
تورمعمومیبهزیر20درصدمیرسد
استاندار استان عنوان کرد 
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رضا ش��فیعی ج��م در ت��ازه ترین فیل��م از س��ری »ش��ام ایرانی« 
با ذک��ر نکات��ی از زندگ��ی خصوصی��ش ب��ه صراحت اع��ام کرد 
 ک��ه ب��رای پرداخ��ت مهری��ه همس��ر س��ابقش مجب��ور ش��ده 
 خانه اش را بفروش��د.در اولین قس��مت از فصل تازه »شام ایرانی«
 شفیعی جم میهمان محمدرضا هدایتی، برزو ارجمند و محمدرضا...

 شفیعی جم: زحمت 20 
ساله ام برای 6 ماه زندگی رفت 

 ادامه کار فاز دوم تله کابین منوط
3 به نظارت میراث فرهنگی

 طالی سرخ بام ایران
7 راهی بازار شد 2

شتاب و قدرت علمی، اقتدار آفرین 
در تمام عرصه هاست

سکوها فوتبال 
ناب ایرانی می 
خواهند» نه« 
مساوی!

بستهحمایتیبرایتولید
خودروهایبرقی

هفدهمیننمایشگاهتخصصي
فرشدستبافبرگزارمیشود

وزیرکشور:پیگیرقضیه
اسیدپاشیهایاصفهانهستیم

برگزاریکنکوردکترای
تخصصیدربهمن

حقوقکتابداران
افزایشمییابد
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4
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ولع جنگ با بینی
یک تب اجتماعی

همین چند س��ال قبل بود که عمل جراحی برای 
کوچک کردن ی��ا تغییر فرم بین��ی تبدیل به یک 
»ُمد« ش��د و خیلی زود حرارت ت��ب آن همچون 
نوک بینی عاقه مندان این نوع عمل جراحی باال 
رفت. آن زم��ان زیاد درباره آن گفتند و نوش��تند. 
برخی پزش��کان و جراحان زیبایی ی��ا از آن دفاع 

کردند یا تاش کردند به بهانه هایی نظیر وجود...

3

صادراتاستانشاهکلید
رونقاقتصادی

شمارش معکوس در وین
دیروز مذاکرات با برگزاری دیدارهای چون نشست دوجانبه عراقچی و هیئت چینی، دیدار ظریف با همتایان فرانسوی و انگلیسی ، نماینده آلمان و... 
به پایان رسید. وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان( به همراه "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا)هماهنگ کننده 1+5( در س��وم آذر 1392 )24 نوامبر 2013( در ش��هر ژنو در رابطه با برنامه هس��ته ای ایران به توافقی تحت عنوان 
"برنامه اقدام مشترک" )توافق ژنو( دس��ت یافتند و این توافقنامه در 30 دی ماه 92 وارد مرحله اجرا شد و از آن پس گفت وگوها درباره راه حل جامع 

هسته ای تا فردا  ادامه دارد.

س آرشیوی
]عک

 آمار تخلفات ساخت و سازها
 نگران کننده است

 مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو

 بساط شیمی درمانی از مطب ها 
جمع می شود

مديرآزادسازي و امالك شهرداري
درخريد اراضي ناژوان اجباری 

نیست 

    یک عضو شورای ش��هر اصفهان گفت: بس��یاری از افرادی که دچار تخلف 
می شوند از مشکات و عواقب تخلف بی خبر هستند. عبدالرسول جان نثاری 
در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه متاسفانه سازندگان مسکن 
و بعضا شهروندان از روی بی اطاعی اقدام به ساخت و سازهای خاف و بدون 
پروانه می کنند، اظهار کرد: متاسفانه آمار تخلفات در این زمینه بسیار نگران...

آیین تجلی��ل از صادرکنندگان نمونه اس��تان اصفهان 
برگزار ش��د.در این آیین جمعی از مس��ئوالن استان، 
مدیرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگی کش��ور، نماینده 
 مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��امی و مدیرکل

نمایندگی های خارج از کشور صندوق توسعه تجارت 

و فعاالن بخش خصوصی حضور داش��تند. رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این مراسم با بیان 
اینکه امروز اس��تاندار اصفهان در حالی در این جلس��ه 
حاضر شده است که رودخانه زاینده رود پر از آب است، 
گفت: امیدواریم از انتقال آب سمیرم به شهرهای دیگر...
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يادداشت

 همايش» تهديدها و فرصت ها 
در مذاکره با آمريکا« برگزار می شود

به همت کانون گفتمان دانش��جویی دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد خوراسگان همایش » تهدیدها و فرصت ها در مذاکره با 
آمریکا« با حضور دکتر سیدعلی خرم، معاون وزیر امور خارجه 

کشورمان برگزار می شود.
گفتنی اس��ت که این همایش روز دوشنبه 30 آذرماه ساعت 
11:45 در تاالر امیرکبیر دانش��گاه آزاد خوراسگان اصفهان 

برگزار خواهد شد.

دشمن همواره از فرهنگ بسیجی 
ايران آسیب ديده است 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: در مذاکرات 
هسته ای طرف مقابل باید دست از زیاده خواهی بردارد.

 حجت االس��الم محمد علی نکون��ام در خطبه های این هفته 
نمازجمعه ش��هرکرد که در مصلی بزرگ ام��ام خمینی )ره( 
این شهر برگزار شد با سفارش همه نمازگزاران به تقوای الهی 
اظهار کرد: تقوا باید به گونه ای باشد که تمام جنبه های علمی 

و عملی زندگی انسان را فرا بگیرد.
وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 اظهار کرد: 
در این مذاکرات باید حقوق ملت ایران به صورت کامل دیده 
ش��ود.نکونام بیان داش��ت: طرف مقابل در این مذاکرات باید 
دست از زیاده خواهی بردارد و تیم مذاکره کننده ایرانی نیز باید 

عزت ملت ایران را به خوبی در توافقات احتمالی حفظ کنند.
نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: 
دش��من همواره از فرهنگ بسیجی ایران آس��یب دیده و این 
روحیه بسیجی مردم اطمینان خاطری برای مسئوالن است.

وی تصریح ک��رد: بعد از انق��الب تا امروز همواره بس��یجیان 
در صحنه ه��ای مختل��ف حض��وری فع��ال داش��ته اند و 
 توانس��ته اند ی��ار دلس��وزی ب��رای نظ��ام و مناف��ع م��ردم

 باشند.

بايد حق ملت ايران ازاستکبار جهانی 
گرفته شود 

نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
مذاکرات هسته ای در مس��یر قانونی و با رعایت خطوط قرمز 

دنبال شود.
س��ید س��عید زمانیان اظهار ک��رد: اگ��ر در مذاک��رات تیم 
هس��ته ای با 1+5 تمام��ی خط��وط قرمزها رعایت ش��ود و 
 مذاکرات در مس��یر قانون��ی پیش رود با ای��ن موضوع موافق 

هستیم.
وی اف��زود: ای��ن خط��وط قرم��ز خواس��ته های م��ردم 
ب��رای لغ��و تحریم ه��ا، فع��ال ب��ودن سیس��تم هس��ته ای 
 و اج��ازه ن��دادن ب��ه دخال��ت گ��روه 1+5 در دیگ��ر ام��ور

 است.
نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
اکثریت نماین��دگان مجلس و نزدیک ب��ه 100 درصد آنها با 
مذاکرات هسته ای با 1+5 به شرط رعایت خطوط قرمز نظام 

موافق بوده و مخالفتی ندارند.
مانیان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در مذاک��رات هس��ته ای یک 
ق��دم ه��م از ح��ق مس��لم خ��ود عقب نش��ینی نمی کنیم، 
تصری��ح کرد:آمری��کا و اس��تکبار جهان��ی قاب��ل اعتم��اد 
 نیس��تند ول��ی بای��د ح��ق مل��ت ای��ران از آنه��ا گرفت��ه 

شود.
وی اف��زود: همانگون��ه ک��ه مق��ام معظ��م رهب��ری تأکید 
دارن��د ک��ه در زمینه ه��ای مختل��ف مبن��ای حرک��ت 
براس��اس موض��وع ان��رژی هس��ته ای رعای��ت ش��ود، باید 
 از ای��ن مبن��ا ب��رای اثب��ات حقانی��ت ای��ران اس��تفاده

 کنیم.

آزمايش موفق جديدترين اژدر 
نیروی دريايی

دریادار س��یاری از تس��ت موف��ق جدیدتری��ن اژدر نیروی 
دریای��ی خب��ر داد و گف��ت: ای��ن اژدر قابلی��ت ش��لیک از 
 زیردریای��ی، ش��ناورهای س��طحی و س��امانه های هوایی را 
دارد. امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در نشستی خبری که در آستانه 
7 آذر )روز نیروی دریایی( برگزار شد از تست موفق جدیدترین 
اژدر نیروی دریایی خبر داد و گفت: این اژدر قابلیت ش��لیک 
 از زیردریایی، ش��ناورهای س��طحی و س��امانه های هوایی را 

دارد.

معرفی فرهادی به يک دور خسته 
کننده پايان داد

دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین معرفی فره��ادی برای 
وزارت علوم را پایان دهنده یک دور خسته کننده عنوان کرد و 
گفت: امیدواریم از تفاهمات دولت و مجلس در جهت پیشبرد 
موضوعات اساسی نظیر اقتصاد مقاومتی بهره ببریم. محمدرضا 
باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندس��ین در نشست اعضای 
شورای مرکزی و دبیران استانی این تشکل با اشاره به مسائل 
جاری روز به موضوع عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای معرفی 
شده از سوی رئیس جمهور برای وزارت علوم اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: باالترین معدل رأی مثبتی را که مجلسی به دولت ها 
داده، مربوط به دولت آقای روحانی بوده است و یکی از وزرای 
وی نیز رک��ورددار رأی اعتماد به وزرا بعد از انقالب اس��ت.وی 
افزود: لذا این نشان موضوع نش��ان  می دهد که مجلس تعامل 
بسیار خوبی با دولت یازدهم داشته است. اما در خصوص وزارت 
علوم تاکنون مجلس نتوانسته با دولت آقای روحانی به تفاهم 
برسد و وزرای پیش��نهادی در حدی نبوده اند که انتظارات را 
برآورده سازند.دبیر کل جامعه مهندسین تصریح کرد: اکنون 
با معرفی فرهادی تحلیل من این اس��ت که دور خسته کننده 
معرفی وزرای علوم و ع��دم رأی اعتماد پایان پذیرد و امیدوارم 
که از این مقطع عبور کنیم و از تفاهم��ات دولت و مجلس در 
جهت پیشبرد موضوعات اساسی کشور نظیر اقتصاد مقاومتی 

بهره ببریم.

اساتید و پژوهشگران دانش��گاه های کشور با حضور پرشور 
در اولین همایش بررسی راهکارها، فرصت ها و چالش های 
اجرای سیاست های ابالغی علم و فناوری رهبر معظم انقالب 
و امضای میثاق نامه به اج��رای فرامین مقام معظم رهبری 
لبیک گفتند.اولین همایش بررسی چالش ها، فرصت ها و 
راهکارهای اجرای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
با حضور جمع کثیری از  اس��اتید دانش��گاهی، مسئوالن 
و  پژوهش��گران سراسر کشور در پژوهش��گاه شاخص پژوه 

برگزار شد.
واليتی :لبیک جامعه علمی  به فرامین  رهبری 

 رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام طی پیامی ب��ه اولین همای��ش بررس��ی راهکارها و 
چالش ها و فرصت های اجرای سیاست های علم و فناوری 
ابالغی رهبر معظم انقالب در پژوهش��گاه ش��اخص پژوه، 
استقالل علمی کشور درگروی عملیاتی شدن سیاست های 
ابالغ��ی رهبر معظم انقالب دانس��ت. مش��اور مقام معظم 
رهبری و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام طی پیامی به اولین همایش بررسی راهکارها 
و چالش ها و فرصت های اجرای سیاست های علم و فناوری 
ابالغی رهبر معظم انقالب در پژوهشگاه شاخص پژوه بر لزوم 
لبیک به فرامین و سیاست های رهبری معظم انقالب و عمل 
به بندهای قانون اساسی مرتبط با علم و فناوری تأکید کرد.

علی اکبر والیتی در این پیام که توسط محمدجواد کولیوند 
از مشاوران مرکز تحقیقات استراتژیک و نماینده مردم کرج 
در مجلس شورای اسالمی قرائت ش��د، آورده است: بسیار 
خوشحالیم از اینکه در اجرای بند یکم از اصل یک صد و ده 
قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران، سیاست های کلی 
مرتبط با مقوله علم و فناوری پس از مشورت های طوالنی و 
جامع االطراف نهایتاً مورد تصویب قرار گرفت که این راهبرد 
در قالب منشوری مدون در اختیار دانش پژوهان و اهالی علم 
و تحقیق و نوآوری قرار می گیرد.مشاور مقام معظم رهبری 
در بخش دیگری از پیام با تشکر از جامعه پژوهش کشور و 
دست اندرکاران این همایش، برای تحقق و به فعل رساندن 
متعادل و متناسب علم و فناوری و رهنمودهای رهبری به 
مسئوالن همایش صمیمانه تبریک و خسته نباشید گفت و 
بیان کرد: رجای واثق دارم که در این روز فرخنده در دانشگاه 
اصفهان که از پرس��ابقه ترین و با اعتبار ترین دانشگاه های 
مادر کش��ور به  حس��اب می آید، پژوهش��گاه شاخص پژوه 
به عنوان نخس��تین پژوهش��گاه بخش خصوصی کش��ور 
بتواند گامی مفید در این راس��تا بردارد.والیتی در انتهای 
پیام خود خاطرنشان کرده است: امیدوارم این پژوهشگاه 
بتواند در جهت عملیاتی ش��دن استقالل علمی، خالقیت، 
تجاری س��ازی دانش و نوآوری در قالب خرد جمعی میان 
فعاالن عرصه علم و عمل به  طوری شایسته به  سوی اهداف 

آرمانی این نظام مقدس گام بردارد.
 بخش دولتی در هیچ کج�ای دنیا در تولید علم 

نقش ندارد
دبیرکل همایش بررس��ی راهکارهای اجرای سیاست های 
رهبر معظم انقالب در علم و فناوری در این مراس��م گفت: 
بخش دولتی در هیچ کجای دنیا در تولید علم نقش ندارد 
و باید به  جای خرج پول نفت در دانش��گاه بخش خصوصی 

را حمایت کند.
امیر محمودزاده که در اولین همایش بررس��ی راهکارهای 
اجرای سیاس��ت های عل��م و فناوری ابالغ��ی رهبر معظم 
انقالب سخن می گفت، ادامه داد: در کریدور علم و فناوری 
باید س��رمایه بخش خصوصی همچون خ��ون در رگ های 
آدمی جاری باشد و تأمین مالی دانش��گاه ها باید تنها به 8 
درصد برسد و لزومی ندارد با پول چاه نفت، چاله هزینه های 
دانشگاهی کشور پر ش��ود.وی افزود: بخش دولتی در هیچ 
کجای دنی��ا در تولید علم نق��ش ندارد و در کش��ور ما هم 
نبای��د حداقل جلوی س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی و 
مش��ارکت این بخش در علم و فناوری سنگ اندازی کرده 
و سد راه ش��ود.نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری در همایش راهکارهای اجرای سیاست های ابالغی 
رهبر معظ��م انقالب گفت: ق��درت علمی موج��ب اقتدار 
آفرینی کش��ور در همه عرصه ها می ش��ود.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خب��رگان رهب��ری در اولین همایش 
بررس��ی راهکارهای اج��رای سیاس��ت های ابالغی مقام 
معظم رهبری در ح��وزه علم و فناوری که در پژوهش��گاه 
شاخص پژوه برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت و اقتدار کشور 
در گروی پیشرفت علمی است و اقتدار به  عنوان یک صنعت 
 مستقل در برابر علم است که بیان می کند علم قدرت آفرین

 است.
در حوزه های علمی که امید نداشتیم پیشرفت 

کرديم 
مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در همایش بررسی 
اجرای سیاست های ابالغی علم و فناوری رهبر معظم انقالب 
گفت: ما در حوزه های علمی که امید نداش��تیم پیشرفت 
کردیم و قدرت باید علمی باشد تا جهاد علمی، اقتدار آفرین 
ش��ود. امروزه جوان های پرش��ور و انرژی و بااستعدادی در 
دانش��گاه ها داریم که احساس پش��تکار و اعتمادبه نفس و 
اراده »من هس��تم« دارند پس باید فضای تحول علمی در 
قالب جهاد علمی بااراده همراه ش��ود که معطوف به تحقق 

و شدن باشد.

 رییس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید 
کرد:  نگرانی غرب از برنامه هسته ای ایران ساختگی است و 
شاید هدف جلوگیری از قویتر شدن ایران از نظر اقتصادی 

باشد.
 به نقل از ش��بکه تلویزیون��ی راش��اتودی ، هانس بلیکس 
 گفت :  من برخی وقت ها فکر می کنم مس��ئله تسلیحات 
کشتار جمعی مس��ئله ای ساختگی اس��ت. ما درباره عراق 
دیدیم که چگون��ه دولت بوش دائما می گفت که مش��کل 
بزرگ تسلیحات هس��ته ای عراق اس��ت در حالی که هیچ 
سالح اتمی وجود نداشت. در واقع آنها این مسئله را ساخته 
بودند تا عده ای را علیه رژیم عراق پشت خود بسیج کنند. در 
اینجا نیز ما دوباره شاهدیم که از احتمال اینکه ایران بخواهد 
سالح اتمی بسازد صحبت می شود. شاید هدف اصلی پشت 
این قضیه مسئله هسته ای نباشد و هدف جلوگیری از قویتر 

شدن ایران از نظر اقتصادی باشد.
بلیکس در گفت وگو با این ش��بکه در پاس��خ به این سؤال 
که آیا امکان دس��تیابی به توافق جامع هس��ته ای پیش از 
ضرب االجل بیس��ت و چهارم نوامبر وجود دارد گفت: من 
بس��یار امیدوارم که آنها بتوانند به توافقی دست یابند که 
مس��ئله هس��ته ای ایران را حل کند . به نظر م��ن تا کنون 
مشکالت اساس��ی حل شده اس��ت. اما به نظر من در طول 

سال ها و با طرح اقدام که سال گذشته اتخاذ شد، آنها تمام 
این مسیر را پا به پای هم آمده اند. به ویژه اینکه آنها قبول 
کرده اند ایران حق دارد برنامه هسته ای برای تولید انرژی 
داشته باشد. در واقع آنها قبول کرده اند که ایران نفت خود را 
بفروشد و برای تولید برق از انرژی هسته ای استفاده کند و 
این همان کاری است که ابوظبی انجام می دهد و به همین 
علت دارد نیروگاه هسته ای می سازد و اکنون با توافق بزرگ 
ایران با روسیه برای احداث نیروگاه های هسته ای بیشتر در 
بوشهر و تحویل سوخت از جانب روسیه برای این نیروگاه ها، 

عنصر جدیدی وارد صحنه شده است و این عنصر به نظر من 
مثبت و مطلوب است.

وی افزود: ایران��ی ها می گویند 
که الزم اس��ت خودکفا باشند، 
زیرا از زمانی که در ایران انقالب 
شد، تحویل فناوری هسته ای 
و س��وخت هس��ته ای به ایران 
از طرف غربی ها متوقف ش��د. 
بنابراین ایرانی ها هم می گویند 
ما نمی توانیم روی هیچ کسی 
حساب کنیم و به کسی وابسته 
باشیم، مجبوریم این صنعت و 
سوخت را خودمان تولید کنیم. 
آنها افتخار می کنند که در انجام 
این کار موفق ب��وده اند. در هر 
حال ایران��ی ها بس��یار افتخار 
می کنند که این دس��تاوردها 
را داش��ته اند و آن را بخشی از 

غرور ملی خود می دانند و بعید است به آسانی از این برنامه 
 عقب نش��ینی کنند. آنها نمی خواهند غ��رور خود را زیر پا 

بگذارند.

سخنگوي وزارت امور خارجه:

 هیچ طرح جديدی از طرف کشورهای ٥+١ 
ارايه نشده است

    سخنگوی وزارت امور خارجه، شامگاه جمعه برخی خبرسازی ها مبنی بر ارائه طرح و 
پیشنهاد جدید از سوی کشورهای 5+1 به ایران و پردازش های پیرامون آن را بی اساس 

خواند.
مرضیه افخم در بیانیه ای گفت: » مذاکرات فش��رده و متع��دد دو جانبه و چندجانبه بر 
اس��اس طرح ها و ابتکارات متعدد تیم مذاکره کننده ایرانی که آخرین آنها در مس��قط 
پایتخت عمان پیشنهاد شد، صورت گرفته است و مذاکرات در سطوح مختلف کارشناسی 

و سیاسی همچنان ادامه دارد.«
وی در همین زمینه افزود: »هیچ گونه طرح جدیدی از طرف کشورهای 5+1 ارایه نشده 

است.«
برخی رس��انه های غربی اخباری از ارائه طرح و پیش��نهادهای جدید از سوی وزیر امور 
خارجه انگلیس و برخی دیگر از کشورهای عضو گروه 1+5 منتشر کردند. برخی منابع 
مطلع می گویند پیشنهادهای جدید در حد یک ایده اس��ت و عنوان طرح بر آن اطالق 

نمی شود. 
 عب��اس عراقچ��ی مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه و عضو ارش��د تی��م مذاک��ره کننده 
هسته ای ایران پیشتر گفته بود که اگر اراده سیاسی در گروه 1+5 باشد، ایده های مطرح 

شده برای توافق جامع کفایت می کند.
نهمین دور مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی ایران با 1+5 شامل کشورهای امریکا، 
انگلیس، فرانسه، روسیه و چین پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در 

وین پایتخت اتریش در جریان است.

با اشاره به يک روز باقیمانده تا پايان ضرب االجل مذاکرات

 سخنگوی کاخ سفید: اختالفات جدی 
هنوز باقی است

سخنگوی کاخ س��فید گفت: اختالفات جدی میان طرف های مذاکره کننده در مذاکرات 
هسته ای ایران وجود دارد.

اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به فرصت کم باقیمانده تا پایان ضرب االجل 24 
نوامبر گفت: زمان به سرعت در حال سپری شدن اس��ت. واضح است که ضرب االجل روز 
دوشنبه )فردا( است و مذاکره کنندگان ما به سختی برای رسیدن به نتیجه در این تاریخ 

تالش می کنند.
سخنگوی کاخ سفید افزود: اما اختالفات جدی هنوز به قوت خود باقی است.

بر اس��اس گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ش��ولتز در حالی از وجود اختالفات در مذاکرات 
هسته ای سخن گفته است که وزرای امور خارجه ایران و آمریکا به منظور حل این اختالفات 
و دستیابی به یک نتیجه سفرهای خود را برای ترک وین به تعویق انداخته و یک شب دیگر 

در پایتخت اتریش مانده اند.
س��خنگوی کاخ س��فید همچنین گفت: مذاکره کنن��دگان نباید اجازه دهن��د که زمان 
 کم باقیمانده تا این ضرب االجل آنه��ا را ملزم به پذیرفتن یک تواف��ق غیر رضایت بخش

 کنند.
شولتز اظهار کرد: ما به وضوح مش��خص کرده ایم و همچنین رییس جمهور تاکید کرده 
اس��ت که یک توافق بد انجام نخواهیم داد بنابراین به تالش های خود برای شکست زمان 

ادامه می دهیم.
وی در پایان تاکید کرد: ما تنها برای دستیابی به توافقی تالش می کنیم که تمام مسیرها 

برای دستیابی به سالح هسته ای را از بین ببرد.

پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان میزبان نخبگان کشور

شتاب و قدرت علمی، اقتدار آفرین در تمام عرصه هاست

خطیب جمعه اصفهان:

  آمريکا با صهیونیست
 گره خورده است     

 امام جمعه  اصفهان با اش��اره به هراس دش��من از 
بیداری اسالمی، تأکید کرد که ما پای والیت، اهداف 

خود و اسالم ایستاده ایم.
حجت االس��الم والمس��لمین محمدتقی رهبر در 
خطبه های این هفته  نمازجمعه  اصفهان در مسجد 
ام��ام )ره( ب��ه سوءاس��تفاده رس��انه های بیگانه از 
قضیه اسیدپاشی های اصفهان اش��اره کرد و اظهار 
داشت:اسیدپاش��ی هیچ ارتباطی با امر به معروف و 
نهی از منکر ندارد و هیچ بچه مسلمانی وجود ندارد 

که مرتکب چنین عملی شود. 
وی با مفس��د فی االرض خواندن عامل این جنایت، 
خاطرنش��ان س��اخت: چنانچه حتی طب��ق ادعای 
بس��یاری از دس��تگاه های تحقیقی، این کار، جنبه 
خصوصی داشته است باز هم فرقی نمی کند و حکمی 

به جز اعدام نخواهد داشت. 
خطیب جمعه اصفهان با تأکید بر این که واقعه تلخ 
اسیدپاشی تنها مختص ایران نبوده و نیست، در انتقاد 
از رسانه های استکباری متذکر شد: همه ساله هزاران 
نمونه اسیدپاش��ی حتی در لندن گزارش می شود، 
سؤال اینجاست که »من و تو« یا »بی  بی سی« چرا 
یکی از این موارد را رس��انه ای نمی کنند؟ همان ها 
که داعش��ی ها و تروریس��ت ها را علم کردند، پشت 
این موج هس��تند و افس��وس که بعضی رسانه های 
داخل هم فریب خوردند. حجت االسالم والمسلمین 
رهبر طی دومین خطبه نمازجمعه به مناسبت های 
پیش رو نیز پرداخت و به واس��طه فرارسیدن هفته 
بسیج، تصریح کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( همیشه بار اصلی انقالب اسالمی بر 
دوش بسیج و بسیجی ها بوده و هست. بسیجی که 
طبق بیانات حض��رت امام )ره( از ایمان جوش��یده 
اس��ت. نماینده پیش��ین مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، بسیج را محدود به شکل و شمایلی 
خاص ندانست و گفت: شرط بسیجی بودن، تپیدن 
دل انسان برای اس��الم و آرمان های انقالب اسالمی 
است. آمریکا و اسرائیل و انگلیس بدانند که تا بسیج 
هست، دش��منان اس��الم و انقالب اس��المی هیچ 
غلطی نمی توانند مرتکب ش��وند. حجت االس��الم 
والمسلمین رهبر به عالوه به مذاکرات هسته ای نیز 
پرداخت و گفت: از همان اول هم ما به آمریکایی ها 
 اعتم��اد نداش��تیم زی��را ب��ا صهیونیس��ت ها گره 

خورده اند. 

اخبار کوتاه

2
اخالص بسیجیان ارتش عراق را زمین گیر کرد

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج فریدن گفت: وقتی عراق وارد جنگ شد همین 
بسیجیانی که با اطاعت از والیت وارد صحنه نبرد شدند نیروهای مسلح عراق را 34 روز 

زمین گیر کردند. 
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 ظريف: تکذيب مي کنمهانس بلیکس: نگرانی غرب از برنامه هسته ای ايران ساختگی است
 قرار نیست به تهران برگردم

     وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرد: پیشنهاد 
قابل توجهی که بخواهم به تهران ببرم، نبود.

محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
در جمع خبرن��گاران در وین ضم��ن تکذیب خبر 
بازگش��ت وی به تهرانگفت: پیشنهاد جدید و قابل 
توجهی که بخواهم با خود به ته��ران ببرم، مطرح 

نشد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان ادام��ه داد: از این رو، 

سفرم به تهران را لغو کردم.
با انتشار خبر باقی ماندن ظریف در وین و در حالی 
که از قبل اعالم ش��ده بود جان کری وین را ترک 
می کند، وزی��ر خارجه آمریکا اعالم ک��رده که در 

وین می ماند.
یک منبع نزدیک به هیأت ایرانی از احتمال س��فر 
ظریف به تهران برای انجام برخی مشورت ها خبر 
داده بود. پ��س از آن همان منبع اظه��ار کرد: ما از 
مسقط تاکنون طرح های مختلف ارایه داده ایم که 
هنوز این ایده ها به مرحله ای نرسیده است که دکتر 
ظریف بخواهد جمع بندی را به تهران ببرد، بنابراین 

ایشان به تهران نمی رود و مذاکرات ادامه می یابد.

امضای موافقتنامه های استرداد 
مجرمین و انتقال محکومین

وزرای دادگستری جمهوری اسالمی ایران و قبرس 
دو موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومین 

را به امضاء رساندند.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدیوزیر 
دادگستری، در سفر به کشور قبرس با همتای خود 

دیدار و گفتگو کرد. 
 وزیر دادگس��تری کش��ورمان در این دیدار ضمن 
تشریح ساختار قضایی جمهوری اسالمی ایران، به 
معرفی نقش وزارت دادگستری در هماهنگی بین 

قوای سه گانه و ماموریت های آن پرداخت. 
 وی با بیان این که همکاری های قضایی، بسترساز 
همکاری کش��ورها در همه حوزه ها بوده و اعتماد 
را در میان کش��ورها تعمیق خواه��د کرد، امضای 
موافقتنامه ه��ای انتق��ال محکومین و اس��ترداد 
مجرمی��ن را اتفاقی بس��یار مب��ارک در روابط دو 
کش��ور عنوان و تاکید کرد: همکاری های حقوقی 
و قضایی طرفی��ن در این مرحل��ه متوقف نخواهد 
ماند و جمهوری اس��المی ای��ران آمادگی دارد در 
گام بع��دی و در ص��ورت تمای��ل طرف قبرس��ی، 
مقدم��ات مذاک��ره و امض��ای موافقتنامه ه��ای 
 معاضدت قضایی در ام��ور مدنی و کیفری را فراهم

 آورد. 

 اکنون با توافق 
بزرگ ايران با 

روسیه برای احداث 
نیروگاه های هسته 

ای بیشتر  عنصر 
جديدی وارد 

صحنه شده است 
و اين عنصر به نظر 

من مثبت و مطلوب 
است



يادداشت
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نمايشگاه دستاوردهاي اقشار بسيج برپا شد
     به مناسبت هفته بسيج، نمايشگاه دستاوردهاي اقشار بس��يج با عنوان “شكوه مجاهدت” 
 از  دي��روز  به مدت ي��ك هفته در ناحي��ه مقاومت بس��يج امام ص��ادق )ع( ش��هر اصفهان،

 برپا شده است.
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وزير کشور درباره پرونده اسيدپاشی های اصفهان گفت: 
در حال حاضر نتايج جديدی نداريم، اما به س��رنخ هايی 
رسيده ايم که از سوی دستگاه های امنيتی گزارش شده 

و فعال نمی توانيم اعالم کنيم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��يه برگزاری همايش 
بين المللی فرصت های سرمايه گذاری در استان همدان 
با رويكرد اقتصاد مقاومتی در جم��ع خبرنگاران، اظهار 
کرد: پيگيرقضيه اسيدپاش��ی های اصفهان هستيم، به 
طوری که کميته ای در اصفهان و تهران تشكيل شده و 

موضوع به طور جدی پيگيری می شود.
وی ادامه داد: مس��اله اسيدپاشی دغدغه رييس جمهور 
و سران قواست و ما مصمم هس��تيم که اين قضيه را به 

نتيجه برسانيم.
وزير کشور در ادامه درباره بيمه پايه و درمانی معتادان 
نيز گفت: 30 ميليارد تومان برای بيمه معتادان در نظر 
گرفته شده اس��ت که ظرف دو س��ه هفته آينده تامين 

می شود.
وی افزود: بيمه معتادان در قانون بودجه ديده شده است؛ 

اما آيين نامه اش هم بايد نوشته شود.
رحمان��ی فضل��ی تصري��ح ک��رد: وزارت کار و ام��ور 
اجتماعی که به عنوان متولی اين مس��اله است توافقی 
با وزارت کش��ور و س��تاد مبارزه با موادمخدر داش��ته و 
 اين موض��وع را پيگيری ک��رده و در دولت ارائه ش��ده

 است.
وی ادامه داد: دولت ايراداتی به آن وارد کرده اس��ت که 
ايرادات وارده به آيين نامه از سوی دولت، در شورای اخير 

اجتماعی حل شد.

مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به توقف فاز دوم تله کابين صفه 
در جوار قلعه ساسانی ش��اه دژ گفت: با بازديد و جلسات 
مكرر شهرداری و ميراث، ادامه کار منوط به رفع تخلفات 

و نظارت دقيق ميراث فرهنگی شد.
 فريدون اللهياری اظهار کرد: معاون ميراث فرهنگی به 
همراه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان از اين قلعه 
بازديد کرد.وی افزود: در جري��ان ديدارهای مكرر اين 
دو نهاد و همچني��ن بازديد حضوری از اي��ن قلعه مقرر 

ش��د تحت ش��رايط و نظارت خاص کار ادامه يابد. رفع 
دغدغه های ميراث��ی بايد در صدر اقدامات ش��هرداری 
قرار گيرد.اين مس��ئول همچنين در بخ��ش ديگری از 
صحبت های خود از امضای توافقنامه بين صندوق حفظ 
و احيای بناهای تاريخی با س��ازمان بهسازی و نوسازی 
ش��هرداری اصفهان اش��اره کرد و افزود: اين توافقنامه 
با نظ��ارت عاليه ميراث فرهنگی انجام خواهد ش��د.اين 
تفاهمنامه نقش مؤثری در احيای بافت تاريخی اصفهان 
داشته باشد.وی همچنين از آماده س��ازی مكانی برای 
تشكل های ميراثی خبر داد و گفت: اميدواريم با تشكيل 
خانه تشكل ها بخشی از مش��كالت مربوط به آن ها رفع 

شود.
همچنين    مدير کل ميراث فرهنگی اس��تان اصفهان از 
ثبت جهانی 3 قنات تاريخی استان اصفهان در آينده ای 
نزديك خبر داد.3 قنات تاريخی "مون" در اردس��تان، 
قنات تاريخی "وزوان" و قنات تاريخی "ميمه" در آينده 
نزديك جهت ثبت جهانی به س��ازمان يونسكو معرفی 

می شوند. 

    

يك عضو شورای شهر اصفهان گفت: بسياری از افرادی که 
دچار تخلف می شوند از مش��كالت و عواقب تخلف بی خبر 
هستند. عبدالرس��ول جان نثاری در جلس��ه علنی شورای 
شهر اصفهان با بيان اينكه متاسفانه سازندگان مسكن و بعضا 
ش��هروندان از روی بی اطالعی اقدام به س��اخت و سازهای 
خالف و بدون پروان��ه می کنند، اظهار کرد: متاس��فانه آمار 
تخلفات در اين زمينه بس��يار نگران کننده اس��ت و با توجه 
به آمار ارايه شده از ابتدای س��ال جاری تا پايان مهرماه پنج 
هزار و 883 پرونده به ماده 100 ارسال شده که در آن بيش 
از 16 هزار و 428 مورد تخلف مش��اهده شده است در حالی 
که پروانه های صادر شده س��ال جاری بسيار کمتر از آمار به 

دست آمده است.
 اين عضو شورای شهر اصفهان با بيان اينكه تخلفات ساخت 
و ساز را می توان در 50 نوع تخلف دس��ته بندی کرد، ادامه 

داد: س��اخت بناهای فاقد پروانه، بنای مازاد برپروانه، اضافه 
ارتفاع، پيش زدگی در حياط، بالك��ن در گذرهای عمومی، 
حذف پارکينگ ها و... از جمله تخلفاتی اس��ت که بيشتر از 
روی زياده خواهی و يا عدم اطالع از قوانين بوده است. جان 
نثاری با بيان اينكه به نظر می رس��د بس��ياری از افرادی که 
دچار تخلف می شوند  از مش��كالت و عواقب تخلف بی خبر 
هستند، اضافه کرد: رس��انه ها نقش مهمی در اطالع رسانی 
دقيق به مردم دارند و الزم اس��ت در زمينه کاهش تخلفات 
ساخت و سازها  آموزش به شهروندان در هنگام صدور پروانه 
جدی گرفته ش��ود.هم چنين، يك عضو ديگر شورای شهر 
اصفهان با بيان اينكه متاسفانه از ابتدای آذر ماه جمع آوری 
پسماندها و زباله های مطب ها، مراکز درمانی و بيمارستانی 
توسط شهرداری انجام نمی شود، اظهار کرد: بر اساس قانون، 
جمع آوری پس��ماندهای ذکر ش��ده بر عهده توليد کننده 
است و با اعالم معاونت خدمات ش��هری و سازمان پسماند 
به دانش��گاه علوم پزش��كی و س��ازمان نظام پزشكی مبنی 
براجرای اين قانون جلس��اتی در اس��تانداری و کارگروهای 
مختلف تشكيل شد تا امحاء و جمع آوری اين زباله ها توسط 
يك ش��رکت خصوصی انجام شود. احمد ش��ريعتی با بيان 
اينكه به مديريت خدمات ش��هری و ش��هرداری پيشنهاد 
می ش��ود که در جمع آوری پس��ماندها کمك کنند، افزود: 
اميدواريم کميسيون بهداش��ت و سالمت و محيط زيست و 
 هم چنين خدمات شهری در اين خصوص به جامعه کمك 

کنند.

مديرآزادسازي و امالك ش��هرداري اصفهان با اشاره به 
اينكه ارزيابي اراضي کش��اورزي ناژوان بر اس��اس نرخ 
معامالت اهالي بومي تعيين مي شود، اظهار داشت: در 
خريد اراضي ناژوان هيچگونه اجب��ار و يا الزامي جهت 
توافق با مالكان وجود ندارد و مالكان با تحقيقات محلي 
و بر اساس ميل و رضايت خود و تبديل به احسن سرمايه 
خود با شهرداري توافق و نسبت به واگذاري اراضي اقدام 
مي نمايند.مرتضي افروزي گفت: با توجه به اينكه اراضي 
کش��اورزي و مش��جر غرب اصفهان به عنوان ريه شهر  
محسوب مي شود، تاثير بسزايي در کاهش آالينده هاي 

زيست محيطي اين کالن شهر دارد. 
وي افزود: در سنوات گذش��ته اداره کل راه و شهرسازي 
وقت اراضي واقع در شمال و جنوب زاينده رود در غرب 
پل وحيد را به منظور عدم امكان تغيير کاربري کشاورزي 

خارج از محدوده شهر اصفهان اعالم نموده است. 
مدير آزادس��ازي و امالك ش��هرداري اصفهان تصريح 
کرد: ارزيابي امالك با توجه به پتانس��يل موجود در هر 
ملك انجام مي شود و نهايتا اس��تعداد هر ملك با توجه 
به راه دسترس��ي، طول و ابعاد و قابليت بازدهي سرمايه 
تعيي��ن و تعريف مي ش��ود. افروزي خاطرنش��ان کرد: 
 اراضي محدوده طرح ناژوان يا در حريم پل هاي تاريخي 
زاينده رود و يا در داغ آب و حري��م کيفي رودخانه جزء 
اراضي کشاورزي خارج از محدوده شهر بوده و بر اساس 
قانون هيچ گونه قابليت س��اخت و س��از و احداث بنا را 
نداش��ته و ندارد. وي اظهار داش��ت: اي��ن اراضي صرفا 
بايد به صورت زمين کش��اورزي و يا ب��اغ دارای درخت 
مورد اس��تفاده قرار گيرد و طبعا اراضي ب��ا اين ويژگي 
از ارزش ريالي قابل مالحظه اي برخوردار نمي باش��د. 
مديرآزادسازي و امالك ش��هرداري اصفهان با اشاره به 
اينكه ارزيابي اراضي کشاورزي با مشخصات ذکر شده و 
بر اساس نرخ معامالت اهالي بومي تعيين مي شود، ادامه 
داد: در خريد اراضي ناژوان هيچگون��ه اجبار و يا الزامي 
جهت توافق با مالكان وجود ندارد و مالكان با تحقيقات 
محلي و بر اساس ميل و رضايت خود و تبديل به احسن 
سرمايه خود با ش��هرداري توافق و نس��بت به واگذاري 
اراضي اقدام مي نمايند. افروزي اضافه کرد: ش��هرداري 
اصفهان صرفا به منظور حفظ کاربري کشاورزي و فضاي 

سبز ناژوان اقدام به خريد اين اراضي نموده است. 

تخصیص 30 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه معتادان
وزير کشور :پیگیرقضیه اسیدپاشی های اصفهان هستیم

مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان
ادامه کار فاز دوم تله کابین منوط به نظارت میراث فرهنگی

مديرآزادسازي و امالك شهرداري اصفهان:

درخريد اراضي ناژوان اجباری نیست 
يک عضو شورای شهر اصفهان

آمار تخلفات ساخت و سازها نگران کننده است
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نفس اصفهان گرفت 
    رييس اداره آزمايش��گاه های اداره کل حفاظت محيط زيست 
استان اصفهان گفت: به دليل پايداری هوا و افزايش ميزان غلظت 
آالينده ها در َج��و، وضعيت کيفی هوای کالنش��هر اصفهان در 

شرايط "ناسالم" است.
بابك صادقيان  ابراز داشت: باتوجه به پايش هاي صورت گرفته 
ديروز، ميانگين ش��اخص آلودگی هوا AQI هوای کالنش��هر 

اصفهان، 153 بوده است.
وي اف��زود: ب��ر همي��ن اس��اس و ب��ه دلي��ل، پاي��داری ه��وا 
و افزايش مي��زان غلظ��ت آالينده ه��ا در َجو، در ح��ال حاضر 
 وضعيت کيفی هوای کالنش��هر اصفهان در ش��رايط "ناس��الم" 

است. 
رييس اداره آزمايش��گاه های اداره کل حفاظت محيط زيس��ت 
استان اصفهان گفت: ميدان امام حسين )ع( و ميدان احمدآباد 
به ترتيب با ميانگين ش��اخص آلودگي هواي 173 و 161 آلوده 

ترين مناطق کالنشهر اصفهان هستند.
صادقيان بيان داش��ت: از بعد از ظهر امروز و با ورود سامانه هاي 
جديد، به تدريج شرايط ناسالم بودن کيفيت هواي اصفهان، روند 

کاهشي خواهد داشت.

بیشتر زوج های نابارور توان مالی 
درمان ندارند

رييس اداره باروری سالم وزرات بهداشت گفت: سه ميليون زوج در کشور 
نابارورند. 

محمد اس��المی گفت: 600 تا 700 ه��زار نفر از زوج  های ن��ازا می  توانند 
هزينه  های درمان ناباروری خود را تامين کنند اما بقيه توان مالی الزم را 
ندارند. نرخ باروری کلی در کشور به کمتر از سطح جايگزينی رسيده است.

اسالمی گفت: نتايج بررسی  ها نش��ان می دهد دختر و پس��ر در آستانه 
 ازدواج در ابت��دا خواه��ان تع��داد فرزندان باالت��ر از س��طح جايگزينی

هستند.
 از ميان 18 هزار نفر که در سراس��ر ايران برای کالس های پيش از ازدواج 
مراجعه کردند، به طور ميانگين خواهان 2،27 فرزند در طول دوره باروری 

شان بوده اند.

 بساط شیمی درمانی از مطب ها 
جمع می شود

 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا و دارو از جمع 
شدن بس��اط ش��يمی درمانی از مطب ها در قالب اجرای بسته حمايت از 

بيماران مبتال به سرطان خبر داد.
دکتر مهدی پيرصالحی گفت: از آنجا که ش��ايد در بخش بيمارس��تانی 
توانايی الزم ب��رای ارايه خدم��ت به همه بيم��اران س��رطانی را نداريم، 
ع��ده ای از بيماران ب��ه اجبار و ب��ا پرداخ��ت هزينه هايی بس��يار باالتر، 
 جهت امور ش��يمی درمان��ی و تزريق��ات مرب��وط ب��ه آن وارد مطب ها 

می شوند.
وی افزود: اين درحالی است که متاسفانه در مطب ها، اين گونه تزريق ها 
در شرايط استاندارد انجام نمی شود، چراکه داروها بايد در شرايط خاص 
تهيه، در سرنگ کشيده و سپس تزريق شوند و ش��رايط اتاق تزريق بايد 
 خاص باش��د. در مطب نمی توان شرايط مناس��ب به اين منظور را ايجاد

 کرد.
پيرصالح��ی ادامه داد: ب��ه همين دليل بح��ث راه اندازی مراک��ز ويژ ه ای 
جهت ش��يمی درمانی مطرح اس��ت؛ ب��ه اي��ن معنی که س��ايت هايی 
با همكاری پزش��كان آنكول��وژی می توانن��د تجهيز ش��وند و در صورت 
 برخورداری از استانداردهای الزم از لحاظ کيفيت کار، اين خدمات را ارايه 

دهند.
 به اين ترتيب بخش خصوصی می تواند در آن مراکز خاص تزريق را انجام 
دهد. اما مسلم آن است که اين کار بايد از مطب ها جمع آوری شود، چراکه 

مطب ها استانداردهای الزم را ندارند.

 برگزاری کنکور دکترای تخصصی 
بهمن ماه 

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمی از اعالم زمان ثبت نام آزمون 
کارشناسی ارشد طی هفته آينده خبر داد.

 امس��ال نزديك به 200 هزار نفر در مقطع ارش��د پذيرش شده و کنكور 
دکترای تخصصی بهمن ماه امسال برگزار می شود. 

باتوجه به اينكه در سال گذشته رشته محل های جديد در مقطع کارشناسی 
ارشد به صورت سرريز بودند اما در تالش هستيم اين رشته محل ها را در 
واحدهای ديگر نيز ايجاد کنيم تا دانشجويان بومی در واحدهای نزديك به 

محل سكونت خودشان ادامه تحصيل دهند. 
باتوجه به اقدامات انجام شده برای افزايش ظرفيت، نزديك به 200 هزار نفر 

در مقطع کارشناسی ارشد پذيرش می شوند. 
گفتنی است، درخصوص ميزان پذيرش دانشجويان دکتری هم اگر رشته 
جديدی اضافه نش��ود، تعداد پذيرفته ش��دگان طبق اعالم قبلی 5000 
نفر خواهد بود، اما هيات امنا در جلس��ات بعدی درم��ورد ميزان پذيرش 

دانشجويان اين مقطع تصميم گيری می کند. 
اعضای هيئت امنا هنوز در خصوص افزايش شهريه در سال آينده تصميمی 

نگرفته اند. 

 تصويب تعیین روش برآورد
 هزينه های ناشی از آلودگی خاك

اداره پژوه��ش و فن��اوری حفاظ��ت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان از 
تدوي��ن و تصويب دس��تورالعمل برآورد هزين��ه های ناش��ی از آلودگی 
منابع خاك و جريمه ناش��ی از آن در ش��ورای پژوهشی حفاظت محيط 
زيست اس��تان اصفهان خبر داد. دراين پژوهش با اس��تفاده از مطالعات 
پايه در زمينه ضرورت و سوابق طرح در کش��ور، منطقه وجهان، بررسی 
قواني��ن و مق��ررات و وضعيت موج��ود بر اس��اس ويژگی ه��ای منابع 
آالينده و محيط ه��ای پذيرن��ده آنها به تدوي��ن دس��تورالعمل برآورد 
 هزينه ناش��ی از آلودگی منابع خاك و جريمه ناش��ی از آن پرداخته شده

 است.
تدوين س��اختار نظارتی برای کنترل و پيش��گيری و پاکس��ازی آالينده 
های منابع و اکوسيس��تم های خ��اك و تدوين حقوق کيف��ری عوامل 
 آالينده کننده مناب��ع خاك از ديگر س��ر فصل های اي��ن پژوهش مهم 

است.

پاسخ وزير به پزشکانی که ادعای 
رفتن دارند

 زندگی چیزی نیست 
غیر از مرام داشتن

وزير بهداش��ت در پاسخ به اين س��ئوال که بعد از 
اجرای فاز س��وم طرح تحول س��المت و برخورد 
با دريافت ه��ای غيرقانونی، برخی پزش��كان ادعا 
کرده اند برای طبابت به خارج از کش��ور خواهند 
رفت، اظهارداش��ت: بيش از 20 سال است در اين 
حوزه مش��غول کار هس��تم و اين جور صبحت ها 
بيشتر شبيه توهم است.دکتر سيد حسن هاشمی 
با اش��اره به س��ابقه طوالنی که در عرصه پزشكی 
خدمت کرده اس��ت، گفت: من قبل از اينكه وزير 
 بشوم، جزو پزش��كانی بودم که همه روز هفته کار 
حرف��ه ای خودم را چ��ه در دانش��گاه و چه بخش 
خصوصی انجام م��ی دادم.وی با عنوان اين مطلب 
که بيش از 20 سال است در اين حوزه مشغول کار 
هس��تم و اين جور صبحت ها بيش��تر شبيه توهم 
است تا واقعيت، افزود: هم مردم ايران خيلی فهيم 
هس��تند، هم آن دوره ای که ما فك��ر می کرديم 
منحصر به فرد هستيم و افراد ديگری نيستند کار 
ما را انجام بدهند، سپری شده است.وزير بهداشت 
ادامه داد: اين اتفاق قبال هم افتاده است و به داليلی 
بعضی ها فكر کردند که اگر در برخی از کشورهای 
حاشيه خليج فارس يا منطقه حضور پيدا کنند، با 

چارتر برای آنها مريض می رود و برمی گردد.
هاش��می تاکيد کرد: چنين اتفاق��ی نخواهد افتاد 
و بهتر اس��ت همه برگرديم به خودم��ان و ببينيم 
از کجا آم��ده ايم و خدا چه لطف��ی در حق ما کرده 
که در اين مس��ير قرار گرفتي��م.وی در عين حال، 
اف��زود: قدر ش��ناس موقعيتی که داريم، باش��يم و 
بدانيم که همه چيز پول نيس��ت. من در شرايطی 
 اين حرف را می زنم که همه اين پله ها را پشت سر

 گذرانده ام و اگر در اين مسئوليت هم نبودم، حتما 
بدانيد حرفی غير از اين نداشتم. بخاطر اينكه سبك 
کار و زندگی ما در طول سال های متمادی که کار 
پزشكی کرده ايم، مويد و گواه همين مطلب است.

هاشمی تاکيد کرد: البته اين حرف ها را به شاگردان 
خودم می گويم و شان ديگران اجل از اين است که 
من بخواهم نصيحت کنم. ولی ب��اور کنند که آخر 
زندگی، چيزی نيس��ت غير از مرام داشتن و ما هم 
عالقه منديم آدم های با مرام در همه صنوف از جمله 
صنف پزشكی که تعدادشان زياد است، زيادتر شود.

همين چند س��ال قبل ب��ود که عمل جراحی ب��رای کوچك 
کردن يا تغيير فرم بينی تبديل به يك »ُمد« شد و خيلی زود 
حرارت تب آن همچون نوك بينی عالقه مندان اين نوع عمل 
جراحی باال رفت. آن زمان زياد درباره آن گفتند و نوش��تند. 
برخی پزشكان و جراحان زيبايی يا از آن دفاع کردند يا تالش 
کردند به بهانه هايی نظير وجود انحراف در بينی مراجعه کننده 
)که به آن بيمار می گفتند!(، آنها را به سمت انجام عمل زيبايی 
ترغيب می کردند. برخی ديگر از پزشكان البته با موجی که به 
راه افتاده بود مخالف بودند و گاه درب��اره عوارض جانبی اين 
عمل ها هشدار می دادند. شايد به نظر برسد که امروز آن تب 
شديد خوابيده است، اما واقعيت اين نيست؛ تفاوت اين است 
که امروز چنين عمل هايی تبديل به کاری نسبتا عادی شده 
است و ديگر نه تنها ديدن صورت هايی با چسبی بر روی بينی، 
ما را متعجب نمی کند بلكه اگر تمام صورت نيز زير تيغ جراحی 
رفته باشد چندان شگفت زده نمی شويم. اما آيا اين عمل های 
جراحی واقعا عوارض منفی دارد؟ دليل گرايش به سمت اين 
عمل ها چيست؟ آيا گرايش شديد به جراحی های زيبايی صرفا 
به منزله تمايل عمومی به زيبايی است يا يك آسيب اجتماعی 

محسوب می شود؟ 
تبعات منفی اين پديده برای مردم روشن شود 

رسول خضری ،دکترپوست، مو و زيبايی  در اين باره می گويد 
عمل های زيبايی خيلی اوقات به نفع مريض نيست و عوارض و 
تبعاتی برای او به همراه خواهد داشت. حتی گاه در عمل های 

جراحی زيبايی مثل ليپوليزر يا ليپوساکشن غير از مشكالت 
ايجاد ش��ده بعد از عمل، موارد مرگ و مير و فوتی هم وجود 
داشته است. همچنين در مواردی جراحی زيبايی بينی موجب 
از بين رفتن بافت بينی شده است. من معتقدم اين موارد بايد 
رسانه ای شود و کسانی که به اين نوع عمل های جراحی تمايل 

دارند عوارض و تبعات آن را هم بدانند. 
متأس��فانه تب جراحی های زيبايی در کش��ور ما باال گرفته 
و همكاران پزش��ك ما نيز در اين زمين��ه مقصرند؛ چراکه در 
جراحی های زيبايی اولويت با زيبايی اس��ت، نه طبابت. قطعاً 
پزش��كان بايد به جای نگاه تجاری، نگاه طب��ی و درمانی به 
مراجعان خود داشته باشند و به معنای واقعی حكيم باشند و 
حكمت الزم را داشته باشند؛ چراکه پزشكان قشر مورد وثوق 
جامعه هستند و نبايد تعداد قليلی از پزشكان موجب شوند که 

اکثريت جامعه پزشكی زير سوال برود. 
تمايل به زيبايی يک مطالبه اجتماعی است 

امان اهلل قرايی مقدم ، جامعه ش��ناس و استاد دانشگاه با بيان 
اينكه به هرحال اين يك مطالبه اجتماعی است ادامه می دهد  
زيبايی امری جهانی است ودر هر جايی افراد به نوعی خود را 
زيبا می کنند و در ايران هم از ديرب��از تمايل به زيبايی وجود 
داشته اس��ت تا جايی که در دوران ساسانيان پادشاهان برای 
زيبايی چهره شان به صورت خود پودر می ماليدند. البته بايد 
توجه داشته باشيم زيبايی طبقاتی نيز هست ولی آنچه در حال 
حاضر باعث گرايش افراد به عمل های جراحی زيبايی می شود 

تاثيرات رسانه ها و ماهواره وهمچنين فيلم هايی است که افراد 
می بينند گرچه بايد توجه داشته باشيم که افراد وقتی متوجه 
می شوند به افراد زيباتر تمايل بيشتری هست، اين موضوع در 
آنها تشديد می شود و در واقع به نوعی اين موضوع يك مطالبه 
جامعه هم هست که باعث می شود افراد به سمت اين عمل ها 

بروند تا زيباتر شوند. 
غريزه خودنمايی عامل گرايش به جراحی زيبايی 
تورج شمشيری نظام ، روانپزش��ك و زوج درمانگر  می گويد 
به عنوان اصلی ترين عامل، در ايران ب��ه دليل عقايد مذهبی 
و عقايد عرفی، غريزه خودنماي��ی زنان از نظر زيبايی ظاهری 
)که می تواند مثل ساير غرايز کامال طبيعی و دارای جنبه های 
مثبت و منفی فراوان باشد و نياز به کنترل و بلوغ داشته باشد 
و در مردان هم به ش��كل های مختلف ديده می ش��ود( فقط 
با مان��ور دادن روی اجزاء صورت برای هرچ��ه بهتر کردن آن 
انجام می گيرد و زنان جامعه ما توان استفاده از »زيبايی مو يا 
اندام« برای ارضاء اين غريزه خدادادی را ندارند؛ بنابراين حتی 
با آرايش های عجيب و غريب )که در کش��ورهايی با حكومت 
سكوالر هم به ندرت ديده می شود( گاه سعی در کنار آمدن با 

اين حس فطری دارند. 
آسیب اجتماعی نیست؛ تب اجتماعی است 

مصطفی فروتن ،  روانشناس و کارشناس علوم رفتاری با اشاره 
به اينكه اين موضوع يك آس��يب اجتماعی نيست بلكه يك 
تب اجتماعی است که جوانان را در گروه همساالنشان به اين 
سمت می برد يعنی جوانان به جای پرداختن به زيرساخت های 
ايده آل گرايانه معطوف به سمت عينيات، ظاهربينی و چيزهايی 
 می روند که در زمره رفتارهای ظاهری س��نجيده می ش��ود

می افزايد : ما شاهد جابجايی نظام ارزشی در اين بين نسبت 
به گذشته هستيم و عمل های زيبايی اين مفهوم را می رساند 
که جوانان ما براس��اس جاذبه ها و چك ليس��ت های ظاهری 

عمل می کنند. 
يک پديده ناهنجار است 

محمد حسين قربانی ، سخنگوی کميسيون بهداشت و درمان 
مجلس در اين رابطه می گويد : من اين موضوع را يك پديده 
ناهنجار می دانم و فكر می کنم جراحی های زيبايی مخصوصاً 
جراحی بينی به ص��ورت الگوی قابل پذيرش��ی به ويژه برای 
جوانان درآمده و نگاه درمان محوری به آن وجود ندارد. از جمله 
در مورد جراحی بينی بيش از اينكه اين جراحی ها برای حل 
مشكالت تنفسی، انحراف بينی، پليپ بينی و مسائل درمانی 
باشد، زيبايی محور اس��ت و نوعی رقابت بين جوان ها در اين 

زمينه ايجاد شده است. 

کارشناسان معتقدند: 

ولع جنگ با بينی؛ يک تب اجتماعی



يادداشت

کالهگشادیکهبرسرعدهای
کاربرمیرود

اینترنت تلفن همراه اگرچه در سال  های گذشته از نظر ضریب 
نفوذ روند رو به رشدی را با سرعت باال پشت سر می گذارد اما 
در این زمینه مشکالت متعددی بر سر راه کاربران قرار داشته 
و فرق چندانی هم ندارد که کاربر مشترک کدام اپراتور باشد.

طی سال های گذشته به گفته مدیران عامل اپراتورها معموال 
هر س��اله تعداد کاربران اینترنت موبایل رشدی دو برابری را 
تجربه کرده است. با این وجود در این س��ال ها کاستی های 
مختلفی بر سر راه کاربران قرار داشته و هر یک از اپراتورها در 
این زمینه و به خصوص در ارائه بسته های تخفیفی مشکالتی 

را برای شماری از کاربران خود به دنبال داشته اند.
کاربران اینترنت همراه اول نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند 
و با توجه به این که بخش قابل توجهی از مش��ترکان اپراتور 
اول ارتباطی کشور را صاحبان سیم کارت های دائمی تشکیل 
می دهند، مواجهه با مشکل در فعال سازی بسته های تخفیفی 
اینترنت در مواردی کاربر را با رقم هایی باال در قبض پایان دوره 
خود مواجه کرده است.معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار 
در ادامه در پاسخ به این سوال که با وجود این تفاسیر تکلیف 
کاربران چ��ه خواهد ش��د؟ توضیح داد: فردی ک��ه اعتراضی 
نسبت به شرایط خود داشته باشد قطعا مورد او مورد بررسی 
و رسیدگی قرار خواهد گرفت.عطوفی همچنین عنوان کرد: 
افرادی که می گویند بس��ته اینترنت فعال کرده اند اما بسته 
آنها فعال نشده نیز حق اعتراض دارند و اعتراض آنها بالفاصله 

بررسی می شود.

هفدهميننمايشگاهتخصصيفرش
دستبافبرگزارمیشود

 هفدهمین نمایشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف که 
طبق نظرسنجی های انجام شده از جذاب ترین نمایشگاه های 
اصفهان محسوب می شود، در سال پیوند اقتصاد و فرهنگ از 2 
تا 7 آذرماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
 در ای��ن دوره 140 مش��ارکت کنن��ده از اس��تان ه��ای 
اصفه��ان، آذربایج��ان ش��رقي و غرب��ي، خراس��ان جنوبي، 
 چهار محال و بختی��اري، قم، فارس، ته��ران و کرمان حضور 

دارند.
همچنین در روزهای برپایی نمایش��گاه از چهره های نامدار 
هنر-صنعت فرش ایران به عنوان چه��ره های ماندگار و تنی 

چند از بافندگان تجلیل خواهد شد.
هفدهمین نمایشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف طی 
ساعات بازدید 14 الی22 میزبان عالقمندان و متخصصان این 

عرصه خواهد بود.

چهکنيمقيمتبليتپروازمان
ارزانترشود

بسیاری از مردم نظریه های مختلفی درباره زمانی که بلیت ها 
ارزان تر هستند، دارند؛ اگرچه بسیاری از این نظریه ها ممکن 
است درست باش��ند، اما تمرکز و به خاطر داشتن آنها هنگام 

برنامه ریزی برای سفر مهم است.
با خرید بلی��ت زودهنگام و یا س��فر در روز ه��ای غیر پیک، 
می توانید در هزینه بلیت صرفه جویی کنید، اما در نظر گرفتن 
نوع بلیتی که خریداری می کنید و میزان انعطاف پذیری سفر 
ب��رای برنامه ریزی مجدد و ی��ا لغو آن نی��ز از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است .
یا اجرای متنوع س��ازی نرخ های بلیت هواپیما و در گام های 
بعد آزادس��ازی کامل طبق قانون برنامه،  زمان س��فر، زمان 
تهیه بلیت هواپیما، نوع فرودگاه مقص��د، نوع هواپیمایی که 
برای س��فر انتخاب می کنید و میزان خدمات��ی که از ایرالین 
 خود انتظار دارید، هم��ه در تعیین نرخ بلی��ت هواپیما مؤثر

 است.
قطعاً س��فر در ایام غیر پیک، خرید زودهنگام بلیت، کاهش 
تنوع خدمات دریافت��ی و انتخاب هواپیما ب��ا خدمات کمتر 
)کف ایمنی باید در همه هواپیماها رعایت ش��ود( ، در کاهش 
نرخ بلی��ت هواپیما مؤثر اس��ت، البت��ه مس��افرانی که قصد 
دریافت خدمات بهتر و بیش��تر دارند و یا در ایام پیک س��فر 
 می کنند بای��د نرخ بیش��تری ب��رای بلیت پرواز ه��ای خود 

بپردازند.
همچنین پرواز در س��اعات اولیه صبح نس��بت به پرواز های 

نیم روزی نرخ باالتری دارند.

کاهشهزينهدرکورههايقوس
الکتريکيفوالدمبارکه

ب��ا جایگ���زی��ن ک����ردن مب�����دل ه��ای ح���رارت��ی 
صفح��ه ای به جای مبدل های حرارتی لوله و پوس��ته ای در 
سیستم هیدرولیک کوره های قوس فوالد س��ازی بالغ بر دو 

میلیارد ریال کاهش هزینه شد. 
مبدل ه��ای حرارتی نص��ب ش��ده در سیس��تم هیدرولیک 
کوره های قوس از ن��وع SHELL & TUBE بود که مرتباً 
به دلی��ل آلودگی مای��ع هیدرولی��ک و کیفی��ت پایین آب 
خنک کنن��ده جرم می گرف��ت در پ��ي آن دم��ای مایع باال 
می رفت و باع��ث اخت��الل در عملکرد سیس��تم مي گردید، 
 که به ناچار می بایس��ت ه��ر 2 م��اه 1 بار مبدل ه��ا تعویض 

می شدند.
حمید رضا اصغري مسئول اجرای این پروژه  ادامه داد:اساس 
کار این نوع مبدل ها مطابق بر اصل عبور دو سیال با دماهای 
متفاوت از کنار یکدیگر می باشد که با توجه به مکانیزم ساده 
و وزن کم مبدل ها، سرویس و تعویض آنها در کمترین انجام 

زمان مي شود.
مس��ئول اجراي این پروژه ب��ا تأکید بر موفقی��ت آمیز بودن 
نتایج اجراي این پروژه خاطر نش��ان کرد: ب��ا توجه به کنترل 
و مانیتورینگ مداوم دمای مای��ع هیدرولیک کوره ها، درجه 
حرارت مایع در ش��رایط مناس��ب ومطلوب می باشد و پیش 
بینی می گردد این نوع مبدل با ش��رایط سیستم هیدرولیک 
 کوره ها حداقل تا 3 س��ال نیاز به س��رویس و تعویض نداشته

 باشد. 

آيينتجليلازصادرکنندگان
نمونهاستان

صادراتاستانشاهکليد
رونقاقتصادی

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس��تان اصفهان 
برگزار ش��د.در این آیین جمعی از مس��ئوالن استان، 
مدیرعامل صن��دوق بازنشس��تگی کش��ور، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی و مدیرکل 
نمایندگی های خارج از کشور صندوق توسعه تجارت 

و فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند. 
رییس خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت ای��ران هم در 
این مراس��م با بیان اینکه امروز اس��تاندار اصفهان در 
حالی در این جلس��ه حاضر شده اس��ت که رودخانه 
زواین��ده رود پ��ر از آب اس��ت، گف��ت: امیدواری��م 
از انتقال آب س��میرم به ش��هرهای دیگ��ر جلوگیری 
ش��ود. س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی با اعالم اینکه 
5 آذرم��اه همایش فرصت های س��رمایه گ��ذاری در 
صنعت گردشگری برگزار می شود، اظهار کرد: اقدامات 
مهمی در زمینه گس��ترش گردشگری استان در حال 
انجام اس��ت. وی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
 اش��اره به وجود چالش هایی در راه صادرات گفت: ما

 زحمت های دولت برای رفع این موانع را قدر می دانیم 
و همان طور ک��ه وزیر امور خارجه عن��وان کرد حتی 
اگر توافق صورت نگیرد، برای ما جش��ن ملی خواهد 
بود چراکه س��عی خود را کرده ای��م. وی  با بیان اینکه 
یکی از ویژگی های ش��اخص اس��تان صنعت اس��ت، 
گفت: امکانات استان باید برای تولید به کار رود، برای 
مثال ببینیم حمل و نقل اصفهان چقدر برای صادرات 
مناسب است؟ کارگوترمینال مدت هاست اجرایی شده 
اما معطل مانده است. رییس اتاق بازرگانی اصفهان هم 
صادرات را مثل خون تازه ای دانس��ت که به مملکت 
وارد می ش��ود و جان تازه ای به آن می بخشد. خسرو 
کس��اییان خواس��تار جایگزینی نگاه برونگرا به جای 
درونگرا در کشور شد و با اش��اره به برگزاری جلسات 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان، 
ابراز امیدواری کرد ک��ه با هم��کاری دو بخش موانع 
صادرات رفع شود. وی با بیان اینکه اصفهان با توجه به 
شاخص ها و ارزیابی ها استان اول صنعتی است، گفت: 
اینموضوع می طلبد که صادرات بیشتری داشته باشیم 

و با رفع مشکالت موانع صادرات را رفع کنیم. 
اسرافیل احمدیه با اعالم اینکه در 7 ماهه امسال 1/2 
میلیارد صادرات داش��ته ایم، گفت: استان اصفهان در 

رتبه چهارم صادرات کشور قرار دارد.

اخبارکوتاه

4
الیحه بودجه ۹۴ به دولت

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که مسئولیت تدوین بودجه 
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استاندار اصفهان گفت: با سیاست های اقتصادی دولت 
یازدهم و برنامه ریزی های صورت گرفته، تورم عمومی 

در کشور به زودی به زیر 20 درصد می رسد.
به نق��ل از اداره کل روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در گردهمایی ائمه جمعه استان اصفهان 
اظهار کرد: درست اس��ت که مردم هنوز طعم خروج از 
رکود را نچشیده اند، ولی به تدریج اثرات آن ملموس تر 
می شود.وی با اشاره به اجالس مشترک هیئت وزیران، 
استانداران و مسئوالن نظام به عنوان هم اندیشی، افزود: 
خوشبختانه با وجود تمام مش��کالتی که در کشورهای 
همسایه وجود دارد، کش��ور ما از امنیت کامل برخوردار 
است.استاندار اصفهان بیان کرد: مراسم سوگواری دهه 
محرم به بهترین شکل و با امن  ترین حالت برگزار شد و 
با عنایت امام زمان )عج( و همکاری هیات ها و ائمه جمعه 
و فعالیت نیروی انظامی، هیچ گونه مشکل و کوچکترین 

حادثه ای نداشتیم.
وی تصریح کرد: با عنایت امام زمان )عج(، هدایت های 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و هوش��یاری مردم 
فهیم کشورمان، ایران اسالمی در ساحل ایمنی و امنیت 
به سر می برد.زرگرپور با تاکید بر اینکه باید قدردان این 
نعمت بزرگ باشیم و تالش کنیم به این وحدت و امنیت 

خدشه ای وارد نشود، خاطر نش��ان کرد: سیاست مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و س��فارش اکید ریاست 

جمهور نیز بر همین اصل استوار است.
وی با اشاره به موضوع حادثه اسیدپاشی گفت: با وجود 
اینکه س��الیانه 2 هزار مورد اسیدپاش��ی در دنیا اتفاق 
 می افتد و در شهر لندن 140 مورد در سال، رخ دادن این 
حادثه به تعداد مح��دود در اصفهان ناگهان به رویدادی 
بین المللی تبدیل شد.استاندار اصفهان نشر این خبر در 
سطح بین المللی را سوء اس��تفاده دشمن از رویدادهای 
داخلی برای خدشه دار کردن امنیت ملی دانست و اظهار 
کرد: خرسندیم که با هوشیاری مردم ایران به ویژه مردم 

فهیم اصفهان، این توطئه نقش بر آب شد.
وی در ادامه با اشاره به مباحث اقتصادی بیان کرد: تورم 
نقطه به نقطه به حدود 15 درصد و تورم عمومی به زیر 
20 درصد می رس��د.زرگرپور افزود: البته این بدان معنا 
نیست که اجناس ارزان می  ش��ود، بلکه از گران تر شدن 
اجناس به ش��کل تصاعدی و چند برابر شدن جلوگیری 
شده اس��ت.وی با بیان اینکه دولت خروج از رکود را در 
برنامه س��ال 93 خود قرار داده، تصریح ک��رد: در 3 ماه 
گذشته میزان 820 میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد 
اشتغال، تثبیت وضع موجود کارخانجات و جلوگیری از 

رکود ابالغ شده است.استاندار اصفهان همچنین گفت: 
در بخش درم��ان و طرح نظام س��المت کارهای بزرگی 
صورت پذیرفت��ه، و طرحی 7 مرحل��ه ای در حال انجام 
است.وی خاطرنشان کرد: میزان پرداختی هر بیمار در 
گذشته بین 70 تا 80 درصد هزینه ها بوده، در حالی که 
این میزان هم اکنون به 5 تا 10 درصد کاهش یافته است.

زرگرپور اظهار کرد: براساس فرمایش مقام معظم رهبری 
)مدظله العال��ی( که هر بیمار باید فق��ط رنج بیماری را 
داشته باشد و نه بیشتر، این طرح انجام شده و در هر 24 
ساعت در استان، حدود 200 میلیون تومان یارانه برای 

این طرح پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به بحث زیرمیزی و مقابله 
با این پدیده یکی از موارد طرح نظام س��المت اس��ت، 
افزود: حضور پزش��کان متخصص در ساعات غیراداری 
در بیمارستان ها با یارانه ای که پرداخت می شود، بسیار 
ملموس شده است.استاندار اصفهان بیان کرد: بسیاری 
از بیماری ها و یا داروهایی که مش��مول بیم��ه نبوده با 
اجرای این طرح، مشمول می شود.وی گفت: 75 درصد 
تخصیص طرح های عمرانی اس��تان برای نخس��تین بار 
پرداخت می شود.زرگرپور با اشاره به طرح کنترل کیفی 
هوای منطقه اصفهان، از افزوده ش��دن 30 روز به تعدد 
روزهای با هوای سالم نسبت به سال گذشته خبر داد و 
بیان کرد: این در حالی اس��ت که از 38 محور این طرح، 
تنها 3 محور اجرایی ش��ده است.وی با اش��اره به اینکه 
در مقوله آب استان 2 طرح یکس��اله و 3 ساله داشتیم، 
تصریح کرد: ط��رح یکس��اله طرحی اضط��راری برای 
چاره جویی وضعیت قرمز آب استان بوده که خوشبختانه 
با آبرس��انی به 98 درصد مردم در بخش ش��رب و بدون 
جیره بندی با موفقیت به انجام رسید.استاندار اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: در ص��ورت اجرای به موق��ع طرح 9 
ماده ای، ظرف مدت 3 سال حوضه آبریز زاینده رود احیا 
می شود.وی در پایان با انتقاد از وضعیت حجاب و عفاف 
اظهار کرد: این گونه مباحث باید در چارچوب قانون و در 
شورای فرهنگ عمومی و شورای امر به معروف و نهی از 
منکر و س��تاد های مرتبط مطرح، و برای بهبود وضعیت 

آن برنامه ریزی مدون و طراحی دقیق صورت پذیرد.
شایان ذکر است در این گردهمایی چند نفر از ائمه جمعه 
دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف حوزه ماموریت 

خود بیان کردند.

استانداراصفهانعنوانکرد:

تورم عمومی به زیر 20 درصد می رسد

بستهحمايتیبرای
توليدخودروهایبرقی

سرمايهگذاراندر
انتظارپايانتحريمها

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: برای تشویق تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان خودروه��ای برقی و هیبریدی، بس��ته حمایتی 
و تش��ویقی برای تصویب به هیات دولت ارائه ش��د.محمدرضا نعمت 
 زاده با اع��الم اینکه یکی از اه��داف دولت برنامه ری��زی برای کاهش

 آالیندگی ها خصوصا در شهرهای بزرگ اس��ت، بیان داشت: در این 
راستا، دولت تصویب کرده تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی 
صفر شود. وی با بیان اینکه این مشوق ها کافی نیست، افزود: با استفاده 
از تجربه سایر کشورها، بسته ای را تنظیم و به هیات دولت ارائه کرده ایم 
تا تولید کننده و مصرف کننده تش��ویق به استفاده از این محصوالت 
ش��ود. تولید این گونه خودروها در دس��تور کار وزارت صنعت، معدن 

تجارت قرار دارد و امیدواریم در سال آینده به تولید برسد.

پایگاه خبری س��ی.ان.ان.مانی آمریکا از افزایش پتانس��یل اقتصادی 
 ایران از نگاه شرکت ها و سرمایه گذاران جهانی، به دلیل قوت گرفتن 

گمانه زنی ها در مورد توافق هسته ای و پایان انزوای ایران خبر داد.
 توافق هسته ای می تواند روند رشد اقتصادی ایران را تسریع کند.

ایران و قدرت های جهانی در وین در حال مذاکره هس��تند تا قبل از 
فرارسیدن ضرب االجل 24 نوامبر )س��وم آذر( به یک توافق در مورد 

برنامه هسته ای این کشور دست یابند.
این پایگاه خبری نوشت، هنوز مش��خص نیست که توافق حاصل می 
شود یا نه، اما شرکت های بین المللی عالقه مند هستند تا سریعتر با 
سرمایه گذاری در ایران از پتانس��یل انرژی و جمعیت 80 میلیونی و 

باسواد این کشور بهره ببرند. 

رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی با اشاره 
به کاهش قیمت خیار و نارنگ��ی، گفت: قیمت گوجه 
فرنگی گلخانه ای در میدان بارفروشان به ۶000 تومان 
رسیده است، ضمن اینکه قیمت این محصول یک ماه 
دیگر ارزان می شود.سید حسین مهاجران با اشاره به 
کاهش قیمت خیار، افزود: بهای این محصول به 1500 

تا 2500 تومان در میدان بارفروشان رسیده است.
وی با بیان اینکه قیمت نارنگی نیز متعادل تر از روزهای 
گذش��ته اس��ت، اضافه کرد: هم اکنون ه��ر کیلوگرم 
نارنگی درجه یک بین 3000 ت��ا 5000 تومان و نوع 
درجه دو آن بی��ن 1500 تا 2500 توم��ان به فروش 
می رسد.رییس اتحادیه بارفروشان، قیمت هرکیلوگرم 
گوجه فرنگ��ی گلخان��ه ای در میدان بارفروش��ان را 
 ۶000 تومان عنوان ک��رد و افزود: قیمت هر کیلوگرم

 گوجه فرنگی دزفول و بهبهان 4500 تومان و گوجه 
فرنگی انب��اری بی��ن 1500 تا 3000 تومان اس��ت.

مهاجران با بیان اینکه کاهش تولید گوجه فرنگی در 
بهبهان عام��ل افزایش قیمت این محصول در س��ال 
جاری اس��ت، اضافه کرد: ط��ی 20 روز آینده گوجه 
فرنگی بندرعباس به بازار عرضه می شود که قیمت این 
محصول را اندکی کاهش می ده��د اما کاهش قیمت 
واقعی زمانی اتفاق می افتد که گوجه چابهار وارد بازار 

شود و این اتفاق یک ماه آینده رخ می دهد.

یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو خواس��تار برخورد با 
نمایندگی های فروش خودروسازان که اقدام به عرضه 

خودرو به قیمت آزاد می کنند شد.
علی خاکس��اری  اظهار کرد: متاس��فانه بس��یاری از 
نمایندگی های فروش خودروسازان به دالل و واسطه 
عرضه خودرو به قیمت های آزاد تبدیل ش��ده اند.وی 
با بی��ان این که طبق قان��ون نمایندگی ه��ای فروش 
خودروسازان تنها باید خودرو را به قیمت های رسمی 
و کارخانه ای عرضه کنند خاطرنشان کرد: با این حال 
مراجعه به نمایندگی های فروش خودروس��ازان نشان 
می دهد که ای��ن نمایندگی ها به ج��ای عرضه خودرو 
ب��ه قیمت های مصوب ب��ه فروش ای��ن محصوالت به 
قیمت های آزاد مشغول هستند.این کارشناس صنعت 
خودرو ادامه داد: این موضوع باعث ش��ده که بسیاری 
از مصرف کنندگان نتوانند برخ��ی از محصوالت مورد 
نیاز خود را به طور مستقیم از خودروسازان  خریداری 
کنند و مجبور به خرید ای��ن محصوالت با قیمت های 
باالتر هس��تند.وی افزود:  در این شرایط خودروسازان 
باید با نمایندگی های متخلف خ��ود برخورد کرده و از 
عرضه خودرو با قیمت ه��ای آزاد در این نمایندگی ها 

جلوگیری کنند.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
طال،نقره،جواهر،س��که و ص��راف اصفه��ان تاکی��د 
کرد:پیمودن مس��یر افزایش��ی برای طال کار آسانی 

نخواهد بود.
هوشنگ شیشه بران با تاکید بر اینکه در هفته گذشته 
دالر ناجی قیمت جهانی طال ش��د گفت:قیمت این 
 فل��ز زرد که 7 نوامبر ب��ه کمت��ر از 1131 دالر یعنی 
پایین ترین سطح در 4 سال و نیم اخیر رسیده بود در 
روزهای اخیر با افزایش روبه رو ش��د و به مرز 1200 

دالر در هر اونس رسید.
وی با اشاره به این نکته که کاهش ناگهانی ارزش دالر 
در برابر ارزهای معتبر بی��ن المللی و احتمال افزایش 
نرخ بهره ف��درال رزرو موجب ش��د تا قیم��ت طال با 
افزایش روبرو ش��ود پیش بینی کرد:پیمودن مسیر 
افزایشی برای طال کار آس��انی نخواهد بود همچنین 
می توان امی��دوار بود ب��ا افتتاح معدن زرش��وران و 
منحصر به ف��رد بودن ای��ن کارخان��ه و تولید طالی 
سالیانه۶ تن عاملی مهم جهت ارتقای کیفیت طالی 
داخلی باش��د و قس��متی از طالی مورد نی��از داخل 
 کش��ور را برای تولید مصنوعات طال و جواهر تامین

 کند.

مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان در جلس��ه کمیته 
راهبردی مدیریت تأمین و توزیع و مصرف آب شرب 
استان اصفهان گفت : در فصل بارش باید برنامه ریزی 
جهت تأمین پایدار آب شرب مشترکین با فشار یکسان 

در فصل گرم سال صورت گیرد .
مهندس هاش��م امینی احداث حوضچه های ش��یر 
کنترل دبی را مؤث��ر در توزیع عادالنه آب ش��رب در 
ش��هر اصفهان دانس��ت و گفت : احداث حوضچه ها 
مؤث��ر در توزیع عادالن��ه آب در مناطق ۶گانه ش��هر 
اصفهان اس��ت اما به لحاظ  ایجاد بار ترافیکی اجرای 
این عملیات در طول روز باید تدابیری لحاظ شود که 
این پروژه در ساعات پایانی روز و ش��بانه انجام گیرد  
البته سامانه 122 و س��امانه پایش فشار آب اصفهان 
از مجهزترین و کامل ترین سامانه های 122 و پایش 
فشار در کشور هس��تند که می توان با بررسی داده ها 
و اطالعات این س��امانه ها نقاطی که اصوالً با مشکل 
افت فشار مواجه هس��تند موانع موجود در این زمینه 
را برط��رف نمود تا تم��ام مش��ترکین در اقصی نقاط 
استان آب با فشار یکسان میان آنها توزیع شود چرا که 
 عادالنه نیست برخی از نقاط مدام با افت فشار مواجه 

شوند .

خودرو  بازارتره بار  آبفا

برخوردب�انمايندگیهایخيارونارنگیارزانشد
متخلففروش

دالرناجیقيمتجهانی
طالشد

سامانه122وپايش
فشارآبدراستان
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یادداشت هفت
 تازه های نشر در بازار اصفهان

  »هف��ت فیلم نام��ه از اصغ��ر فره��ادی«، »نامه ه��ای پرت��ب و ت��اب بورخ��س« و 
 »کین��کاس بوربا« از جمله تازه های نش��ر هس��تند ک��ه این هفته راه��ی بازار کت��اب اصفهان

 شده اند.

5
وجود 13 هزار جلد کتاب در کتابخانه 

تخصصی شیعه
مدی��ر کتابخانه تخصصی ش��یعه اصفهان از وج��ود 13 هزار 
جلد عنوان کت��اب تخصصی در زمینه مذهب ش��یعه در این 
کتابخانه خب��ر داد. محبوبه نشاس��ته ریز در نشس��ت خبری 
مدیران کتابخانه های شهر اصفهان وابسته به سازمان تفریحی 
� فرهنگی ش��هرداری اصفهان که به مناس��بت هفته کتاب و 
کتاب خوانی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر نباید در گام 
نخست به دنبال افزایش س��رانه مطالعه باشیم.مدیر کتابخانه 
تخصصی شیعه اصفهان افزود: پاسخ به نیاز جامعه هدف های 
مورد نظر به تبع سبب افزایش سرانه مطالعه و حضور کتاب در 
زندگی می شود، بی شک توسعه فضای کتابخانه های تخصصی 

در کنار فضای عمومی یکی از ضروری ترین اقدامات است.
وی ادامه داد: کتابخانه تخصصی ش��یعه با در اختیار داشتن 
بیش از 13 هزار جلد کتاب تخصصی در زمینه شیعه و اسالم 
جایگاه دوم در کش��ور را پس از کتابخانه مرعشی قم به خود 

اختصاص داده است.

باغ پردیس میزبان صنایع دستی 
بانوان هنرمند است

     باغ بانوان پردیس، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، نسبت به برگزاری بازارچه صنایع دستی 

ویژه به صورت ماهیانه اقدام نموده است.
مدیر باغ پردیس گفت: این بازارچ��ه  میزبان کارهای هنری و 
دستی بانوانی است که مشکل اقتصادی داشته و یا سرپرست 

خانوار هستند و از این طریق  امرار معاش  می کنند .  
 پریس��ا ش��اطری تصری��ح کرد: ب��اغ پردی��س ب��ا در اختیار 
ق��رار گذاش��تن غرفه های��ی جه��ت ارائ��ه کارهای دس��تی 
این بان��وان ش��امل تهی��ه  مرب��ا، ترش��ی،  کاره��ای بافتنی 
 و چرم و تهی��ه بدلیج��ات در این ام��ر گامی مؤثر برداش��ته 
اس��ت .  وی در ادامه افزود: بازدید از ای��ن بازارچه همه روزه از 
س��اعت ۸ صبح تا 1۶ بعداز ظهر در محل ب��اغ  پردیس انجام 

می شود.  

 کارگردان ایرانی در میان 10 نامزد 
اولیه اسکار 2015

فیلم کوتاه »پروانه« ساخته تلخون حمزوی،  در میان ده فیلم 
منتخب فهرست اولیه جایزه اسکار ۲۰1۵ قرار گرفت.

تلخ��ون حمزوی فیلمس��از ایرانی مقیم س��وئیس که س��ال 
۲۰13 با فیلم »پروانه« برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه 
خارجی اسکار دنشجویی شد، امسال نیز با این فیلم کوتاه به 
فهرس��ت اولیه ده فیلم کوتاه جوایز اس��کار ۲۰1۵ راه یافت.

حمزوی این فیلم کوتاه را به زبان آلمانی تهیه کرده و آن را از 
 طرف کشور محل اقامتش سوئیس راهی اسکار ۲۰1۵ کرده 

است.
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مدیرکل امور استان های نهاد کتابخانه های کشور عامل 
محوری و اصلی در کتابخانه ها را کتابداران معرفی کرد 
و گفت: کتاب��داران با دریافت کمتری��ن حقوق بهترین 
کارها را ارائه می کنند ولی امسال افزایش حقوق خواهند 

داشت.
رمضانعلی محسنی در همایش تجلیل از خادمان کتاب 
و کتاب خوانی در ش��هرکرد اظهار کرد: امروز کش��وری 
می تواند موفق باشد و اقتدار داش��ته باشد که به کتاب 
و کتاب خوانی همان طور که در صدر اسالم سفارش شده 

است، بپردازد.
وی اف��زود: از بدو تول��د تا زمان م��رگ انس��ان نیاز به 
کتابخوانی دارد و این موضوع امروزه با عنوان یادگیری 
مادام العمر مطرح ش��ده اس��ت و از این روست که همه 
نیازمند یادگی��ری از بدو تولد تا زمان مرگ هس��تند و 

دولت ها به کتاب و کتابخوانی اهتمام بسیاری دارند.
محسنی خاطرش��ان کرد: اهمیت به کتاب و کتابخوانی 
برای ما به عنوان مس��لمان که معجزه پیامبرمان کتاب 
است مشخص اس��ت و مسیر ما روش��ن و کم توجهی و 

غفلت در این زمینه باعث خسران است.
وی کتاب ها را تمدن ساز معرفی کرد و ادامه داد: تمدن 
گذشته کش��ور که ما به آن افتخار می کنیم از گذشته با 
همین کتاب ها به ما انتقال یافته است و ما نیز باید توجه 

کنیم تا تاریخ برای آیندگان کشورمان بماند.
این مسئول با بیان اینکه یک عزم ملی شروع شده است 
و ام��روزه آموزش در دانش��گاه ها در ای��ن زمینه جدی 
گرفته می ش��ود و این آموزش ها بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی بسیار چشمگیر بوده، گفت: امیدواریم روزبه روز 

پیشرفت بیشتری در این زمینه را شاهد باشیم.

سرپرست معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: ۲۰ رشته 
از صنایع دستی و هنرهای سنتی در این استان در معرض 

منسوخ شدن است.
 محمدحسین دهقانی اظهار داشت: درسال های گذشته 
1۲ رشته از صنایع دستی و هنرهای سنتی این استان به 

دلیل عدم توجیه اقتصادی از بین رفته است.
وی با بیان اینکه برای احیای دوباره هنرهای منسوخ شده 
درحال برنامه ریزی هستیم، افزود: از مجموع 3۶۶ رشته 

صنایع دستی و هنرهای سنتی در کشور تعداد 19۶ رشته 
در استان اصفهان است.

وی تصریح کرد: با وجود فراوانی صنایع دستی در استان 
اصفهان در سال های اخیر شاهد ایجاد هنرهای جدیدی 
مانند مع��رق روی چوب، منبت روی چ��وب و پته دوزی 

بوده ایم.
وی با بی��ان اینکه تنها با برنامه ری��زی و تخصیص اعتبار 
 دولتی حف��ظ و احیای هنرهای س��نتی منس��وخ انجام

 نمی شود، اظهار داشت: برای ترویج و توسعه این مشاغل 

اصیل ایرانی مشارکت بخش خصوصی الزم است.
این مقام مس��ئول، برگزاری نمایش��گاه ه��ای هنرهای 
 س��نتی ش��اخص را از برنامه ه��ای دول��ت یازدهم ذکر 

کرد.
دهقانی خاطرنش��ان کرد: برای معرفی و توس��عه صنایع 
دستی؛ فرمانداران، شهرداران و شوراهای اسالمی شهرها 
باید به ادارات میراث فرهنگی شهرهای استان اصفهان در 
جهت راه اندازی بازارچه های دائم و موقت صنایع دستی 

کمک کنند.

محسنی برای برنامه ها در کتابخانه ها دو رویکرد معرفی 
کرد و یکی از آن ها را تولی��د فیزیکی و تامین تجهیزات 
بیان ک��رد و اذعان داش��ت: کتاب در هم��ه عرصه های 
اجتماعی حضور دارد و  رسیدن به درجه رفیع علمی از 

کتاب و کتابخوانی است.
وی گفت: ما توسعه کتابخانه های اس��تان ها را طراحی 
کرده ایم و برنامه ریزی شده است که چه کتابخانه هایی و 

در چه زمینه هایی باید احداث شوند.
این مس��ئول رویکرد دوم برای برنامه ه��ای کتابخانه ها 
را رویک��رد فرهنگ��ی در جه��ت فرهنگ س��ازی برای 
کت��اب خواندن بی��ان ک��رد و گفت: همین ی��ک کلمه 
قرآن که ما را ام��ر به خوان��دن می کند را اگ��ر همه ما 
 انجام دهیم به همه اهداف خ��ود در این زمینه خواهیم

 رسید.
وی تاکید ک��رد: در موض��وع کتابخوانی دس��تگاه های 
مختلفی فعال هس��تند که از مهم تری��ن آن ها می توان 

رسانه ها را نام برد.
محس��نی عام��ل مح��وری و اصل��ی در کتابخانه ها را 
کتاب��داران معرفی کرد و اف��زود: کتاب��داران با دریافت 
کمترین حقوق بهترین کارها را ارائه می کنند ولی امسال 

افزایش حقوق خواهند داشت.
وی به طرح ترویج کتابخوانی اشاره کرد و تاکید کرد: در 
این طرح باید عالوه بر کمیت کتاب ها تعداد کتابخانه ها 

هم مدنظر باشند.
این مسئول بیان کرد: 39 میلیون نسخه کتاب در کشور 
وجود دارد که ب��رای هر نفر چهار نس��خه کتاب تامین 
می ش��ود و فضای زیربنای کتابخانه ها ب��رای هر نفر دو 

متر است اما این مقدار باید به چهار تا هشت متر برسد.
وی گفت: طبیعتا مردم ما کتابخوان هستند و ما باید امر 
کتاب  خواندن را توس��عه دهیم که در این امر خانواده  ها 
نقش بسیار مهمی دارند و به یاری آن ها خواهیم توانست 
مردم را با کتاب آشتی داده و کتابخوانی را به عنوان یک 

سنت رواج دهیم.

مدیرکل امور استان های نهاد کتابخانه های کشور:

20 رشته از صنایع دستی در معرض منسوخ شدن است

حقوق کتابداران افزایش می یابد
 شفیعی جم: زحمت 20 

ساله ام برای 6 ماه زندگی رفت 

رض��ا ش��فیعی ج��م در ت��ازه تری��ن فیل��م از 
س��ری »ش��ام ایرانی« ب��ا ذک��ر نکات��ی از زندگی 
خصوصی��ش ب��ه صراح��ت اع��الم کرد ک��ه برای 
 پرداخ��ت مهریه همس��ر س��ابقش مجبور ش��ده 

خانه اش را بفروشد.
 در اولی��ن قس��مت از فصل ت��ازه »ش��ام ایرانی«

 ش��فیعی جم میهم��ان محمدرضا هدایت��ی، برزو 
ارجمند و محمدرضا شریفی نیا است.

ش��فیعی جم در بخش��ی از این فیلم با بیان اینکه 
دوس��ت ندارد به دروغ درباره زندگی مش��ترکش 
 حرف بزند گفت: پول زحمت ۲۰ س��اله ام را برای

 ۶ ماه زندگی از دست دادم!
او ادامه داد: جدایی من و همسرم خورد به ماجرای 
افزایش ناگهانی قیمت طال و مرتب قیمت طال باال 
رفت و من نیز مجبور ش��دم ب��رای پرداخت مهریه 
همسرم خانه ام را بفروشم.شفیعی جم گفت: البته 
این را هم بگویم که خانواده ما ه��م تقریبا از طیف 
خانواده های س��نتی اس��ت یعنی خان��واده ای که 
طالق واقعا در آن کم بود اما ب��ه هر حال این اتفاق 
افتاد.این بازیگر طنز که همچنان به واس��طه ایفای 
کاراکتر »بامشاد« در سری »نقطه چین« شناخته 
می ش��ود با مخاطب قرار دادن ج��وان ترها گفت: 
اینکه 4۰۰س��که یا ۵۰۰ س��که مهریه تعیین می 
کنید بدون اینکه فکر کنی��د به روزی که باید آن را 
به همسرتان پرداخت کنید زیاد کار درستی نیست.

میزان شفیعی جم در قسمت اول فصل دوم »شام 
ایرانی« خورش��ت بادنجان را به عنوان غذای اصلی 
به مهمانان خود ارائه کرد. جالب اینجاست که وی 
حوصله ِدِسر درست کردن نداشت و فقط تعدادی 
کیک را از قنادی خری��ده و با گرم ک��ردن آنها در 

مایکروویو آن را برای مهمانان خود سرو کرد.
او در قس��متی از این فیلم به اص��رار مهمانان آواز 
معروف »بی وفایی« مربوط به سریال »نقطه چین« 
را نیز برای مهمانانش اجرا کرد و البته خنده آنها را 

موجب شد.
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 50/2380 واقع دراله آباد بخش يك 
ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم ملوک اميري فرزند نورمحمد درجريان 
ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت  بنابه  اينك  است  نيامده  عمل  به  است  ثبت 
وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم در روز 1393/9/25 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد0لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 
30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
خود  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  يكماه  مدت  ظرف  می بايست  ثبت،معترض  معترضی 
اين  به  و  اخذ  قضايی  ذيصالح  مرجع  از  را  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره  اين  به  را 
گردد  نشده  بينی  پيش  تعطيلی  با  مواجه  تحديد  روز  چنانچه  ضمنًا  نمايد  ارائه  اداره 
انتشار:1393/09/02  شد0تاريح  خواهد  انجام  تعطيل  از  بعد  روز  در  حدود   تحديد 

سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 50/2367 واقع در اله آباد بخش يك 
ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي بهرام اميري فرزند شيرمحمد و غيره در 
جريان ثبت است به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1393/10/1 ساعت  ثبت و برطبق تقاضای 
و  مالكين  بكليه  آگهی  اين  موجب  به  لذا  خواهدآمد0  بعمل  و  محل شروع  در  9 صبح 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورين و صاحبان 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
 گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 تاريخ انتشار:139/09/02 

سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
مزایده مال غیرمنقول 

شماره  به  اجرايی  پرونده  براساس   139304302127000032 مزايده:  شماره   8/614
بايگانی 9100096 الف: تمامت ششدانگ قطعه زمين شماره 295/23 واقع در بخش دو 
ثبتی شهرضا به مساحت 18974 مترمربع مورد ثبت صفحه 211 دفتر 124 با حدود 
اربعه ذيل: شمااًل به طول 200 متر پی است به پی زمين شماره 22 شرقًا اول به طول 
به  به خيابان 20 متری جنوبًا  پی است  متر  به طول 15  به طور منحنی  متر دوم   85
طول 190 متر پی است به خيابان 20 متری غربًا به طول 97متر پی است به پی زمين 
خاص  سهامی  پروپيلين  شبديز  شركت  نام  به  ندارد  ارتفاقی  حقوق   295/15 شماره 
ثبت و سند صادر شده است ب: تمامت ششدانگ يك واحد دفتر كار در جنوب شرقی 
طبقه ششم به مساحت 82/2 مترمربع پالک ثبتی شماره 4793/4716 واقع در بخش 
5 ثبتی اصفهان به انضمام پاركينگ به مساحت 12 مترمربع به شماره 10 در جنوب 
زيرزمين مورد ثبت صفحات 296و299 دفتر 1296 امالک بخش مربوطه با حدود اربعه 
پالک  فضای  به  ديواريست  شرقًا  مجاور  كار  دفتر  با  مشترک  ديواريست  شمااًل  ذيل 
اول در  به فضای حياط غربًا  پنجره است  و  ديوار  1476 فرعی جنوبًا در دو قسمت 
دو قسمت ديواريست مشترک با دفتر كار مجاور دو در دو قسمت درب و ديواريست 
به دستگاه پله و آسانسور و البی حدود پاركينگ شمااًل و شرقًا و جنوبًا خط مستقيم 
مفروض است به محوطه مشاعی و غربًا خط مفروض است به پاركينگ شماره يازده 
و  ثبت  تاكی  اكبر  و  مرتضوی  احمدرضا  نام سيد  به  بالسويه  كه ششدانگ  می باشد. 
 191566 شماره  رهنی  سند  موجب  به  مذكور  پالكهای  كه  است  گرديده  صادر  سند 
مورخ 1389/07/04 دفتر اسناد رسمی شماره 3 شهرضا از طرف شركت و نامبرده در 
رهن بانك ملی شعبه مركزی شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بانك 
بستانكار تقاضای صدور اجراييه نموده و پس از ابالغ اجراييه به درخواست بانك به 
استناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آيين نامه اصالحی مربوطه پالک 
مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا و 
گرديد.  ارزيابی  و  توصيف  شرح  بدين  دادگستری  رسمی  كارشناسان  ارزيابی   برگ 

الف( پالک 295/23 بخش 2 ثبتی شهرضا مورد بازديد شركت شبديز پروپيلين مساحت 
كه  می باشد  ساختمان  تعدادی  شامل  آن  اعيانی  مساحت  و  مترمربع   18974 عرصه 
مشخصات آن به شرح زير است: 1- انبار به مساحت 31/62 مترمربع )5/1×6/2 متر( با 
ديوارهای باربر آجر لفتون و سقف تيرآهن و درب و پنجره فلزی و كف بتن می باشد. 
ارتفاع 2 متر و مساحت 72  2- ساختمان بدون سقف كه اطراف آن ديوار آجری به 
مترمربع )4/5×16متر( كه كف آن آسفالت می باشد. 3و4- سالن سوله و دو عدد بچه 
سوله در دو طرف آن به مساحت 1000 مترمربع )15/3×36 متر و 30×7/5×2 متر( با 
ديوارهای باربر آجری و سقف پليت و توری و پشم و شيشه و درب و پنجره فلزی و 
كف آن بتن می باشد. 5- بازيافت به مساحت 72 مترمربع )9×8متر( با ديوارهای باربر 
آجری و سقف پليت آهن كشی شده. 6- سايبان با پاچال به مساحت 119 مترمربع سقف 
آن پليت زير آن آهن كشی و كف سازی نشده است. 7- دفتر به مساحت 200 مترمربع 
با ديوارهای باربر آجری و درب و پنجره فلزی و دربهای داخل چوبی و سقف تيرآهن 
و سطوح بدنه گچ است. 8- نگهبانی به مساحت 70 مترمربع با ديوارهای باربر آجری 
و سقف تيرآهن و آجر و درب و پنجره فلزی و دربهای داخل چوبی و كف موزاييك و 
آبدارخانه تمام كاشی می باشد. 9- محوطه كه اطراف آن ديوار آجری به ارتفاع حدود 
2/3 متر و كف آن آسفالت و جدول كاری با فضای سبز می باشد. دارای امتياز برق و 
يك حلقه چاه آب و منبع 15000 ليتری در ارتفاع 9 متری از سطح زمين می باشد به مبلغ 
شش ميليارد و دويست ميليون ريال ارزيابی گرديده است. ب( پالک 4793/4716 بخش 
5 اصفهان اعيانی مجتمع با عمر حدود سه سال – اسكلت بتن آرمه – سقف تيرچه بلوک 
آپارتمان  آلومينيوم و دو دستگاه آسانسور می باشد.  پنجره ها   – نما سنگ و آجر   –
مورد نظر با كاربرد دفتر كار دارای دو اتاق خواب – دربها چوب – ديوارها رو كوب 
ام دی اف- كف سراميك – آشپزخانه اوپن – كابينت ام دی اف - سيستم تهويه چيلر 
– انشعاب برق مستقل – آب مشترک با مجتمع – )تلفن 6686501( و دارای قدرالسهم 
با مساحت 82/20 مترمربع مساحت  آپارتمان ششدانگ  از مشاعات مجتمع می باشد. 
پاركينگ 12 مترمربع دارای دو جلد سند مالكيت به شماره ملك 4793/4716 بخش 5 
ثبت اصفهان می باشد كه تحت شماره های 220233و220231 صفحه 299و296-دفتر 
1296 ملكی آقايان اكبر تاكی و احمدرضا مرتضوی هر كدام سه دانگ به ثبت رسيده 
ارزش  كار  دفتر  كاربری  و  موقعيت محل  و  گرفتن جميع جوانب  نظر  در  با  كه  است 
ششدانگ پالک با ملحوظ داشتن انشعابات به مبلغ چهار ميليارد و يكصد ميليون ريال 
ارزيابی گرديده است و طبق اعالم بانك بيمه نمی باشد در جلسه مزايده كه از ساعت 
9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/10/08 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشكيل می گردد از طريق مزايده به فروش می رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش 
بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل می گردد. مزايده از مبالغ 
به هر كس كه خريدار  پيشنهادی و  قيمت  باالترين  به  كارشناسی فوق الذكر شروع و 
باشد فروخته می شود. طالبين می توانند قبل از تشكيل جلسه از موارد مزايده به آدرس: 
الف( واقع در كيلومتر 15 جاده شهرضا – سميرم شهرک صنعتی تجهيزات نفت شركت 
بن بست  ابتدای خيابان هزارجريب –  ميدان آزادی –  شبديز پروپيلين ب( اصفهان – 
پويان – مجتمع اداری تجاری فراز – طبقه ششم – واحد 2- كدپستی 81686-43114 
بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه انتقال 
سند در دفاتر اسناد رسمی و ماليات دارايی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه 
به حق انشعاب و آبونمان آب و برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده 
تاريخ  در  اصفهان  چاپ  زاينده رود  روزنامه  در  نوبت  يك  آگهی  اين  می باشد  مزايده 
1393/09/02 درج و منتشر می شود. يوسفيان - مسئول اجرای اسناد رسمی شهرضا

اجراییه
پرونده:  بايگانی  شماره   139304002004000239/1 پرونده:  شماره   8/664
كالسه:  اجراييه  ابالغ  آگهی   139305102004002392 ابالغيه:  شماره   9300955/2
139304002004000239/1 بدينوسيله به شركت كوهك نصب سپاهان ساكن: اصفهان 
پرونده  بدهكار   8199943898 كدپستی  پالک13-   – رشحه  خيابان   – جی  خيابان   –
كالسه 139304002004000239/1 كه برابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد 
 88/3/30-8258 شماره  رهنی  سند  برابر  كه  می گردد  ابالغ  نگرديده  واقع  شناسايی 
تنظيمی در دفترخانه شماره 148 اصفهان بستانكار )بانك ملت اصفهان( به نشانی فوق 
مبادرت به صدور اجراييه كالسه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ 2/106/478/700 ريال 
بابت اصل طلب و مبلغ 253/906/568 ريال بابت جريمه تاخير و مبلغ 1/038/811 ريال 

خسارت روزانه از تاريخ 93/2/14 بدهكار می باشيد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرای 
جهت  اصفهان  چاپ  زاينده رود  روزنامه  در  نوبت  يك  فقط  مراتب  رسمی  اسناد  مفاد 
اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراييه ابالغ شده محسوب 
می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننماييد بنا به تقاضای بستانكار پس از ارزيابی تمامی مورد وثيقه )شش دانگ 
قطعه زمين پالک 4 فرعی 2250 مجزی شده از 2250 اصلی باقيمانده واقع در بخش 
6 ثبت اصفهان( و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابی و با 
برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز 
آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.م الف:23303 اسدی رئيس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

8/666 شماره: 103/93/1489/24-93/8/28 آقای محمدرضا هاشميان فرزند احمد به 
استناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
كه سند مالكيت تمامت ششدانگ قطعه زمين به مساحت 300 مترمربع به پالک شماره 
1/8872 مجزا از 1/7760 واقع در ميمه كوی 22 بهمن بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 
43 دفتر 115 امالک ذيل شماره 16859 به نام رمضانعلی يعقوبی فرزند عباسعلی ثبت 
و صادر و تسليم گرديده و به موجب سند رسمی شماره 33060-89/3/17 دفترخانه 
به موجب سند  انجام نشده و  نيز  يافته و معامله ديگری  انتقال قطعی  او  به  ميمه   14
رهنی 33061-89/3/17 دفترخانه 14 ميمه نزد بانك مسكن ميمه مرهون است كه به 
علت جابجايی اثاثه منزل از بين رفته/مفقود گرديده است چون درخواست سند مالكيت 
المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به 
آن يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسليم خواهد شد. حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980358700314 پرونده:  شماره   9310100352703082 ابالغيه:  شماره   9/2
بايگانی: 930401 شاكی هوشنگ دويستی فرزند محمدحسن شكايتی بر عليه  شماره 
دادگاههای  تقديم  سرقت  و  مسروقه  مال  تحصيل  بر  دائر  محمد  فرزند  توكلی  مهدی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به كالسه 9309980358700314 
به  است  تعيين شده   11:00 1393/10/03و ساعت  آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:22064 معينيان منشی 

شعبه 101 داگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/3 در خصوص پرونده كالسه 1408/93 خواهان كامران اسدی فروتقه دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خودرو سواری به شماره انتظامی 434/72ق13 به طرفيت علی 
رحيمی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/1 ساعت 9صبح تعيين 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
كدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22143 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
9/4 شماره: 501/93ش8 به موجب رای شماره 863 تاريخ 93/5/30 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مجيد حكمت طلب 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال  به نشانی مجهول المكان  محكوم است 
خواسته سفته به شماره 591963 و هزينه نشر آگهی و 160/000 ريال هزينه دادرسی 
تاريخ  از  تاديه  تاخير  همچنين خسارت  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وكيل  و حق الوكاله 
93/4/2 و پرداخت نيم عشر در حق اجرای احكام. مشخصات محكوم له: مهدی تباشيری 
جنب   – الهه صانعی و ثمين سالم به نشانی سه راه سيمين  فرزند مرتضی با وكالت 
پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه4- واحد402. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:21478 شعبه هشتم حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

9/5 شماره: 1510/92ش8 به موجب رای شماره 502 تاريخ 93/4/4 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه شركت گوهر صنعت 
پاسارگاد با مديريت رضا ميرزائی به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد – خيابان سپاهان 
ده  و  يكصد  و  اصل خواسته  بابت  ريال  مبلغ 30/000/000  پرداخت  به  است  محكوم 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 90/9/5 و پرداخت نيم عشر حق اجرای احكام. مشخصات محكوم له: 
محمدرضا خسرويان با وكالت زهرا حاجيان فرد – سودابه نوروزی به نشانی ميدان 
قانون   34 ماده  فوقانی.  طبقه  پالک24-   – سمت چپ   – فيض  خيابان  ابتدای   – فيض 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:21479 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/6 كالسه پرونده: 93-861 شماره دادنامه: 1241-93/7/30 مرجع رسيدگی: شعبه 8 
خيابان  شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی نصراصفهانی نشانی: خ آتشگاه – 
نبوی منش – شهرک نسترن – پالک95 خوانده: پويان شجاعی نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه مبلغ دو ميليون تومان وجه نقد بابت 4 فقره چك با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی 
 20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شجاعی  پويان  آقای  طرفيت  به  نصراصفهانی 
ريال وجه چك به شماره های 965955/45و965956/31و965957/17و965958/54 به 
عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 190/000 ريال بابت هزينه 
تاريخ  از  تاديه  و  تاخير  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزينه  و  دادرسی 
سررسيد چك موصوف )89/6/20و89/7/20و89/8/20و89/9/20( تا تاريخ اجرای حكم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:21480 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
واترپلو ی ایران نایب قهرمان پوکت ۲۰۱۴ 

تیم ملی واترپلو کشورمان در آخرین دیدار خود در چارچوب بازی های آسیایی ساحلی  
درشهر پوکت تایلند موفق ش��د با شکس��ت 18 بر 7  تایلند به عنوان نایب قهرمانی این 
رقابت ها دست یابد. در رقابت های واترپلوی س��احلی تیم های قزاقستان و کویت اول و 

سوم  شدند.
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اخبار کوتاه

پایان مسابقات کشوری کونگ فوتو آ
ششمین دوره مسابقات کشوری کونگ 
فوتو آ س��نتی در بخش کاتا ب��ا معرفی 
برترین ها به میزبانی استان در شهرستان 

نطنز به کار خود پایان داد. 
در این رقابت ها و در رده سنی جوانان تیم 
استان بوشهر بر سکوی قهرمانی ایستاد 
 و تیم ه��ای البرز و قزوین ب��ه ترتیب در

 مکان های بعدی قرار گرفتند.در رده سنی بزرگساالن تیم منتخب استان 
قزوین قهرمان شد ، بوشهر در جایگاه دوم ایستاد و عنوان سومی این رده 

سنی به تیم اصفهان رسید.
این رقابت ها در رده سنی پیشکسوتان نیز پیگیری شد و تیم های قزوین ، 

البزر و تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود نمودند.
مراس��م اختتامیه رقابت های کونگ فوتوآ سنتی قهرمانی کشور شامگاه 
جمعه30 آبان سال جاری در محل برگزاری مسابقات و با حضور طالقانی 
دبیر فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی، نماینده مردم شریف شهرستان 
نطنزدر مجلس شورای اسالمی،  فرماندار ، شهردار ، فرمانده نیروی انتظامی 
و جمعی از مسئوالن محلی شهرستان  برگزار شد و به نفرات و تیم های برتر 

حکم و مدال قهرمانی اهداء شد.

نایب قهرمانی رکابزنان فوالد مبارکه
تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان 
اصفهان در رقابت های لیگ کشور ماده 
 پیس��ت نائ��ب قهرم��ان ش��د.پرونده

 رقابت ها ی لیگ برتر پیس��ت در س��ال 
1393  در حال��ی بس��ته ش��د ک��ه تیم 
دوچرخه س��واری فوالد مبارکه سپاهان 
اصفهان بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

ین مسابقات با حضور 9 تیم برگزار ش��د و تیم های پیشگامان کویر یزد ، 
فوالد مبارکه س��پاهان اصفهان و  ش��هرداری تبریز به ترتیب اول تا سوم 

شدند.

 ووشو کاران اصفهان طالیی شدند
ووشو کاران شایسته استان در هفتمین 
دوره رقابت های جام جهانی ساندا به سه 

مدال طال دست یافتند.
در این پیکارها حمیدرضا الدور وسانداکار  

شایس��ته اصفه��ان در وزن منهای 80 
کیلوگرم نخستین طالی تیم ایران را به 
نام خود ثبت کرد .الدور در دیدار پایانی 
خود، در دو ران��د متوالی برابر نماین��ده تونس پیروز ش��د و به مدال طال 
دست یافت.در بخش زنان نیز خواهران منصوری تیم کشور را صاحب دو 
نشان ارزشمند کردند تا نیمی از مدال های طالی تیم ملی کشور توسط 
ورزشکاران اصفهانی صید ش��ود. در جریان این رقابت ها که برترین های 
جهان حضور داشتند، نمایندگان 18 کشور به مدت دو روز به رقابت با هم 
پرداختند و تیم ملی  کشورمان که با هفت سانداکار به مصاف حریفان رفته 
بود با کسب 6 مدال طال و یك نقره به مقام نایب قهرماني جهان دست یافت 
.تیم ملي چین با کسب هفت مدال طال و یك برنز، جام قهرماني را به خود 
اختصاص داد و فیلیپین با دو مدال طال سوم شد.این مسابقات هر دو سال 
با حضور  برترین ها و مدال آوران رقابت های قهرمانی جهان انجام می شود.

 حبس بازیکنان تیم اصفهانی
 در رختکن

تیم های فوتسال گیتی پس��ند و ماهان 
تندیس قم در دی��داری جنجالی و پر از 

حاشیه تن به تساوی سه بر سه دادند.
دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال   

که در یکی از دیداره��ای این هفته تیم 
گیتی پسند به مصاف تیم ماهان تندیس 

قم رفت.
ش��اگردان محمد کش��اورز و امیر شمس��ایی در پایان این دی��دار که با 
حاشیه های زیادی همراه بود، به تساوی سه بر س��ه رضایت دادند تا تیم 

اصفهانی 18 امتیازی شود.
گل های بازی را سعید تقی  زاده و فرشاد شارقی برای گیتی پسند و ابوالقاسم 

عروجی و محمد کرمانی )دو گل( برای ماهان تندیس قم به ثمر رساندند.
در طول این دیدار حاشیه های زیادی به وقوع پیوست و به دلیل اعتراض 
تماش��اگران، بازیکنان تیم اصفهانی تا یك ساعت بعد از بازی در رختکن 

محبوس بودند.
تیم گیتی پسند که به عنوان تنها نماینده فوتسال اصفهان در این مسابقات 
حضور دارد، تاکنون نتوانس��ته در حد یك تیم مدع��ی نتیجه بگیرد و با 

تیم های صدرنشین فاصله امتیازی زیادی دارد.
در سایر دیدارهای این هفته جدال تیم های تاسیسات دریایی با فرش آرا 
هم با تساوی سه بر سه خاتمه یافت، فردوسی مشهد با نتیجه سه بر دو  از 
حفاری شکست خورد، مقاومت تیم پایاسازه را شکست داد و شهروند ساری 

نیز با نتیجه پنج بر چهار شهرداری ساوه را مغلوب کرد.

 تیم ملی والیبال ساحلی
 فینالیست شد

تیم ملی والیبال س��احلی کشورمان در 
دیدار نیمه نهایی مقاب��ل تیم قدرتمند 
قزاقستان قرار گرفت و در دیداری سخت 
و نفس گیر توانست در هوایی بسیار گرم و 
ش��رجی از سد این تیم گذش��ته و راهی 

دیدار فینال گردد.
ملی پوشان کشورمان ست نخست را 21 
بر 17 واگذار کردند، س��ت دوم را 21 بر 14 بردند و در ست سرنوشت ساز 
پایانی با نتیجه 15 بر 12 از سد حریف گذشتند تا راهی دیدار فینال شوند.

والیبالیست های کشورمان ساعت 15 امروز با برنده دیدار قطر و اندونزی 
مصاف خواهد داد.

از نکته های جالب این دیدار تشویق بی امان ایرانیان حاضر در ورزشگاه بود 
که روحیه ملی پوشان مان را مقابل هواداران پر تعداد قزاقی باال برد.

بسکتبالیست 
اصفهانی درلیگ چین

 آیا آندو به سپاهان
 می آید؟

 تیم بس��کتبال چونگ کینگ چین در غیاب ارس��الن کاظمی متحمل 
شکست دیگری شد.هشتمین دور از مس��ابقات لیگ بسکتبال چین با 

شکست هر سه تیم این مسابقات که بازیکن ایرانی دارند، پیگیری شد.
تیم چونگ کینگ که در ابتدای فصل ارس��الن کاظمی بسکتبالیس��ت 
اصفهانی را به خدمت گرفت، درحالی با نتیجه 122 بر 101 مغلوب بایی 
راکتس شد که برای ششمین مسابقه متوالی کاظمی را در اختیار نداشت.

کاظمی از دیدار دوم به بعد تیمش به دلیل مشکالت ویزای کار در آمریکا 
به سر می برد.اما تیم کینگ دائو با حضور 41 دقیقه ای حامد حدادی برابر 
جیلین نورتست تن به شکس��ت 119 بر 111 داد. تیم جیانگ سو تنگ 
شی نیز که مهدی کامرانی را در اختیار دارد با نتیجه 116 بر 104 مغلوب 

تیانجین شد. کامرانی 43 دقیقه و 10 ثانیه برای تیمش به میدان رفت.

این روزها بحث جدایي آندرانیك تیموریان از استقالل جدي تر از قبل مطرح 
شده است و یکي از تیم هایي که گفته مي شود آندو احتمال دارد در نیم فصل 
دوم پیراهن آن را به تن کند سپاهان است.هنوز هفته هاي ابتدایي فصل بود که 
آندرانیك تیموریان با مسئوالن باشگاه استقالل به مشکل خورد و گفته می شود 
دلیل این اختالف هم چیزی نیست جز مشکل مالی. بر اساس اخبار رسانه ها، 
پولی که آندو از استقالل می خواهد نزدیك به یك میلیارد تومان است که مدیران 
این باشگاه به او اعالم کرده اند که فعاًل این پول را ندارند که به او بدهند. همین 

موضوع، ناراحتی آندو را در پی داشته و به این اختالف دامن زده است. 
اینها در حالي است که خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان در برنامه موج ورزش 
رادیو اصفهان نیز از ابراز تمایل تیموریان براي حضور در سپاهان صحبت کرده 

است.

 نوش��تن از دربی این روزها ن��ه خیلی راحت 
اس��ت نه خیلی س��خت. راحت نیست چون 
بازی های اخیر دو تیم انگیزه ای برای نوشتن 
نگذاشته اس��ت و اصال چیز فنی قابل گفتنی 
وجود ندارد. س��خت هم نیس��ت چون وقتی 
دو تیم در زمین حرف تاکتیکی ندارند فشار 
آوردن به مغز و فکر خیلی کار سختی نیست 
 ت��ا بخواهیم به لح��اظ فنی تحلیلی داش��ته

باشیم.
در هر حال هر چقدر هم که مطالبه هواداران 
و یا حتی رس��انه ها از دربی چی��زی فراتر از 
این روزه��ای فوتب��ال ایران باش��د و دو تیم 
نتوانند ای��ن مطالبه را پیاده کنن��د اما دربی 
همیشه دوست داشتنی است. شاید خیلی از 
مدیران سرخابی دوست نداشته باشند که این 
 بازی هیجانی داشته باشد اما مدیران دو تیم
 

نمی دانن��د اگر ام��روز بر جای��گاه و صندلی 
مدیریت اس��تقالل و پرس��پولیس تکیه زده 
اند و متوجه ش��ده اند خیلی ها برای رسیدن 
به این مقام دس��ت و پ��ا می زنند ب��ه خاطر 
همی��ن هیجانات اس��ت و اگر روزی کس��ی 
دنبال کش��تن این هیجان باشد در واقع باید 
 اول دو دس��تی آن صندل��ی را تقدیم کند و

 برود.
القصه، امروز هفتاد و نهمین ش��هرآورد را در 
پیش داریم. بازی که ش��اید خیلی ها امیدی 
به آن ندارن��د و معتقدند ک��ه 90 درصد این 
مسابقه هم مس��اوی تمام می ش��ود اما ما را 
چاره ای نیست جز امید به خدا که بلکه یکی 
از دو کادرفن��ی ترس را دور بری��زد و فوتبال 
 ن��اب ایرانی را ترجی��ح به حف��ظ رکوردها و 
 محبوبی��ت ه��ای کذای��ی روی س��کوها 

بدهد.
استقالل

امیر قلعه نویی: س��رمربی اس��تقالل در 12 
دربی روی نیمکت اس��تقالل قرار داشته که 
9 بار به تس��اوی رس��یده و 3 بار به پیروزی 
رسیده اس��ت. البته امیر قلعه نویی 
در دربی ها نش��ان داده که بیشتر 
می خواهد بازنده نباشد و باید دید 
در دربی 79 این طلسم نخواستن 
بابت باختن را می ش��کند یا خیر. با 
وضعیت فعلی آبی ها مشخص است 
که تیم اس��تقالل به نسبت سال 
های گذش��ته تجربه بازیکنانش 
 برای حضور در درب��ی کمتر از

 دوره های گذشته است.
از فهرس��ت این تی��م 9 بازیکن 
هس��تند که اصال تجربه حضور در 
دربی را ندارند. داس��یلوا، فروزان، ابراهیمی، 
خرس��ندنیا،کریمیان، کریم��ی، رمضان��ی، 
مگوییان، ش��هباززاده بازیکنانی هستند که 
دربی 79 اولین دربی آنها محسوب می شود 
اما در این بی��ن بازیکنانی مث��ل رمضانی به 
دلیل مصدومیت اصال شانس��ی برای حضور 
در میدان را ندارد. داسیلوا دروازه بان ذخیره 
استقالل هم بسیار بعید است که شانسی برای 
حضور در میدان داشته باشد. مهدی کریمیان 
 نیز به دلیل نامش��خص بودن وضعیت کارت 

معافی اش شانس بس��یار کمی برای حضور 
مقابل پرسپولیس را دارد.

همچنین در بین سایر بازیکنان استقالل که 
تجربه حضور در درب��ی را دارد محمد قاضی 
به دلی��ل مصدومیت نم��ی تواند ب��ه میدان 
بیاید و جاس��م ک��رار نیز به دلی��ل اخراج در 
 بازی گذش��ته فرصت حضور در دربی 79 را

ندارد.
پرسپولیس:

 حمید درخشان: سرمربی پرسپولیس رکورد 
جالب��ی در مربی گری مقابل اس��تقالل دارد 
درخش��ان تاکنون با تیم ه��ای مختلف 8 بار 
مقابل استقالل قرار گرفته که حاصل آن 3 برد 
و 5 تساوی بوده است. همچنین درخشان سه 
بار در دربی به عنوان س��رمربی روی نیمکت 
پرس��پولیس حضور داش��ته که اولین تجربه 
او در دربی دی ماه س��ال 73 رق��م خورد که 
ب��ازی جنجالی پرس��پولیس و اس��تقالل در 
حالی که 2-2 در ح��ال انجام ب��ود با هجوم 

تماشاگران به زمین این بازی نیمه تمام 
ماند و طب��ق رأی فدراس��یون فوتبال 
 آن ب��ازی را اس��تقالل 3 ب��ر 0 برنده

 شد.
دیدار برگشت هم که در بندرعباس و 

بدون حضور تماشاگران برگزار شد 
به تساوی صفر - صفر انجامید 

اما آخرین دیداری که حمید 
درخش��ان در قامت مربی 
هدایت پرسپولیس را در 
درب��ی بر عهده داش��ت 
به دی��دار خداحافظی 

فرش��اد پیوس 
برمی گشت که آن بازی در تاریخ 20 تیر 

ماه سال 1376 برگزار شد که پرسپولیس آن 
بازی را با نتیجه 3 بر صف��ر با گل های ادموند 
بزیك، مهدی مهدوی کی��ا و بهنام طاهرزاده 
به پایان برد ت��ا بهترین برد سرخ پوش��ان در 
20 س��ال اخیر مقابل رقیب س��نتی اش رقم 

خورده باشد.
وضعیت فعلی قرمزها نیز نش��ان می دهد که  
پرسپولیس 12 بازیکنی را در اختیار دارد که 
تا به حال تجربه حضور در دربی را ندارند اما 

این  از 

12 بازیک��ن رض��ا ن��وروزی ب��ا مصدومیت 
روب��رو ش��د و احتماال ت��ا پایان فص��ل کنار 
سرخپوش��ان نخواهد بود. همچنین سوش��ا 
مکانی با توجه به بازی آخر مقابل گس��ترش 
ف��والد و گل ه��ای بدی ک��ه دریاف��ت کرد 
ش��انس کمی برای حضور در درب��ی دارد. 4 
 بازیکن یعنی عباس زاده، قاس��می، فاطمی و

اس��ماعیل زاده هم که در فهرس��ت 18 نفره 
نیس��تند 

و ب��ا ای��ن حس��اب در ترکی��ب 18 نف��ره 
سرخپوشان 6 بازیکن هستند که در صورت 
 به میدان رفتن اولین تجربه خود را س��پری

 می کنند و این مس��ئله برای تیمی که باید 
گفت وضعیت نه چندان خوبی دارد می تواند 

تجربه گرانی باشد. 
با تجرب��ه تری��ن بازیک��ن پرس��پولیس در 
درب��ی نورمحمدی، نوری با 9 ب��ار حضور در 
دربی هس��تند و البته هادی ن��وروزی گلزن 
 ترین پرسپولیس��ی به اس��تقالل به ش��مار 

می رود.
به لحاظ تجربی تی��م اس��تقالل از نفرات با 
تجربه و پخته تری نسبت به پرسپولیس بهره 
مند است. سرمربی استقالل هم از نظر تجربه 
حضور روی نیمک��ت دردربی از درخش��ان 
جلوتر اس��ت.باید دید آیا انگی��زه و جوان تر 
بودن پرس��پولیس اس��ت که به داد آنها می 

رسد.
 م��ی توانیم امیدوار باش��یم ک��ه امیر 
قلعه نویی همان ط��ور که خودش 
مدع��ی اس��ت ای��ن اس��تقالل 
هم��ان اس��تقالل س��ال 83 
اس��ت خودش ه��م همان 
امیر قلعه نویی س��ال 83 با 
همان ش��ور و سر بلند پرواز 
باش��د و حمید درخشان هم  
به یاد دربی زیبایی که فرشاد 
پی��وس از فوتبال خداحافظی 
کرد هم��ان ق��در ذهنش فقط 
معط��وف فوتب��ال ن��اب و ناب 
باش��د. اگر این چنین باشد شاید 
بتواند امید بس��ت که یکشنبه روز 
 متفاوتی برای فوتبال ایران خواهد

 بود.

گزارشی از وضعیت سرخابی ها ودربی پایتخت

تجربه استقالل درمصاف با نیروی جوان پرسپولیس

سکوها فوتبال ناب ایرانی می خواهند» نه« مساوی!

در روزی که سپاهان دو بار از سایپا عقب 
افتاد، ش��اگردان فرکی هرطور که بود با 

دست پر به اصفهان بازگشتند.
دیدار تیم های سایپا و سپاهان/ورزشگاه: 

انقالب کرج/تماشاگر: 536 نفر
سرمربی: مجید جاللی

سپاهان: رحمان احمدی، هادی عقیلی، 
عبداهلل کرمی، احسان حاج صفی، وریا غفوری، علی کریمی، 
محمد علی احم��دی)73- امیرحس��ین کریمی(، محمد 
رضا خلعتبری، لوس��یانو پریرا، جواهیر سوکای و حسین 

پاپی)75- رسول نویدکیا(
سرمربی: حسین فرکی

کادر داوری: قاسم واحدی، رضا سخندان، یعقوب سخندان 
و پیام حیدری 

ناظر داوری: ایرج نظری
شرح بازی: 

بازی در حالی آغاز شد که گل زود هنگام سایپا در دقیقه 4 
که البته روی اشتباه فاحش مدافعان سپاهان به ثمر رسید 
کار را برای ش��اگردان فرکی سخت کرد. این گل باعث شد 
سپاهان برای جبران گل خورده جلو بکشد و همین عاملی 
شد تا فاصله بین خطوط سپاهان بیشتر شود و برای مهاجم 
س��رعتی مثل میداودی موقعیت برای ف��رار در عمق مهیا 
ش��ود. او خیلی بی دقت بود که تا قب��ل از اینکه تیمش در 
دقیقه 39 با شوت سرکش س��وکای گل تساوی را بخورد 
اختالف را دو برابر نکرد زیرا موقعیت های تك به تك بسیار 

خوبی را هدر داد.

البته گل س��وکای نی��ز دقایقی 
بیشتر دوام نیاورد و این رمضانی 
ب��ود ک��ه البت��ه در موقعیت��ی 
مشکوک به آفساید از سردرگمی 
مدافعان سپاهان اس��تفاده کرد 
و دوباره س��ایپا را پیش انداخت.

در آغاز نیمه دوم س��پاهان همان 
ضعف های نیمه اول را داش��ت و س��ایپا روی س��ردرگمی 
مدافعان این تیم به راحتی به عمق م��ی زد اما این رحمان 
احمدی بود که با خروج های به موقع مانع گل س��وم سایپا 
ش��د. اما پس از تعویض های خوب فرکی و به زمین آمدن 
رس��ول نویدکیا و امیرحس��ین کریمی روند بازی به سود 
سپاهان تغییر کرد و آنها دقایقی بعد روی کرنر خلعتبری 
و ضربه سر کرمی گل تس��اوی را به ثمر رساندند.این یك 
امتیاز هرچن��د برای قهرمان��ی نیم فصل س��پاهان کافی 
نبود اما باعث شد با توجه به شکس��ت تراکتورسازی برابر 
نفت تهران، اخت��الف این تیم ب��ا صدر فق��ط و فقط یك 
امتیاز ش��ود. ضعف دفاع تیمی س��پاهان در زمان حمله و 
 ضد حمله خوردن همچنان معضل شماره یك تیم فرکی

 است.
اتفاق ویژه: 

ضعف در پخش زنده مسابقات لیگ برتر ایران به خصوص 
در شهرس��تان ها هر چند هفته یك بار نمایان می ش��ود. 
این بازی هم با تاخیر 20 دقیق��ه روی آنتن رفت، تاخیری 
 که باع��ث ش��د بینن��دگان تلویزیون��ی گل اول ب��ازی را

 نبینند.

هافبك اسپانیایی تیم فوتبال بایرن 
مونی��خ، هم تیمی پرتغالی پیش��ین 
خود در رئ��ال مادرید را ب��ه عنوان 
بهتری��ن بازیکن��ی ک��ه در کنارش 
بازی کرده اس��ت، معرفی کرد. ژابی 
آلونسو در گفت وگو با جیمی کاراگر، 
هم تیم��ی اس��بقش در لیورپول که 

اکنون به عنوان روزنامه نگار در نشریه دیلی میل فعالیت 
می کند، در خصوص اظهارات جنجالی اخیرش درباره 
توپ طال و نامزده��ای اصلی کس��ب آن توضیح و آنها 
را تصحیح کرد.آلونسو هفته گذش��ته در گفت وگویی 
با نش��ریه بیلد آلمان گفته بود مانوئل نویر را گزینه ای 
شایسته برای کسب توپ طال می داند اگر معیار انتخاب 
برنده این جایزه عملکرد تیمی باش��د. ای��ن گفته او اما 
تعابیری مختلفی در رسانه ها داش��ت و گروهی از آنها 
ادعا کردند که آلونسو هم تیمی قدیمی اش، کریستیانو 

رونالدو را نادیده گرفته است.
هافبك اس��پانیایی بایرن مونیخ در این خصوص گفت: 
مدتی پیش من گفتم که اگر نویر یا هر بازیکنی دیگر از 
تیم ملی آلمان توپ طال را ببرد، منصفانه است، چون آنها 
قهرمان جهان شده اند اما در عین حال فکر می کنم که 
اگر این جایزه به کریستیانو رونالدو هم برسد منصفانه 
خواهد بود. او فصلی فوق العاده داشته و لیگ قهرمانان 
اروپا را برده اس��ت. رونالدو بهترین بازیکنی است که تا 
به حال در کنارش بازی کرده ام.وی در پاسخ به سؤالی 
درباره انتقالش از رئال مادرید به بایرن مونیخ گفت: همه 

چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من 
پنج فصل در رئال مادرید بودم و 
با این تیم قهرمان اروپا شدم. در 
نهایت احساس کردم که کارم در 
این تیم تمام ش��ده است. من در 
اس��پانیا و انگلیس بازی کرده ام 
و فرصت��ی عالی داش��تم تا بازی 
در فوتبال آلم��ان را ه��م تجربه کن��م. بوندس لیگا به 
سرعت در حال پیشرفت اس��ت و بایرن مونیخ یکی از 
بهترین تیم های دنیاس��ت.هافبك اس��بق لیورپول در 
مقایسه میان سبك بازی تیم فعلی و تیم پیشین خود 
خاطرنشان کرد: کپی برداری از سبك بازی رئال مادرید 
س��خت اس��ت، چون این تیم بازیکنانی سرعتی مانند 
رونالدو دارد. م��ن از تیم زادگاهم )رئال سوس��یه داد( 
به بهترین تی��م انگلیس رفتم و از آنج��ا به بهترین تیم 
اس��پانیا و حاال در بهتری��ن تیم آلمان هس��تم. دوران 
بازیگری من شبیه یك سفر حیرت آور بوده است.طبق 
ادعای یکی از ش��بکه های تلویزیونی اس��پانیا، آلونسو 
پس از جنجالی ک��ه گفته های وی در رس��انه ها به راه 
انداخت با رونالدو تماس گرفته اس��ت تا در صورتی که 
این جنجال برترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2013 
را آزرده خاطر کرده از او عذرخواهی کند. از قرار معلوم 
آلونس��و در این تماس به مهاجم رئ��ال مادرید توضیح 
داده که دقیقاً چه چیزی گفته و جمله او این بوده است 
 که »برنده امس��ال توپ طال یا باید رونالدو باشد یا یك

 آلمانی«.

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس

سوغات یک امتیازی سپاهان از کرج
بوندس لیگا به سرعت در حال پیشرفت است

عذرخواهی آلونسو از رونالدو



اخبار کوتاهیادداشتیادداشت نشست سران ایالت و طوایف بسیجی دهستان ارمند برگزار شد
مس��ئول عملیات سپاه ناحیه مقاومت بس��یج شهرس��تان لردگان گفت: به منظور حذف بعضی 
 رس��وم غلط در بین مردم نشس��ت س��ران ایالت و طوایف بس��یجی دهس��تان ارمن��د برگزار

 شد. 
بسیج همواره مدافع نظام و رهبری در همه صحنه ها بوده است.
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چند سالی است که کش��ت زعفران در استان چهارمحال و 
بختیاری توسط کشاورزان مورد توجه قرار گرفته است و این 
استان هم اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های 

تولید طالی سرخ در کشور است.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کوهستانی 

است که گیاهان زیاد و با ارزشی در آن روییده می شود.
این استان با دارا بودن زمین های حاصلخیز و موقعیت اقلیمی 
مناسب از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است 
و به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و 

دارای آب و هوای متنوعی است.
این ویژگی موجب شده تا این اس��تان، استعداد کشت انواع 
محصوالت مختلف را داش��ته باش��د و زعفران یک��ی از این 
محصوالت است که در سال های اخیر کشت آن در استان، 
نتایج درخور توجهی در اختیار محققان و کشت کاران قرار 

داده است.
زعفران یکی از محصوالتی است که در همه نقاط چهار محال 
و بختیاری کشت می شود و یکی از مرغوب ترین زعفران های 

کشور به حساب می آید.
اگرچه مدت زمان بسیاری نیست که کشت زعفران در این 
استان مطرح شده است اما مزارع بسیاری توسط کشاورزان 
به کشت زعفران اختصاص یافته اس��ت و هر سال به میزان 

کشت افزوده می شود.
این استان به عنوان رویشگاه اولیه زعفران وحشی محسوب 
می شود و کشاورزان این استان زعفران را در مناطق مختلف 

این استان کاشته و برداشت های خوبی را از آن داشته اند.
هر ساله اوایل پاییز کشت زعفران آغاز و در آبان ماه برداشت 

آن شروع می شود.
 زعفران یکی از گیاهانی است که خواص دارویی داشته و ضد 
سرطان است و همین عامل مهم باعث شده مصرف کنندگان 

آن رو به افزایش رود.
زعفران با پیازی در ریشه داری غالف قهوه ای رنگ همراه با 
ساقه و شش گلبرگ بنفش و سه رشته کاله قرمز رنگ است 

و کالله نارنجی رنگ گل آن استفاده می شود.
ایران با ۲۵۴ ت��ن تولید بزرگترین تولیدکنن��ده زعفران در 
جهان است و این استان نیز در مسیر قرار گرفتن استان های 

پر تولید کشور است.
کشت زعفران به علت نیاز کم به آب و قیمت باال 

مورد توجه کشاورزان است
یکی از کش��اورزان تولید کننده زعفران در ش��هر فرخ شهر 
به مهر گفت: کش��ت زعفران به علت نیاز کم به آب در زمان 
پرورش و قیمت باالی فروش آن بسیار مورد توجه کشاورزان 

قرار گرفته است.

حسینی بیان کرد: کاشت زعفران در استان در ابتدا در مزارع 
کوچک مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون مزارع بسیاری در 

استان به کاشت زعفران اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: اقلیم استان چهارمحال و بختیاری برای کاشت 
زعفران مناسب است و مشکلی برای گیاه به وجود نمی آورد.

وی یاداور شد: کاش��ت زعفران برای ما درآمد خوبی ایجاد 
کرده است و تولید زعفران سبب اشتغال برای اعضای خانواده 
من شده است.یکی دیگر از کشاورزان تولید کننده زعفران 
ادامه داد: کیفیت زعفران این استان به علت تولید زعفران در 
ارتفاع باالیی از س��طح دریا دارای کیفیت باالتری نسبت به 
زعفران های دیگر است.کاووسی گفت: زعفران چهارمحال 
و بختیاری توانس��ته جایگاه باالیی در بازار پیدا کند و بازار 

پسندی باالیی دارد.
وی بیان کرد: مسئوالن باید در راستای توسعه این محصول 

کشاورزی، کشاورزان را بیشتر حمایت کنند.
 ۳.۵ کیلوگرم زعفران از هر هکتار در چهارمحال 

و بختیاری برداشت می شود
مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهار محال و 
بختیاری اظهار داشت: در سطح این استان ۸۰ هکتار کشت 
زعفران داریم که در هر هکتار آن سه و نیم کیلو گرم زعفران 

برداشت می شود.
س��یدطاهر نوربخش هر کیلو زعفران را پنج میلیون تومان 
ارزش گذاری کرد و بیان داشت: از زعفران به خاطر ارزش و 

قیمت باالی آن به عنوان طالیی قرمز یاد کرده اند.
وی تصریح کرد: زعف��ران قابل کش��ت در تمامی نقاط این 
استان است و چنانچه افراد بتوانند پیازچه آن را به راحتی پیدا 
کنند خواهند توانست از این طریق اشتغال زایی مناسبی نیز 
داشته باشند.نور بخش با اش��اره به اینکه زعفران این استان 
یکی از مرغوب ترین زعفران های کشور به شمار می آید، بیان 
داشت: زعفران این استان قابلیت این را خواهد داشت که به 
دیگر استان ها نیز صادر شود.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه میزان کشت 
زعفران نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است، عنوان 
کرد: سال گذشته در ۴۳ هکتار زمین زعفران کشت شد در 
حالی که در سال جاری این میزان به ۸۰ هکتار رسیده است.

نوربخش زمان برداش��ت زعفران را فصل آبان دانست و یاد 
آور شد:به مدت یک هفته است که برداشت زعفران در این 
استان آغاز شده است.وی تاکید کرد: کشت و پرورش گیاهان 

دارویی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی است.
 نوربخ��ش ی��ادآور ش��د: س��ازمان جه��اد کش��اورزی در

 بحث های آموزشی، نحوه کشت و کار زعفران و سایر مسائل 
همکاری الزم را با افراد خواهد داشت.از سوی دیگر بسیاری 
از کشاورزان تولیدات خود را بسته بندی کرده اند و در بازار 
به فروش می رسانند و زعفران این استان نیز در حال تبدیل 

شدن به سوغات جدید چهارمحال و بختیاری است.

زعفران چهارمحال و بختیاری دارای کیفیت باالیی است

طالی سرخ بام ایران راهی بازار شد

چشم اندازپیشرفت   استان برای برنامه 
ششم تدوین شد

 مزیت های اصلی توسعه
  باید شناسایی شود 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از تدوین و تبیین 
سند چشم انداز توسعه این اس��تان در برنامه ششم 
توسعه خبر داد. قاسم س��لیمانی دشتکی  در دیدار 
با معاون برنام��ه ریزی حوزه معاون��ت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهب��ردی ریی��س جمه��وری در تهران 
افزود:چشم انداز توس��عه ای این استان برای برنامه 
ششم تبیین شده اس��ت و آمایش در برنامه ششم، 
 بس��تر توس��عه متوازن منطقه اس��ت.به گفته وی،

مزیت های اصلی توسعه چهارمحال و بختیاری باید 
شناسایی و برنامه ریزی های الزم برای استفاده از این 
ظرفیت و توانمندی ها انجام گیرد.سلیمانی دشتکی 
در ادامه دی��دار خود باس��ید حمید پ��ور محمدی  
تصریح کرد:چهارمحال و بختیاری در بین اصفهان 
و خوزستان به عنوان دو استان بزرگ و صنعتی کشور 
، قرار گرفته و دارای نقش مهمی در رابطه با ارتباط 

فالت مرکزی ایران است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:برای رسیدن 
سریع تر به توسعه همه جانبه و پویا در فالت مرکزی، 
بایستی شورای توس��عه مناطق با محوریت این سه 
استان تشکیل و فعال ش��ود.وی گفت:در این شورا 
باید نقاط قوت و ضعف، زیرس��اخت ها و راهکارهای 
رسیدن به توسعه پایدار به ویژه در بخش گردشگری 
مورد توجه ویژه قرار گیرند.سلیمانی دشتکی اظهار 
داشت: احداث سدهای بزرگ برق آبی، محیط زیست 
یکر، معادن فراوان، منابع طبیعی بکر و وجود مناطق 
گردش��گری مختلف می تواند به عن��وان مهم ترین 
مزیت های چهارمحال و بختی��اری در زمینه برنامه 
ریزی برای رس��یدن به اهداف توسعه ای محسوب 
شود.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در 
دیدار با  عل��ی رضا صالح مع��اون مجلس، حقوقی و 
اس��تان های حوزه معاونت برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی ریی��س جمهوری گفت: احیای س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی نقش مهم��ی در ارتقای 
کیفی توسعه دارد.سلیمانی دش��تکی تاکید کرد: با 
 احیای س��ازمان و مدیریت برنامه ریزی می توان در

 آینده ای نزدیک ش��اهد رش��د کیفی شاخص های 
 مختل��ف مربوط ب��ه پیش��رفت کش��ور در تمامی

 زمینه های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی بود.

 تولید خوراک آبزیان 2۵ درصد 
رشد یافت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از رشد 
۲۵ درصدی میزان تولید در کارخانه تولید خوراک آبزیان استان خبر 
داد.سید نعیم امامی اظهار داشت: امسال ۲۰ هزار تن خوراک آبزیان 

در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شده است.
وی افزود: صادرات خوراک آبزیان از استان یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

دالر برای کشور ارزآوری داشت.
امامی تصریح کرد: این مقدار خوراک آبزیان نیاز 16 اس��تان کشور 
و پنج کش��ور خارجی عراق، لبنان، ترکیه، ارمنس��تان، آذربایجان و 

تاجیکستان را تامین می کند.

اختصاص 400 میلیون ریال به چاپ کتاب 
در استان 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: به  
مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای چاپ کتاب در 

نظر گرفته است.
جواد کارگران اظهار کرد: مس��ئوالن باید در راستای ترویج و ارتقای 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی تالش کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینک��ه در کش��ور ما تیراژ کت��اب تنها ت��ا ۲ هزار جلد می رس��د، 
گف��ت: بر اس��اس س��ند چش��م انداز توس��عه در س��ال 1۴۰۴ باید 
 اولین کش��وری باش��یم که در زمینه کت��اب و کتابخوان��ی فعالیت

 می کنیم.

 سبک زندگی غربی موجب شیوع
 طالق است

فرماندار شهرکرد گفت: متاسفانه در پیش گرفتن سبک زندگی غربی 
در جامعه سبب شیوع طالق شده است.

حمید ملک پور در نشس��ت ش��ورای فرهنگ عمومی این شهرستان 
اظهار کرد: بای��د با اجرای برنامه های فرهنگی مناس��ب، جوانان را با 

شیوه زندگی اسالمی بیشتر آشنا کنیم.
وی افزود: در حال حاضر ما شاهد تاثیرپذیری بیش از حد نسل جوان 
از الگوهای خارجی هستیم که این امر ناشی از تبلیغات ماهواره است.

ملک پور بیان داش��ت: در ش��رایط فعلی با رواج اس��تفاده از ماهواره 
متاسفانه طالق به خصوص در بین نس��ل جوان شیوع پیدا کرده که 
برای جلوگیری از این امر باید اقدامات فرهنگی مناسبی صورت گیرد.

فرماندار شهرکرد گفت: باید با اجرای برنامه های فرهنگی و مشارکت 
دادن جوان��ان، بتوانیم آنها را به س��مت زندگی اس��المی و دوری از 

زندگی غربی سوق دهیم.
وی تصریح کرد: باید کمیته های تخصصی برای بررس��ی مش��کالت 
و آسیب های ماهواره در جامعه تشکیل ش��ده و راهکارهای مقابله با 
این پدیده را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانیم از پیشروی بیشتر این 

شرایط جلوگیری کنیم.
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حصر وراثت
به شرح دادخواست  آقای ناصر سليمانی الدان دارای شناسنامه شماره 22423   9/7
به كالسۀ 4074/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان رمضان سليمانی الدانی بشناسنامه 10 در تاريخ 93/7/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
 ذيل:1- ناصر سليمانی الدان ش.ش 22423 )فرزند( 2- ابراهيم سليمانی الدان ش.ش 48
الدانی  سليمانی  بهرام   -4 )فرزند(   134 ش.ش  الدانی  سليمانی  ا...  نعمت   -3 )فرزند( 
ش.ش 1521 )فرزند( 5- منوچهر سليمانی الدانی ش.ش 107 )فرزند( 6- عباس سليمانی 
الدانی ش.ش 816 )فرزند( 7- ليال سليمانی الدانی ش.ش 2357 )فرزند( 8- صغرا نصر 
آزادانی ش.ش 24 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:21429 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به كالسۀ  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1052  مهينی  احمد  آقای   9/8
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4093/93ح10 
داده كه شادروان حميده مهينی بشناسنامه 53224 در تاريخ 91/11/8 اقامتگاه دائمی 
ذيل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
با  )خواهر(.اينك   497 ش.ش  مهينی  مرضيه   -2 )برادر(   1052 ش.ش  مهينی  احمد 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:21430  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/9 خانم بتول آقای فصولی دارای شناسنامه شماره 298 به شرح دادخواست به كالسۀ 
4098/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان زهرا خانم صاحب الفصول بشناسنامه 12183 در تاريخ 92/12/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- 
بتول صاحب فصولی ش.ش 298 )فرزند(.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:21431 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت  

9/10 خانم ام البنين تهمتن خليفه محله دارای شناسنامه شماره 596 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4106/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان جمال رمضان پور بشناسنامه 9 در تاريخ 93/1/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- 
 ام البنين تهمتن خليفه محله ش.ش 596 )زوجه( 2- راضيه خانم كاظمی پور چهارده 
 ش.ش 28 )مادر( 3- جواد رمضان پور ش.ش 1271437589 )فرزند( 4- صابر رمضان پور
ش.ش 3506 )فرزند( 5- سجاد رمضان پور ش.ش 646 )فرزند( 6- سيامك رمضان 
پور ش.ش 491 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:21432 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  پاكدل ذينفع دارای شناسنامه شماره 768 به شرح دادخواست  9/11 آقای رسول 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4133/93ح10  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان ملك دالل زاده بشناسنامه 204 در تاريخ 93/4/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- 
)فرزند( 3- مجيد  لباف ش.ش 59052  )فرزند( 2- مجتبی  لباف ش.ش 1961  مسعود 
لباف ش.ش 2358 )فرزند( 4- حميد لباف ش.ش 809 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:21433 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                 حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   414 شماره  شناسنامه  دارای  فرهومندپور  مجتبی  آقای   9/12
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4134/93ح10  كالسۀ  به 
در   181 بشناسنامه  درباغشاهی  علينقيان  حسين  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين 
مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/9/10 تاريخ 
منحصر است به افراد ذيل:1- ملوک خيام نكوئی ش.ش 71 )زوجه( 2- زهرا علينقيان 
درباغشاهی ش.ش 1701 )فرزند( 3- مهدی علينقيان درباغشاهی ش.ش 53143 )فرزند( 
فرهومندپور  مجتبی   -5 )فرزند(   40917 ش.ش  درباغشاهی  علينقيان  مصطفی   -4 
ش.ش 414 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21434 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/13 آقای محمد طياره خواجويی دارای شناسنامه شماره 12971 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4116/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان منصور طياره خواجوئی بشناسنامه 95 در تاريخ 93/7/20 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذيل:1- محمد طياره خواجوئی ش.ش 12971 )فرزند( 2- شكوه طياره خواجوئی 
ش.ش 1270427261 )فرزند( 3- زهرا ديانی نجف آبادی ش.ش 30 )همسر( 4- فاطمه 
رجائيان ش.ش 315 )مادر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:21435 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت  

9/14 خانم صديقه جزائری شوشتری دارای شناسنامه شماره 90 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4114/93ح10  كالسۀ  به 
تاريخ  در   336 بشناسنامه  راشنانی  صادقی  مهدی  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين 
93/4/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
)فرزند(   1274779618 ش.ش  راشنانی  صادقی  محمدمتين  ذيل:1-  افراد  به   است 
 2- علی صادقی راشنانی ش.ش 1275748260 )فرزند( 3- صديقه جزائری شوشتری 
 ش.ش 90 )همسر( 4- فاطمه جواد كلباسی ش.ش 1123 )مادر( 5- محمدرضا صادقی 
ش.ش 1375 )پدر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21436 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   1 شماره  شناسنامه  دارای  عباسی  اعظم  خانم   9/15
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4113/93ح10 
اقامتگاه دائمی خود  تاريخ 93/5/3  تيمور عباسی بشناسنامه 8 در  داده كه شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- ماه بيگم 
اسكندری تشنيزی ش.ش 4 )همسر( 2- معصومه عباسی ش.ش 7427 )فرزند( 3- ميترا 
عباسی  مريم   -5 )فرزند(   130 ش.ش  عباسی  الهه   -4 )فرزند(   2724 ش.ش   عباسی 
 1 ش.ش  عباسی  اكرم   -7 )فرزند(   1 ش.ش  عباسی  اعظم   -6 )فرزند(   1276 ش.ش 
)فرزند( 8- عليرضا عباسی ش.ش 1270741969 )فرزند( 9- مجيد عباسی ش.ش 36 
)فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21437 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/16 آقای محمدعلی نادری دارای شناسنامه شماره 257 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4132/93ح10 
اقامتگاه  تاريخ 92/7/25  در  بشناسنامه 230  رارانی  نادری  كه شادروان حسين  داده 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:

1- محمدعلی نادری رارانی ش.ش 257 )برادر( 2- عصمت لطيفی خوراسگانی ش.ش 
103 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21438 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1271341921 شماره  شناسنامه  دارای  بهاءلو  الهه  خانم   9/17
به كالسۀ 4124/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
اقامتگاه  توضيح داده كه شادروان ولی ا... بهاءلو بشناسنامه 1213 در تاريخ 92/6/6 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- 
زهرا بهاءلو هوره ش.ش 20 )همسر( 2- كبری بهاءلو هوره ش.ش 1380 )مادر( 3- 
اسكندر بهاءلو ش.ش 12 )پدر( 4- فاطمه بهاءلو ش.ش 1272486109 )فرزند( 5- الهه 
بهاءلو ش.ش 1271341921 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:21439 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/18 خانم فاطمه شيران دارای شناسنامه شماره 53531 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4122/93ح10 
دائمی  اقامتگاه   93/6/22 تاريخ  در   870 بشناسنامه  فرهاد شيرانی  كه شادروان  داده 
ذيل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
بهزاد شيرانی ش.ش 1272236021 )فرزند( 2- سجاد شيرانی ش.ش 1270979078 
)فرزند( 3- فرزاد شيرانی ش.ش 1270530917 )فرزند( 4- فاطمه شيران ش.ش 53531 
)همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21440 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1271164809 شماره  شناسنامه  دارای  امامی  السادات  ليال  خانم   9/19
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4120/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهجت السادات عريضی سامانی بشناسنامه 
آن  ورثه حين الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   92/8/13 تاريخ  در   406
مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- ليال السادات امامی ش.ش 1271164809 )فرزند( 
 49 ش.ش  امامی  پرويز   -3 )فرزند(   1270400827 ش.ش  امامی  السادات  لعبت   -2
تشريفات  انجام  با  اينك  )مادر(.   30032 ش.ش  پورسده  جعفری  نصرت   -4 )همسر( 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و 
 تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21441 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/20 آقای مهدی باقرزاده دهنوی دارای شناسنامه شماره 3316 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4103/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان رمضان باقرزاده دهنوی بشناسنامه 11 در تاريخ 93/7/30 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
باقرزاده دهنوی  )فرزند( 2- مهدی  باقرزاده دهنوی ش.ش 353  ذيل:1- حسين  افراد 
باقرزاده  بتول  )فرزند( 4-   4 باقرزاده دهنوی ش.ش  )فرزند( 3- زهراء  ش.ش 3316 
دهنوی ش.ش 85 )فرزند( 5- فاطمه باقرزاده دهنوی ش.ش 3748 )فرزند( 6- زهره 
مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(.   1270015486 ش.ش  دهنوی  باقرزاده 
يا  و  دارد  اعتراضی  كسی  هر  تا  نمايد  می  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست 
تقديم  به شورا  ماه  يك  آگهی ظرف  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:21442  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
9/21 خانم مرضيه مرديها دارای شناسنامه شماره 898 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4097/93ح10 
داده كه شادروان محمد مرديها بشناسنامه 673 در تاريخ 93/3/13 اقامتگاه دائمی خود 
افراد ذيل:1- زهراء  به  بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
مرديها ش.ش 703 )فرزند( 2- مرضيه مرديها ش.ش 898 )فرزند( 3- راضيه مرديها 
ش.ش 3053 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21443 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   8 شماره  شناسنامه  دارای  عزيزی  مهدی  آقای   9/22
4102/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان آرزو عزيزی بشناسنامه 1275268897 در تاريخ 93/3/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- مهدی عزيزی 
ش.ش 8 )پدر( 2- فاطمه پورزاد ش.ش 6 )مادر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:21444 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به كالسۀ  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 1766  آقای علی كريمی   9/23
4105/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان اصغر كريمی بشناسنامه 52 در تاريخ 93/7/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- علی كريمی ش.ش 1766

)فرزند( 2- عباس كريمی ش.ش 2910 )فرزند( 3- محمد كريمی ش.ش 2439 )فرزند( 
4- زهرا كريمی ش.ش 1147 )فرزند( 5- كبری كريمی ش.ش 10131 )فرزند( 6- خديجه 
ميرزائی علويجه ش.ش 5186 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:21445 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/24 خانم مرضيه مرديها دارای شناسنامه شماره 898 به شرح دادخواست به كالسۀ 
4096/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عفت اخبار جهرمی بشناسنامه 1239 در تاريخ 92/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- زهراء 
مرديها ش.ش 703 )فرزند( 2- مرضيه مرديها ش.ش 898 )فرزند( 3- راضيه مرديها 
تشريفات  انجام  با  اينك  )همسر(.  مرديها ش.ش 673  )فرزند( 4- محمد  ش.ش 3053 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21446 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   13096 شماره  شناسنامه  دارای  خونساركی  احمدی  سيروس  آقای   9/25
دادخواست به كالسۀ 4068/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان ناصر احمدی خونساركی بشناسنامه 14 در تاريخ 
93/5/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
سيروس   -2 )فرزند(   9688 ش.ش  خونساركی  احمدی  سعيد  ذيل:1-  افراد  به  است 
احمدی خونساركی ش.ش 13096 )فرزند( 3- سوسن احمدی خونساركی ش.ش 1418 
)فرزند( 4- سيما احمدی ش.ش 1100283897 )فرزند( 5- سيمين محمدی خونساركی 
ش.ش 318 )همسر(.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21447 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 



سالمت 

 الغر شوید 
 بدون رژیم 

 در ی��ک حراج��ی در کش��ور کوچ��ک موناک��و در 
همس��ایگی فرانس��ه،کاله نمدی ناپلئون بناپارت به 
مبلغ یک میلی��ون و 884 هزار ی��ورو چکش حراج 

خورد.
این کاله که پیش بینی می ش��د کمتر از 400 هزار 
یورو فروخته شود، توس��ط یک مجموعه دار آسیایی 
از کره جنوبی خریداری شد و قرار است پول حاصل از 
آن صرف بازسازی کاخ سلطنتی موناکو شود که این 
اثر تاریخی منحصر به فرد ک��ه در نبرد »مارنگو« در 
سال 1800 بر سر ناپلئون بوده، برای بیش یک قرن 

در آن قرار داشته است.
قرار اس��ت در روزهای آت��ی نیز صدها اث��ر تاریخی 
دیگر متعلق ب��ه ناپلئون از جمله شمش��یری الماس 
نشان، نامه های ش��خصی، پیراهنی که وی در دوران 
تبعید به تن داش��ت در حراجی حراج »اوزنا« که در 
شهر فونتن بلو در حومه پاریس، واقع شده، به حراج 

گذاشته شوند.
 حراج کالهی متعلق به ناپلئون در پاریس در شرایطی 
صورت می گیرد که در گذش��ته نیز آث��اری از وی به 
 کرات رونق بخ��ش حراجی ها بوده ک��ه از آن جمله

 می توان به یک حلقه تاریخی که ناپلئون به همسرش 
»ژورفین« هدیه کرده بود، لیوان نوشیدنی مخصوص 
ناپلئ��ون که ی��ک ت��اج روی آن نقش بس��ته،دگمه 
سردس��ت جواهرنشان، جعبه  س��یگار وی، یک نامه 
رمزنگاری ش��ده ک��ه پ��س از عقب نش��ینی ناپلئون 
از ش��هر مسکو نوش��ته ش��د که در آن ناپلئون وعده  
فتح کاخ کرملی��ن را می دهد، جامی زیبا پوشش��ی 
چوبی و قرمزرنگ که ب��ا طال تزئین ش��ده، چند تار 
م��وی ناپلئون، نام��ه ای ک��ه ناپلئون ب��ه خواهرش 
 پائولین نوشته و شمشیر مش��هور یک لبه وی اشاره

 کرد.
ناپلئون در  53 س��الگی در س��نت هلن درگذش��ت. 

عده ای علت م��رگ وی را مس��مومیت اعالم کردند، 
این در حالی اس��ت که در فوریه 2008، دا نشمندان 
ایتالیایی اعالم کردند که به شواهدی مبنی بر رد این 
نظریه که ناپلئون بوس��یله  زندانبان های انگلیس��ی 
با آرس��نیک مس��موم ش��ده، یافته اند که براس��اس 
 اطالعات آنها، وی براثر ابتال به س��رطان معده مرده

 است.

گرانترین پنیر جهان از شیر االغ 
درست می شود!

وقتی صحبت از یک خوراکی 
گرانقیم��ت به می��ان می آید 
حتما ناخ��ودآگاه یاد خاویار یا 
شاه میگو می افتید اما احتماال 
از شنیدن این مطلب که پنیر 
االغ از هم��ه ای��ن  خوردنی ها 
گرانقیمت ت��ر اس��ت متعجب 

می شوید.
پنی��ر یک��ی از محبوب ترین لبنی��ات در میان م��ردم جهان 
محس��وب می ش��ود به طوری که مردم حاضرند برای خرید 

برخی انواع آن مبالغ گزافی پرداخت کنند.
 حتما قبال درباره پنیرهای کپک زده با قدمت چندین س��اله 
مطالب بسیاری شنیده اید که این پنیرها نیز طرفداران خاص 
خود را دارند، به طوری که برخی حاضرند برای خرید آن مبالغ 

هنگفتی بپردازند.
 اما ش��اید جالب باش��د که بش��نوید گرانتری��ن پنیر جهان 
از ش��یر االغ تهی��ه می ش��ود!این پنی��ر ک��ه در صربس��تان 
تهی��ه می ش��ود »پ��ول« ن��ام دارد و ب��رای تهی��ه تنه��ا 
 ی��ک کیلوگ��رم از آن ب��ه 25 لیت��ر ش��یر ت��ازه االغ نی��از 
است.به گزارش ایسنا به نقل از ریپلی، قیمت هر کیلوگرم از 
این پنیر نیز بیش از 1200 دالر است که آن  را گرانترین پنیر 

جهان کرده است.

کشف کرم 4سانتی در مغز یک مرد
مرد پنجاه و ساله انگلیسی که از سردردهای مزمن 
رنج می برد با اسکن مغزی متوجه شد که یک کرم 40 
میلی متری در مغزش در حال رشد و نمو است.مرد 
پنجاه ساله انگلیسی به دلیل داشتن 4 سال سردرد 
پیاپی و مداوم به پزشک مراجعه می کند و با اسکن 
مغزی این م��رد نتایج عجیبی پیش روی پزش��کان 
بریتانیایی قرار می گیرد. مرد پنجاه ساله می گوید: 
مدت 4 سال بود که با س��ردردهای مزمن و طوالنی 
مواجه بودم به طوری که در روزهای اخیر دیگر این 
درد برایم قابل تحمل نبود و از سوی دیگر، بوهای مختلفی را در داخل بینی ام احساس می کردم که 
باعث ناراحتیم می شدند تا در نهایت تصمیم گرفتم به پزشک مراجعه کنم و پزشک نیز برایم اسکن 
مغزی نوشت. در اسکن مغزی، مشخص شد که یک کرم40 میلی متری داخل مغزم در حال رشد بوده 
و سردردهای مداوم و همیشگی ام نیز به همین علت است.پزشکان پس از تشخیص وجود یک کرم 
در مغز این مرد، وی را بالفاصله برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل کردند تا تحت عمل جراحی 
قرار بگیرد. بنا به گزارشات منتشر شده از سوی پزشکان انگلیس��ی، این اولین باری است که چنین 
کرمی در بدن یک انگلیسی دیده شده و تاکنون چنین چیزی در بریتانیا دیده نشده است. رشد کرم 
با سردردهای مداوم، فقدان حافظه و همینطور بوی بد در مغز مرد پنجاه ساله انگلیسی همراه بوده 
است.در مدت 4 سال این کرم  5 سانتی متری تغییر مسیر داشته و از یک قسمت مغز به قسمت دیگر 
حرکت کرده است. اسپارگونوزیس، بیماری قابل انتقالی از خزندگان و دوزیستان به انسان است که 
به  واس��طه یک کرم پهن با نام Sparganum mansoni ایجاد می شود. دوزیستان و خزندگان 
به عنوان میزبان واسط در مرحله متاسستود )اس��پارگانوم( عمل می نمایند. انگلی است که به طور 
معمول به وسیله بلع گوشت و آب آلوده منتقل می شود اما می تواند از راه تماس مستقیم با حیوان 

آلوده نیز منتقل شود.

کاله »ناپلئون« چکش حراج خورد

چاق ها برای جهان چه قدر هزینه دارند؟ 

ش��اید ش��نیدن نام رژیم ش��ما را هم عصبی کند.

گرسنگی و غذا نخوردن و ضعف را به یادتان بیاورد.
باید بدانید تا اندکی تغیی��ر در برنامه غذایی روزانه 
خود می توانید از شر چربی های لعنتی نجات پیدا 

کنید.بدون اینکه گرسنگی بکشید .
 زمان غذا خوردن خود را تا 20 دقیقه افزایش دهید 
. وقتی تن��د تند غذا می خورید بدنت��ان نمی تواند 
سیگنال های مربوط به سیر شدن را دریافت کندکه 

این خود منجر به پرخوری می شود.
 یک ساعت بیشتر بخوابید . با این روش هم اشتهای 
شما کم می شود هم گرس��نگی کمتری احساس 

می کنید .
 سبزیجات بیشتری بخورید . با خوردن سبزیجات 
هم کالری کمتری دریافت کرده اید و هم س��وخت 
و س��از بدنتان را افزایش داده اید . به ساالدتان هم 
به جای سس های چرب بهتر اس��ت آبلیمو اضافه 

کنید .
 س��وپ بخوری��د . اضافه کردن س��وپ ب��ه برنامه 
غذای��ی این مزی��ت را دارد که ش��ما مع��ده تان را 
با غذایی ک��ه کالری کمت��ری دارد پر م��ی کنید . 
 سوپ س��بزیجات هم مواد غذایی الزم را به بدنتان 
می رس��اند هم کال��ری کمت��ری دارد . اما مواظب 
 باشید در دام سوپ های خامه ای و آماده به مصرف

 نیفتید .
غالت سبوس دار مصرف کنید . مصرف غالت کامل 
مثل جو ، جو دو س��ر ، گندم ، برنج نیز تاثیر زیادی 
 در کاهش وزن دارن��د و کلس��ترول را هم کاهش

 می دهند .
 لباس های قدیمی مورد عالقه به خود را در جایی 
که ه��ر روز می بینی��د بگذارید تا تص��ور کنید که 
 وقتی الغر ش��دید باز هم می توانید از آنها استفاده

 کنید .
 به ج��ای پیت��زای گوش��ت ، پیتزای س��بزیجات 
بخوری��د و س��عی کنی��د از روغ��ن زیت��ون 
اس��تفاده  آن  م��واد  س��ازی  آم��اده   ب��رای 

کنید .
 قند مصرفی روزانه را کاهش دهید : به جای خوردن 
هر روز نوشابه از ش��ربت حاوی لیمو استفاده کنید 
الزم است بدانید هر لیوان نوشابه حاوی 10 قاشق 

شکر است .
 برای کاهش کالری مایعاتی که می خورید ، از لیوان 
های کشیده و بلند به جای لیوان های تپل و کوتاه 

استفاده کنید .

می دانیم که شیر مادر سرشار از مواد خوب است، 
ولی آیا می تواند دربردارنده سلول های بنیادی هم 
باش��د و آن ها را به کودکان منتقل کند؟ شواهد 
اولیه یک تحقیق نشان می دهد که این موضوع در 
مورد موش ها صادق است و می توان حدس زد که 

در انسان ها هم به همین صورت باشد.
س��لول های بنیادین توانای��ی غیرمعمولی برای 
بازتولید خودش��ان دارند و می توانند به خیلی از 
اندام ها تبدیل شوند. منابع متعددی از سلول های 
بنیادی برای اس��تفاده درمانی تولید شده اند که 
رویان، خون بند ن��اف و بافت های بال��غ در زمره 

آن ها هستند.
به گزارش نیوساینتیست، هفت سال پیش کشف 
شده بود که ش��یر مادر در انسان هم حاوی نوعی 
س��لول بنیادی است. سؤال این اس��ت که آیا این 
س��لول ها کار مفیدی هم ب��رای ن��وزادان انجام 
می دهند یا این که به شکلی اجتناب ناپذیر در شیر 

مادر نشت کرده اند.
در تحقیقات دریافتند وقتی این نوزادان به س��ن 
بلوغ رسیدند، سلول های قرمز در خون و بسیاری 
از بافت های دیگر بدن آن ها یافت ش��ده که مغز، 
غده تیموس، لوزالمع��ده، کبد، طحال و کلیه هم 
از آن جمله بودند. عالوه بر آن گروه هاس��یوتو با 
استفاده از روش های دیگر دریافتند که سلول های 

بنیادین در سلول های بالغ هم مشاهده می شوند. 
برای مثال س��لول های بنیادین مغز خصوصیات 
نورون ها را داش��تند، آن هایی ک��ه در کبد بودند 
پروتئین آلبومین کبد را می س��اختند و آن هایی 
که در پانکراس بودند انس��ولین می س��اختند. او 
می گوید: »به نظر می رس��د که این س��لول های 
بنیادی ترکیب ش��ده و به س��لول های کاربردی 

اندام ها تبدیل می شوند«.
آیا می توان گف��ت که س��لول های بنیادین فقط 
در رش��د معمولی نق��ش دارند، یا اینک��ه مثاًل به 
فرزندان هم کمک می کنند که بتوانند س��لول ها 
و پروتئین های مادرش��ان را تحمل کنند و خطر 

واکنش آلرژیک به شیر مادر را کاهش دهند.
هاس��یوتو می گوید: »اینجا به نظر می رس��د که 
برخ��ی مزای��ای تکاملی وجود داش��ته باش��ند. 
این یافت��ه ک��ه س��لول های بنیادی ش��یر مادر 
می توانند بافت های متفاوت را بس��ازند، احتماالً 
 آن ه��ا را ب��رای کاربرده��ای درمان��ی مناس��ب 

می سازد«.
کری��س میس��ون از یونیورس��یتی کال��ج لندن 
می گوید: »اگر این س��لول های فریبنده کاربردی 
هم باش��ند، می توانند انتخابی ناب ب��رای آینده 
روش های درمانی با استفاده از سلول های بنیادین 

باشند«.
به نظر می رسد که سلول های بنیادین شیر مادر، 
ظرفیت کمتری برای تقس��یم س��لولی نسبت به 
سلول های بنیادین جنینی داشته باشند؛ اما این 
درواقع چیز خوبی اس��ت، برای مث��ال زمانی که 
این س��لول ها به موش ها تزریق می شوند، تومور 
تشکیل نمی دهند و درنتیجه اگر برای درمان افراد 
به کاربرده ش��وند، احتمال کمتری دارد که منجر 

به سرطان شوند.
هاس��یوتو اش��اره می کند که این ن��وع آزمایش 
را نمی ت��وان در انس��ان ها انج��ام داد، ام��ا او 
 قص��د دارد در میمون ه��ا ای��ن کار را تک��رار 

کند.

چاقی عالوه بر لطمه هایی که به سالمت فرد می زند برای 
جامعه نیز هزینه های اضافی در بر دارد.

گرچه در بسیاری از کشورها چاقی یک امتیاز و حتی در 
بعضی از کشورها به طور سنتی یک معیار زیبایی شناخته 
می شود اما همین امتیاز س��االنه تعدا د زیادی از افراد 

واجد امتیاز را راهی مراکز درمانی می کند.
پژوهشگران می گویند هزینه ای که چاقی در سطح دنیا 
بر دوش مردم و دولت ها می گذارد به اندازه هزینه سیگار 

کشیدن و درگیری های مسلحانه است.
به نوشته بی بی س��ی ،بر اساس گزارش��ی که موسسه 
مک کینزی منتش��ر کرده هزینه جهان��ی چاقی را 1.3 
تریلیون پوند یعنی 2.8 درصد کل فعالیت های اقتصادی 
در دنیاست.این گزارش تخمین زده که 2.1 میلیارد نفر 
در دنیا سی درصد جمعیت جهان اضافه وزن دارند یا از 

چاقی مفرط رن��ج می برند و این آمار تا س��ال 2030 به 
نیمی از جمعیت جهان افزایش خواهد یافت.

بر اس��اس این گزارش هزین��ه گزاف مال��ی چاقی رو به 
افزایش اس��ت و این هزینه ش��امل خدمات بهداشتی، 
غیب��ت از کار و افت بازده می ش��ود.این هزینه اکنون از 
هزینه اعتیاد به الکل و تغییر آب و هوای کره زمین بیشتر 

شده است.
 در گ��زارش آم��ده که ب��رای مقابل��ه با بح��ران چاقی

 اس��تراتژی هایی باید در نظر گرفته شود که با ابعاد این 
معضل تناسب داشته باشد.از این رو باید به اقداماتی روی 

آورد که کمتر به مسئولیت پذیری فردی وابسته اند.
به عقیده پژوهش��گران، اقداماتی جزئ��ی و اندک مفید 

نیستند و به سلسله اقداماتی نظام مند نیاز است.
از جمله این اقدامات به تغییر اندازه غذاهای بسته بندی 

و تحول در تولید و ارائه غذاهای آماده و فرآوری اش��اره 
ش��ده اس��ت.این گزارش در نهایت به این جمع بندی 
 رس��یده که مقابله با چاقی باید در ابعاد ملی و در سطح

 دولت ها مد نظر قرار گیرد و راه حل معجزه آسایی برای 
آن وجود ندارد.سازمان بهداش��ت جهانی چاقی را یکی 

از مهمترین عوامل مرگ ومیر در دنیا قلمداد می کند.
به گفته این سازمان، ساالنه حدود سه و نیم میلیون نفر 

در دنیا به علت چاقی جان خود را از دس��ت می دهند و 
۶5 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند 
که افزای��ش وزن و چاقی بیش از ک��م وزنی باعث مرگ 
می شود.ش��مار افراد چاق در دنیا بیش از دو میلیارد نفر 
اس��ت به عالوه تقریبا نیمی از موارد دیابت و یک چهارم 
موارد بیماری های ایسکمیک قلب به اضافه وزن و چاقی 
نسبت داده می ش��ود.در ایران چاقی و چاقی شکمی در 
دهه گذشته سیر صعودی داشته و چاقی شکمی تا پنجاه 

درصد افزایش داشته است.
یک سوم جمعیت ایران یعنی حدود 25 میلیون نفر دارای 
اضافه وزن یا چاقی هستند که 43 درصد آنان را مردان و 

5۷ درصد را زنان تشکیل می دهند.
در بین استان ها اس��تان تهران و مازندران چاق ترین و 

کرمان و سیستان الغرترین استان های ایران هستند.
ایران در رده بندی فوربس در مکان ۷۷ ام از لحاظ چاقی 
قرار گرفته اس��ت و تقریبا 53 در صد ایرانیان بر اساس 

ارزیابی مجله فوربس اضافه وزن دارند.

شیر مادر سلول های بنیادی دارد
 برنامه های رایگانی که

 اطالعات تان را می دزدند
اگر نگاهی به گوشی هوش��مند و تبلت خود بیندازید، تعداد 
 انبوهی از اپلیکیش��ن ه��ای رای��گان را می بینی��د که روی 

سیستم تان نصب شده است.
 واقعیت این اس��ت که اغلب ما free apps را دوست داریم 
ولی باید بدانیم برنامه های رایگان هر کدام هزینه خاص خود 
را دارند و این هزینه خاص چیزی نیس��ت جز »از دست دادن 

حریم خصوصی«!
ش��ما احتماال هنگام نصب اپلیکیشن روی گوشی هوشمند و 
تبلت خود، قوانین و مقررات متعلق به کمپانی مالک نرم افزار 
را نمی خوانید و تنها با کلیک روی »موافقم« شرایط نخوانده 

را می پذیرید. 
دراغل��ب م��وارد، برنام��ه رای��گان ای��ن اج��ازه را از ش��ما 
می گیرد تا ش��ما ب��ه ص��ورت داوطلبان��ه اطالع��ات مورد 
 نی��از ن��رم اف��زار از جمل��ه »فعالیت ه��ای آنالین« ش��ما را

 بردارند.
 این اطالعات می تواند شامل مکان، دسترسی به لیست تماس، 

پیام های متنی و ... شود.
 محقق��ان دانش��گاه کارنگ��ی اخی��را 100 اپلیکیش��ن

  رای��گان برت��ر را م��ورد بررس��ی ق��رار داده و قوانی��ن و 
terms and conditions( آن ه��ا را   مق��ررات )
 بررس��ی کرده و متوجه ش��ده اند از 10 برنامه ای که در زیر 
می خوانید، بیشترین دسترسی ها برای لو رفتن اطالعات تان 

مهیامی شود:
Backgrounds HD Wallpaper

Brightest Flashlight 
Dictionary.com 

Google Maps 
Horoscope 

Mouse Trap 
Pandora 
Shazam 

Talking Tom 
Virtual Pet

و ... اغلب گوش��ی ه��ا چراغ ق��وه دارند چ��ه اندرویدی و چه 
 اپل��ی، اما آنه��ا دیگر چ��ه نیازی ب��ه دریافت اطالع��ات تان 

دارند؟
 س��ایت کمان��دو با چک ک��ردن برنام��ه ه��ای مختلف روی
  موبای��ل و تبل��ت دلیل ب��از ک��ردن حریم خصوص��ی روی
  برنامه ه��ا را توضی��ح داده و از روی این س��ایت م��ی توانید
  به اطالعات بهتری دسترس��ی پیدا کرده ت��ا جلوی لو رفتن

 حریم خصوصی خود را بگیرید.

فناوری
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام حسین )ع( : 
کس��ی که بخواهد از راه گناه ب��ه مقصدی برس��د ، دیرتر به 
آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود .

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی در نظر دارد به اس�تنادآئین نامه اجرائی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه ذیل اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : احداث مجموعه ورزشی بلوار فجر شهر جدید مجلسی شامل سالن ورزشی به مساحت حدود 1300 متر مربع و زمین 
ورزشی روباز به مساحت 1800 متر مربع  

2- مبلغ برآورداولیه حدود : 15/000/000/000 ریال 
3- مدت زمان اجرا ی کار : 18 ماه 

4- شرایط مناقصه گر : دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه 
 5- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی : واجدین ش�رایط م�ی توانند حداکثر ت�ا تاریخ 93/9/5 جه�ت دریافت اس�ناد ارزیابی به 

امورقرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.
6- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضیان پس از تکمیل اس�ناد ، حداکثر تا تاریخ 93/9/19 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده و رسید آنرا دریافت نمایند.
 7- نش�انی کارفرما  : اصفه�ان - کیلومت�ر 20 جاده مبارک�ه  بروجن - ش�هر جدید مجلس�ی - بلوار ارم- ش�رکت عمران مجلس�ی

 تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده نهائی می باشد.

نوبت دوم   

م الف 22852
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