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 با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان
تشکیل کارگروه تخصصی برای 

ترویج افکار امام خمینی)ره( 2
 عامل حادثه اسیدپاشی تنها

2 یک نفر است
بهداد سلیمی :6 سهمیه المپیک را 

می خواهیم 6

  زمان ثبت نام و برگزاری 
آزمون های ارشد و دکتری از امروز 

آذرماه شهروندان به صورت 
آزمایشي سوار مترو می شوند

 4 هزار شغل  در شهرضا
 ایجاد می شود 

 6 میلیون کارت سوخت
 حذف می شود
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60 درصد مدارس استان 
تخریبی است

 فردا ؛ برگزاری آیین شکر گزاری تجدید حیات زاینده رود 

3هزار مدرسه نیازمند تغییر سیستم های گرمایشی است

3

3 5

 برای استانداردسازی تجهیزات گرمایشی 74 درصد از مدارس استان به بیش از 18 میلیارد تومان
 اعتبار نیاز است

 برگزاری آیین ش��کر گزاری تجدید حیات زاینده رود  فردا )18 آب��ان ماه ( در ضلع جنوب 
ش��رقی پل خواجوی اصفهان صورت می گیرد.آیین ش��کر گزاری تجدید حیات زاینده رود 
توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان با مشارکت اداره کل آموزش وپرورش استان 

برگزار می شود.
همچنین صداوسیما، آموزش وپرورش، محیط زیست، استانداری، شهرداری و عموم مردم 
در برگزاری این آیین مشارکت دارند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در جلسات برگزارشده، نمایندگان اصفهان درخواست دائمی شدن آب زاینده رود را داده اند 
تا هرچقدر هم آب کم باشد، اما قطع نش��ود.نیره اخوان پیرامون رهاسازی آب زاینده رود و 

جریان آن در اصفهان اظهار کرد: این آب برای کش��ت پائیزه اختصاص داده شده و ما هفته 
گذشته از وزیر دعوت کردیم تا او همراه با حجت االس��الم ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس 
شورای اس��المی به اصفهان بیاید و در آن تفاهم نامه ای امضا شد تا آب رودخانه زاینده رود 
دائمی باشد.وی افزود: در جاری شدن کشت پاییزه، تدوین شد که اگر آب را تا آخر بدهند 
تا محصول به ثمر برسد و اگر دراین بین مشکالتی به وجود بیاید، خسارت آن تقبل می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: آب باید برای مدت زمان 
کشت که محصول به عمل می آید اختصاص داده شود و از زمان بذر کاشتن تا به ثمر رسیدن 

محصول، به صورت تضمینی آب را می رسانند.

 برگزاری همایش ملی شعر آیینی 
72 خط اشک

 همای��ش مل��ی ش��عر آیین��ی 72 خ��ط اش��ک، 16 و 
17 آذر امس��ال در دانش��گاه اصفهان برگزار می ش��ود. 
حجت االسالم والمس��لمین جعف��ر عم��ادی دبیر گفت: 
اولین همایش شعر آیین 72 خط اشک به صورت استانی 
ویژه دانشجویان پیام نور استان و در سال دوم ویژه کلیه 
دانشجویان استان برگزار شد.وی ادامه داد: این کنگره در 
سال سوم به صورت ملی ویژه تمامی دانشجویان سراسر 
کشور برگزار شد و امسال در چهارمین سال برگزاری، این 
همایش ویژه دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاهی 
برگزار خواهد شد.دبیر چهارمین همایش ملی شعر آیینی 

72 خط اشک...

رسول زرگرپور به مناس�بت رها سازی مرحله  
اول آب زاینده رود پیامی صادر کرد.

به نق�ل از اداره کل روابط عمومي اس�تانداري 
 اصفه�ان، مت�ن ای�ن پی�ام بدی�ن ش�رح

 می باشد:
مردم شریف و شهید پرور اصفهان

ضمن آرزوی قبول�ی عزاداری ها و س�وگواری 
ش�ما عزیزان که امس�ال نیز با ش�کوه و شعور 
مثال زدني خ�ود در ی�ک فضای معن�وی و در 
 کمال امنیت و آرامش برگ�زار نمودید به اطالع 

می رس�اند که طبق برنام�ه ریزی ه�اي انجام 
 ش�ده ، اولی�ن مرحل�ه رهاس�ازی آب س�د 
زاین�ده رود ب�ه منظور ش�روع کش�ت پائیزه 
بخشي از اراضي کش�اورزي حوضه زاینده رود 
 به حول و ق�وه الهی صورت پذیرفته اس�ت که 

پنج شنبه آب به شهر اصفهان هم رسید.
از ش�هروندان عزیزدرخواس�ت م�ي گردد که 
با توج�ه به مصادف ش�دن این موض�وع با ایام 
ش�هادت س�رور و س�االر ش�هیدان حض�رت 
اباعب�داهلل الحس�ین )ع( ب�ا وج�ود مس�رت 

 خاطر خ�ود به لحاظ جاری ش�دن آب رودخانه 
زاین�ده رود، حرم�ت ای�ن ای�ام ش�ریف را 
 حف�ظ نم�وده و ش�کر گ�زار درگاه احدی�ت

 باشند.
امیدواری�م همانگونه که به برکت ایام تاس�وعا 
و عاش�وراي حس�ینی و دع�ای ع�زاداران 
حض�رت اباعب�داهلل )ع( ش�اهد ب�ارش ه�ای 
مطلوب�ی در نق�اط مختل�ف اس�تان بودیم در 
 آینده نیز ش�اهد نزول ب�رکات و تفض�ل الهی

 باشیم.
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دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

پیام استاندار 
به مناسبت رهاسازي مرحله اول آب زاینده رود
 براي جاري شدن دوباره زاینده رود 

شکرگزار خداوند باشیم

نصب ایستگاه های هیدرومتری در مسیر زاینده رود

هفت ماه مقدس برای زاینده رود با انجام تعهدات وزارت نیرو

اختصاص 4۰۰ میلیون مترمکعب آب به زاینده رود و تاالب گاوخونی به طور موقت

تأسیس شورای هماهنگی زاینده رود

تفاهم نامه جریان دائمی آب زاینده رود امضا شد



اخبار کوتاهيادداشت

»ظريف« به دلیل حضور در مذاکرات 
هسته ای 20 آبان به مجلس نمی رود

معاون کنس��ولی و مجلس وزارت خارجه اعالم ک��رد: وزیر امور 
خارجه هفته آینده به دلیل پیش رو بودن مذاکرات هس��ته ای با 
1+5، امکان حضور در صحن علنی مجلس برای پاس��خگویی به 

سؤال نماینده مشهد را ندارد.
 حسن قشقاوی معاون کنس��ولی و مجلس وزارت امور خارجه با 
اشاره به دس��تور کار 20 آبان ماه صحن علنی خانه ملت مبنی بر 
بررسی سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه، اظهار داشت: حدود یک ماه و نیم قبل ما 
با هیئت رئیسه و آقای کریمی قدوسی به عنوان نماینده سؤال کننده 
توافق کردیم که 20 آبان سؤال نماینده مشهد از آقای ظریف در 
صحن علنی مطرح و بررسی شود.وی افزود: آن زمان هنوز تاریخ 
  ً دقیق مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 مشخص نشده بود اما بعدا
بنا شد روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی یعنی 18 و 19 آبان 
مذاکرات سه جانبه بین آقای ظریف وزیر خارجه، جان کری وزیر 
امور خارجه آمریکا و کاترین اش��تون مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا برگزار ش��ود و روز سه ش��نبه 20 آبان در مس��قط 
پایتخت عمان مذاکرات هس��ته ای بین ای��ران و مجموعه 5+1 
برگزار خواهد شد.قشقاوی در ادامه تصریح کرد: یک ماه و نیم قبل 
که تاریخ 20 آبان برای رسیدگی به سؤال کریمی قدوسی از وزیر 
خارجه تعیین ش��د و در این زمینه توافق کردیم، آن زمان تاریخ 
دور بعدی مذاکرات قابل پیش بینی نبود، با توجه به این موضوع 
آقای ظریف وزیر امور خارجه سه شنبه هفته آینده در صحن علنی 
حضور نمی یابد و بنده امروز این موض��وع را به صورت مکتوب به 
هیئت رئیسه مجلس اعالم می کنم تا تاریخ  دیگری برای رسیدگی 
به سؤال وزیر خارجه در نظر گرفته شود.معاون کنسولی و مجلس 
وزارت امور خارجه تأکید کرد:  وزارت خارجه این آمادگی را دارد 
که پاسخگوی س��ؤاالت نمایندگان مجلس باشد، معموالً  سابقه 
دارد که وزیر خارجه ازآنجایی که ماهیت کارش بیش��تر خارج  از 
کشور اس��ت، به خاطر مأموریت های ضروری و رسمی،  نتواند در 
برخی جلس��ات داخلی حضور یابد و این گونه شرایط مسبوق به 

سابقه است.

سرکوب شیعیان برای عربستان 
آرامش به همراه نمی آورد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی گفت: سرکوب 
شیعیان و کشتار عزاداران امام حسین)ع( نمی تواند برای عربستان 
آرامش به همراه بیاورد.عبدالرحمان رستمیان افزود: علت اقدامات 
و موضع گیری های شدید اخیر مقامات عربستان نسبت به شیعیان 
نگرانی از آموزه های شیعی است.وی افزود: عاشورا نمادی است از 
ایستادگی در برابر ظلم و سازش نکردن با بیدار و حکومت جور، و 
مقامات عربستان به همین دلیل از افزایش گرایش به برپایی مراسم 
عاش��ورا واهمه دارند.نائب رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: آن ها به همین دلیل از برگزاری 
مراسم عزاداری در این کشور نگران هستند و واهمه دارند، اما باید 
بدانند برخوردهای قهری و کشتار عزاداران نمی تواند آن ها را به 
خواسته هاشان برساند.رستمیان افزود: کشتار مردم عزادار باعث 
روشن تر شدن افکار عمومی و تداوم بیش��تر و گسترده تر چنین 
مراسمی خواهد شد.وی با اشاره به حکم اعدام شیخ النمر نیز گفت: 
این مسئله نه تنها واکنش مردم کشور عربستان را به همراه داشت 
که آزادی خواهان جهان اسالم نسبت به آن موضع گرفتند.نماینده 
مردم دامغان در خاتمه گفت: ع��دم آزادی به گروه های مذهبی و 
برخورد فیزیکی با آن ها نه تنها باعث سلب آرامش عربستان می شود 
بلکه این کشور را در منطقه بیش ازپیش به حاشیه می برد.گفتنی 
است سه فرد مسلح شب عاشورا به سوی عزاداران امام حسین )ع( 
در روستای الدالوله در استان االحساء در شرق عربستان تیراندازی 
کردند که براثر این تیراندازی هفت نفر از عزاداران شهید و نه نفر 

زخمی شدند.

کار اوباما سخت شد
     پس از اعالم نتایج انتخابات س��نا امری��کا و پیروزی جمهوری 

خواهان در آن، کار برای مرد نخست کاخ سفید دشوار شد.
به نقل از گاردین، پس از اعالم نتایج انتخابات میان دوره ای مجلس 
سنای امریکا و شکس��ت دموکرات ها، بی هدفی و عدم شفافیت 
سیاس��ت خارجه دولت اوباما را بیش از گذش��ته آشکار می کند.

باراک اوباما، مرد نخست کاخ سفید که روزی وعده بازسازی قدرت 
ایاالت متحده را به مردم داده بود، به نظر این روزها گرفتار بحران 
شده اس��ت. مردی که پس از خروج نیروهای امریکایی از خاک 
عراق، با به راه انداختن جنگی تازه در خاورمیانه آتش��ی دیگر به 
پا کرد.عالوه بر این، اوباما در طول دوران ریاست جمهوری خود، 
مأموریت دیگری نیز بر عهده دارد و آن رسیدن به یک توافق جامع 
هسته ای با ایران اس��ت. البته دستیابی به چنین توافقی نخست، 
ملزم به تواف��ق قطعی و نهایی ب��ا دولت ایران و س��پس موافقت 
کنگره با رفع کامل تحریم هاست. در مذاکرات ایران و شش قدرت 
جهانی، سایه کنگره امریکا بسیار به چشم می خورد چراکه بخشی 
از تحریم های اعمالی علیه ایران از سوی این کنگره است. در این 
مسئله نیز همچون موارد دیگر، ایاالت متحده نقش مهم و بی چون 
و چرایی را ایفا می کن��د. مردم امریکا و به وی��ژه طرفداران حزب 
دموکرات امیدوارند که باراک اوباما از فرصت دوساله باقی مانده از 

دولتش به نحوه احسن و شایسته استفاده کند.

مشکل بیکاری و اعتیاد با نوشتن 
چند خط مقاله حل نمی شود

 یک عضو گروه اجتماعی مجلس گفت: سن مصرف دخانیات در 
کشور پائین تر آمده و مصرف آن در زنان نیز افزایش یافته است.

عباس قائد رحمت بیان کرد: مصرف دخانیات مانند سیگار و توتون 
ضررهای زیادی برای هر کش��ور دارد، دخانیات به جامعه آسیب 
وارد می کند و س��رمایه اصلی جامعه برای تفکر و کار کردن را از 
بین می برد.قائد رحمت ادامه داد: افراد به این مواد عادت می کنند 
و با بی قراری نسبت به آن فکر کرده که نیاز به مصرف بیشتر دارند 
برای همین بیشتر استفاده می کنند.اقائدرحمت با اشاره به راه های 
مقابله با گسترش مصرف مواد دخانی گفت: بحث های کارشناسی 
باید از خانه و خانواده شروع شود و از متخصصان روان شناسی در 
این رابطه استفاده کرد و در این میان رسانه ها نیز باید از کارشناسان 
تیزبین و توانمند در این راستا بهره ببرند اما متأسفانه در حال حاضر 

از نیروی کارشناسان استفاده زیادی نمی کنیم.
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    قس��ط  چهارم از دور دوم آزادسازی دارایی های مسدود ش��ده ایران به حساب بانک مرکزی 2
واریز شد.مبلغ 500 میلیون دالر آمریکا بر اس��اس توافق ایران و گروه 1+5 بابت بدهی کشور 
هندوستان در قالب قسط چهارم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی 

ایران واریز شد.

رئیس موسسه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی )ره( استان 
اصفهان، دو رس��الت مهم مؤسسه تنظیم و نش��ر آثار امام 
راحل را تشریح کرد.، حجت االس��الم عباس کمساری در 
دیدار و بازدید برخی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
و اعضای کمیسیون فرهنگی از نگارستان امام خمینی)ره( 
و مؤسسه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی)ره( اظهار کرد: 
اصفهان به واسطه جایگاه مردم در انقالب اسالمی و جایگاه 
هنر و ادب کش��ور در س��ال 73 به دس��تور حاج احمد آقا 
خمینی شعبه ای از این موسسه در اصفهان تأسیس شد.وی 
با اشاره به تأس��یس موزه ای بزرگ در کنار حرم مطهر امام 
خمینی)ره( خاطرنشان کرد: اغلب آثار ارائه شده در این موزه 
به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( اصفهان 
تهیه شده است که برای عموم مردم به نمایش درخواهد آمد.

رئیس موسسه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی )ره( استان 
اصفهان عنوان کرد: رویکرد جدید مؤسس��ه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی)ره(عالوه بر تداوم کارهای هنری و ادبی، 
بنا بر ارتباط گیری مستمرتر و مؤثرتر با دانشگاه ها و محافل 
علمی و حوزه های علمیه استان اصفهان است که در همین 
راس��تا تفاهم نامه های خیلی خوبی اخیراً ب��ا حوزه علمیه 
اصفهان و امام جمعه اصفهان امضاشده است.کمساری در 
ادامه اش��اره ای به فرمایش مرجع عالی قدر آیت اهلل حسین 
مظاهری کرد و افزود: متأس��فانه هر دس��تگاهی از زاویه و 
دید خودش به امام خمینی )ره( نگاه کرده اس��ت، یکی از 
حربه های دشمن جدایی افکار و اعتقادات امام خمینی)ره( 
با بدنه اجتماع اس��ت که تاکنون موفق نش��ده اس��ت.این 

مس��ئول بیان کرد: در ماه های اخیر ارتباط گیری خوبی با 
مسئوالن استانی ازجمله استاندار اصفهان طی بازدیدشان 
از این مجموعه صورت گرفته است و همه در راستای ترویج 
افکار و تبیین ابعاد شخصیتی امام راحل در سطح اجتماع 
اعالم آمادگی کرده اند.وی تأکید کرد: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار و ارزش های امام خمینی)ره( ذاتاً دو رسالت مهم دارد، 
نخس��ت متولی تنظیم آثار حضرت امام )ره( است و سپس 
ترویج افکار و اعتقادات حضرت امام راحل در جامعه است 
که برای تحقق این امر نیازمند همکاری و همیاری عمومی 
هس��تیم.رئیس موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی 
)ره( اس��تان اصفهان اضافه کرد: ما حقیقت��اً اعتقادداریم 
که جایگاه ش��ورا، یک جایگاه واالیی اس��ت و حلقه اتصال 
مردم و حاکمیت و دولت است، همچنین معتقدیم شورای 
اسالمی شهر و مخصوصاً کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
در مباحث فرهنگی، متولی فرهنگ عمومی شهر است و در 
این راستا همکاری فی مابین مؤسسه و اعضای شورای شهر 
مشکل گشا خواهد بود.کمس��اری متذکر شد: قبول داریم 
که در معرفی ابعاد شخصیتی و سیره حضرت امام راحل به 
جهان کوتاهی کرده ایم و نیازمندیم که گام های مؤثرتری را 
در این راستا قدم برداریم.رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره( در ادامه به ارائه گزارشی مختصر پیرامون 
فعالیت های صورت گرفته از سوی این مؤسسه و برنامه های 
آتی خود برای اعضای شورای شهر پرداخت و عنوان داشت: 
ما در حال حاضر از هنر و فرهنگ به منظور ترویج افکار امام 

راحل در سطح جامعه بهره برداری می کنیم.

این مس��ئول بیان داش��ت: ارتباط گیری با حوزه هنری و 
برگزاری جش��نواره های هنرهای تجس��می، کالس های 
آموزش بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه نویسی و جشنواره 
بزرگ مهر در س��طح کش��ور ازجمله اقدامات و برنامه های 
مدنظر این مؤسس��ه برای روزهای آتی است.کمساری در 
پایان از تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور جوانان برای 
ترویج افکار و ابعاد شخصیتی حضرت امام راحل در فضای 
مجازی ش��بکه های اجتماعی خبر داد و گف��ت: برگزاری 
سلسله نشست های گوهر معرفت با همکاری کانون حسنات 
به طور ماهانه و با موضوع سیره علوی از منظر امام خمینی 

از دیگر اقدامات است.
فعالیت های مؤسس�ه تنظیم و نش�ر آث�ار امام 

خمینی اصفهان بايد اطالع رسانی شود
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فعالیت های 
مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار ام��ام خمینی اصفه��ان باید 
اطالع رسانی شود. احمد شریعتی در بازدید خود از موسسه 
تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی اصفهان و نگارس��تان امام 
خمینی ضمن اب��راز خدا قوت به متولیان و مس��ئوالن امر 
در این موسس��ه به پاس کارها و فعالیت های انجام شده در 
طول این سال ها، اظهار کرد: متأسفانه این موسسه در بحث 
اطالع رسانی در س��ال های اخیر آن گونه که بایدوشاید در 
سطح شهر فعالیت نکرده و نتوانس��ته است در ذهن عموم 
مردم جایگاهی را کسب کند.وی در ادامه بابیان اینکه جایگاه 
امام راحل در جهان باید بیش از این وضعیت موجود باشد، 
تصریح کرد: زمانی که نگاه کوتاهی به تاریخ جهان و حضور 
پررنگ برخی از رهبران جهان چون گاندی و نلسون ماندال 
می اندازیم، متوجه می شویم که در معرفی ابعاد شخصیتی و 
وجودی امام راحل به مردم دنیا کوتاهی کرده ایم.نایب رئیس 
ش��ورای ش��هر اصفهان اضافه کرد: تبیین و تعریف جایگاه 
واالی امام راحل چه در داخل و برای قشر نوجوان کشور و چه 
در خارج از مرزهای کشور امروز یکی از وظایف دستگاه های 
فرهنگی است.وی بیان کرد: امروز با نهایت تأسف شاهدیم 
که پیوند خوبی با افکار امام راحل و قشر دانش آموزان کشور 
برقرار نشده است و بیان ابعاد متعدد سیره زندگی حضرت 
امام راحل به عنوان الگو برای س��طح عام��ه جامعه تبیین 
نشده است.ش��ریعتی اضافه کرد: از دیگر ظرفیت هایی که 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( می تواند از آن 
 به خوبی در راستای ترویج افکار و اعتقادات امام راحل از آن

 بهره ببرد.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی استان اصفهان تشريح کرد

يکی از حربه های دشمن جدايی افکار و اعتقادات امام خمینی)ره( با بدنه اجتماع است که تاکنون موفق نشده است

رکن آبادی: دشمن به دنبال يهودی سازی قدس بوده است

تشکیل کارگروه تخصصی برای ترویج افکار امام خمینی )ره(

واریز قسط چهارم دارایی های مسدود شده ایران

کري: ايران حق دارد از انرژی 
صلح آمیز هسته ای استفاده کند

   وزیران امور خارجه آمریکا و فرانس��ه در نشست خبری 
مش��ترک به تش��ریح مواضع جدید خود در مورد پرونده 
هس��ته ای ایران پرداختند.به نقل از شبکه الحدث، لوران 
فابیوس در این نشست خبري گفت: درباره مسئله مذاکرات 
با ایران در خصوص برنامه هسته ای آن مذاکره کردیم. ما 
در چارچوب 1+5 در این خصوص عمل می کنیم و بیست 
و چهارم نوامبر مذاکره خواهیم کرد. بس��یار حائز اهمیت 
است که فرانس��ه و آمریکا موضع خود را در این خصوص 
هماهنگ کنند.وی مدعی ش��د: ما در اینجا موضع خود را 
تکرار می کنیم و آن این است که حق ایران است که از انرژی 
هسته ای صلح آمیز استفاده کند، اما نه سالح اتمی و بر این 
اساس به مذاکرات و گفتگوها ادامه خواهیم داد. عالوه بر 
این موضوع، درباره لبنان و مس��ئله فلسطینی- اسرائیلی 
مذاکره کردیم.جان کری در این کنفرانس خبری مشترک 
با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانس��ه گفت: همان طور که 
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانس��ه گفت ما گفتگوهایی 
بسیار جامع و گسترده داشتیم ما توافق داریم که در شرایط 
بسیار پیچیده ای قرار داریم و با چالش های بسیار بزرگی 
روبرو هستیم. بااین حال ما همزمان معتقدیم که باید با این 
چالش ها برخورد کنیم چه این چالش ابوال باشد، چه داعش 
در سوریه یا عراق باشد یا ایران و افغانستان، آمریکا و فرانسه 
با یکدیگر همکاری دارند. ما درباره رویکردها و روش های 
برطرف کردن نگرانی های مربوط به مذاکرات هسته ای با 
ایران گفتگو کردیم. من با لوران موافقم؛ ایران حق داشتن 
برنامه صلح آمیز هس��ته ای را دارد اما اج��ازه تالش برای 
دستیابی به تسلیحات هس��ته ای َرا ندارد. ما بر این باوریم 
که اثبات این مسئله برای جهان بسیار ساده است که برنامه 
هسته ای ایران صلح آمیز اس��ت. بنابراین ما درباره مواضع 
مشترک و منافع مشترک خود گفتگو کردیم و دراین باره 
همکاری نزدیکی داریم و این ارتب��اط نزدیک و همکاری 
نزدیک در این زمینه طی چند هفته آتی ادامه خواهد یافت.

به عالوه ما به ش��دت پایبند و متعهد به ادامه فش��ار برای 
برقراری ثبات و توان دستیابی به صلح در خاورمیانه هستیم 
و این مسئله از محورهای گفتگوهای امروز بود. هم آمریکا و 
هم فرانسه نگرانی هایی عمیق درباره مسئله شهرک سازی 
دارند و بر لزوم خودداری همه طرف ها از رویارویی و تالش 
برای یافتن راهی برای بازگشت به مذاکرات تأکیددارند که 
بسیار مهم و حیاتی و تنها راه دس��تیابی و حصول صلح و 

ثباتی است که همه طرف ها می خواهند.
دو طرف همچنین درباره مسائل مختلف ازجمله مسائل 
آفریقا با یکدیگر تعامل و همکاری دارند و این همکاری ها 
 ظ��رف هفته های بس��یار نزدی��ک و گس��ترده تر خواهد

 بود.

حیدرپور در تشريح گزارش هیئت 
اعزامی کمیسیون امنیت ملی

 عامل حادثه اسیدپاشی تنها
 يک نفر است

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: بر اساس برداشت 
اولیه عامل بروز حادثه اسیدپاشی تنها یک نفر بوده 
 و ادع��ای س��ازمان یافته ب��ودن این حوادث اش��تباه

 است.
 عوض حیدرپور ش��هرضایی عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی در 
تش��ریح جزئیات سفر هیئت کمیس��یون متبوعش به 
اصفهان برای بررسی حادثه اسیدپاشی، گفت: گزارش 
این هیئت در نشست  فردا )روز یکشنبه 18 آبان( این 
کمیسیون قرائت و محورها آن موردبررسی و رسیدگی 

قرار می گیرد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس ش��ورای اسالمی، در 
تش��ریح مفاد و محوره��ای گزارش هیئ��ت اعزامی به 
اصفهان برای بررس��ی حادثه اسیدپاش��ی، افزود:  این 
هیئت بعد از دس��تور ویژه رئیس به شهر اصفهان اعزام 
ش��د و این تیم تحقیقاتی در دو نوبت در منطقه حضور 
یافته و گزارش کامل و جامعی را از دستگاه های مربوطه 

اخذ کرده است.
وی بابیان اینکه حادثه اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان 
صرفاً منطقه ای و اس��تانی بوده اس��ت، افزود: بر اساس 
برداش��ت اولیه عامل بروز این حادثه تنها یک نفر بوده 

و ادعای سازمان یافته بودن این حوادث اشتباه است.
حیدرپورش��هرضایی ادام��ه داد: طب��ق تحقیق��ات 
به عمل آمده 2 فرضیه درباره عامل حادثه اسیدپاش��ی 
مطرح شده، نخست اینکه این فرد یک بیمار روانی بوده 
و یا اینکه فرد اسیدپاش با هوشیاری و علم به جرم این 

اقدامات را انجام داده است.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس نه��م، از پیش��رفت 
روند بررس��ی پرونده حادث��ه اسیدپاش��ی در اصفهان 
خبر داد و گفت: خوش��بختانه س��رنخ های بس��یاری 
خوب��ی از س��وی دس��تگاه های اطالعات��ی و امنیتی 
به دس��ت آمده و برداش��ت ما از این مدارک و ش��واهد 
 این اس��ت که فرد خاطی به زودی و به راحتی دستگیر

  شود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی فضای عمومی اصفهان، 
افزود: خوش��بختانه فضای عمومی شهر از 10 روز قبل 
بس��یار مطلوب بوده و ش��رایط به حالت ع��ادی خود 

بازگشته است.
عضو هیئت اعزامی ب��ه اصفهان برای بررس��ی حادثه 
اسیدپاشی، ادامه داد: بر اس��اس نظر هیئت اعزامی به 
اصفهان باید یک س��ری اقدام��ات حفاظتی و انتظامی 
در اصفهان و دیگر نقاط کش��ور انجام ش��ود که تحقق 
 این موضوع نیازمند اصالح قانون مجرمان اسیدپاش��ی

است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 اتباع بیگانه بیش از يک میلیون فرصت شغلی
اند  را در کشور تصاحب کرده 

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات 
مجلس گفت: اتباع بیگانه یک میلیون و 300 هزار 
فرصت شغلی را در کش��ور تصاحب کرده اند که 
این امر توس��ط تمام نمایندگان مردم در مجلس 
جهت پیگیری و بررس��ی به وزیر کش��ور اطالع 
داده شده اس��ت. حس��ینعلی حاجی دلیگانی در 
نشست س��فیران خدمت روستای مورچه خورت 
در جم��ع اهالی این روس��تا اظهار کرد: فلس��فه 
برگزاری این گونه جلس��ات ارتباط تنگاتنگ بین 
مردم و مسئوالن اس��ت.وی بیان کرد: اگر امروزه ما مسئوالن در مورد عملکردمان 
در برابر مردم پاسخگو باشیم، قطعاً فردای قیامت که سخت تر از امروز خواهد بود در 
مقابل مردم شرمسار نخواهیم بود و باید همه مسئوالن در جهت تأمین رضایت خلق 
خدا بکوشند که این امر یک فریضه واجب الهی اس��ت.نماینده مردم شاهین شهر، 
میمه و برخوار در مجلس بابیان اینکه طرح سفیران خدمت شناسنامه ای از نیازها 
و حل و بررس��ی مشکالت حدود 40 ش��هر و روستای دو شهرس��تان شاهین شهر، 
میمه و برخوار اس��ت، ادام��ه داد: اج��رای دور اول و دوم مصوبات طرح س��فیران 
خدمت روس��تای مورچه خورت رضایت بخش بوده اس��ت.وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود بابیان اینکه امس��ال 100 درصد اعتبارات استانی توسط معاون 
محترم راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری به استان ها اختصاص یافته است، 
تأکید کرد: امسال از 7 میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای شهرستان شاهین شهر 
و میمه اختصاص یافته بر اس��اس تبصره 22 ماده 120 قان��ون بودجه، یک میلیارد 
و 200 میلیون تومان آن برای انتقال آب از شاهین شهر به سمت مورچه خورت در 
نظر گرفته ش��د.حاجی دلیگانی بابیان اینکه از 7 میلیارد تومان اختصاص یافته به 
شهرس��تان، 250 میلیون تومان دیگر جهت احداث شهرک دامپروری در نزدیکی 
این روستا است، تصریح کرد: با پیگیری های به عمل آمده 200 میلیون تومان از طرف 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت بازسازی میدان ورودی مورچه خورت و معابر این 

روستا اختصاص یافته است.

مش��اور وزیر امور خارجه بابیان این ک��ه »نمایندگان ایران 
اس��المی در مذاکرات به دنبال مذاکره در رابطه با مس��ائل 
هسته ای هستند« گفت: باید باقدرت از مواضع کشور در برابر 
دشمنان دفاع کنیم.  غضنفر رکن آبادی در همایش بررسی 
تحوالت غرب آس��یا اظهار کرد: ذخایر غنی انرژی و حرکت 
موج اسالم خواهی در منطقه سبب طمع دشمنان نسبت به 
کشورهای این منطقه شده است.وی بابیان این که »دشمنان 
برای نابودی انقالب اسالمی دس��ت به هر اقدامی می زنند« 
افزود: دشمن از دسیس��ه های مختلفی برای نابودی انقالب 
اسالمی استفاده کرده و کمک کردن به مظلومان که هدف 
نظام اس��المی بوده با اهداف آن ها در تضاد است. دشمن از 
دوران های گذشته به دنبال یهودی سازی قدس بوده است 
اما نتوانس��ته در برابر نیروهای مردمی به پیروزی برسد.وی 
از ایران اسالمی به عنوان کش��وری بی نظیر روی کره زمین 
یادکرد و گفت: در این کشور مردم با استفاده از رهنمودهای 

رهبری و قوانین اسالمی در برابر استکبار جهانی ایستاده اند 
و تاکنون به دستاوردهای بس��یاری رسیده اند.سفیر سابق 
کشورمان در لبنان به دس��تاوردهای علمی و نظامی ایران 
اسالمی اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر انقالب اسالمی کشتی 
ایران را در دریای پرتالطم منطقه هدایت کرده و به سالمت 
به مقصد رسانده اند و امروزه ایران اسالمی باثبات ترین کشور 

منطقه اس��ت.وی گفت: اس��تکبار جهانی ب��ه امنیت رژیم 
صهیونیستی بس��یار توجه دارد؛ زیرا این رژیم دست پرورده 
آمریکا، فرانسه و دیگر کشورهای استکباری است و معادالت 
و تصمیم های جهانی ب��ا توجه به امنیت ای��ن رژیم غاصب 
رقم خواهد خورد.وی بابیان بخشی از وقایع درگیری میان 
گروهای مقاومت و رژیم صهیونیس��تی تصری��ح کرد: ذلت 
این رژیم غاصب در مقابله با نیروه��ای حزب اهلل لبنان برای 
همگان به نمایش گذاشته شد.رکن آبادی خاطرنشان کرد: 
س��ازمان های اطالعاتی و امنیتی دنی��ا از گروهک تکفیری 
داعش حمایت می کنند و این گروهک برای ریشه کن کردن 
اس��الم ناب محمدی پا به میدان گذاشته است.وی برخی از 
ظلم هایی که رژیم صهیونیس��تی به مردم غزه کرده است را 
بیان کرد و گفت: بسیاری از مناطق ازدست رفته فلسطین باید 
با استفاده از زور بازگردانده شود زیرا قطع نامه های سازمان 

ملل اجرایی نخواهد شد.

امام جمعه اصفهان

 هدف داعش بدبین کردن دنیا 
به اسالم است

امام جمعه اصفهان گفت: داعش رو به س��وی شکست 
و نابودی پیش می رود، هدف نخست این جنایتکاران 

بدبین کردن دنیا به اسالم است.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی ن��ژاد در خطبه های 
دشمن ش��کن نماز عبادی سیاس��ی جمع��ه در جمع 
نمازگزاران ضمن توصیه خود و دیگران به تقوای الهی 
اظهار کرد: بر طبق فرمایش امام علی )ع( مرد کس��ی 
است که خواسته هایش را به تبع خواسته ها و دستورات 
خداوند قرار دهد.وی در ادامه به خطبه 190 نهج البالغه 
اشاره کرد و توضیح داد: در این خطبه به سه مورد مهم 

تأکید و سفارش شده است، نخس��ت امر نماز و توجه به این فریضه الهی است و نماز باعث 
قرب به سوی خداوند می شود.

امام جمعه اصفه��ان تصریح ک��رد: از منظ��ر خداوند و آیات ق��رآن کریم ب��رای مصلین 
کس��انی که نماز صحیح را به پا می دارند 10 صفت بیان ش��ده اس��ت نخست این خصلت 
 نمازگزاران و مصلین واقعی این است که در مقابل نعمت و نغمت بی طاقت نیستند و صبر

 دارند.
وی اشاره ای به سیره امام س��جاد )ع( کرد و اذعان داش��ت: امام زین العابدین )ع( از جمله 
مصلین واقعی بودند که بر مصیبت تحمل داشتند و در حال نعمت و نغمت خداوند را شکر 
می کردند، این به واسطه قدرت ایمان حاصله از اقامه صحیح نماز است.طباطبایی نژاد عنوان 
کرد: از خصلت های بارز یک مؤمن نخست تس��لیم خداوند بودن و سپس رضایت خداوند 
را بر آنچه که از جانب او وارد می شود چه در س��ختی و چه در آسانی مقدم شمارد، چنین 
مؤمنی بر طبق احادیث حتی از آهن هم سخت تر است.وی افزود: مؤمن واقعی خداوند هرگز 
با مقداری گرانی و یا ارزانی تغییر نمی کند و بر دین خدا پای��دار می ماند، رمز ماندگاری و 
جاودانگی یاران امام حسین )ع( طاقت و تحمل آن ها بر مصیبت ها و تسلیم نفس والیت، 
امامت و خداوند بودن آنها است.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در خطبه های دوم نماز 
جمعه با اشاره به مناسبت های تقویمی هفته پیش  رو و ایام شهادت امام زین العابدین اشاره 

و این ایام را تسلیت گفتند.
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یادداشت
كاهش چشمگير آسيب ها و انحرافات در عزاداري هاي اصفهان

 فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان گفت: با همكاري و تعامل پرش��ور مس��ووالن 
هيئت هاي مذهبي و پليس ياران محرم، امسال ش��اهد هيچ گونه آسيب و انحرافي در 

مراسم هاي عزاداري دهه اول ماه محرم نبوديم.
3

یادداشت

هنگام ارائه مدارک به مأموران پليس 
رسيد دریافت کنيد

     ني��روي انتظامي از مردم خواس��ت، هن��گام تحويل اوراق 
شناسايي خود به مأموران پليس، از آنان رسيد دريافت کنند.

ازآنجايی که پليس بر اس��اس وظايف ذاتي و قانوني خود و در 
راستاي برخورد با جرائم مختلف مانند تخلفات راهور، سوانح 
و تصادفات رانندگي و دس��تگيري ها از ش��هروندان مدارک 
شناسايي طلب می کند، در اين مواقع مأموران پليس بايد بر 
اساس دستورالعمل نيروي انتظامي پس از اخذ اوراق هويتي 
افراد، به آنان رس��يد ارائه دهند. بر اس��اس اي��ن گزارش، در 
مواردي که پليس به موجب قانون بايد مدارک شناسايي افراد 
را ضبط کند، براي اينكه شهروندان دچار سردرگمي نشوند، 
ارائه رسيد از سوي آنان ضروري است و مردم نيز بايد اين امر 

را خواستار شوند.

پيگيري آخرین وضعيت کارت هاي 
هوشمند   

  س��ازمان وظيفه عمومي از متقاضيان کارت هاي هوش��مند 
خواس��ت براي پيگيري آخرين وضعيت درخواس��ت خود به 

سامانه هاي ارتباطي اين سازمان مراجعه کنند.
سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي اعالم کرد: شهرونداني 
که براي تعويض کارت قديمي معافيت و يا پايان خدمت خود 
باکارت هوشمند اقدام کرده اند، براي پيگيري آخرين وضعيت 
درخواس��ت خود مي توانند از طريق سامانه هاي تلفن گويا به 
شماره ۰۹۶۴۸۰، پيامک به شماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ و يا بخش 
استعالمات پايگاه اطالع رسانی س��ازمان در سايت پليس به 

نشاني www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.

بهره برداری از فاز دوم تله کابين صفه 
ظرف ۱۰ روز آینده

مديرعامل ش��رکت توس��عه مجتمع های س��ياحتي ورزشي 
س��پاهان وابس��ته به ش��هرداري اصفهان با اش��اره به اينكه 
ايمن س��ازی ايس��تگاه چهارم در فاز دوم تله کابين در دست 
تكميل اس��ت، اعالم کرد: پروژه ف��از دوم تل��ه کابين آماده 
بهره برداری است و مسافر گيری اين طرح ظرف ده روز آينده 
آغاز می شود. پيام جواديان بابيان اين مطلب گفت: عمليات 
اجرايي فاز دوم تله کابين به طول ۸۵۰ متر حدفاصل گردنه 

باد و قلعه شاه دژ تكميل شده است. 
وي اف��زود: با توجه به اينكه ايس��تگاه فاز دوم تل��ه کابين در 
قله کوه و قلعه تاريخي ش��اه دژ ق��رار دارد اجراي اين طرح از 
حساسيت بااليي برخوردار است و هر اقدامي در اين محدوده 
بايد با هماهنگي ارگان های مربوطه ازجمله ميراث فرهنگي 
باش��د. مديرعامل ش��رکت توس��عه مجتمع های س��ياحتي 
ورزشي س��پاهان وابس��ته به ش��هرداري اصفهان با تأکيد بر 
ايمني ايستگاه فاز دوم تله کابين تصريح کرد: با توجه به اينكه 
ايس��تگاه چهارم تله کابين در قله کوه قرار داشت ايمني اين 
محدوده بسيار ضروري بود ازاين رو ايمن سازی و حصارکشي 

۸۰۰ متري در اين محدوده در دست انجام است. 
جواديان خاطرنشان کرد: حصارکش��ي ۵۰۰ متر از ايستگاه 
چهارم انجام شده است و مابقي آن ظرف ۱۰ روز آينده تكميل 
می شود. وي بابيان اينكه ساماندهي معبر منتهي به ايستگاه 
و قله کوه نيز در دس��ت انجام اس��ت، اظهار داشت: ظرف ده 
روز آينده با تكميل ايمن سازی و حصارکشي، مسافر گيری و 

فروش بليت فاز دوم تله کابين انجام خواهد شد. 

 زمان ثبت نام و برگزاری آزمون های 
ارشد و دکتری از امروز 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت نام دو 
آزمون  کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها را اعالم کرد.

دکتر حس��ين توکلی گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
ناپيوسته ۹۴ بدون تغييرات خاصی نسبت به سال گذشته، از 
ساعت ۲۰  امروز )شنبه ۱7 آبان ماه( از طريق سايت سازمان 

سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود.
وی همچني��ن اظهار کرد ک��ه ثبت نام آزم��ون نيمه متمرکز 
دکتری نيز همزم��ان با روز دانش��جو ۱۶ آذرم��اه به صورت 

اينترنتی از طريق سايت سازمان سنجش انجام می شود.
وی اف��زود: کليه داوطلبان ضرورت دارد ت��ا در مهلت در نظر 
گرفته ش��ده و پس از مطالع��ه دقيق دفترچ��ه راهنما و تهيه 
مدارک و اطالعات موردنياز ثبت نام به سايت سازمان مراجعه 

کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان س��نجش آموزش کشور گفت: بر اساس 
برنامه زمانی مشخص ش��ده آزمون کارشناس��ی ارش��د طی 
روزهای ۱۵ ال��ی ۱7 بهمن ماه ۹3 و آزم��ون دکتری نيز ۱۵ 

اسفندماه برگزار خواهد شد.

خاموشی ۵۰ درصد کوره های 
آجرپزی در شرایط اضطرار هوا

      اداره کل صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و اتحادي��ه صن��ف 
آجرپزی های اصفهان متعهد شدند در روزهايی که هوای اين 
شهر در شرايط هش��دار و اضطرار قرار می گيرد ۵۰ درصد از 
کوره های آجرپزی، خاموش و فعاليت اين مراکز متوقف شود.

بدون اش��اره به تعداد واحدهای آجرپزی در حاشيه اصفهان، 
تصريح کرد: اي��ن تعهد در کارگروه ويژه ش��رايط هش��دار، 
اضطرار و بحران هوا با حضور نمايندگان دستگاه ها و نهادهای 
مرتبط اتخاذ شد. در اين جلس��ه که با حضور مدير حفاظت 
محيط زيس��ت اس��تان اصفهان در اين اداره کل برگزار شد، 
نمايندگان استانداری، هواشناس��ی، صنعت،معدن تجارت، 
دانشگاه علوم پزشكی و انجمن های صنفی توليدکننده انواع 
آجر، گچ و آهک مستقر در ش��رق اصفهان حضور داشتند. در 
اين جلسه همچنين مقرر شد در شرايط بحرانی تمام کوره های 

آجرپزی اصفهان تعطيل شود. 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان نيز متعهد شد در شش ماه 
دوم سال، اطالعات مربوط به شرايط وارونگی دما را 7۲ ساعت 
قبل از وقوع اين پديده )وارونگی دما( به دبيرخانه برنامه جامع 

کنترل کيفی هوای استان اصفهان اعالم کند. 

اخبار کوتاه

SMS

  مديرعامل مجمع خيران مدرسه ساز استان اصفهان گفت: 
بر اس��اس آخرين گزارش های اعالم ش��ده از سوی اداره کل 
نوسازی و بهس��ازی مدارس اس��تان اصفهان تعداد ۲۹۶۰  
مدرسه در استان نيازمند تغيير سيستم های گرمايشی غيراستاندارد  نفتی 

و گازی هستند و نيازمند مشارکت بيشتر  خيران در اين زمينه هستيم.
 به گزارش خبرنگار زاينده رود، محسن جعفر پور در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه بابيان اينكه در حال حاضر در سطح اس��تان اصفهان ۵ هزار و 7۸7 
مدرسه وجود دارد، اظهار داش��ت: 33 هزار و ۴7۱ کالس درس در مدارس 
اس��تان وجود دارد که خدمات آموزش��ی را به دانش آموزان ارائه می دهد.

وی بابيان اينكه ۶۰ درصد از مدارس اس��تان اصفه��ان تخريبی و نيازمند 
مقاوم سازی است، افزود: ۱۰ درصد از مدارس استان نيز استيجاری است و 

بايد به حالت مالكيت دربيايد.
معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
بابيان اينكه ايجاد يک هزار و ۵۴۸ کالس در ب��رای يک نوبته کردن کامل 
مدارس استان ضروری اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر 7.۸ درصد از 
کالس های دوره  ابتدايی، 7.۴ درصد کالس های متوسطه اول و ۱.۲ درصد 

از کالس های متوسطه دوم به صورت دو نوبته برگزار می شود.
وی بابيان اينكه شهرستان های دور از مرکز اس��تان نيازمند ايجاد مدارس 
بيشتری هستند، افزود: در مرکز شهرستان های استان به نسبت به شهرها و 
روستاهای اطراف آن ها با توجه به تمرکز جمعيت در مرکز راه اندازی مدارس 
ضروری تر است.جعفر پور بابيان اينكه در حال حاضر ناحيه های ۱،3،۴ و ۵ 

شهر اصفهان نيز نيازمند ايجاد مدارس و مقاوم سازی مدارس هستند، گفت: 
در اين راس��تا در برخی از مناطق ش��هری که امكان ايجاد مدارس به دليل 

تراکم باال وجود ندارد با کمبود فضای آموزشی روبرو هستيم.
وی با تأکيد بر اينكه در حال حاضر ۲۸۰ پروژه نيمه تمام آموزشی در سطح 
اس��تان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: اين پروژه ها از آن دست پروژه هايی 
هس��تند که خيران تعهدات خود را در خصوص آن ها عم��ل کرده و منتظر 
اعتبارات دولتی هس��تند.معاون توس��عه مش��ارکت های مردمی اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان با تأکيد بر اينكه اعتبار موردنياز برای اتمام 
پروژه های نيمه تمام آموزشی اس��تان 3۵ ميليارد تومان برآورد شده است، 
اظهار داش��ت: اين در حالی اس��ت که در س��ال جاری و با توجه به افزايش 
اعتبارات دولتی در خصوص نوس��ازی مدارس استان اعتبار تخصيص يافته 
يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان بوده اس��ت.وی افزود: تاکنون در س��طح 
اس��تان اصفهان از اعتبارات دولتی درس های به صورت کامل احداث نشده 
است بلكه برای تكميل پروژه ها از اعتبارات دولتی استفاده می شود.جعفرپور 
در ادامه بابيان اينكه خيرين مدرسه س��از می توانند با ارائه امالک خود نيز 
در خصوص ساخت مدارس مشارکت کنند، ادامه داد: برای مثال کسی که 
زمين و آپارتمانی را برای امور آموزشی قرار دهد و آن را به سازمان خيرين 
مدرسه س��از واگذار کند اين خيري��ن در صورت نياز و ب��ا هماهنگی با خير 
فروخته ش��ده و هزينه آن در بهسازی، مقاوم س��ازی و يا نوسازی مدارس و 
فضاهای آموزشی هزينه می شود.وی در ادامه در خصوص استانداردسازی 
تجهيزات سرمايش��ی و گرمايشی مدارس اس��تان اصفهان نيز بيان داشت: 

بر اس��اس آخرين گزارش های اعالم ش��ده از س��وی اداره کل نوس��ازی و 
بهسازی مدارس استان اصفهان در حال حاضر س��ه هزار مدرسه به صورت 

غيراستاندارد و با استفاده از بخاری های نفتی و گازی گرم می شوند.
مديرعامل مجمع خيران مدرسه ساز اس��تان اصفهان اعتبار موردنياز برای 
تجهيز هر کالس درس به وسايل گرمايشی اس��تاندارد را ۶ ميليون تومان 
اعالم کرد و افزود: در اين راس��تا برای استانداردسازی تجهيزات گرمايشی 

7۴ درصد از مدارس استان به بيش از ۱۸ ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وی بابيان اينكه بر اس��اس مصوبه هيئت دولت، دولت آمادگی خود را برای 
تأمين اعتبار ۵۰ درصدی استانداردسازی تجهيزات گرمايشی مدارس اعالم 
کرده است، افزود: درصورتی که خيری ۵۰ درصد اعتبار را تقبل کند دولت 

در اسرع وقت ۵۰ درصد تعهد خود را انجام خواهد داد.
وی افزود: بر اساس آخرين مصوبه هيئت دولت خيران می توانند پروژه هايی 
را که دولت موظف به اجرای آن بوده و به دليل عدم بودجه کافی نيمه کاره 

مانده است را نيز به دست بگيرند و اجرايی کنند.
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حدود 3 هزار مدرسه در استان نيازمند تغيير سيستم های گرمایشی است

6۰ درصد مدارس استان تخریبی است

برگ��زاری آيين ش��كر گزاری تجديد حيات 
زاين��ده رود  ف��ردا )۱۸ آبان م��اه ( در ضلع 
جن��وب ش��رقی پ��ل خواج��وی اصفهان 
صورت می گيرد.آيين ش��كر گزاری تجديد 
حيات زاينده رود توس��ط اداره کل حفاظت 
محيط زيست استان با مش��ارکت اداره کل 

آموزش وپرورش استان برگزار می شود.
همچني��ن صداوس��يما، آموزش وپرورش، 
محيط زيست، استانداری، شهرداری و عموم 
مردم در برگزاری اين آيين مشارکت دارند.

درخواست اصفهانی ها دائمی شدن 
رودخانه است 

نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: در جلس��ات برگزارش��ده، 
نمايندگان اصفهان درخواست دائمی شدن 
آب زاين��ده رود را داده اند ت��ا هرچقدر هم 
آب کم باش��د، اما قطع نش��ود.نيره اخوان 
پيرامون رهاس��ازی آب زاينده رود و جريان 
آن در اصفهان اظه��ار کرد: اي��ن آب برای 
کش��ت پائيزه اختصاص داده شده و ما هفته 
گذش��ته از وزير دعوت کرديم ت��ا او همراه 
ب��ا حجت االس��الم ابوترابی ف��رد، 

نايب رئي��س مجلس ش��ورای اس��المی به 
اصفهان بيايد و در آن تفاهم نامه ای امضا شد 
تا آب رودخانه زاينده رود دائمی باش��د.وی 
افزود: در جاری شدن کشت پاييزه، تدوين 
شد که اگر آب را تا آخر بدهند تا محصول به 
ثمر برسد و اگر دراين بين مشكالتی به وجود 
بيايد، خسارت آن تقبل می ش��ود.نماينده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: آب بايد برای مدت زمان 
کشت که محصول به عمل می آيد اختصاص 
داده ش��ود و از زمان بذر کاش��تن تا به ثمر 
رس��يدن محصول، به صورت تضمينی آب 

را می رسانند.
وی تصريح کرد: اگر تغيي��ر وضعيتی پيش 
آمد و شرايط جوی تغيير کرد که البته اآلن 
وضعيت خوبی داريم و فصل بارش اس��ت، 

ممكن است وضعيت متفاوت شود.
اخوان گفت: اگر در اين شرايط آب ندادند، 
خس��ارت را اختصاص می دهند اما ما برای 
دائمی بودن آب درخواست کرده ايم و ايشان 
هم دستورش را داده اند تا هرچند هم آب کم 

باشد، اما قطع نشود.

اختص�اص ۴۰۰ ميليون مترمکعب 
آب به زاین�ده رود و ت�االب گاوخونی 

به طور موقت
     مديرکل محيط زيس��ت اس��تان اصفهان 
گفت: وزارت ني��رو ۴۰۰ ميليون مترمكعب 
آب را برای زاينده رود و ت��االب گاوخونی را 

به صورت مقطعی در نظر گرفته است.
حمي��د ظهراب��ی ب��ا اش��اره ب��ه اينكه آب 
زاين��ده رود ب��ا دو ه��دف کش��ت پايي��زه 
کش��اورزان ش��رق اصفهان و حقابه محيط 
زيستی رودخانه و تاالب ها به صورت مقطعی 
از س��د زاينده رود رهاس��ازی ش��ده است، 
اظهار داش��ت: در حال حاض��ر وزارت نيرو 
مكلف شده اس��ت ۱7۶ ميليون مترمكعب 
را به عنوان حقابه رهاس��ازی کند. وی بيان 
داشت: اميد اس��ت با بارندگی های مناسب 
ت��ا خردادم��اه ش��اهد وج��ود آب کافی در 
زاينده رود باش��يم. مديرکل محيط زيست 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اينك��ه هر دو 
س��ال يک بار تالش می ش��ود اين ش��رايط 
برای زاين��ده رود ايجاد ش��ود، تأکيد کرد: 
معاون��ت محيط زيس��ت طبيعی س��ازمان 

حفاظت محيط زيست با تعيين مشاور برای 
اخذ حقآب��ه زاينده رود و ت��االب بين المللی 
گاوخونی دارای برنامه ای مشخص است.وی 
افزود: بر اساس اين برنامه، بازه های )نقطه( 
مكانی در طول رودخانه ايجاد می شود تا با 
تبيين نياز اکولوژيكی منطق��ه حقابه الزم 
را از وزارت ني��رو مطالب��ه کنيم ب��رای اين 
کار ايس��تگاه های هيدرومت��ری در بازه ها 
نصب شده اس��ت و نياز اکولوژيكی محاسبه 
و ب��ه وزارت ني��رو اعالم می ش��ود. ظهرابی 
همچنين بر ضرورت اصالح الگوی کشت و 
آبياری توسط کشاورزان که به کاهش ميزان 
برداش��ت آب اين منطق��ه و رعايت حق آبه 

طبيعت منجر می شود، تأکيد کرد.
هفت ماه مقدس برای زاینده رود با 

انجام تعهدات وزارت نيرو
 مدي��رکل دفت��ر به هم پيوس��ته منابع آب 
حوضه های آبريز فالت مرکزی و قره قم و مرز 
شرقی درباره جاری شدن آب در زاينده رود 
از امروز گفت: با رهاس��ازی آب کش��اورزی 
به ميزان ۶۰۰ ميلي��ون مترمكعب تا تاريخ 
بيس��تم خردادماه س��ال ۱3۹۴ زاينده رود 
از خشكی خارج می ش��ود.مهرزاد احسانی 
بابيان اين ک��ه وزارت نيرو در س��ال جاری 
به صد درص��د تعهدات خود نس��بت به آب 
کش��اورزی حوضه زاينده رود عمل می کند 

گف��ت:  ۶۰۰ ميليون مترمكع��ب برابر با ۶۰ 
درصد حقابه های کش��اورزی است که تعهد 
داده بوديم آن را تأمين کنيم و در سال جاری 
با توجه به پيش بينی هايی که نسبت به بارش 
شده صد درصد تعهدمان را انجام می دهيم.

وی با تأکيد بر اين که شهر اصفهان در زمان 
مذکور زاين��ده رود زنده خواه��د بود، گفت: 
زاين��ده رود در کانون توجه دول��ت يازدهم 
بوده و از حدود هشت جلس��ه شورای عالی 
آب که برگزارش��ده دو جلس��ه اختصاصاً به 
مس��ئله زاينده رود پرداخت شده و مصوبات 
خوب��ی ني��ز در جلس��ه ده��م و س��يزدهم 
 ش��ورای عالی آب درزمين��ه زاينده رود اخذ

 شد.
هماهنگ�ی  ش�ورای  تأس�يس 

زاینده رود
مدي��رکل دفت��ر به هم پيوس��ته منابع آب 
حوضه های آبريز فالت مرک��زی و قره قم و 
مرز ش��رقی با تأکيد بر اين که دستگاه های 
مختلف در حال همكاری برای حل مش��كل 
حوضه زاينده رود هستند، تأکيد کرد: شورای 
هماهنگی زاينده رود با حضور اس��تانداران 
اصفهان، چهارمحال و بختياری، يزد، معاونان 
جهاد کش��اورزی، معاون��ان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، س��ازمان محيط زيس��ت و 
با رياس��ت وزارت نيرو تأسيس ش��ده است 
و تاکنون پنج جلس��ه برگزارش��ده اس��ت و 
در اي��ن جلس��ات تصميمات بس��يار خوبی 
برای مديري��ت مناب��ع حوض��ه زاينده رود 
گرفته ش��ده ک��ه ش��امل انس��داد چاه های 
غيرمجاز، تغيي��ر الگوی کش��ت، برخورد با 
 چاه های غيرمجاز و ساماندهی رودخانه اخذ 

می شود.
احس��انی با تأکيد بر اين ک��ه در حال حاضر 
3۸۰ ميلي��ون مترمكع��ب آب در س��د 
 زاينده رود ذخيره شده است گفت: با توجه به

 پيش بينی هايی که ازلحاظ وضعيت بارندگی 
صورت گرفته ان شاءاهلل تعهدات به مصارف 
کش��اورزی را عملی می کنيم و اگر وضعيت 
بارش ها بهتر باشد بيش از تعهدمان آبرسانی 

صورت خواهد گرفت.
وی با تأکي��د بر اين که پيش بينی می ش��ود 
در س��ال آبی ۹3-۹۴ مي��زان ۹۸۰ ميليون 
مترمكعب آب به زاينده رود وارد می ش��ود، 
گفت: در سال آبی ۹۱-۹۲ و ۹۲-۹3 )سال 
آبی از مهرماه آغاز و تا پايان ش��هريور آينده 
ادامه دارد( برای تأمين آب کشاورزی دچار 
مش��كل بوديم اما در پاييز و بهار سال ۹3 و 
 ۹۴ به صد درص��د تعهداتمان عمل خواهيم 

کرد.

تفاهم نامه جریان دائمی آب زاینده رود امضا شد 

 فردا ؛ برگزاری آیين شکر گزاری تجدید حيات زاینده رود  

شهردار اصفهان با اشاره به اينكه از ابتداي آذرماه شهروندان به صورت آزمايشي 
سوار مترو می شوند، اظهار داش��ت: براي راه اندازی مترو ، واگن ها بايد۲۰ هزار 

کيلومتر را به صورت آزمايشي تست کند.
دکتر س��يد مرتضي س��قاييان نژاد گفت:: ۱۰ کيلومتر از خط اول مترو آماده 

بهره برداری است ، البته ما نمی خواهيم مانند ش��يراز عجله کنيم چراکه مترو 
شيراز تست آزمايشي را انجام نداند و اين باعث شد، يک روز بعد از افتتاح، مترو 

تعطيل شود. 
وي بابيان اينكه يک رام شامل ۵ واگن با حضور معاون رئيس جمهور بر روي ريل 
قرار می گيرد، اظهار داشت: يكي از مشكالت اصلي مترو رسيدن مابقي واگن ها 

است که در اين رابطه از 3 طريق پيگير اين موضوع هستيم. 
دکتر س��قائيان نژاد اضافه کرد: ش��هرداري اصفهان به طور مستقيم و از طريق 
شرکت مادر تخصصي و شرکتي ديگر به صورت موازي پيگير ورود واگن ها است. 
وي بيان کرد: ازنظر فني مشكلي نداريم و اميدواريم تا پايان سال واگن ها وارد 
اصفهان شود. شهردار اصفهان با اش��اره به خط ۲ مترو گفت: مطالعات خط ۲ 
مترو انجام شده است و قرار است خط به صورت کامل در اختيار يک شرکت قرار 

گيرد تا با معضالت خط يک روبرو نشويم.
 دکترس��قائيان نژاد افزود: راه ان��دازی مت��رو به صورت جدي در دس��تور کار 
استانداري، شهرداري و س��ازمان قطار ش��هری قرار دارد تا هر چه سريع تر در 

اختيار مردم قرار گيرد. 

 خيابان خانه به بهارستان
 متصل می شود

مدير منطقه ۸ اصفهان با اشاره به پيشرفت ۹۰ درصدي خيابان نوبهار اظهار 
داش��ت: با تكميل احداث خيابان نوبهار، خيابان خانه اصفهان به بهارس��تان 

متصل می شود.
فره��اد جليل فر بابي��ان اين مطل��ب گفت: اح��داث خيابان نوبه��ار به طول 
 ۵۰۰ مت��ر از ش��مال غرب خان��ه اصفهان به س��مت بهارس��تان در دس��ت

 اجراست. 
وي افزود: عمليات اجرايي خيابان نوبهار تاکنون ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي 

داشته است. 
مدي��ر منطق��ه ۸ اصفه��ان هزين��ه اجراي��ي اي��ن خياب��ان را ۱.۵ ميليارد 
تومان عنوان ک��رد و اظهار داش��ت: خيابان س��ازی و احداث اي��ن خيابان تا 
 پاي��ان س��ال ج��اري تكمي��ل خواه��د ش��د و در اختي��ار ش��هروندان قرار 

می گيرد. 
جليل فر به آغاز عمليات اجرايي فاز سوم خيابان شهيدان کاظمي اشاره کرد و 
تصريح نمود: فاز سوم خيابان شهيدان کاظمي به طول ۴۰۰ متر با هزينه ۶۰۰ 

ميليون تومان در دست اجرا است.

شهردار اصفهان خبر داد:

آذرماه شهروندان به صورت آزمایشي سوار مترو می شوند

نصب ایستگاه های هيدرومتری در مسير زاینده رود

 گروه 
جامعه

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1441 |شنبه  17   آبان  1393 |14 محرم 1436



اخبار کوتاهيادداشت

اقتصاد کالن

 4 هزار شغل  در شهرضا
 ايجاد می شود 

معاون فرماندار ش��هرضا از ایجاد 4 هزار شغل با راه اندازی فاز 
یک منطقه ویژه اقتصادی شهرضا خبر داد.

 س��ید حمید بحرینی اظهار ک��رد: راه ان��دازی منطقه ویژه 
اقتص��ادی و بندر خش��ک در ش��هرضا یک��ی از راهبر دهای 
 اصل��ی م��ا در ای��ن منطق��ه ب��رای ح��ل معضل بی��کاری 

است.
وی ب��ا تش��کر از حمایت های وی��ژه فرماندار ش��هرضا برای 
راه اندازی پروژه های اش��تغال زایی افزود: فرماندار ش��هرضا 
به شدت پیگیر حل مش��کالت مربوط به طرح های اقتصادی 

این شهرستان است.

آغاز برداشت زعفران از مزارع نطنز
مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: عملیات برداشت زعفران از 
170 هکتار از مزارع شهرستان نطنز آغازشده و تا پایان آبان 
ماه ادامه دارد. عبدالرضا مهدی بادی اظهار کرد: در دومین ماه 
از فصل پاییز، شهرس��تان نطنز حال و هوای دیگری به خود 
گرفته و برداشت زعفران یا طالی س��رخ در این ماه آغازشده 

است.
مدیر جهاد کش��اورزی نطنز بابیان اینکه بیش��ترین س��هم 
تولید زعف��ران در شهرس��تان متعلق به ش��هر ط��رق رود و 
روس��تاهای اط��راف آن اس��ت، تصری��ح ک��رد: پیش بینی 
می ش��ود به ازای ه��ر هکت��ار مزرع��ه 8 کیلوگ��رم زعفران 
خشک برداش��ت ش��ود که در این صورت کل تولید زعفران 
در این شهرس��تان ب��ه بیش از ی��ک ه��زار و 350 کیلوگرم 
خواهد رس��ید.وی خاطرنش��ان کرد: باوجود خشکس��الی و 
کاهش منابع آبی در شهرس��تان افزایش س��طح زیر کش��ت 
 زعفران مورد تأکید و حمایت مدیریت کشاورزی شهرستان

 است.
مهدی بادی گفت: شهرستان نطنز قطب اول سطح زیر کشت 
زعفران در استان اصفهان است و در فصل پاییز اشتغال زایی 

فصلی خوبی را نیز به دنبال دارد.

 نام گذاری ۱4 تا ۲۵ آبان ماه با 
عنوان دهه ايمنی راه ها

     مدیر راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان 
گفت: 14 تا ۲5 آب��ان به عنوان ده��ه ایمنی راه ه��ا، باهدف 
افزایش ایمنی و کاهش سوانح و حوادث رانندگی در جاده ها، 

نام گذاری شده است.
فرزاد دادخواه همزمان با آغاز دهه ایمنی راه ها در نشس��ت با 
مس��ئوالن متولی، با اشاره به اینکه بیش��ترین آمار حوادث و 
تلفات ناشی از رانندگی عامل انسانی است تمام دستگاه های 
متول��ی در ارتقا فرهنگ س��ازی و آموزش صحی��ح رانندگی 
در جاده ها باید تالش کنن��د، افزود: افزای��ش تولید خودرو، 
کمب��ود آموزش های مه��ارت رانندگ��ی در جاده ه��ا، عدم 
رعای��ت قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگ��ی و ... را از مهم ترین 
عوامل حوادث ناش��ی از رانندگی در جاده ها اس��ت.وی بیان 
داش��ت: در این دهه با هم��کاری تمام دس��تگاه های متولی 
نظیر اورژانس، هالل احمر، پلیس راه، ش��هرداری، حمل ونقل 
و پایانه ها، صداوسیما، بهداش��ت و درمان، آموزش وپرورش، 
اداره فرهنگ و ارش��اد و دس��تگاه های امداد ج��اده ای مانور 
 و آموزش ه��ای ایمنی به خص��وص در مدارس اس��تان انجام 
می ش��ود.دادخواه خاطرنش��ان کرد: در این جلسه مقرر شد 
روابط عمومی دس��تگاه های متولی نس��بت به اطالع رسانی 
فعالیت ها، برگ��زاری مصاحبه و میزگرده��ای خبری، انجام 
ام��ور تبلیغات��ی و فرهنگی، برگ��زاری دوره های آموزش��ی، 
برگزاری مانور و همایش اقدامات الزم را انجام دهند.گفتنی 
است در این جلس��ه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان به عنوان دبیرخانه س��تاد اطالع رس��انی دهه ایمنی 
 راه های استان مش��خص و برنامه های این دهه تهیه و تدوین

 شد.

 چراغ سبز آمريکايی ها برای 
حضور در ايران

برخی از شرکت های خودروس��از آمریکایی عالقه خود برای 
حضور در دومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران را 
ابراز کردند.دومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران 

دهم آذرماه در تهران برگزار می شود.
تاکنون حضور شرکت های بزرگ خودروساز اروپایی و آسیایی 
ازجمله فیات، بنز، فولکس واگن، ولوو، پژو، رنو، هیوندای و کیا 
در این همایش قطعی شده است به گونه ای که بسیاری از این 
شرکت ها در س��طوح عالی و برخی نیز در سطح مدیرعامل و 

رییس هیئت مدیره در ایران حضور خواهند یافت.
در این شرایط بر اساس جدیدترین اخبار به دست آمده، برخی 
از شرکت های خودروس��از آمریکایی نیز تمایل خود را برای 

حضور در این همایش ابراز کرده اند.

بیکاری نگرانی جهانی سال ۲۰۱۵
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش��ی اعالم ک��رد : افزایش نرخ 
بیکاری و نابرابری های درآمدی نگرانی اصلی مقامات جهانی 

در نشست سال ۲015 خواهد بود.
همه ساله مقامات بلندپایه جهان در داووس سوئیس گردهم 
می آورد تا به موضوعات نگران کننده اصلی که کشورهایشان 

با آن ها مواجه هستند ، بپردازند.
نتایج تحقیقات یک هزار و 800 کارش��ناس نش��ان می دهد 
افزایش نابرابری های درآمدی در رأس فهرس��ت موضوعات 

نگران کننده کشورها قرار دارد.
جدیدترین تحقیقات نش��ان می دهد افزایش ن��رخ بیکاری 
نیز به عن��وان موض��وع نگران کننده دوم در نشس��ت ۲015 
موردبررس��ی قرار خواهد گرفت.کارشناسان می گویند سایر 
موضوعات ازجمله افزایش رقابت جغرافیای راهبردی ، تنش 
فزاینده بین روسیه و غرب ، تشدید ملی گرایی ، عدم مدیریت 
صحیح ، مسائل زیست محیطی ، اهمیت بهبود وضع بهداشت و 
سالمت کشورها و اقتصاد جزء ده موضوع موردبررسی نشست 

بعدی قرار دارد.

4
نرخ تورم روستایی کشور 18/9درصد شد

     مرکز آمار ایران با اعالم شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهرماه 
سال جاری، نرخ تورم در روستاها را 18.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 11.8 درصد اعالم کرد.

شاخص کل )بر مبنای 100=13۹0( در مهرماه سال 13۹3 عدد ۲0۶.0 را نشان می دهد که نسبت به 
ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است. 
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یک مق��ام مس��ئول در وزارت نی��رو از اختص��اص 500 
میلیارد تومان برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب 

زیرزمینی در بودجه ۹4 خبر داد.
تقي عبادي در خصوص بودجه س��ال 13۹4 بخش آب و 
آبفا اظهار داشت: با تصویب هیئت وزیران و پیگیری های 
انجام ش��ده با مجلس شورای اس��المی، بودجه سال ۹4 

یک بودجه تحولی در بخش آب خواهد بود که از مباحث 
سازه ای به سمت تحول در بخش های غیرسازه ای سوق 

داده شده است. 
مدیرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، 
زیس��ت محیطی آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در بودجه 
س��ال آینده 500 میلی��ارد توم��ان برای اج��رای طرح 

 تعادل بخش��ی مناب��ع آب زیرزمینی اختص��اص خواهد
 یافت. 

وی از پیگیری اعتبار الزم برای طرح تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی در س��ال جاری در این دفت��ر با همکاری 
دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا و شرکت 

مدیریت منابع آب ایران خبر داد .
عبادی با اش��اره به تدوین طرح مدیریت پروژه در وزارت 
نیرو بیان داش��ت: وقتی س��ازمانی دارای مأموریت های 
متعدد باش��د ای��ن مأموریت ها باید به ص��ورت نظام مند 
تعریف شود، همانند بخش آب که ش��امل کنترل و مهار 
آب ها، مدیریت حوضه، محیط زیست، آب های زیرزمینی، 
توسعه شبکه های کشاورزی، توسعه آبرسانی به شهرها و 
روستاها، طرح های فاضالب و چندین شرح خدمات دیگر 
که تمامی این کارها باید با »نظام مدیریت پروژه« کنترل 

و هدایت شوند. 
مدیرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، 
زیس��ت محیطی آب و آبفای وزارت نیرو تأکی��د کرد: با 
مرور برنامه ها و مشورت با سرآمدان بخش فنی - اجرایی 
کش��ور، اجرای مدیریت پروژه س��ازمانی در بخش آب با 
عنوان تدوین اس��تانداردهای مدیریت پروژه و اس��تقرار 
آن در صنعت آب و آبفا در دس��ت تدوین است که شامل 
بخش های حاکمیتی و اجرایی اس��ت و مدیریت تمامی 
 طرح های بخش آب در قالب ای��ن نظام تعریف و راهبری 

شوند. 
وی با اشاره به وظیفه محول ش��ده تدوین استانداردها و 
ضوابط بخش آب و آبفا، تصریح کرد: در طرح  اس��تاندارد 
آب و آبف��ا 11 کمیته تخصص��ی تشکیل ش��ده که این 
کمیته ها با توجه به رشته هایی که در حوزه آب و آبفا وجود 
 دارد برای هر فعالیت اس��تاندارد مش��خص آن را تدوین

 کنند.

     رئیس اداره حفاظت و حمای��ت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان از اجراش��دن پروژه کمربند س��بز 
حفاظتی اصفهان تا پایان امس��ال بااعتب��اری بالغ بر 3۹ 
میلیارد ریال توسط دولت خبر داد.مرتضی رضایی هدف 
از اجرای این پ��روژه را تعیین حدودوثغ��ور اراضی ملی و 
دولت در استان دانست و افزود: جلب مشارکت مردم یکی 
از مهم ترین رمزه��ای موفقیت اج��رای طرح های منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��ت.وی بیان داش��ت: در راستای 
تحقق رویکرد مش��ارکتی اجرای پروژه ها توسط سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور، یک��ی از پروژه های 
ش��اخص اداره حفاظت و حمایت مناب��ع طبیعی، اجرای 

کمربند حفاظتی است. 
رضایی آگاهی دادن به کشاورزان و بهره برداران در تعیین 
حدود و ثغور اراضی ملی و دولت در برابر افراد فرصت طلب 
و سودجو را ازجمله مهم ترین هدف اجرای این پروژه عنوان 
کرد.وی اظهار داش��ت: پروژه کمربند حفاظتی با توجه به 
اهمیت عرصه های منابع طبیعی و ضرورت مالکیت قطعی 
دولت بر روی ای��ن عرصه ها و همچنین ب��رای جلوگیری 
از ادامه تخریب و تصرف و تجاوز ب��ه این عرصه ها، اعمال 
ش��یوه های اجرایی متناس��ب و برنامه ری��زی مطلوب در 
مناطقی که در معرض فشار مضاعف تخریب و تجاوز قرار 

دارد، امری اجتناب ناپذیر است.

 با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان؛

ايجاد ۱۱ کمیته تخصصی استاندارد آب

کمربند سبز حفاظتی منابع طبیعی اصفهان ايجاد می شود

دالر چرا گران شد؟منابع آب زیرزمینی  نجات پیدا می کند 
درحالی که صرافان و فعاالن ب��ازار به انتظار کاهش 
قیمت دالر نشسته بودند در جریان معامالت بهای 
این ارز به 3هزار و ۲۶0 تومان رس��ید. این اتفاق در 
ش��رایطي رقم خورد که تحلیلگران بازار پیش بینی 
می کردند قیمت دالر با توجه با اخبار امیدوارکننده 
از جریان مذاکرات هسته ای روند نزولي پیش گیرد. 
از س��وي دیگر برخي گمانه زنی ها نیز نشان می داد 
که پ��س از اظهارنظرهاي رئی��س کل بانک مرکزي 
در مورد کنترل قیمت دالر و احتمال کاهش قیمت 
این ارزبازار می تواند امیدوار به کاهش قیمت ها باشد 
ولي در جری��ان قیمت گذاری های چن��د روز  اخیر  
تحوالتي دیگر رخ داد.قیمت دالر در شرایطي در بازار 
ایران روند صعودي به خود گرفت که ارزش دالر در 
بازارهاي جهاني تضعیف شد. البته تحلیل ها نشان 
می دهد، ارزش دالر ط��ي روزهاي آینده بازهم روند 
صعودي را پیش می گیرد چراکه روند حرکتي اقتصاد 
امریکا به سمت صعودي اس��ت. بااین وجود دالر در 

بازار ایران گران شد.
برخي تحلیلگران نیز بر این باورند که رشد ناگهاني 
قیمت دالر پس از تعطیالت میانه هفته بیش از آنکه 
برآمده از دل اتفاقات واقعي باشد ناشي از واکنش های 
صرافان به روند حرکتي ارزش گذاری این ارز است.

در همین حال خبرگزاري دولت از آغاز خط اعتباري 
و مالي مستقیم جدید میان ایران و امریکا خبر داده 

است. 
این خط اعتباري حت��ي اگر اث��ر قابل توجه واقعي 
در فضاي اقتصادي کش��ور نداش��ته باش��د به مثابه 
نشانه ای براي بازار ارز به شمار می آید. به گفته برخی 
تحلیلگران حوزه دیپلماسی، این پیشنهاد می تواند 
منجر ب��ه بهبود س��طح تعامالت تج��اری میان دو 
کشور شود، ازآنجاکه در سال جاری میالدی سطح 
آن به مرات��ب کاهش یافته بود.طب��ق گزارش های 
منتشرشده، حجم معامالت ایران و آمریکا در 5 ماه 
نخست سال ۲014 با کاهش 57 درصدی روبرو شد. 
بر این اساس آمریکا حدود 1.۶ میلیون دالر از ایران 
کاال وارد کرد.»تیل��ور کولیس« دس��تیار حقوقی و 
سیاسی شورای ملی آمریکایی های ایرانی تبار نیز در 
تشریح ایجاد چنین کانالی میان دو کشور گفته؛ این 
کانال ارتباطی مبادالت مج��از بین آمریکا و ایران را 
به دلیل فقدان مسیری روشن برای چنین انتقاالتی 

تسهیل خواهد کرد. 
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آموزشگاه های رانندگی سهمیه ويژه ندارند

6 میلیون کارت سوخت حذف می شود 

رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان

کشت پايیزه کشاورزان گندم و جو است
وام جديد مسکن چه گره ای را باز می کند؟

وامی برای خانه های ۱۲ متری!

 

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، 
جزئیات طرح صرفه جوی��ی در مصرف بنزی��ن روزانه را 
تشریح کرد.مهندس حسین هاشمی در تشریح جزئیات 
این خبر به حذف ۶ میلیون کارت هوش��مند سوخت در 
راستای س��اماندهی مصرف بنزین در کش��ور پرداخت و 
گفت: با ح��ذف ۶ میلیون کارت س��وخت از مجموع ۲4 
میلیون کارت هوشمند صادره در کش��ور مصرف بنزین 
یارانه ای در 5 ماه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته 7 میلیون و 300 هزار لیتر کاهش داشته 

است.
وی با تش��ریح جزئیات ابطال این تعداد کارت س��وخت 
افزود: این کار که رویکرد غیر قیمتی داش��ت، از زمستان 
پارس��ال آغاز ش��د و در قالب آن، کارت بنزین ۶ میلیون 
دس��تگاه خودرو و موتورس��یکلت ابطال یا سهمیه ویژه 
آن ها به س��همیه معمولی تبدیل ش��د و درنتیجه میزان 
مصرف بنزین در کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

هاشمی با اشاره به اینکه از س��ال ۹1 مصرف بنزین روند 
افزایشی داشت و در آذرماه س��ال ۹۲ هم شاهد افزایش 
ذرات معلق در هوا بودیم که مجب��ور به اجرای این طرح 
شدیم، خاطرنش��ان کرد: پس از بررسی شبکه تخصیص 
بنزین یاران��ه ای، به کارت های س��وختی برخورد کردیم 
که متعلق به موتورسیکلت های سرقت شده، اسقاطی یا 

توقیف شده بود که تمامی 
این کارت ها تعیین تکلیف 

شدند.
همچنی��ن  اف��زود:  وی 
برای ابط��ال حدود 400تا 
500هزار کارت س��وخت 
موتورسیکلت هایی باسن 
کارک��رد 15تا ۲5س��ال، 
و  تعیی��ن ش��د  مهل��ت 
س��همیه  به مرورزم��ان 
س��وخت آن ها ابطال شد 
و به م��وازات آن تکلی��ف 
5 میلی��ون و 314ه��زار 
موتورس��یکلت فرسوده یا 
فاقد پالک ملی که هنوز با 

پالک قدیمی تردد می کنند، مشخص شد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت 
در خصوص تعیین وضع کارت سوخت موتورسیکلت هایی 
که فاق��د پ��الک مل��ی هس��تند، اذع��ان داش��ت: اگر 
موتورسیکلتی عمری زیر 10سال دارد و به دلیل نداشتن 
پالک مل��ی، کارت س��وخت اش باطل ش��ده، می تواند با 
مراجعه به مراکز ش��ماره گذاری مراجعه کرده و اقدام به 

دریافت پ��الک ملی کند 
و دارن��ده موتورس��یکلت 
درصورتی که زمانی بیش 
از ۲ماه تا رسیدن به عمر 
10س��اله موتورس��یکلت 
وج��ود دارد، می توان��د 
ب��ا مراجع��ه ب��ه پلی��س 
+10درخواس��ت ص��دور 
کارت س��وخت مج��دد 
کند.به گفت��ه وی همین 
کار در م��ورد س��همیه 
بنزین ۲۶ هزار دس��تگاه 
خودرو در آموزشگاه های 
رانندگ��ی انج��ام گرفت. 
یعن��ی آموزش��گاه های 
رانندگی که فقط یک خدمت ارائ��ه و در قبال آن هزینه 
دریافت می کنند، از این به بعد سهمیه ویژه ای نمی گیرند، 
درصورتی که آن ها قباًل همانند آژانس ها سهمیه سوخت 

ویژه دریافت می کردند.
معاون ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت افزود: از ابتدای 
س��ال هم طی جلس��ات متعدد که در س��تاد حمل ونقل 
سوخت با متولیان حمل ونقل درون شهری و برون شهری 

برگزار ش��د، ضمن پاالیش اطالعات، 100ه��زار کارت 
سوخت مربوط به مؤسس��ات اتومبیل کرایه در آژانس ها 
از سهمیه ماهانه 300 لیتر به ۶0 لیتر تقلیل و به سهمیه 
خودرو شخصی تبدیل شدند. بر اساس گزارش نهادهای 
نظارتی، بخش��ی از کارت های س��وخت صادرشده برای 
آژانس های کرایه اتومبیل در اختی��ار افرادی قرارگرفته 
است که هیچ نقش��ی در جابجایی مس��افر ندارند. یعنی 
افرادی که پیش ازاین در آژانس های مس��افربری فعالیت 
داشتند، پس از خروج از این مراکز هنوز از سهمیه بنزین 

یارانه ای آژانس استفاده می کردند.
وی اف��زود: همی��ن برنام��ه را در آینده ب��رای وانت بارها 
خواهیم داشت. زیرا بیش از ۲ میلیون و ۲00 هزار کارت 
سوخت با سهمیه ویژه برای وانت بار در کشور وجود دارد 
که بخش قابل توجهی از آن ها در شبکه حمل ونقل عمومی 
فعال نیس��تند. بنابراین ضرورتی ندارد که س��همیه ویژه 

سوخت دریافت کنند.
وی از توق��ف ران��ت در تخصی��ص س��همیه بنزی��ن و 
سوءاس��تفاده از کارت های هوشمند س��وخت به عنوان 
یکی از دس��تاوردهای اجتماعی نام برد و گفت: با اجرای 
بزرگ تری��ن ط��رح مدیریت س��وخت در کش��ور، بدون 
 انجام س��رمایه گذاری جدید مصرف بنزین کشور کاهش

 یافت.

     

رئی��س کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان با 
پیش بینی اینک��ه 50 درص��د اراضی ش��رق اصفهان 
کشت پاییزه خواهند داشت، گفت: بزرگ ترین نگرانی 
کش��اورزان ش��رق اصفهان وج��ود بنده��ا و عوارض 
در سرش��اخه های رودخان��ه و همچنین باالدس��ت و 

پایین دست سد زاینده رود است.
اس��فندیار امین��ی در خص��وص س��هم آب دریافتی 
کشاورزان ش��رق اصفهان با بازگشایی زاینده رود، بیان 

داش��ت: مقررش��ده نزدیک 30 مترمکعب بر ثانیه آب 
به مدت یک ماه از سد آبش��ار تحویل کشاورزان شرق 

اصفهان برای کشت پاییزه شود. 
وی در خص��وص اینک��ه این می��زان به ط��ور کامل به 
کشاورزان شرق اصفهان داده می ش��ود یا خیر، اظهار 
داش��ت: بنده��ای بس��یاری در باالدس��ت رودخان��ه 
ایجادش��ده و ما همیش��ه این نگرانی را داشتیم و بارها 
نیز اعالم کردیم که این بندهایی که در بستر رودخانه 
وجود دارد اجازه عبور آب را نمی دهد و متأسفانه هنوز 

این عوارض برداشته نشده است. 
رئی��س کانون خب��رگان کش��اورزی اس��تان اصفهان 
یادآور ش��د: برخ��ی از ای��ن بنده��ا از گذش��ته برای 
 مادی های سنتی که قباًل برداشت آب می کردند ایجاد

شده است.
 رئیس کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان در 
خصوص کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان، گفت: 
در حال حاضر کش��اورزان این منطقه می توانند کشت 

با فرض میانگی��ن هر متر خان��ه 3/5 تا چه��ار میلیون 
تومان در کالنش��هرها، یک زوج جوان برای آغاز زندگی 
خود می توانند به کمک وام 50 میلیون تومانی مس��کن 

یک خانه 1۲متری خریداری کنند.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار که مورد تائید 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک هم است، متوسط قیمت 
هرمتر آپارتمان در کالنشهرها بین 3/5 تا چهار میلیون 

تومان برآورد شده است. 
حال ب��ا افزای��ش وام مس��کن ب��ه می��زان 50 میلیون 
تومان آن هم ب��رای زوج های جوان و ب��ا در نظر گرفتن 
واجد ش��رایط بودن ای��ن زوج ه��ا، آن ها با ای��ن مبلغ 
 تنه��ا می توانند ی��ک آپارتم��ان 1۲ مت��ری خریداری 

کنند. 
این در حالی است که بانک مس��کن به تازگی از افزایش 
وام مس��کن به میزان 50میلیون تومان خبر داده و قرار 
اس��ت این وام بیش��تر به جوانان و قش��ر نیازمند تعلق 
گی��رد. ،حاال بای��د در نظر داش��ت که ی��ک زوج جوان 
برای خرید مس��کن بای��د حداقل۲00 میلی��ون تومان 

داش��ته باش��ند تا بتوانند به کمک 50 میلی��ون تومان 
 تس��هیالت بانکی ی��ک آپارتمان ۶۲ مت��ری خریداری 

کنند. 
در همین حال اخیراً اعالم ش��د در شش ماه اول امسال، 
از مجم��وع 1۶5 هزار فقره تس��هیالت پرداخت ش��ده 
از س��وی بان��ک مس��کن، 70 ه��زار فقره تس��هیالت 
 مربوط ب��ه تس��هیالت س��اخت و خرید مس��کن بوده

 است.



یادداشت

     نمایش��گاهی از آثار مجید صادق زاده در زمینه نگارگری و تذهیب از  امروز  ساعت 
۱۰ صبح در موزه هنرهای  معاصر اصفهان افتتاح می شود . مسوول روابط عمومی موزه 
هنرهای معاصر گفت:  در این نمایشگاه بیش از ۴۰ اثر نگارگری و تذهیب با تکنیک های 

مختلف در گالری ۵ به نمایش در می آید .  

5
هفتیادداشت» نگارگری و تذهیب«  در موزه هنرهای معاصر

 »زنان بدون رویا«  به گالری
 آرته می آیند

     نمایش��گاه عکاس��ی »زنان بدون رویا« در گالری آرته برپا 
می شود.هنرمند این نمایش��گاه گفت: هنر عکاسی می تواند 
انعکاس دهنده بسیاری از مسائل باش��د و در جهت پیشرفت 
فرهنگ عمومی حامعه باش��د. س��مانه فرزانه پور افزود: الزم 
است عکاس��ی پویا دوباره به جامعه عکاسی بازگرداننده شود 
و در گذشته ایران جزو کش��ورهایی بود که در حوزه عکاسی 
مس��تند اجتماعی دارای قدرت و توان بود و امروز باید تالش 
کنیم عکاسی تبدیل به هنری نش��ود که هیچ تاثیر مثبتی در 

جامعه نداشته باشد. 
سمانه فرزانه پور با بیان اینکه این نمایشگاه با موضوع عکاسی 
اجتماعی برپا خواهد شد، گفت: این نمایش��گاه تا ۲۱ آبان از 

ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای عالقمندان است. 

»اوني كه مي خواستم بگم این نبود« 
برروی صحنه

نمایش »اوني که مي خواس��تم بگم این نب��ود«در تاالر هنر 
اصفهان بر صحنه می رود.

 ای��ن نمایش اث��ر تولیدي ت��االر هن��ر اصفهان اس��ت که به 
نویس��ندگي و کارگرداني رادنوش مقدم در تاالر هنر به روي 
صحنه می رود. »اوني که مي خواستم بگم این نبود« روایتگر 
زني اس��ت که در براب��ر مصائب جن��گ ایس��تادگي مي کند 
اما اتفاق��ي ناگ��وار او را از ادامه راه��ش باز م��ي دارد. در این 
نمایش رادنوش مقدم و علي اسماعیلي ایفاي نقش مي کنند. 
عالقه من��دان می توانند هر روز س��اعت ۱۷:۴۵ از ۱۵ الي ۲۶ 
آبان برای دیدن این نمایش در تاالر هنر اصفهان حضور یابند 
و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و یا دریافت بلیط به سایت 
www.arthall.ir مراجعه و یا با شماره ۳۵۶۶۰۸۸۱ تماس 

حاصل نمایند.

 از فعاالن ترویج كتابخوانی
 تقدیر می شود

     اولی��ن دوره  تقدیر از فع��االن ترویج کتاب خوان��ی برگزار 
می شود.دکتر برزین ضرغامی با بیان این مطلب خبر داد که از 
فعالیت های ابتکاری، مؤثر و جذاب در حوزه ترویج کتابخوانی 
حمایت خواهد کرد و در نظر دارد از افراد، گروه ها، تشکل های 
مردمی و نهاده��ای غیردولتی ک��ه بهتری��ن فعالیت ها را در 
زمینه ترویج کتابخوانی داش��ته اند، تقدیر کند. عالقه مندان 
برای معرف��ی فعالیت ه��ای خود بای��د فرم های ش��رکت در 
اولین دوره ی »تقدیر از فع��االن ترویج کتابخوانی« را تکمیل 
کرده و تا پایان وقت اداری ش��نبه ۲۴آبان۱۳۹۳ به نش��انی 
 دبیرخانه آن در تهران، خیابان ش��هید مطهری، خیابان فجر،

 شماره ۷، س��اختمان فجر، طبقه ۴، کدپستی ۸۹۷۴۳۱۱۱ 
ارسالکنند. 

در پی توافق فدراسیون فوتبال و 
سازمان صداوسیما بر سر خرید 
حق پخش فوتبال ها، مسابقات 
لیگ برت��ر از  پنجش��نبه - بار 

دیگر از تلویزیون پخش شد.
پس از چالش ه��ای پیش آمده 
در هفته های اخیر بر س��ر رقم 
خرید ح��ق پخش مس��ابقات 
فوتبال، در نهای��ت در روزهای 
اخیر مس��ئوالن فدراسیون از 

توافق با صداوسیما خبر دادند.
با رس��می ش��دن این توافق، 
دوربین های صداوسیما اجازه 
خواهن��د داش��ت تا ب��ار دیگر 
در ورزش��گاه ها حاضر ش��ده و 
مس��ابقات لیگ برتر را پوشش 

زنده تلویزیونی دهند.
بر این اساس، دیدارهای هفته 
چهارده��م از لی��گ برت��ر در 
روزهای پنج ش��نبه و جمعه از 
شبکه سه سیما پخش خواهند 

شد.
مس��ابقه  حس��اس ترین  در 
تراکتورس��ازی صدرنش��ین 
میزبان اس��تقالل است که این 
بازی جمعه س��اعت ۱۶ و ۳۰ 

دقیقه به روی آنتن می رود.
پرسپولیس نیز از تیم دوم تبریز 
پذیرایی خواهد ک��رد که این 
بازی پنج ش��نبه، ۱۵ آبان ماه 
ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه از شبکه 

سه سیما پخش خواهد شد.

مدیر کان��ون بس��یج جوانان 
ناحی��ه فری��دن از برگ��زاری 
نخس��تین جش��نواره عکس 
محرم در این شهرس��تان خبر 

داد.ظ
 سیده مریم عبداللهی با بیان 
اینک��ه ای��ن جش��نواره برای 
نخس��تین بار در فریدن اجرا 
می شود، اظهار کرد: این طرح 
که با همکاری سپاه پاسداران 
فریدن برگزار می ش��ود سبب 
ایجاد رقابتی س��الم و سازنده 
در می��ان هنرمن��دان خواهد 
شد.وی ضمن بیان اهداف این 
جشنواره افزود: هدف اصلی در 
برگزاری این رقابت، شناسایی 
نگاه ه��ای خالق ب��ه موضوع 
مح��رم، گس��ترش و تعلی��م 
فرهن��گ عاش��ورا و نهادین��ه 
کردن شعائر مذهبی در میان 
اقشار مردم است.مدیر کانون 
بس��یج جوانان ناحیه فریدن 

اضافه ک��رد: از دیگ��ر اهداف 
این جشنواره می توان به ثبت 
تصاویر متعدد از عشق و ارادت 
مردم شهرس��تان به س��ید و 

ساالر شهیدان اشاره کرد.
وی تصری��ح کرد: ه��ر عکاس 
می تواند ب��ا ارس��ال ۵ قطعه 
عکس، در دو بخش عکاس��ی 
حرفه ای و عکاس��ی ب��ا تلفن 
هم��راه در این طرح ش��رکت 
کند.عبدالله��ی گفت: الزم به 
ذکر است در خاتمه به تعدادی 
از برن��دگان جوایزی نقدی به 
هم��راه تندیس و ل��وح تقدیر 

جشنواره اهدا خواهد شد.
 عالقه من��دان جهت ش��رکت 
در ای��ن جش��نواره می توانند 
آث��ار خ��ود را ب��ه آدرس 
 kanoonjavanan@aol.com
ارس��ال و یا ب��ا ش��ماره تلفن 
تم��اس   ۰۳۱۵۷۲۲۶۶۲۸

حاصل کنند.

 همایش ملی شعر آیینی ۷۲ خط اش��ک، ۱۶ و ۱۷ آذر 
امسال در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

 حجت االسالم والمس��لمین جعفر عم��ادی دبیر گفت: 
اولین همایش شعر آیین ۷۲ خط اشک به صورت استانی 
ویژه دانشجویان پیام نور استان و در سال دوم ویژه کلیه 
دانشجویان استان برگزار شد.وی ادامه داد: این کنگره در 
سال سوم به صورت ملی ویژه تمامی دانشجویان سراسر 
کشور برگزار شد و امسال در چهارمین سال برگزاری، این 
همایش ویژه دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاهی 
برگزار خواهد شد.دبیر چهارمین همایش ملی شعر آیینی 
۷۲ خط اش��ک اظهار کرد: بین المللی ش��دن همایش، 
توسعه دامنه موضوعی همایش به سایر رشته های ادبی 

و ش��رکت طالب و حوزویان از برنامه های توسعه ای این 
همایش در سال های آتی است.وی تربیت شاعر و برطرف 
کردن نقاط ضعف در حوزه ش��عر آیینی را از اهداف این 
همایش شمرد و خاطرنش��ان کرد: در اولین گام در سال 
گذشته بیش از ۴۰۰ دانشجوی ش��اعر شناسایی شدند 
که در کشور بی سابقه بود.حجت االس��الم عمادی نبود 
پش��توانه مالی را از مهم ترین مش��کالت پیش روی این 
همایش عنوان کرد و افزود: س��ال گذش��ته برنامه های 
متعددی ب��رای این همایش در نظر گرفته ش��ده بود که 
به علت مشکالت مالی بس��یاری از آن ها حذف شد.دبیر 
چهارمین همایش ملی شعر آیینی ۷۲ خط اشک بابیان 
اینکه تربیت دانش��جوی متبحر درزمینه ش��عر آیینی 

عاشورایی یکی از اهداف این همایش است، افزود: امسال 
عالوه بر برگزاری همایش در نظر داریم کارگاه هایی ویژه 

دانشجویان برگزار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امس��ال داوری و برگزاری کارگاه ها 
از س��وی واحد ادبیات حوزه هنری تبلیغات اسالمی کل 

کشور به صورت رایگان انجام می شود.
همچنین دبی��ر علمی همایش ۷۲خط اش��ک از مهلت 

ارسال اشعار آیینی تا ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد.
لطیفه عبودتیان گفت: هم اکنون فراخوان این همایش 
به دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده است.وی اضافه 
کرد: آثار جمع آوری شده از ۲۵ آبان تا ۵ آذر داوری و ۱۶ و 
۱۷ آذرماه نیز اصل همایش دریکی از دانشگاه های استان 

برگزار می شود.
دبیر علمی همایش ۷۲خط اشک گفت: آثار رسیده در سه 
مرحله ارزیابی می شود و در غربالگری اول ۵۰۰ اثر دارای 
شرایط انتخاب و در اختیار داوران استانی قرار می گیرد.

وی ادام��ه داد: از بین ۵۰۰ اثر رس��یده ب��ه مرحله دوم 
۷۲ اثر برای داوری به داوران کش��وری ارسال می شود و 
درنهایت از بین ۷۲ اثر کشوری ۲۰ شعر انتخاب و معرفی 
خواهد شد.عبودتیان گفت: عالوه بر نفرات اول تا چهارم 
در بخش های مختلف به دو اثر برگزی��ده در بخش ویژه 
همایش با عنوان »قیام عاشورا و خطر جریان های تکفیری 
شیعه و سنی برای جهان اسالم و بشریت« جوایزی اهدا 

خواهد شد.

     مدیر کارگروه فرهنگ سازمان ملي یونسکو از برگزاري 
همایش تجلیل از روس��تاهاي برگزیده دوستدار کتاب 
خبر داد.عبدالمهدي مستکین، رئیس کارگروه فرهنگ 
سازمان ملي یونسکو اظهار داش��ت: بر اساس تفاهم نامه  
امضاشده میان کمیسیون ملي یونسکو و معاونت فرهنگي 
وزارت ارشاد، برنامه هایي براي گسترش کتاب خوانی در 
دست داریم که برنامه جشنواره روستاهاي دوستدار کتاب 
هم یکی از  آن هاست. در این راستا همایشي نیز در حوزه 
کتاب تدارک دیده ایم که از برگزیدگان جشنواره روستا 
تقدیر مي ش��ود و البته تاریخ برگزاري این همایش هنوز 
نهایي نشده است. وي متذکر شد: ما عالوه بر فعالیت در 
بخش تشویقي و حمایت از جشنواره روستاهاي دوستدار 

کتاب در کمیته داوري هاي این جشنواره نیز به دوستان 
کمک مي کنیم و جلسه هاي متعددي برگزارشده است 
و امیدواریم که این دس��ته اقدامات به گسترش کتاب و 
کتاب خوانی در روس��تاهاي ایران منجر شود.مستکین 
تصریح کرد: برگ��زاري جش��نواره هاي فرهنگي متعدد 
ازجمله روس��تاهاي دوستدار کتاب در اس��تعدادیابي و 
شناخت ظرفیت هاي فرهنگي مناطق محروم و دورافتاده 
ایران نقش به سزایي دارد و بي شک این دسته اقدامات و 
استمرار آن ها به رونق کتاب خوانی در ایران کمک بسیار 
زیادي مي کن��د. رئیس کارگروه فرهنگ س��ازمان ملي 
یونسکو در ادامه گفت: س��ازمان جهاني یونسکو هرسال 
یک کشور و شهر را به عنوان پایتخت جهاني کتاب مطرح 

مي کند که تاکنون ۸ دوره از این برنامه برگزارشده است. 
تالش ما این اس��ت براي س��ال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ یکي از 
شهرهاي ایران را به عنوان پایتخت کتاب معرفي کنیم. 
وی در پایان گفت : همچنین از دیگر برنامه هاي ما اهدای 
جوایز به آثار خلق شده در حوزه کودک و نوجوان در ارتباط 

با مشاهیر است .

16 و 17 آذر امسال در دانشگاه اصفهان صورت می گیرد

یونسكو از روستاهای دوستدار كتاب تجلیل می كند

 برگزاری همایش ملی شعر آیینی 72 خط اشک 

دوربین های صداوسیما 
به ورزشگاه می رود

 برگزاری نخستین جشنواره 
عكس محرم در فریدن
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مزایده 
8/235 شماره آگهی: 139303902004000161 شماره پرونده: 9204002004000200و 
مزایده  آگهی  9204002004000198و9204002004000199و9204002004000197 
یک  دانگ  شش  9200489و9200490و9200491و9200492  کالسه:  اجرایی  پرونده 
دستگاه آپارتمان پالک شماره 4842/1199 واقع در طبقه همکف به مساحت 145/50 
 1/36 مساحت  به   4842/1193 شماره  پالک  انباری  ششدانگ  انضمام  به  مترمربع 
مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی 307 فرعی و قدرالسهم از راه پله مشاعی 1190 
فرعی و انباری مشاعی 1191 فرعی و پارکینگ مشاعی 1197 فرعی و حیاط مشاعی 
1198 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان میر – خیابان 
مجتمع   – شقایق  بست  بن  جنب   – امیر  گز  فروشگاه  مقابل   – قشقایی  خان  جهانگیر 
مسکونی راک )طبقات فوقانی فروشگاه راک( واحد طبقه همکف که سند مالکیت آن در 
صفحه 311 دفتر 1023 امالک با شماره 189763 و شماره چاپی 101618 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شمااًل اول به طول 0/45 متر دیواری است به فضای کوچه دوم 
به طول 6/5 متر دیواریست به فضای پالک 2842/59 سوم در سه قسمت که قسمت 
اول غرب و سوم شرق نورگیر مشاعی است به طولهای 1/70 متر و 1/5 متر و 1/70 
متر پنجره و دیواری است به فضای نورگیر مشاعی سوم به طول 1/20 دیواری است 
به فضای پالک 59 فرعی شرقًا به طول 5/20 دیوار به دیوار پالک 299 فرعی جنوبًا 
در پنج قسمت که قسمت دوم و چهارم پخی و سوم شرقی محسوب است به ترتیب به 
طولهای 0/35 متر و 0/85 متر و 1/35 متر و 0/55 متر و 7/15 متر پنجره و دیواری 
به طول 0/45  به فضای حیاط مشاعی پالک 1198 فرعی دوم  نرده و تراس است  و 
متر دیواری است به فضای خیابان غربًا اول در سه قسمت که قسمتهای اول و سوم 
به طور پخی است بطولهای یک متر و 2/90و 0/90 متر پنجره و دیواریست به فضای 
خیابان دوم در هفت قسمت که قسمت اول شمالی و سوم و پنجم و هفتم جنوبی و ششم 
شرقی محسوبست به ترتیب به طولهای 3/30 متر و 4/30 متر و 0/60متر و 1/5 متر 
و 1/5 متر و 1/5 متر و 0/90 متر حدفاصل قسمتهای اول و سوم الی هفتم دیواریست 
اشتراکی و قسمت دوم درب اختصاصی و دیواریست اشتراکی با راه پله و آسانسور 
مشاعی پالک 1190 فرعی سوم در شش قسمت که قسمتهای اول و سوم و چهارم و 
ششم به صورت پخی است به طولهای 0/90 متر و 2/90 متر و 0/90 متر و 0/90 متر 
و 2 متر و یک متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان )حقوق ارتفاقی له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست( حدود انباری: شمااًل به طول 0/80 متر دیوار به دیوار پالک 
2842/59 شرقًا به طول 1/70 متر دیواریست اشتراکی با انباری 1194 فرعی جنوبًا به 
طول 0/80 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی است با پارکینگ مشاعی پالک 1197 
فرعی   1192 شماره  فروشگاه  با  اشتراکی  دیواریست  متر   1/70 طول  به  غربًا  فرعی 
)حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست( که طبق نظر کارشناس رسمی 
آپارتمان موصوف در طبقه همکف )طبق سند( یک مجتمع مسکونی چهار واحدی قرار 
دارد. ساختمان مذکور با اسکلت آهنی و سقفی از تیرچه و بلوک و با نمایی از آجر با 
پنجره هایی از جنس آلومینیوم احداث شده و قدمت آن بالغ بر 15 سال می باشد واحد 
یک سرویس بهداشتی  یک آشپزخانه –  آپارتمانی مذکور شامل یک هال و پذیرایی – 
بدنه آشپزخانه، سرویسهای  تراس می باشد. کف و  اتاق خواب و  یک حمام و سه   –
بهداشتی و حمام کاشی و سرامیک می باشد. پوشش کف سرامیک و پوشش بدنه هال و 
پذیرایی و اتاقها گچ و رنگ و کاغذ دیواری می باشد. جنس در ورودی و درهای داخلی 
از چوب بوده و کابینت آشپزخانه هم ام دی اف می باشد. واحد مذکور دارای انشعابات 
و  رادیاتور  و  پکیج  محل  گرمایش  سیستم  می باشد.  آب  و  )اختصاصی(  برق  و  گاز 
سیستم سرمایش آن کولر آبی است. ملکی خانم زهرا کاظم زاده که طبق سند رهنی 
رهنی  متمم  و سند  اصفهان   15 دفترخانه شماره   1382/10/6 مورخ  شماره 127950 
شماره 153896 مورخ 1389/1/16 دفترخانه شماره 15 اصفهان و سند رهنی شماره 
154414 مورخ 1389/3/25 دفترخانه شماره 15 اصفهان و سند متمم شماره 154416 
مورخ 1389/3/25 دفترخانه شماره 15 اصفهان و سند رهنی شماره 160736 مورخ 
فیض  میدان  ایران شعبه  ملی  بانک  رهن  در  اصفهان   15 دفترخانه شماره   1391/6/7
واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد و همچنین شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان پالک 4842/1202 واقع در طبقه سوم به مساحت 145/50 مترمربع به انضمام 
ششدانگ انباری پالک شماره 4842/1195 به مساحت 1/36 مترمربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعی 307 فرعی و راه پله و آسانسور مشاعی 1190 فرعی و انباری مشاعی 
در  واقع  فرعی   1198 مشاعی  حیاط  و  فرعی   1197 مشاعی  پارکینگ  و  فرعی   1191
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی – نبش بن بست 
شقایق – طبقه سوم با کدپستی 8164673561 که سند مالکیت آن در صفحه 317 دفتر 

1023 به شماره 189767 و با شماره چاپی 101620 ثبت و صادر شده است با حدود 
شمااًل اول به طول 45 متر دیواریست به فضای کوچه دوم به طول 6/50 متر دیواریست 
نورگیر  به فضای پالک 59 فرعی سوم در سه قسمت که دوم غربی و سوم شرقی 
مشاعی است بطولهای 1/70 متر و 1/50 متر و 1/70 متر پنجره و دیواریست به فضای 
نورگیر مشاعی سوم به طول 1/20 متر دیواریست به فضای پالک 59 فرعی شرقًا به 
طول 15/20 متر دیوار به دیوار پالک 299 فرعی جنوبًا اول در 5 قسمت که قسمت دوم 
و چهارم و پنجم و سوم شرقی است به ترتیب به طولهای 0/35 متر و 0/85 متر و 1/35 
متر و 0/55 متر و 7/15 متر پنجره و دیواریست و نرده تراس است به فضای حیاط 
مشاعی 1198 فرعی دوم به طول 4/5 متر دیواریست به فضای خیابان غربًا اول در 
سه قسمت که قسمتهای اول و سوم به طور پخی پنجره است بطولهای یک متر و 2/90 
متر و 0/90 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان دوم در 7 قسمت که قسمت اول 
شمالی و سوم و پنجم و هفتم جنوبی و ششم شرقی محسوب است به ترتیب به طولهای 
3/30 متر و 4/30 متر و 0/60 متر و 1/5 متر و 2/50 متر و 0/90 متر حدفاصل مشاعی 
اول و سوم الی هفتم دیواریست اشتراکی دوم درب اختصاصی و دیوایست اشتراکی با 
راه پله و آسانسور مشاعی 1190 فرعی سوم در شش قسمت که قسمتهای اول و سوم 
و چهارم و ششم به صورت پنجره است بطولهای 0/90 متر و 2/90 متر و 0/90 متر 
و 2 متر و یک متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان )حقوق ارتفاقی له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست( حدود انباری: شمااًل به طول 0/80 متر دیوار به دیوار پالک 
59 فرعی شرقًا به طول 1/70 متر دیواریست اشتراکی با انباری 1196 فرعی جنوبًا به 
طول 0/80 متر درب اختصاصی دیوار اشتراکی با پارکینگ مشاعی 1197 فرعی غربًا 
به طول 1/70 متر دیواریست اشتراکی با انباری 1194 فرعی )حقوق ارتفاقی له و علیه 
موصوف  آپارتمان  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  آپارتمانهاست(  تملک  قانون  طبق 
و  مشاعی  آسانسور  و  پله  راه  و  ورودی  انباری،  پارکینگ،  دارای  و  سوم  طبقه  در 
و  یک  آشپزخانه   – خواب  اتاق  سه  دارای  آپارتمان  این  می باشد.  اختصاصی  انباری 
آلومینیومی  های  پنجره  و  آجر  و  نمای سنگ  پوشش  با  بهداشتی  و سرویسهای  دو 
–دارای مصالح و مشخصات ساختمانی: اسکلت بتونی – سقف تیرچه و بلوک – کف 
سرامیک – دیوارها اندود گچ و کاغذ دیواری – دربهای داخلی چوبی –آشپزخانه کاشی 
و  آبی  کولر  سرمایش   – شوفاژ  و  پکیج  –گرمایش  اف  دی  ام  کابینت  با  سرامیک  و 
انشعابات و مشترکات آب و فاضالب و برق و گاز می باشد. ملکی آقای محمد کاظم زاده 
که طبق سند رهنی شماره 127949 مورخ 1382/10/06 دفترخانه شماره 15 اصفهان 
و سند متمم رهنی شماره 153891 مورخ 1389/01/16 دفترخانه شماره 15 اصفهان 
و سند رهنی 154414 مورخ 1389/03/25 دفترخانه شماره 15 اصفهان و سند متمم 
رهنی 154416 مورخ 1389/03/25 دفترخانه شماره 15 اصفهان و سند رهنی شماره 
ایران  ملی  بانک  رهن  در  اصفهان   15 دفترخانه شماره   1391/06/07 مورخ   160736
شعبه میدان فیض می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 1393/9/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 8/400/000/000 ریال جهت پالک 4842/1199 و مبلغ 8/875/500/000 ریال 
جهت پالک 4842/1202 شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/08/15 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:20947 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/330 در خصوص پرونده کالسه 555/93 خواهان ایرج خیراللهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت بلقیس شجاعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر  93/9/19 ساعت 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 

جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف:20914 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/331 در خصوص پرونده کالسه 556/93 خواهان ایرج خیراللهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت میرزا محمد نجفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/19 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف:20915 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

گهروئی  غضنفری  علی  خواهان   1341-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/332
فاضل   – دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فروشگاه موتورسیکلت مهدی اسدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/19 ساعت 9 تعیین گردیده  ارجی 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:20920  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

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

قهی  قرهی  ابراهیم  آقای  خواهان   522-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/333
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 34/200/000 ریال وجه چهار فقره چک با احتساب 
به  دادرسی  هزینه  و  وصول  زمان  لغایت  چک  سررسید  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
طرفیت موسی سرلک چیوانی فرزند دوزه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
با توجه به مجهول المکان  چهارشنبه مورخه 93/9/19 ساعت 17 تعیین گردیده است 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
اختالف اصفهان  پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا 
– شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:20921 شعبه26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

قهی  قرهی  ابراهیم  آقای  خواهان   521-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/334
احتساب  با  فقره چک  یک  ریال وجه  میلیون  پانزده  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
به طرفیت  دادرسی  هزینه  و  تا زمان وصول  از سررسید چک  تادیه  تاخیر  خسارات 
علیرضا قاسمی فرزند سیاوش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   16/30 ساعت   93/9/19 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  26 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:20922 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/335 در خصوص پرونده کالسه 536/93 خواهان علیرضا لب خندق دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت بختیار داودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه 

شنبه مورخه 93/9/18 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20931 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان   560/93 کالسه  پرونده  در خصوص   8/336
مبنی بر مطالبه به طرفیت هدایت ا... هنوریان فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 93/9/18 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:20932 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان   561/93 کالسه  پرونده  در خصوص   8/337
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدا... قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر  93/9/18 ساعت 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:21048 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/338 در خصوص پرونده کالسه 1359/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر افقری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/9/19 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
م الف:21063  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/339 شماره دادنامه: 9309970353600935 شماره پرونده: 9309980364900765 
شماره بایگانی شعبه: 930642 شاکی: خانم خدیجه سادات تربتیان به نشانی شهرستان 
اصفهان – خ کهندژ – ایستگاه امامزاده محله الدان – جنب مسجد مطهری متهم: آقای 
وفا احمدی به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دائر  احمدی  وفا  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای 
 یک دستگاه اتومبیل سواری میتسوبیشی )گاالنت( به شماره انتظامی 547د67-ایران13
شاکیه سوی  از  رضایت  اعالم  از  نظر  صرف  و  پرونده  محتویات  به  توجه   با 

اثباتی مفید  )خانم خدیجه السادات تربتیان فرزند سید حسن( نظر به عدم کفایت ادله 
علم و یقین و اینکه در پرونده دالئل و اماراتی که شرعًا و جزمًا بتواند بزه مذکور را 
لذا به استناد حاکمیت اصل برائت اصل  به متهم فوق الذکر منتسب نماید وجود ندارد 
دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 177  ذیل  الف  بند  و  اساسی  قانون   37
اعالم می گردد رای  برائت متهم فوق الذکر صادر و  بر  امور کیفری رای  انقالب در  و 
تجدیدنظر  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  صادره 
دادگاه  دادرس شعبه 110  اصفهان می باشد.م الف:19700 موسوی خوانساری  استان 

عمومی جزایی اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

جوان اصفهانی قهرمان جهان شد 
نوید برهانی بازیکن اصفهانی به عنوان 
تنها نماینده ایران درمسابقات جهانی 
بازی های الکترونیکی فرانس��ه به مقام 

قهرمانی رسید.
در مرحله نیمه نهایی نوی��د برهانی به 
مصاف ایوان از سوئد رفت و 5 بر 2 این 
حریف را نیز پشت سر گذاشت. مسابقه 
فینال بین او و لین آلن از انگلیس برگزار شد که یک بر صفر به سود 
نوید برهانی پلیر اصفهانی حاضر در این رقابت ها خاتمه یافت و برای 

اولین بار یک بازیکن ایرانی در رشته فیفا به مقام قهرمانی رسید.
پیش از این بهترین رتبه ایرانی ها حاضر در این رقابت ها رتبه هشتم 
بود که این بازیکن اصفهانی به عنوان نماینده ایران توانست رکود به 

یاد ماندنی را از خود به ثبت برساند.

  تیم ملی فوتبال در اردوی 
آفریقای جنوبی

برنامه اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان 
در آفریقای جنوبی مشخص شد.

 مس��ئول ارتباطات فدراسیون فوتبال 
آفریقای جنوبی از پیش��نهاد بازی تیم 
ملی این کش��ور مقابل ایران در روز 30 
نوامبر )9 آذر( خبر داده بود که مهدی 
محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال 
برگزاری این بازی در تاریخ ذکر ش��ده را رد ک��رد. در همین حال 
برنامه اردویی تیم ملی ایران در اردوی آفریقای جنوبی مشخص شد.

تیم ملی کشورمان در روز 13 دسامبر )22 آذر( عازم ژوهانسبورگ 
آفریقای جنوبی خواهد شد و قرار است 2 دیدار تدارکاتی به ترتیب 
در تاری��خ 19 و 23 دس��امبر )28 آذر و 2 دی( انج��ام دهد. هنوز 
حریفان ایران در این اردوی تدارکاتی مشخص نشده اند و قرار است 

به زودی در این باره تصمیم گیری شود.

رونمایی از توپ جام ملت های آسیا 
سهمیه کشورمان از توپ های ویژه جام 

ملت های آسیا به تهران رسیده است.
جام ملت های 2015 آس��یا در استرالیا 
با توپ های مخص��وص تولید کمپانی 
نایکی برگزار خواهد شد که سهمیه ای 
از این توپ برای هر کشور در نظر گرفته 

شده است.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران از امروز آغاز می ش��ود.جام ملت های 
2015 استرالیا دی ماه س��ال جاری برگزار خواهد ش��د و ایران با 

امارات، بحرین و قطر همگروه است.

 حضور کرانچار به نظر کی روش
 گره خورد

با وجود اینکه قرار بود امروز هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال نشست مجددی را با 
حضور علی کفاش��یان برگزار کند حاال 
برنامه تغییر کرده و قرار است کی روش 
با رئیس فدراس��یون جلس��ه اي داشته 
باش��د تا در مورد مس��ائل مختلفی به 

جمع بندی برسند.
کفاشیان و کی روش از موافقان ابقاي نلو وینگادا در تیم امید بشمار 
مي روند اما با توجه به نظر منفی کمیته فنی و توس��عه فدراسیون 
و همچنین حبیب کاش��انی روي این مربی پرتغالی، احتماال نظر 
س��رمربی تیم ملي فوتبال درباره انتخاب زالتکو کرانچار به عنوان 
سرمربی تیم امید پرسیده مي شود. طبق بندي از قرارداد کی روش 

او می بایست به رده های پایه نظارت داشته باشد.
با این وجود در دو سال گذشته این مربی پرتغالی هرگز رابطه خوبی 
ولو در ظاهر با کرانچار نداش��ت. طوري که آن ها در طول این چند 
سال حتی یک جلس��ه هم با یکدیگر برگزار نکردند. بدون شک در 
جلسه امروز نظر نهایي کی روش در مورد این انتخاب، تاثیر بسزایی 

در تصمیم کفاشیان خواهد داشت.
 اگرچه کی روش پیش از ای��ن عنوان کرده بود هرگ��ز وارد کارزار 
انتخاب مربی تیم امید نمی شود و از سوی دیگر رئیس فدراسیون 
 هم اع��ام ک��رده اختیار تام ب��ه حبی��ب کاش��انی و کمیته فني

 داده است.

 حسین فرکی:در  کورس قهرمانی 
قرار گرفتیم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با 
اش��اره به اینکه ام��روز وق��ت جدایی 
بازیکنان نیس��ت، گفت: تفکراتم را به 
بازیکنان القا می کنم اما اگر کسی در این 
چارچ��وب کار نکرد، آنچ��ه درباره اش 

اعتقاد دارم را به کارمی گیرم.
حس��ین فرکی پس از پیروزی تیمش 
مقابل نفت مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی، 
ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این بازی خانگی بود اما مسابقه 
س��اده ای برای ما نبود، در صورتیکه می توانس��ت س��اده باشد اما 
ما خودمان آن را برای تیم س��خت کردیم و می توانستیم گل های 
بیشتری به ثمر برس��انیم اما بازیکنان ما خیلی سنگین بودند و به 
خاطر تعطیات، نتوانس��ته بودند خوب تمرین کنند و ما فرصت 

کمی داشتیم.
وی افزود: شرایط بازی های بعدی متفاوت است و ما با این بازی در 
کورس قهرمانی قرار گرفته ایم، بنابراین از این مسابقه راضی هستم 
و از نظر فوتبالی شرایط خوبی داریم اما می توانستیم امروز گل های 

بیشتری به ثمر برسانیم.
سرمربی تیم س��پاهان تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ مان این 
است که بازیکنان به راحتی کارت زرد دریافت می کنند. تاکیدهای 

بسیاری در این زمینه داشتیم و باید این اشکاالت را برطرف کنیم.
وی پیرامون رس��ول نویدکیا و صحبت های او مبن��ی بر جدایی از 
سپاهان خاطرنشان کرد: اصاً چنین چیزی درست نیست و اینگونه 
نیست که به او اعتقاد نداشته باشم و نیم فصل فرصت زیادی وجود 
دارد تا با هم صحبت کنیم و در حال حاض��ر به نتیجه گرفتن تیم 

فکر می کنیم.

6
دیدار دوستانه ایران و آفریقا به یاد ماندال

پایگاه اینترنتی »soccerladuma« از دیدار دوس��تانه تیم ه��ای ملی فوتبال آفریقای 
جنوبی و ایران به مناسبت بزرگداشت »نلس��ون ماندال« خبر داد.این دیدار حدود20 روز 
دیگر در کشور آفریقای جنوبی برگزار شود.آفریقای جنوبی خودش را برای حضور در جام 

ملت های آفریقا آماده می کند.
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هش��تاد ویکمین دوره مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی 
مردان جهان، در حالی امروز)شنبه( در آلماتی قزاقستان 
آغاز می ش��ود که 15 تیم از مجموع 62 کش��ور شرکت 
کننده در بخش مردان با ترکیب کامل هشت نفره در این 

رقابت ها حاضر شده اند.
 رقابت های جهانی قزاقس��تان نخس��تین مرحله کسب 
س��همیه المپی��ک 2016 ریودوژانی��رو اس��ت و اهمیت 
زیادی برای کش��ورها دارد و به همین دلیل 500 شرکت 
 کنن��ده زن و م��رد از 63 کش��ور ب��رای حض��ور در این 

رقابت ها اعام آمادگی کرده اند.
این در حالی است که در دوره قبلی این رقابت ها که سال 
گذشته به میزبانی لهستان برگزار شد، فقط هشت کشور با 
ترکیب کامل برای شرکت در مسابقات حاضر شده بودند.

ای��ران، آمری��کا، تایلند، روس��یه، مولداوی، عربس��تان، 
قزاقس��تان، ژاپن، آلمان، اس��پانیا، مص��ر، کلمبیا، چین، 
باروس و ارمنس��تان 15 کشوری هس��تند که با ترکیب 
کامل در رقابت های قهرمانی جهان وزنه برداری قزاقستان 
حضور دارند.در این رقابت ها که با حضور 315 وزنه بردار 
از 62 کش��ور دنیا در بخش م��ردان برگزار خواهد ش��د، 
کیانوش رستمی و بهداد سلیمی که هر دو از شانس های 
مسلم کسب مدال برای تیم ملی ایران به شمار می روند به 
ترتیب در وزن های 85 و به عاوه 105 کیلوگرم باالتر از 

سایر رقبا ایستاده اند.
بعد از این دو وزنه بردار، مجید عس��گری که در وزن 56 

کیلوگرم در مکان پنجم قرار دارد، از بیشترین شانس برای 
کسب امتیاز مناسب و یا مدال برخوردار است. 

بهداد سلیمی :کار سخت براي قهرماني در آلماتي قهرمان 
فوق س��نگین وزنه  ب��رداري جهان، ک��ه در اینچئون قول 
رکوردزني در مسابقات جهاني را داده بود، حاال رسیدن به 
مدال رقابت هاي جهاني را خیلي سخت مي داند: »نگاهي 
به تعداد ش��رکت کنندگان در قزاقستان حکایت از سطح 
مسابقات دارد. 600 وزنه بردار از کش��ورهاي مختلف به 
آلماتي مي آیند. این مس��ابقه حتي از نظر تعداد هم یک 
رکورد محسوب مي ش��ود. پیش از این رقابت هاي جهاني 
وزنه  برداري با حضور 150 تا 200 نفر برگزار مي شد ولي 
امسال 600 وزنه بردار در این مسابقات حضور دارند و هر 
کشور مي خواهد که سهمیه بازي هاي المپیک ریودوژانیرو 
را بگیرد. با این حساب براي قهرماني کار راحتي نداریم.«

روس ها، حریفان اصلي من
او وزنه برداران روس��ي را حریفان اصلي  اش در قزاقستان 
مي داند: »دو وزنه بردار روسي سخت ترین حریفانم در این 
مسابقات هستند. بدون تردید رقابت سختي را در دسته 
فوق سنگین در این مس��ابقات دارم. باید بگویم که دیگر 
وزنه برداران هم براي این مسابقات خود را آماده کرده اند 

و آن ها را هم نباید دست کم بگیرم.«
س��لیمي درباره وضعیت بقی��ه وزنه برداران اردونش��ین 
مي گوید: »بقیه وزنه برداران در اردو هم به خوبي تمرین 
 مي کنن��د. آن ها ت��اش مي کنند ب��ا ق��رار گرفتن بین

 6 وزنه بردار  برتر جهان در دس��ته هاي مختلف بیشترین 
امتیاز را براي ایران بگیرند. هدف ملي پوشان از حضور در 
رقابت هاي جهاني قزاقس��تان گرفتن 6 سهمیه المپیک 
است. در صورتي که به این مهم در آلماتي برسیم، به هدف 

خود رسیده ایم.«
آلماتي نش�د، در آمری�كا س�همیه ها را کامل 

مي کنیم
سلیمي معتقد است سال آینده هم شانس گرفتن سهمیه 
را داریم: »عاوه بر آلماتي رقابت هاي وزنه  برداري قهرماني 
جهان سال آینده در آمریکا هم انتخابي المپیک است. در 
صورتي که ما حداکثر س��همیه را در آلماتي نگیریم، این 

شانس را داریم که در آمریکا جبران کنیم.«
برنامه کامل رقابت های وزنه برداری قهرمانی 

جهان 
برنامه کامل هشتاد ویکمین دوره رقابت های وزنه برداری 
قهرمانی جهان اعام ش��د و براس��اس این برنامه، رقابت 
ها در قالب در دو گ��روه از 17 تا 25 آبان م��اه در آلماتی 

قراقستان برگزار می شود.
 این رقابت ها از صبح امروز)شنبه( آغاز می شود و برنامه 

کامل رقابت های آن به شرح زیر است:
شنبه 17 آبان 

A مراسم افتتاحیه )ساعت 15)دسته 56 کیلوگرم - گروه
در این دسته مجید عسکری به روی تخته خواهد رفت.

یكشنبه 18 آبان
 A دسته 62 کیلوگرم - گروه

 دوشنبه 19 آبان
B دسته 69 کیلوگرم - گروه

در این دس��ته جابر بهروزی و مرتض��ی رضاییان به روی 
تخته خواهند رفت.

A دسته 69 کیلوگرم - گروه
 چهارشنبه 21 آبان 

A دسته 77 کیلوگرم - گروه
 B دسته 85 کیلوگرم - گروه

در این دسته رسول تقیان به روی تخته خواهد رفت.
 پنجشنبه 22 آبان 

A دسته 85 کیلوگرم - گروه
در این دسته کیانوش رستمی به روی تخته خواهد رفت.

 جمعه 23 آبان
A دسته 94 کیلوگرم - گروه

 شنبه 24 آبان
A دسته 105 کیلوگرم - گروه

در این دسته کیا قدمی و محسن بهرام زاده به روی تخته 
خواهند رفت.

یكشنبه 25 آبان  
A دسته 105 کیلوگرم – گروه

در این دسته بهداد سلیمی به روی تخته خواهد رفت.

اعالم برنامه رقابت های وزنه برداری قهرما نی جهان)قزاقستان( 

سلیمی :6 سهمیه المپیک را می خواهیم

امشب رقابت چلسی و 
لیورپول در آنفیلد

بازرسی طبق تقویم از 
استخرهای اصفهان

هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس امشب )شنبه(با انجام 6 دیدار 
آغاز می شود که در مهم ترین مسابقه لیورپول  از ساعت 16 و 15 دقیقه 
در آنفیلد از چلسی پذیرایی می کند. شاگردان آقای خاص در حال حاضر 
با 26 امتیاز از 10 بازی صدرنشین هستند و لیورپول با 14 امتیاز در رده 
هفتم قرار گرفته است. مورینیو پس از شکست لیورپول از رئال مادرید در 
لیگ قهرمانان اروپا به انتقاد از تاکتیک برندن راجرز برای استراحت دادن 
به برخی بازیکنان کلیدی تیمش مانند استیون جرارد و بالوتلی پرداخت. 
آبی پوشان لندن که حاشیه امنیت چهار امتیازی در صدر جدول دارند، 

برای افزایش این فاصله به میدان می روند.
در سایر مسابقات نیز از س��اعت 18 و 30 دقیقه در اولدترافورد میزبان 
کریستال پاالس خواهد بود. منچستریونایتد که با 13 امتیاز در رده دهم 
قرار گرفته، با وجود جذب فان خال شرایط خوبی در این فصل نداشته و 

نتوانسته خود را به کورس قهرمانی برساند.

رضا رهنما با بیان این مطلب اظهار داش��ت: در فرم بازرسی تغییراتی 
ایجاد نمودیم، هماهنگی های الزم با اداره کل بهداشت استان و هیئت 
نجات غریق انجام شده است که این هفته جلسه ای  با مسئوالن اداره 
بهداشت داریم تا همکاری بیشتر از گذشته شود تا استخرهای سطح 

استان بتوانند بهترین خدمات را به شناگران ارائه دهند.
رضا رهنما افزود: ازچند استخر شهرستان اصفهان نیز بازدیدی داشتیم 

که گزارش آن ها را به هیئت شنا ارائه داده ایم.
مسئول کمیته بازرسی و امور شهرس��تان ها هیئت شنای استان در 
پایان گفت، امور بهداشتی استخرها مربوط به اداره بهداشت می باشد 
که در زمینه بازرسی از استخرها با توجه به فرم های مربوطه، ما با اداره 
بهداشت و هیئت نجات غریق در ارتباط هستیم که ما طبق تقویم از 
استخرها سرکشی می کنیم تا از نزدیک شاهد فعالیت مدیران استخرها 

و مربیان آموزشی باشیم.  

همكاری فوتبال ایران با بالروس
فدراسیون فوتبال ایران در سال 93 در روابط بین المللی خود توسعه  
داشته و روسای فدراسیون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا در 
س��فر به ایران توافقنامه های همکاری به امضا رساندند که در ادامه 
این بارفوتبال ایران با باروس تا پایان سال پروتکل همکاری منعقد 

خواهد کرد.

پیروزی هیوستون مقابل قهرمان
رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا )NBA( بامداد دیروزجمعه 
با انجام دو بازی پیگیری شد که در این رقابت ها هیوستون در دیدار با 
سن آنتونیو، قهرمان فصل گذشته 98 بر 81 به برتری دست یافت.دوایت 
هاوارد از هیوستون در این بازی با کسب 32 امتیاز و 16 ریباند بهترین 

بازیکن میدان بود.

هت تریک دی گوژمان
در رقاب��ت های فوتب��ال ج��ام اروپا تی��م ناپولی مقاب��ل یانگ 
بویز س��وئیس پی��روزی قاطعانه 3 بر صف��ر را رق��م زد.جاناتان 
دی گوژم��ان س��تاره تی��م ناپول��ی در ای��ن ب��ازی ب��ود که با 
 زدن هر س��ه گل میزب��ان در دقای��ق 46، 64 و 82 هت تریک

 کرد.

افشاگری فتح اهلل زاده درباره حق پخش فوتبال از تلویزیون

 »90« سالیانه 500 میلیارد تومان درآمد دارد

کربكندی: فدراسیون فقط 
جلسه می گذارد

پیشکس��وت فوتبال می گوید در کش��ور ما حت��ی تلخ ترین 
اتفاقات بع��د از یک هفت��ه  فراموش می ش��ود، االن هم همه 
 یادش��ان رفته ک��ه تیم های مل��ی فوتبال پایه ب��ه چه روزی

 افتاده اند.
رسول کربکندی ، درباره عدم بررسی وضعیت تیم های ملی 
پایه از سوی فدراس��یون فوتبال، اظهار کرد: ما تنها به تغییر 
مربی می پردازیم و صورت مسئله را پاک می کنیم. در حالی که 

کمترین تقصیر را مربی دارد.
کربکندی در این باره ادامه داد: بعد از انقاب ما در فدراسیون 
فوتبال فقط جلسه گذاشته ایم و می بینیم که هیچ نتیجه ای 
 از این جلس��ات نگرفته ایم. وضعیت تیم های پایه اس��فناک

 است.
وی در ادامه این گفت و گو درباره راهکارهای برون رفت فوتبال 
پایه از این وضعیت، خاطر نش��ان کرد: باش��گاه ها باید ملزم 
ش��وند تا برنامه ریزی بهتری را در تیم های پایه خود داش��ته 
 باش��ند و بخش��ی از بودجه خود را به تیم های پایه اختصاص

 دهند. 
شما تیم فوالد را در نظر بگیرید، باش��گاه فوالد باید در کشور 
ما به عنوان الگو در نظر گرفته شود، چرا که با یک برنامه ریزی 
بلن��د م��دت و اس��تعدادیابی تیم��ی را متش��کل از جوانان 
 استان خوزستان، تش��کیل داده اس��ت و با یک برنامه ریزی 
بچه های پا برهنه استان را استعدادیابی کرد و می بینیم که 
نتیجه  آن را گرفت��ه و هر چند هر س��ال بازیکنانی از این تیم 
 جدا می ش��وند باز هم جوانانی هس��تند که جای آن ها را پر 

کنند.
کربکندی اضافه ک��رد: متاس��فانه به دلیل این ک��ه مدیران 
م��ا در فوتب��ال ثب��ات ندارند، ب��ه آین��ده فک��ر نمی کنند و 
 برنامه های بلن��د مدت ندارند و فقط به فکر منافع خودش��ان 

هستند.
سرمربی اسبق ذوب آهن پوشش رسانه ای ضعیف فوتبال پایه 
را مشکل دیگر این بخش دانس��ت وگفت: باید مسابقات پایه 
انعکاس بیشتری داشته باشند. ما هیچ انگیزه ای را در جوانان 
خود ایجاد نمی کنیم. در حال حاضر اگر از یک خبرنگار بپرسید 
کدام تیم در کدام رده پایه قهرمان شده است؟ و او جواب این 

سوال را بداند یک استثناست.
کربکن��دی درب��اره مش��کات مربی��ان پای��ه نی��ز گف��ت: 
 فوتب��ال م��ا در ح��ال حاض��ر مرب��ی خ��راب ک��ن ش��ده

 است.
 مربیان ما به خاطر ع��دم نتیجه گیری در بخ��ش پایه دچار 
مشکل می شوند. در باش��گاه ها نیز مربیان پایه از باشگاه های 

خود طلبکار هستند.
 متاسفانه تنها چیزی که برای مربیان ما در سطح پایه برجای 

می ماند مهر ناکامی است.

مدیرعامل سابق استقال می گوید زمانی که در دهه هشتاد مسئله 
حق پخش تلویزیونی را دنبال می کرده، صدا و س��یما پیشنهاد 
 پرداخت 300 میلیون تومان به اس��تقال و پرسپولیس داده تا 

آن ها مسئله حق و پخش تلویزیونی را پیگیری نکنند.
علی فتح اهلل زاده ، درباره توافق فدراسیون فوتبال و صدا و سیما، 
اظهار کرد: زمان��ی که 20 س��ال پیش صحب��ت از حق پخش 
تلویزیونی بود، برای خیلی ها عجیب بود. به ما گفتند همین که 
بازی ها را پخش می کنیم و پول نمی گیریم باید خدا را هم شکر 
کنید. این دیدگاه 20 س��ال پیش بود. آن دیدگاه حال به جایی 
رس��یده که فوتبال حق پخش دریافت می کند و مدیران صدا و 
سیما به این نتیجه  رسیده اند که باید حق فوتبال را پرداخت کنند.

وی افزود: این اتفاقات قدم به قدم رخ می دهد. هر چند که مقدار 
افزایش مبلغ حق پخش ناچیز بود، اما مس��ئوالن را متوجه این 

موضوع کرد که برای این مساله ردیف بودجه ای در نظر بگیرند. 
یعنی در بودجه ای که برای س��ال آینده تقدیم مجلس شورای 
اسامی خواهد شد به این موضوع رسیدگی بیشتری خواهد شد.

فتح اهلل زاده تصریح کرد: در کش��ور ما صداوسیما دولتی است و 
این باعث ش��د، ما با مش��کات این چنینی روبرو شویم. فوتبال 
دنیا بر پایه دریافت حق پخش تلویزیونی استوار است. ما هم اگر 
می خواهیم فوتبال مان رشد پیدا کند باید حق پخش و سایر حق 

و حقوق باشگاه ها را بپردازیم.
مدیرعامل سابق باشگاه اس��تقال تاکید کرد: حاال که سال 93 
است این را اعام می کنم. اگر به ورزش فوتبال و توسعه آن فکر 
نکنیم، در آینده دچار مشکات تحریم اجتماعی خواهیم شد و 
این جوانان ما به راهی خواهند رفت که ناس��الم اس��ت. بنابراین 
مجبور می شویم هزینه های زیادی را برای آن بپردازیم. باید بدانیم 

فوتبال یک ورزش، سرگرمی و یک صنعت است.
فتح اهلل زاده در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این که 
مبلغ ناچیزی به حق پخش اضافه ش��د، اضافه کرد: من معقتدم 
این یک پیشرفت است و فدراسیون توانست از حق خود دفاع کند 
و حقش را بگیرد. امیدوارم مسئوالن برای سال های بعد چاره ای 
بیاندیشند و حق و حقوق فوتبال را بدهند که این همه نگویند از 
بیت المال به فوتبال کمک می کنند. شما حق و حقوق فوتبال را 

بدهید دیگر نمی خواهد کمکی کنید.
وی در پاسخ به این س��وال که آیا قبول دارید فدراسیون فوتبال 
در این اختافات کوتاه آمد، گفت: من با نظر شما موافقم، اما باید 

بگویم صداوسیما هم کوتاه آمده. صدا و سیما هم از پخش نشدن 
فوتبال دچار ضرر و زیان خواهد شد. شما حساب کنید برنامه ای 
مثل »90« که س��الیانه حدود 400، 500 میلیارد تومان درآمد 
دارد اگر دو هفته  پخش نش��ود، چقدر ضرر به صدا و سیما وارد 
می کند؟! توصیه من به فدراس��یون فوتبال این اس��ت که برای 
اختافات موجود س��از و کارهای محکمی از قبل تدارک ببیند. 
البته با توجه به این که قرار اس��ت آقای س��رافراز به جای آقای 
ضرغامی هدایت صدا و س��یما را بر عهده بگیرن��د، من امیدوارم 

در آینده دیگر اختافی میان این س��ازمان و فدراسیون فوتبال 
رخ ندهد. من از ایشان ش��ناخت خوبی دارم و می دانم به مسائل 

اجتماعی توجه ویژه ای دارد.
او همچنین درب��اره پرداخت پول حق پخش به حس��اب وزارت 
ورزش و جوانان نیز گفت: این کار با قوانین AFC سازگار نیست و 
به نوعی غیر قانونی است. پول حق پخش باید مستقیما به حساب 
فدراس��یون فوتبال واریز ش��ود زیرا طرف حس��اب صداوسیما، 

فدراسیون فوتبال است.
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یادداشت

ساخت وسازهای غيرقانوني در حریم 
پل زمانخان جمع آوری می شوند

مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
چهارمحال و بختياری ب��ر لزوم س��اماندهي فعاليت ها برای 
ارائه خدمات مناسب به گردش��گران در حاشيه پل زمانخان 
تأكيد و از جمع آوری ساخت وس��ازهای غيرقانوني در حريم 

پل زمانخان خبر داد.
بهمن عسگري با اشاره به تالش اين اداره كل در فراهم كردن 
ش��رايط مطلوب در مناطق گردشگری اس��تان و جمع آوری 
ساخت وس��ازهای غيرمجاز در حريم پل زمانخان را ضروری 
دانست.وي افزود: ساخت وساز در حريم پل زمانخان به صورت 
غيرقانوني و خارج از ضوابط حريم اثر تاريخي انجام شده و بايد 

جمع آوری شوند.

 تحقق 96 درصدی تعهد 
صادراتی  بام ایران 

مديركل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری گفت: 
تعهد صادراتی امسال اين استان 181 ميليون و 700 هزار دالر 
بوده كه در هفت ماهه گذش��ته 95.7 درصد اين تعهد محقق 

شده است.
سيد نعيم امامی در كارگروه توسعه صادرات غيرنفتی استان 
چهارمحال و بختياری گفت: ميزان صادرات كاالهای غيرنفتی 
از گمرک چهارمحال و بختياری در هفت ماهه امسال نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال 26.8 درصد كاهش دارد.مديركل 
صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختياری مقصدهای 
هدف ص��ادرات كاال از گمرک چهارمح��ال و بختياری را 24 
كش��ور دانس��ت و افزود: اكنون 55 قلم كااليی از اين استان 
تنها به 12 كشور صادر می ش��ود.وی تصريح كرد: همچنين 
در هفت ماهه امسال 23 ميليون دالر ماشين آالت و مواد اوليه 

وارد چهارمحال و بختياری شده است.

180کيلومتر از جاده های  استان 
آسفالت شد

معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختياری از آس��فالت 
180كيلومتر از جاده های اين استان در امسال خبر داد.

 گودرز اميری  در نشست شورای اداری شهرستان لردگان در 
فرمانداری افزود:اين ميزان برابر چندين س��ال گذشته بوده 
اس��ت به گونه ای كه در دوره ای كه معروف به نهضت آسفالت 
جاده ها بود ،به همين ميزان ظرف چند سال،جاده ها آسفالت 
شد.وی تأكيد كرد:امسال 250ميليارد ريال به دهياری های 

استان كمک شده است كه برابر چند سال بوده است.
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت:امسال 
تاكنون 300ميليارد ريال به شهرداری ها استان كمک شده 
است و پيش بينی می شود تا پايان سال به 600ميليارد ريال 

برسد.

فرماندار شهرکرد:

سهم اعتبار بخش جوانان از 
اعتبارات استانی مشخص 

شود
فرمان��دار شهرس��تان 
ش��هركرد گفت: سهم 
اعتب��ار بخ��ش جوانان 
از اعتب��ارات اس��تانی 

مشخص شود.
حمي��د ملک پ��ور در  

دومين جلس��ه س��تاد 
س��اماندهی امور جوانان شهرس��تان ش��هركرد با 
تس��ليت ايام ش��هادت حضرت امام حسين)ع( و 
ياران باوفايش اظهار داشت: مردم مومن و هميشه 
درصحن��ه اين شهرس��تان ب��ا حضور پرش��ور در 
مراسم های عزاداری بار ديگر ارادت و عالقه خود را 

به اهل بيت)ع( اثبات كردند.
وی بر ل��زوم خدمت به مردم توس��ط مس��ئوالن 
اش��اره كرد و افزود: مردمی كه اين ق��در خالصانه 
درصحنه ه��ای سياس��ی، اجتماع��ی و مذهب��ی 
درصحنه باش��عور تمام حضور دارند واقعاً شايسته 

خدمت هستند.
فرماندار شهرس��تان ش��هركرد به باال ب��ودن نرخ 
بيکاری در اين شهرستان اش��اره كرد و افزود: رفع 
اين معضل نيازمند اختصاص اعتبارات ويژه است و 
بايد سهم اعتبار بخش جوانان از سهم اعتبارات اين 

استان مشخص گردد.
ملک پور، لزوم مش��اركت و همکاری كليه ادارات 
و س��ازمان های دولتی در اين حوزه را بسيار مهم 
دانس��ت و گفت: تعامل و همکاری دس��تگاه های 
اجرايی در حوزه جوانان می تواند در پيشبرد اهداف 

ستاد ساماندهی جوانان نقش آفرينی كند.
وی بابيان اينکه برنامه ه��ای حوزه جوانان نيازمند 
خالقيت و نوآوری اس��ت گفت: بايد جوانان را در 
غال��ب گروه های منس��جم س��اماندهی كنيم و از 
توانايی و افکار اين قشر در پيشبرد اهداف اين حوزه 

استفاده كنيم.
رئيس س��تاد س��اماندهی امور جوانان شهرستان 
شهركرد به اهميت برگزاری ستاد ساماندهی امور 
جوانان در شهرستان اش��اره كرد و گفت: جلسات 
ستاد س��اماندهی امور جوانان شهرستان شهركرد 

بايد به صورت مستمر و منظم برگزار شود. 

اخبار کوتاه یادداشت 1200دانشآموزشهركردیجامعههدفطرحشهابمیشوند
رئيس بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري از اجراي  طرح شهاب باهدف شناسايی 
و حمايت آموزشی، تربيتی و معنوی دانش آموزان در سطح مدارس استان خبر داد.بر 
اساس شيوه نامه، طرح شهاب در يک منطقه از هر استان به صورت آزمايشی و در استان 

چهارمحال و بختياری اين طرح در ناحيه يک شهركرد اجرا می شود .
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مديركل بنياد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمحال و 
بختياری گفت: عدم تغيير كاربری اراضی، وجود زمين ها 
در حريم رودخانه و كوهس��تانی بودن برخی نقاط عدم 
توسعه روستاها و واگذاری زمين در شهرستان سامان را 

در پی داشته است.
غالمرضا كشاورز در جلسه تعيين تکليف واگذاری زمين 
در شهرستان سامان اظهار كرد: مشکالت واگذاری زمين 

شهرستان ها تا يک ماه آينده برطرف می شود.
وی با اش��اره به اينکه برخی روس��تاها فضای خالی برای 

توس��عه و ساخت وس��از ندارند، افزود: در اين روس��تاها 
مشکالتی مانند تغيير كاربری اراضی، وجود زمين ها در 
حريم رودخانه و كوهستانی بودن برخی نقاط سبب عدم 

توسعه روستاها و واگذاری زمين می شود.
مديركل بنياد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمحال و 
بختياری گفت: در مرحله نخس��ت بعد از بازديد اوليه از 
روستاها زمين های موردنظر شناسايی شده و در صورت 
داش��تن قابليت واگذاری به بنياد مسکن پيشنهاد شوند 
تا با طی مراحل و ضوابط قانونی بتوانيم مش��کل كمبود 

زمين های مس��کونی و توسعه روس��تا را تا حدودی رفع 
كنيم.كشاورز خاطرنشان كرد: كمبود اعتبارات الزم برای 
بهسازی روستاها س��بب كندی درروند اجرای كارشده 
كه با اختصاص اعتبارات و برنامه ريزی های الزم برطرف 
می شود.وی افزود: 70 درصد از بهای دريافتی زمين های 
واگذارش��ده به اهالی روس��تاها صرف اقدامات عمرانی و 

بهسازی در روستاها می شود.
مديركل بنياد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمحال و 
بختياری با اشاره به آماده سازی مسکن مهر سامان گفت: 
مکاتبات الزم در اين مورد با تعاونی های مسکن انجام شده 

و كارها در حال پيگيری و اجراست.
كشاورز خاطرنشان كرد: تس��هيالت نوسازی بافت های 
قديمی در ش��هرها و روس��تاهای شهرس��تان سامان به 

متقاضيان داده می شود.
وی افزود:اين تسهيالت به 150ميليون ريال افزايش يافته 
است و البته ارائه تسهيالت همکاری بانک ها را می طلبد 
كه برای معرف��ی واجدين ش��رايط با رعاي��ت ضوابط و 

مقررات هيچ محدوديتی وجود ندارد.
مديركل بنياد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمحال و 
بختياری با اش��اره به فعال ش��دن كميس��يون ماده 99 
برای رسيدگی به تخلفات س��اختمانی خارج از محدوده 
و حريم شهرها و داخل روس��تاها گفت: سعی شده تا اين 

كميسيون به ماده 100 شهرداری ها نزديک باشد.

مديرعامل شركت شهرک های صنعتی گفت: تأمين آب 
موردنياز ش��هرک های صنعتی 1 و 2 شهركرد و سامان و 
رفع مشکالت ورودی شهرک صنعتی شهركرد در دستور 

كار قرار دارد.
رضا گنجی در ديدار با نماينده مردم شهركرد در مجلس 
با اش��اره به مش��کالت واحدهای صنعت��ی چهارمحال 
و بختي��اری مانند كمبود آب، مس��ائل بانک��ی و ورودی 
ش��هرک های صنعتی اظهار كرد: هم فک��ری و برگزاری 
جلس��ات و ارائه راهکارهای مناس��ب می توان��د به رفع 

مشکالت پيش روی واحدهای صنعتی كمک كند.
وی بيشتر مشکالت موجود در اين واحدها را عدم توجه و 
نبود تعامل از سوی دستگاه های ذی ربط به بخش صنعت 

دانست و افزود: طبق قانون دس��تگاه های خدمات رسان 
بايد ت��ا ورودی واحدهای صنعتی ارائه خدمات داش��ته 

باشند.
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی گفت: اين موضوع 
مورد بی توجهی قرارگرفته است و سبب ايجاد اختالل در 

فعاليت شركت شهرک های صنعتی شده است.
گنجی با اشاره به سفر معاون وزير صنعت به شهركرد در 
هفته های گذشته خاطرنش��ان كرد: اين سفر زمينه ساز 
تأمين آب برای ش��هرک های صنعتی 1 و 2 ش��هركرد و 
س��امان 1 و 2 و رفع مش��کالت و موانع ورودی شهرک 

صنعتی شهركرد شد.
وی افزود: مشکل كمبود آب  شهرک صنعتی شهركرد با 
حفر يک حلقه چاه به عمق 100 متر و پروانه بهره برداری 

7 ليتر بر ثانيه رفع می شود.

مدیرکل بنياد مسکن چهارمحال و بختياری: تا یک ماه آینده

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی:
آب موردنياز شهرک های صنعتی شهرکرد تأمين می شود

مشکالتواگذاریزمیندرسامانبرطرفمیشود
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تحدید حدود اختصاصی 
اطاق  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  2032 شماره:103/93/1885/337-93/6/25 چون 
فوقانی و یکباب اطاق وسطانی به شماره پالک 237و240 فرعی از شماره 100-اصلی 
واقع در طامه بخش 9 که به نام زهرا ایمنی و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت 
دستور  موجب  به  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 
کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در   1393/10/10
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1393/08/17 م الف:121مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
فقدان سند مالکیت 

7/566 شماره:103/93/2268/337-93/7/28 آقای سید احمد پرواس فرزند سید محمد 
به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
فرعی   1753 شماره  به  زمین  اعیان  و  عرصه  مالکیت ششدانگ  سند  که  است   مدعی 
به  اصفهان  استان  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  علیاء  در  واقع  اصلی   -9  از 
احمد  نام سید  به   110 دفتر   433 13585 صفحه  ثبت  ذیل  که  مترمربع   315 مساحت 
المثنی صادر و تسلیم گردیده و به موجب  پرواس به شماره چاپی 075177 الف/89 
سند رسمی شماره 58358 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اختیار یکی از ورثه نامبرده می باشد 
که علی رغم اخطار وی از ارائه آن به اداره ثبت اسناد و امالک نطنز خودداری نموده 
است از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
ثبت مراتب آگهی می  قانون  نامه  آیین  ماده 120  تبصره یک اصالحی  نموده طبق  را 
نسبت  شده(  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  شود 
ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالکیت  وجود سند  یا  آن  به 
و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  کتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز 
مسترد  کننده  ارائه  یا  سند  اصل  و  صورتمجلس  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند 
ارائه  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  اگر ظرف مهلت  گردد: 
الف:132  شد.م  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی   نشود 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان پرونده ثبتی 

8/148 آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 23/332 براساس سوابق ثبتی به موجب یک فقره 
ثبتی آقای عبدالحسین دانائی فرزند کربالئی حسن تقاضای ثبت یک قطعه  اظهارنامه 
زمین ساده معروف به لته جوب باال به مساحت پنج قفیز به شماره ثبتی 23/332 واقع 
در سودآباد بخش یک ثبتی شهرضا را نموده است آگهی نوبتی منتشر که در آگهی 
نوبتی شماره پالک ثبتی اشتباهًا 23/232 منتشر شده است طبق اعالم دفتر اسناد رسمی 
شماره 11 شهرضا به موجب سند شماره 4734 مورخ 1313/09/01 دفتر اسناد رسمی 
شماره 11 شهرضا تمامت پالک مذکور از طرف آقای عبدالحسین دانائی صداق خانم 
جلیله کاظمپور فرزند کربالئی قاسم گردیده است سپس به موجب اعالم دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 3 شهرضا تمامت پالک فوق به موجب سند رسمی شماره 12704 مورخ 
1331/03/15 دفتر 3 شهرضا از طرف جلیله کاظمپور به آقای عبدالرحیم شاهمنصوری 
فرزند مرحوم حاج آقاجان انتقال یافته است لذا با توجه به اعالم دفاتر اسناد رسمی 
اداره مبنی بر عدم انجام معامله رسمی به جز دو فقره معامله انجام  این  حوزه ثبتی 
فرزند  شاهمنصوری  عبدالرحیم  آقای  نام  به   23/332 ثبتی  پالک  فوق الذکر   شده 
مرحوم حاج آقاجان در جریان ثبت است لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی ادعای ارائه اعتراض به تقاضای ثبت در مهلت مقرر قانونی، انجام 
مستند  دارند  مذکور  پالک  به  نسبت  دیگری  موارد  و  رهن  توقیف،  بازداشت،  معامله، 
و مستدل ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا واقع در خیابان پاسداران خیابان فرهنگ ارائه و اعالم نمایند و این آگهی فقط 
یک نوبت منتشر و بعد از سپری شدن مهلت مذکور هیچگونه ادعائی پذیرفته نمی شود.

سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
فقدان پرونده ثبتی 

8/149 آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 23/334 براساس سوابق ثبتی به موجب یک فقره 
تقاضای  قربانعلی  مرحوم  فرزند  شهرضا  زبرزنگ  زنگ  حسن  آقای  ثبتی  اظهارنامه 
یک  بخش  در سودآباد  واقع   23/334 ثبتی  به شماره  ملک سه جریبی  قطعه  یک  ثبت 
ثبتی شهرضا را نموده است طبق اعالم دفتر اسناد رسمی شماره 5 شهرضا به موجب 
سند شماره 20472 مورخ 1322/05/22 دفتر اسناد رسمی شماره 5 شهرضا تمامت 
قطعه ملک سه جریبی شماره 23/334 از طرف آقای حسن زنگ زبرزنگ شهرضا به 

آقای عبدالحسین دانائی فرزند حسن رسمًا انتقال گردیده است سپس به موجب اعالم 
مورخ   12704 شماره  رسمی  سند  موجب  3 شهرضا  شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
سه  ملک  قطعه  یک  از  مشاع  جریب  نیم  و  یک  تمامت  شهرضا   3 دفتر   1331/03/15
جریبی شماره 23/334 از طرف آقای عبدالحسین دانائی فرزند حسن به آقای عبدالرحیم 
شاهمنصوری فرزند مرحوم حاج آقا جان انتقال یافته است به موجب اعالم دفترخانه 
دفتر سه شهرضا  مندرجات سند شماره 59801 مورخ 1359/03/22  و  سه شهرضا 
آقای  عبدالرحیم شاهمنصوری فوت و براساس دادنامه شماره 51 مورخ 1339/02/10 
دادگاه شهرضا یک و نیم جریب فوق در سهم جالل شاهمنصوری فرزند عبدالرحیم 
قرار گرفته است که ایشان نیز به موجب سند شماره 59801 مورخ 1359/03/22 دفتر 
نعمت ا...  فرزند  کافی  علیرضا  آقای  به  را  مذکور  دانگ  نیم  و  یک  تمامت  سه شهرضا 
اسناد  دفتر   1362/08/05 مورخ   79053 شماره  سند  موجب  به  و  است  شده  واگذار 
جریب  یک  از  مشاع  نصف  تمامت  کافی  علیرضا  آقای  شهرضا  سه  شماره  رسمی 
پارسائی  مهدی  آقای  به  بالسویه  را   23/334 ملک سه جریبی شماره  قطعه  از  نیم  و 
مورخ   79058 شماره  سند  موجب  به  و  رمضانعلی  فرزندان  پارسائی  مهدیه  خانم  و 
1362/08/05 دفتر سه شهرضا تمامت نصف مشاع از یک جریب و نیم از قطعه ملک 
سه جریبی شماره 23/334 را به خانم پری ناز بگی فرزند حبیب ا... انتقال داده است لذا 
با توجه به اعالم دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی این اداره مبنی بر عدم انجام معامله 
آقای  نام  به  ثبتی 23/334  انجام شده فوق الذکر پالک  فقره معامله  پنج  به جز  رسمی 
پارسائی و  آقای مهدی  نیم جریب و  به یک و  دانائی فرزند حسن نسبت  عبدالحسین 
خانم مهدیه پارسائی فرزندان رمضانعلی بالسویه نسبت به نصف یک و نیم جریب و 
خانم پری ناز بگی فرزند حبیب ا... نسبت به نصف یک و نیم جریب از قطعه ملک سه 
یا  تا چنانچه شخص  لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد  جریبی در جریان ثبت است 
اشخاصی ادعای ارائه اعتراض به تقاضای ثبت در مهلت مقرر قانونی، انجام معامله، 
بازداشت، توقیف، رهن و موارد دیگری نسبت به پالک مذکور دارند مستند و مستدل 
امالک شهرضا  و  اسناد  ثبت  اداره  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت سه 
یک  فقط  آگهی  این  و  نمایند  اعالم  و  ارائه  فرهنگ  خیابان  پاسداران  خیابان  در  واقع 
 نوبت منتشر و بعد از سپری شدن مهلت مذکور هیچگونه ادعائی پذیرفته نمی شود.

سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
فقدان پرونده ثبتی 

8/150 آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 23/326 براساس سوابق ثبتی در سال 1316 به 
موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی آقای عبدالحسین دانائی فرزند کربالئی حسن اصالتًا 
نسبت به بیست قفیز و والیتًا از طرف فرزند خود آقای رحمت ا... دانائی نسبت به ده قفیز 
تقاضای ثبت ششدانگ باغ به مساحت سی قفیز به شماره ثبتی 23/326 واقع در سودآباد 
بخش یک ثبتی شهرضا را نموده است طبق اعالم دفتر اسناد رسمی شماره 3 شهرضا 
به موجب سند شماره 12704 مورخ 1331/03/15 دفتر اسناد رسمی شماره 3 شهرضا 
 تمامت ششدانگ باغ مذکور از طرف آقای عبدالحسین دانائی و آقای رحمت ا... دانائی

لذا با توجه  انتقال گردیده است  به آقای عبدالرحیم شاهمنصوری فرزند حاج آقاجان 
به اعالم دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی این اداره مبنی بر عدم انجام معامله رسمی به 
آقای عبدالرحیم  نام  به  ثبتی 23/326  انجام شده فوق الذکر پالک  فقره معامله  جز دو 
شاهمنصوری فرزند مرحوم حاج آقاجان در جریان ثبت است لذا مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی ادعای ارائه اعتراض به تقاضای ثبت در مهلت 
پالک  به  نسبت  دیگری  موارد  و  رهن  توقیف،  بازداشت،  معامله،  انجام  قانونی،  مقرر 
مذکور دارند مستند و مستدل ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا واقع در خیابان پاسداران خیابان فرهنگ ارائه و اعالم نمایند 
و این آگهی فقط یک نوبت منتشر و بعد از سپری شدن مهلت مذکور هیچگونه ادعائی 

پذیرفته نمی شود.سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
مزایده 

8/323 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
930241ش9 در روز یکشنبه مورخ 93/9/2 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا 
)اتاق 030-ط همکف دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش 14 تخته فرش 12 متری 
با نخ اکریلیک هیت ست  مارک بزرگمهر کاشان 100 شانه تراکم 3000 )نو( ده رنگ 
دستبافت گونه کد 10054 جمعًا به ارزش 345/800/000 برگزار نماید. خریداران قادرند 
تا 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی خ آتشگاه – سمت چپ – کوچه شماره10 برلیان 
– داخل کوچه بعد از مغازه سوپر موادغذایی ساختمان سه طبقه آجرنما – پالک188 
پارکینگ ساختمان مراجعه و از موضوع مزایده بازدید کنند. آقای علیرضا جعفری به 
عنوان کفیل در این پرونده ملزم به پرداخت وجه الکفاله به مبلغ چهارصد میلیون ریال 
می باشد و هم اکنون اموال نزد وی می باشد هزینه های اجرایی و نقل و انتقال بر عهده 

خریدار است.م الف:21079 خضری مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری 

فقدان سند مالکیت 
8/327 خانم فاطمه طبایی گزستانی فرزند سید رضا به استناد دو برگ استشهاد محلی 
دانگ  دو  مالکیت  اسناد  که  مدعی شده  گواهی شده  رسمًا  امضاء شهود  و  هویت  که 
مشاع از ششدانگ باغ پالک 75/152 واقع در دهستان سفلی اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان که در صفحه 546 دفتر 140 امالک به نام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده 
به علت دزدی مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:224 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
اجراییه

 8/328 شماره پرونده139304002141000027/2 شماره بایگانی پرونده: 9300987/1
 : کالسه ییه  ا جر ا بالغ  ا آگهی   139305102003003197  : بالغیه ا ره  شما
 – اصفهان  نشانی:  به  دانا  بیمه  شرکت  به  بدینوسیله   139304002141000027/2 
شرکت بیمه دانا که برابر گزارش مامور مربوطه  نبش خیابان سروستان –  خ جی – 
ابالغ واقعی به صاحبان امضاء شرکت در آدرس اعالمی میسر نگردیده است  امکان 
قانون   77 ماده  کمیسیون   92/12/20-92/1060 شماره  رای  برابر  که  می گردد  ابالع 
شهرداریها مبلغ ششصد و شصت میلیون و نهصد و نود و پنج هزار و چهارصد و 
پنجاه ریال به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر و حقوق 
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  دولت  صندوق  به  دولتی 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 
139304002141000027/2 در واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر و با توجه به 
اعطای نیابت اجرایی اجرای شاهین شهر برابر مواد 30و31 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه 
تاریخ  این آگهی که  انتشار  تاریخ  از  ابالغ می گردد  به شما  اسناد رسمی  مفاد  اجرای 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف:21279 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اخطاریه ماده 101 

پرونده:8600042/2  بایگانی  شماره  پرونده:8600400200400023/1  شماره   8/329
پرونده   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی  ابالغیه:139305102004002217  شماره 
نام  نفیسه  و خانم  و محمدحسین  عبدا...  و  ا...  به روح  بدینوسیله  کالسه:8600042/2 
خانوادگی همگی جعفری یزدآبادی )فرزندان( و خانم زهرا ابراهیمی )همسر( همگی وراث 
 8600400200400023/1 کالسه  پرونده  بدهکار  یزدآبادی  جفعری  علیرضا  مرحوم 
برابر  که  پالک93   – امینی  کوچه شهید   – کاشانی  خیابان محتشم   – اصفهان  ساکن: 
گزارش مامور مربوطه به علت عدم شناسایی آدرس متوفی امکان ابالغ واقعی به ورثه 
میسر نگردیده و بستانکار نیز آدرس دیگری از ورثه معرفی ننموده ابالغ می گردد که در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له علیه طبق گزارش مورخ 90/06/30 کارشناس 
رسمی دادگستری پالکهای ثبتی 53/414 بخش نه اصفهان به مبلغ 293/000/000 ریال 
و 53/415 بخش نه اصفهان به مبلغ 249/500/000 ریال و 53/416 بخش نه اصفهان 
به مبلغ 252/500/000 ریال و 53/422 بخش نه اصفهان به مبلغ 345/000/000 ریال 
و 53/421 بخش نه اصفهان به مبلغ 335/100/000 ریال و 53/420 بخش نه اصفهان 
به مبلغ 597/750/000 ریال و 53/423 بخش نه اصفهان به مبلغ 1/022/751/000 ریال 
یک  دفتر  تنظیمی   85/09/01-127934 شماره  رهنی  سند  وثیقه  مورد  شده،  ارزیابی 
ارزیابی  مبالغ  به  لذا چنانچه  یزدآبادی  علیرضا جعفری  آقای  ملکی  اصفهان و همگی 
فوق الذکر معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار 
 7/000/000 مبلغ  به  تجدیدنظر  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه  به  آگهی  این 
فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنًا  نمایید.  تسلیم  اجرا  این  دفتر  به  ریال 
 فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف:21290 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای  

8/340 شماره دادنامه: 9309970354401088 شماره پرونده: 9209980358301246 
با وکالت خانم هدی  بایگانی شعبه: 930456 شاکی: آقای ماشاا... حق شناس  شماره 
ساختمان  روبروی گز کرمانی –  خیابان عبدالرزاق –  جمشیدی به نشانی اصفهان – 
نشانی  به  ابوالحسنی  مهدی  محمد  آقای  متهم:  واحد21   – دوم  طبقه   – الدوله  حاجب 

ختم  دادگاه  گردشکار:  مجعول  اوراق  از  استفاده   -2 جعل   -1 اتهام ها:  مجهول المکان 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص اتهام آقای محمدمهدی ابوالحسنی فرزند محمد صالح مجهول المکان دائر بر 
جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ماشاا... حق شناس فرزند حسین 
متولد 1339 دادگاه نظر به شکایت شاکی و تحقیقات صورت گرفته و نظریه کارشناسی 
فنی خط و امضاء و مصون از تعرض ماندن کیفرخواست دادسرای اصفهان از طرف 
به ماده  امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته مستنداً  متهم و سایر قرائن و 
523و525 از قانون مجازات اسالمی به جهت اتهام جعل به پرداخت هجده میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دولت و به جهت اقدام استفاده از سند مجعول به تحمل یکسال حبس 
تعزیری محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد.م الف:19702 محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/341 شماره دادنامه: 9309970351200333 شماره پرونده: 9209980351200650 
شماره بایگانی شعبه: 920657 خواهان: آقای محمد مهدی هفت برادران اصفهانی به 
نشانی سپاهانشهر – بلوار غدیر – فارابی 2- رزم شرقی نبش زیتون – پ23 خوانده: 
آقای محمد مهدی حسن پور به نشانی شهرک امیرحمزه – خ چهارم – مجموعه ورزشی 
امیریه خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: دعوی محمد مهدی هفت برادران به طرفیت محمد مهدی حسین پور به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره های مضبوط 
در پرونده به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
دلیلی  اینکه خوانده  و  دارد  مطالبه وجه خواسته  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده 
که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه 
ثابت است لذا به استناد مواد 308و309 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 5/500/000 ریال )پنج میلیون و پانصد هزار ریال( بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.م الف:19708 حفیظی رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

و  مالی  خواهان:   538-93 بایگانی:  شماره   93/7/12-1162 دادنامه:  شماره   8/342
 – خ کردستان   – اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی نشانی تهران 
داریوش   -2 خسروانی  خشایار   -1 خواندگان:  خیابان  نبش   – جنوبی  شیراز  انتهای 
خسروانی 3- شهریار خسروانی هر سه به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
چهل و نه میلیون و هشتصد و سیزده هزار و هشتصد و یک ریال به انضمام مطلق 
را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  دادرسی  خسارات 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به 
طرفیت خواندگان 1- خشایار خسروانی 2- داریوش خسروانی 3- شهریار خسروانی 
و  هشتصد  و  هزار  سیزده  و  هشتصد  و  میلیون  نه  و  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
قرارداد  به  عنایت  با  و  تقدیمی  دادخواست  مفاد   – پرونده  به محتویات  نظر  ریال  یک 
مشارکت مورخه 91/1/17 و تعهدنامه مورخه 91/1/17 که طرفین متعهد گردیدند در 
اصل  و  تادیه  تاخیر  جمله خسارت  از  احتمالی  هزینه های  کلیه  پرداخت  عدم  صورت 
سرمایه را پرداخت نمایند و با دقت نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه شورا حضور نیافته اند و الیحه ای در دفاع از خود ارائه ننموده لذا شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 ق.آ.د.م و ماده 10و573و576 ق.م و 
ماده 403و404 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت چهل 
پرداخت  همچنین  و  ریال  یک  و  هشتصد  و  هزار  سیزده  و  هشتصد  و  میلیون  نه  و 
تقدیم  زمان  از   تادیه  تاخیر  و خسارت  تومان  هزار  شانزده  مبلغ  به  دادرسی  هزینه 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادخواست 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 
می باشد.م الف:19709  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   روز 

هنرفر قاضی شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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مشکالت معده برای هرکسی پیش می آید حتی 
خفیف ترین بیماری های مع��ده باعث اختالل 
درکارهای روزمره می شود و بسیار درد آور است 
 . حتما می گویید با یک قرص معده مشکل حل

 می شود ولی این داروها نیز مانند هرداروی دیگر 
عوارض جانبی دارد. دراین بخش برای کس��انی 
که دچار ناراحت��ی ها معده  هس��تند داروهای 
خانگی را معرفی می کنیم که بس��یار موثر و بی 

ضرر هستند.
درمان بیماري هاي معده با گیاهان

با آرد گندم و عسل و زعفران حلوا درست نموده 
و میل نمایید.ریشه و برگ تازه کرفس را کوبیده 
و با مقدار کافی عسل مخلوط نموده و روزی سه 
بار هر وعده یک قاش��ق مربا خ��وری بعد از غذا 

میل نمایید .
شیر و عسل برای معده بسیار نافع است و روده ها 
را نرم می کند. به سالمندان توصیه می شود اگر 
می خواهند ش��یر در معده آن ها سریع تر هضم 

شود با عسل میل نمایند.
روش های درمان

انجیر و عسل را به نسبت مساوی مخلوط نموده 
و میل نمایید بسیار نافع است.

20 گرم برگ و ریشه کاسنی را در یک لیتر آب 
بجوشانید و صاف کرده آن را با عسل صبح ناشتا 

دو فنجان میل نمایید.
هر روز صبح ناشتا یک قاش��ق غذاخوری عسل 

میل نمایید.
درمان ترش کردن معده

در موقع ترش کردن معده و باد گلو و بدون اراده 
آب از دهان جاری ش��دن که از عالیم س��ردی 
معده اس��ت جهت معالجه باید تا بهبودی کامل 
صبح ناشتا به میزان یک قاشق مربا خوری عسل 

میل نمایید.
درمان سکسکه

فلف��ل س��یاه نی��م مثق��ال، زنجبی��ل نی��م 
مثق��ال، س��راب ی��ک مثق��ال ، گل ارمن��ی 
ی��ک مثق��ال . هم��ه را ن��رم کوبی��ده و با یک 
 اس��تکان عس��ل مخلوط و روزی س��ه قاش��ق

 چای خوری میل نمایید.روزی یک قاشق چای 
خوری میل نمایید و پ��س از بهبودی مصرف را 

قطع کنید.

ماجرای سفر من و خدا با دوچرخه !
زندگی کردن مثل دوچرخه سواری 
است. آدم نمی افتد، مگر این که دست 
از رکاب زدن بردارد.اوای��ل، خداوند 
را فقط یک ناظر می دی��دم، چیزی 
ش��بیه قاضی دادگاه که همه عیب و 
ایرادهایم را ثبت می کند تا بعداً تک 
تک آن ها را به رخم بکشد.ولی بعدها، 
این قدرت متعال را بهتر شناختم و آن 
هم موقعی بود که حس کردم زندگی 
کردن مثل دوچرخه سواری است، آن هم دوچرخه سواری در یک جاده 
ناهموار!اما خوبیش به این بود که خدا با من همراه بود و پشت سر من 
رکاب می زد.آن روزها که من رکاب می زدم و او کمکم می کرد، تقریباً 
راه را می دانس��تم، اما رکاب زدن دائمی، در جاده ای قابل پیش بینی 
کسلم می کرد، چون همیشه کوتاه ترین فاصله ها را پیدا می کردم.یادم 
نمی آید کی بود که به من گفت جاهایمان را عوض کنیم، ولی هرچه 
بود از آن موقع به بعد، اوضاع مثل سابق نبود. خدا با من همراه بود و من 
پشت سراو رکاب می زدم. حاال دیگر زندگی کردن در کنار یک قدرت 
مطلق، هیجان عجیبی داشت.او مسیرهای دلپذیر و میانبرهای اصلی 
را در کوه ها و لبه پرتگاه ها می شناخت و از این گذشته می توانست با 
حداکثر سرعت براند، او مرا در جاده های خطرناك و صعب العبور، اما 
بسیار زیبا و با شکوه به پیش می برد، و من غرق سعادت می شدم.گاهی 
نگران می شدم و می پرسیدم، »داری منو کجا می بری« او می خندید و 
جوابم را نمی داد و من حس می کردم دارم کم کم به او اعتماد می کنم.

او مرا به آدم های��ی معرفی کرد که هدایایی را به م��ن می دادند که به 
آن ها نیاز داشتم.هدایایی چون عش��ق، پذیرش، شفا و شادمانی. آن 
ها به من توش��ه س��فر می دادند تا بتوانم به راهم ادامه بدهم. سفر ما؛ 
س��فر من و خدا.و ما باز رفتیم و رفتیم..حاال هدیه ها خیلی زیاد شده 
بودند و خداوند گفت: »همه شان را ببخش. بار زیادی هستند. خیلی 
سنگین اند!«و من همین کار را کردم و همه هدایا را به مردمی که سر 
راهمان قرار می گرفتند، دادم و متوجه شدم که در بخشیدن است که 

دریافت می کنم. حاال دیگر بارمان سبک شده بود.
من یاد گرفتم چشم هایم را ببندم و در عجیب ترین جاها، فقط شبیه 
به او رکاب بزنم.هر وقت در زندگی احساس می کنم که دیگر نمی توانم 

ادامه بدهم، او لبخند می زند و فقط می گوید،
»رکاب بزن....«

 دونده کویرهای جهان 
کویر ایران را درمی نوردد

دونده کویرهای جهان پس از تجربه  
دویدن در سردترین و گرم ترین نقاط 
کره زمین حاال به ای��ران آمده تا در 

این کشور هم کویر نوردی کند.
»جولیان��و پاگوالتی«،دونده  ماراتن 
کوی��ری ایتالیا اس��ت ک��ه تاکنون 
17 کویر دنی��ا را دوی��ده و در میان 
رکوردهایش عالوه بر ماراتن در کویرهای سوزان آفریقا، دوندگی در 

قطب شمال هم ثبت شده است.
او عالوه بر کویرنوردی در ماراتن های متعددی ش��رکت کرده که در 
بین رکوردهایش، 250 کیلومتر دویدن بدون وقفه در طول شبانه روز 
ثبت شده است. پاگوالتی حاال به ایران آمده تا ماراتن در کویر ایران را 

هم تجربه کند.
به گفت��ه نیما مهربان��ی، راهنمای هم��راه این کویرن��ورد ایتالیایی، 
پاگوالت��ی پی��ش از آمدن ب��ه ای��ران هی��چ اطالعاتی از کش��ور ما 
نداش��ته و فقط ش��نیده بوده در ایران ه��م کویر وج��ود دارد و برای 
 همین از طریق ش��رکت  گردش��گری برای اجرای ای��ن برنامه اقدام

 کرد.
این دونده ماراتن کویری حدود یک هفته در ایران اس��ت و بیشترین 
زمان اش را صرف دویدن در بخشی از کویرهای ایران می کند. البته او 
قرار نیست تمام کویرهای ایران را زیرپا بگذارد، اما در برنامه اش 250 
کیلومتر دویدن در کویر در نظر گرفته ش��ده ک��ه هم اکنون در حال 

اجرای آن است.
معاون گردشگری کشور چندی پیش گفته بود، امسال محور تبلیغات 
ایران در نمایشگاه های خارجی، کویر و جاذبه های آن است که حدود 
دوسوم از خاك ایران را در تصرف دارد و یقیناً حضور گردشگران در آن 

به منزله ی وجود امنیت در ایران است.

نام نویسی آموزش شهروند 
الکترونیک در اصفهان آغاز شد

     دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از آغاز نام نویسی 
دوره آموزشی ش��هروند الکترونیک، ویژه بانوان از 15 ماه جاری و به 

مدت یک ماه خبر داد.
حامد نظری با بیان اینکه دوره آموزشی مذکور رایگان است و تمامی 
بانوان شهر اصفهان می توانند در آن شرکت کنند، گفت: مدت این دوره 

آموزشی 20 ساعت و به صورت غیرحضوری است. 
وی زمان نام نویسی دوره آموزشی ش��هروند الکترونیک، ویژه بانوان 
را تا 15 آذر اعالم کرد و افزود: بانوان اصفهانی برای ش��رکت در دوره 
 آموزشی یادش��ده باید به فرهنگسراهای ش��هر مراجعه و نام نویسی

 کنند. 
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی ش��هرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
دوره آموزشی ش��هروند الکترونیک با همکاری این کمیته و سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان )فاوا( برگزار می شود، 
افزود: فقط آزم��ون پایانی آن به صورت حض��وری و در مرکز آموزش 
 )فاوا( برگزار می ش��ود و به قبول ش��دگان گواهی معتبر اعطا خواهد

شد. 

درمان خانگی برای 
بیماری های معده

طب سنتی

داستان

سرانجام نس��ل جدید یکی از محبوب  ترین خودروهای 
بازار رونمایی شد. به وضوح معلوم است که نسخه 2015 
بر عکس نمونه قبلی باوقارتر و سنگین تر شده است. باید 
دید آقا از نظر قیمتی نیز چنین پیشرفتی کرده یا خیر؟ 
نسل سوناتا از شرکت هیوندا حرکت جسورانه ای بود که 
نتیجه داد.با تکیه بر طراحی کاربردی نیروی پیش��رانه 
مناسب و کیفیت باال ، سوناتا یکی از کلیدهای موفقیت 
و محبوبیت برند هیوندا در سرتاس��ر جهان شد. و حاال 
هیوندا با عرضه مدل 2015 س��وناتای خود با طراحی 
کامال جدید و به کارگیری جدیدترین تکنولوژی های روز 
قصد دارد بار دیگر محبوبیت این خودرو را افزایش دهد.

سوناتای 2015 ظاهری کالسیک تر و با وقارتر نسبت به 
مدل های 2011 – 2014 این خودرو دارد. این طراحی 
 Fluidic جدید مدی��ون به کارگی��ری زبان طراح��ی
sculpture اس��ت که در طراحی هیوندا جنس��یس 
2015 نیز از آن اس��تفاده شده است. مدل 2015 کمی 
عریض تر و درزاتر از مدل قبلی است و به نسبت فضای 
داخلی بیشتری دارد. تغییرات ایجاد شده جزئی هستند 
اما مجموع همین جزئیات باعث شده تا محصول نهایی 
متفاوت جلوه کند. اسپ,یلر جدید عقب با طرح کروم ، 

خروجی اگزوز دوبل و LEDهای اس��تاندارد در طول 
روز از دس��ته این تغییرات هس��تند. طراح��ی داخلی 
اتاق مدل جدید نیز کمی رس��می تر ش��ده کلیدهای 
کنترلی داش��بورد در مدل جدید در دسته های افقی و 
با کمی زاویه نسبت به راننده طراحی شده اند. طراحی 
کلیدهای داشبورد تا حدودی شبیه مدل اوپتیما شرکت 
کیا شده است فرمان نیز در مدل جدید طراحی اسپرت 
دارد. تغییرات جزئی در مورد مشخصات تئوری سیستم 
پیشران سوناتا نس��بت به مدل های قبل صورت گرفته 
اما هیوندا ادعا می کند که خودرو پاس��خگویی بهتری 
نسبت به رفتار راننده خواهد داش��ت. مدل پایه سوناتا 
2015 موتوری 4. 2 لیتری 4 س��یلندری با 185 اسب 
بخار نیرو دارد و مدل 2T این خودرو موتور توربو شارژ با 
توربین کوچکتر که 245 اسب بخار نیرو تولید می کند 
دارد. در هر 2 حالت خودرو مجهز به گیربکس 6 سرعته 
اتوماتیک با کنترل دستی شیفت سونیک با انتقال نیرو 
به چرخ های جلو است. در مدل جدید طراحان تمرکز 
زیادی به روی کم کردن صدای داخل کابین داشته اند. 
 طبق اظهارات هیون��دا مواد عایق صدای بیش��تری در

 فای��ر وال و زیر درپ��وش موتور و زیر کف خ��ودرو قرار 

داده اند تا جای ممکن از صدای داخل کابین کم کنند.
بسیاری از تکنولوژی های جدید موجود بر روی هیوندا 
جنس��ین جدید بر روی س��وناتا 2015 نیز وجود دارد. 
سیستم هشدار ترافیک پشت خودرو ، هشدار خروج از 
الین ، کروز کنترل فعال . هشدار وجود خودرو در نقاط 
کور راننده بر روی آینه های  جانبی از جمله آن ها است. 
سوناتا جدید 7 ایربگ را برای سرنشینان در نظر گرفته 
که یکی از آن ها برای زانوی راننده است. سوناتا در مدل 
های اخیر موفق شده نشان 5 ستاره را از موسسه امنیت 
خودروی llHs کسب کند . قابلیت جدیدی که به سوناتا 
اضافه شده باز شدن خودکار درب صندوق عقب خودرو 
است. به این صورت که اگر سوئیچ خودرو همراه داشته 
باشید و برای 3 ثانیه در پشت خودرو کنار در قرار بگیرید. 

صندوق عقب به صورت خودکار باز می شود.
 سیستم اطالع رسانی و سرگرمی سوناتا 2015 نیز به روز 
شده است و آپشن سیس��تم صوتی اینفیتی 400 واتی 

نیز موجود است. 

همه چیز درباره هیوندای سوناتا 2015

رونمایی از محبوب ترین خودروی بازار

منطقه کوچکی از مغز که با افسردگی و وابستگی همراه 
است، نقش بسیار مهمی در احساس ترس از آینده دارد.

منطقه کوچکی از مغ��ز به نام » هابِنوال « نقش بس��یار 
مهمی در احس��اس ترس از آینده دارد؛ ای��ن منطقه با 
افسردگی )به ویژه ناتوانی در تجربه لذت در شرایط لذت 

بخش( و وابستگی )توتون و تنباکو( همراه شده است.
محققان دانشگاه لندن و دانشگاه کمبریج با آزمونی که بر 
روی داوطلبان انجام دادند نشان دادند ترس از آینده بر 
اساس اشتباهات گذشته ماست؛ در این آزمون به منظور 

وارد کردن یک ش��وك الکتریکی و تخلیه آن برای تحریک احساس ترس یک سری 
تصاویر انتزاعی به داوطلبان نشان داده شد، این تصاویر برای ایجاد واکنش مرتبط با 

شغل یا از دست دادن پول یا هر اتفاقی که باعث تعجب 
و شوك می شود بود.

پس از انتشار تصاویر محققان توانستند واکنش مغز را 
مشاهده کنند، این واکنش همراه با درد بود زیرا فعالیت 
هابِنوال به طور قابل توجهی افزای��ش پیدا کرده بود و 

نوعی هشدار خطر به حساب می آمد.
محققان گفتند: هابِنوال مش��کلی نیست که به خودی 
خود به وجود آمده باش��د به جز زمانی که بیش فعالی 
وج��ود دارد و می توان��د به توس��عه  برخ��ی از عالئم 
افسردگی و اختالل اضطرابی کمک کند، به آن معنی است که این منطقه کوچک از 

مغز ممکن است توسعه روش های درمانی را هدف قرار دهد. 

گردشگران خارجی هم مراسم عزاداری ایرانی ها در ماه محرم و خوردن قیمه 
نذری را دوست دارند و برای شرکت در این مراسم عالقه نشان می دهند.

دسته های عزاداری و غذاهای نذری همیشه موضوع جذابی برای گردشگران 
خارجی است که ماه محرم به ایران سفر می کنند، زمانی که بیشتر سایت های 
تاریخی تعطیل و نیمه تعطیل است و این فرصت را دست می دهد تا آن ها هم 

با جریان عزاداری محرم همراه شوند.
بازار تهران بنا به رس��م قدیم و دس��ته های عزاداری ش��لوغش همیشه محل 
مناسبی برای این همراهی اس��ت و میان این شلوغی ها همیشه خارجی هایی 

را می توان دید که با نگاهی عالقه مند عزاداری ایرانی ها را دنبال می کنند.
خیلی اتفاقی گروهی از گردش��گری هلن��دی را که برای اولین ب��ار به ایران 
سفرکرده اند، در روز تاسوعای حس��ینی مقابل مسجد ارگ می بینیم. آن ها از 
این که موفق شده اند مراسم عزاداری محرم را در ایران ببینند ابراز خوشحالی 

می کنند و برای صحبت درباره اش با ایرانی ها ابراز تمایل نشان می دهند.
گردش��گران نزدیک کاخ گلس��تان ایس��تاده بودن��د و با لذت قیم��ه  نذری 
می خوردند، کاخ به خاطر عاشورا و تاسوعا بس��ته است، از راهنمای تور دلیل 

آمدنش��ان را در ای��ن روز تعطیل به ای��ن محوطه تاریخی جویا می ش��وم که 
می گوید، به اصرار گردشگران به اینجا آمده اند، دوست داشتند مراسم عزاداری 

محرم را ببینند.
گردش��گران که یک روز قبل از تاس��وعا به ایران رس��یده بودند، به راهنمای 
تورشان پیش��نهاد می دهند آن ها را برای دیدن مراسم عزاداری ببرد. راهنما 
هم بافت قدیم تهران را انتخاب می کند تا آن ها این مراسم را در تکایا و مساجد 

قدیمی تهران دنبال کنند.
راهنم��ا درحالی ک��ه درگیر توزی��ع نذری بی��ن گردش��گران همراهش بود، 
می گوید: گردش��گران از دیدن مراس��م عزاداری ایرانی ها به هیجان می آیند 
 و از اینک��ه می توانن��د ای��ن مراس��م را از نزدیک ببینند بس��یار خوش��حال

 می شوند.
به نظر می رسد گردش��گران از این که زیر باران غذای نذری ایرانی می خورند، 
لذت می برند. آن ها از راهنما می خواهند در صورت امکان داخل مسجد ارگ 
را هم ببینند. مس��ئول عزاداری قول این کار را می دهد و آن ها پس از خوردن 

غذای نذری به داخل مسجد می روند.

 در سال هایی که هنوز تلفن، اینترنت، چت و ایمیل، 
دنیای روابط آدم ها را تس��خیر نکرده بود، نوش��تن 
نامه رایج ترین راه ارتباطی باکسانی بود که کنارمان 
نبودند. تمبرها هم به  نش��انه  هزینه  ارس��ال نامه در 
گوشه ی س��مت راس��ت پاکت قرار می گرفتند؛ اما 
حاال تمبر به خاطره ها پیوسته است.سال هاست که 
استفاده از تمبر و نوش��تن نامه بسیار کم شده است 
و این طرح های متنوع و رنگارنگ س��ر از کلکسیون 
مجموعه دارها درآورده اند. تا چند سال پس از چاپ 

نخس��تین تمبر در دنیا، طراحی تمبر ب��رای ایران، در خارج از کش��ور انجام 
می شد، تا این که هنرمندان ایرانی به این عرصه وارد شدند و تمبرهای مختلفی 

را با موضوعات متنوعی طراحی کردند.
محمد مه��روان یک��ی از این هنرمندان واردش��ده ب��ه این عرص��ه بود. 17 
 آب��ان م��اه س��ال روز درگذش��ت ای��ن نگارگ��ر و ط��راح تمبره��ای ایران

 است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مه��روان س��ال 1305 در ته��ران متول��د ش��د. 
پ��درش معم��ار و ط��راح بناه��ای س��نتی، مس��اجد و خانه ه��ای قدیمی 
 ته��ران بود.محم��د از هم��ان کودک��ی ب��ه هن��ر نقاش��ی عالقه من��د 

بود.
 او پس از گذران��دن تحصیالت ابتدایی در س��ال 1321 به مدرس��ه صنایع 
قدیمه وارد ش��د که در آن دوران توسط حس��ین طاهرزاده بهزاد، نگارگر و 
طراح معروف فرش اداره می شد. او نگارگری ایرانی را در همین مدرسه و نزد 
استاد علی کریمی فراگرفت.مهروان بعدها در همین مدرسه به عنوان استاد 
مشغول به تدریس شد و هنرش را در اختیار ش��اگردان تازه  آنجا گذاشت. او 
در چهره نگاری نیز به تبحر خاصی رسید و تا سال 1336 در مدرسه به عنوان 

استاد به کار خود ادامه داد.
 نمونه تمبر طراحی شده توسط مهروان

س��ال 1338 بود که نام محمد مهروان با تمب��ر گره خورد. او در این س��ال 

در بخش تهی��ه  تمب��ر چاپخانه  دولتی مش��غول به 
کار ش��د. ای��ن هنرمن��د در ط��ول نزدی��ک به 30 
س��ال کار در ای��ن زمینه، چه��ار هزار ط��رح برای 
تمب��ر خلق ک��رد. ای��ن طرح ه��ا به مناس��بت های 
مختلف و ب��رای ش��خصیت ها و مش��اهیر، روزهای 
خاص و بزرگداش��ت ها توس��ط مهروان برای چاپ 
روی تمبره��ا کش��یده می ش��دند.مجله  »کیه��ان 
فرهنگی« در ش��ماره  67 خود که در مهرماه 1368 
چاپ ش��د، در مطلب��ی با عن��وان »تمب��ر، اهمیت 
منتش��ر  مه��روان  محم��د  ب��ا  را  گفت وگوی��ی  آن«  مش��کالت   و 

کرد. 
مهروان در این مصاحبه گفته بود: »ازآنجاکه طراحی تمبر بیش از هر چیز به 
ظرافت  نیاز دارد و من هم این تجرب��ه را در خالل کار مینیاتور آموخته بودم، 
من را انتخاب کردند و به چاپخانه دولتی  ایران فرستادند.حتماً مطلع هستید 
که در آغاز، تمبرهای  ما را کشورهای خارجی چاپ می کردند، ولی اآلن حدود 
70 سال است که طراحی و چاپ آن در کشور خودمان  صورت می گیرد. قبل 
از من آقایان تائب و چهره نگار این  کار را انجام می دادند که متأسفانه در حال 
حاضر هیچ کدام در قید حیات نیس��تند. بنده در آن وقت کار طراحی تمبر را 
پذیرفتم که به دو دلیل بود: نخست این که از فضای موجود در وزارت فرهنگ 
و هنر آن زمان آزرده  بودم؛ چراکه کم کم نجابت هنری خود را از دست  می داد و 
دیگر این که می توانستم استعدادم را از این  طریق در خدمت تمام آحاد جامعه 
قرار دهم، چون تمبر یکی از بهترین و مناس��ب ترین زمینه ها برای تبلیغات  

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.«
 یک نمونه چهره نگاری اثر محمد مهروان

طرح های تمبر مهروان اکنون در موزه ی پس��ت ایران، موزه  ملی ملک، موزه  
آستان قدس رضوی و ... نگهداری می ش��ود. مهروان از هنرمندانی بود که در 

نخستین دوره  تجلیل از »چهره های ماندگار« برگزیده شد.
این هنرمند 17 آبان ماه سال 1386 درگذشت.

جمع آوری تاریخ سنت نمایشی 
»پیش پرده خوانی« در یک کتاب

     کت��اب »پیش پرده و پیش پرده 
خوانی« نوش��ته مرتضی احمدی 
با روایت س��نت و ش��یوه های این 
هنرنمایشی و س��یر تحول و تطور 
آن در فرازوفروده��ای تاریخ��ی 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
 اواخ��ر دوران سلس��له قاج��ار و 
آغاز دوران پهل��وی به ویژه تحت 
تأثیر انقالب مش��روطه، جامع��ه ای آگاه تر بین مردم ای��ران پدید آمد و 

قلم به دستانی از توده مردم، پا به میدان گذاشتند. 
به این ترتیب، درزمینه ترانه های مردم، همزمان با اوج آهنگس��ازی، یک 
حرکت خودجوش در جامعه آغاز شد. ترانه هایی که در این دوران ساخته 
شدند، َسلَف پیش پرده های بعدی بودند و می توان گفت پیش پرده ها که 
جامعه رنج دیده آن روز ایران را به خود جذب کرد، از این ترانه ها ریش��ه 

گرفته بودند. 
پیش پرده درواقع صدای جامعه رنج کشیده، آوای مردم کوچه و بازار بود و 
هراس دستگاه های امنیتی حکومت را از روشنگری هرچه بیشتر اکثریت 

مردم در پی داشت. 
 پیش پرده ه��ا موضوع��ی اس��ت ک��ه »مرتض��ی احم��دی« گوینده و 
پیش پرده خوان پیشکسوت کشور به س��راغ آن رفته و کتابی را به همراه 

نوه خود، دراین باره تدوین کرده است. 
احمدی در این کتاب به س��راغ تاریخچه و ریش��ه های پیش پرده خوانی 

رفته است. 
احمدی در کتاب مذکور، بعد از ارائه تاریخچ��ه ای از پیش پرده، به ارائه 
متن شعرها می پردازد که نت های اشعار مذکور، توسط بهرنگ بقایی نوه 

مرتضی احمدی تنظیم شده اند. 
این کتاب با 247 صفحه، شمارگان دو هزار و 200 نسخه و قیمت 18 هزار 

تومان توسط انتشارات ققنوس منتشرشده است.

منشا ترس از آینده مشخص شد

نذری خوران خارجی ها زیر باران 

چه کسی تمبرها را طراحی می کرد؟
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