��رباز را پرداخت نمایند و با مشموالن 
غایب نيز برخورد قانون��ي ازجمله دس��تگيري و .... را خواهيم 

داشت. 
کسر خدمت همسر و فرزند براي مشموالن غایب 

وي افزود: مشموالن غایب که از مهرماه ۹۳ تا پایان شهریورماه 
۹۴ به خدمت اعزام شوند، سه ماه کسر خدمت همسر و به ازاي 
هر فرزند س��ه ماه کس��ر خدمت، به آنان تعلق خواهد گرفت و 
بعد از پایان شهریورماه ۹۴، مشموالن غایب در صورت اعزام به 
خدمت می بایس��ت به مدت ۲۴ ماه خدمت کنند و کسری های 

مذکور به آنان تعلق نخواهد گرفت. 
کسر خدمت مشموالن فراري 

سردار کمالی تصریح کرد: مشموالن فراري درصورتی که امسال 
خود را معرفي نمایند مدت خدمتشان ۲۱ ماه و به ازاي هر فرزند 
دو ماه کسر خدمت به آنان تعلق می گيرد و کسر خدمت همسر 
شامل آنان نمی شود، همچنين این دس��ته از مشموالن اگر در 
سال آینده خود را معرفي نمایند مدت خدمتشان بر اساس ۲۴ 
ماه محاسبه و سه ماه کسر خدمت همسر و به ازاي هر فرزند نيز 

سه ماه از خدمت آنان کسر می شود.

افزایش سن ازدواج از دالیل مهم 
ناباروری زنان

دبير علمی چهاردهمين کنگره بين المللی انجمن متخصصين 
زنان و مامای��ی ای��ران، اظهار داش��ت: افزایش س��ن ازدواج و 
جلوگيری از حاملگی توس��ط زوجين از عوام��ل مهم ناباروری 

در بانوان است.
 دکتر فاطمه سروی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
ناباروری، به عنوان عدم ایجاد حاملگی پس از یک س��ال رابطه 
جنسی بدون استفاده از روش های جلوگيری از حاملگی تعریف 
می شود و در بررسی علت ناباروری حتماً الزم است زن و شوهر، 

هر دو موردبررسی و آزمایش قرار گيرند.
وی افزود: ناباروری در بانوان به دالیل مختلفی ازجمله اختالالت 
در ارگان های جنسی زن ش��امل لوله های فالوپ و تخمدان ها ، 
ابتال ب��ه بيماری هایی چون آندومتریوز، س��ندرم تخمدان پلی 
کيستيک ، بيماری های غدد مانند ترشح بيش ازحد پروالکتين ، 
بيماری های تيروئيدی که منجر به اختالالت هورمونی می شود 
و اختالالت رحمی ش��امل بيماری های م��ادرزادی رحم مانند 
اختالالت آناتوميک رحم و یا بيماری ه��ای عفونی که منجر به 

بسته شدن لوله های فالوپ می شود، ایجاد می گردد.
س��روی گفت : در حال حاضر یکی از مهم ترین دالیل ناباروری 
در بانوان افزایش س��ن ازدواج و جلوگيری از حاملگی توس��ط 
زوجين به مدت طوالنی اس��ت چراکه به طور طبيعی س��ن ۳5 
س��ال در بانوان به عنوان س��ن پيری تخم��دان در نظر گرفته 
می ش��ود و درصورتی که زوجين تمایل به تأخي��ر در حاملگی 
 دارند بایس��تی با نظر پزش��ک و تحت نظر به مراقبت های الزم 

بپردازند.        
وی از عوامل محيطی مانند آالینده ه��ا به عنوان عامل دیگر در 
ناباروری یادکرد که منجر به بروز بيش��تر بيماری های تخمدان 
مانند اندومتریوز می شوند که الزم اس��ت در این زمينه تدابير 

بيشتر توسط مسئوالن اندیشيده شود.
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۳ايستگاهدوچرخهدرمنطقه۵درسالآيندهراهاندازیمیشود
مدیر منطقه 5 اصفهان از راه اندازی چهار ایستگاه دو چرخه در سطح این منطقه خبر 
داد و اعالم کرد: شهرداری منطقه 5 چهار ایستگاه دو چرخه را به منظور سرویس دهی به 

شهروندان در سطح این منطقه راه اندازی کرده است. 
3

جانشين فرمانده ناجا در واکنش به اسيدپاشی های 

اخير در اصفهان از پيگيری ویژه این موضوع از سوی 
پليس خبر داد.

سردار حس��ين اشتری در حاشيه مراس��م افتتاحيه 
نمایشگاه »ایپاد« در جمع خبرنگاران درباره آخرین 
خبرها از جزیيات اسيدپاش��ی به بانوان در اصفهان 
اظهار کرد: تاکنون چهار مورد اسيدپاش��ی داشتيم 
که با توجه به اطالعات اوليه به سرنخ هایی رسيدیم 
که اميدواریم با تالش پليس این افراد زودتر دستگير 

شوند.
اش��تری درباره اینکه گفته می ش��ود برخ��ی از این 
افراد بی حجاب بوده یا مباحث این چنينی به ایس��نا، 

گفت: افرادی که م��ورد هدف قرار گرفتند از قش��ر 
 خاص��ی نبودن��د و این موضوع در دس��ت بررس��ی

 است. 
همچنين ب��ه گزارش ف��ارس اطالع رس��انی درباره 
اسيدپاش��ی ها روی ص��ورت زن��ان و دخت��ران 
اصفهانی از چندین روز قبل در ش��بکه های مجازی 
آغ��از ش��د و پنجش��نبه هفته گذش��ته جانش��ين 
فرمانده ني��روی انتظام��ی و فرمان��دار اصفهان نيز 
آن را تأیيد کردن��د اما برای تأیي��د زنجيره ای بودن 
 یا اه��داف خ��اص این اف��راد را ب��ه آین��ده موکول 

کردند.

دبي��ر کارگروه پيش نویس س��ند مل��ی ازدواج در 
مورد مزیت های اجرای فلوچارت همسرگزینی در 
موسسه تبيان گفت: با اجرای کامل این طرح، دیگر 

سایت های همسریابی جایگاهی ندارند.
محمدرض��ا کمن بابي��ان اینکه در طرح همس��ان 
گزینی فرد طبق فلوچارت تعریف شده باید از ابتدا 
تا انتها چندین نوبت با مشاوره حضوری راهنمایی 
شود افزود: تفاوت س��ایت های همسریابی با طرح 
همسان گزینی که توسط موسس��ه تبيان در حال 
اجراس��ت این اس��ت که در این طرح ابت��دا از فرد 
تست گرفته ش��ده و بعد کار مشاوره آن هم در چند 
بخش انجام می شود و این ارتباط ميان مشاور و فرد 
متقاضی همراه با بس��ته های آموزش��ی و تست ها 

موجب موفقيت اجرای طرح خواهد بود.
وی افزود: طرح همس��ان گزینی بخشی از اجرای 
طرح بزرگ سند ملی مش��اوره و ازدواج است. این 
سند به تصویب کلی ش��ورای عالی جوانان رسيده 
و معاونت راهبردی ریاست جمهوری باید ایده های 
مطرح شده را برای تکميل طرح جمع آوری و ارائه 

کند و این مهم هم اکنون در حال اجراست.
کمن در پاسخ به اینکه تدوین و تنظيم این فلوچارت 
چقدر زمان برده اس��ت، گفت: نمی توان گفت کار 
یک شبه بوده چون ۱5 سال تجربه پشت آن است اما 
در مدت سه ماه توانستيم آن را نهایی کنيم که مورد 
استقبال جامعه شناس��ان و کارشناسان قرارگرفته 
اس��ت.به گفته دبير کارگروه پيش نویس سند ملی 
ازدواج در فلوچارت طرح همسان گزینی فرد ابتدا 
اقدام به ثبت ن��ام کرده و مش��خصات اوليه خود را 
تکميل می کند که در این بخش فرد پس از ثبت نام 
باید آزمون س��المت خود را تکمي��ل و پس ازآن به 
واسطين برای بررسی س��المت و صالحيت ارجاع 
داده شود که فرد در هرکدام از مراحل یادشده اگر 
صالحيت الزم را کسب نکند به منظور بررسی بيشتر 

سالمت و آمادگی به مشاور ارجاع داده می شود.
کمن افزود: در ص��ورت تأیيد متقاض��ی، فرد باید 
در مرحله بعد بسته آموزش��ی یک را بررسی و وارد 
آزمون مرحله اول ش��ود. دربس��ته آموزش��ی یک 
مباحثی از قبيل وضعيت کنون��ی خانواده ها، علل 
گسس��تگی و آش��فتگی، اهميت انتخاب مناسب، 

اهداف ازدواج و اهميت آزمون و مشاوره موردبحث 
و بررس��ی قرار می گيرد.دبير کارگروه پيش نویس 
س��ند ملی ازدواج عنوان ک��رد: در ای��ن آزمون ها 
به خوبی تناسب شخصيت افراد با یکدیگر، اعتقادات 
دینی و ... مشخص می ش��ود تا فرد مناسب طرفين 
انتخاب شود. ممکن اس��ت فردی برون گرا و فردی 
دیگر درون گرا باش��ند که در آزمون شماره یک به 
این مسائل به خوبی توجه می ش��ود چراکه چنين 
افرادی مناسب یکدیگر نيستند.وی تصریح کرد: در 
مرحله بعدی محاس��بات هوشمند همسان گزینی 
انجام می شود و فرد مناس��ب پيدا می شود. سپس 
قبل از معرفی به خانواده فرد بس��ته آموزشی دو را 
می گذراند و پس ازآن آزمون دوم باید انجام ش��ود. 
دربسته آموزش��ی دوم نيز مباحثی از قبيل: مدت 
و مراحل آش��نایی تا عقد، آسيب شناسی انتخاب، 

تصميم احساسی – عاقالنه گنجانده شده است.
کمن ادامه داد: مرحله بع��دی معرفی به خانواده ها 
توسط واسط و ارجاع به مشاور به همراه ارائه بسته 
آموزش��ی سوم اس��ت. دربسته آموزش��ی سوم در 
خصوص روش های ش��ناخت، بایدها و نبایدها در 

گفت وگو، بایده��ا و نبایده��ا در تحقيق و محقق و 
اشتباهات رایج فرایند آشنایی آورده شده است.

وی گفت: در این مرحله در صورت رد توسط خانواده 
یا مش��اور، فرد جهت بررسی بيشتر برای سالمت و 
آمادگی به مشاور ارجاع داده می شود ولی در صورت 
تأیيد خانواده و مشاور برای عقد وارد بسته آموزشی 

چهارم و گذران آموزش های دوران عقد می شوند.
وی اضافه کرد: 6 ماه پ��س از عقد نيز پيگيری های 
الزم در این خصوص انجام و نوبت به آزمون شماره 
سوم می رسد که در صورت مش��کل متقاضی باید 
بس��ته آموزش��ی پنجم را که ش��امل آموزش های 
استحکام خانواده است را بگذراند و در صورت بروز 
مشکل به مشاور متخصص ارجاع و در کنار آن نيز 

باید بسته آموزشی پنجم را بگذارند.
کمن اظهار کرد: مرحله بعدی نيز پيگيری ۱۲ ماه 
پس از عقد و آزمون چهارم است که در این مرحله 
در صورت وجود مشکل، افراد به مشاور متخصص 
برای زوج درمانی ارجاع داده می شوند و در صورت 
عدم مشکل وارد زندگی موفق و پایدار خواهند شد.

اسیدپاشی؛ ترس این روزهای زنان اصفهانی 

با اجرای  فلوچارت همسرگزینی

سایت های همسریابی بی اعتبار می شود 

سرنخاسیدپاشیبهبانواناصفهانیدردستپلیس

یادداشت

صدور شناسنامه برای ۹8 درصد 
مساجد گلپایگان

امام جمعه گلپایگان گفت: برای ۹8 درصد از مساجد گلپایگان 
شناسنامه صادرشده است.

 حجت االسالم والمسلمين محمدرضا اسماعيلی در همایش 
و گردهمایی ائمه جماعات و هيئت امنای مساجد شهرستان 
گلپایگان که در آس��تان مق��دس امامزاده هف��ده تن و ناصر 
بن علی برگزارش��ده بود، اظهار ک��رد: با توجه ب��ه اینکه در 
آس��تانه ورود به ماه محرم قرار داریم هيئت های عزاداری در 
 تکایا و حس��ينيه ها باید از برنامه ریزی منس��جمی برخوردار 

باشند.
وی بابي��ان اینک��ه برنامه ریزی منس��جم و اصول��ی موجب 
می ش��ود مردم اس��تقبال خوبی از برنامه های ع��زاداری در 
این ماه داشته باش��ند، تصریح کرد: هيئت امنای مسجد باید 
برای حضور به موقع روحان��ی و مداح برنامه ریزی داش��ته و 
 همه ت��دارکات الزم را برای ميزبانی عزاداران حس��ينی مهيا

 کنند.
امام جمعه گلپایگان در ادامه به مدیری��ت زمان عزاداری نيز 
پرداخت و تأکيد کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده 
با نيروه��ای انتظامی هيئت های عزاداری تا س��اعت ۲۳ باید 

عزاداری را به پایان برسانند.

روزانه 1000 تن پسماند در شهر 
اصفهان تولید می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
در حال حاضر روزانه یک هزار تن پس��ماند در ش��هر اصفهان 
توليد می ش��ود که سرانه پس��ماند در اصفهان به ازای هر نفر 

۴70 گرم است.
تيمور باجول با اشاره به ميزان پسماند توليدی در شهر اصفهان 
اظهار کرد: ۳0 درصد از پس��ماند تولي��دی در اصفهان قابل 
بازیافت است که با توجه به این موضوع ۳00 تن از یک هزار تن 
پسماند توليدی در شهر اصفهان از پسماند های قابل بازیافت 

محسوب می شود.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان با 
تأکيد ب��ر اینکه در ح��ال حاضر ۱60 تن از ای��ن ۳00 تن در 
مبدأ جمع آوری و بازیافت می شوند، تصریح کرد: 650 تن از 
یک هزار تن پسماند های توليدشده در شهر اصفهان نيز دارای 

مواد آلی هستند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره 
به ميزان اعتبار اختصاص داده شده برای این پروژه گفت: در 
بودجه امس��ال ش��هرداری ۳0 ميليارد توم��ان بودجه برای 

کارخانه ریجکت سوز اختصاص داده شده است.

هوای استان بارانی می شود 
      کارش��ناس مس��ئول پيش بينی هوای اصفهان با اش��اره 
به اینکه بيش��ترین بارندگ��ی  در هفته گذش��ته ، مربوط به 
شهرستان فریدون ش��هر با 7.5 ميلی متر بارندگی بوده است، 
گفت: برای روزهای دوشنبه و سه ش��نبه پيشرو، مجدداً یک 
موج بارشی به کش��ورمان نزدیک می ش��ود که برای اواسط 
هفته، بازهم بارش باران را در اس��تان و ش��هر اصفهان شاهد 

خواهيم بود.
ميترا س��يدان گفت: روز جمع��ه، در برخی مناطق اس��تان 
اصفه��ان، اولين ب��ارش پایيزه را ش��اهد بودیم ک��ه البته در 
بخش های غربی، اولين بارش پایيزی، دوش��نبه گذش��ته به 

ثبت رسيده بود. 

آیت اهلل سید محمد ابطحی کاشانی 
به دیار باقی شتافت

آیت اهلل سيد محمد ابطحی کاشانی از اعضای جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم به دیار باقی شتافت.

 وی پس از سال ها تحمل درد و رنج بيماری جمعه در سن 8۴ 
سالگی و براثر ایست قلبی در شهر مقدس قم دارفانی را وداع 
گفت. مرحوم آیت اهلل ابطحی کاشانی نوه مرحوم آیت اهلل سيد 
محمدرضا یثربی )ره( و همش��يره زاده مرحوم آیت اهلل سيد 
مهدی یثربی )ره( امام جمعه فقيد کاشان در سال ۱۳0۹ در 

کاشان به دنيا آمد. 
خان��واده او خانواده ای مذهبی و از دوس��تداران خاندان پاک 
پيامبر)ص ( بود و پدرش نيز در کسوت مقدس روحانيت بود 

که دو سال پس از تولد ایشان دارفانی را وداع گفت.

 ۴۲ هزار و 31۵ نوزاد در استان
 به دنیا آمدند

     مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفه��ان از والدت ۴۲ هزار و 
۳۱5 نوزاد از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال در این 
استان خبر داد.تورج حاجی رحيميان گفت: در 6 ماه نخست 
س��ال جاری، والدت ۴۲ هزار و ۳۱5 نوزاد در استان اصفهان 
به ثبت رسيد که از این تعداد، ۲۱ هزار و 808 نوزاد پسر و ۲0 
هزار و 507 نوزاد، دختر بودند. وي اف��زود: در مدت مذکور، 
۱۱ هزار و ۴۹6 واقعه وفات در سطح استان به ثبت رسيد که 
6 هزار و ۴۲8 نفر، مرد و 5 ه��زار و 68 نفر زن بودند. مدیرکل 
ثبت احوال اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: در 6 ماه نخس��ت 
امسال، ۱8 هزار و 7۴0 واقعه ازدواج و ۳ هزار و ۹۱۲ طالق در 

سطح استان اصفهان به ثبت رسيد. 

 احیای دریاچه ارومیه 
با کاشت زعفران

محقق جوان با حذف کاش��ت محصوالت پ��ر آب در حوضه 
دریاچه اروميه، موفق به کاشت و برداشت زعفران شد.

 ادامه روند خش��ک ش��دن دریاچه اروميه و کاهش ش��دید 
آب های س��طحی و زیرزمينی، دولت را بر آن داشته تا هر چه 
س��ریع تر راهکارهای ۲6 گانه احيای مجدد دریاچه اروميه را 
به اجرا درآورد.با ادامه خشکسالی در منطقه، کشاورزان باید 
به جای تأکيد بر کشت محصوالتی که نياز به آب فراوان دارد، 
با وفق دادن خود با ش��رایط جدید به فکر کش��ت محصوالت 

جایگزینی باشند که نياز به آب کمتری دارد.

اخبار کوتاه
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مدیرعامل جمعي��ت هالل احمر اس��تان 
اصفهان گفت: امسال حدود 7 هزار و 8۴۴ 
مورد حادثه داش��تيم که بيش از نيمی از 
آن حوادث جاده ای بوده البته آمار دقيقی 
از کشته ش��دگان این حوادث به دست ما 

نرسيده است.
محس��ن مومنی اظهار ک��رد: هالل احمر 
به عنوان یک��ی از قدیمی تری��ن نهاد های 
خيری��ه ای کش��ور، پروژه ه��ای داوطلبی 
بس��ياری را اج��را می کن��د و درزمان��ی 
که خيریه ه��ای گس��ترده به این ش��کل 
وجود نداش��ت فعاليت های گس��ترده ای 

انجام می داد و در ح��ال حاضر نيز به عن��وان یکی از 
سرآمدترین نهادهای خيریه کشور مطرح است.

وی بيان کرد: یکی از برنامه های مهم امسال جمعيت 
هالل احمر اس��تان اصفهان، برگ��زاری یک همایش 
بين المللی است که در راستای آن در حال امضا سند 
خواهرخواندگی با ش��هر فلورانس ایتاليا هس��تيم تا 

بتوانيم این کشور را هم در این اجالس دعوت کنيم.
مدیرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان تصریح 
کرد: استان اصفهان ازنظر موقعيت جغرافيایی همواره 
ش��اهد این اس��ت که در فصل های مختلف مسافران 
زیادی به آن سفر می کنند، به همين دليل با حوادث 
مختلفی روبه رو می شود از همين رو ما جدا از مسئله 

امداد و نجات باید در امر پيشگيری نيز کوشا باشيم.
وی افزود: در 6 ماهه نخست سال ۹۳، ۲ هزار و 5۴۳ 
حادثه داشتيم که ۱۴6۳ حادثه آن حوادث جاده ای 
بود که با توجه به این که اصفهان حوادث سيل و زلزله 
کم تری نسبت به کل کش��ور دارد اما ازلحاظ حوادث 

جاده آمار باالیی دارد.
مومنی خاطرنش��ان کرد: در 6 ماه نخست سال، ۳۱ 
مورد خدمات ب��رای س��يل و آب گرفتگی داش��تيم 
هم چنين 75 مورد حوادث کوهستانی را داشتيم که 
در ۲ مورد آن نياز به اعزام بالگرد بوده اس��ت؛ امسال 
حدود 7 هزار و 8۴۴  مورد حادثه داشتيم که بيش از 
نيمی از آن حوادث جاده ای بوده البته آمار دقيقی از 

کشته شدگان این حوادث به دست ما نرسيده است.
وی گف��ت: در کنار تمام این فعاليت ها با تالش��ی که 
ما انجام دادیم ش��ماره تلفنی را برای مشاوره تلفنی 
راه اندازی کردیم ک��ه راه ارتباطی خوبی برای مبحث 
توانبخشی است هم چنين درمانگاه های مختلفی نيز 
در سراس��ر اس��تان ایجاد کنيم تا در امر فعاليت های 

امداد و نجات کار خوبی صورت گرفته باشد.
مدیرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان بيان 
کرد: در حال حاضر م��ا ۱7۱۴ نجات گ��رو امدادگر 
داریم که هم��ه آن ه��ا دوره های تخصص��ی امداد و 

نج��ات را گذرانده اند؛ هالل احمر اس��تان 
اصفه��ان ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت مباحث 
فرهنگ��ی فعاليت های گس��ترده ای را در 
امر فعاليت های فرهنگی صورت داده که 
از مهم تری��ن آن ها می توان به مراس��م ها 
و برنامه ه��ای مختل��ف فرهنگ��ی برای 
دانش آموزان، دانشجویان و عشایر اشاره 

کرد.
وی تصریح کرد: در منطقه علویجه با توجه 
به حوادثی که در آن اتف��اق می افتد یکی 
از مهم ترین مناط��ق نيازمند به جمعيت 
هالل احمر اس��ت ک��ه موردتوج��ه ما نيز 
قرار گرفت و مرکزی نيز در این منطقه تعبيه ش��د در 
ابتدا نيز مسئوالن این ش��هر روی تأسيس آن تأکيد 
بسياری داشتند اما متأسفانه بعد از صحبت های  اوليه 
پيگيری نش��د و ما در حال حاضر نيز منتظر پيگری 
در این راس��تا هس��تيم.مومنی افزود: ما در راستای 
آماده س��ازی نيرو های هالل احمر در سطح استان هر 
ما دریکی از مناطق هفت گانه استان مانوری را برگزار 
می کنيم که تاکنون در 6 ماه اول س��ال در کل استان 
حدود ۳۳6 مانور برگزارشده است و با توجه به افزایش 
حجم تصادف��ات و ح��وادث در طول س��ال این رقم 
افزایش پيدا می کند.وی درباره حضور رئيس جهانی 
جمعيت هالل احم��ر در اصفهان، خاطرنش��ان کرد: 
رئيس هالل احمره ۲ سال گذشته به اصفهان سفری 
داشت در حال حاضر با عوض شدن رئيس فدراسيون 
جهانی هالل احم��ر، یک م��اه دیگر رئي��س جهانی 
 بازدیدی از ایران دارد که یک روز سفر آن در اصفهان

 می گذرد.
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مدیرعامل هالل احمر اصفهان: نیمی از حوادث استان اصفهان، سوانح جاده ای است

هالل احمر اصفهان با فلورانس ایتالیا خواهر خوانده شد 



اخبار کوتاهيادداشت

جاده فريدن مسیر اصلی ترانزيتی 
غرب به جنوب کشور 

نماین��ده م��ردم فری��دن، فریدون ش��هر، چ��ادگان و بویین 
میاندش��ت در مجل��س گفت: شهرس��تان فری��دن به عنوان 
کانون ج��اده ترانزیتی غرب و جنوب کش��ور باید موردتوجه 
مسئوالن قرار گیرد.محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: از اوضاع 
امداد و نجات در کش��ور اطالع داریم و همیشه سعی کردیم 
مشکالت این حوزه را در قالب نطق، تذکر و مکاتبات منتقل 
کنیم.وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن مشکالت هالل احمر 
صحیح نیست، افزود: باید به حوزه امداد و نجات توجه جدی 
داشته باشیم تا در مواقع مش��کالت و حوادث به نحو مطلوب 
امدادرسانی کنیم.نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان 
و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
مسئوالن باید توجه جدی به این حوزه داشته باشند، تصریح 
کرد: شهرستان فریدن به عنوان مرکز غرب استان، مسیر اصلی 
و کانون جاده ترانزیتی غرب و جنوب کش��ور باید موردتوجه 

مسئوالن قرار گیرد.

کاهش بارندگی در سال آبی 93-92
معاون وزی��ر نیرو در ام��ور آب و آبفا از کاه��ش 10 درصدی 

بارندگی در سال آبی 92-93 در کل کشور خبر داد.
 رحیم میدانی در س��فر به شهرستان س��میرم در نشست با 
کش��اورزان این شهرس��تان که در محل فرمانداری سمیرم 
برگزار شد، با اشاره به وضعیت خشکسالی در کل کشور اظهار 
کرد: مناطق گسترده ای در کش��ور گرفتار پدیده خشکسالی 
شده اند هرچند که ایران پیش ازاین خشکسالی های دیگری 
را نیز تجربه کرده ب��ود اما به نظر کارشناس��ان و متخصصان 

خشکسالی های اخیر بی سابقه بوده است.
وی از کاه��ش 10 درص��دی بارندگی در س��ال آبی 93-92 
در کل کش��ور نس��بت به درازمدت خبر داد و افزود: اگرچه 
این میزان کاهش بارندگ��ی خیلی زیاد نیس��ت اما به دلیل 
خشکسالی های اخیر همین میزان کاهش، کل کشور ازجمله 

استان اصفهان را با مشکالت زیادی درگیر کرده است.
معاون وزیر نیرو بابیان اینکه خشکس��الی پدیده ای طبیعی 
است، بخشی از خشکسالی را ناشی از عوامل انسانی ازجمله 
مصرف سوخت های فس��یلی و تأثیر آن بر الیه ازن دانست و 
گفت: بی برنامگی در برداشت و مصرف آب در تشدید بحرانی 

شدن وضعیت خشکسالی تأثیرگذار است.

 انتقاد از طرح انتقال آب 
سمیرم به رفسنجان

نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس گفت: در قرارداد انتقال 
آب سمیرم به رفسنجان آب س��میرم به رفسنجان می رود و 

هزینه آن توسط چهارمحال و بختیاری دریافت می شود.
 علی افشاری با انتقاد از این طرح اظهار کرد: این طرح از سال 
81  که س��الی پرآب با وضعیت آبی خوب بود با درخواس��ت 

شرکت عمران رفسنجان مطرح و پیش رفت.
نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس با تأکید بر اینکه ما از 
دولت انتظار داریم پاسخگوی مردم باشند، تصریح کرد: معاون 
وزیر نیرو در نشس��ت با کشاورزان س��میرم، انتقال آب ونک 
سمیرم به رفسنجان را صرفاً برای مصرف شرب اعالم کردند 
درحالی که در اس��ناد عالوه بر تخصیص آب به لردگان، بیش 
از 7 میلیون مترمکعب به صنعت چهارمحال و بختیاری و 84 
میلیون مترمکعب به کش��اورزی خانه می��رزا تخصیص یافته 

است که خالف سخنان ایشان است.
وی  افزود: در این قرارداد آب سمیرم به رفسنجان انتقال داده 
می ش��ود و هزینه آن توس��ط چهارمحال و بختیاری دریافت 

می شد.

کلید خوردن مرکز رشد  لوازم خانگی 
در اصفهان

رئیس دانش��گاه علمی کاربردی گروه انتخ��اب گفت: کلید 
تأس��یس مرکز رش��د خوش��ه های فناوری لوازم خانگی در 
اصفهان زده ش��د و هم اکنون این مرکز در کنار مراکز رش��د 

کشور قرارگرفته است.
محسن حاج کاظمیان اظهار داش��ت: یکی از اقدامات مؤثر و 
مفید این دانش��گاه، تأسیس مرکز رش��د خوشه های فناوری 
لوازم خانگی بوده که توانستیم با پیگیری های زیاد مجوز این 
مرکز را از وزارت علوم دریافت کرده و از نخبگان مراکز علمی 

و صنعتی حمایت کنیم.
وی ب��ه وجه امتی��از این مرکز رش��د با دیگر مراکز رش��د در 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: در دیگر مراکز رشد، ابتدا ایده ها 
اجرا می شود و سپس به دنبال بازار فروش آن می روند اما در 
این مرکز ابتدا بازار فروش مش��خص و تعیین و سپس ایده ها 
اجرایی می شود.رئیس دانشگاه علمی کاربردی گروه انتخاب 
خاطرنشان کرد: هم اکنون فعالیت های گروه صنعتی انتخاب 
در حوزه های مختلفی همچون لوازم خانگی، نفت، پتروشیمی، 
کشاورزی و گسترش می شود و ما نیز در همین راستا درصدد 
هس��تیم تا فعالیت های مرکز علمی � کاربردی گروه انتخاب 

را گسترش دهیم.

مهاجرت بیش از ۶۰ هزار کلنی زنبور 
عسل از شهرضا به مناطق گرمسیر

مسئول دامپروری جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در شهرضا 
بالغ بر ۶7 هزار کلنی زنبور نیازمند کوچ پاییزه به مناطق گرم 
هستند و در استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد 

و بخشی در مناطق داخلی و گرم استان اتراق می کنند.
وجیهه فرقانی اظهار کرد: عمده دغدغه خاطر تولیدکنندگان 
پروتئین حیوانی شهرستان ش��هرضا، کمبود شدید علوفه و 
گرانی آنها بوده و در س��ال های خشک به دلیل کاهش سطح 
کشت، این مش��کل نمود بیش��تری دارد.وی با بیان اینکه با 
توجه به خشکسالی دامداران و تشکل های شهرستان خواهان 
حمایت های دولت از این قشر هستند، افزود: تولیدکنندگان 
پروتئی��ن حیوانی پیش��نهاد دارند با رعای��ت حقوق مصرف 
کنندگان و توس��عه حمایت از مردم درصدد رفع مش��کالت 

فراروی تولید کنندگان این بخش باشند.

4
استانداردسازی مصالح ساختمانی کامل نیست

دکتر رس��ول زرگر پور اس��تاندار اصفهان در مراس��م تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه اس��تاندارد 
که به مناسبت روز جهانی اس��تاندارد برگزار ش��د، گفت:علی رغم پیگیری های صورت گرفته هنوز 
استانداردسازی مصالح ساختمانی در سطح استان و کشور به شکل کامل و اساسی صورت نگرفته است.
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وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در جم��ع خبرنگاران 
بابی��ان اینکه ب��رای پرداخ��ت یاران��ه 1200 میلیارد 
تومان��ی تولی��د، طرح ه��ای توجیه پذی��ر در اولوی��ت 
قرار می گیرن��د، اظهار داش��ت: برای پرداخ��ت یارانه 
س��همیه بندی خاصی انجام نمی ش��ود ولی این یارانه 
 با اولویت بندی ب��ه تولید کنن��دگان اختصاص خواهد

 یافت. 
نعمت زاده با اشاره به پتانس��یل باالی بخش معدن در 
کشور، بیان داشت: به نظر می رسد در آمار معادن و تعداد 

آن ها بزرگ نمایی می شود. 
نعمت زاده با اشاره به توجه ویژه دولت به بخش معدن و 
معرفی مزیت های این بخش به سرمایه گذاران، تصریح 
کرد: دولت عالقه مند اس��ت که توس��عه بخش معدن 
توس��ط بخش خصوصی انجام ش��ود البته در مواردی 
که ب��رای بخش خصوصی ج��ذاب نباش��د، دولت وارد 

خواهد شد. 
وزی��ر صنعت ب��ا بیان اینک��ه قص��د داری��م در زمینه 
اکتش��اف مع��ادن فعالیت گس��ترده ای انج��ام دهیم، 
گفت: ب��رای حضور پررن��گ بخش خصوص��ی داخلی 
و خارج��ی تا پایان س��ال مزایده ه��ای مختلفی جهت 
 واگذاری معادن و محدوده ه��ای معدنی برگزار خواهد

 

شد.
وی توضیح داد: در این مورد شرایط جدیدی پیش بینی 

شده است.
نعمت زاده با بیان اینکه معادن نیمه  تعطیل دوباره فعال 
ش��ده اند، از س��رمایه گذاران خارجی خواست تا توجه 

بیشتری به بخش معدن داشته باشند.
به گفته وی باید یک سال کار فشرده در زمینه اکتشاف 

معادن انجام شود.
وی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی توصیه کرد که در 
بخش های معدنی مختلف مطالعه انجام دهند و در عین 
حال از ایجاد شرایط جذاب برای سرمایه گذاران در این 

بخش توسط دولت خبر داد.

رئیس اتحادیه فرآورده های گوش��تی با اش��اره به این که 
مس��ائل خمیر مرغ حجم ف��روش محص��والت فرآوری 
گوش��تی را 20 درصد کاهش داده است گفت:استفاده از 
خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی بالمانع است و با اعالم 

این گونه نظرات تولید زیر راه پله ای رشد می کند.
سید محمد موسوی در نشست اتحادیه در رابطه با خمیر 
گوشت، یادآور ش��د: باید نظارت و بازرسی در کشتارگاه 
افزایش یابد و ب��ه دلیل عدم نظارت از س��وی مراجع زیر 
صالح  از تولید خمیر م��رغ در کارخانه ها مجاز جلوگیری 
شده اس��ت و باعث ش��ده تولید خمیر مرغ در مکان های 

غیرمجاز افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر  70 نوع از این محصول و 110 
هزار نیروی اشتغال در ش��بکه توزیع و تولید در کنار 30 

هزار واحد فروش ساندویچ فعال هستند.
رئیس اتحادیه فراورده های گوشتی گفت: درگذشته پای 
نوش��ابه و روغن پالم به رسانه ها باز ش��د و در حال حاضر 
مسئله  خمیر مرغ و سوس��یس کالباس به میان آمده که 
در پی آن کاهش 20درصدی  فروش محصوالت فرآوری 
گوش��تی رخ داده است.موس��وی در مورد میزان مصرف 
سرانه فرآورده های گوش��تی گفت: در اروپا سرانه مصرف 
48 کیلو، در کشورهای هم جوار 22 کیلو و در کشور ما ۶.5 
کیلوگرم اس��ت و اگر می گویند خمیر مرغ و فرآورده های 
گوشتی بد اس��ت به جای تعطیل کردن صنعت و بازار آن 
راهکار مناسب بدهند.رئیس اتحادیه فرآورده های گوشتی 
تأکید کرد: بارها درزمینه نظارت و بازرسی با اداره نظارت 
بر مواد غذایی مکاتبه شده که اعالم می شود، نظارت امری 
حاکمیتی اس��ت درنهایت محصوالت شرکت های تحت 
پوش��ش به صورت نمونه گیری آزمایش انجام می ش��ود و 
باید نظارت ش��ده تا بازار لطمه نبین��د و جنس وارداتی یا 

زیرزمینی جای آن را نگیرد.
او در پایان گف��ت: بیش ترین تخلفات در ش��هر های قم، 

خرمشهر و مشهد به دلیل زائرپذیری آن رخ داده است.

رئیس اتحاديه فرآورده های گوشتی:

استفاده از خمیر مرغ 2۰درصد کاهش يافت
اولويت بندی صنايع برای دريافت يارانه ۱2۰۰ میلیارد تومانی 

برگزاری مزايده معادن با شرايط جذاب

مذاک��رات هس��ته ای و اظهارنظرهای س��یف رئیس کل 
بانک مرکزی هم آن قدره��ا موثر نبود تا به��ای دالر در 
بازار کاهش پیدا کند. ب پ��س از آنکه در آخرین روزهاي 
هفته، رئیس کل بانک مرک��زي از احتمال کاهش قیمت 
دالر خبر داد، فعاالن بازار پی��ش بیني مي کردند، قیمت 
دالر روند نزول��ي پیش گی��رد ولي برخالف ای��ن گمانه 
زني، قیم��ت دالر کاهش پی��دا نکرد.برخ��ي تحلیلگران 
بازار اعتق��اد دارن��د، صراف��ان و صاحب��ان دالر در بازار 
در مقاب��ل کاهش قیمت ه��ا مقاومت مي کنن��د اما این 
 ایستادگي نیز تداوم چنداني نخواهد داشت و بزودي روند 
قیمت گذاري ها نزولي مي ش��ود چراکه س��وم آذر ماه با 
اعالم نتیجه مذاک��رات و احتمال بهب��ود روابط خارجي 
ای��ران دلیل دیگ��ري ب��راي افزایش قیم��ت دالر وجود 
ندارد. اما برخ��الف تمامي این تحلیل ه��ا هفته قبل 13 
تومان به قیمت دالر در بازار آزاد افزوده شد. این موضوع 
نش��ان می دهد که طی یک هفته 0.4 درص��د به ارزش 
دالر اضافه ش��ده اس��ت تا دارندگان دالر ب��ه این میزان 
س��ود کرده باش��ند. براین اس��اس اگر س��رمایه گذاران 

به می��زان 10 میلیون توم��ان اقدام به خری��د دالر کرده 
باش��ند، در پایان هفته 40 هزار تومان س��ود ک��رده اند.

روند نزولی قیمت ارز در طول یک س��ال گذشته و خروج 
از ش��رایط س��وداگری موجب ش��ده تا متقاضیان واقعی 
 وارد بازار ش��وند و دیگر خبری از س��رمایه گذاری در آن

نباشد.بازار طال و سکه نیز که وابستگی زیادی به نرخ ارز 
دارد، در دو سال اخیر شرایط مشابهی را تجربه کرد تا بهای 
سکه تمام بهار آزادی طی یک سال از یک میلیون و 500 

هزار تومان به سطح 940 هزار تومان برسد.
بهای سکه تمام بهار آزادی  چند روز گذشته به 941 هزار 
تومان رسید در حالی که در روز پایانی هفته گذشته حدود 

947 هزار تومان قیمت گذاری شده بود.
این موضوع نشان می دهد که 0.۶3 درصد از ارزش سکه 
تمام بهار آزادی کاسته شده است. کسانی که به اندازه 10 
میلیون تومان در بازار سکه سرمایه گذاری کرده باشند در 

این یک هفته ۶3 هزار تومان زیان کرده اند.
در این هفته س��هامداران در بازار س��رمایه با سود 0.27 
درصدی مواجه شدند تا بورس به بازار ارز بازارهای سودده 

در این هفته لقب بگیرند. بازدهی بازار ارز اندکی از بورس 
بیش��تربود تا عنوان بازده ترین بازار در طول هفته ای که 
گذش��ت به بازار ارز برس��د.تحلیلگران بازار اعتقاد دارند، 
دولت تمایل ب��ه قیمت گ��ذاري دالر در مرزهاي باالتر از 
3هزار تومان دارد چراکه این قیم��ت را بهاي واقعي این 
ارز خارجي مي داند.  اما گفته هاي سیف رئیس کل بانک 
مرکزي در مورد کاهش قیمت دالر، این گمانه زني را باطل 
مي کند.همچنین  چندروزگذشته بهاي طال در بازار لندن 
با کاهش کمتر از ی��ک دالر همراه ب��ود. تحلیلگران بین 

المللي اعتقاد دارند، افت قیمت دالر در بازار لندن مقدمه 
کاهش به��اي این فلزپ��رارزش در بازاره��اي مالي دیگر 
خواهد بود. با این وجود موسس��ه کیتکو همچنان پیش 

بیني افزایشي خود در مورد قیمت طال را معتبر مي داند.
در صورتي که قیمت ط��ال در بازاره��اي جهاني کاهش 
پیدا کند، موج ارزاني ب��ه بازار ایران نیز مي رس��د. البته 
روند معام��الت طي هفته هاي گذش��ته نش��ان داده که 
فروش��ندگان بازار ته��ران در مقابل کاه��ش قیمت طال 

مقاومت مي کنند.

مقاومت دالر در مسیر ارزانی
طال فروشان زير بار کاهش قیمت نمی روند

معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات دیگری از پرداخت وام 
50 میلیونی ساخت مسکن در بافت های فرسوده را تشریح 
کرد.محمد سعید ایزدی در جمع خبرنگاران گفت: هیئت 
دولت به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن 
در بافت های فرس��وده وام 50 میلیون تومانی ساخت در 

کالن شهرها را با نرخ سود 9 درصد تصویب کرد.
وی بابی��ان اینکه هدف از ای��ن مصوبه، احیا، نوس��ازی و 
بهس��ازی مس��کن در بافت ه��ای فرس��وده، ناکارآم��د 
و س��کونتگاه های غیررس��می، تأمین مس��کن گروه های 
کم درآم��د و زوج های ج��وان اس��ت،گفت: در چارچوب 
این مصوبه، میزان س��قف تس��هیالت تأمین مس��کن در 
کالن شهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای 
باالی 200 ه��زار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و س��ایر 

شهرها 300 میلیون ریال تعیین شد.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: 
این تصمیم اتفاق بسیار بزرگی محسوب می شود و می تواند 

بافت های حاشیه شهرها را بازسازی کند.
وی افزود: دامنه این تصمیم 300 هزار واحد مس��کونی را 
در برمی گیرد که شامل یک سوم 900 هزار واحد مسکونی 
است که در کشور ساخته می شود و تصمیم بسیار بزرگی 
است.ایزدی با اشاره به مصوبه دولت برای پرداخت وام 50 
میلیونی ساخت مس��کن در بافت های فرسوده ناکارآمد و 

سکونتگاه های غیررسمی گفت: پرداخت این وام همان طور 
که دربند ۶ مصوبه دولت به آن اشاره شده »مشروط« است 
و بر اس��اس س��همیه ای که معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاس��ت جمهوری به ما تکلی��ف کرده واجدین 
شرایط را شناسایی و نسبت به پرداخت وام ساخت مسکن 
اقدام خواهیم کرد.وی گفت: در این مصوبه تأکید ش��ده 
است معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است 
به میزان 9 درصد سود تسهیالت مسکن و مابه التفاوت سود 
10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت تا سقف 
سود مصوب تسهیالت بخش مسکن در سال های 93 و 94 
را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در الیحه 
بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک های عامل منظور و 

تضمین نامه موردقبول بانک مرکزی را صادر کند.
ایزدی با اشاره به ش��رایط دریافت وام نوسازی و بهسازی 
بافت های فرس��وده گفت: با توجه به مش��روط کردن وام 
و ظرفیت های موجود در بافت های فرس��وده این وام 50 
میلیونی اثرات تورم��ی نخواهد داش��ت.وی ادامه داد: در 
برنامه مس��کن مهر 230 ه��زار واحد مس��کونی از طریق 
فرآیند خودمالکی به بحث نوس��ازی اختصاص پیدا کرد 
به همین دلیل این روش یکی از بی دردس��رترین مراحل 
ساخت مسکن اس��ت به طوری که از این 230 هزار واحد 
مسکونی تاکنون 92 درصد از این واحدها دفترچه اقساط 

دریافت کرده اند.ایزدی ادامه داد: دولت اصرار دارد شروطی 
برای واگذاری این وام 50 میلیون تومانی )مراکز استان ها( 
داشته باشد چراکه با محدودیت ها و ظرفیت هایی که این 
بافت ها دارند باید به س��مت هدفمندی این موضوع پیش 
برویم، بنابراین برای هدفمند کردن بهس��ازی و نوسازی 

بافت های فرسوده اهداف سه گانه تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه اولین هدف پرداخت این وام بافت های 
تاریخی اس��ت، گفت: در حال حاضر 22 هزار هکتار بافت 
تاریخی در کش��ور داریم که به محالت قدیمی و با هویت 
مثل سنگلج و بازار تهران برمی گردد. بافت هایی که دچار 
نابسامانی هایی و به لحاظ بارگذاری نیازمند توجه هستند.

وی با اش��اره به اینکه دنبال این هستیم که برای اولین بار 
الگوسازی مناسبی هم در بهسازی بافت های فرسوده ایجاد 
کنیم، گفت: متأس��فانه هیچ الگویی برای ساخت مسکن 
کم درآمد تاکنون نداشتیم درحالی که باید برای گروه های 
کم درآمد واحدهای مسکونی با الگوی مناسب احداث شود.

ایزدی تصریح کرد: باید جریان ساخت وس��از را تخصصی 
کنیم، سهمیه قابل توجهی به انبوه سازان بدهیم تا آن ها از 

تک پالکی خارج و به سمت تجمیع سوق پیدا کنند.
وی در م��ورد اینکه این مصوبه جدید دول��ت از چه زمانی 
اجرایی خواهد ش��د، گفت: برای اجرایی شدن این مصوبه 
ابتدا باید بانک مرکزی موضوع را به بانک های عامل ابالغ 
کند که تصور بنده این اس��ت که این ابالغ بیش از یک ماه 
به طول نخواهد انجامید، بنابراین وزارت راه و شهرسازی 
و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر اساس سهمیه 
ابالغی و چارچوب نظامنامه شرایط را برای معرفی واجدان 
شرایط به بانک های عامل تا یک هفته آینده تدوین و اعالم 
خواهد کرد.ایزدی در خصوص اینکه به عنوان مثال تهران 
در این مصوبه چه میزان س��همیه خواهد داش��ت، گفت: 
در دس��تور العملی که تا یک هفته آینده تدوین می ش��ود 
مش��خص می کنیم که تهران و یا سایر شهرهای دیگر چه 

تعداد از سهمیه ها را به خود اختصاص خواهند داد.
وی درباره اینکه متقاضیان وام ساخت مسکن در بافت های 
فرسوده که پرونده تشکیل داده اند اما هنوز موفق به دریافت 
وام 30 میلیون تومانی نشده اند آیا مشمول وام 50 میلیون 
تومانی خواهند شد، گفت: اگر افرادی که تشکیل پرونده 
داده ان��د و وام 30 میلیون تومان��ی را دریافت نکرده اند در 
دستور العمل این موضوع را خواهیم گنجاند که آن ها نیز 

بتوانند از وام 50 میلیون تومانی بهره مند شوند.

معاون وزير راه و شهرسازی تشريح کرد

ابالغ به بانک ها تا يک ماه ديگر

جزئیات تازه پرداخت وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن
 افزايش روند تولید در 
فوالد مبارکه اصفهان

مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه اصفهان گف��ت: از 
برنامه های امسال این شرکت تولید شش میلیون 

و 100 هزار تن فوالد خام است.
 سال گذشته نزدیک به پنج میلیون و 400 هزار 
تن فوالد خام در فوالد مبارکه اصفهان تولیدشده 

بود. 
بهرام س��بحانی افزود: در نیمه نخست امسال در 
ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم شرکت 

سه میلیون و 100 هزار تن فوالد خام تولید شد.
وی نقشه راه توسعه ظرفیت گروه فوالد مبارکه را 
حفظ سهم 50 درصدی خود در تولید فوالد کشور 
اعالم کرد و گفت: با توجه به س��ند چش��م انداز 
1404، این شرکت مصمم اس��ت در سال 95 با 
تحقق افزایش ظرفیت 7.2 میلیون تن در فوالد 
مبارکه، 1.۶ میلیون تن در ناحیه سبا و راه اندازی 
طرح فوالد سپیددشت سهم 50 درصدی خود را 

تثبیت کند و به تولید 11.3 میلیون تن برسد.
سبحانی ادامه داد: در مجموعه مدول های احیای 
مستقیم فوالد مبارکه و سبا نیز باوجود محدودیت 
در تأمین آب، به تولید سه میلیون و ۶۶0 هزار تن 
آهن اسفنجی دس��ت یافتیم و بنای آن است که 
این دو مجموعه به تولی��د 7 میلیون و 500 هزار 

تن آهن اسفنجی برسد.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: درنورد سرد طبق 
برنامه تنظیم شده بر اساس نیاز بازار 924 هزار تن 
شد که کل س��ال نیز با همین رویکرد امید است 

به تولید یک میلیون و 850 هزار تن دست یابیم.
وی گفت: در نیمه نخس��ت امسال س��هم تولید 
محصوالت فوالدی تخت ف��والد مبارکه در ایران 
برابر ۶3 درصد شد که نس��بت به سال قبل رشد 
دودرصدی را نشان می دهد و درآمد ارزی فوالد 
مبارکه در این مدت نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته 95 درصد افزایش یافت.
فوالد مبارکه اصفهان درزمین��ه تولید ورق های 
ف��والدی فعالیت می کن��د. بی��ش از 50 درصد 
از ورق فوالدی موردنیاز کش��ور برای اس��تفاده 
در صنایع خودروس��ازی و قطعه س��ازی، فلزی 
سبک، فلزی س��نگین ولوله های انتقال سیاالت، 
صنایع بس��ته بندی و لوازم خانگ��ی و الکتریکی 
 ولوله و پروفایل در ش��رکت فوالد مبارکه تأمین

 می شود.



یادداشت

 اکبر عبدی این بار در نقش پیرمردی 110 ساله در فیلم »آدم باش« مجید جوانمرد بازی 
می کند.اکبر عبدی چند روز قبل با مجید جوانمرد برای فیلم »آدم باش« قرارداد بست 
تا یکی از نقش های اصلی فیلم او را بازی کند.عبدی در این فیلم گریمی کاماًل متفاوت 

دارد و نقش پیرمردی 110 ساله را ایفا خواهد کرد.
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هفتیادداشتاکبر عبدی پیرمرد 110 ساله  »آدم باش« شد

 پروژه های مرمتی غیرفعال 
اعتبار می گیرند 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: آزادسازی عرصه 102 هکتاری محوطه باستانی 
»س��یلک« را برای ثبت در میراث جهانی در دستور کار قرار 
دارد. فریدون اللهیاری نشست»بررس��ی مس��ائل و مشکالت 
فراروی توسعه پایدار شهرستان کاشان« اظهار داشت: وزرات 
راه ومسکن شهرسازی برای برطرف کردن موانع ثبت جهانی 
سیلک در حال انجام اقدامات الزم برای تحویل زمین معارض 
است. وی در مورد مهمترین برنامه های اداره میراث فرهنگی 
استان اصفهان تصریح کرد: پروژه های مرمتی غیرفعال استان 
اصفهان را با توجه به اختصاص اعتبارات مناس��ب در امسال 
فعال می کنیم.وی ادامه مرمت آثا ر ارزشمند تاریخی اصفهان 
مانند »چهلستون« و »عالی قاپو« را از جمله برنامه های این 

اداره در امسال عنوان کرد.

کارگاه »تصویرگری با تکنیک 
نقاشی«

     کارگاه »تصویرگ��ری ب��ا تکنی��ک نقاش��ی« در کتابخانه 
اختصاصی کودک شماره یک برگزار می شود.

مدیر این کتابخانه ب��ا اعالم این خبر گفت: ای��ن کارگاه برای 
 اولین بار در کتابخانه، ویژه کودکان ۵ تا ۷ سال و ۸ تا 10 سال 
برگزار می شود .جهت کسب اطالعات بیش��تر از کالس های 
پائیزی کتابخانه با ش��ماره تلفن ۳۳۳۵۵1۳1 تماس حاصل 

نمایید.  

محمد رحمانیان با ترانه های قدیمی 
به اصفهان می آید

     نمای��ش »ترانه های قدیم��ی« کاری ازمحم��د رحمانیان 
در قالب قطعات نمایش��ی کوتاه همراه با موس��یقی با حضور 
بازیگ��ران عرصه  س��ینما و تئات��ر 2۹ و ۳0 مهرم��اه در تاالر 
هنر اجرا می ش��ود. در اج��رای این موس��یقی نمایش، فردین 
خلعتبری به عنوان مشاور کارگردان همکاری دارد و همچنین 
س��امان احتش��امی به عنوان  نوازنده پیانو و عل��ی زند وکیل 
 خوانن��ده منتخب��ی از ترانه ه��ای مان��دگار موس��یقی ایران 

خواهد بود.  
نمایش ترانه ه��ای قدیمی از تعدادی قطعات کوتاه نمایش��ی 
دربارۀ تهران و مردمان این شهر تشکیل شده که به نوعی تئاتر 
موزیکال  با بهره گی��ری از ترانه های قدیمی ایرانی محس��وب 
می شود که با پاساژهای نمایش��ی کوتاه، وصل کنندۀ قطعات 
اثر به یکدیگر  هستند .  این برنامه 2۹ و ۳0 مهرماه در دو نوبت 
از س��اعت 1۹ تا 20:۳0 و 21:۳0 تا 2۳ در تاالر هنر اصفهان 
واقع در می��دان الله، جنب  فروش��گاه رفاه برگزار می ش��ود.  
عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

۳۵۶۶0۸۸1 تماس حاصل نمایند.  

دبیر جشنواره موسیقی استاد شهناز:

 برگزاری  نخستین جشنواره ملی 
موسیقی استاد شهناز در اصفهان

دبیر جشنواره موسیقی استاد ش��هناز گفت: نخستین جشنواره 
ملی موسیقی استاد شهناز 1۴ الی 1۹دی ماه در اصفهان برگزار 

می شود.
 رامی��ن کاویان  اظهار کرد: ه��دف از برگزاری این جش��نواره در 
اصفهان حفظ و اشاعه موسیقی فاخر ایرانی است و با توجه به سند 
چشم انداز 1۴0۴ و خطاب مقام معظم رهبری بر توجه و تولید آثار 
فاخر، اندیشکده مشیر اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است.

وی با بیان اینکه فراخوان این جش��نواره از 12 ش��هریور ماه آغاز 
و تا ابت��دای آذر ادامه دارد و زم��ان آن تمدید نمی ش��ود، افزود: 
اطالع رسانی این جشنواره از طریق سایت رسمی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، دفاتر ادارات کل ارشاد و هنرستان ها و هنرکده های 
 موس��یقی انجام ش��ده و این اطالع رس��انی ت��ا 1۹ آب��ان ادامه

 دارد.
دبیر نخستین جشنواره ملی موسیقی استاد شهناز با بیان اینکه 
تاکنون اس��تقبال زی��ادی از این جش��نواره ش��ده، تصریح کرد: 
بیشترین آثار تاکنون از تهران، اصفهان، زاهدان و همدان به دفتر 
دبیرخانه رسیده که آثار در ۳ بخش اجرای صحنه ای و گروه نوازی، 

آهنگسازی و ارائه مقاالت علمی است.
وی با اشاره به داوران این جش��نواره بیان کرد: هیئت داوران این 
جشنواره ش��امل مجید درخشانی، فریدون ش��هبازی، سیامک 
جهانگیری،هوشنگ ظریف، علی اصغر شاه زیدی، پیروز ارجمند 
و ساسان فاطمی است که در این دوره از جشنواره عالوه بر جایزه 
نقدی، برگزیده گروه نوازی به س��ی امین جشنواره موسیقی فجر 
راه پیدا می کند.کاویان با بی��ان اینکه از 1۴0 س��فارتخانه برای 
حضور در آئی��ن افتتاحیه این جش��نواره دعوت ب��ه عمل آمده، 
خاطرنشان کرد: این جشنواره عالوه بر اهداف فرهنگی و هنری، 
اهدافی چون کمک به حوزه گردشگری در مدیریت شهری و نشان 
دادن چهره صلح طلبانه ایران به جهان را دنبال می کند که در این 
مسیر استانداری، شهرداری، فرماندهی انتظامی استان، اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان ما را همراهی می کنند.
وی با بیان اینکه آئین افتتاحیه نخستین جشنواره ملی موسیقی 
استاد شهناز 1۴ دی ماه در سالن کوثر برگزار می شود، افزود: در 
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرش��چیان نیز نمایشگاهی از ساز 
و آثار تولیدی برگزار می شود و در کتابخانه مرکزی نیز ۳ کارگاه 

آموزشی و ارائه مقاالت علمی برپا می شود.
دبیر نخستین جشنواره ملی موسیقی استاد شهناز با بیان اینکه 
برای نخستین بار است که جشنواره هنری توسط بخش خصوصی 
بر گزار می شود، افزود: همه هزینه های برگزاری این جشنواره بر 
عهده اندیشکده مشیر بوده و شرایط برای اسپانسر و پشتیبانی از 

این جشنواره نیز فراهم است.

     رئی��س هیئت مدیره مجمع گردش��گری اس��تان 
اصفهان از افزایش چش��مگیر گردشگری در اصفهان 
خبر داد و گفت: آینده بسیار روشنی برای گردشگری 

در اصفهان پیش بینی می شود.
علی لوافان اف��زود: آنچه امروز در حوزه گردش��گری 
ضرورت محسوب می شود، همراهی همه سازمان ها 
و مس��ئوالن ب��رای افزایش و رش��د هرچه بیش��تر 

گردشگری در اصفهان است. 
وی با اش��اره به اینک��ه اصفهان انگش��تر گران بهایی 
اس��ت که آن را درجایی پنهان کرده ایم گفت: هدف 
همه ما این است که این شهر ارزش��مند و تاریخی و 
تمامی ارزش ها و داش��ته های فراوانش به مردم دنیا 

شناسانده شود. 
رئیس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان 
ضمن تأکید بر اینکه وضعیت گردشگری در اصفهان 
رو به رشد اس��ت، گفت: طی چند سال اخیر اقدامات 
بس��یار خوبی در حوزه گردش��گری صورت گرفته و 
همه این عوامل در کنار هم باعث ش��ده تا آمار ورود 
گردشگران به اصفهان رشد بسیار خوبی داشته است. 
وی در ادامه به ارائه راهکارهایی جهت تس��ریع رشد 
آمار گردشگری در اصفهان پرداخت و گفت: نخست 

اینکه ما می توانیم به دوباره س��ازی برخی از بناهای 
تاریخی ازدست رفته مان بپردازیم. به عنوان مثال کاخ 
آیینه خانه در اصفهان از بین رفته و ما می توانیم این 
کاخ را ب��ا تمام جزییاتش در هم��ان نقطه ای که قباًل 
بوده دوباره باز س��ازی کنیم. وی افزود: این کار امروز 
در دنیا بسیار مرسوم است و شما می توانید در بازدید 
از کش��ورهای مختلف از نزدیک شاهد این باشید که 
دوباره سازی آثار تاریخی ازدس��ت رفته توانسته چه 

درآمد فراوانی را عاید آن شهر کند. 
لوافان در ادامه عنوان کرد: پیشنهاد دیگری که دارم 
این اس��ت که ما می توانیم با نقل ش��رح مختصری از 
شرح حال برخی از بزرگان و علمای شهر اصفهان در 
قال��ب کتابچه هایی کوچک با طراحی س��اده و زبانی 
روان، به معرفی فرهنگ و تم��دن خودمان بپردازیم. 
این کار باعث می شود که تصورات اشتباهی که برخی 
از مردم دنیا نسبت به ایران و ایرانی دارند اصالح شود. 
رئیس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان 
همچنین افزود: نکته دیگر این است که ما در معرفی 
کش��ورمان به م��ردم کش��ورهای خارج��ی، از لفظ 
اشتباهی به نام »کشور چهارفصل« استفاده می کنیم؛ 
درحالی که ایران در تمامی فصل های سال از مناطقی 

برخوردار است که آب و هوایی مخالف با فصل دارند. 
وی افزود: مثاًل در فصل زمس��تان، شهرهای جنوب 
ایران آب و هوایی بس��یار مناس��ب دارند و یا ش��اهد 
هستیم که در شهر اصفهان گاهی در فاصله ای چهل 
کیلومتری در دونقطه، آب وهوا به کلی متغیر می شود. 
بنابراین گردشگران می توانند در هر فصلی از سال به 
ایران بیایند و ورودشان منوط به فصل خاصی نشود. 

وی ادامه داد: همچنین ورود گردشگران به اصفهان 
منوط به تکمیل زیرساخت ها نیس��ت؛ اجازه بدهیم 
این دو فرآیند در کنار هم تکمیل شود؛ چراکه در این 
صورت ما فرصت های بسیار خوبی را ازدست داده ایم. 
لواف��ان ضمن تأکی��د بر اینک��ه باید گردش��گری را 
یک صنعت بدانی��م گفت: گردش��گری یک صنعت 
اس��ت و امروز در تمامی دنیا به این صنعت به عنوان 
فرآیندی درآمدزا و بس��یار مهم ن��گاه می کنند. وی 
ادامه داد: البت��ه نباید از ثمرات معنوی گردش��گری 
نی��ز غاف��ل بمانی��م؛ چراک��ه ورود هر ف��رد خاجی 
به کش��ور م��ا برابر اس��ت با انتق��ال فرهن��گ بومی 
 و اصیلی ک��ه به بهترین وج��ه ممکن ب��ه دنیا صادر 

می شود. 
وی همکاری و همدلی تمامی مسئوالن و سازمان های 
مرتبط با حوزه صنعت گردشگری را ضروری دانست و 
افزود: بهتر است به جای انتقاد کردن به همدیگر و بیان 
بیش ازحد نقاط ضعف و مشکالت و همچنین پرهیز 
از موازی کاری، با امید وهمتی بلند، نسبت به تبدیل 
کردن اصفهان به عنوان یکی از قطب های گردشگری 

دنیا عمل کنیم.
 وی اف��زود: اگر م��ا به واق��ع خودمان را می��راث دار 
گذشتگانمان می دانیم امروز وظیفه داریم به هر شکل 
ممکن به انتقال فرهنگ و تمدن اصیل خودمان به دنیا 
اقدام کنیم؛ ما باید ایران و ایرانی را آن چنان که واقعاً 

هست به تمامی مردم دنیا بشناسانیم.
لواف��ان همچنی��ن درب��اره رون��د فعالی��ت مجمع 
گردش��گری اس��تان اصفهان گف��ت: ای��ن مجمع با 
همکاری بخش ه��ای مختلف مرتبط با گردش��گری 
تشکیل ش��ده و ه��دف آن ای��ن اس��ت ک��ه تمامی 
سازمان ها و ارگان ها را در کمک رسانی به رشد صنعت 
 گردشگری در ش��هر اصفهان باهم همراه و هماهنگ

نماید.

رئیس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان 

استفاده از لفظ » کشور چهارفصل«  برای ایران اشتباه است

صنعت گردشگری در اصفهان رونق می گیرد

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

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغ پالک شماره 23/380 واقع در سودآباد بخش 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم نصرت سنائي فرزند عبدالعلي و غيره 
درجريان ثبت است به عمل نيامده است اينك بنابه دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
1393/8/24 ساعت  روز  در  مرقوم  ملك  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت 
و  مالکين  بکليه  آگهی  اين  موجب  به  لذا  آمد0  خواهد  بعمل  و  درمحل شروع  9 صبح 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورين و صاحبان 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 تاريخ انتشار: 1393/07/27 

سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
مزایده 

پرونده های  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در  احکام شعبه 20  اجرای  دايره   7/423
با  مجتبی شمس  عليه  فرزند صفر  بلميری  طاهری  محبوبه  له  ح/20  اجرايی   930055
قيموميت اسدا... شمسی در راستای وصول مهريه 1- 14 عدد سکه )9/395/000 ريال( 
جمعًا به مبلغ 131/530/000 ريال، 2- 30 مثقال طالی ساخته )4/677/701( جمعًا به 
مبلغ 140/031/030 ريال، 3- مبلغ 146/968/038 ريال، 4- مبلغ 150/000 ريال نشر 
آگهی جمعًاَ به مبلغ 418/679/068 ريال و ... و مبلغ 21/848/400 ريال بابت حق االجرای 
دولتی در نظر دارد مقدار 2/79 دانگ از 3 دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 1598 فرعی 
به مساحت حدود  با مشخصات: ساختمان مذكور  از 15178 اصلی بخش 5 اصفهان 
70 مترمربع و اعيانی با سازه اسکلت بتنی، سقف تيرچه بلوک و نوساز در دو طبقه 
مجموعًا به مساحت 100 مترمربع می باشد كه در طبقه همکف اتاق نشيمن و آشپزخانه 
بهداشتی  اتاق خواب، سرويس  باب   2 اول  طبقه  در  و  پله  راه  زير  انباری  انضمام  به 
ديوارها آجری با پوشش  قرار دارد به طوری كه كف سازی ساختمان با موزاييك – 
گچ – خاک و نقاشی – آشپزخانه و سرويس بهداشتی كاشی و سراميك با كابينت فلزی 
– درب و پنجره ها آهنی و دربهای داخلی از نوع چوبی روكش دار – سيستم گرمايشی 
بخاری گازی –سرمايشی كولر آبی و ديوارهای حياط بدنه و خارجی ساختمان بدون 
نما است اين ساختمان از سمت شمال هم بر و در نبش بن بست پاشا – از جهت شرق 
همجوار با كوچه و معبر اصلی و از جهات جنوبی و غربی همجوار با پالكهای مسکونی 
و  متصل  به ساختمان  گاز  و  برق   – آب  انشعابات  محل  از  بازديد  هنگام  در  و  بوده 
در حال بهره برداری بوده است ضمنًا اين ملك دارای دو فقره سند مالکيت متعلق به 
خانم زهرا شمس و آقای مجتبی شمس هر كدام با سهم مالکيت برابر با سه دانگ از 
از 3  ششدانگ می باشد كه طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری ارزش 2/79 دانگ 
دانگ از ششدانگ را 418/679/068 ريال ارزيابی شده را از طريق مزايده به فروش 
برساند لذا جلسه مزايده روز پنج شنبه مورخ 1393/8/15 راس ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان خ نيکبخت طبقه دوم دادگستری اصفهان اتاق 
248 برگزار می گردد. متقاضيان خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از تاريخ مزايده به 
نشانی اصفهان- بزرگراه شهيد چمران-خيابان بعثت-كوی شکوفه-كوچه شهيد محمود 
باالترين قيمت را  نمايندخريدار كسی است كه  بازديد  از محل  نوری-پ50 مراجعه و 
پيشنهادنمايد خريدار می بايستی 10% قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد و در غير اين صورت 
10% اوليه پس از كسر هزينه  های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.)ضمنًا محل در 
تصرف غالمرضا زری باف می باشد(.م الف:18689 جمالی - مدير اجرای احکام شعبه 

20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
تغییرات 

7/424 شماره: 93/2288/31/و-93/7/8 آگهی تغييرات شركت رشد طيور زواره سهامی 
خاص ثبت شده به شماره 18 و شناسه ملی 10260056163 به استناد مجمع عمومی 
عادی و هيات مديره مورخ93/7/1 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 1- احمد اختری زواره به 
كدملی 1189396173 به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل – ناهيد عامری شهرابی 
به كدملی 1189138050 به سمت نايب رئيس هيات مديره و محمدرضا اختری زواره 
به كدملی 1189583348 به سمت عضو هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند 

و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضا احمد اختری زواره )مديرعامل و 
رئيس هيات مديره(و با مهر شركت معتبر است. 2- افشين احمدی حيدری به كدملی 
1286852536 و سهراب عامری شهرابی به كدملی 0047624795 به ترتيب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شركت برای مدت يك سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه 
زاينده رود جهت درج آگهی های شركت تعيين گرديد.م الف:321 فدايی رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره 
تغییرات 

دانه  مرواريد  شركت  در  تغييرات  آگهی  93/2440/31/و-93/7/19  شماره:   7/425
به   10980171676 ملی  شناسه  و   89 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  سپاهان 
اتخاذ  ذيل  تصميمات   93/6/11 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
گرديد: به موضوع شركت ماده دو اساسنامه عبارات ذيل اضافه گرديد: ثبت موضوع 
اوليه  مواد  كليه  فروش  و  نمی باشد. خريد  فعاليت  پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  ذيل 
 – رشته  اين  به  مربوط  مصرفی  اقالم  كليه  و  گندم  سبوس   – سويا   – ذرت  قبيل  از 
كليه  با  فروش  و  خريد  قراردادهای  عقد   – منجمد  مرغ  و  زنده  مرغ  فروش  و  خريد 
الزم.م الف:326  مجوزهای  كسب  از  خصوصی.پس  و  دولتی  ارگانهای  و   نهادها 

فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
اجراییه

پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/433
فرزند  زنديه  بهنام  آقای  به  بدينوسيله  ابالغيه:139305102137000052  شماره 
روستای   – ميمه  ساكن  اصفهان  از  صادره   883 شماره  شناسنامه  محمدحسين 
به استناد  ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی جهت وصول طلب خود  خسروآباد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 255 دفتر ازدواج ونداده عليه شما اجراييه صادر 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
ابالغ  به شرح متن سند شناخته نشده و  اقامت شما  مورخ 1393/02/27 مامور محل 
مفاد  اجرا  نامه  آيين   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگرديد  ميسر  واقعی 
از روزنامه های  كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و  اجراييه فقط يك مرتبه در يکی 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17050 

نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ميمه
اجراییه

پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/434
شماره ابالغيه:139305102137000050 بدينوسيله به آقای بهروز زنديه فرزند مرحوم 
روستای   – از اصفهان ساكن ميمه  محمد حسن خان شناسنامه شماره 972 صادره 
خسروآباد ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی فرزند محمدصادق خان جهت وصول 
اجراييه صادر  شما  عليه   1339/01/15-255 ازدواج  سند  طبق  ماترک  از  خود  مهريه 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1393/02/27 مامور ابالغ واقعی طبق ماده 19 آيين نامه در محل اقامت مورث 
ممکن نگرديد لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط 
يك مرتبه در يکی از روزنامه های  كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17052 نوروز مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی ميمه 
اجراییه

پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/435
فرزند  زنديه  بهزاد  آقای  به  بدينوسيله  ابالغيه:139305102137000053  شماره 
روستای   – ميمه  ساكن  اصفهان  از  صادره   4215 شماره  شناسنامه  محمدحسين 
به استناد  ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی جهت وصول طلب خود  خسروآباد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 255 دفتر ازدواج ونداده عليه شما اجراييه صادر 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
ابالغ  به شرح متن سند شناخته نشده و  اقامت شما  مورخ 1393/02/27 مامور محل 
مفاد  اجرا  نامه  آيين   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگرديد  ميسر  واقعی 
و  می شود  آگهی  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يکی  در  مرتبه  يك  فقط  اجراييه 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17053 

نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ميمه

اجراییه
پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/436
فرزند  زنديه  كوروش  آقای  به  بدينوسيله  ابالغيه:139305102137000054  شماره 
روستای   – ميمه  ساكن  مهاباد  از  صادره   613 شماره  شناسنامه  محمدحسين 
به استناد  ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی جهت وصول طلب خود  خسروآباد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 255 دفتر ازدواج ونداده عليه شما اجراييه صادر 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
ابالغ  به شرح متن سند شناخته نشده و  اقامت شما  مورخ 1393/02/27 مامور محل 
مفاد  اجرا  نامه  آيين   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگرديد  ميسر  واقعی 
و  می شود  آگهی  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يکی  در  مرتبه  يك  فقط  اجراييه 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
 به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17049 

نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ميمه
اجراییه

پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/437
فرزند  زنديه  داريوش  آقای  به  بدينوسيله  ابالغيه:139305102137000051  شماره 
روستای   – ميمه  ساكن  اصفهان  از  صادره   4282 شماره  شناسنامه  محمدحسين 
به استناد  ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی جهت وصول طلب خود  خسروآباد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 255 دفتر ازدواج ونداده عليه شما اجراييه صادر 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
ابالغ  به شرح متن سند شناخته نشده و  اقامت شما  مورخ 1393/02/27 مامور محل 
مفاد  اجرا  نامه  آيين   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگرديد  ميسر  واقعی 
و  می شود  آگهی  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يکی  در  مرتبه  يك  فقط  اجراييه 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17051 

نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ميمه
اجراییه

پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/438
فرزند  زنديه  فرزانه  خانم  به  بدينوسيله  ابالغيه:139305102137000055  شماره 
روستای   – ميمه  ساكن  اصفهان  از  صادره   448 شماره  شناسنامه  محمدحسين 
به استناد  ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی جهت وصول طلب خود  خسروآباد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 255 دفتر ازدواج ونداده عليه شما اجراييه صادر 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
ابالغ  به شرح متن سند شناخته نشده و  اقامت شما  مورخ 1393/02/27 مامور محل 
مفاد  اجرا  نامه  آيين   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگرديد  ميسر  واقعی 
و  می شود  آگهی  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يکی  در  مرتبه  يك  فقط  اجراييه 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17048 

نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ميمه
اجراییه

پرونده:9300008  بايگانی  شماره  پرونده:139304002137000007/1  شماره   7/439
فرزند  زنديه  فلورا  خانم  به  بدينوسيله  ابالغيه:139305102137000056  شماره 
روستای   – ميمه  ساكن  اصفهان  از  صادره   720 شماره  شناسنامه  محمدحسين 
به استناد  ابالغ می شود كه خانم طال خانم زندی جهت وصول طلب خود  خسروآباد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 255 دفتر ازدواج ونداده عليه شما اجراييه صادر 
نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9300008 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
ابالغ  به شرح متن سند شناخته نشده و  اقامت شما  مورخ 1393/02/27 مامور محل 
مفاد  اجرا  نامه  آيين   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگرديد  ميسر  واقعی 
و  می شود  آگهی  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يکی  در  مرتبه  يك  فقط  اجراييه 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف:17054 

نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ميمه

اخطار اجرایی
تاريخ  7/456 شماره: 90-542-)1789/90( به موجب رای غيابی شماره بدوی 1065 
يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  بدوی90/6/23 
است محکوم عليه علی كاظمی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ريال وجه چك شماره 85043 مورخ 88/8/25 به عهده بانك ملی شعبه 
تاريخ  از  تاديه  تاخير  بابت هزينه دادرسی و خسارت  شهركرد و مبلغ 38/000 ريال 
سررسيد چك موصوف )88/8/25( لغايت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانك مركزی 
امام  خ   – آباد  نجف   – اصفهان  نشانی  به  پناهی  يزدان  عبدالرضا  له  محکوم  در حق 
انتشاری و همچنين  بن بست   – پناه  كوی شهيد يزدان   – فلکه آزادگان  به  نرسيده   –
پرداخت مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم 
و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:18293 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

نشانی  به  حسين  فرزند  كاشفی  عليرضا  1588/93ش2  پرونده:  شماره   7/478
مجهول المکان محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد-

ارباب وقت حضور: 93/8/28 ساعت 8:30 صبح. علت حضور: تقاضای افزايش نفقه: 
دعوی طوبی كاشفی به طرفيت شما جهت رسيدگی در شعبه حاضر شويد.م الف:18691 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ربيعی  آقای حسن  خواهان   615/93 كالسه  پرونده  در خصوص   7/479
مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك به طرفيت آقای رضا احمدی تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای روز پنج شنبه مورخ 93/8/29 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:18703 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

نشانی  به  محمدعلی  فرزند  صادقی  يحيی  محمد   138-93 پرونده:  شماره   7/480
مجهول المکان محل حضور: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد-

در خصوص  علت حضور:  ارباب وقت حضور 93/8/28 ساعت 16/30 عصر  ابتدای 
دعوی مطالبه مهريه خانم منبتی به طرفيت شما در موعد مقرر در شعبه 41 حاضر 
شويد. در غير اين صورت وفق مقررات اقدام می گردد.م الف:18681 شعبه 41 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

7/481 شماره درخواست: 9310460352000008 شماره پرونده: 9309980352000610 
شماره بايگانی شعبه: 930675 خواهان زهرا آقائی فرزند عليداد دادخواستی به طرفيت 
امکان  عدم  گواهی  صدور  خواسته  به  ا...  فيض  فرزند  خرمی  هوشيار  حسن  خوانده 
سازش تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگی به شعبه بيستم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع 
 93/8/28 مورخ  آن  رسيدگی  وقت  و  گرديده  ثبت  930675ح/20  پرونده  كالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  تعيين شده  و ساعت 9صبح 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا 
فوق  را دريافت و در وقت مقرر  دادخواست و ضمائم  كامل خود نسخه دوم  نشانی 
جهت رسيدگی حاضر گردند.م الف:18742 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(

شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

سرمربي گيتي پسند استعفا کرد
بعد از شكست تيم فوتسال گيتي پسند 
برابر منصوري قرچك محمد كشاورز از 

سرمربيگري اين تيم استعفا داد.
در روزه��اي اخي��ر اخبار حاش��يه اي 
 بس��ياري در خص��وص تيم فوتس��ال 
گيتي پسند منتشر شده است. مهم ترين 
خبري كه از اطراف اي��ن تيم به گوش 
مي رسد استعفاي محمد كشاورز بعد از شكست برابر منصوري است. 
پيش از ديدار گيتي پسند و منصوري قرچك در هفته هشتم ليگ 
برتر گفته مي ش��د باشگاه اصفهاني به محمد كش��اورز اولتيماتوم 
داده اس��ت هرچند اين موضوع را علي طاهري مديرعامل باشگاه 
گيتي پسند به ش��دت تكذيب كرد. اما حاال از باشگاه گيتي پسند 
خبر مي رس��د كش��اورز قبل از بركناري خود اس��تعفا داده است. 
 به اين ترتيب تيم فوتس��ال گيتی پس��ند كه تا هفته هش��تم در

 نتيجه گيري پرنوس��ان ظاهر ش��ده در آس��تانه تغيير و تحوالت 
جديدی قرار گرفته است. 

 برد خوب هندبال سپاهان
 برابر هپکو اراک 

س��رمربی تيم هندبال س��پاهان گفت: 
هماهنگ ش��دن بازيكنان تيم به زمان 
نياز دارد اما با اين وجود توانس��تيم برد 
خوب��ی را برابر تيم هپكو اراک كس��ب 
كنيم.مجيد رحيم زاده اظهار كرد: تيم 
هپكو اراک در سال های گذشته در ليگ 
برتر حضور داشته و از نظر تيمی ثبات و 
سازمان دهی شرايط خوبی دارد.وی با اشاره به پيروزی تيمش در 
برابر هپكو افزود: پيروزی در بازی نخست و آن هم مقابل تيم هپكو 
برای تيم ما اهميت زيادی داشت و خوشحاليم كه در گام نخست به 
برد دست پيدا كرديم.سرمربی تيم هندبال سپاهان ادامه داد: تيم 
سپاهان بازيكنان بسياری را از دست داده است و تنها چند بازيكن را 
توانسته ايم حفظ كنيم و تركيب تيم را بازيكنان جوان و ساير تيم ها 
تش��كيل می دهد.وی بيان كرد: هماهنگ كردن بازيكنان زمان بر 
است و به مرور در هفته های بعدی شكل خواهد گرفت.رحيم زاده با 
اشاره به بازگشت تيم های ثامن سبزوار و مشهد به ليگ برتر هندبال 
تصريح كرد: به احتم��ال زياد دو تي��م از هفته دوم لي��گ برتر در 
مسابقات حاضر می شوند و رقابت های اين فصل با شركت 13 تيم 

پيگيری خواهد شد.

حدادی فر:ذوب آهن پتانسيل 
قهرمانی در جام حذفی را دارد

هافبك تيم فوتبال ذوب آهن گفت: جام 
حذفی راه كوتاهی برای قهرمان شدن 
است و اميدوارم ذوب آهن يك بار ديگر 
قهرمان اين جام شود زيرا پتانسيلش را 

دارد.
قاس��م حدادی فر در ارتباط با پيروزی 
تيمش در جام حذفی بيان داشت: خدا 
را شكر با ارائه يك بازی خوب توانستيم اولين گام را محكم برداريم 
هرچند موقعيت های زيادی داشتيم و می توانستيم با اختالف گل 
بيش��تری ببريم اما اميدوارم در بازی های بعد كه بازی ها سخت تر 

می شود جبران كنيم و روند خوبی در جام حذفی داشته باشيم.
وی ادامه داد: تيم مقابل خيلی بسته بازی می كرد و همه آن ها در 1۸ 
قدم خودی حضور داشتند اما باز هم خدا را شكر توانستيم موقعيت 
به وجود بياوري��م و گل بزنيم.هافبك ذوب آهن در مورد ش��انس 
قهرمانی ذوب آهن در اين مس��ابقات خاطرنشان كرد: جام حذفی 
راه كوتاهی برای قهرمانی است و اميدوارم يك بار ديگر با ذوب آهن 

قهرمان شويم چون واقعاً پتانسيل قهرمانی را داريم.

 درخشش تيم ملی پوش اصفهانی
 در برابرتيم بسکتبال کویت

تيم ملی بسكتبال با ويلچر ايران دومين 
ديدار خود در بازی های پاراآسيايی كره 
جنوبی را نيز با پيروزی مقابل كويت به 

پايان رساند.
در اين دي��دار كه س��اعت 1۲ ديروز به 
وقت محلی در س��الن سامس��ان شهر 
اينچئ��ون برگ��زار ش��د، ملی پوش��ان 
كش��ورمان با نتايج ۲1 بر 1۵، ۲۵ بر 1۶، ۲۶ بر ۴، ۲۶ بر ۸ و امتياز 
نهايی ۹۸ بر ۴3، دومين حريف خود در بازی های پاراآسيايی را نيز 
پشت سرگذاشتند.ايمان بك زاده بازيكن اصفهانی تيم ملی ايران در 
اين مسابقه 11 امتياز كسب كرد.روز گذشته نيز تيم ايران در اولين 
ديدار خود مقابل مالزی به برتری دست يافت و فردا، يكشنبه ۲۷ 
مهرماه، سومين ديدار خود را مقابل تيم تايلند برگزار می كند.تيم 
ايران در گروه B با تيم های مالزی، كويت، هنگ كنگ و تايلند هم 
گروه است و در گروه A  نيز تيم های كره جنوبی، ژاپن ، عراق، چين 
تايپه و امارات حضور دارند.دومين دوره بازی های پاراآس��يايی از 
ديروز شنبه به صورت رسمی آغاز خواهد شد و تا دوم آبان در جريان 
است، كاروان جمهوری اسالمی ايران با ۲۰۰ ورزشكار در 1۶ رشته 

ورزشی، در اين رقابت ها حضور يافته است.

فيفا خواستار معرفی مربيان 
منشوری

فدراسيون جهانی فوتبال به تازگی در 
نامه ای از فدراسيون فوتبال كشورهای 
عضو از جمله ايران خواسته است كه نام 
مربيان بدسابقه يا به اصطالح منشوری 
را ك��ه در دوره ها و ليگ ه��ای مختلف 
مرتكب تخلف ش��دند، به اين نهاد ارائه 
كنند. گويا فيفا تصميم دارد عالوه بر در 
اختيار داشتن نام اين افراد، محروميت های جداگانه ای را برای آنها 
در نظر بگيرد كه امكان دارد حتی برخی سرمربيان مشغول به كار 
فعلی فوتبال ايران را هم بار ديگر خانه نشين كند. مربيان مرتبط با 
دوپينگ، تبان��ی و ديگر تخلفات حرفه ای فوتبال نام ش��ان در اين 

فهرست قرار خواهد گرفت.

6
قویترین مردان کویر در آران و بیدگل 

اين مسابقه در روز جمعه ۲۵ مهرماه در محل استاديوم ورزشی مرحوم حاج محمود خوروش 
شهرستان برگزار شدو در نهايت حسن قربان ، ايوب نائب و هادی سياح به ترتيب  موفق به 
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در سال 1۹۶۸ مسابقات المپيك در شهر مكزيكوسيتی 
 برگزار ش��د. در آن س��ال مس��ابقه دوی ماراتن يكی از

 شگفت انگيز ترين مسابقات دو در جهان بود. دوی ماراتن 
در تم��ام المپيك ها م��ورد توجه همگان اس��ت و مدال 
طاليش گل سرسبد مدال های المپيك. اين مسابقه به 

طور مستقيم در هر ۵ قاره جهان پخش می شود.
كيلومتر آخر مس��ابقه ب��ود دوندگان رقابت حس��اس و 
نزديكی با هم داشتند، نفس های آن ها به شماره افتاده 
بود، زيرا آن ها ۴۲ كيلومتر و 1۹۵ متر مسافت را دويده 
بودند. دوندگان همچنان با گام های بلند و منظم پيش 
می رفتند. چقدر اين اس��تقامت زيبا بود. هر بيننده ای 
دلش می خواس��ت كه اين اندازه استقامت وتوان داشته 
باشد. دوندگان، قس��مت آخر جاده را طی كردند و يكی 
پس از ديگری وارد اس��تاديوم شدند.اس��تاديوم مملو از 
تماشاچی بود و جمعيت با وارد شدن دوندگان، شروع به 
تشويق كردند. رقابت نفس گير شده بود و دونده شماره ... 
چند قدمی جلوتر از بقيه بود. دونده ها تالش می كردند 
تا زودتر به خط پايان برس��ند و باالخره دونده شماره ... 
نوار خط پايان را پاره كرد. اس��تاديوم سراپا تشويق شد. 
 فالش دوربين های خبرنگاران لحظه ای امان نمی داد و 
 دونده ه��ای بعدی يكی يك��ی از خط پايان گذش��تند و

 بعضی هاشان بالفاصله بعد از عبور از خط پايان چند قدم 
جلوتر از شدت خس��تگی روی زمين ولو شدند. اسامی و 
زمان های به دس��ت آمده نفرات برتر از بلندگوها اعالم 
شد. نفر اول با زمان دو ساعت و ... در همين حال دوندگان 
ديگر از راه رس��يدند و از خط پايان گذش��تند. در طول 
مس��ابقه دوربين ها بارها نفراتی را نشان داد كه دويدند، 

از ادامه مسابقه منصرف ش��دند و از مسير مسابقه بيرون 
آمدند. به نظر می رسيد كه آخرين نفر هم از خط پايان رد 
شده است. داوران و مسئوالن برگزاری می روند تا عالئم 
مربوط به مسابقه ماراتن و خط پايان را جمع آوری كنند 
 جمعيت هم آرام آرام اس��تاديوم را ترک می كنند. اما...

بلند گوی اس��تاديوم به داوران اعالم م��ی كند كه خط 
پايان را ترک نكنند گزارش رس��يده كه هنوز يك دونده 
ديگر باقی مانده. همه سر جای خود برمی گردند و انتظار 
رسيدن نفر آخر را می كشند. دوربين های مستقر در طول 
جاده تصوير او را به اس��تاديوم مخابره می كنند. از روی 
شماره پيراهن او اسم او را می يابند "جان استفن آكواری" 
است دونده سياه پوس��ت اهل تانزانيا، كه ظاهرا برايش 

مشكلی پيش آمده، لنگ می زد و پايش بانداژ شده بود.
  ۲۰ كيلومتر تا خط پايان فاصله داشت و احتمال اين كه 
از ادامه مسير منصرف ش��ود زياد بود. نفس نفس می زد 
 احس��اس درد در چهره اش نمايان بود لنگ لنگان و آرام

 می آمد ولی دس��ت بردار نبود. چند لحظه مكث كرد و 
دوباره راه افتاد. چن��د نفر دور او را می گيرن��د تا از ادامه 
 مس��ابقه منصرفش كنند ولی او با دس��ت آن ها را كنار

 می زند و به راه خود ادامه می دهد. داوران طبق مقررات 
حق ندارند قبل از عبور نفر آخر از خط پايان محل مسابقه 
را ترک كنند. جمعيت هم همان طور منتظر است و محل 
مسابقه را با وجود اعالم نتايج ترک نمی كند. جان هنوز 
مسير مس��ابقه را ترک نكرده و با جديت مس��ير را ادامه 
 می دهد. خبرنگاران بخش های مختلف وارد اس��تاديوم 
ش��ده اند و جمعيت هم به جای اينكه كم ش��ود زيادتر 
 می ش��ود! جان اس��تفن با دس��ت ه��ای گره ك��رده و

 

دندان های به هم فشرده و لنگ لنگان، اما استوار، همچنان 
به حركت خود به سوی خط پايان ادامه می دهد او هنوز 
چند كيلومتری با خط پايان فاصل��ه دارد آيا او می تواند 
مسير را به پايان برساند؟ خورشيد در مكزيكوسيتی غروب 

می كند و هوا رو به تاريكی می رود.
بعد از گذش��ت مدتی طوالنی، آخرين ش��ركت كننده 
دوی ماراتن به استاديوم نزديك می ش��ود، با ورود او به 
اس��تاديوم جمعيت از جا برمی خيزد چند نفر در گوشه 
ای از استاديوم شروع به تشويق می كنند و بعد انگار از آن 
نقطه موجی از كف زدن حركت می كند و تمام استاديوم را 

فرا می گيرد نمی دانيد چه غوغايی برپا می شود.
 ۴۰ يا ۵۰ متر بيش��تر تا خط پايان نمان��ده او نفس زنان 
 می ايستد و خم می شود و دستش را روی ساق پاهايش 
می گذارد، پلك هايش را فش��ار می دهد نفس می گيرد 
و دوباره با س��رعت بيشتری ش��روع به حركت می كند. 
شدت كف زدن جمعيت لحظه به لحظه بيشتر می شود 
خبرنگاران در خط پايان تجمع كرده اند وقتی نفرات اول 
از خط پايان گذشتند اس��تاديوم اين قدر شور و هيجان 
نداشت. نزديك و نزديك تر می ش��ود و از خط پايان می 
گذرد. خبرنگاران، به س��وی او هجوم ميبرند نور پی در 
پی فالش ها استاديوم را روشن كرده است انگار نه انگار 
كه ديگر شب ش��ده بود. مربيان حوله ای بر دوشش می 
اندازند او كه ديگر توان ايستادن ندارد، می افتد.آن شب 
مكزيكوسيتی و شايد تمام جهان از شوق حماسه جان، 
تا صبح نخوابيد. جهاني��ان از او درس بزرگی آموختند و 
آن اصالت حركت، مستقل از نتيجه بود. او يك لحظه به 
اين فكر نكرد كه نفر آخر است. به اين فكر نكرد كه برای 

پيش��گيری از تحمل نگاه تحقيرآميز ديگ��ران به خاطر 
آخر بودن ميدان را خالی كن��د. او تصميم گرفته بود كه 
اين مسير را طی كند، اصالت تصميم او و استقامتش در 
اجرای تصميمش باعث شد تا جهانيان به ارزش جديدی 
توجه كنند ارزشی كه احترامی تحسين برانگيز به دنبال 
داشت. فردای مس��ابقه مشخص ش��د كه جان ازهمان 
 شروع مس��ابقه به زمين خورده و به ش��دت آسيب ديده 

است.
او در پاسخگويی به سوال خبرنگاری كه پرسيده بود، چرا 
با آن وضع و در حالی كه نفر آخر بوديد از ادامه مس��ابقه 
منصرف نش��ديد؟ ابتدا فقط گفت: برای شما قابل درک 
نيست! و بعد در برابر اصرار خبرنگار ادامه داد:مردم كشورم 
مرا ۵۰۰۰ مايل تا مكزيكوس��يتی نفرستاده اند كه فقط 
مسابقه را شروع كنم، مرا فرس��تاده اند كه آن را به پايان 
برسانم. داستان "جان استفن آكواری" از آن پس در ميان 

تمام ورزشكاران سينه به سينه نقل شد.
حاال "آيا يادتان هست كه نفر اول برنده مدال طالی همان 
مسابقه چه كسی بود؟"يك اراده قوی بر همه چيز حتی بر 

زمان غالب می آيد.
 

درسی زیبا و بياد ماندنی از دونده ای که آخر شد

وقتی اصالت یک تصمیم ؛حقارت باخت راتبدیل به افتخار می کند!

 لغو سفر
 استقالل به آمریکا

صعود فوالد در ليگ برتر 
دوچرخه سواری 

رئيس هيات مديره باشگاه استقالل در واكنش به شايعاتی كه در 
خصوص علت لغو سفر اين تيم به آمريكا مطرح شده است تاكيد 
كرد: ما از قبل مجوز ش��ورای برون مرزی را گرفته بوديم و آن ها 

مخالفتی نداشتند. تنها مشكل ما اختالف زمان سفر بوده است.
كامران صاحب پناه ، در خصوص علت لغو سفر اين تيم به آمريكا 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر بر س��ر تاريخ اين سفر و برگزاری 
مسابقه در آمريكا با اسپانسر مربوطه چالش هايی داريم كه همين 
باعث شده سفر به آمريكا تا حدی مبهم باش��د. البته بايد ديد در 

نهايت تاريخ تغيير می كند يا خير.
وی در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ش��ورای برون مرزی مخالف 
اين سفر بوده است، گفت:تنها مش��كل ما بر سر تاريخ اين سفر و 
برگزاری بازی دوستانه بوده اس��ت كه با برنامه های ما هماهنگ 

نبوده است.

ركابزنان تيم فوالد مباركه س��پاهان در دومي��ن مرحله ليگ برتر 
دوچرخه سواری باشگاه های كش��ور در رده سوم جدول امتيازات 
ايس��تادند.تيم فوالد مباركه س��پاهان در دومين مرحله ليگ برتر 
دوچرخه سواری باشگاه های كشور با كسب 1طال ۹ نقره و۵ برنز و با 

يك پله صعود در رده سوم جدول امتيازات قرار گرفت.
در آخرين روز از رقابت های ليگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های 
كشور ركابزنان فوالد مباركه سپاهان به نتايج زير دست يافتند:در 
ماده امنيوم موسی مصطفوی اول ش��د ، در يك كيلومتر انفرادی 
حِس��ن ناطقی در جايگاه دوم ايس��تاد. تيم فوالد مباركه سپاهان 
دربخش تيمی در ماده مديس��ن و در ۴كيلومتر تعقيبی تيمی نيز 

عنوان دوم را كسب نمود.
سومين و آخرين مرحله از اين مس��ابقات تكليف تيمهای شركت 
كننده در ليگ برای كسب رده های اول تا سوم را مشخص می كند.

واليبال نوجوانان ایران دهم آسيا شد

شاگردان صادقی در مسابقات واليبال دختران زير 1۷ سال 
به ديدار هنگ كنگ رفتند و بازی را 3 بر يك به حريف واگذار 
كردند.تيم واليبال دختران زير1۷ ايران در بازی آخر خود 

مغلوب هنگ كنگ شد و به مقام دهم آسيا رسيد.

ساموئل در انتظار جریمه نقدی
سرپرست تيم فوتبال پيكان در مورد وضعيت جی لويد ساموئل 
اظهار داش��ت: با توجه به غيبت س��اموئل در تمرينات روزهای 
 گذشته، اين بازيكن به دليل بی انضباطی از سوی باشگاه جريمه 

می شود.

یک استادیوم به نام یوآخيم لوو
ش��هردار محل تولد يواخيم لوو ب��ا معرفی اين مربی به عنوان ش��هروند 
افتخاری، از تغيير نام يك ورزشگاه به نام سرمربی تيم ملی آلمان خبر داد.

يواخيم لوو موفق شد در جام جهانی آلمان را به قهرمانی در برزيل برساند و 
نامش را در بين مربيان تاريخ ساز فوتبال آلمان قرار دهد.

حاشيه ای بر این روزهای فدراسيون فوتبال

احتمال جلوگيری ازورود دوربين ها به ورزشگاه
 اين روز ها ش��اهد اس��تراتژی نامه نگاری 

عل��ی كفاش��يان و اطرافيان��ش 
هس��تيم. از يك س��و، هيأت 

رئيس��ه نامه رسمی اش 
را علنی می كند تا س��ود 

تبليغاتی خود را ببرد و  نقد 
 نشود. از سوی ديگر، علی 
كفاشيان كه قافيه را تنگ 

ديده، اين  بار پيگيريانه تر ماجرای حق  پخش را پيش می كشد 
تا آخرين تيرهای تركش خود را برای به دس��ت آوردن 
محبوبيت خرج كند.سلس��له نتايج ضعيف تيم های 
پايه در فوتبال ايران دس��ت به دس��ت هم داد تا 
علی كفاشيان، صدای تغييرات در فدراسيون 
خود را رس��ا تر از پيش بش��نود. در همين 
هفته گذشته، ش��ايعه بركناری مهدی 
محمدنبی، مرد همه كاره فدراس��يون و 
مغز متفكر جريانی كه علی كفاشيان را 
در رأس فوتبال ايران نگه داشته، دهان 
به دهان می گشت تا همه بدانند  اين  بار 
بر خالف دوران پيش از امضای قرارداد 
كارلوس كی روش، نه سخن از اعمال قدرت 
وزارت ورزش كه يك خواست همگانی است 
تا سروسامانی به اوضاع به هم ريخته فوتبال ايران 
داده شود. در هفته ای كه گذشت، رويدادهای جالب 
و معناداری در فوتبال ما رخ داد؛ يكی از آن ها كه س��ه 
روز پيش در ابعاد گسترده ای روی خروجی خبرگزاری ها 
قرار گرفت، حكايت از نامه محرمانه ای داشت كه هيأت رئيسه 
فدراسيون فوتبال در آن از علی كفاشيان بابت شكست های اخير 
تيم ملی توضيح خواسته بودند؛ نامه محرمانه ای 
كه با تأكيد بر قيد »محرمانه« بودن آن از سوی 
هيأت رئيسه همه اما از آن خبر داشتند و  بنابراين، 

عقل سليم به ما می گويد كه هدف اين نامه محرمانه، نه بررسی 
دقيق و واقعی علل افول و سقوط فوتبال ايرانی و نه توبيخ علی 
كفاش��يان، كه گونه  ای موج س��واری رسانه ای اس��ت تا اهالی 
هيأت رئيس��ه  فوتبال چندان از افكار عموم��ی و موج منتقدان 
سفت و سخت علی كفاشيان عقب نمانند. وگرنه اگر انتقادی به 
مديريت فوتبالی در فدراسيون وارد است، عالوه بر علی كفاشيان 
كه نوک پيكان تهاجم ها به سوی او نشانه رفته، ديگرانی چون 
 نبی، آبت الهی، فريده شجاعی و ديگر اعضای هيأت رئيسه  هم به 
اندازه كافی متهم هستند و تصميمات انتقاد برانگيز گرفته اند؛ 
اما هيات رئيس��ه كه تا همين چندی پيش خود  را نس��بت به 
اتفاقات فدراسيون فوتبال بی تفاوت نش��ان می داد، حاال سوار 
موج انتقادات ش��ده تا با انتقاد از اين وضعيت، خود را از شر اين 
نقد ها دور كند. اما علی كفاش��يان كه اس��تاد بازی با مهره های 
مختلف برای نگه داشتن صندلی رياس��تش است و اين مهم را 
در سال های گذشته خيلی خوب به ما يادآوری كرده، در همين 
فاصله با نوشتن يك نامه جنجالی به رئيس سازمان ليگ به دنبال 
آغاز بازی است كه شايد ضربه موج تغييرات در فدراسيون فوتبال 
را كم كند. علی كفاشيان در ادامه داس��تان دنباله دار ماجرای 
حق پخش تلويزيونی در نامه ای به مهدی تاج از او خواس��ته تا 
مانع ورود دوربين های صداوسيما به ورزشگاه ها شود؛ تصميم 
شجاعانه ای كه در دو ماه گذشته، خيلی ها منتظر گرفتن آن از 

سوی مسئوالن فوتبال ايران بودند.
بی گمان اگر روز س��ه ش��نبه ش��بكه های س��يما نتوانند وارد 

ورزش��گاه ها ش��وند 
بازی ه��ای  و 
هفت��ه دوازدهم 
را پخ��ش زن��ده 

كنند، اتفاق مه��م و بزرگی در فوتبال م��ا رخ می دهد و فوتبال 
كشورمان را يك گام تا احقاق حقوق واقعی خود نزديك تر خواهد 
كرد؛ اتفاقی كه رسانه ها هم نش��ان دادند در اين مدت به  خوبی 
حاضرند در برابر صدا و سيما از حقوق فوتبال دفاع كنند. اما شايد 
همين اتفاق، موجب شود كه جايگاه علی كفاشيان در صندلی 
رياست خود محكم و محكم تر ش��ود. در واقع علی كفاشيان با 
نوشتن نامه دو روز پيش خود به مهدی تاج و در صورت عملی 
كردن آن در روز سه ش��نبه، هزينه بركناری خود را بس��يار باال 
می برد تا دست كم در زمان كنونی، كسی به  فكر بركناری مديری 
كه به رغم همه فجايعی كه در دوران مديريتش به  بار آورد، در 

برابر صداو سيما قد علم كرد، نيفتد. 
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یادداشت

ضرورت تسریع در احداث شهرک 
جدید لندی در اردل

استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به روستای لندی از توابع 
دهستان شلیل در شهرس��تان اردل گفت: با توجه به نزدیکی 
فصل سرما، تسریع در ساخت وساز شهرک جدید لندی ضرورت 
دارد. قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: مدیران دستگاه های 
اجرایی مربوطه باید توجه جدی به این روس��تا داشته باشند.

وی افزود: کنتور آب س��اختمان هایی که سقف آن ها زده شده 
به صورت تش��ویقی نصب می شود.سلیمانی دش��تکی تصریح 
کرد: برای تسریع در ساخت شهرک لندی عالوه بر کمک های 
بالعوض، به ازای هر واحد مسکونی 150 میلیون ریال تسهیالت 

بانکی کم بهره به روستاییان پرداخت می شود.

بار ترافیکی شهرکرد با احداث 
پارک سوار کاهش می یابد

فرماندار ش��هرکرد گفت: تعداد خودروها در س��طح ش��هر با 
ظرفیت خیابان ها تناسبی ندارد و برای کاهش بار ترافیکی در 
خیابان های شهرکرد ایجاد پارک سوار و تغییر مسیر خیابان ها 
در دست پیگیری است. حمید ملک پور اظهار کرد: با همکاری 
شهرداری ش��هرکرد در سطح ش��هر تعدادی پار ک سوار ایجاد 
می ش��ود تا برای کاهش بار ترافیکی سطح شهر، اتوبوس های 
خط واحد در این مس��یرها خدمات رس��انی کنند و وارد بافت 

مرکزی شهر شوند.

خطر رانش زمین در روستاهای 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان 
امسال چهار روس��تای در معرض خطر رانش زمین در استان 

جابه جا می شوند.
ستار فرهادی با اش��اره به قرار گرفتن برخی روستاهای استان 
در معرض خط��ر رانش زمین، افزود: امس��ال چهار روس��تای 
لندی، دره موال، سرتنگ محمودی و رحیم آباد که در معرض 
خطر رانش زمین هس��تند جابه جا می ش��وند.وی اظهار کرد: 
هم اکنون مطالعات مکان یابی 40 روستای استان که در معرض 
خطر رانش ق��رار دارند در حال اجراس��ت که تا پای��ان برنامه 
ششم توس��عه در دس��تور کار قرار می گیرند.فرهادی، بحران 
خشکسالی در کشور را یادآور ش��د و گفت: با توجه به اینکه در 
40 سال گذشته هر 6 س��ال یکبار، کشور با خشکسالی مواجه 
می ش��ود دیگر نمی توان آن را از حوادث غیرمترقبه دانس��ت، 
برهمین اساس باید با آن سازگار ش��د.وی، کم آبی را از تبعات 
خشکس��الی دانس��ت و با تاکید بر لزوم مدیریت پایدار منابع 
آب با توجه به بحران ک��م آبی، تصریح کرد: همه س��اله برای 
مدیریت منابع پایدار آب مبلغ قابل توجهی هزینه می شود که 
 امسال نیز در این اس��تان 56 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده

 است. 

نماینده مردم شهرستان های فارسان، 
کی��ار، کوهرن��گ و اردل در مجل��س 
ش��ورای اس��المی از بازگش��ایی جاده 
مسیر تونل کارون 4 تا پایان سال جاری 
خب��ر داد.حمید عزیزی در نخس��تین 
جشنواره یاقوت ناغان اظهار کرد: شهر 
ناغان از توابع شهرس��تان کیار است و 
ازنظر طبیع��ی این ش��هر در ناحیه ای 
کوهس��تانی و ب��ا ارتف��اع یک ه��زار و 
983 متر از سطح دریا قرار دارد.وی از 
اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای 
آبیاری نوین قطره ای در س��طح کشور 
خبر داد و گفت: قرار اس��ت 85 درصد 
هزینه نوین سازی آبیاری بر عهده دولت 
باشد و کشاورز تنها 15 درصد هزینه ها 

را بر عهده گیرد.
عزیزی بابیان اینکه حمایت از کشاورزان 
بخش مهم از رش��د و رونق کش��اورزی 

اس��ت، اف��زود: چند س��الی ب��ه دلیل 
تحریم ها کود ش��یمیایی بی کیفیت در 
بخش کش��اورزی مصرف می ش��د که 
ب��ا پیگیری مجل��س در ح��ال برطرف 

سازی است.
نماینده مردم شهرستان های فارسان، 
کیار، کوهرنگ و اردل در مجلس شورای 
اسالمی از بازگش��ایی تونل کارون 4 تا 
پایان سال خبر داد و بیان داشت: مسیر 
کارون 4 یک��ی از ش��اهر اهای ارتباطی 
اس��تان اس��ت که برای راه اندازی این 
محور 53 میلی��ارد توم��ان اختصاص 

داده شده است.
وی اضاف��ه ک��رد: رون��د پیش��رفت 
ساخت خوب اس��ت و تابه حال 8 تونل 
ساخته ش��ده و ت��ا پایان س��ال جاری 
 مس��یر تونل کارون 4 راه اندازی خواهد

 شد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری گفت: رویکرد صداوس��یما، 
نگاه ویژه به تولید آثار بومی و منطقه ای، 
رش��د و تعال��ی ظرفیت ه��ای موجود، 
معرفی دس��تاوردهای نظ��ام و تعامل 

حداکثری و سازنده با مسئوالن است.
نشس��ت  در  م��رادی  خدابخ��ش 
هم اندیشی با مدیرکل و شورای معاونان 
صداوسیمای مرکز اس��تان، با اشاره به 
نقش صداوس��یما در توس��عه و آبادانی 
اس��تان با ایجاد فضای��ی امیدبخش و 
نشاط انگیز اظهار کرد: تالش این رسانه 
استانی برای تحقق این امر و بسترسازی 
حضور مردم در فضای منسجم یکدلی و 

وحدت قابل تقدیر است.
وی با اش��اره به ظرفیت های مس��تعد 
برای رشد و توسعه استان در بخش های 
مختل��ف، اف��زود: اگ��ر ای��ن قابلیت ها 
به خوبی مط��رح و معرفی ش��ود زمینه 

رشد و توسعه استان فراهم می شود که 
این فضا را می توان با هنرمندی ترسیم و 
حرکت در این مسیر را هموار کرد.علی 
رامک در ادامه به جایگاه و رویکردهای 
صداوس��یما در تأثیرگ��ذاری در حوزه 
فرهنگ، اطالع رس��انی و آموزش با در 
نظر گرفتن خواس��ته های مخاطبان و 
پاس��خگویی به آن ها اش��اره و تصریح 
ک��رد: در برنامه س��ازی های این مرکز، 
رضایتمندی مخاطب ع��ام موردتوجه 

قرار می گیرد.
مرک��ز  صداوس��یمای  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری اف��زود: رویکرد 
صداوس��یما، نگاه وی��ژه به تولی��د آثار 
بومی و منطقه ای، توجه ویژه به منابع، 
رش��د و تعال��ی ظرفیت ه��ای موجود، 
معرفی دس��تاوردهای نظ��ام و تعامل 
 حداکثری و سازنده با مسئوالن استان

 است.

اخبار کوتاه یادداشت

جاده مسیر تونل کارون 4 بازگشایی می شود

مدیرکل صداوسیمای چهارمحال و بختیاری:

 تولید آثار بومی رویکرد صداوسیمای 
چهارمحال و بختیاری است

نخستین بارش های پاییزی ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری را سفیدپوش کرد. 
با فعالیت سامانه بارشی که از عصر پنجشنبه گذش��ته تا بامداد شنبه در استان فعال 
بود عالوه بر بارش حدود 13 میلی متری در استان، ارتفاعات کوهرنگ، زردکوه و کالر 

سفیدپوش شد.
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مجهزترین سالن دومیدانی سرپوشیده تارتان 
کش��ور در حالی با پیش��رفت 80 درصدی در 
بروجن استان چهارمحال و بختیاری در حال 
احداث است که نیاز به 4 میلیارد تومان اعتبار 
دیگر دارد تا کار س��اخت آن به اتمام رسیده و 

بهره برداری شود.
بهترین و مجهزترین س��الن دومیدانی تارتان 
سرپوش��یده کش��ور در زمینی به مساحت ده 
هزار مترمربع و زیربن��ای هفت هزار مترمربع 
در شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری 
در حال احداث اس��ت. کار احداث این پروژه 
ملی از سال 1386 آغازش��ده و تاکنون برای 
 س��اخت آن بیش از 60 میلی��ارد ریال هزینه

 شده است.
این سالن ورزش��ی با ظرفیت یک هزار و 200 
تماش��اچی از مصوبات س��فر ریاست جمهور 
دولت گذشته به استان چهارمحال و بختیاری 

است.
ای��ن پ��روژه دریک��ی از بهترین نقاط ش��هر 
بروجن بر روی تپ��ه ای در کنار بیمارس��تان 
ش��هر بروج��ن در حال س��اخت اس��ت که با 
احداث این پروژه زمینه توس��عه رش��ته های 
 ورزشی دومیدانی در این منطقه کشور فراهم

 می شود.
ش��هر بروج��ن یک��ی از پرجمعیت تری��ن 
ش��هرهای اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
است که توانس��ته در رشته ورزشی دومیدانی 
ورزشکاران ارزنده ای را تربیت کند و بسیاری 
از ورزش��کاران ش��رکت کننده در بازی ه��ای 
آسیایی کره جنوبی در رشته دومیدانی از این 

شهرستان بودند.
 با بهره برداری از این پ��روژه ملی زمینه برای 
برگزاری مس��ابقات ملی و بین المللی در شهر 

بروجن فراهم می شود.
فضای سازی فلزی، بزرگی، گنجایش باال برای 
تماشاچیان و نقش��ه خوب سالن موجب شده 
است که این سالن به بهترین سالن سرپوشیده 

دومیدانی کشور تبدیل شود.
این س��الن دارای گنجایش باالی تماش��اچی 
است. تماش��اچیان در باال و پیس��ت در پایین 
ق��رار دارد و این ام��ر یک امتیاز ب��زرگ برای 
 یک س��الن دومیدانی سرپوش��یده به ش��مار 

می رود.
مدیر ورزش و جوانان شهرس��تان بروجن در 
با اشاره به اینکه س��الن دومیدانی سرپوشیده 
تارت��ان بروج��ن دارای 80 درصد پیش��رفت 

فیزیکی است، ادامه داد: تاکنون حدود شش 
میلیارد تومان ب��رای این پروژه هزینه ش��ده 

است.
س��یامک میرزایی بیان کرد: این پروژه چهار 
میلیارد توم��ان دیگر نیاز دارد ت��ا کار احداث 
 آن به پایان برس��د و این پروژه به بهره برداری

 برسد.
 پیش بین�ی تخصی�ص دو میلی�ارد 
توم�ان از وزارت نفت برای پروژه س�الن 

دومیدانی
وی تأکید کرد:  س��الن سرپوشیده دومیدانی 
تارتان بروج��ن در زمینی به وس��عت ده هزار 

مترمربع در ح��ال احداث 
اس��ت و تحت تملک اداره 
 ورزش و جوانان شهرستان

 بروجن است.
مدی��ر ورزش و جوان��ان 
شهرس��تان بروجن اذعان 
داشت: مس��احت زیربنای 
سالن سرپوشیده دومیدانی 
تارتان بروج��ن هفت هزار 
مترمربع اس��ت که مجری 
اجرای آن سازمان تجهیز و 
توسعه اماکن ورزشی است.

س��امک میرزای��ی بی��ان 
پیگیری ه��ا  ب��ا  ک��رد: 
انجام شده توس��ط نماینده 
مجل��س  در  بروج��ن 

ش��ورای اس��المی ی��ک میلی��ارد توم��ان از 
 م��اده 180 ب��رای ای��ن پ��روژه پیش بین��ی

 شده است
.مدیر ورزش و جوانان شهرستان بروجن بیان 
ک��رد: همچنین ب��ا رایزنی ه��ای انجام گرفته 
ب��ا وزارت نف��ت اعتب��اری در ح��دود دو 
میلی��ارد تومان از اعتب��ارات ای��ن وزارتخانه 
 برای تزری��ق به ای��ن پروژه پیش بینی ش��ده 

است.
وی یادآور ش��د: با پیش بینی های انجام شده 
امیدواریم این پروژه در نیمه اول س��ال 94 به 

بهره برداری برسد.

پیشرفت 80 درصدی مجهزترین سالن دومیدانی تارتان کشور

 فراهم شدن زمینه برگزاری مسابقات بین المللی در بروجن

شهر بروجن یکی 
از پرجمعیت ترین 

شهرهای استان 
چهارمحال و 

بختیاری است که 
توانسته در رشته 

ورزشی دومیدانی 
ورزشکاران 
 ارزنده ای را 
تربیت کند

نخستین بارش های پاییزی ارتفاعات چهارمحال و بختیاری را سفیدپوش کرد
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دادگاه  به  همين وضعيت  با  پرونده  اينصورت  غير  در  نمايند  تحويل  دادگاه  به  دارند 
دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدير  نژاد  موسوی  می گردد.م الف:18699  ارسال  تجديدنظر 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطاریه تبصره ماده 101

پرونده:9200487/2  بايگانی  شماره  پرونده:9204002004000196/1  شماره   7/483
شماره ابالغيه:139305102004001891 آگهی ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده كالسه: 
9200487 بدينوسيله به بدهکار پرونده آقای مجيد كشاورزی شريف آبادی كه برابر 
گزارش مامور مربوطه )واحد پست نشاط اصفهان(به نشانی: اصفهان – خيابان شهيد 
رجايی – خيابان مهر – بن بست اركيده – پالک 49 مورد شناسايی واقع نگرديده ابالغ 
می گردد كه طبق تقاضای بستانکار بانك اقتصاد نوين اصفهان مورد وثيقه ششدانگ 
پالک ثبتی به شماره 113/93 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان موضوع سند رهنی شماره 
به آقای مرتضی  37556-1388/08/18 تنظيمی دفترخانه شماره 129 اصفهان متعلق 
ارزيابی كارشناس  قرار گرفته است طبق  بانك در رهن  آن  مقابل طلب  باقری كه در 
رسمی دادگستری به مبلغ 518/700/000 ريال ارزيابی گرديده لذا برابر ماده 101 آيين 
نامه اجرايی بدينوسيله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاريخ درج آگهی 
بايد كتبًا اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد ارزياب مجدد به مبلغ 
يك ميليون و پانصد هزار ريال به اداره اجرا تسليم داريد در صورتی كه به ترتيب مقرر 
الف:18671  قيمت آگهی خواهد شد.م  به همان  ارزيابی قطعی و  اعتراض نرسيد  فوق 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
ابالغ 

 9209980358101030 پرونده:  شماره   9310110370100581 نامه:  شماره   7/484
بايگانی شعبه: 930018 در پرونده كالسه 930018ت17 جواد صالحی فرزند  شماره 
رضا متهم است به قتل عمدی مرحوم مرتضی پيکان پور كه حسب محتويات پرونده 
مجهول المکان می باشد وی اخطار می شود چنانچه وكيل دارد ظرف مدت يك هفته به اين 
دادگاه معرفی نمايد در غير اينصورت وكيل تسخيری تعيين خواهد شد تصميم قانونی 
تجديدنظر.م الف:19109  دادگاههای  مجتمع   – نظر  چهارراه  شد.نشانی:  خواهد  اتخاذ 

شعبه 17 دادگاه كيفری استان اصفهان 
ابالغ 

7/485 شماره درخواست: 9310460350800007 شماره پرونده: 9209980350800710 
شماره بايگانی شعبه: 920734 آقای علی اكبر يزدانی با قيموميت نورانگيز اسماعيلی و 
با وكالت ايرج حقانی دادخواستی به خواسته تجديدنظرخواهی از دادنامه 93/3/28-464 
به اين دادگاه تقديم نموده است از آنجا كه تجديدنظر خوانده مريم رستمی مجهول المکان 
می باشند به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 روز جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه 8دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه نمايند و چنانچه پاسخی دارد 
تجديدنظر  دادگاه  به  كيفيت  همين  با  پرونده  اينصورت  غير  در  نمايد  ارائه  دادگاه  به 
ارسال می گردد.نشانی:اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيکبخت-ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان-طبقه3-اتاق315. م الف:19064 هاشمی مديردفتر شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضار

7/486 شماره درخواست: 9310460365600036 شماره پرونده: 9209980365601705 
اتهام  به  آقای مجتبی رضوانی  ابالغ  آگهی  پيشنويس  بايگانی شعبه: 921705  شماره 
ايراد ضرب و جرح عمدی با شیء برنده و تمرد و توهين نسبت به مامور و توهين به 
مقدسات جمهوری اسالمی ايران و ... از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 921705 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده 
به  مراتب  كيفری  امور  در  دادرسی  آيين  قانون  ماده115  اجرای  در  بدينوسيله  است 

نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور 
شد.م الف:19047  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه  يك  از   پس 

شعبه سی و هفتم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع3(
احضار

7/487 شماره درخواست: 9310460365600037 شماره پرونده: 9309980365600371 
شماره بايگانی شعبه: 930371 پيشنويس آگهی ابالغ آقای مهدی سلطانيان و خانم مريم 
فرخ نژاد به اتهام خيانت در امانت در خصوص يك فقره چك تخليه به شماره 873649 و 
... از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 930371 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده است بدينوسيله در اجرای ماده115 
قانون آيين دادرسی در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهی در شعبه 37 دادياری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگويی به اتهام 
خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد.م الف:19049 شعبه سی و هفتم دادياری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع3(
احضار

7/488 شماره درخواست: 9310460360000034 شماره پرونده: 9209980360001192 
شماره بايگانی شعبه: 921192 نظر به اينکه آقای مرتضی آتشين به اتهام هتك حرمت 
و تهديد و شركت در ضرب و جرح حسب شکايت آقای معين معينی زاده فرزند حسين 
از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 921192ب21 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 
نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون 
ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور 
شد.م الف:19045  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه  يك  از   پس 

شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع3(
احضار

7/489 شماره درخواست: 9310460360000035 شماره پرونده: 9209980360001192 
شماره بايگانی شعبه: 921192 نظر به اينکه آقای داوود مشهدی به اتهام هتك حرمت و 
تهديد و شركت در ضرب و جرح حسب شکايت آقای معين معينی زاده فرزند حسين از 
طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 921192ب21 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب اصفهان در امور كيفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور 
شد.م الف:19043  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه  يك  از   پس 

شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع3(
ابالغ 

شماره   9310100352803535 و   9310100352803536 ابالغنامه:  شماره   7/490
حقيقی:  شونده  ابالغ   931008 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980359700283 پرونده: 
تاريخ حضور:  نشانی مجهول المکان  دو  هر  ابراهيمی  عديد   -2 گل محمد سعيدی   -1
1393/08/29 ساعت: 09:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيکبخت-

در  حضور:  علت  شماره216  اصفهان-طبقه2-اتاق  استان  كل  دادگستری  ساختمان 
خصوص شکايت ابراهيم قاطع عليه شما مبنی بر جرح با چاقو در وقت مقرر فوق جهت 
جزايی  عمومی  دادگاه   102 شعبه  شويد.م الف:19073  حاضر  شعبه  اين  در  رسيدگی 

شهرستان اصفهان
ابالغ 

شماره   9310100352803534 و   9310100352803533 ابالغنامه:  شماره   7/491
حقيقی:  شونده  ابالغ   930621 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980352800020 پرونده: 
تاريخ  مجهول المکان  نشانی  غالمرضا  فرزندان  سهيال صفاری   -2 سيما صفاری   -1
حضور: 1393/08/29 ساعت: 11:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد 
نيکبخت-ساختمان دادگستری كل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: 
در خصوص دعوی شکرا... شاه زيدی به طرفيت شما مبنی بر اعسار در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد.م الف:19071 شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزايی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
7/492 شماره درخواست: 9310460352100013 شماره پرونده: 9209980352101591 
دادخواستی  غالمحسن  فرزند  كريمی  بهاره  خواهان   921869 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادگاههای  تقديم  طالق  خواسته  به  محمد  فرزند  جعفری  فرشيد  خوانده  طرفيت  به 
عمومی  دادگاه  يکم  و  بيست  به شعبه  رسيدگی  كه جهت  اصفهان  عمومی شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت 
اتاق شماره 459 ارجاع و به كالسه  ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 4 
پرونده فوق ثبت گرديده كه با صدور قرار ارجاع امر به داوری و به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
از جرايد  يکی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و ظرف مهلت يك هفته نسبت به معرفی يك نفر از اقارب خود كه متاهل بوده و حداقل 
سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور 
اقدام نمايد.م الف:19041 شعبه بيست و يکم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان 

اصفهان 
ابالغ رای 

7/493 شماره دادنامه: 9309970350500397 شماره پرونده: 9209980350500622 
وردنجانی  حسينی  مهدی  سيد  آقای   -1 خواهان ها:   920636 شعبه:  بايگانی  شماره 
2- آقای سيد محسن حسينی وردنجانی با وكالت آقای غالمرضا دانشمند به نشانی 
ساختمان پاسارگاد-طبقه  بعد از پمپ بنزين  فرقدانی –  سه راه سيمين –  اصفهان – 
سوم-واحد16 خواندگان: آقای علی شهيدی 2- آقای حسن شهيدی 3- خانم رضوان 
پريشانی فروشانی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چك گرد شکار: 
دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
دادخواست  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  ذيل  به شرح 
آقايان سيد مهدی و سيد محسن حسينی به طرفيت خانم رضوان پريشانی فروشانی و 
آقايان علی و حسن شهيدی به خواسته مطالبه مبلغ 262/000/000 ريال وجه شش فقره 
چك به شرح ضمائم دادخواست به همراه خسارات دادرسی و تاخير تاديه )به ترتيب 
پيوستی  مستندات  مصدق  تصاوير  به  توجه  با  وضامنين(  كننده  صادر  عنوان  تحت 
عدم  و  خواندگان  حضور  عدم  به  عنايت  با  و  است  خواندگان  ذمه  اشتغال  مبين  كه 
ايراد دفاعی مبين برائت ذمه آنان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و 
مستنداً به مواد 198و519 آيين دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
262/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5/347/000 ريال هزينه دادرسی 
و همينطور حق الوكاله و همچنين خسارات تاخير تاديه از تاريخ هر يك از چکها لغايت 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز 
رئيس شعبه  زباندان  می باشد.م الف:18262  اعتراض  قابل  دادگاه  اين  در  ابالغ  از  پس 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/494 شماره دادنامه: 9309970354100905 شماره پرونده: 9209980365101503 
شماره بايگانی شعبه: 930200 شاكی: آقای مصطفی صالحی به نشانی خ امام خمينی-
متهمين:  كاظمی  سردار  مس سرچشمه-ک  پاكمن-شهرک  بسيج-خ  قداره-خ   دستگرد 
1- خانم بی بی ناز صالحی 2- آقای ابوالفضل حالجی همگی به نشانی مجهول المکان 
ختم  پرونده  اوراق  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  زنا(  از  نامشروع)غير  رابطه  اتهام: 
در  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی 
فرزند  حالج  ابوالفضل   -2 خيرگرد  فرزند  صالحی  ناز  بی  بی  خانم  اتهام  خصوص 
وكالت  با  صالحی  مصطفی  آقای  شکايت  موضوع  نامشروع  رابطه  بر  دائر  صفرعلی 
آقای غفاری دادگاه با عنايت به فقد ادله كافی بر توجه اتهام و اينکه صرف ارتباط تلفنی 
محسوب   1375 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   637 ماده  موضوع  نامشروع  رابطه 
نمی شود لذا مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران رای بر برائت 
نامبردگان صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع 
دادگاه عمومی   115 رئيس شعبه  ربيعی  م الف:18263  است.  استان  تجديدنظر  محترم 

جزايی اصفهان 

ابالغ رای 
7/495 شماره دادنامه: 9309970351400864 شماره پرونده: 9209980351400864 
شماره بايگانی شعبه: 920864 خواهان: بانك ملت اصفهان به مديريت علی ديواندری با 
وكالت خانم مهناز روحانی به نشانی داران – خ ش مطهری –خ ابن سينا –جنب آژانس 
فرهنگ خواندگان: 1- خانم صديقه سادات رضويان به نشانی اصفهان – شهرک كوثر 
پ40، 2- شركت راه سعيد غدير به مديريت منير رضايت، 3-شركت   – –ک شمشاد 
خ 22بهمن-بعد از  نسيم راه جنت به مديريت مجيد سعيد همگی به نشانی اصفهان – 
پ67 خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده  مخابرات – 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست بانك ملت با وكالت خانم مهناز روحانی به طرفيت 1- خانم صديقه 
السادات رضويان فرزند سيد محمد 2- شركت راه سعيد غدير 3- شركت نسيم راه جنت 
تاديه  تاخير  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ريال  مبلغ 64/000/000  بر مطالبه  مبنی 
وفق قرارداد بانکی و دو فقره سفته به شماره های 462078و403318 دادگاه با توجه 
به استرداد دادخواست نسبت به خواندگان رديف دوم و سوم و با اجازه حاصل از بند 
الف ماده 107 قانون آيين دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می نمايد 
استان اصفهان  دادگاه تجديدنظر  اعتراض در  قابل  قرار صادره ظرف مهلت 20 روز 
می باشد و در خصوص خوانده رديف اول نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان 
كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينکه خوانده با اطالع از دعوی 
مطروحه هيچگونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده و دليلی بر پرداخت دين و برائت ذمه 
خويش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان 
قانون  مواد 522-198-519-515  به  در دعوی مطرح شده محق تشخيص مستنداً  را 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مواد 310-314 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 64/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/560/000 
ريال بابت هزينه واخواست سفته و دادرسی و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحيه بانك مركزی از 
تاريخ تقديم دادخواست 92/7/16 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:18264 

محمدی جرقويه ای رئيس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 953  آقای محمد خمسه عشری   7/496
به كالسۀ 3546/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ  در   24114 بشناسنامه  عشری  خمسه  غالمرضا  شادروان  كه  داده  توضيح 
93/5/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذيل:1- محمد خمسه عشری ش.ش 953 )فرزند( 2- مهين خمسه عشری 
ش.ش 1099 )فرزند( 3- بدری خمسه عشری ش.ش 28794 )فرزند( 4- شهين خمسه 
عشری ش.ش 34518 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:18338 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

 42100085944 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  عبدالهی  كاظم  آقای   7/498
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  3549/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست  به شرح 
خوراسگانی  عبدالهی  قاسمعلی  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   90/1/4 تاريخ  در   144 بشناسنامه 
خوراسگانی  عبدالهی  محسن  ذيل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت 
ميثم   -3 )فرزند(   702 ش.ش  خوراسگانی  عبدالهی  2-ياسر  )فرزند(   691 ش.ش 
ش.ش  خوراسگانی  عبدالهی  مقداد   -4 )فرزند(   140 ش.ش  خوراسگانی  عبدالهی 
كاظم   -6 )فرزند(  عبدالهی خوراسگانی ش.ش 4210041017  5- سجاد  )فرزند(   691
عبدالهی خوراسگانی  روزبه   -7 )فرزند(   42100085944 عبدالهی خوراسگانی ش.ش 
)فرزند(  عبدالهی خوراسگانی ش.ش 17825  مهری   -8 )فرزند(  ش.ش 4210445029 
 2596 ش.ش  عبدالوند  مريم   -10 )فرزند(   3 ش.ش  خوراسگانی  عبدالهی  جميله   -9
)همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد 
نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضی  كسی  هر  تا 
 آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18340 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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زنجبیل با تمام خواصی که دارد می تواند برای افرادی 
که از بیماری های خاصی رنج می برند مضر نیز باشد. 

 زنجبیل یک تنه می تواند طعم هر غذا یا ش��یرینی 
را ازاین رو به آن رو کن��د. عالوه بر طعم دهی خواص 
درمانی زیادی نیز برای این ادویه قائل ش��ده اند؛ اما 
با تمام خواصی که دارد می توان��د برای افرادی که از 

بیماری های خاصی رنج می برند مضر نیز باشد. 
زنجبیلبرایکاهشحالتنفخ

اگر همیشه نفخ می کنید توصیه می کنیم به چای خود 
کمی زنجبیل اضافه کنید و یا اینکه یک تکه  کوچک 
زنجبیل تازه و پوس��ت کنده بجوید. شما همچنین 
می توانید برای جلوگیری از نف��خ حاصل از خوردن 
حبوبات یک تا دو ورقه  نازک زنجبیل تازه را به غذای 
حاوی این مواد اضافه کنی��د. خواهید دید که حالت 
نفختان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

زنجبیلبرایتسکیندرد
نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد که افرادی 
که با ش��روع اولین عالئم میگرن یا سردرد زنجبیل 
مصرف می کنند درد کمتری احساس می کنند. به 
خاطر اینکه ترکیبات موجود در زنجبیل باعث مسدود 
شدن ترش��ح هورمون های التهاب زا می شود. نتایج 
بررسی های دیگر نیز نشان می دهد زنجبیل می تواند 

به بهبود و تسکین آرتریت کمک کند.
به عقیده  محققان افرادی که از آرتروز یا پولی آرتریت 
روماتوئید رنج می برند و روزانه پ��ودر زنجبیل میل 
می کنند درد و تورم کمتری در مفاصل خود احساس 
می کنند. توصیه می کنیم مقداری پودر زنجبیل به 
ش��یر یا چای خود اضافه کنید. می توانید از زنجبیل 

تازه برای تهیه  غذاهایتان نیز استفاده کنید.
زنجبیلبرایپیش�گیریازخطرابتالبه

سرطان
اگر درگذشته مردم از قحطی، و با و یا طاعون و غیره 
می مردند امروزه سرطان بالی جان انسان شده است. 
به نظر می رسد که چاره ای جز تالش برای پیشگیری 
از ابتال به این بیماری مهلک نی��ز وجود ندارد. نتایج 
پژوهش های متعدد نشان می دهد که زنجبیل حاوی 
ترکیباتی است که خواص ضد سرطانی دارند. محققان 
مشاهده کرده اند که زنجبیل با سلول های سرطانی 
تخمدان مقابله می کنند. نتایج بررسی های دیگر نیز 
نشان می دهد که مصرف زنجبیل تازه باعث کاهش 

التهاب های کولون )روده( می شود.
زنجبیلدردورهبارداری:آرییانه؟

در خص��وص مص��رف زنجبی��ل در دوره  ب��ارداری 
اتفاق نظ��ری بین محقق��ان وج��ود ن��دارد. نتایج 
پژوهش های مختلف نتایج مختلفی را نیز نشان داده 
است. برخی از مطالعات نشان می دهند که رابطه ای 
بین مصرف زنجبیل و سقط جنین وجود دارد. نتایج 
بررسی های دیگر حاکی از این است که مصرف این 
ادویه باعث بروز مش��کالت و عوارض��ی در این دوره 
می شود. درحالی که بررسی های متعدد دیگر نشان 
می دهد که مصرف زنجبیل در دوره  بارداری نه تنها 
مش��کلی به بار نمی آورد بلکه باعث تسکین حالت 
تهوع نیز می شود. به همین دلیل توصیه می کنیم که 
شما قبل از مصرف مکمل یا خود زنجبیل با پزشکتان 
مشورت کنید. چون بسیاری از خانم ها برای مقابله 
باحالت تهوع های صبحگاهی از این ادویه اس��تفاده 

می کنند. 
زنجبیلباعثب�روزالتهابهایدهانى 

مىشود
در طب سنتی این اعتقاد وجود دارد که زنجبیل گرمی 
است و باعث گرم شدن بدن می ش��ود؛ یعنی اینکه 
باعث می شود بدن گرمای بیشتری تولید کند. امکان 
دارد این مسئله نیز باعث بروز التهاب دردهان و مخاط 
شده و ایجاد سوزش یا خارش کند. اگر شما با مصرف 
زنجبیل احساس التهاب و سوزش دردهان داشتید از 

مصرف آن بپرهیزید.
زنجبی�لباع�ثتس�کینحال�تتهوع

مىشود
اگر به دلیل ورود یک ویروس ب��ه بدنتان و یا حالت 
تهوع ناش��ی از ماش��ین گرفتگی و غیره دچار حالت 
تهوع می ش��وید زنجبیل می تواند به دادتان برسد. 
پودر، نوش��یدنی زنجبیل، قرص و یا مربای آن باعث 
تس��کین معده و جلوگیری از آش��وب آن می شود. 
نتایج پژوهش ها نشان می دهد که زنجبیل به اندازه  
داروی اس��کوپوالمین یا همان هیوسین مؤثر عمل 
می کند. این دارو که بدون نس��خه تجویز می شود و 
برای پیشگیری از ماش��ین گرفتگی، دل درد و غیره 

مصرف می شود.
زنجبیلمىتواندباعثکاهشقندخون

شود
نتایج یک پژوهش جدید نش��ان می ده��د که پودر 
زنجبیل در افرادی که از دیابت ن��وع 2 رنج می برند 
باعث کاهش قند خون می ش��ود. اگر شما نیز از این 
بیماری رنج می بری��د و نگران می��زان قند خونتان 
هستید با پزش��ک معالجه  خود در خصوص مصرف 
زنجبیل مشورت کنید. اگر پزشکتان تشخیص بدهد 
که مصرف این ادویه با داروهایتان تداخل ایجاد نکند 
می توانید از آن برای کنترل هر چه بیشتر قند خونتان 

استفاده کنید.

فوایدومضراتزنجبیل
برایسالمتى

سالمت

داستان

کوتاه

چراوقتىعصبانىهستیم
دادمىزنیم؟

استادی از شاگردانش پرسید: 
چرا ما وقتی عصبانی هستیم 

داد می زنیم؟
چ��را م��ردم هنگامی ک��ه 
خشمگین هستند صدایشان 
را بلند می کنند و سر هم داد 

می کشند؟
شاگردان فکری کردند و یکی 
از آن ه��ا گفت: چ��ون در آن 

لحظه، آرامش و خونسردی مان را از دست می دهیم.
استاد پرس��ید: اینکه آرامش مان را از دس��ت می دهیم درست است 
اّما چرا باوجودی که طرف مقابل کنارمان ق��رار دارد داد می زنیم؟ آیا 
نمی توان با ص��دای مالیم صحبت کرد؟چرا هنگامی که خش��مگین 

هستیم داد می زنیم؟
شاگردان هرکدام جواب هایی دادند اّما پاسخ های هیچ کدام استاد را 

راضی نکرد.
سرانجام استاد چنین توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر 
عصبانی هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد. آن ها برای 

این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند.
هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و 

آن ها باید صدایشان را بلندتر کنند.
سپس استاد پرس��ید: هنگامی که دو نفر عاش��ق همدیگر باشند چه 

اتفاقی می افتد؟
آن ها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلی به آرامی باهم صحبت می کنند. 
چرا؟ چون قلب هایشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله قلب هایشان 

بسیار کم است .
استاد ادامه داد: هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی 

می افتد؟
آن ه��ا حت��ی ح��رف معمول��ی ه��م باه��م نمی زنن��د و فق��ط در 
 گوش ه��م نج��وا می کنند و عشقش��ان بازه��م به یکدیگر بیش��تر 

می شود.
سرانجام، حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه 
می کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله ای بین قلب های آن ها 

باقی نمانده باشد.
امیدوارم روزی رس��د که تمامی انس��ان ها قلب هایش��ان به یکدیگر 

نزدیک شود!

آیفون7خورشیدیاست؟
گزارش ها حاکی از این است 
ک��ه آیف��ون 7 ب��ه قابلی��ت 
ان��رژی  از  پش��تیبانی 
خورش��یدی و ضد آب مجهز 
خواهد بود.به نق��ل از پایگاه 
کریستین تودی، این شایعات 
پیش تر درباره آیف��ون 6 نیز 
مطرح بود اما ازآنجاکه در این 
گوشی محقق نش��د مجدداً 
گمانه زنی هایی مطرح ش��ده 
 مبن��ی ب��ر اینک��ه آیف��ون هف��ت ای��ن امکان��ات را خواه��د

 داشت.
 همچنین گفته می ش��ود که آیف��ون هفت از قابلیت ض��د آب بودن

 برخوردار اس��ت. البته بسیاری از گوشی های هوش��مند اندرویدی 
در حال حاض��ر از این ام��کان به��ره  می برند.این قابلی��ت اولین بار 
درگوشی های اکس��پریا سونی دیده ش��د که بیش��تر کاربران آن را 
پس��ندیدند زیرا اس��تفاده از گوش��ی موبایل در مجاورت آب امری 

اجتناب ناپذیر است. 
فقط تفاوت اصلی در این است که کل گوشی اپل و تمامی مدارهای 
آن احتماالً ضد آب خواهند بود که از آسیب دیدگی گوشی در زیرآب 
جلوگیری می کند.هنوز برای گمانه زنی درب��اره تاریخ عرضه آیفون 
هفت خیلی زود است و کاربران باید حدود یک سال دیگر برای عرضه 

آیفون بعدی منتظر باشند.

گرانترینکتضدگلولهجهان
محقق��ان سوئیس��ی کت 
طراح��ی  ضدگلول��ه ای 
کرده اند که ع��الوه بر دارا 
بودن ی��ک تهوی��ه هوای 
داخلی، ب��ا بهره من��دی از 
880 قطعه الماس س��یاه، 
عن��وان گران تری��ن ک��ت 
جهان را به خود اختصاص 
داده است. این کت از مواد 
سبک وزن ساخته شده و در 
طراح��ی الی��اف ضدگلول��ه آن از فناوری پیش��رفته ش��رکت 
Croshield استفاده شده اس��ت. خاصیت ضدگلوله بودن این 
کت سطح دو )level II( اعالم شده است که به معنای محافظت 
در برابر ش��لیک گلوله از اس��لحه  با کالیبر 9 میلی متر است. در 
گران ترین کت جهان باقیمت نجومی 3.2 میلیون دالر، از 880 
قطعه الماس س��یاه به وزن 140 قیراط استفاده ش��ده است که 
اط��راف دکمه های اس��تیل لب��اس را تزئین کرده ان��د.از دیگر 
ویژگی های برجس��ته این کت، وجود ی��ک تهویه هوای داخلی 
درون لباس است که به راحتی با فشار یک دکمه فعال شده و بدن 

فرد را در گرمای هوا خنک می کند.

محل احتمالی سقوط هواپیمای 
مالزیایی پرواز MH 370به نواری 
باریک محدودش��ده؛ اما مش��کل 
اینجاس��ت که همین نوار باریک 
هم منطقه بس��یار وس��یعی را در 
اقیانوس در برمی گیرد.در بامداد 8 
مارس 2014 / 17 اسفند 1392، 
هواپیمای پرواز 370 هواپیمایی 
مال��زی از مقص��د کواالالمپور در 
مس��یر پرواز خود به پکن، جایی 
بر ف��راز اقیانوس گم ش��د. به رغم 
جلب توجه گسترده جامعه جهانی و عملیات وسیع جستجو، هواپیما تاکنون پیدا نشده 
است. به تازگی هیئت ایمنی حمل ونقل استرالیا گزارشی را منتشر کرد که در آن، منطقه ای 
از اقیانوس که احتماالً هواپیما در آن سقوط کرده، به نوار باریکی محدودشده است. کماکان 
اقیانوس آن قدر وسیع و عمیق است که یک هواپیما را به سادگی در خود پنهان کند، اما امید 
زیادی می رود که بقایای پرواز -370MH در این نوار 650 کیلومتری از بستر اقیانوس 
آرمیده باشد.جستجوگران به جای بررسی داده ها و تکه پاره های یافت شده از پرواز برای 
کش��ف دلیل حادثه، به س��یگنال های متعددی که از هواپیما و به هواپیما ارسال ش��ده 
بود پرداختند و س��عی کردند از این طریق مح��ل آن را پیدا کنند. ارتباط��ات رادیویی، 

اسکن های راداری و تماس های تلفنی 
انجام شده از اتاقک خلبان )کاک پیت( 
و تماس های بی پاسخ از مرکز کنترل 
زمینی، همگی تصوی��ر بزرگ تری را 
ش��کل داده اند. به رغم این که ارتباط 
با خلبان ها از هم��ان اوایل پرواز قطع 
شد، مخابره خودکار داده ها از هواپیما 
تا چند ساعت بعد ادامه یافت. آخرین 
تماس موفق بین واپیما و مرکز کنترل 
ترافیک در ساعت 8:19 به وقت مالزی 
انجام شد و کنترل زمینی هم تالشی 

ناموفق برای ارتباط با هواپیما در ساعت 9:15 صبح داشت.جستجوگران با این اطالعات، 
سناریوهای مختلفی را برای الگوهای هدایت در حالت خلبان خودکار )اتو پایلوت(، خطای 
انسانی و همچنین سرعت و ارتفاع احتمالی پیش از سقوط اجرا کردند. نویسندگان گزارش 
با این فرض که هواپیما پس از عبور از تنگه ماالکا به سمت جنوب و به سوی اقیانوس هند 
تغییر مس��یر داده، باریکه ای به طول 350 مایل دریایی )تقریباً 650 کیلومتر مستقیم( 
از اقیانوس را که در آن بیشترین احتمال س��قوط هواپیمای MH-370 می رود، تعیین 
کرده اند. به این ترتی��ب، دور بعدی کاوش اقیانوس در جس��تجوی هواپیما در این باریکه 

انجام خواهد شد.

اخترشناسان توانستند برای نخستین بار، بخشی 
از بزرگ ترین ساختار عالم یعنی شبکه کیهانی را 
درزمانی که تنها 3 میلیارد سال از عمر عالم گذشته 

بود، تهیه کنند.
گروهی از دانش��مندان به رهبری اخترشناس��ان 
موسسه اخترشناس��ی مکس پالنک آلمان، اولین 
نقش��ه س��ه بعدی از دنی��ای »نوج��وان« را خلق 
کردن��د؛ یعنی زمانی ک��ه تنها 3 میلیارد س��ال از 
مهبانگ گذش��ته بود. این نقش��ه که از داده های 
رصدخان��ه دوقل��وی کک در هاوایی تهیه ش��ده، 
میلیون ها سال نوری پهنا دارد و تصویر جذابی را از 
ساختارهای بزرگ »تاروپود کیهانی« که از آن به 
استخوان بندی ساختار کیهان هم تعبیر می شود، 

در معرض دید قرار می دهد.
ش�رحعکس:الگوی سه بعدی ش��بکه کیهانی 
)تاروپود عال��م در بزرگ ترین مقی��اس( در فاصله 
10.8 میلیارد سال نوری از زمین. عرض مکعب 2.5 
میلیون سال نوری، ارتفاع آن 6 میلیون سال نوری 

و عمق آن 100 میلیون سال نوری است. 
در بزرگ ترین مقیاس عالم، ماده در شبکه بزرگی 
از س��اختارهای رش��ته ای موس��وم ب��ه »تاروپود 
کیهانی« مرتب شده است؛ که تارهای آن میلیون ها 
س��ال نوری پهن دارند. ماده تاریک که هیچ نوری 
از خود نمی تاباند، اس��تخوان بندی ای��ن تاروپود 
را تش��کیل می دهد و با گاز هیدروژن نخس��تین 
که از مهبان��گ بازمانده، فراگرفته ش��ده اس��ت. 
کهکش��ان های قابل رؤیت همچ��ون راه گیری ما 
هم درون این تاروپود ق��رار دارند، ولی تنها بخش 

کوچکی از حجم آن را تشکیل می دهند.
 ح��ال گروه��ی از اخترشناس��ان ب��ه رهب��ری

 خی  گان لی، پژوهشگر دوره فوق دکترا در موسسه 

اخترشناس��ی مکس پالن��ک، نقش��ه ای از جذب 
هیدروژن را تولید کرده اند که پراکندگی سه بعدی 
بخشی از جهان را در فاصله 11 میلیارد سال نوری 
از ما نش��ان می دهد )ای��ن اولین باری اس��ت که 
نقش��ه ای از تاروپود کیهانی به ای��ن بزرگی تهیه 
می ش��ود(. ازآنجاکه رصد چنی��ن فاصله طوالنی 
مستلزم نگاه به عقب در طول زمان نیز هست، این 
نقشه، مراحل اولیه شکل گیری ساختار کیهانی را 
درزمانی نش��ان می دهد که جهان تنها یک چهارم 
عمر کنونی خود را داش��ت )نزدیک به 14 میلیارد 
س��ال از عمر عالم می گذرد( و کهکشان ها در حال 

گذراندن »رشد جهشی« بودند.
ب��رای تهیه ای��ن نقش��ه از کهکش��ان های کم نور 
پس زمین��ه به عن��وان منبع نور اس��تفاده ش��د؛ 
چراکه در برابر نور آن ها می ش��د گازها را به لطف 
ویژگی ه��ای ج��ذب هی��دروژن مش��اهده کرد. 
طول موج هریک از خطوط طیف جذبی هیدروژن 
نش��ان دهنده وجود گاز در فاصله ای مش��خص از 
ما بود. ترکیب تم��ام اندازه گیری ها در کل میدان 
دید به گروه امکان داد که نگاهی به س��اختارهای 
رشته ای غول آسا که تا میلیون ها سال نوری وسعت 
دارند، بیندازند و نه تنها بتوانند س��اختار تاروپود 
کیهانی را آش��کار کنند که جزئی��ات عملکرد آن 
را نیز فاش کنند؛ این که چگونه آن گاز نخس��تین 
در مس��یر این تاروپود به کهکشان ها رسید و مواد 
اولیه تشکیل کهکشان ها، س��تارگان و سیارات را 

فراهم کرد.
پیش ازای��ن گم��ان می رفت که با تلس��کوپ های 
کنونی، استفاده از کهکشان های کم نور پس زمینه 
برای این منظور غیرممکن باشد؛ تا این که لی نشان 
داد این تص��ور غلط اس��ت. وی و همکارانش برای 

اطمینان از موفقیت، یک زمان رصد را در رصدخانه 
دوقلوی کک به دست آوردند؛ رصدخانه ای مجهز 
به دو تلسکوپ 10 متری که بزرگ ترین رصدخانه 
نیمکره ش��مالی و یکی از پربازده ترین تلس��کوپ 

جهان به شمار می رود.
شرحعکس: الگوی س��ه بعدی شبکه کیهانی در 

فاصله 10.8 میلیارد سال نوری از زمین
نقشه س��ه بعدی به دس��ت آمده جذب هیدروژن، 
نشان دهنده بخشی از جهان در فاصله 11 میلیارد 
س��ال نوری از ما اس��ت )و اولین باری که نقش��ه 
تاروپ��ود کیهان��ی در چنی��ن فاصله دوردس��تی 
تهیه ش��ده اس��ت(. ازآنجاکه رصد چنی��ن فاصله 
دوردس��تی مس��تلزم نگاه به عقب در زم��ان نیز 
هست، نقش��ه حاصله نش��ان دهنده مراحل اولیه 
ش��کل گیری س��اختار کیهانی درزمانی است که 
جهان تنها یک چهارم عمر کنونی خود را داش��ت، 
 در دوره ای که کهکشان ها در حال »رشد جهشی«

 بودند.
رصدخانه کک میزبان بزرگ تری��ن و ازنظر علمی 
س��ازنده ترین تلس��کوپ روی زمی��ن اس��ت. دو 
تلسکوپ 10 متری نوری/ فروسرخ آن در نزدیکی 
قله موناکی در جزیره هاوایی، مجهز به مجموعه ای 
از ابزاره��ای پیش��رفته ش��امل تصویربرداره��ا، 
طیف نگاره��ای چندمنظ��وره، طیف نگاره��ای 
باکیفیت ب��اال، طیف س��نجی می��دان تجمعی و 
پیشرفته ترین دس��تگاه های اپتیک سازگار برای 

حذف اثرات اپتیکی مخرب جو در جهان است.
طیف س��نج تصویرب��رداری کیفی��ت پایی��ن )یا 
LRIS( یک اب��زار طیف س��نجی و تصویربرداری 
طی��ف مرئ��ی چندبع��دی اس��ت ک��ه در س��ال 
1993 / 1372 راه ان��دازی ش��د و در کان��ون 
کاس��گرین تلس��کوپ کک 1 نصب ش��ده اس��ت. 
این طیف س��نج از زمان راه ان��دازی تاکنون دو بار 
به روزرس��انی عمده را تجربه کرده و قابلیت هایش 
افزایش یافته اند: بازوی دوم بهینه س��ازی شده ای 
برای طول موج ه��ای کوتاه تر به آن اضافه ش��ده و 
آشکارس��ازهای جدی��دی ک��ه در طول موج های 
بلندتر )س��رخ و فروسرخ( حس��اس ترند، روی آن 
نصب ش��ده اند. درنتیجه حساسیت بس��یار باالی 
ابزار، امکان بررس��ی هر چیزی از دنباله دارها )که 
ویژگی ه��ای جالب توجهی در قس��مت فرابنفش 
طیف دارن��د( و نور آبی ش��کل گیری س��یارات را 
 تا نور س��رخ هر چیز دوردس��تی فراه��م می کند.

 اب��زار LRIS همچنی��ن گس��تره ای از حداکث��ر 
50 هدف را ضبط می کند و به ویژه برای بررس��ی 
خوشه های کهکشانی در دوردست ترین بخش های 
آسمان و سال های کودکی و نوجوانی جهان مفید 

است.
رصدخان��ه کک بنی��ادی غیرانتفاع��ی و حاصل 
شراکت انستیتو فناوری کالیفرنیا )کلتک(، دانشگاه 

کالیفرنیا و ناسا است.
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نخستین نقشه سه بعدی از عالم پنهان منتشر شد
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