
رییس جمهور :رشد اقتصادی کشور مثبت  می شود
تا پایان سال صورت می گیرد 

حکایت 30 ساله دیوارهای مسجد امام)ره( 

 ۱۱ میلیون دختر و پسر منتظر ازدواج هستند

3

4

م��ا مث��ل قاس��م س��لیمانی ه��ا ک��م نداری��م؛ در صنای��ع دفاع 
 تکنیس��ین ه��ا و مدی��ران خ��وب ک��م نداری��م ای��ن ن��وع 
مدیریت ها باید در دانش��گاه ها تدریس شود. اقتصاد هم یک قاسم 
سلیمانی می خواهد تا با مدیریت جهادی به اهداف اقتصاد مقاومتی 
برسد.دکتر ابراهیم رزاقی با هفته نامه پنجره درباره چگونگی رهایی..

 اقتصاد هم یک قاسم سلیمانی
 می  خواهد!

تدوین طرح هدایت و توانمند سازی 
نخبگان  3

قطار سریع السیر اصفهان-تهران
۸ میلیارد تومان می خواهد 4 2

 مجلس موظف به حل مشکالت
 ایثارگران و جانبازان است

چرا دوست داریم 
بچه کوچولوهای 
خوشگل را گاز 
بگیریم؟

 وام  80میلیونی مسکن 
روی میز روحانی

کمبود گوسفند  قیمت گوشت
 را باال برد

 امداد خودروهایی  که 
به کمک نمی آیند

 هوای اصفهان  از کما 
در می آید 

  تلفات جاده ای اصفهان
 باالتر از میانگین کشور است 

4

3

8

4

3

3

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: دبیرکل جدید فدراس��یون بی��ن المللی 
 صلیب س��رخ و هالل احم��ر به اصفهان س��فر

 می کند. محس��ن مومنی افزود: در این بازدید 
دو روزه که 27 تا 28 آذرماه انجام خواهد ش��د، 
الحاج اس سی  از مرکز بین المللی آموزش های 

تخصصی امداد و نجات بازدید می کند.

سوژه ای که
 نم کشید ه است 

 از نظر جمعیتی زمان عروسی است
معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: باید وضعیت واقعی جمعیتی را به مسووالن ارشد کشور گزارش کنیم، ۱۱ میلیون دختر و پسر منتظر ازدواج هستند اما امکان 
آن را ندارند، اگر شرایط ازدواج و توسعه مناسب کشور را فراهم آوریم، نرخ باروری از ۱.8 به 2.۶ می رسد.علی اکبر سیاری در همایش بررسی سیاست های جدید 
جمعیتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اولین ماموریت ما این است که از مرگ نابهنگام افراد جلوگیری کنیم.وی ادامه داد: در ایران ساالنه 22 هزار 
کودک زیر 5 سال که ۱4 هزار مورد آن نوزاد است فوت می کند. که این موضوع قابل پیشگیری است همچنین 300 مادر بر اثر حاملگی و زایمان فوت می کند که 

این نیز قابل پیشگیری است.وی ادامه داد: در سال های گذشته دستاوردهای مهمی داشتیم اما همچنان باید کار کنیم....

س :آرشیو ی  [
]عک

حکایت خیس��ی و رطوبت دیوارهای مسجد 
امام )ره( داس��تان تازه ای نیست. سالهاست 
رن��گ بخش��ی از دیواره��ای ای��ن مس��جد 
تا نیمه رنگی دیگر ش��ده اس��ت و خیس��ی و 
رطوب��ت گریبان گی��ر دیرینه این بناس��ت. 
نکته عجیب اینجاس��ت که ای��ن موضوع هر 
چند س��ال یکبار سوژه رس��انه ای می شود و 
 مدت��ی بع��د از ی��اد م��ی رود و در تک��راری
 بی نتیجه دوباره سخن از آن به میان می آید! 
یک کار شناس ارش��د معماری و عضو هیات 
علمی دانش��گاه هن��ر گفت: س��رویس های 
بهداشتی یکی از عوامل اصلی رطوبت هستند 
و به همین جه��ت باید هر چند س��ال یکبار 

تعمیر شوند. 
احمد منتظ��ر ادام��ه داد: معم��وال در فصل 
زمس��تان رطوبت زمین مقداری باال می آید 
و این رطوبت زمانی که باران می  بارد همه جا 

هست. مثال دیوارهای مسجد جامع اردستان 
هم در زمان بارندگی با چنین مشکلی مواجه 
شده و بعدا خشک می شوند. فکر می کنم که 
بهتر است عامل رطوبت بعد از فصل زمستان 

و بارش شناسایی شود. 
وی اضافه ک��رد: رطوبت بزرگ ترین مش��کل 
بناهای تاریخی اس��ت و همواره باعث خرابی 
بناها می ش��ود. این رطوبت می تواند نزولی یا 
تصاعدی باشد ولی مس��ئله اصلی شناسایی 
نوع رطوبت و برخورد عمیق با آن اس��ت؛ به 

هیچ عنوان نباید سطحی با آن برخورد کرد. 
این کارشناس سپس با انتقاد از نحوه رسیدگی 
به بناهای تاریخی درعملیات های پیمانکاران 
گفت: سیستم پیمان کاری سیستم مناسبی 
برای بناهای تاریخی نیس��ت زیرا پیمان کار 

دلش برای بنای تاریخی نمی سوزد. 
53شاید اگر رسیدگی به بناها و عملیات...

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)کد آگهی  :ر- 93۱2۸(

نوع ردیف 
مهلت ارسال موضوعشمارهفراخوان 

مدارک 

انجام تعمیرات تجهیزات خطوط تولید در توقفات 4۸3۸692۸مناقصه 1
1393/10/5بزرگ و برنامه ریزی شده ی شرکت فوالد مبارکه 

4۸3۸4۸۱۱مناقصه2
انجام عملیات تهیه و تامین مواد ، مصالح ، احداث 
کانالهای بتنی و تعویض لوله های آب سالن های 

 ناحیه نورد گرم ) واحد های 51 و 52 ( شرکت
 فوالد مبارکه 

1393/10/6

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی : www.msc.ir مراجعه فرمایید.

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583
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يادداشت

 ايران در پی تولید رآکتور و میله های 
سوخت است

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، با انتق��اد از 
رفتاره��ای طرف آمریکای��ی در مذاکرات 
گفت: زیاده خواهی های آمریکا باالخره در 
متحدین خود آمریکا که فرانس��ه از جمله 

آنها است اختالف می اندازد. 
علی اکبر والیتی ریی��س مرکز تحقیقات 
اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام در حاش��یه دیدار ب��ا نیلزآنن 
سخنگوی حزب سوسیال دموکراتیک آلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در زمینه موضوع هسته ای و با توجه به دیدگاه های مختلفی که طرف روسیه ای 
و چینی و از طرفی آلمان و فرانس��ه دارند باید گفت اگر آمریکایی ها به روش 
خود ادامه دهند نه تنها بهره ای نمی برند بلکه بین متحدین فعلی تفرقه ایجاد 
می شود.والیتی تأکید کرد: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای امری نمایشی 
و آزمایشگاهی نیست بلکه اس��تفاده صنعتی که نیاز زیادی به آن می رود نیز 
بخشی از آن است و انرژی پاک در این زمینه مطرح می شود.وی با بیان اینکه 
نوعی از انرژی پاک انرژی هسته ای است، گفت: ایران در این باره امکانات الزم 
را دارد و لذا قرارداد رآکتور هسته ای را با روس ها امضاء کرده و یکی از آنها به کار 
افتاده است؛ قرارداد دو رآکتور دیگر هم بسته شده و خود جمهوری اسالمی 

ایران در پی آن است که رآکتور تولید کند .

 وزارت اقتصاد در خط مقدم مبارزه با 
فساد اقتصادی باشد

نماینده دشتستان در مجلس با بیان اینکه 
وزارت اقتصاد باید در خ��ط مقدم مبارزه با 
فساد اقتصادی باش��د، بر لزوم اطالع رسانی 
شفاف درباره فساد 12 هزار میلیارد تومانی 
تأکی��د کرد. حجت االس��الم س��یدمهدی 
موس��وی نژاد نماینده مردم دشتس��تان در 
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به کشف 
فساد 12 هزار میلیارد تومانی، اظهار داشت: هر دستگاهی در راستای مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی مأموریتی دارد که باید به انجام برساند.وی با بیان اینکه 
متولی امر اقتصاد در کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان 
فرمانده در این عرصه ایفای نقش می کند، افزود: وزارت اقتصاد برای مقابله 
و مبارزه با جریانات فس��اد اقتص��ادی در خط مقدم اس��ت و باید بیش از هر 
دستگاهی در این زمینه ورود داشته باش��د.نماینده دشتستان در مجلس بر 
همین اساس یادآور شد: در زمینه فساد 12 هزار میلیارد تومانی اطالع رسانی 
و شفاف سازی انجام شود، دستگاه های ذی ربط باید گلوگاه ها و راه هایی که 
برای فساد اقتصادی باز است را با نظارت دقیق ببندند.موسوی نژاد در پایان 
خاطرنشان کرد: ضرورتاً الزم است مشخص شود چه افرادی در فساد 12 هزار 
میلیاردی دست داشتند و دستگاه های مربوطه نیز بایستی با آنان برخورد و 

زوایای این تخلف را بررسی کنند.

 مجلس موظف به حل مشکالت
 ايثارگران و جانبازان است

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
شورای اسالمی زمینه خدمتگزاری بیشتر 
به ایثارگران و جانبازان را فراهم ساخته و 
در این راستا موظف به حل مشکالت این 

قشر است.
 حس��ینعلی حاجی در نشس��ت بررس��ی 
مش��کالت ایثارگران و جانبازان شاهین ش��هر و میمه اظهار کرد: مهم ترین 
مشکالت خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان شاهین شهر و میمه، مسکن و 

مسئله درمان و خدمات درمانی است.
وی در ادامه با تاکید بر حل مش��کل مس��کن و درم��ان خانواده های ایثارگر 
ای��ن شهرس��تان، اف��زود: مس��ووالن اداره راه و شهرس��ازی و بهداش��ت و 
درمان پیگی��ری الزم را در این راس��تا انجام دهن��د و اگر در ای��ن زمینه با 
 مش��کلی مواجه ش��دند، نماینده مردم در مجلس خود را موظف به حل آن 

می داند.
نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اس��المی 
ادامه داد: مجلس ش��ورای اس��المی زمینه خدمت گزاری بیش��تر را به این 
 قشر عزیز فراهم س��اخته و در این راس��تا همه موظف به رفع مشکالت آنان 

هستیم.

 آتش بس مواضع اوکراين را
 تقويت می کند

رییس جمه��وری اوکراین معتقد اس��ت 
که آتش بس در ش��رق اوکراین به تقویت 

مواضع این کشور کمک می کند.
پترو پوروشنکودر ادامه سخنان خود گفت: 
برقراری »روز سکوت«کمک کرد تا نیروها 
بار دیگر تقویت شده و آمادگی رزمی خود 

را پیدا کنند.
رییس جمهوری اوکراین همچنین خواستار انجام اقدامات بیشتر برای آزادی 
تمام زندانیان جنگی ش��ده و از تمام ارگان های ذیربط خواست تا از آزادی 
تمام زندانیان به محل سکونتش��ان تا شروع س��ال جدید میالدی اطمینان 

حاصل کنند.
پوروشنکو طرح هایی را برای اقدامات دفاعی در چهارم دسامبر معرفی کرد 
که مورد اس��تقبال رهبران جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک 

قرار گرفت.
آن��دری لیسنکوس��خنگوی رس��می ش��ورای دفاع��ی و امنی��ت مل��ی 
اوکرای��ن اع��الم ک��رد: ه��دف اصل��ی »روز س��کوت« اج��رای توافق��ات 
مینس��ک بود که طبق آن تس��لیحات س��نگین خارج می ش��ود، زندانیان 
 آزاد می ش��وند، مین ها پاکسازی  می ش��وند و خلع س��الح این منطقه آغاز 

می شود.

2
رییسمجلسعراقامروزباالریجانیدیدارمیکند

مشاور امور بین الملل رییس مجلس شورای اس��المی از دیدار فامروز رییس مجلس 
عراق با رییس مجلس ش��ورای اس��المی خبر داد.دو طرف در این دیدار پیرامون 

آخرین تحوالت منطقه به بحث و تبادل نظر می پردازند.
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یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت 
که با بررسی و آسیب شناسی مسایل کشور به 
این موضوع پی می بریم که نوعا روی موج حرکت 
می کنیم اما نمی شود کشور را موجی اداره کرد.

حجت االس��الم عل��ی اکب��ر ناط��ق ن��وری در 
س��ومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند 
قانونگذاری با بیان اینکه احزاب ابزار دموکراسی 
هس��تند گفت: با گذش��ت 35 س��ال از انقالب 
اس��المی با حکمفرمایی دموکراسی در آن باید 
حزب و احزاب وجود داش��ته باش��د.وی افزود: 
مردم عادی و عامی کش��ور برای انتخاب خبره 
جهت برگزیدن رییس جمهور، نماینده مجلس، 
و حتی خبرگان رهبری بای��د بتوانند به احزاب 
مراجعه کنن��د چون اگ��ر خبره نباش��د دچار 
قومیت، قبیله بازی و یا موج گرایی می ش��ویم.

رییس اس��بق مجلس شورای اس��المی خاطر 
نش��ان کرد:  یک دفعه یک م��وج می آید و یک 
گروه وارد قدرت می شود و گروه دیگری می آید؛ 
حال این که در کشور ما غیر از این موضوع ابزار 
نداریم و قاعده  بازی را نیز نداریم. قاعده ای که 
در کشورها بر اس��اس معیارهای مختلف انجام 

می ش��ود.ناطق ن��وری گفت: در کش��وری اگر 
گروهی بر س��ر کار آید و گروه دیگری از مسند 
قدرت کنار رود حداکثر وزی��ر و معاونان تغییر 
می کند و دیگر مس��ووالن و کارشناسان از رده  

وزرا به پایین تغییر نمی کنند.
 اما در کشور ما به دلیل این که قاعده بازی را بلد 
نیستیم اگر گروهی س��ر کار آید حتی تا فراش 
مدرسه را نیز عوض می کنند و به دنبال آن گروه 
دیگری که سر کار می آید همین رویه را دنبال 
می کند.وی تاکید کرد: این اتفاقات در حالی رخ 

می دهد که ما این کشور را بعد از انقالب اسالمی 
35 س��ال اداره کرده ای��م و دیگر ای��ن کارهای 
مبتدی و ناچیز خری��دار ندارد و اکن��ون ما نه 
قاعده بازی را بلدیم و نه ابزار دموکراسی داریم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
طبیعتا اگر احزاب وجود داش��ته باشد مردم به 
مرکزیت و راس حزب نگاه و اعتماد می کنند به 
تبع آن احزاب، کارشناس و کاندیدا معرفی کرده 
و مردم نیز انتخاب خ��ود را انجام می دهند. در 
کشوری که برگزاری انتخابات در آن زیاد است 
حزب هم باید وجود داشته باشد که ما تاکنون از 
این بی قاعدگی کم آسیب ندیده ایم. ناطق نوری 
در بخش دیگری از س��خنانش ضمن قدردانی 
از عل��ی الریجان��ی، ریی��س مجلس ش��ورای 
اسالمی و رییس هیات امنای مرکز پژوهش ها 
و کاظ��م جاللی، ریی��س مرک��ز پژوهش های 
مجلس گفت که حضور در این همایش موجب 
تجدید دیدار ب��ا همکاران و تجدی��د خاطرات 
 بن��ده در دوران خدمت گ��ذاری ام در مجل��س

 شد.

 دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار معتقد است 
که در دستگاه های کشور عزم و اراده جدی برای 

مقابله با فساد وجود ندارد.
احمد کریمی اصفهانی درب��اره ضرورت برخورد 
قاطع و بدون مالحظه با مفاسد، اظهار کرد: فکر 
می کنم اراده و عزم جدی در دستگاه کشور برای 

مقابله با فساد وجود ندارد. 
چرا که اگر این اراده وجود داش��ت با افراد بدون 

تبعیض و یکسان برخورد می شد. 
متأس��فانه االن طوری ش��ده که ش��هروندان به 
شهروند درجه یک و دو تبدیل شده اند یا با برخی 
افراد ب��ه خاطر جایگاه ش��ان یا جوس��ازی هایی 
 ک��ه ص��ورت می گی��رد، نمی ت��وان مقابل��ه 

کرد.
وی ادامه داد: برخ��ی از افراد با سوءاس��تفاده از 
رانتی که دارند باعث ایجاد مفاس��د می ش��وند. 
مث��ال در قضی��ه فس��اد 3 هزارمیلی��اردی 
مگر می ش��د ب��دون هماهنگی با بان��ک یا ثبت 
 اح��وال و جاه��ای دیگر چنین فس��ادی صورت 

گیرد.
کریمی اصفهانی با اش��اره به بیانات مقام معظم 

رهبری درباره مبارزه با مفاس��د، تأکید کرد: اگر 
مش��کل قانونی در ای��ن زمینه وج��ود دارد باید 
مجلس آن را رفع کند. البت��ه جرم و مجازات هم 

باید همخوانی داشته باشد. 
معم��والً مجازات ه��ا آن قدر س��بک اس��ت که 
برای مفس��د عبرت نمی ش��ود. ق��وه مقننه در 
تدوین قان��ون باید قاطع باش��د و اگر مش��کلی 
هم وج��ود داش��ت مجمع تش��خیص مصلحت 
می تواند در این قضیه ورود کن��د. اگر تا به حال 
برخ��ورد قاطع صورت نگرفته به خاطر سس��تی 
 س��ه قوه و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت بوده

 

اس��ت.وی با بیان این که متأس��فانه در ایران به 
جای مجازات فق��ط حرف زده می ش��ود، افزود: 
در دنیا با مفس��دین قاطعانه برخورد می کنند و 
جرم و مجازات تناس��ب دارد ام��ا در ایران بیش 
از آن ک��ه مجازات کنند ح��رف می زنند و همین 
دلیل می ش��ود تا مفس��دین جرأت پی��دا کنند 
 و جامعه به س��مت بیش��تر ش��دن جرایم پیش

 برود. 
برگزاری همایش های مختلف شاید سود چندانی 
نداشته باشد و با برخورد قاطعانه است که می توان 

جلوی فساد را گرفت.
دبی��رکل جامعه اس��المی اصن��اف و ب��ازار در 
پایان گفت: هر س��ه ق��وه بدون توجه به س��مت 
و جایگاه اف��راد برای مقابل��ه با فس��اد باید وارد 
عم��ل ش��وند و هرچه ش��دت عمل بیش��تری 
 صورت گیرد قاطعانه تر می توان جلوی فس��اد را 

گرفت. 
دولت باید طبق دستور اسالم عیون داشته باشد. 
عیونی که مورد اعتماد هستند و وقتی اطالعاتی 
 می آورند طب��ق آنها بای��د با مجرمی��ن برخورد

 کرد.

گل رحمان با زنجیری کوتاه به دیوار سلول بسته 
شد که این امر وی را وادار می کرد روی کف بتونی 
سلول بنشیند. رحمان باالپوش��ی به تن داشت، 
اما پایین تنه وی عریان بود. در روز نوامبر 2002،  
نگهبان های بازداشتگاه  »کوبالت« جسد بی جان 
گل رحمان را یافتند. او و 26 نفر دیگر اش��تباهی 

بازداشت شده بودند!
 در 4 دس��امبر 2002، هیأتی از دفتر زندان های 
فدرال آمریکا س��فری ب��ه یک��ی از مخوف ترین 

شکنجه گاه های »سیا« در افغانستان داشتند.
این بازداشتگاه »سیا« که در بخش هایی از گزارش 
»سنا« به آن اشاره شده، بازداشتگاه »کوبالت« نام 
دارد. این بازداشتگاه در افغانستان است و بدترین 
انواع شکنجه که در گزارش سنا به آن اشاره شده 
است و ش��امل تنقیه ، محرومیت از خواب و غرق 
مصنوعی و .... می شود، در این مکان اجرا می شده 

است.
حیرت بازرسان از اوضاع »کوبالت«

مأموران س��یا به این بازرس��ان اج��ازه ندادند تا 
گزارش��ی درباره آنچه در س��فر ب��ه مخوف ترین 
شکنجه گاه سیا داشتند، ارایه دهند اما این بازرسان 
از آنچه که در آنجا مش��اهده کردند، »حیرت زده 
شدند«.یکی از افسران سیا در گزارشی در رابطه با 
بازدید کارشناسان از این بازداشتگاه، نوشته است: 
»آنها هرگز تا آن زمان در بازداشتگاهی نبوده اند که 
در آنجا افراد دچار محرومیت حسی شوند«.بنا بر 
این گزارش در این بازداشتگاه، »زندانیان به طور 
دایم  در معرض پارازیت س��فید قرار می گرفتند، 
هیچ حرف��ی زده نمی ش��د و همگ��ی در تاریکی 

محض« بودند.
طبق این گزارش نگهبانان با چراغی که بر سرشان 
وصل شده بود، زندان را به سلول بازجویی منتقل 
می کرده اند و زندانیان به طور مداوم از طریق یک 
دس��تبند به زمین یا دیوار متصل می شدند. افسر 
س��یاه اذعان کرده اس��ت که چنین صحنه های 
هولناکی »در هی��چ یک از زندان ه��ای فدرال به 
چشم نمی خورد«.  طبق این گزارش، در یک کالم 
بر اساس گزارش این افسر سیا، کارشناسانی که از 
این زندان مخوف بازدید کردند همگی »حیرت زده 
شدند«. این کارشناسان با این وجود، شرایط این 
بازداشتگاه را بهداش��تی توصیف کرده و گفته اند 
که اقدامات صورت گرفته علیه بازداشت ش��دگان 

غیرانسانی نیست)!(.
»امنیت ملی« بهانه ش�کنجه در سیاه 

چال سیا

پایگاه خبری »دیلی بیست« هم گزارش مفصلی 
را به این بازداشتگاه اختصاص داده و آن را »سیاه 
چ��ال سادیس��می س��یا« توصیف کرده اس��ت. 
دیلی بیست اش��اره کرده اس��ت که بخش زیادی 
از وقایع تکان دهنده ای که در گزارش س��نا به آن 
اشاره شده، در این بازداشتگاه که به »زندان سیاه« 

معروف شده بود، رخ داده است.
این پایگاه در این رابطه نوشته است: »در بازداشتگاه 
کوبال��ت س��یا، چراغ ها هرگز روش��ن نمی ش��د. 
بازداش��تگاه با پنجره های رنگ ش��ده و پرده های 
نصب ش��ده، همیش��ه در تاریکی محض بود. این 
بازداشتگاه، جایی بود که بخش اعظم مخوف ترین 

بدرفتاری ها با بازداشت شدگان، در آن رخ داد.«
دیلی بیست با اش��اره به اینکه س��یا تحت عنوان 
»امنیت مل��ی«، اقدامات خش��ونت باری را تحت 
کمترین نظارت، در این مرکز انجام داده، نوش��ته 
است: »یکی از بازجویان اصلی در کوبالت، زمانی 
گفته بود که این مرکز برای بازجویی بسیار ایده  آل 
است، چراکه شبیه ترین اوضاع به یک»سیاه چال« 
را دارد. بازداشت شدگان این مرکز که در افغانستان 
واقع ش��ده بود، آن را»زندان سیاه« می خواندند و 
سیا تحت عنوان»سالت پیت« )Salt Pit( به آن 

اشاره می کرد.«
 در بخش دیگری از این گ��زارش در مورد اوضاع 

کوبالت، آمده اس��ت: »برای آزار دادن زندانی ها، 
آن ها به صورت عریان در بخش مرکزی نگهداری 
ش��ده و مجب��ور بودن��د با هم��ان وضعی��ت )در 
محوطه( بگردن��د. به بازداشت ش��دگان عریان و 
به زنجیرکش��یده شده، آب پاش��یده می شد و در 
اتاق هایی با دمایی به پایینی 59 درجه فارنهایت 
)15 درجه سانتیگراد( نگهداری می شدند. موزیک 
هم همواره بی وقفه با ص��دای بلند در حال پخش 
بود.«این گزارش به نقل از یکی از اعضای ارش��د 
سیا، نوش��ته اس��ت که روایت هایی شنیده است، 
از »بازداشتی هایی که برای چند روز در حالی که 
پاهایشان به ندرت زمین را لمس می کرد، آویزان 

شده، دچار نفس تنگی شده، از غذا محروم بوده و 
به آن ها القا می شد که قرار است کشته شوند.«

بازداشت شدگان فراموش شده
روز سه شنبه هفته گذشته کمیته اطالعات سنا، 
خالص��ه 500 صفحه ای از ش��یوه های ش��کنجه 
»سیا« منتش��ر کردند که در صفحه 4 از خالصه 
19 صفحه ای این گزارش، به ش��رایط بازداشتگاه 
موسوم به »کوبالت« )COBALT( اشاره شده 
است. این بازداشتگاه که در افغانستان واقع شده، 
اسفناک ترین شرایط نگهداری مظنونان را داشته 

است.
در این بخش از گزارش، در مورد وضعیت افرادی 
که در این بازداش��تگاه نگهداری می شدند، آمده 
است: »گاهی اوقات، بازداشت شدگان در کوبالت 
برهنه می گش��تند یا دستانش��ان ب��رای دوره ای 
طوالنی باالی سرشان بس��ته می شد. زمان هایی 
دیگر بازداشت ش��دگان در کوبالت، تحت روشی 
موسوم به »بازداشت خشن« قرار می گرفتند. در 
جریان این اقدام، تقریبا 5 افسر سیا بر سر بازداشتی 
فریاد کش��یده، او را به بیرون از س��لول کشیده، 
لباس های او را کنده و دس��تانش را می بس��تند. 
سپس سر او را با کیسه  ای پوشانده و در حالی که 
به او سیلی و مش��ت می زدند، وی را در یک راهرو 
روی زمین می کش��یدند.«  در بخ��ش دیگری از 
گزارش، یکی از بازجویان سیا عنوان کرده است که 
»دقیقا، ممکن بود یک بازداشتی برای چند روز و 
چند هفته در وضعیتی بماند و کسی سراغی از او 
نگیرد.«وی همچنین عنوان کرده است که در یکی 
از موارد، یکی از بازداشتی ها در حالی پیدا شده که 
برای مدت 17 روز به دیوار بسته شده بوده است. 
این بازجو، برخی از بازداشت شدگان را مانند یک 
»س��گ های محبوس در النه« توصیف کرده که 
وقتی درب سلولش��ان باز می ش��ده، از ترس خم 

می شده اند.
بازداشت شده ای که در »کوبالت« يخ زد

»گل رحمان« هم که در جریان ش��کنجه ها جان 
خود را از دست داد، در همین بازداشتگاه نگهداری 
می ش��د. »گل رحمان« یک تبعه افغان بود که از 
س��وی مقامات سیا به دست داش��تن در اقدامات 
تروریستی متهم ش��ده بود. وی پس از بازداشت 
در 29 اکتب��ر 2002، به بازداش��تگاه »کوبالت« 
منتقل شد.در نوامبر سال 2002،  رحمان به دلیل 
شدت شکنجه های سازمان سیا و در حالی که به 
زمین زنجیر شده بود، به دلیل سرما جان خود را 

از دست داد.

در صفحه 497 از گزارش س��نا، در رابطه با نحوه 
مرگ وی آمده اس��ت: »در روز )خط تیره( نوامبر 
2002، »گل رحمان« با زنجی��ری کوتاه به دیوار 
سلول بس��ته ش��د که این امر وی را وادار می کرد 
روی کف بتونی سلول بنشیند. رحمان باالپوشی 
به تن داش��ت، اما پایین تنه وی عریان بود. در روز 
)خط تیره( نوامبر 2002،  نگهبان های بازداشتگاه  
»کوبالت« جسد بی جان گل رحمان را یافتند.«این 
گزارش می افزای��د: »هرچند کارمند س��یا برای 
احیای وی تالش کرد، اما این تالش بی نتیجه بود 

و وی مرده اعالم شد. 
گزارش کالبدشکافی سیا، دلیل مرگ گل رحمان 
را »نامش��خص« اعالم کرد، اما برداش��ت بالینی 
پزش��کی که کالبدش��کافی را انجام داد، این بود 
که دلیل مرگ، افت دمای بدن، بوده اس��ت.«در 
صفحه 54 از ای��ن گزارش در م��ورد دلیل عریان 
بودن »گل رحمان«، آمده اس��ت: »رحمان تنها 
یک باالپوش به تن داش��ت، چراکه )سانسور نام( 
]افسر شماره یک سیا[ با بیان اینکه او در بازجویی 
قبلی همکاری الزم را نداش��ته، دس��تور داده بود 
لباس های او از تنش درآورده شود... کالبدشکافی 
نش��ان داد که رحمان احتماال به دلیل افت دمای 
بدن، تا حدی ناش��ی از این که ب��دون لباس زیر 
 روی زمین نشسته بود، جان خود را از دست داده 

است.«
نکته ای که مسئله مرگ »گل رحمان« را بیش از 
پیش تأسف آور می کند، این است که او یکی از 26 
نفری بوده که به اشتباه و بر خالف قوانین بازداشت 

شده بودند.
در صفحه 16، پانوی��س 32 به اس��امی این افراد 
اش��اره می کند. در این بخش در رابطه با رحمان 
نوشته شده است: »گل رحمان، نمونه ای دیگر از 

هویت های اشتباه.«
با وجود تمام��ی این اقدامات، افس��ران خاطی نه 
تنها مجازات نشده اند، بلکه به دلیل اقداماتشان، 
مس��تحق دریافت پاداش ش��ناخته ش��ده اند. در 
صفحه 55 از گزارش، آمده اس��ت که افراد اصلی 
دخیل در این مس��ئله، »همچنان شخصیت های 
کلیدی برنامه بازجویی س��یا باقی ماندند و مرگ 
رحمان، هیچ توبیخ یا تنبیهی برای آن ها به همراه 
نداشت. بلکه برعکس،  در ماه مارس 2003، تنها 
چهار ماه پس از مرگ گل رحمان، پایگاه س��یا در 
کشور )سانسور( توصیه کرد که )سانسور نام( ]افسر 
شماره یک[ به دلیل »عملکرد مداوم و فوق العاده«، 

پاداش  نقدی دریافت کند.«

جزيیاتی از گزارش تکان دهنده شکنجه زندانیان در آمريکا

یکزندانی17روزبهدیوارزنجیرشدهبود

برخورد قاطع، عملی و بدون مالحظه با مفاسد

کريمی اصفهانی: اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد
سومین همايش پژوهش در قانونگذاری

ناطق نوری: نه قاعده بازی را بلديم و نه ابزار دموکراسی را داريم
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نجات جان قرباني يك خودكشي در خيابان كاوه
ديروزيك شهروند اصفهاني كه با قصد خودكشي، خود را از روي پل چمران به پايين 
انداخته بود، توسط بازرسين تاكسيراني اصفهان، نجات يافت. قرباني مذكور، يك 
مرد ۲۶ ساله بود كه خوشبختانه از مرگ نجات يافت و اكنون در بيمارستان امين 

اصفهان بستري است. 
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مديركل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان تاكيد 
كرد: طی ۶ ماه ابتدايی س��ال جاری حدود هفت درصد 
از تلفات در اث��ر تصادفات ج��اده ای در اي��ران كاهش 
يافته اما اين عدد در اس��تان اصفهان حدود ۲.5 درصد 
افزايش يافته كه اميدواريم با تجهيز دوربين های نظارت 
تصويری و كنترل س��رعت اين ميزان دوباره به كمتر از 

ميانگين كشور باز گردد.
وی ارايه خدمات با كيفيت در مراكز بين راهی را يکی از 
اهداف اصلی اين اداره كل برشمرد و گفت: اكنون حدود 
33 مركز خدماتی رفاهی بين راهی در اصفهان در حال 

س��اخت و دو مركز نيز آماده بهره برداری است كه طی 
هفته جاری از آنها بهره برداری می شود.

داري��وش امانی مطرح كرد: بزرگ تري��ن مركز خدماتی 
رفاهی بين راهی نيز در اس��تان اصفه��ان و در نزديکی 
كاشان در حال س��اخت اس��ت كه با بهره برداری از آن، 
سرفصل جديدی در ارايه خدمات با كيفيت به مسافران 

بين شهری آغاز خواهد شد.
وی با اش��اره به اينکه در حال حاضر ح��دود 90 درصد 
حمل و نقل مس��افر در اي��ران از طريق ج��اده صورت 
می گيرد، خاطر نش��ان كرد: اين موضوع اهميت حمل 
و نقل در ايران را می رس��اند، در حالی كه در كشورهای 
پيش��رفته جهان اين ميزان اس��تفاده از جاده تنها 40 

درصد است.
بر اساس تحقيقات صورت گرفته در ايران ساليانه حدود 
18 هزار ميليارد تومان تصادفات جاده ای هزينه بر دولت 
تحميل می كند و همچنان مسووالن ميزان حساسيت 
كمتری نسبت به تصادفات جاده ای در مقايسه با حوادث 
ريلی و يا هوايی نشان می دهند در حالی كه ساليانه شايد 
چندين برابر سقوط يك هواپيما مسافرانی كه از طريق 

جاده جابه جا می شوند، جان می بازند.

 

رييس جمه��وری با تأكيد ب��ر اينکه نرخ ت��ورم بايد يك 
رقمی، كاهنده و باثبات باشد، خطاب به مسووالن بانك 
مركزی گفت: برنامه ريزی ها و سياست گذاری های پولی و 
مالی بايد به گونه ای باشد كه تورم ما هر سال كاهش يابد 

و تا پايان سال 95، به مرز تورم تك رقمی برسيم.
 حسن روحانی در جمع مديران بانك ها و كاركنان بانك 
مركزی، گفت: اولين قدم برای بازگشت ثبات به اقتصاد 

كشور، كنترل نرخ تورم بود، زيرا سرمايه گذاری و فعاليت 
اقتصادی در شرايطی رخ می دهد كه فعاالن عرصه اقتصاد 

بتوانند آينده بازار را پيش بينی كنند.
رييس جمهوری با اش��اره به برنامه دول��ت يازدهم برای 
استقرار انضباط پولی، مقابله با ناهماهنگی ها و معضالت، 
جلوگيری از برهم ريختگی در بازار و زدودن فضای ابهام 
و تاريکی از آينده، اظهار داشت: بی ثباتی رونق را درست 

نمی كند و خوشبختانه دولت موفق شد كار سخت ايجاد 
ثبات و خروج از ركود را توأمان انجام دهد.روحانی گفت: 
تورم 40.4 درصد س��ال گذش��ته به عدد 18.۲ دهم در 
آبان ماه امسال رس��يده اس��ت و اين كار در تاريخ ايران 

بی نظير است و پيامش به مردم اطمينان و آرامش است.
رييس جمهوری خطاب به مسووالن بانك مركزی خاطر 
نش��ان كرد: كاهش تورم با تالش و كوش��ش فراوانی به 
دس��ت آمده اما حفظ اين دس��تاورد از خ��ود آن مهم تر 
اس��ت و بايد كاهش تورم را قدم به قدم تا رسيدن به نرخ 
تك رقمی پيش ببريم.دكتر روحانی با اشاره به اينکه تنها 
در چند كشور دنيا تورم دو رقمی ۲0، 30 و 40 درصدی 
 وجود دارد، اظهار داشت: اغلب كش��ورهای جهان امروز

 تورم ش��ان يك رقمی اس��ت و برای چندين س��ال اين 
وضعيت ثبات دارد.رييس جمهوری با بيان اينکه اگر مردم 
به دولت و سياست های پولی اطمينان داشته باشند، در 
رونق تأثيرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ 
بهره همگام با كاهش نرخ تورم ش��د و گف��ت: پرداخت 
تسهيالت با اين نرخ سود به بخش توليد كشور نادرست 
است و معقول نيست و شورای پول و اعتبار و دستگاه های 
ديگر بايد در اين زمينه اصالح��ات الزم را آرام آرام انجام 
دهند.وی با تأكيد بر اينکه هيچ امر اقتصادی با بخشنامه، 
دس��تور و فرمان محقق نخواهد ش��د، انج��ام مطالعه و 
ضرورت استفاده از نظرات كارشناس��ان امر، برای تغيير 
شرايط را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اقتصاد را تنها بايد با 

ابزار اقتصادی درست كرد و اهرم های ديگر كارآ نيستند
روحانی افزود: خلق پول ابزار خطرناكی اس��ت،به همين 
دليل تعداد بانك ها و ش��رايط تأس��يس بانك ها اهميت 
ويژه ای برای حركت اقتصادی جامع��ه دارد. دولت با هر 
ابزاری ك��ه در اختيار دارد، در زمينه مه��ار تورم حركت 
خواهد كرد و بانك مركزی در انجام اين رس��الت وظيفه 
مهمی بر دوش دارد.رييس جمه��وری در بخش ديگری 
از سخنان خود با تأكيد بر ضرورت ارايه اطالعات صريح، 
روشن و ش��فاف به مردم، گفت: مردم بايد كاماًل به آمار و 
اطالعات ارايه شده از سوی مراجع رسمی اعتماد داشته 
باش��د و بر صحت آن تأكيد كنند.وی ادام��ه داد: دولت 
تاكنون هيچ دس��توری به بانك مرك��زی و مركز آمار در 
خصوص اينکه چگونه و چه زمان اطالعات خود را منتشر 
كنند، نداده و نخواهد داد.رييس جمهوری با بيان اينکه 
حركت بانك ها بايد در جهت عبور از ركود و ورود به رونق 
اقتصادی باشد، گفت: همه محاس��بات ما نشان می دهد 
كه در اين زمينه گام های اوليه را برداشته ايم و همه اين 
عاليم و آمار نشان می دهد كه تا پايان سال رشد اقتصادی 
كشور، مثبت خواهد شد.رييس ش��ورای عالی اقتصاد با 
ابراز خرس��ندی از اينکه امس��ال تمام بودجه اختصاص 
يافته به بخش عمران كشور تحقق يافته است، گفت: اين 
امر تقريباً بی سابقه بوده است، به طوری كه تا به امروز ۲1 
هزار ميليارد تومان پول برای بخش عمرانی در استان ها و 

كشور هزينه شده و تا پايان سال بيشتر خواهد شد.

 

رييس پلي��س امنيت اخالقی اس��تان اصفه��ان گفت: 
ش��بکه های اجتماعی رواج دهنده روابط نامش��روع در 

جامعه هستند.
 محمدحسن اس��ماعيلی در جلس��ه كارگروه فرهنگی 
اجتماعی شهرستان اصفهان، با اشاره به ورود تکنولوژی 
و نيز شبکه های اجتماعی موبايل اظهار كرد: دستگاه های 
متولی در امور اجتماعی استان بايد نظارت بيشتری بر 

امر آسيب های اجتماعی در اين خصوص داشته باشند.
وی با اش��اره به اينکه روزانه با ش��کايت اف��راد زيادی 
مواجه هس��تيم كه در خصوص انتش��ار عک��س و فيلم 

در ش��بکه های اجتماعی شاكی هس��تند، افزود: يکی 
از مواردی كه دارای ش��اكی بوده اس��ت، انتشار عکس 
و تصوي��ر از تورهای گردش��گری و تفريحی اس��ت كه 
مسووالن ذی ربط بايد توجه بيشتری به اين امر داشته 

باشند.
رييس پليس امنيت اخالقی اس��تان اصفهان به مسئله 
بدحجابی و بد پوشش��ی در جامعه اشاره و تصريح كرد: 
بد پوششی و بدحجابی مورد اعتراض افراد خاص و عام 
جامعه اس��ت و در طول چهار س��ال گذش��ته مشخص 
شده است كه افراد بدحجاب با 10 انگيزه مختلف برای 

بدحجابی اقدام به بد پوششی و بدحجابی كردند.
وی با بيان اينکه همکاران گش��ت ارشاد افراد بدحجاب 
را به سمت ايستگاه های حجاب هدايت می كنند، ادامه 
داد: بي��ش از 90 درص��د از افراد بدحج��اب در همين 
ايستگاه های حجاب مشاوره می شوند و تنها 10 درصد 
با انگيزه بی حجابی هس��تند كه برخی از آنها به مراجع 

قضايی معرفی می شوند.
 شبکه های اجتماعی گوش��ی های موبايل در شکستن 
اين حريم بس��يار تاثير دارند و بايد در اين زمينه سواد 

رسانه ای در بين آحاد مردم رواج پيدا كند.

مديرکل حمل و نقل و پايانه های استان

 تلفات جاده ای اصفهان باالتر از میانگین کشور است 

نرخ تورم بايد تک رقمی شود

ريیس جمهور :رشد اقتصادی کشور مثبت  می شود

ريیس پلیس امنیت اخالقی استان 

تبر شبکه های اجتماعی  بر حريم خصوصی افراد 

www.zayanderoud.com

هوای اصفهان  از کما در می آيد 
مدي��ر رواب��ط عموم��ی اداره كل هواشناس��ی اصفه��ان گف��ت: 
 آاليندگ��ی ه��وای اصفه��ان از ام��روز  ب��ا عب��ور ي��ك س��امانه

 ب��ارش زا از روی اس��تان و بارش ه��ای پراكنده كاه��ش می يابد. 
جالل حيدری افزود: اين س��امانه بارش زا تا اواسط  فردا در استان 
فعال بوده و ش��دت بارش ها در نواحی غرب، ش��مال غرب، شمال 
 و مركز اصفهان خواهد بود.وی ادامه داد: در مناطق سردس��ير نيز 
بارش ها به صورت ب��رف و باران خواهد بود.ه��وای اصفهان از نظر 
آلودگی از اول هفته گذشته تاكنون در وضعيت بسيار ناسالم، هشدار 
و يا اضطراری قرار داشته است.اين بار نيز همچون سال های گذشته 
برای رفع آلودگی هوا، مردم و مسووالن چشم به آسمان و وزش باد 
يا بارش باران دوخته اند.آلودگی هوای اصفهان در بيش از يك هفته 
اخير در حالی است كه مسووالن استان امسال بارها از انجام اقدامات 
مختلف برای كاهش آلودگی خبر داده اند اما به نظر می رسد كه اين 
اقدامات تاثير چندانی نداش��ته و همچنان تنه��ا اميد برای كاهش 

آلودگی ناپايدار شدن هوا و وزش باد است. 

را ه اندازی مرکز رشد تخصصي 
مديريت شهري  

      معاون برنامه ري��زي، پژوهش و فناوري اطالعات ش��هرداري 
اصفهان اظهار داشت: شهرداری اصفهان در راستای تحقق رشد 
دانش محور در خصوص تشويق و توسعه شركت هاي دانش  بنيان، 
در مرحله تعامالت و مذاكرات الزم با ش��هرک علمی و تحقيقاتی 
اصفهان جهت تاسيس مركز رشد تخصصی مديريت شهری است.

معاون��ت برنامه ريزی، پژوه��ش و فناوری اطالعات ش��هرداري 
اصفهان متول��ی پژوهش و پلی بي��ن محققين، پژوهش��گران و 

مديريت شهری است.
پژوهش يا تحقيق يك روند فعاالنه، هوشيارانه و سامان مند برای 
كش��ف، تعبير و بازنگری پديده ها، رخداده��ا، رفتارها و فرضيه 

هاست. 
تحقيق و پژوهش هم��واره از اهمي��ت ويژه ای برخ��وردار بوده 
اس��ت و به جرات می ت��وان گفت كه همه پيش��رفت ه��ا بر پايه 
تحقيق و پژوهش استوار اس��ت و بدون وجود راه های پژوهشی 
مش��خص و منظم هيچ يك از پيشرفت ها مس��ير نمی گردد؛ به 
عبارت ديگر دستيابی به سطوح باالی پيش��رفت مستلزم توجه 
 جدی ب��ه امر پژوه��ش و تحقي��ق در مراحل قب��ل، حين و پس

 از اجراست. 

کارکنان ادارات دولتی سفیران 
شهروندی می شوند

طرح آموزش غيرحضوری شهروندی در ادارات مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان با توزيع سه هزار بس��ته شهروندی از سوی 

كميته فرهنگ شهروندی در حال  اجرا است. 
دبير كميته فرهنگ شهروندی با بيان اين خبر گفت: تعداد  سه 
هزار بسته شهروندی شامل يك كيسه زباله خودرو،لوح  فشرده 
مس��تند مرگ خاموش با محوري��ت گازگرفتگی، لوح فش��رده 
تس��بيح  عرش ويژه محرم و يك كتاب ويژه كودكان با موضوع 
اخالقی در بين ادارات دولتی و مناطق 15 گانه توزيع شده است. 

 حامد نظری عنوان كرد: يك برگ��ه دعوت نامه نيز به همراه اين 
بس��ته به دس��ت كاركنان ادارات می رس��د كه هر يك از آنها با 
 نوش��تن نقطه نظرات خود می توانند م��ا را در هرچه بهتر اجرا 

شدن اين طرح ياری رسانند. 
وی در ادامه افزود: كاركنان عالقه مند برای ش��ركت مستمر در 
اين طرح و بهره مندی از مطالب شهروندی می توانند به سايت 
 كميته به نش��انی    www.shahrvandi.net   مراجعه نموده 
و در بخش سفيران ش��هروندی ادارات در پايين صفحه ثبت نام 
نمايند تا  در پايان سال نيز يك بسته ش��هروندی ديگر دريافت 

كنند. 

تدوين طرح هدايت و توانمند سازی 
نخبگان 

استاندار اصفهان از تدوين طرح هدايت و توانمندسازی نخبگان 
و استعدادهای برتر برای كمك به حل مشکالت استان خبر داد.

 رس��ول زرگرپور در نشست هم انديش��ی نخبگان، دانشگاه ها، 
مراكز علمی و صناي��ع اصفهان با بيان اينکه اين اس��تان دارای 
بيش از يك هزار و ۲00 نخبه شناس��ايی شده است، گفت: الزم 
اس��ت اين ظرفيت عظيم به درس��تی و در جهت رفع مشکالت 

هدايت شود.
وی ب��ا بي��ان اينکه مقرر اس��ت مت��ن اولي��ه ط��رح هدايت و 
توانمندس��ازی نخبگان تا س��ه هفته آينده تهيه و تدوين شود، 
افزود: در قالب اين طرح عالوه بر جذب نخبگان و استعدادهای 
برتر، از ايده ها و خالقيت های آنها برای رفع مش��کالت استان 

اصفهان استفاده خواهد شد.
وی گفت: صنايع بايد در اين زمينه برنامه های ميان مدت داشته 
باشند و الزم است صنايع ابتدا به نخبگان امکانات و فرصت دهند 
تا آنها به خوبی مس��ايل و مش��کالت صنايع را بشناس��ند و بعد 

بتوانند راهکار ارايه كنند.
اس��تاندار اصفهان اظهار كرد: بنياد نخبگان استان اعتقاد دارد 
كه نخبگان را نمی توان به تنهايی به صنايع فرس��تاد بلکه بايد 
اس��تادان نخبه ای در اين زمينه محور قرار گيرند و نخبگان زير 

نظر آنها و با كار گروهی در صنايع مختلف وارد شوند.

راه اندازی »GPS« ملی در کشور
 )GPS( با كمك مالی دولت به وزارت دفاع، س��امانه مکانيابی

ملی ايجاد ميشود.
بر اساس پيش��نهاد تعدادی از اعضای كابينه و موافقت روزهای 
اخير مسووالن ارشد اجرايی به استناد اصل 137 قانون اساسی، 
مقرر شده است مبلغ ۲0 ميليارد ريال به صورت هزينهای و مبلغ 
80 ميليارد ريال به صورت تملك دارايی های س��رمای های از 
محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 
به منظور ايجاد س��امانه موقعيت يابی زمين پايه ملی كشور در 

اختيار وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح قرار بگيرد.

تب فروش انواع حیوانات و لوازم 
جانبی در کشور 

 يک شامپو برای سگ
 52 هزار تومان

با توجه به اينک��ه بيش از 90 درص��د اقالم مربوط 
به نگهداری حيوانات و غذا و اس��باب بازی و س��اير 
لوازم حيوانات وارداتی اس��ت، فراوانی و روند رو به 
رشد واردات آن به كشور نشان دهنده اين است كه 
نظارت كاملی بر واردات اين محصوالت وجود ندارد 
و واردكنندگان از ورود اين محصوالت به كشور سود 

خوبی نصيبشان می شود.
 با گشتی در س��ايت های اينترنتی، خريد و فروش 
ان��واع حيوانات خانگ��ی و غيرخانگ��ی خودنمايی 
می كند به طوری كه ب��ا مراجعه به اين س��ايت ها 

می توان انواع حيوانات را خريداری كرد. 
حيواناتی مانند سگ های نگهبان، سگ های خانگی، 
گربه های پرشين، انواع پرندگان، خرگوش و خوكچه 
هندی و ساير حيوانات در س��ايت های اينترنتی به 

فروش می رسد. 
گفتنی اس��ت، در كنار فروش حيوانات انواع لوازم 
جانبی مانند ش��امپوها، وس��ايل بازی و كليه لوازم 
نگهداری پرورش تغذيه و حت��ی آموزش حيوانات 

به فروش می رسد. 
به عنوان نمونه يك شامپو برای سگ 5۲ هزار تومان 
و يك جای خواب برای گربه و سگ 95 هزار تومان 
قيمت دارد، همچنين انواع اس��باب بازی نيز برای 
حيوانات قيمت های مختلف و جالب توجهی دارد. 

 در اي��ن فروش��گاه های اينترنتی لوازم آرايش��ی و 
بهداشتی حيواناتی مانند سگ و گربه نيز به فروش 
می رسد؛ به عنوان مثال لوسيون پاک كننده اشك 
چشم س��گ 35 هزار تومان، خميردندان سگ ۲4 
هزار تومان، لوسيون سگ 43 هزار تومان و لوسيون 
گوش پاک كن س��گ 19 هزار تومان قيمت دارد. 
نکته قابل توجه فروش انواع لباس های مختلف برای 
حيوانات مانند سگ اس��ت كه به عنوان نمونه يك 
دست لباس مخصوص سگ از ۶0 هزار تومان به باال 
قيمت دارد و جالب تر اينکه برای آن تنوع زيادی نيز 
وجود دارد. با توجه به اينکه بيش از 90 درصد اقالم 
مربوط به نگهداری حيوانات و غذا و اسباب بازی و 
ساير لوازم حيوانات وارداتی است، فراوانی روند رو به 
رشد واردات آن به كشور نشان دهنده اين است كه 
نظارت كاملی بر واردات اين محصوالت وجود ندارد 
و واردكنندگان از ورود اين محصوالت به كشور سود 

خوبی نصيبشان می شود. 

معاون بهداشتی وزير بهداش��ت گفت: بايد وضعيت واقعی 
جمعيتی را به مس��ووالن ارشد كش��ور گزارش كنيم، 11 
ميليون دختر و پس��ر منتظر ازدواج هستند اما امکان آن را 
ندارند، اگر ش��رايط ازدواج و توسعه مناسب كشور را فراهم 

آوريم، نرخ باروری از 1.8 به ۲.۶ می رسد.
علی اكبر سياری در همايش بررس��ی سياست های جديد 
جمعيتی در دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی گفت: اولين 
ماموريت ما اين اس��ت كه از مرگ نابهنگام افراد جلوگيری 
كنيم.وی ادامه داد: در ايران س��االنه ۲۲ ه��زار كودک زير 
5 س��ال كه 14 هزار مورد آن نوزاد اس��ت فوت می كند. كه 
اين موضوع قابل پيشگيری است همچنين 300 مادر بر اثر 
حاملگی و زايمان فوت می كند كه اين نيز قابل پيشگيری 
اس��ت.وی ادامه داد: در س��ال های گذشته دس��تاوردهای 
مهمی داشتيم اما همچنان بايد كار كنيم. پنجره جمعيتی 
در كشور يکی از فرصت های پيش رو است كه باز شده اين در 
حالی است كه جمعيت 15 تا ۶5 سال جمعيت فعالی است 
و هر كشوری كه اين جمعيت را بيشتر داشته باشد و بتواند 
امکانات توسعه، اشتغال، آموزش و سرمايه گذاری را فراهم 

كند می تواند توسعه يابد
س��ياری گفت: جمعيت فعال موتور محركه نيروی انسانی 
است و بسياری از جوامع توسعه يافته از اين فرصت استفاده 
كردند ما در اين دوران قرار داريم و بهترين دوران جمعيتی 
كش��ور اس��ت .اگر فکر كنيم اكنون از نظر جمعيتی زمان 
عروسی است اما مشغول عزاداری شده ايم چون اطالعات را 

درست ثبت نکرديم .
وی تصريح كرد: در س��ال های ۶0 تا ۶4 تعداد فرزندان هر 
خانوار ۶.5 فرزند بود كه از اين سال شروع به كاهش گذاشت 
و 4۶ درصد زنان شاغل در حال حاضر يا بچه ندارند و يا يك 
فرزند دارند.وی گفت:  قباًل جمعيت شناس��ان هشدار داده 
بودند كه اگر سياس��ت ها را اصالح نکنيم ممکن است اين 
پديده رخ دهد در حال حاضر تعداد فرزندان هر خانواده كمتر 
از ۲ يا حدود 1.8 است در حالی كه نرخ جايگزين ۲.1 است.

معاون بهداشتی وزير بهداشت ادامه داد: ساالنه يك ميليون 
و 700 هزار حاملگی اتف��اق می افتد كه يك ميليون و 400 
هزار مورد آن منجر به تولد فرزند ش��ده و 4 هزار مورد فوت 
می كند.سياری ادامه داد: سياست دولت و كشور افزايش نرخ 
باروری است و هر خانواده بايد ۲ تا 3 فرزند داشته باشند در 
راستای افزايش نرخ باروری بايد ضمن اينکه اين نرخ را از 1.8 
به ۲.1 نزديك كنيم سالمت كودک و مادر را نيز تامين كنيم.

وی گفت:  سن ازدواج در سال 90 در پسران ۲۶.7 سال و در 
دختران حدود ۲3 س��ال بوده است. ازدواج امری بهداشتی 
نيس��ت و بلکه توس��عه ای بوده و امکانات،مسکن و امنيت 
شغلی می خواهد.سياری افزود: 11 ميليون دختر و پسر در 
آستانه ازدواج قرار دارند و بايد ش��رايط ازدواج آنها را فراهم 
كنيم چون تمايل به ازدواج دارن��د در حالی كه روند ازدواج 
رو به كاهش و سن ازدواج رو به افزايش است و تعداد زيادی 
هم آماده ازدواجند.معاون بهداش��تی وزير بهداشت گفت: 
رفع موانع ازدواج ترويج و تسهيل تشکيل خانواده و افزايش 

فرزند آوری بايد مورد توجه قرار گيرد اين در حالی اس��ت كه 
فاصل��ه اولين تولد فرزند پس از ازدواج 3.5 س��ال اس��ت .وی 
افزود: بايد امکانات آموزش��ی برای بهداشت بارداری و تنظيم 
خانواده دركشور وجود داش��ته باشد. چرا كه فاصله بين اولين 
فرزند و دومين فرزند 5.4 سال است كه اصالح آن قابل آموزش 
است. ما البته به سهم خود آموزش می دهيم اما كافی نيست.

معاون بهداشتی وزير بهداشت تصريح كرد: روند طالق نيز رو به 
افزايش است در گذشته خانواده ايرانی مستحکم بود و بايد ديد 
سست شدن بنيان های خانواده به چه عواملی بستگی دارد بايد 
آموزش و پرورش، آموزش عالی و وزارت بهداشت مهارت های 
زندگی را به جوانان آموزش دهند. اين مسايل از جمله مسايل 
اجتماعی و دينی اس��ت و بايد علمای دينی و اجتماعی با هم 
همکاری كنند.سياری گفت: در صورتی كه 10 درصد از افراد 
بدون همس��ر كه بر اثر فوت بوده كاهش يابد ن��رخ باروری به 
1.87 می رس��د و در صورت كاهش 10 درص��دی افراد بدون 
همس��ر به دليل طالق نرخ باروری 1.88 و در صورت كاهش 
10 درصدی افراد مجرد نرخ باروری به ۲.۶ می رسد.س��ياری 
گفت: در سال 91، حدود ۲۲0 هزار سقط غير قانونی رخ داده 
و بيش از 1۲0 هزار س��قط بدون داليل پزشکی صورت گرفته 
است.وی افزود: دو سوم زنان ايرانی پس از 30 سالگی تمايلی به 
فرزندآوری ندارند و بايد خدمات باروری سالم برای گروه های 
متفاوت تداوم يابد. نبايد اج��ازه دهيم نوزادان نارس و كم وزن 
متولد شوند اين عوامل به دليل سوء تغذيه و مصرف سيگار است 
كه از بروز آن بايد جلوگيری ك��رد. وی تاكيد كرد: برخی زنان 
به دليل نارسايی های كليه و قلب با تجويز پزشك نبايد باردار 
شوند بنابراين مادرانی هم هستند كه نمی توانند باردار شوند و 
بايد امکانات الزم را برای آنها فراهم كرد. تاكيد رهبر نيز ارتقای 

سالمت و افزايش نرخ باروری است.
سياری در مورد ش��يوع ايدز نيز گفت: شيوع اين بيماری را در 
معتادان تزريقی و زنان با رفتار پرخطر مواجهيم كه روند آن در 
ايران رو به افزايش است لذا بايد امکانات الزم را برای اين گروه ها 

نيز فراهم كنيم.
معاون بهداش��تی وزير بهداش��ت گفت: ش��خصی عليه ما به 
دادستان انقالب ش��کايت كرد مبنی بر اينکه وزارت بهداشت 
حرف خودش را می زند و راه خود را می رود در نتيجه دادستان 
دستور داد با فوريت به وزارت بهداشت آمده و مدارک را بررسی 
كند. كه پس از بررسی اعالم شد چنين چيزی صحت ندارد. اما 

پس از آن تذكری به زنی كه شکايت كرده بود داده نشد.
وی ادامه داد: بايد اجازه دهيم حرف ها زده شود نبايد خودمان 
را سانس��ور كنيم من اينکار را نمی كنم باي��د در جهت تحقق 
سياس��ت ها تالش كنيم چرا كه دغدغه  رهبری دغدغه ما نيز 

هست.
سياری گفت: هنر ما به گونه ای بايد باشد كه ضمن افزايش نرخ 
باروری عارضه ای درست نکنيم و كاری نکنيم كه منجر به مرگ 

مادر و كودک شود.

معاون بهداشتی وزير بهداشت:

 ۱۱ میلیون دختر و پسر منتظر ازدواج هستند

 از نظر جمعيتی زمان عروسی است

 تا به امروز 2۱ هزار 
میلیارد تومان پول 
برای بخش عمرانی 

در استان ها و 
 کشور هزينه شده

 و تا پايان سال 
بیشتر خواهد شد



يادداشت

 وام  80میلیونی مسکن 
روی میز روحانی

نبوه س��ازان بس��ته  پیش��نهادی جدی��دی ب��ه نه��اد   ا
ریاس��ت جمه��وری ارای��ه کردن��د ک��ه در آن راه ان��دازی 
لیزینگ مس��کن و ارایه تس��هیالت ت��ا س��قف 80 درصد با 
 نرخ س��ود توافق��ی بی��ن خری��دار و فروش��نده پیش��نهاد

 شده است.
 انبوه س��ازان در روزهای اخیر ط��رح پیش��نهادی را به نهاد 
ریاست جمهوری ارسال کرد ه اند که در این بسته پیشنهادی، 
تس��هیالتی برای خرید و فروش مس��کن در نظر گرفته شده 

است تا قشر متوسط صاحبخانه شوند.
در این بس��ته پیش��نهادی، انبوه س��ازان بر لیزینگ مسکن 
تاکی��د کرده اند ت��ا بدی��ن وس��یله انبوه س��ازان درصدی از 
مبل��غ کاال را به متقاضی��ان وام بدهند تا خری��داران بتوانند 
 با اس��تفاده از وام انبوه سازان، مس��کن موردنظر را خریداری

 کنند.
در ای��ن طرح س��ازندگان، مدیری��ت خرید و ف��روش و ارایه 
تسهیالت را انجام می دهند و بانک فقط به عنوان ضمانت در 

این پروسه حضور دارد.
در بسته پیشنهادی انبوه س��ازان، متقاضیان می توانند تا 80 
درصد قیمت مس��کن را تسهیالت بگیرند و س��ود بانکی هم 
 به صورت توافقی و تفاهمی بین خریدار و فروش��نده تعیین

 شود.

بستی سازان سنتی از دوره گردها 
شیرنخرند

مدیرعامل ش��رکت تعاونی فرآورده های لبنی استان اصفهان 
بستی سازان س��نتی را از خرید شیر غیر پاس��توریزه از دوره 

گردها برحذر داشت.
 هومان امی��ری افزود: از هفته گذش��ته با افتت��اح خط تولید 
پاکت های پنج کیلویی ش��یر پاس��توریزه، بس��تنی سازهای 
 س��نتی در س��طح ش��هر، مکلف به خرید ش��یر پاس��توریزه 

شدند.
وی افزود: تولید پاکت های پنج کیلویی ش��یر پاس��توریزه با 
قیمت هش��ت هزار تومان از هفته گذش��ته در کارخانه های 

استان اصفهان آغاز شد.
وی تاکید کرد: معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بستنی سازها و ماس��ت بندی ها را مکلف به استفاده 
ازشیرهای پاس��توریزه کرده و قیمت آن بس��یار مناسب تر از 

شیرهای دوره گردهاست.
مدیرعامل تعاون��ی فرآوردههای لبنی اصفه��ان اظهار کرد: 
برخی سازندگان بستنی سنتی ش��یراز دوره گردها می خرند 
که حاوی بارمیکروبی تا 50 میلیون اس��ت ک��ه از کارخانه ها 

برگشت می خورد.

کمبود گوسفند  قیمت گوشت را
 باال برد 

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام��داران از کمبود مقطعی دام 
س��بک در ایام اربعین به دلی��ل نبود مدیریت و س��اماندهی 
صحی��ح در بازار خب��ر داد و گف��ت:  نقص در زنجی��ره تولید 
تا مصرف باعث ش��ده قیمت گوش��ت قرمز در ای��ام خاصی 
مانند اربعین به ص��ورت ناگهانی تغییر کن��د و اکنون قیمت 
 این محص��ول به بی��ش از کیلوی��ی 30 هزار تومان رس��یده

 است.
سعید س��لطانی ، اظهار کرد: در این میان دالالن سودجو به 
صورت ناگهانی از چند روز قبل تا چند روز پس از مراسم هایی 

مانند اربعین، قیمت قربانی را هر طور خواستند تغییر دادند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد: وزارت جهاد 
کش��اورزی به جای صرف هزینه های هنگف��ت برای تنظیم 
بازار محصوالت کش��اورزی مانند گوشت قرمز آن هم در ایام 
خاصی مانند اربعین می تواند بخش��ی از امکان��ات خود را با 
قیمت مناسب در اختیار تشکل های بخش خصوصی توانمند 
قرار دهد تا س��اماندهی بازار این محصوالت ب��ه بهترین نحو 

صورت گیرد.

فوالد مبارکه ۲۷ تحقیقات مشترک 
با دانشگاه صنعتی اصفهان دارد

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: ۲۷ پروژه تحقیقاتی 
مشترک این شرکت با دانشگاه صنعتی اصفهان با اعتبار بیش 

از ۱۴ میلیارد ریال در دست انجام است.
بهرام سبحانی در دیدار با رییس دانش��گاه صنعتی اصفهان، 
افزود: اتم��ام 3۱0 پ��روژه تحقیقاتی مش��ترک با س��رمایه 
گذاری بی��ش از ۶5 میلیارد ریال نش��انه عالق��ه مندی این 
ش��رکت به هم��کاری های مش��ترک ب��ا دانش��گاه صنعتی 
 اصفهان و دیگر س��ازمان های پژوهش��ی حاضر در دانشگاه

 است. 
وی با اشاره به احیای مجدد واحد تحقیق و توسعه در شرکت 
فوالد مبارکه، هدف این اقدام را تقوی��ت تحقیقات در جهت 

دستیابی به اهداف راهبردی فوالد مبارکه بیان کرد. 
وی ادامه داد: گروه صنعتی فوالد مبارکه اصفهان که ش��امل 
بیش از 50 شرکت تولیدی، خدماتی و معدنی است، تحقیقات 
 را یک الزام برای ش��رکت قلم��داد و بر ارتق��ای هدفمندی و 

نتیجه گرایی در پروژه های تحقیقاتی تاکید می کند. 
س��بحانی از ایجاد ش��رایط ب��رای همکاری های پژوهش��ی 
مشترک مبتنی بر نیاز، هدفمند و نتیجه گرا استقبال کرد و با 
اشاره به دانش و تجربه نهادینه شده در شرکت فوالد مبارکه 
و دانشگاه صنعتی اصفهان، توسعه تحقیقات در صنعت فوالد 
و فرات��ر از آن را در پروژه های منطق��ه ای و ملی امکان پذیر 

دانست. 
وی همچنین بر لزوم توسعه پایلوت پلنت های خطوط مختلف 
تولید ب��ه منظور رفع مش��کالت موجود و ایج��اد نوآوری در 
تکنولوژی صنعت فوالد ب��دون ایجاد اخالل در خطوط تولید 

شرکت تاکید کرد. 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این دیدار اظهار کرد: 
این دانشگاه دارای ۱۴ دانشکده تخصصی، هشت پژوهشکده، 

شش قطب علمی و بیش از ۴80 عضو هیات علمی است. 

قطار سريع السیر اصفهان-
تهران8 میلیارد تومان 

می خواهد 
مدیرکل راه شهرسازی استان اصفهان گفت: پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران برای تکمیل و بهره برداری 

به 8 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
محمود محمودزاده  قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
را از پروژه های ب��ا اولویت دولت یازده��م عنوان کرد 
و افزود: سیاس��ت اصلی دولت حم��ل و نقل در دولت 

یازدهم ریل است. 
وی با تاکید براینکه قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
نخستین قطار پرسرعت کشور اس��ت، تصریح کرد: با 
توجه به هزینه های باالی اح��داث این خط، مصوبات 
مربوط به فاینانس آن را از هیات دولت و شورای اقتصاد 
اخذ کرده ایم. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه فاینانس قطار تندروی اصفهان- تهران 
نزدیک ب��ه مرحله انعقاد ق��رارداد اس��ت، تاکید کرد: 
 این پروژه در اس��تان های اصفهان، ق��م و تهران اجرا 
می ش��ود که تاکنون ریل گ��ذاری در اصفه��ان و قم 
پیشرفت محسوس��ی داشته اس��ت. وی در خصوص 
اقدامات صورت گرفته در حوزه راه، بیان داش��ت: طی 
س��ال های ۹۱ و ۹۲ در مجموع ۴00 کیلومتر راه در 
اس��تان اصفهان به بهره برداری رس��ید به گونه ای در 
هر سال به طور متوس��ط ۱۹0 کیلومتر راه ایجاد شد 
که حدود 3 برابر متوس��ط س��نوات قبل بوده اس��ت. 
محمودزاده با بی��ان اینکه با وج��ود محدودیت های 
اعتباری بیش از 500 کیلومتر راه در حال ساخت است، 
بیان داشت: در حال حاضر عزم و اراده این مجموعه بر 

توسعه شبکه راه های استان است. 
وی با اش��اره به اینکه در حال حاض��ر 5۲0 کیلومتر 
 راه در حال به��ره برداری داری��م و امیدواریم در زمان 
برنامه ریزی مقرر این راه ها به اتمام برسد، افزود: عالوه 
بر این پروژه های��ی همچون آزادراه کنار گذر ش��رق 
استان، تونل خوانسار، باند دوم مسیر بادرود به کاشان 
و ... در حال احداث اس��ت. مدیرکل راه و شهرس��ازی 
استان اصفهان همچنین از آغاز پروژه روکش آسفالت 
۴00 کیلومتر از راه های استان اصفهان خبر داد و گفت: 
به تازگی قرارداد عملیات ترمیم روکش آسفالت ۲00 

کیلومتر از راه های استان اصفهان منعقد شده است. 
وی افق روکش آس��فالت راه های اس��تان اصفهان تا 
پایان سال جاری را ۷00 کیلومتر عنوان کرد و افزود: 
امیدواریم تا پایان س��ال مالی )آخر تیرماه ۹۴( به افق 

هزار کیلومتر برسیم. 

اخبار کوتاه

4
همایش ملی معماری داخلی در اصفهان

امیرمحمد اخوان صراف  دبیر علمی همایش ملی معماری داخلی و دکوراس��یون گفت: 
چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون برای چهارمین سال متوالی هفتم 
اسفندماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی استان اصفهان در 
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ما مثل قاس��م س��لیمانی ها کم نداریم؛ در صنایع دفاع 
 تکنیس��ین ها و مدی��ران خوب ک��م نداری��م این نوع 
مدیریت ها باید در دانشگاه ها تدریس شود. اقتصاد هم 
یک قاسم سلیمانی می خواهد تا با مدیریت جهادی به 
اهداف اقتصاد مقاومتی برسد.دکتر ابراهیم رزاقی با هفته 
نامه پنجره درباره چگونگی رهایی اقتصاد از بند سیاست 
خارجی گف��ت و گویی کرده که خالص��ه آن به انتخاب 
زاینده رود از نظرتان می گذرد: دی��دگاه و تفکر تعدیل 
اقتصادی که آمری��کا و اکثر قریب به اتفاق کش��ورهای 
غرب��ی از آن تبعیت می کنند باعث ش��ده ت��ا از لحاظ 
اقتصادی مرزها برداشته ش��ود و دنیا به سمت و سوی 
جهانی ش��دن به حرکت در آید اما از آنجایی که قطبی 
شدن جهان فقط به نفع آمریکا و چند کشور غربی است، 
تبعیت از چنین شیوه ای موجب شده تا ۱80 کشور دنیا 
به این چند کشور وابسته شوند. یعنی عمده کشورهایی 
که تولیدکننده مواد خام، محصوالت کشاورزی و دارنده 
ذخایر و منابع گاز، نفت و … هستند، زنجیره وار تحت 
فرمان این چند کش��ور در آمده اند.در این که برداشته 
شدن سد تحریم ها و ارتباط با دنیا می تواند تاثیر خود 
را بر اقتصاد کشور به جا گذارد ش��کی نیست، اما به چه 
قیمتی؟ در حقیقت تالش دولت و تیم مذاکره کننده آن 

طی یک سال و چند ماه این اس��ت که توافقاتی حاصل 
ش��ود تا ایران با مجاب کردن آمریکا و غرب در خصوص 
رفع تحریم ها، پیروز میدان شود، بدون این که امتیازی 
را از دس��ت دهد. اما چنین نیس��ت چرا که تجربه ثابت 
کرده هر گاه آمریکا و هم پیمانانش می خواهند با هدف 
سرمایه گذاری مشترک یا روابط اقتصادی با کشورهای 
دنیا همکاری کنند، جز منافع خود به چیز دیگری فکر 
نم��ی کنند.فعاالن اقتص��اد اگر خواهان کس��ب ثروت 
مشروع  و توسعه کشور هس��تند، ثروت را باید به مزارع 
و صنایع ببرند نه این که در بازارهای سوداگری جوالن 
بدهند و برای کش��ور فاجعه به بار بیاورن��د. ما االن ۱5 
میلیون بیکار در کشور داریم. 30 میلیون نفر از جمعیت 
کشور زیر خط فقر زندگی می کنند اما چون استواری، 
عشق و عاطفه به میهن وجود دارد، خانواده فقیر ترجیح 
می دهد در سخت ترین شرایط زندگی کند اما هیچ گاه 
زیر بار استعمار غرب نرود. دولت اکنون با مشکل جدی 
تعیین قیمت نفت در بودجه س��ال آینده رو به روس��ت 
 و باید برای کس��ب س��ایر درآمدها جز فروش نفت خام 
چاره اندیشی کند. این را باید گفت که نباید در میادین 
بین المللی چشم انتظار تصمیم گیری دیگران بود. عالوه 
بر این موضوع، سایر مدیران اجرایی نیز برای اداره امور 

کش��ور برنامه خاصی ندارند و علمکرد معمول دارند. ما 
در مقطعی ۶00 میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم اما با 

آن چه کردیم؟ 
دولت ب��ه جای چان��ه زنی های سیاس��ی بی��ن المللی 
باید به س��مت پویا کردن اقتصاد برود و ب��ا تالش وافر 
و کارشناس��انه، صنایع و مراکز تولید را رونق بخشیده و 

بخش کشاورزی را توسعه دهد  . 
اکنون ۶۲0 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در 
کش��ور وجود دارد که برای نابودی اقتصاد هر روز سر از 
بازاری در م��ی آورد. باید بخش خصوص��ی واقعی را به 
میدان عمل آورد و با کس��انی که مالیات نمی دهند به 
ش��دت برخورد کرد یا کس��انی را که فرار مالیاتی دارند 
شناس��ایی کرد. م��ا االن ۷00 یا 800 واح��د صنعتی 
بزرگ در کش��ور داریم ک��ه متاس��فانه در حالتی نیمه 

تعطیل ی��ا تعطی��ل قرار 
دارند. ای��ن صنایع را باید 
فعال کرد. دول��ت و ملت 
اکنون نیازمن��د مدیرانی 
فع��ال، کاربلد متخصص، 
دلس��وز و بی توقع است. 
مگر سردار قاسم سلیمانی 
چه م��ی کند ج��ز این که 
دلس��وزانه ب��رای خ��دا و 
 خدم��ت ب��ه م��ردم کار

 می کن��د و مای��ه افتخار 
اس��ت در حالی که وامدار 
کسی هم نیست، این فرد 
وظیف��ه خدای��ی دارد. ما 
مثل قاسم سلیمانی ها کم 
نداریم این نوع مدیریت ها 

باید در دانشگاه ها تدریس ش��ود. اقتصاد هم یک قاسم 
س��لیمانی می خواهد تا با مدیریت جه��ادی به اهداف 
اقتصاد مقاومتی برس��د.هم اکنون اقتص��اد ما بر محور 
داللی و کار چاق کنی ش��کل گرفته در حالی که باید بر 
محور تولید و حمایت از تولیدکنندگان حرکت کند. در 
حال حاضر میلیاردها میلیارد کاال وارد ایران می ش��ود؛ 
کاالهایی که توان تولید آن را داریم اما کس��ی پاسخگو 
نیس��ت. ما س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز داریم اما 
 دست افرادی که حقوق ضعفا را تضییع می کنند کوتاه 
نمی ش��ود.ما در کش��ورمان نیروهای مخلص بسیاری 
داریم ک��ه جهادگونه کار م��ی کنند و ب��ه فردگرایی و 
برنامه لیبرال��ی اعتقاد ندارن��د. اف��رادی داریم که هم 
تخصص و تجرب��ه کافی دارن��د و جمع گرا هس��تند و 
 م��ی توانن��د اقتص��اد ای��ران را به س��مت اس��تقالل

 ببرند.

شکل گیری  اقتصاد  کشور  بر محور داللی و کار چاق کنی 

اقتصاد هم یک قاسم سلیمانی می  خواهد!

هشدار درباره 
سیم کارت های بی هويت

بازار خودرو
 نزولی شد

معاونت پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضاییه با ارس��ال پیامکی به 
مشترکان تلفن همراه از آنها خواس��ت در صورت واگذاری سیم کارت 

خود حتماً نسبت به انتقال مالکیت آن به نام خریدار اقدام کنند.
 معاونت پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضاییه با ارس��ال پیامکی به 
مشترکان تلفن همراه از آنها خواست تا در صورت واگذاری سیم کارت 
خود حتما نسبت به انتقال مالکیت آن به نام خریدار اقدام کنند. زیرا 
مسوولیت نهایی هرگونه سوءاستفاده از سیم کارت بر عهده مالک قانونی 
آن است.در ماه های اخیر نیز قوه قضاییه با ارسال پیامکی مشابه نسبت 
به سیم کارت های بی هویت هشدار داده بود.چالش سیم کارت های بی 
نام و نشان سال هاست که مطرح اس��ت و همچنان برای مقابله با این 

پدیده راهکارهایی در نظر گرفته می شود. 

ماه جاری با ایام تعطیالت اربعین حسینی و ۲8 صفر مصادف شده و 
به همین دلیل مراجعه خریداران به بازار خودرو تقریبا به صفر رسیده 
است.این شرایط کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی 
به ویژه کاهش قیمت میانگین ۲00 ه��زار تومان تا ۴00 هزار تومانی 

محصوالت ایران خودرو را به دنبال داشته است.
البته تنها استثنا در این ش��رایط خودروی تندر ۹0 است که به دلیل 

کاهش تیراژ تولید همچنان رشد قیمت را تجربه می کند.
یکی از فعاالن بازار خودرو در این زمینه می گوید: تعطیالت هفته آینده 
دو روز و در وسط هفته اس��ت، که برخی از نمایشگاه های اتومبیل در 
هفته  آینده تعطیل خواهند بود و نمایشگاه های دایر نیز مطمئنا فروشی 

نخواهند داشت.

فعالیت امداد خودروه��ای غیرمجاز در حالی افزایش 
یافته که تقریبا هیچ رویه واحدی برای شناس��ایی و 
برخورد با آنها وج��ود ندارد و این ش��رکت ها با خیال 
راحت به فعالیت خ��ود ادامه می دهن��د.در حالی که 
پلیس راهور ناجا فقط س��ه ش��رکت امداد خودرویی 
را که به لح��اظ امکان��ات و لجس��تیک، توانایی ارایه 
خدمات به مردم دارند، به رس��میت می شناس��د، اما 
بررسی ها نشان می دهد در تهران و دیگر شهرستان 
ها ده ها ش��رکت غیرمجاز امداد خودرو که صالحیت 
فنی و ت��وان عملیاتی برای پاس��خگویی ب��ه مردم را 
ندارند، آزادانه و بی هیچ دغدغه ای از سوی نهادهای 
نظارتی ب��ه کار خود ادام��ه می دهند.در بررس��ی ها 
نش��ان می ده��د امدادخودروهای مج��از و غیرمجاز 
در یک نقطه با یکدیگر اش��تراک دارند و آن نقره داغ 
کردن مش��تری درمان��ده و گرفتن مبالغ��ی بیش از 
 تعرفه رسمی از آنان در بسیاری موارد است.با این که

 دست کم امدادخودروهای مجاز دارای تعرفه رسمی 
برای ارایه خدمات هس��تند و در بس��یاری موارد نیز 
مشتری با داشتن کارت اش��تراک، اصوال از پرداخت 
هزینه معاف است، اما بررسی ها نشان می دهد بسیاری 
از خودروهای امدادی اعزام ش��ده حداق��ل از طریق 
مطالبه انعام، اقدام به دریافت وجه از مشتری می کنند.

بیش از هفت ماه از تفاهم بانک ها برای کاهش س��ود 
سپرده بانکی گذشت؛ اما با وجود تغییر نرخ ها در تابلوها 
و پش��ت شیش��ه ها باز هم می توان به راحتی بانک یا 
موسسه ای را برای سپرده گذاری پیدا کرد که حتی به 
اندازه سود یکساله به مش��تری خود یک ماهه و گاهی 
روز شمار سود می دهد.از ۱3 اردیبهشت ماه امسال که 
ساماندهی نرخ سود بانکی رس��ما کلید خورد و بانک 
مرکزی نرخ های توافق شده بین بانک ها را برای اجرا 
به آنها ابالغ کرد دوره مشخصی برای اجرای کامل این 

مقررات در بین تمامی بانک ها وجود ندارد.
علی رغم اینکه در ماه ه��ای ابتدایی این تغییر، رییس 
کل و معاونانش در بانک مرکزی معتقد بودند که بیش 
از ۹0 درصد بانک ها سودهای جدید یعنی روزشمار ۱0 
درصد و یک ساله ۲۲ درصد را اجرا می کنند و اندکی 
تخلفات طبیعی است، اما در همان دوره نیز مراجعه به 

شعب بانک ها بیانگر موارد دیگری بود.
این در حالی است که پیش تر هم بانک مرکزی بارها در 
اطالعیه و بخش نامه هایی به بانک ها از آنها خواستار 
پایبندی به سودهای س��پرده ای که خودشان آنها را 
توافق کرده بودند شده بود، اما با این وجود فاصله آنها با 

تفاهم انجام شده هر روز بیشتر از قبل می شود.

رییس سازمان حفظ نباتات گفت: ترکیب اتفون برای 
زودرس ش��دن گوجه فرنگی و موز در دنیا اس��تفاده 
می ش��ود، ولی از آنجا که اس��تفاده از این ترکیب در 
کشور به ثبت نرس��یده، برای اس��تفاده از آن منتظر 
اعالم نظر س��ازمان غذا و دارو هس��تیم. محمدعلی 
باغس��تانی ، افزود: هر ترکیب شیمیایی که در کشور 
مصرف می شود، باید در هیأت نظارت بر سموم به ثبت 
برسد و بر اساس آن اجازه مصرف داده شود.باغستانی 
اظهار داشت: با توجه به اینکه ترکیب اتفون و ترکیبات 
مشابه آن بعضا در کشور به ثبت نرسیده است، گفت: 
درخواست س��ازمان حفظ نباتات مبنی بر این است 
که اجازه اس��تفاده از این ترکیب اول به ثبت برسد و 
بررسی ش��ود که آیا این ماده تأثیرات منفی بر روی 
سالمت انسان دارد یا خیر.رییس سازمان حفظ نباتات 
اظهار داش��ت: واکس ترکیبی پارافینی است و روزنه 
سطح پوست سیب را مسدود می کند، تا سیب تنفس 
کمتری و مانع نفوذ هوا به درون محصول شود.وی در 
مورد استفاه از این ترکیب بر روی سیب و سایر میوه ها 
گفت: وزارت بهداشت و درمان مرجع تشخیص دهنده 
استفاده از این ماده است و من نمی توانم در این مورد 

نظری بدهم.

کرایه ها بیش از 5 برابر شد. دالالن در حال سر کیسه 
کردن زایران در مرز هس��تند و کس��ی هم پاس��خگو 
نیست. صف های طوالنی و سرگردانی چندین ساعته ، 
زایران را کالفه کرده اس��ت.بیش از ی��ک میلیون نفر 
از ایران برای حضور در مراس��م اربعین حس��ینی در 
 کربال حضور یافتند.در هن��گام ورود زایران به کربال با

 صف های کیلومتری در مرز رو به رو شدند و ساعت ها 
منتظر شدند تا وارد خاک عراق شوند.

در خاک عراق هم به دلیل وج��ود آوارگان عراقی در 
موکب ها زایران جایی برای ماندن نداشتن و بسیاری 
از آنه��ا ش��ب را در خیابان ها س��پری کردند.به گفته 
برخی از زایران در آن س��وی مرز وسایل حمل و نقل 
کم است و برخی زایران با تراکتور خود را به مرز ایران 
می رس��انند.همچنین در این ش��رایط عده ای دالل 
در مرز ایران اقدام به س��ود جویی در مرزها کرده و از 
زایران قیمت های گزافی دریاف��ت می کنند تا آنها را 
به شهرهایش��ان برسانند.البته مس��وول رسیدگی به 
قیمت بلیت اتوبوس ها وزارت راه و شهرس��ازی است 
و بهتر اس��ت مس��ووالن در این بین اقدامات الزم را 
 انجام دهند تا عده ای س��ود جو زایران را س��ر کیسه 

نکنند.

نظام بانکی تره بارخدمات پایانه ها

 امداد خودروهايی  که 
به کمک نمی آيند

 سود سپرده 
يک ماهه ۲۲ درصد!

 میوه کال چه طور 
رسیده می شود؟

 سرکیسه کردن زايران
 در مرز مهران
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 ثروت را بايد به 
مزارع و صنايع 

ببرند نه اين 
که در بازارهای 

سوداگری جوالن 
بدهند و برای 

کشور فاجعه به بار 
بیاورند



یادداشت هفت کارگاه آشنایی با هنر و صنایع دستی
     مرکز یکی بود یکی نبود، نسبت به برگزاری گارگاه آشنایی با هنر و صنایع دستی ویژه رده سنی 
کودکان دبستانی اقدام نموده است.گفتنی است؛ عالقمندان می توانند جهت ثبت نام در این کارگاه 
همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان واقع در ابتدای خیابان 

توحید، جنب پل آذر مراجعه نمایند. 

5
مستند زندگی » استاد پرورش« 

پخش می شود 
فرزند مرحوم استاد پرورش گفت: مستند زندگی»استاد سید اکبر 
پرورش«پس از طی کردن آخرین مراحل تدوین خود، از شبکه های 
یک، چهار و اصفهان پخش می شود.سید صالح پرورش ، با اشاره 
به مراحل ساخت و تدوین مستند زندگی استاد پرورش و جزییات 
این مستند اظهار داشت: این مستند در ۱۰ قسمت تدوین شده و 
بیش از 4۰ شخصیت ملی و استانی از جمله مراجع تقلید در این 
مستند به مصاحبه پرداخته اند.وی با بیان اینکه مراحل آماده سازی 
مستند استاد پرورش در طول یک سال گذشته انجام شده، افزود: 
بیش��تر ش��خصیت های ملی از جمله مصاحبه آیات عظام نوری 
همدانی، مکارم ش��یرازی، جوادی عاملی و مه��دوی کنی در این 
مستند که مراحل ساخت آن در طول یک سال گذشته انجام شده، 

به مصاحبه پرداخته اند.

 فیلمسازان دهه 90 سینمای ایران
 از راه رسیدند 

نزدیک به ۲۰ فیلم سینمایی که نخستین اثر سینمایی کارگردان 
خود محس��وب می ش��وند، دارای آمادگی برای حضور در سی و 
سومین جشنواره فیلم فجر هستند.امسال نوبت فیلم اولی هاست 
تا پدیده جشنواره فجر را رقم بزنند. ۱8 فیلم سینمایی با شرایط 
کامل برای حضور در بخش فیلم اول جشنواره، آماده هستند و دو 
فیلم »بوفالو« به کارگردانی کاوه س��جادی حسینی و همچنین 
»بدون مرز« س��اخته امیرحس��ین عس��گری به احتمالی امکان 
حض��ور در این ای��ن بخ��ش را دارا خواهن��د بود. به ای��ن ترتیب 
نزدیک ۲۰ فیلم س��ینمایی برای حضور در بخ��ش فیلم های اول 
جشنواره ای آماده ش��ده اند این در حالی اس��ت که سقف تعیین 
شده برای فیلم اول، ۱۱ اثر است.یکی از نکات قابل توجه در مورد 
این فیلم ها حضور بازیگران سرش��ناس س��ینمای ای��ران در این 
تولیدات است، از نیکی کریمی و فاطمه معتمدآریا، تا بهرام رادان و 
محمدرضا گلزار و صابر ابر و بسیاری از بازیگران مطرح و سرشناس 
 در فیلم ه��ای کارگردانان تازه کار س��ینمای ای��ران حضور پیدا 

کرده اند.

 عموپورنگ در جشن تولد
 19 سالگی امیرمحمد 

امیرمحمد متقیان که س��ال های س��ال 
در کن��ار داری��وش فرضیای��ی اج��رای 
برنامه داش��ته عکس��ی از دوران کودکی 
اش را منتش��ر و از چند نفر از دوس��تان و 

همکارانش تشکر کرد.
امیرمحم��د متقی��ان )متول��د ۱۳ آذر 
۱۳۷4( مج��ری نوج��وان برنام��ه های 
 و همکار داری��وش فرضیای��ی در برنامه تلویزیون��ی عموپورنگ

 است.
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یک کار شناس ارشد معماری و عضو هیات 
علمی دانش��گاه هنر گفت: س��رویس های 
بهداش��تی یکی از عوامل اصل��ی رطوبت 
هستند و به همین جهت باید هر چند سال 

یکبار تعمیر شوند. 
 بهتر اس�ت عامل رطوب�ت بعد از 

فصل زمستان شناسایی شود
احمد منتظ��ر ادامه داد: معم��وال در فصل 
زمستان رطوبت زمین مقداری باال می آید 
و این رطوبت زمانی که باران می  بارد همه 
جا هس��ت. مثال دیوارهای مس��جد جامع 
اردس��تان هم در زمان بارندگ��ی با چنین 
مشکلی مواجه شده و بعدا خشک می شوند. 
فکر می کنم که بهتر است عامل رطوبت بعد 

از فصل زمستان و بارش شناسایی شود. 
وی اضافه کرد: رطوبت بزرگ ترین مشکل 

بناهای تاریخی است و همواره باعث خرابی 
بناها می شود. این رطوبت می تواند نزولی یا 
تصاعدی باشد ولی مسئله اصلی شناسایی 
نوع رطوبت و برخورد عمیق با آن است؛ به 
هیچ عنوان نباید سطحی با آن برخورد کرد. 
این کارش��ناس س��پس با انتق��اد از نحوه 
رسیدگی به بناهای تاریخی درعملیات های 
پیمان��کاران گفت: سیس��تم پیمان کاری 
سیس��تم مناس��بی برای بناهای تاریخی 
نیس��ت زیرا پیمان کار دلش ب��رای بنای 

تاریخی نمی سوزد. 
شاید اگر رسیدگی به بناها و عملیات ترمیم 
و ... توسط سازمان میراث فرهنگی به استاد 
کاران سپرده شود مشکالت بناهای تاریخی 
زودتر و عمیق ترحل شود زیرا استادکاران 

معموال دلسوز و عاشق این بناها هستند. 

 

برای نحوه آب ریزی سرویس های 
بهداشتی محل فکر جدی شود/ ما در 
این سال ها چند پروژه ضد رطوبتی در 

محل داشته ایم؟! 
عضو هیات علمی دانش��گاه هن��ر اصفهان 
در رابط��ه بان��م زدگی دیوارهای مس��جد 
معتقد است: حجم آب ریزی سرویس های 
بهداشتی در مسجد امام )ره( می تواند دلیل 
مهمی در جریان رطوبت دیرینه این مسجد 
باش��د. عالوه بر اینکه محل اس��تقرار این 
مسجد در محل معرض نشست خود مسئله 
مهمی بوده است زیرا در اطراف این مسجد 
باغ های جهان نما و مادی هایی وجود داشته 
اس��ت و در حال حاضر هم باغ زره س��ازان 
در بخش جنوبی این مس��جد وجود دارد. 
همان طور که می دانیم در گذشته عملیات 

ساخت و ساز را پس از محل مربوطه نشست 
خودش را می ک��رد، انجام می دانند و حتی 
افسانه هایی در این زمینه نقل شده است که 
معمار این مسجد ۷ سال خودش را پنهان 
می کند زیرا این زمان برای جا افتادن این 
شالوده و نشست های اولیه الزم بوده است. 
در حال حاضر نیز باید زه کشی های خاصی 
در بی��رون از محل انجام ش��ود و در داخل 
آن نیز با اقدم��ات الزم برای دیوارهایی که 

احتمال خطر دارند، انجام داد. 
حس��ین پور نادری ادام��ه داد: به هر حال 
گمانه زنی هایی در رابطه با پایین نشستن 
بنا در قسمت شرقی و نوعی نشست تاریخی 
وجود دارد، بنابراین ما در این قسمت نوعی 

مشکل جدی با خاک داریم. 
وی افزود: اگر مشکل مربوط به حجم باالی 
استفاده از س��رویس های بهداشتی در این 
بنا برگردد می توان با تعبیه یک منبع بتنی 
و تخلیه آن بدون ورود به زمین و به صورت 
کامال ایزوله از رطوبت زدگی بر اساس آن 

خودداری کرد. 
پور نادری افزود: از طرفی ما در قسمت های 
شمال شرقی این مس��جد چندین ناودان 
داریم که حجم زیادی از آب به شکل سنتی 
با شتاب سردر توس��ط آنها روی بلندترین 
قسمت طاق ها در روی قسمت های کوتاه تر 
ریخته می شود و بعدا از بخش شرقی خارج 
می گردد که این خودش یک معضل برای 
وجود رطوبت است . ما باید سیستم تازه ای 
برای ناودان ها طراح��ی کنیم به طوری که 
پشت بام ها وابس��ته به هم نباش��ند و آب 
آنها خارج ش��ود. او ادر رابطه با زمان دقیق 
رطوبت زدگ��ی دیوارهای مس��جد و علت 
عدم رسیدگی به این مسئله با وجود تکرار 
و سابقه دیرینه دراین سالها گفت: متاسفانه 
ما نمی دانیم این جریان دقیقا از چه زمانی 

آغاز شده است. 
در این چندین س��اله هم عملیات خاصی 
برای دفع رطوبت دراینجا نکرده ایم! ش��ما 
فکر می کنید ما در این سالها چند پروژه ضد 
رطوبتی در این محل داشته ایم؟! در حالی 
که چنین موضوع مهمی در مورد بنایی که 
نمونه اش در دنیا وجود ندارد باید با دقت و 

جدیت بیش تری دنبال شود. 

بنای��ی ک��ه هن��وز دان��ش و دق��ت نظ��ر 
س��ازندگانش همگان را متحی��ر می کند و 
محال اس��ت ما بتوانیم نمونه ای مانند آن 

داشته باشیم! 
عامل نم زدگی دیوارهای مسجد   

امام در حال شناسایی است 
مدی��ر کل اداره می��راث فرهنگ��ی و 
گردش��گری اس��تان اصفه��ان نی��ز ب��ا 
 بی��ان اینک��ه شناس��ایی عل��ت اصل��ی 
نم زدگ��ی دیوارهای مس��جد امام اهمیت 
زیادی دارد گف��ت: نمی توان ب��دون پیدا 

کردن عامل اصلی دست به کار شد. 
فریدون الهیاری با بی��ان این مطلب افزود: 
این جریان مربوط به س��ال ها پیش است 
و ما نزدیک ۳۰ سال اس��ت که شاهد این 
نم زدگی خصوص��ا در فصل های بارش در 

دیوارهای این محل بوده ایم. 
وی ادام��ه داد: گمانه زنی هایی در رابطه با 
ارتباط فرسودگی ش��بکه فاضالب شهری 
با ای��ن نم زدگی وج��ود دارد ک��ه پیرو آن 
م��ا ب��ه مکاتبات��ی ب��ا اداره آب و فاضالب 
اصفه��ان دس��ت زده ای��م ولی هن��وز این 
عام��ل به عن��وان عل��ت اصلی ن��م زدگی 
 تایی��د نش��ده اس��ت و ممکن اس��ت این

 نم زدگ��ی مربوط ب��ه تاسیس��ات داخلی 
مسجد، س��رویس های بهداش��تی اطراف، 

سطح خیابان پشت مسجد و ... باشد. 
الهی��اری پیرامون شناس��ایی عامل اصلی 
نم زدگ��ی و حداکثر زمان رس��یدگی این 
س��ازمان نس��بت به موضوع گف��ت: قبال 
مطالعات مختلفی در رابطه ب��ا این قضیه 
انجام شده اس��ت و چیزی حدود ۱۰جلد 
در رابطه ب��ا آن وجود دارد ولی متاس��فانه 
 راهکار خاصی در این مطالعات پیدا نشده

 است.
 به گزارش ایمنا، با ای��ن اوصاف ما در حال 
کار کارشناس��ی مج��دد در رابط��ه با این 
قضیه هستیم تا با شناس��ایی عامل اصلی 
و اطمین��ان کام��ل نه بر اس��اس فرضیات 
احتمالی وارد عمل شویم زیرا ما با یک خانه 
یا بنای معمولی مواجه نیستیم که کلنگ را 
برداریم و سراغش برویم، بنابراین نمی توان 
منتظر اقداماتی در ب��ازه زمانی کوتاه مثال 

۱۰، ۲۰ روزه در رابطه با آن بود. 

حکایت 30 ساله دیوارهای مسجد امام)ره( اصفهان 

سوژه ای که نم کشید ه است 

حکای�ت خیس�ی و رطوب�ت دیواره�ای مس�جد ام�ام )ره( داس�تان ت�ازه ای نیس�ت. سالهاس�ت رن�گ بخش�ی از دیواره�ای 
ای�ن مس�جد ت�ا نیم�ه رنگ�ی دیگ�ر ش�ده اس�ت و خیس�ی و رطوب�ت گریبان گی�ر دیرین�ه ای�ن بناس�ت. نکت�ه عجی�ب 
 اینجاس�ت ک�ه ای�ن موض�وع ه�ر چن�د س�ال یکب�ار س�وژه رس�انه ای می ش�ود و مدت�ی بع�د از ی�اد م�ی رود و در تک�راری

 بی نتیجه دوباره سخن از آن به میان می آید!
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تحدید حدود اختصاصی 
زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/8/6-103/93/2351/337   7/302
مزروعی و مشجر تقریبًا پنج قفیزی به شماره پالک 2920 فرعی از شماره 25- اصلی 
در  اسماعیل  سید  فرزند  چیمه  جاللی  جواد  سید  نام  به  که   10 بخش  چیمه  در  واقع 
جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد 
اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در صبح روز 1393/11/20 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و 
و  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم  محل حضور  در  آگهی  این  در  مقرر  روز 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
ثبت  رئیس  شادمان  مجتبی  م الف:144  انتشار:1393/09/25  شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته 

اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

8/344 شماره:103/93/2375/337-93/8/11  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر به شماره پالک 327 فرعی از شماره 214- اصلی واقع در یحیی 
آباد بخش 11 که به نام زهرا محمدی فرانی فرزند قدرت ا... در جریان ثبت می باشد که 
به علت عدم حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 
1393/11/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
این آگهی  و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20

انتشار:1393/09/25 م الف:146 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

8/345 شماره:103/93/2377/337-93/8/11 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر به شماره پالک 328 فرعی از شماره 214- اصلی واقع در یحیی آباد 
بخش 11 که به نام قدرت ا... محمدی فرانی فرزند عباسعلی در جریان ثبت می باشد که 
به علت عدم حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 
1393/11/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
این آگهی  و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20

انتشار:1393/09/25 م الف:147 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

8/346 شماره:103/93/2375/337-93/8/11 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر به شماره پالک 326 فرعی از شماره 214- اصلی واقع در یحیی 
آباد بخش 11 که به نام فاطمه محمدی فرانی فرزند قدرت ا... در جریان ثبت می باشد که 
به علت عدم حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 
1393/11/8در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
این آگهی  و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20

انتشار:1393/09/25 م الف:148 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/9/8-103/93/2651/337   9/235
مزروعی به شماره پالک 3136-فرعی از شماره 25-اصلی واقع در چیمه جزء بخش 
10 که به نام جواهر خانم عبادی چیمه فرزند عبدا... در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 93/11/20 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:93/09/25 م الف:185 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی 
قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/9/11-103/93/2716/337   9/335
واقع  اصلی   150 پالک  شماره  از  فرعی   847 پالک  شماره  به  فروبنه  معروف  باغچه 
پناه فرزند غالمحسین در  اعظم کریمی  نام  به  ثبتی نطنز که  در برز بخش 10 حوزه 
تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  حدفاصل  رعایت  عدم  علت  به  که  می باشد  ثبت  جریان 
نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب  به  اینک  گردد  آگهی 
عمل  به  و  شروع  محل  در   1393/11/05 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:93/09/25 م الف:177 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

9/336 شماره:103/93/2717/337-93/9/11 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغچه 
مشجر تقریبا شش قفیزی به شماره پالک 1168 فرعی از شماره پالک 150 اصلی واقع 
در برز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که بنام سید مصطفی میرزاباقر برزی فرزند سید 
عزیزا... و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
به  و  در محل شروع   1393/11/05 روز  در صبح  مرقوم  پالک  تحدید حدود  نامبرده 
امالک  مجاورین صاحبان  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد  عمل خواهد 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:93/09/25 م الف:178 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده 

9/475 شماره آگهی: 139303902004000203 شماره پرونده: 8504002004000126 
باب  یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش   8500272 کالسه:  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
فرعی  از پالک شماره سه  از شش مجزی  فرعی  هفت  و  خانه پالک شماره هشتصد 
مترمربع   356/15 مساحت  به  اصلی  شش  شماره  از  باقیمانده  سیزده  و  سیصد  از 
 – پله  سه   – خیام  اتوبان   – اصفهان  آدرس:  به  اصفهان  ثبت   14 بخش  در  واقع 
کدپستی پالک433 –  مقابل پاساژ امام حسین –  محله زهران –   خیابان میرزاطاهر – 
امالک   557 دفتر   426 صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که   81857-54591 الی   54593
با  است  شده  صادر  و  ثبت   383360 چاپی  شماره های  با   100161 شماره  ثبت   ذیل 
حدود: شمااًل به طول 13/70 متر دیواریست به زمین 3 فرعی از 313 باقیمانده شرقًا به 
طول 27/10 متر دیوار به دیوار پالک 3 فرعی از 313 باقیمانده جنوبًا به طول 13/80 
دیوار به  دیوار  متر   25 طول  به  غربًا  طاهر  میرزا  خیابان  به  دیواریست  و  درب   متر 

و  المجری  حق  و  العبور  حق   567 پالک  ارتفاقی  حقوق  و  اصلی   6 از   313  پالک 
العبور و حق یک درب  از 313 حق  پالک 313 حق دو مجرای آب و پالک یک فرعی 
فوق  پالک  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  دارد  العبور  حق   313 از  فرعی   2 پالک  و 
یک باب منزل مسکونی دو طبقه شامل زیرزمین و همکف که از هر دو طبقه استفاده 
اعیانی  مترمربع   420 حدود  و  عرصه  مترمربع   356/15 دارای  می گردد   مسکونی 
 با مصالح دیوارهای باربر آجری – سقفها آجر و آهن – دیوارهای زیرزمین و قسمت 
و  حمام  و  آشپزخانه   – شده  رنگ  و  سفیدکاری  داخلی  سطوح   – شده  سنگ  هال 
سرویسهای بهداشتی با کف سرامیک و بدنه کاشیکاری شده – دربهای داخلی چوبی 
– پنجره های آلومینیوم شیشه خور – طبقات دارای کمد و دکورهای چوبی – کف هال 
نمای ساختمان سنگ نما و  سیستم سرمایش کولر آبی –  موزاییک فرش و موکت – 
ساختمان دارای اشتراکات آب  نمای دیوار مشرف به گذار آجرنمای بندکشی شده – 
 و برق و گاز می باشد ملکی آقای عباس رضایی شهرکی که طبق سند رهنی شماره
127061-1382/08/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان در رهن بانک ملی 
ساعت  از  و  می باشد  بیمه  فاقد  فوق  ملک  بانک  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  اصفهان 
اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1393/10/22 مورخ  دوشنبه  روز   12 الی   9
به مزایده گذارده  اول خیابان الهور  چهارراه   – واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
شروع  ریال  میلیون  پنجاه  و  هشتصد  و  میلیارد  سه  پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود. 
می شود. فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  کس  هر  به   و 

الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و   مالیاتی 
از مزایده در  آنکه پس  به عهده برنده مزایده است. ضمن  یا نشده باشد  معلوم شده 
برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت 
چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا  مسترد  مزایده 
 اصفهان مورخ 1393/09/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
از   روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد 
کارت  ارائه  و  کتبی  تقاضای  همراه  به  اجرا  اداره  مخصوص  فیش  طی  مزایده  پایه 
شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.

م الف25541 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

9/502 آقای علی فریدونی فرزند کریم شناسنامه شماره 11 میمه به استناد یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی شماره 3930 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای 
ونداده مشهور به مزرعه فاطمیه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 24 دفتر 155 ذیل 
ثبت 24451 به شماره چاپی 743499 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
نیز  وثیقه  قید رهن و  بازداشت و در  و  تامین  انجام نشده است و سابقه  نیز  دیگری 
نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  حیدری  منصور  خواهان   505-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/520
 5234 ثبتی  پالک  دارای  )زمین(  مسکونی  منزل  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
به شرح دادخواست مقوم به پنجاه میلیون ریال به طرفیت معصومه مداح زاده - ملک 
معماری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 93/11/7 ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی پور–  اول ارباب –  در خیابان سجاد – 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  کدپستی 8165756441 شورای حل  پالک57 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 9/521 شماره درخواست: 9310460359500086 شماره پرونده: 9309980359501295
اصل  احمدی  رضا  شاکی  می گردد  اعالم  بدینوسیله   931316 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند حمید علیه صالح نیک سیرت فر دایر بر کالهبردای مجهول المکان به این بازپرسی 
تسلیم و به شماره 931316ب16ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون 
کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  کیفری  دادرسی  آیین 
تصمیم  اتخاذ  بازپرسی  این  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی 
خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:24991 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی 

اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

انقالب  بازپرسی دادسرای عمومی و  9/522 در پرونده کالسه 931180 شعبه ششم 
شهرستان اصفهان آقای محمدرضا پیکانپور فرزند جمشید شکایتی علیه آقای حیدرعلی 
مشکین فام دایر بر سرقت دو فقره چک مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه 
آیین  قانون   115 ماده  می باشد حسب  مجهول المکان  متهم  اینکه  به  نظر  گردید  ارجاع 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
اتهام وارده و  مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود.م الف:24992 دهقانی بازپرس شعبه ششم بازپرسی ناحیه یک دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 حصر وراثت

9/523 خانم بهجت دریائی دارای شناسنامه شماره 438 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4569/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ 1393/7/23  که شادروان علی رضا آدمّیت بشناسنامه 231 در 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند دختر 
و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- بهاره آدمّیت به شماره شناسنامه 508، 2- ستاره 
آدمّیت به شماره شناسنامه 8869، 3- سپیده آدمّیت با کدملی شماره 127-184676-4، 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  4- بهجت دریائی به شماره شناسنامه 438 والغیر. 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:24950  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   882 شماره  شناسنامه  دارای  افرازنده  عاصفه  خانم   9/524
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  4579/93ح10  کالسۀ 
 1393/8/11 تاریخ  در   30 بشناسنامه  افرازنده  رضا  حاج  شادروان  که  داده  توضیح 
به   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
سه فرزند دختر و یک هسمر دائمی به شرح زیر:1-  عاطفه افرازنده به شماره شناسنامه 
متوفی(  )فرزند   882 شناسنامه  شماره  به  افرازنده  عاصفه   -2 متوفی(  )فرزند   271 
به  زمان  بتول   -4 متوفی(  )فرزند   924 شناسنامه  شماره  به  افرازنده  مرجان   -3 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  متوفی(  )همسر   1139 شناسنامه  شماره 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:24952  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   127 شماره  شناسنامه  دارای  خواه  وطن  محسن  آقای   9/525
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 4439/93ح10 
توضیح داده که شادروان فاطمه فیض نیا بشناسنامه 26976 در تاریخ 2 آذر 1391 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به  بروجنی  خواه  وطن  فخری  زیر:1-  شرح  به  پسر  اوالد  دو  و  دختر  فرزند  دو  به 
شماره  به  بروجنی  خواه  وطن  فردوس   -2 متوفی(  )فرزند   463 شناسنامه  شماره 
 127 شناسنامه  شماره  به  خواه  وطن  محسن   -3 متوفی(  )فرزند   1207 شناسنامه 
)فرزند متوفی( 4- حسین وطن خواه به شماره شناسنامه 945 )فرزند متوفی( والغیر. 
تا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی 
م الف:24955  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1448 شماره  شناسنامه  دارای  مسائلی  مرتضی  آقای   9/526
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4573/93ح10  کالسۀ  به 
تاریخ 93/8/14  در  داده که شادروان سعید مسائلی بشناسنامه 1432  چنین توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ریزی  سلیمیان  نهضت   -2 )فرزند(   1276212534 ش.ش  مسائلی  بهار  ذیل:1-  افراد 
ش.ش 2292 )همسر( 3- منور مسائلی ش.ش 403 )مادر( 4- مرتضی مسائلی ش.ش 
1448 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24957 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت
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توافقنامه فدراسيونهاي پهلواني ايران و روسيه

 فدراس��یون های پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اس��امی ایران و ب��ازی های آیینی و
 ورزش های قومی روس��یه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. از این پس طرفهای ایرانی 
 و روسی در توس��عه و پیش��رفت بازی های آیینی و ورزش قومی که جزو جدایی ناپذیر

 میراث ناملموس مردم ایران و قفقاز به شمار می رود کوشش خواهند کرد. 
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 شخصیت  ورزشی 
سال 2014 را بشناسید

 اردوی سپاهانی ها
 در کیش

»لوییس همیلتون« به عنوان شخصیت برتر ورزشی سال 2014 برگزیده 
شد.راننده فرمول یک تیم مرسدس بنز که این فصل موفق شد دومین عنوان 
قهرمانی در رقابت های فرمول یک را از آن خود کند، به عنوان شخصیت برتر 
سال 2014 انتخاب شد.همیلتون چهارمین راننده بریتانیایی است که دو بار 

فاتح عنوان قهرمانی رقابتهای اتومبیلرانی شده است.
 »راری مک ل��وری« گلف ب��از ایرلند ش��مالی، در جایگاه دوم ایس��تاد و

 »جو پاوی« دو و میدانی کار هم سوم شد.
همیلتون که با 34 درصد آرا به عنوان شخصیت برتر ورزشی سال انتخاب 
شد، گفت: من آنجا نشسته بودم و می گفتم مک لوری برنده می شود. فکر 

می کردم کسی دیگر اول خواهد شد.
همیلت��ون ب��ا 209 ه��زار و 930 رای از 620 ه��زار و 932 رای به عنوان 
شخصیت برتر سال انتخاب ش��د.مک لوری و پاوی در جایگاه های دوم و 

وسم قرار گرفتند.

 بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سپاهان که بعد از دیدار روز چهارشنبه خود مقابل 
گسترش فوالد تبریز به استراحتی 2 هفته ای رفتند، از روز چهارشنبه 3 دی تمرینات 

خود را آغاز می  کنند.
تیم اصفه��ان از روز ۷ دی برای برپایی اردویی 10 روزه راهی کیش می ش��ود و در 
این جزیره جنوبی کشور، اردویی را برگزار کرده و چند دیدار تدارکاتی در اصفهان 

برگزار می کند.
سپاهان در تعطیات نیم فصل لیگ برتر اردویی خارجی برگزار نمی کند و قرار است 

تمرینات بدنسازی این تیم اصفهانی در جزیره کیش برپا شود.
تیم اصفهانی که در ابتدای نیم فصل نخست لیگ برتر نتوانست نتایج چندان مناسبی 
کسب کند، در هفته های پایانی لیگ برتر عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و 

توانست در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار گیرد.
قرار است در صورت موافقت کادر فنی تیم سپاهان، بازیکنان خارجی مد نظر این تیم 

به جمع طایی پوشان اضافه شوند.

  

ذوب آهن 3 پیشگامان اردکان 2
 گیم ه��ا:25/21�14/25�16/25� 

)16/18�25/19
داور اول: نادرانصاری)داور بی��ن المللی( داوردوم:محمد رضا 

کاویان)داوربین المللی
نماینده فدراس��یون: محمود کشفی.س��الن ملت)ورزشگاه 
اختصاص��ی ذوب آه��ن(  )یکش��نبه 23آذرم��اه93(

تماشاگرحدود500نفر.
 درهفته ششم از دور رفت مس��ابقات والیبال قهرمانی لیگ 
دسته یک باشگاه های کش��ور،جام)زنده یاد حسین معدنی( 
ذوب آهن اصفهان میزبان تیم پیشگامان شفق اردکان صدر 
نشین گروه 2 بود، که دریک رقابت تنگاتنگ بازی رابا نتیجه 
3بر2به س��ود خود تمام کردوبا 13 امتیازو یک بازی کمتراز 
سایر رقیبان به صدر جدول صعود کرد وتیم پیشگامان در رده 
دوم جای گرفت.دراین بازی پر فراز ونش��یب  که در حد بازی 
های لیگ برتربود و130دقیقه به طول انجامید،تیم ذوب آهن 

دوچهره متفاوت داش��ت. ابتدای بازی مقتدرانه ظاهرشدوبا 
اینکه سه امتیاز جلو بود، روی چند اشتباه فردی گیم نخست 
راواگذار کرد،امادردو گیم بعدی قاطعانه وبا اختاف زیاد،روی 
درخشش عالی محمد سعیدی،ش��اهین حاج رسولیها، رضا 
خداپرست،پیام شعبانپور، هادسون ونتوراوفرزاد مابهرامی 
پاسور چیره دست وخوش��فکربه پیروزی دس��ت یافت ولی 
درگیم چهارم  با افتی فاحش واش��تباهات زیاد فردی به ویژه 
درگرفتن توپ های اول،نتیجه رابا اختاف 6 امتیازبه حریف 
واگذار کرد تا سرنوشت بازی به گیم پنجم کشیده شود،تیم 
پیش��گامان درگیم پنجم کام��ا برتر از  ذوب آهن، پیش��تاز 
بازی بود وتا یک قدم��ی پیروزی هم پیش رف��ت اما با اینکه 
14بر11پیش بود اس��یردفاع روی توربازیکن��ان بلند قامت 
ذوب آهن به ویژه محمد س��عیدی و حاج رسولیها وسرویس 
های ناب وبی نقص هادس��ون ونتورا،یارقدرتی وخارجی تیم 
میزبان از یکس��و واش��تباهات فاحش کادرفنی خود ازسوی 
دیگر شد که با گرفتن دو کارت زرد) کارت تاخیری( نتیجه را 
درپوئن های 14،15و16 به تساوی کشاند ومتعاقب آن مقهور 
دو سرویس ریسکی وبسیار قدرتی ونتورا شد تا مغلوب 18به 
16گیم پنجم ودرنهایت سه بردو این بازی حساس ودرعین 
حال بسیارارزشمند گشته وصدرجدول را از دست بدهد و در 
رده دوم قراربگیرد،ذوب آهن بی صبرانه انتظار بازی بعدی خود 
دردیداردربی را می کشد که باید به مصاف تیم پدافند اصفهان 
برود، این دیدارچهار شنبه هفته آینده در سالن آب وفاضاب 

اصفهان برگزار خواهد شد .

در ماجرای زندانی شدن سیاس��ی متضرر اصلی پرسپولیس و 
هوادارانش هستند که این روزها کم خون دل نخورده اند و سوال 
این اس��ت که تا چه زمانی باید در انتظار روشن شدن وضعیت 

مدیرعامل این باشگاه باشند؟
بیش از یک هفته از بازداش��ت حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس می گذرد. اینکه سیاسی چرا و به چه دلیلی 
بازداشت شده است، شاید به آن اندازه اهمیت نداشته باشد که 
باشگاه پرسپولیس نزدیک به 10 روز است مدیر ندارد، آن هم در 

یکی از حساس ترین مقاطع فصل.
هنوز به صورت شفاف مشخص نشده که حمیدرضا سیاسی چرا 
روز شنبه هفته گذشته به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت و از آنجا 
به جای بازگشت به باشگاه پرسپولیس، سر از اوین درآورد. هرچه 
هست سیاسی گرفتار زندان شده و باش��گاه مدیرعامل ندارد، 
مدیرعاملی که در زمان مدیریت خود در این باشگاه نه قائم مقامی 
انتخاب کرد و نه هیات مدیره ای کاربلد در باشگاه هست که در 

غیاب او کارهای باشگاه روی زمین نماند. 
اجرای قانون برای سیاسی اگر جرمی مرتکب شده باشد، خواسته 
همه مردم، حتی پرسپولیسی هاست اما در این بین آنچه متضرر 
می شود، پرسپولیس است و هواداران میلیونی اش که در این فصل 
کم خون دل نخورده اند و تمام امیدشان به نیم فصل لیگ برتر بود.

امادر فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر که زمان بازسازی تیم هاست 
اگر دیر بجنبی دستت از بهترین ها کوتاه می ماند و با اوضاعی که 
پرسپولیس دارد، فعاً دست درخشان از خرمای روی نخیل کوتاه 
است. درخشان بابک حاتمی را می خواهد، لیست بازیکنانش را 

داده، می خواهد تیمش را به اردو ببرد، ب��ازی تدارکاتی برگزار 
کند و ... اما کسی نیست که خواس��ته اش را اجرا کند. سیاسی 
که در زندان اس��ت و نزدیک ترین مقام اجرایی به او در باشگاه 
شاید کارمندی باشد که زودتر از همه به باشگاه می آید و دیرتر 

از همه می رود!
وزارت ورزش نیز این روزها به جای دخالت برای سروسامان دادن 
به اوضاع این باشگاه مردمی، سیاست سکوت را پیشه کرده است. 
بدون شک سیاسی و امثال او بزرگتر از اولی هوینس، مدیرعامل 
پیش��ین باش��گاه بایرن مونیخ نیس��تند که ب��ه خاطر تخلف 
مالیاتی به زن��دان افتاد و مجمع باش��گاه بای��رن مونیخ ضمن 
احترام به س��وابق مدیریتی او خیلی زود مدیریت باشگاه را به 
فردی دیگر س��پرد. حاال در کشور ما سیاس��ی به زندان افتاده 
و در غی��اب او کارهای باش��گاه پرس��پولیس روی زمین مانده 
اس��ت. به همین راحتی. امروز داریم وفای به عهد می کنیم اما 
 نمی دانیم که در اصل جف��ا می کنیم به یک��ی از مردمی ترین

 تیم های ایران.

درهفته ششم مسابقات قهرمانی لیگ دسـته یک والیبال کشور

ذوب آهن خوش شانس  تر از پیشگامان بود!
هیچ کس نیست، هیچ چیز سر جایش نیست

پرسپولیس  منتظر آزادی سیاسی ست!

ملی پوش اصفهانی قایقرانی لژیونر شد
 ملی پوش اصفهانی قایقرانی 
ایران که به ی��ک تیم آلمانی 
ملحق شده اس��ت تمرینات 
خ��ود را در آلم��ان پیگیری 

می کند.
احمدرضا طالیبان ملی پوش 
اصفهان��ی قایقرانی آب های 
آرام ای��ران ب��ه تی��م اس��ن 

)essen( آلمان پیوست.
وی از حدود س��ه هفته پیش تمرینات خود را با این تیم آلمانی آغاز 
کرده اس��ت. اردوی اول این تی��م 10 روز دیگر به اتمام می رس��د و 
طالبیان تا آغاز مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو با این تیم تمرین 

خواهد کرد و در مسابقات داخلی آلمان برای اسن پارو خواهد زد.
19 مدال آس��یایی از جمله مدال طای کایاک ت��ک نفره هزار متر 
بازی های آس��یایی 2010 گوان��گ ژو و مدال نقره همی��ن ماده در 

بازی های آسیایی 2014 اینچئون از جمله افتخارات طالبیان است.

 حضور مسلمان در استقالل
 منتفی شد

  س��عید آذری با اشاره به 
وضعی��ت تی��م فوتبال 
ذوب آهن اظهار داشت: 
تی��م نس��بت به س��ال 
گذش��ته در وضعی��ت 
بهتری قرار گرفته ولی با 
ای��ن وج��ود بازیکنان و 
کادر فن��ی باید س��خت 
تاش کنند، چرا که راه 
بس��یار دش��واری را در 
مقابل داریم.مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن با اش��اره به وضعیت 
حضور محسن مسلمان در تیم استقال بیان کرد: جدایی محسن 
مسلمان از باشگاه ذوب آهن و پیوستن آن به باشگاه استقال فعًا 
منتفی شده است.آذری با بیان اینکه هدف ذوب آهن در نیم فصل 
دوم، حضور در 9 تیم اول جدول لیگ برتر اس��ت، تصریح کرد: 
هدف ذوب آهن در دور برگشت مس��ابقات حضور در 9 تیم اول 
جدول رده بندی لیگ برتر بوده و اگر پست های خالی به خوبی 
جایگزین ش��وند، می توانیم در نیم فصل دوم مسابقات به خوبی 

حضور پیدا کنیم.

 یک اصفهانی  در اردوی
 تیم ملی وزنه برداری

حسین توکلی سرمربی تیم 
وزنه ب��رداری نوجوان��ان و 
جوانان کشورمان، در فاصله 
ح��دود 1۷0 روز ت��ا آغ��از 
رقابت ه��ای وزنه ب��رداری 
قهرمانی جوانان جهان، 15 
وزنه ب��ردار از جمل��ه یک 
وزنه بردار اصفهانی را برای 
حضور در نخستین مرحله از 
اردوی تیم جوان��ان فراخواند.به نق��ل از روابط عمومی فدراس��یون 
وزنه برداری، مهدی کردی )تهران(، علی میری و محسن دادرس اصل 
)آذربایجان غربی(، میاد اورنگی و رضا زارعی )فارس(، ایوب موسوی، 
رضا دهدار و علیرضا دهقان )خوزستان(، رسول نادری )اصفهان(، فرزاد 
زارعان )آذربایجان شرقی(، علی جوکار )سمنان(، پیمان جان و سعید 
رضازاده )اردبیل( و امیرحس��ین فضلی )مازن��دران( 15 وزنه برداری 
هستند که باید روز سه ش��نبه 25 آذرماه، در محل سالن وزنه برداری 

مجموعه ورزشی آزادی خود را به سرمربی تیم ملی معرفی کنند.
مرحله نخس��ت اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان جهت حضور در 
رقابت های جهانی س��ال 2015، از صبح فرداچهارش��نبه 26 آذرماه 

آغاز می شود. 

خرید خدمت بازیكنان 
سرباز شایعه است

با مطرح شدن الیجه خرید 
خدم��ت س��ربازي ب��راي 
تصویب در بودجه 94 شایعه 
خری��د خدم��ت بازیکنان 
س��رباز در محافل ورزشي 
مطرح شد.رسول خوروش 
سرپرس��ت تی��م فوتب��ال 
س��پاهان نیز این مساله را 
مطرح کرد و البته زماني که 
با این پرسش مواجه شد که این الیجه تا تصویب و تبدیل شدن به قانون 
به زمان زیادي نیاز دارد و آیا استعام الزم براي مشمول شدن بازیکناني 
که کارت پایان خدمتشان باطل شده است انجام شده گفت: اینها فقط 
در حد صحبت و احتماالت است و هنوز هیچ آئین نامه اي به دست ما 

نرسیده تا در این مورد بررسي شود. 

 سرقت از مدافع استقالل 
در آمل!

مدافع تیم فوتبال استقال به 
دلیل س��رقت کیف و تلفن 
همراهش در جاده ش��مال 

دچار دردسر شد.
 حنی��ف عم��ران زاده که به 
تازگی یک گوشی جدید اپل 
6 خریده بود، دو روز پیش به 
شمال کشور رفت تا با خانواده 
خود دیدار کند.وی هنگامی 
که به شهرستان آمل رسید، 
در پمپ بنزین پس از سرقت موبایل و کیف پول خود دچار دردسر شد. 
البته عمران زاده قصد دارد از طریق مراجع قضایی شکایتی را تنظیم و با 
بازبینی فیلم دوربین پمپ بنزین مربوطه، فردی که موبایل و کیف او را 
به سرقت برده شناسایی کند.مدافع استقال سال گذشته نیز با دردسر 
گم شدن موبایلش در یکی از س��فرهای این تیم مواجه شد و حتی برای 

بازگرداندن آن مژدگانی در نظر گرفت، اما خبری از تلفن همراه او نشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد روز یکشنبه 
در حال��ی تهران را به مقصد ژوهانس��بورگ 
ترک کرد که در آس��تانه جام جهانی یکی از 
بی برنامه ترین اردوهای تی��م ملی در انتظار 

ملی پوشان است. 
اردوی که مانن��د دوران پیش از جام جهانی 
و با پافشاری کارلوس کی روش در آفریقای 
جنوبی برگزار می شود و این سوال را به ذهن 
متب��ادر می کند ک��ه چرا آفریق��ای جنوبی 
 مقصد اردوی تدارکاتی تیم ملی ایران شده

 است؟
بی ش��ک یک��ی از قابلیت های مدی��ری در 
حد ریاس��ت فدراس��یون فوتبال یک کشور 
باید در رواب��ط بین الملل او باش��د. مدیری 
که با ش��ناخت از جای��گاه کش��ورمان پای 
تیم های بزرگ جهان را به ای��ران باز کند و 
با رایزنی های فراوان موجب هرچه بیش��تر 
 و بهت��ر شناخته ش��دن فوتبال کش��ورمان

 شود.
 آنچه ام��ا این روزه��ا در فوتبال م��ا حاکم 
 اس��ت روی��ه ای کاما خ��اف ای��ن جریان

 است.
نمون��ه ب��ارز ای��ن ماج��را را می توانی��م در 
 اردوی تدارکات��ی تی��م مل��ی پی��ش از 
 جام ملت ها در آفریقای جنوبی جس��ت وجو 

کنیم. 
جایی که با سردرگمی های فراوان تیم ملی 
به یکی از بی برنامه ترین اردوهای تاریخ خود 
رفته اس��ت. اردویی که هنوز معلوم نیست 
تیم ملی در آن قرار اس��ت با چه تیمی دیدار 
 کند و رقبای تدارکاتی ایران چه کشورهایی

 هستند.
پی��ش از ای��ن اردو کارل��وس ک��ی روش 
از عاقه من��دی خ��ود ب��ه برگ��زاری س��ه 
دی��دار تدارکاتی ب��ا یکی از تیم ه��ای کنیا، 
آفریق��ای جنوب��ی، زیمباب��وه، تانزانی��ا و 
بوتس��وانا خب��ر داده ب��ود ام��ا ب��ا توجه به 
ناهماهنگی های ص��ورت گرفته در برگزاری 
 اردوی تیم مل��ی هیچ ی��ک از بازی ها رزرو 

نشد.
 زیمباوه تنها تیمی بود ک��ه پذیرفت بدون 
دریافت پول ب��ا تیم ملی کش��ورمان دیدار 
کند و تنها هزینه  س��فر آن ها را بپردازد که 
 این پیشنهاد هم از سوی تیم ملی کشورمان

 رد شد. 
رس��انه ها در حال حاضر آفریقای جنوبی را 
تنها حری��ف تدارکاتی احتمال��ی تیم ملی 

کشورمان می دانند. 
آن هم در صورتی ک��ه رایزنی های کارلوس 
ک��ی روش در ای��ن زمینه ج��واب بدهد و او 
بتواند با توجه ب��ه ارتباطاتی که در آفریقای 

جنوبی دارد ای��ن تیم را راضی ب��ه برگزاری 
یک دی��دار تدارکات��ی کند. به ای��ن ترتیب 
ش��اید تیم مل��ی ای��ن ش��انس را داش��ته 
باش��د که یک ب��ازی با تی��م مل��ی و احیانا 
 یکی دو ب��ازی هم ب��ا تیم های باش��گاهی 

داشته باشد.
سوال اما اینجاست که چرا تیم ملی با چنین 
وضعیت آش��فته ای راهی افریق��ای جنوبی 
شده است؟ هماهنگی های اردوی تیم ملی را 
چه افرادی انجام داده اند که اردوی تیم ملی 
چنین آش��فته و بی برنامه است؟ بی اطاعی 
کمیته روابط بین الملل فدراس��یون فوتبال 
از هماهنگی های این اردو چه معنی می تواند 
داش��ته باش��د؟ اصرار بیش از حد کارلوس 
کی روش ب��ه برگ��زاری ارودوی تیم ملی در 
آفریقای جنوبی ب��ه چه دلیلی اس��ت؟ آن 

هم در حالی که برنامه های تیم ملی به هیچ 
وجه مشخص نیست؟ متاسفانه فدراسیون 

فوتبال همچن��ان بر همان پاش��نه قدیمی 
می چرخد و نزدیکی به ج��ام ملت ها و لزوم 

حمایت همه جانبه از تیم ملی مانع می شود 
تا خیلی ها در حقایقی که در این فدراسیون 
 و حول این تی��م می گذرد موش��کافانه نگاه

 کنند.
س��رمربی تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران از 
مس��ووالن خواس��ت راه حلی ب��رای اضافه 
 ش��دن بازیکنان کلی��دی به تی��م ملی پیدا 

کنند.
کارلوس کی روش به محض ورود به فرودگاه 
شهر ژوهانس��بورگ درباره اهداف تیم ملی 
از تش��کیل اردوی آفریق��ای جنوبی گفت: 
مهمتری��ن هدف��ی ک��ه در اردوی آفریقای 
جنوب��ی داریم این اس��ت که س��عی کنیم 
آماده س��ازی خوبی داش��ته باش��یم. برای 
 رس��یدن به این هدف من ب��ه بازیکنان نیاز 

دارم. 

م��ن از همی��ن ج��ا از مس��ووالن محت��رم 
درخواست خاضعانه دارم که شرایط را برای 
حضور بعضی بازیکنان کلیدی که در اختیار 

نداریم، فراهم کنند.
وی ادامه داد: مسووالن فدراسیون فوتبال و 
مربیان تیم ملی در این مدت گذشت زیادی 
از خودشان نشان داده اند. ماه ها بدون اینکه 
دریافتی داشته باشیم س��خت مشغول کار 

بودیم تا تیم ملی به اهدافش برسد. 
بعض��ی مواق��ع ب��دون داش��تن امکان��ات 
و تجهی��زات و ب��دون انجام بازی دوس��تانه 
تاش کردی��م به تی��م ملی ای��ران خدمت 
کنیم اما ب��از هم تک��رار می کنم رس��یدن 
 ب��ه موفقی��ت ب��دون بازیکن��ان محق��ق

 نمی شود.
س��رمربی تیم ملی تاکید کرد: ب��ا احترامی 
که برای مس��ووالن قائل هس��تیم خاضعانه 
 می خواه��م که راه��کاری پیدا کنی��م تا به 
تیم ملی کمک ش��ود، آن هم ب��دون اینکه 

هزینه ای صورت گیرد. 
ما می خواهی��م انتظار و توق��ع 65 میلیون 
ایرانی را ب��رآورده کنیم و با کم��ال احترام 
از مس��ووالن می خواه��م که ب��رای حضور 
 ای��ن بازیکن��ان ب��ه تی��م مل��ی کم��ک 

کنند.
کی روش در پاسخ به این س��وال که تکلیف 
بازی ه��ای دوس��تانه در اردوی آفریق��ای 
جنوب��ی چ��ه می ش��ود، گف��ت: ت��ا زمانی 
که بازیکنان را در اختیار نداش��ته باش��یم، 
 مطلب��ی را نمی توانیم درب��اره این موضوع

 بگوییم.
وی در پای��ان گفت: در ج��ام جهانی تاش 
کردی��م ک��ه احت��رام باالی��ی را به دس��ت 
بیاوریم. این بار هم درخواس��ت داریم که با 
یک نیت خیر راه حل مناس��بی پیدا ش��ود 
 تا انتظ��ارات 65 میلی��ون ایرانی ب��رآورده 

شود.
رویارویـي بـا تیم هاي باشـگاهي 

آفریقا
اولین حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران 
در اردوی آفریقای جنوبی فردا)چهارشنبه( 

مشخص خواهد شد.
تیم ملی فوتبال در حالی به آفریقای جنوبی 
رس��ید که هنوز هی��چ دی��دار تدارکاتی در 
ای��ن اردوی 10 روزه پی��ش بین��ی نش��ده 
اس��ت اما به گفته مس��ووالن فدراسیون تا 
روز چهارش��نبه اولی��ن حری��ف تدارکاتی 
تیم ملی در این اردو مش��خص می شود. به 
نظر می رس��د تیم های لیگ برت��ری آفریقا 
 حریفان ش��اگردان ک��ی روش در این اردو

 باشند.

چرا باز هم آفریقای جنوبی مقصد اردوی تیم ملی فوتبال شد؟

چهارشنبه، معرفي اولین حریف ایران
خاضعانه می  خواهم مشکل بازيکنان را حل کنيد

اصغر 
قلندری

 زیمبـاوه تنهـا تیمی بـود که 
پذیرفت بـدون دریافت پول 
با تیـم ملی کشـورمان دیدار 
کند و تنها هزینه  سـفر آن ها 
را بپردازد که این پیشنهاد هم 
 از سـوی تیم ملی کشـورمان

 رد شد



اخبار کوتاه یادداشت سه دستگاه خودروی مسروقه در چهارمحال وبختیاری کشف شد
 رییس پلیس آگاهی چهارمحال وبختیاری گفت: سه دس��تگاه خودروی مسروقه در 
استان کشف شد. فضل اهلل برزویی افزود : درپی دستگیری یک سارق حرفه ای خودرو 
توسط کالنتری 11 شهرکرد و کشف یک دستگاه پراید سرقتی و ارجاع پرونده به اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای در خصوص سایر جرایم احتمالی 

از متهم صورت گرفت.
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معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: روند رشد تحقیق و پژوهش در این استان از 
وضعیت مطلوبی برخوردار است.سیامک سلیمانی دشتکی 
در آیین نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه فجر 
اسالم شهرکرد اظهار کرد: تحقیق و پژوهش باعث ارتقای 
فرهنگ علمی مردم می شود.وی گفت: باید به تحقیقات 
علمی دانش آموزان و دانشجویان اهمیت داده شود تا بتوان 
در آینده زمینه رشد بیشتر این اس��تعدادها و استفاده از 
آن ها در زمینه های مختلف را فراهم کرد.سلیمانی دشتکی 
تأکید کرد: توسعه کانون های دانش بنیان و اجرای فن بازار 
در ایجاد اشتغال جوانان نقش بسزایی دارد که باید در این 
زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.این مسوول افزود: اکنون 
موضوع پژوهش به عنوان یک ضرورت در آموزش و پرورش 
مطرح است که الزم است در این زمینه برنامه ریزی های 
الزم برای دستیابی به اهداف مورد نظر انجام شود.معاون 
توس��عه مدیریت و منابع انسانی اس��تاندار چهارمحال و 

بختیاری تصریح کرد: برنامه ه��ای آموزش و پرورش باید 
مبنای پژوهش��ی و علمی داشته باش��د تا بتوانیم زمینه 
پرورش استعدادهای نخبه را بیشتر از گذشته فراهم کنیم.

سلیمانی دشتکی اظهار داش��ت: با توجه به حرکت مسیر 
پیشرفت و توسعه کشور، دغدغه اصلی تصمیم گیران باید 

با هدف کاربردی شدن پژوهش ها باشد.
نمایش�گاه دس�تاوردهای علمی، پژوهش�ی 

چهارمحال و بختیاری افتتاح شد
ششمین جش��نواره و نمایش��گاه دس��تاوردهای علمی، 
پژوهش��ی و فناوری چهارمحال و بختیاری در نخستین 
روز از هفته پژوهش افتتاح شد.رییس پارك علم و فناوري 
چهارمحال و بختیاري در حاشیه افتتاح این نمایشگاه ایران 
اظهارکرد: این نمایشگاه با 36 غرفه دستاوردهای علمی، 
پژوهشی و فناوری ادارات، دستگاه های دولتی و غیردولتی 
و دانشگاه های اس��تان را به نمایش گذاشته است.رحیم 
ابراهیمی افزود: رادیو نمایشگاه، ایستگاه نقاشی، ایستگاه 

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرکرد گفت: باید تبلیغات برگزاری مراسم ارتحال 
پیامبر اعظم)ص( گسترده تر شود. نوذر حیدری در ستاد پیامبر اعظم)ص( با بیان اینکه 
تجمع مردم و هیات های مذهبی شهرستان شهرکرد در امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون 
با خواندن زیارت نامه حضرت رسول همراه است، گفت: این مراسم راس ساعت 11 صبح 
روز یکشنبه برگزار خواهد شد.وی از دستگاه های مربوطه که در راستای برگزاری تجمع 
هیات های مذهبی و مردم تالش و همکاری داشتند، تقدیر و تشکر کرد و بیان کرد: مردم 
همیشه ثابت کردند که در صحنه حضور دارند و ما مسووالن نباید نگران حضور مردم در 

صحنه باشیم.حیدری با اش��اره بر اینکه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به خصوص در 
زمینه فرهنگی و مذهبی باید فعالیت ها و اقدامات رونق بیشتری در جامعه داشته باشد، 
تصریح کرد: تبلیغ��ات و هماهنگی های الزم در جهت برگزاری مراس��م ارتحال حضرت 

محمد)ص( باید بیش از پیش باشد.
وی با بیان اینکه مراسم ارتحال پیامبر و خواندن زیارت نامه حضرت رسول باید در تمامی 
مدارس و دس��تگاه های مربوطه روز 27 صفر ص��ورت گیرد، یادآور ش��د: در بخش ها و 

شهرهای شهرستان باید برنامه ریزی توسط بخشداران و شهرداران انجام شود.

فعالیت و اندیشه و برنامه طرح سوال از فعالیت های جنبی 
نمایشگاه اس��ت که با هدف ایجاد فضای مشارکتی برای 

بازدیدکنندگان اجرا می شود.
وی همچنین  از رونمایی س��ه طرح علمی و صنعتی دانه 
مالت تیره، آردهای تخصصی شده و سبوس فرآوری شده 
که با مش��ارکت صنعت، معدن و تجارت ب��ا این مرکز به 
 فرآوری رسیده اس��ت در اولین روز از هفته پژوهش خبر

د اد و  گفت: در طول این هفته از سایر طرح ها نیز رونمایی 
خواهد شد.

ابراهیمی، س��انتریفیوژ 18000 دور، کپر دس��تی و کپر 
نیوماتی��ک دس��تی و کولین��گ باکس ک��ه از طرح های 
ارایه ش��ده از س��وی ش��رکت های فعال در پارك علم و 
 فناوری و چ��راغ ال ای دی گردان و نگهدارنده باتری های

 یو پی اس، از طرح های ارایه ش��ده توس��ط حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات نی��روی انتظامی اس��تان را از دیگر 
طرح هایی برشمرد، که در هفته پژوهش رونمایی می شوند. 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان واقع در 
آموزشکده فنی پس��ران تا 27 آذر از ساعت 9 صبح تا 17 

پذیرای عالقه مندان حوزه علم و فناوری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری استاندار برتر 

کشور معرفی شد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری به عنوان استاندار نمونه 
و فعال کش��ور در امر پژوهش معرفی ش��د.وزیر کشور از 
استاندار چهارمحال و بختیاری به عنوان استاندار نمونه و 

فعال کشور در امر پژوهش تقدیر کرد.
تقدیر عبدالرضا رحمانی فضلی از قاسم سلیمانی دشتکی 
در آیین گش��ایش پانزدهمین نمایش��گاه دستاوردهای 
پژوهش و فناوری کشور صورت گرفت.استاندار چهارمحال 
و بختیاری برای توسعه امر پژوهش در یک سال گذشته 

فعالیت چشمگیر و شبانه روزی داشته است.

 معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

رشد تحقیق و پژوهش در بام ایران مطلوب است
نصب 50دستگاه آبگرمکن 

خورشیدی درلردگان
 مدیرکل منابع طبیعی وآبخی��زداری چهارمحال 
وبختیاری ازنصب 50دستگاه آبگرمکن خورشیدی 
درروستاهای جنگل نشین وسخت گذر شهرستان 

لردگان درآذرماه جاری خبرداد.
خس��روعبدالهی جلوگیری از قطع درختان وحفظ 
پوش��ش جنگلی شهرس��تان ل��ردگان را از اهداف 

اجرای این طرح عنوان کرد .
وی افزود:ب��ا نص��ب آبگرمک��ن های خورش��یدی 
 ح��دود50 خانوارازخدم��ات این ط��رح بهره مند

 می شوند.
وی ادام��ه داد: هزین��ه ه��ر دس��تگاه آبگرمک��ن 
خورش��یدی حدود 18میلیون ریال است که پنج 
میلیون ریال آن توسط مردم ومابقی ازسوی اداره 

کل منابع طبیعی تامین می شود.
عبدالهی چهارمح��ال وبختیاری را ازاس��تان های 
پیش��رو دراین زمینه خواند وگفت: اداره کل منابع 
طبیعی استان سال گذشته نخس��تین استانی بود 
که اقدام به نصب آبگرمکن خورش��یدی درمناطق 

سخت گذر شهرستان لردگان کرد .
مرکز شهرستان لردگان در فاصله 160کیلومتری 

مرکز چهارمحال وبختیاری واقع شده است.

تولید  320 هزار تن میلگرد 
فوالدی دراستان 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون 320 هزار 

تن میلگرد فوالدی در این استان تولید شد.
س��ید نعیم امامی افزود:این میزان میلگرد فوالدی 
تولید شده در استان به بازارهای عراق و افغانستان 
صادر ش��ده اس��ت.به گفته وی، از ابتدای امس��ال 
تاکنون تولید فوالد در این استان چهار هزار میلیارد 

ریال و هشت میلیون دالر ارزآوری در بر داشت.
 امامی با تش��ریح عملیات اجرایی طرح فوالد یک 
میلیون تنی چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح 
به مجموع پیش��رفت فیزیک��ی 54 درصدی که در 
بخش احیا 80 درصد و در قس��مت فوالدسازی نیز 

بیش از 38 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مجتم��ع فوالد ی��ک میلی��ون تن��ی چهارمحال و 
بختیاری در شهر سفید دش��ت شهرستان بروجن 

واقع شده است.

جشنواره علمی پژوهشی مهندسین 
نوآور برگزار می شود

مسوول سازمان بس��یج مهندس��ین صنعتی و عمران چهارمحال و 
بختیاری از برگزاری جشنواره مهندسین نوآور، فن آفرین و پژوهشگر 

بسیجی دراین استان خبر داد
مهدی ح��ق وردی طاقانکی با اش��اره به برگزاری جش��نواره علمی 
پژوهشی مهندسین نوآور در چهارمحال و بختیاری، افزود: جشنواره 
مهندسین نوآور، فن آفرین و پژوهشگر بسیجی در پنج بخش انرژی، 
صنعت، فن آوری اطالعات، معدن و عمران و معماری برگزار می شود.

وی، ادامه داد: زمان ارایه آثار به دبیرخانه جشنواه واقع در کانون های 
بسیج مهندسین صنعتی استان تا 19 دی ماه است.مسوول سازمان 
بسیج مهندس��ین صنعتی اس��تان گفت: این جش��نواره با همکاری 
 این سازمان و بس��یج مهندس��ین عمران و معماری اس��تان برگزار 
می شود و تلفن های سازمان بس��یج مهندسین صنعتی در شهرکرد 
ب��ه ش��ماره، 03833343623، در ل��ردگان 03833443309، 
بروج��ن 03834239391 و فارس��ان 038333226102، آماده 
 پاسخگویی به سواالت عالقه مندان ش��رکت در این جشنواره علمی

 پژوهشی است.

بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی  
استان  تشدید می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اشاره به کشف 3 تن 
مواد غذایی و بهداشتی فاسد در شهرکرد، سامان و بن از تشدید نظارت بر 
مراکز فروش مواد غذایی و بهداشتی در سطح استان خبر داد.عبدالمجید 
فدایی اظهار داشت: بیش از 3 تن مواد غذایی و بهداشتی فاسد در 8 ماهه 
امسال از 3 شهرستان شهرکرد،  بن و سامان جمع آوری و معدوم شد.وی 
افزود: این مواد با 16 هزار و 74 بازدید در ساعات اداری و 13 هزار بازدید 
خارج از ساعات اداری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی 

کشف و ضبط شده است.

 نابینایان مهارت های فنی 
را آموزش می بینند

 سرپرس��ت بهزیس��تی چهارمحال وبختی��اری گفت: زمین��ه ارایه 
آموزش های فنی و حرفه ای ویژه نابینایان در استان فراهم شد.

محمد میرزایی در نشست با مدیرکل فنی و حرفه ای استان وانجمن 
نابینایان افزود: ارایه آموزش های فنی و حرفه ای با اولویت کامپیوتر 
 یکی از نیازهای جامعه هدف این س��ازمان اس��ت.وی گف��ت: ارایه

 آموزش ه��ای فنی و حرفه ای زمینه ایجاد اش��تغال و رفع مش��کل 
بیکاری جامعه هدف بهزیس��تی را فراهم م��ی کند.میرزایی افزود: 
هم اکنون 29هزار معلول در استان شناس��ایی شده که از این تعداد 
دو هزار و 363 نفر نابینا هس��تند که ازاین تع��داد یکهزار و 700 نفر 
ازخدمات مس��تمر بهزیستی شامل مس��تمری، کمک هزینه ایاب و 
ذهاب، هزینه درمان،کمک هزینه تحصیلی، وس��ایل توانبخش��ی و 

آموزشی بهره مندند. 

معاون فرماندار شهرکرد خواستار شد:
تبلیغات گسترده برای برگزاری مراسم ارتحال پیامبر)ص(

این نمایشگاه ایران 
اظهارکرد: این 

نمایشگاه با 36 غرفه 
دستاوردهای علمی، 

پژوهشی و فناوری 
ادارات، دستگاه های 
دولتی و غیردولتی و 

دانشگاه های استان را 
به نمایش گذاشته است
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حصر وراثت
9/527 خانم بتول فنائیان خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 977 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4589/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/8/3 تاریخ  در   899 بشناسنامه  پور  صدوقی  محمود  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ش.ش  پور  صدوقی  زینب   -2 )فرزند(   188 ش.ش  پور  صدوقی  مهناز  ذیل:1-  افراد 
124 )فرزند( 3- منیره صدوقی پور ش.ش 7119 )فرزند( 4- بتول فنائیان خوراسگانی 
ش.ش 977 )همسر( 5- اصغر صدوقی پور ش.ش 23031 )پدر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24959 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 3215  معینی  آقای محمدتقی   9/528
کالسۀ 4574/93  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدحسین معینی بشناسنامه 6 در تاریخ 1393/8/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و 
یک اوالد دختر و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- جواد معینی به شماره شناسنامه 
2320 )فرزند متوفی( 2- محمدتقی معینی به شماره شناسنامه 3215 )فرزند متوفی( 
پور  فاطمه کرم  متوفی( 4-  )فرزند  با کدملی شماره 1270515209  معینی  3- سمانه 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  با شماره شناسنامه 60899 )همسر متوفی( والغیر. 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:24962  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/529 آقای سید محمود طباطبایی دارای شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4473/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید علی طباطبائی پزوه بشناسنامه 1325 در تاریخ 4 آبان 
ماه 1391 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
شماره  به  کشانی  صغری  زیر:1-  شرح  به  فرزند  هفت  و  دائمی  همسر  یک  به  است 
شناسنامه 39172 )زوجه متوفی( 2- نیره السادات طباطبائی پزوه ش.ش 9610 )فرزند 
متوفی( 3- مهرالسادات طباطبائی پزوه ش.ش 24940 )فرزند متوفی( 4- بدرالسادات 
طباطبائی پزوه ش.ش 2314 )فرزند متوفی( 5- منصوره طباطبائی پزوه ش.ش 2186 
)فرزند متوفی( 6- سید احمد طباطبایی پزوه ش.ش 82 )فرزند متوفی( 7- سید محمود 
طباطبائی پزوه ش.ش 12 )فرزند متوفی( 8- سید محمد طباطبائی ش.ش 2113 )فرزند 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24965 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   116 شماره  شناسنامه  دارای  آقااسماعیلی  مریم  خانم   9/530
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  4599/93ح10  کالسۀ  به 
تاریخ 30  داده که شادروان حمیدرضا صدرالدین بشناسنامه 547 در  چنین توضیح 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1393 شهریور 
منحصر است دو فرزند پسر و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- مریم آقا اسماعیلی 
 1272813851 ملی  شماره  صدرالدین  محسن   -2 متوفی(  دائمی  )همسر   116 ش.ش 
)فرزند متوفی( 3- متین صدرالدین شماره ملی 1272288587 )فرزند متوفی( والغیر. 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24967 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
9/531 خانم ملوک بابازاده دارای شناسنامه شماره 2000 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4600/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه   1393/3/31 تاریخ  در   11 بشناسنامه  بابازاده  عباسعلی  شادروان  که 
 5 و  پسر  به سه  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  خود 
اوالد دختر و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- محمد بابازاده ش.ش 984 )پسر متوفی( 
)پسر   1006 بابازاده ش.ش  3- حسن  متوفی(  )پسر   1676 بابازاده ش.ش  حیدر   -2
متوفی( 4- جهان بابازاده ش.ش 24 )دختر متوفی( 5- ملک بابازاده ش.ش 867 )دختر 
متوفی( 6- زهره بابازاده ش.ش 1036 )دختر متوفی( 7- مهری بابازاده ش.ش 1056 
)دختر متوفی( 8- ملوک بابازاده ش.ش 2000 )دختر متوفی( 9- فاطمه عزیزی ش.ش 
729 )همسر دائمی متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:24968 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   55730 شماره  شناسنامه  دارای  آفارانی  ابراهیمی  مجید  آقای   9/532
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4603/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس ابراهیمی آفارانی بشناسنامه 36707 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/10/12 تاریخ  در 
ابراهیمی آفارانی ش.ش 55729 )فرزند(  افراد ذیل:1- حمید  مرحوم منحصر است به 
آفارانی ش.ش  ابراهیمی  سعید   -3 )فرزند(   55730 آفارانی ش.ش  ابراهیمی  2-مجید 
74 )فرزند( 4- طاهره ابراهیمی آفارانی ش.ش 1601 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24970 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   9120 شماره  شناسنامه  دارای  الیادرانی  کدخدائی  محسن  آقای   9/533
دادخواست به کالسۀ 4605/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  در   60 بشناسنامه  الیادرانی  کدخدائی  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
92/12/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
حسین   -2 )فرزند(   47161 ش.ش  الیادرانی  کدخدائی  منصور  ذیل:1-  افراد  به  است 
الیادرانی ش.ش 9120  کدخدائی  3- محسن  )فرزند(  الیادرانی ش.ش 1745  کدخدائی 
)فرزند( 4- عبدالرسول کدخدائی الیادرانی ش.ش 2047 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24975 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/534 آقای ایمان فروتن دارای شناسنامه شماره 72751 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4637/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فیض ا... فروتن مبارکه بشناسنامه 18 در تاریخ 93/7/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- ایمان 
فروتن مبارکه ش.ش 72751 )فرزند( 2- آرمان فروتن مبارکه ش.ش 5828 )فرزند( 3- 
آرزو فروتن مبارکه ش.ش 698 )فرزند( 4- بتول دهقانی مبارکه ش.ش 925 )همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24976 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/535 آقای حسین شیروانی با وکالت حمیدرضا هادی دارای شناسنامه شماره 50673 
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  4629/93ح10  به کالسۀ  دادخواست  به شرح 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی شیروانی بشناسنامه 784 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/7/21 تاریخ 
منحصر است به افراد ذیل:1- حسین شیروانی ش.ش 50673 )فرزند( 2- بتول شیروانی 
ش.ش 44862 )فرزند( 3- محبوبه شیروانی ش.ش 50674 )فرزند( 4- مهناز شیروانی 
ش.ش 68345 )فرزند( 5- مژگان شیروانی ش.ش 54377 )فرزند( 6- فرخنده شفیعی 
قهدریجانی ش.ش 222 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:24978 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   387 شماره  شناسنامه  دارای  نژاد  جوادی  محمود  آقای   9/536
به کالسۀ 4627/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ 93/5/27  بتول بحق بشناسنامه 43908 در  داده که شادروان  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
عبدا... جوادی نژاد ش.ش 574 )فرزند( 2- اسدا... جوادی نژاد ش.ش 199 )فرزند( 3- 
احمد جوادی نژاد ش.ش 126 )فرزند( 4- محمود جوادی نژاد ش.ش 387 )فرزند( 5- 
مرتضی جوادی نژاد ش.ش 532 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:24980 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/537 آقای احمدرضا جهانبخش دارای شناسنامه شماره 76149 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 46211/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/3/21 تاریخ  در   93 بشناسنامه  جهانبخش  علیرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
سه فرزند پسر یک اوالد دختر و یک هسمر دائمی به شرح زیر:1- حسین جهانبخش 
ش.ش 530 )پسر متوفی( 2- مهدی جهانبخش ش.ش 2078 )پسر متوفی( 3- احمدرضا 
)فرزند(   2724 ش.ش  جهانبخش  ریحانه   -4 متوفی(  )پسر   76149 ش.ش  جهانبخش 
5- زهرا طائب پور ش.ش 38427 )همسر دائمی متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24981 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   5410047338 شماره  کدملی  دارای  سرارودی  دانش  محمد  آقای   9/538
دادخواست به کالسۀ 4614/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا دانش سرارودی بشناسنامه 37 در تاریخ 
1391/7/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک فرزند پسر و دو اوالد دختر و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- محمد دانش 
سرارودی به شماره ملی 5410047338 )پسر متوفی( 2- فرزانه دانش سرارودی به 
ملی  به شماره  دانش سرارودی  فرانک   -3 متوفی(  )دختر  ملی 1160069972  شماره 
5410188896 )دختر متوفی( 4- افسانه شریفی سرارودی به شماره ملی 549600749 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  )همسر متوفی( والغیر. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:24982 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/539 خانم طاهره خواجه ارزانی دارای شناسنامه شماره 670 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4635/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
مرداد   22 تاریخ  در   58642 بشناسنامه  خواندابی  حسن  شادروان  که  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1391
طاهره  زیر:1-  شرح  به  دختر  فرزند  دو  و  پدر  و  مادر  و  دائمی  همسر  یک  به  است 
خواجه ارزانی ش.ش 670 )همسر دائمی متوفی( 2- زهرا پارسا ش.ش 6897 )مادر 

متوفی( 3- ابراهیم خواندابی ش.ش 878 )پدر متوفی( 4- فاطمه خواندابی به شماره ملی 
1273811909 )فرزند متوفی( 5- بهاره خواندابی به شماره ملی 1274241952 )فرزند 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24983 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به کالسۀ  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2  9/540 خانم زهره رحیمی 
4634/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر رنجکش بشناسنامه 631 در تاریخ 24 مهرماه 1393 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی 
و دو دختر و یک پسر به شرح زیر:1- زهره رحیمی شماره شناسنامه 2 )همسر دائمی 
متوفی( 2- سارا رنجکش شماره ملی 1274118824 )فرزند متوفی( 3- عارفه رنجکش 
شماره ملی 1272142371 )فرزند متوفی( 4- امیر رنجکش شماره ملی 1273313003 
را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  )فرزند متوفی( والغیر. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:24985 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به شرح دادخواست  احترام رحیمی آدرگانی دارای شناسنامه شماره 8  9/541 خانم 
به کالسۀ 4624/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ 93/2/29  در   6 بشناسنامه  ایزدی  تقی  علی  که شادروان  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
مجید ایزدی ش.ش 2110 )فرزند( 2- سعید ایزدی ش.ش 2213 )فرزند( 3- اعظم ایزدی 
ایزدی ش.ش  )فرزند( 5- زینت  ایزدی ش.ش 63032  )فرزند( 4- مریم  ش.ش 1370 
20906 )فرزند( 6- احترام رحیمی ادرگانی ش.ش 8 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24986 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/542 خانم زهرا احمدی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4611/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی احمدی قوهکی بشناسنامه 535 در تاریخ 93/8/28 اقامتگاه دائمی 
ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
ابوالفضل احمدی قوهکی ش.ش 0372324665 )فرزند( 2- فاطمه احمدی قوهکی ش.ش 
0372963501 )فرزند( 3- فاطمه احمدی ده رجبی ش.ش 14 )مادر( 4- زهرا احمدی 
ش.ش 20 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:24988 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/544 خانم مهین رضایی فالورجانی دارای شناسنامه شماره 893 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4626/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   13 بشناسنامه  شمس آبادی  کریمیان  مسعود  شادروان  که  داده  توضیح 
93/6/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- شاهین کریمیان شمس آبادی ش.ش 11381 )فرزند( 2- شهریار 
ش.ش  شمس آبادی  کریمیان  شراره   -3 )فرزند(   110 ش.ش  شمس آبادی  کریمیان 
)فرزند( 5- مهین رضائی  )فرزند( 4- شهره کریمیان شمس آبادی ش.ش 2056   553
فالورجانی ش.ش 893 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:24990 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



طب سنتی 

 گیاهانی که در قرآن
 از آن یاد شده!

دریچه 

دستگاه شیاطنی 

باستان شناسان پیکر مومیایی یک زن 
پروئی را که هزار س��ال پیش زندگی 
می کرد در موزه فرانس��ه ب��ه نمایش 
خواهند گذاش��ت.  ای��ن مومیایی به 
خاطر ش��کل ظاهری اش که همچون 
یک جنین بدن خ��ود را قبل از مرگ 
جمع کرده مورد توجه باستان شناسان 
قرار گرفته است. این مومیایی در یک 
معبد باستانی در منطقه »پاجاکاماک«  
در لیمای پرو پیدا شده است. به عقیده 
باستان شناسان این زن مومیایی شده 
حدود 50 س��ال سن داش��ته که طی 

یک مراسم تشریفاتی جان س��پرده است. دانش��مندان می گویند با نمایش این 
مومیایی به زودی عموم مردم می توانند از آن دیدن کنند. به نظر می رس��د زن 
متعلق به تمدن اینکاها بوده اس��ت. این مومیایی به همراه 80 مومیایی دیگر که 
به نظر می رسد طی یک آیین مذهبی به خاک سپرده شده اند، کشف شده است. 
سایتی که این مومیایی ها در آن کشف شده شامل 600 هکتار زمین خشک است 
که به عنوان یکی از مهم ترین س��ایت های باستان شناسی ش��ناخته شده است. 
باستان شناسان می گویند زن مومیایی ش��ده قبل از مرگ درد زیادی کشیده و 

پاهای خود را در بغل گرفته و به همان شکل مرده است.

  زردچوب��ه جزو ادویه هایی اس��ت که 
در کشورهای آسیایی کاربرد ویژه ای 
دارد. رنگ زرد - نارنجی آن ناش��ی از 
رنگدانه ای به نام کورکومین است. این 
رنگدانه خطر ابتال به دمانس یا همان 

زوال عقل را کاهش می دهد.
محققان بعد از بررسی های الزم به این 
نتیجه رس��یدند حافظه کاری افرادی 
که زردچوبه مص��رف کرده اند افزایش 
پیدا کرده اس��ت اما با مصرف دارچین 

تغییری در آن مشاهده نمی شود.
باید بدانی��د که بهب��ود حافظه کاری 
ارتباط عکسی با حالت مقاومت س��لول ها به انس��ولین دارد. در نتیجه محققان 

معتقدند که این ادویه  خوش رنگ باعث بهبود حافظه می شود.
همچنین باید بدانید که رنگدانه کورکومین موج��ود در زردچوبه می تواند نقش 
موثری در مکانیسم های بیولوژیکی بدن داشته باشد. این ترکیب همچنین برای 
مقابله باافسردگی نیز مفید است چون خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی دارد.

عالوه بر این ها کورکومین خاصیت ضدسرطانی نیز دارد. محققان توصیه می کنند 
در تهیه  غذاها و نوشیدنی ها از زردچوبه در نهایت استفاده بشود. می توانید در چای 

یا دمنوش هایتان مقداری زردچوبه اضافه کنید.

نمایش مومیایی هزار ساله زن پروییمصرف روزانه زردچوبه برای بهبود حافظه

پاره ای از اعضای پیکره ش��کوهمند طبیعت همچون 
درخت، جنگل و مرت��ع و به طور کل��ی گیاهان نقش 
حساس تری در زندگی انسان دارند. اگر پوشش گیاهی 

از بین برود، زندگی آدمی نیز رو به نابودی می  رود.
 گیاهان در قرآن

خرما )رطب( درخت خرما )نخل(
کلمه نخل، نخله و نخیل در بیس��ت آیه از قرآن آمده 
است. در هشت آیه نخل به تنهایی ذکر شده و در دوازده 
آیه دیگر در جمع میوه   هایی مانند زیتون، انار و انگور 
ذکر گردیده است.افزون بر کلمه نخل، نام نوعی خاص 
از درخت خرما به نام »لینة« در سوره حشر آمده است. 
از رطب نیز در سوره مریم یاد شده است. واژه »قطمیر« 
به معنای چیز بی  اهمیت که در لغت به معنای پوست 
نازک بین خرما و هسته آن اس��ت، دو بار،  واژه »نوی« 
به معنای هس��ته هر میوه ای از جمله خرماست، کلمه 
»عرجون« به معنای چوب هاللی شکل خرما که خشک 
شده و به شکل داس درآمده و نیز واژه »مسد« به معنای 
لیف خرما  از دیگر واژه های در ارتباط با خرماست که 
در قرآن به کار برده شده است.نوشیدنی درست شده از 
خرما را نیز قرآن رزق نیکو نامیده  و آدمیان را به اندیشه 
در خوش��ه های به هم  چیده خرما و گونا گونی انواع آن 
فرا خوانده  و از آنان خواس��ته است از اس��راف  و زیاده  
روی بپرهیزند. همچنین باغ  های سرس��بز خرما را از 
آیات الهی به شمار آورده  و خرما را میوه بهشتی معرفی 

کرده است. 
 خیار )قثاء(

خداوند در ماجرای بنی  اسراییل که به یک غذا قناعت 
نکردند، از خیار یاد کرده است. 

 ریحان
قرآن دو ب��ار از آن یاد کرده اس��ت: یک بار در ش��مار 
نعمت های الهی در دنیا )13( و دیگر بار به عنوان نعمت 

بهشتی که به مقربان داده می شود.
عالمه طباطبایی می نویسد: ریحان در این آیه به معنای 
رزق و روزی است و گفته شده مقصود، گیاه خوشبوی 
بهشتی است که به سراغ چنین انسانی می  آوردند و او 

پس از استشمام آن جان می دهد. 
زقوم

درختی در دوزخ اس��ت که قرآن سه بار از آن یاد کرده 
و میوه های آن را به سر شیاطین تش��بیه کرده و آن را 
غذای گنهکاران معرفی کرده اس��ت که همانند مس 

درون شکم ها می جوشد
این درخت از اعم��اق جهنم می روید ک��ه گمراهان و 
تکذیب  کنندگان شکم خود را از آن انباشته می کنند. 

زنجبیل  
یک بار از آن یاد شده و آن را آمیزه نوشیدنی بهشتیان 

معرفی کرده است. 
دهخدا ضمن اینکه زنجبیل را چشمه بهشتی معرفی 
می کند، آن را به ش��راب نیز ترجمه و نیز بیان می کند 
زنجبیل ریشه گیاهی معروف اس��ت که در مازندران، 
عمان، یمن و هندوستان یافت شده و بوی آن معطر و 

مطبوع بوده و طعمش گرم است. 
زیتون  

 ش��ش ب��ار در ق��رآن ب��ه کار رفت��ه اس��ت. ی��ک بار 
غیر مس��تقیم به درختی اشاره ش��ده که در کوه سینا 
می روید و روغن می دهد. نام این درخت دو بار به تنهایی 
و پنج بار همراه با دیگر میوه ها همچون خرما، انار، انگور 

و انجیر به کار رفته است.
قرآن رویش زیتون را از نش��انه  های خداوندی معرفی 
کرده  و درخت زیتون مبارک دانس��ته ش��ده  و به آن 

سوگند یاد شده است.
سدر

قرآن چهار بار از این واژه و نیز واژه سدرة استفاده کرده 
اس��ت. یک بار در بیان سرگذشت قوم س��بأ که در اثر 
ناسپاس��ی باغ  هایشان نابود ش��د و تنها مقداری سدر 

برایشان باقی ماند. 
دیگر بار سخن از بهش��ت و بهشتیان است که در سایه 
درخت سدر در بهش��ت قرار می گیرند  و دو بار نیز در 

سدرة  المنتهی آمده است. 
طوبی  

یک بار در قرآن بیان ش��ده است که بهش��تیان از آن 
بهره مندند. 

اگرچه طوبی به معنای بهترین یا پاکیزه  ترین می باشد 
و شاید مفهوم آن این است که بهش��تیان از بهترین و 
پاکیزه  ترین نعمت ها، دوستان، زندگی و بهترین الطاف 

الهی برخوردارند.
عدس

در ماجرای بنی اسرائیل از آن یاد شده است. 
 کدو )یقطین(

در ماجرای نجات حضرت یونس)علیه السالم( از شکم 
ماهی از آن نام برده شده که پس از بیرون آمدن از شکم 
ماهی، بر فراز سرش بوته کدویی رویاند تا از تابش آفتاب 

در امان باشد. 
 گز)أثل(

یک بار در قرآن و در ماجرای قوم س��بأ آمده که پس از 
سیل ویرانگر از باغ های با طراوت آنان جز مشتی گیاه 

تلخ و اندکی گز و سدر نماند. 
 مس��واک)خمطیک ب��ار در ق��رآن آم��ده اس��ت. 
فاروقی می نویس��د: در ماجرای س��یل قوم س��بأ که 
باغ هایش��ان نابود ش��د، تنها درختان تنومند اراک یا 
 مس��واک)خمط( و گز)اثل( و س��در )س��در لبنانی( 

باقی ماند.

مدل جدید لکسوس به نام RC F با موتور نیرومند 8 
سیلندر، 5 لیتری و 471 اسب بخاری روی کار می آید 
که این خودرو را به نیرومندترین مدل 8 سیلندر تاریخ 

لکسوس تبدیل می کند.
 پای موتور نیرومند 8 س��یلندر لکس��وس که در میان 
باشد، اندکی ارتقا الزم است. کارشناسان تویوتا نیز برای 
ساخت کوپه جدید لکسوس یعنی RC F هم به خوبی 
متوجه این موضوع شده و آن را چنان تطبیق داده اند 

که شایستگی حمل این موتور را داشته 
باش��د. درنتیجه این همراهی 

این مدل به نیرومندترین 
م��دل 8س��یلندری ک��ه 
تابه حال توسط لکسوس 

ساخته ش��ده تبدیل شده 
است. قلب 5 لیتری آن 471 

اسب بخار قدرت در دور موتور 
7100 دور در دقیقه و 530 نیوتن 

متر گشتاور در دور موتور 4800 تا 5600 دور در دقیقه 
تولید می کند و ی��ک جعبه دنده 8 س��رعته نیز به آن 

جفت می شود.
در طراح��ی منحصربه فرد بدن��ه RC F کارآیی مورد 

توجه ویژه قرار گرفته و پیروی از فلسفه فرم در راستای 
عملکرد مدنظر طراحان بوده است. این مدل که نسل 
دوم F V8 لکسوس است بر اساس مدل RC ساخته 
ش��ده اما از طراحی بس��یار متمایزی برخوردار است. 
RC F همچنی��ن از فن آوری برت��ر و تیونینگ ممتاز 
سوپراسپرت 10 سیلندر LFA سود می جوید که تنها 

500 دستگاه از آن ساخته شد.
طول ای��ن خ��ودرو 4705 میلی متر 
 1390 ارتفاع��ش  و 
میلی متر است. 

به کارگیری تجهیزات آیرودینامیکی قسمت عقب آن را 
10 میلی متر کشیده تر کرده و ارتفاع آن هم 5 میلی متر 
کم تر ش��ده اس��ت اما فاصله محوری چرخ های جلو و 
عقب در هر دو یکسان است. استفاده از چرخ های پهن تر 
هم آن را 5 میلی متر عریض تر از مدل RC کرده است.

عالوه ب��ر ای��ن، آیرودینامیک ای��ن خودرو نی��ز ارتقا 
یافته تا بتواند از عهده نیروی ف��راوان تولیدی برآید و 
کنترل خود را حفظ کند. بالچه اکتیو عقب، سیس��تم 
تعلیق و ترمز وی��ژه در ای��ن راه به این خ��ودرو یاری 
می رس��انند. هر عنصری به خودی خود آیرودینامیک 
را بهبود می بخش��د؛ برای مثال فرم L مانند در امتداد 
گل گیرهای جلو عالوه ب��ر این که زیبایی خاصی به 
RC F بخش��یده، طراح��ی را پویاتر کرده و 
حرف اول نام برن��د را تداعی می کند، در 
 بهبود آیرودینامیک تأثیر بس��زایی 
دارد. افزای��ش ارتفاع کاپ��وت نیز 
محیط��ی مناس��ب ب��رای میزبانی 
موتور بزرگ تر به وجود آورده است. 
از ط��رف دیگر ظاه��ری نیرومندتر 
 و تهاجمی ت��ر ب��رای RC F به وجود

 آورده است.

کشش درونی برخی انسان ها به گاز گرفتن بچه کوچولوهای 
خوشگل شاید نشان از این باشد که مغزشان دچار مشکل 
شده، ش��اید هم صرفا ش��بیه به رفتار دیگر پس��تانداران 

محسوب شود!
 در پژوهش��ی تازه، پژوهش��گران اقدام ب��ه تصویربرداری

 ام. آر.آی از زنان��ی کردن��د که ناخ��ودآگاه ن��وزادان را بو 
می کشیدند. بوی نوزادان منطقه مرتبط با پاداش را در مغز 
فعال می کرد که همان منطقه ای است که وقتی دستمان به 
یک  غذای خوشمزه می رسد، دوپامین آزاد می کند و حس 
خوشایندی را در ما ایجاد می کند. اثر عصبی مشابهی نیز 
در پژوهشی قدیمی تر مشاهده شده بود که در آن به زنان 

عکس های نوزادان نشان داده می شد.
به گزارش ساینتیفیک امریکن، این پژوهش ادعا می کند 
که وقتی چیزهای زیب��ا می بینیم یا غذا پی��دا می کنیم، 
واکنش مغز ما تا حدی به موازات هم اس��ت و شاید تجربه 
روان شناختی ما از تمایل به گاز گرفتن، ناشی از همپوشانی 
روانی این دو باشد. ولی شاید دالیل دیگری هم برای ربط 
دادن بچه ها و گاز گرفتن به هم وجود داشته باشند. شاید 
نوعی »گاز گرفتن اجتماعی« دوس��تانه، بخشی از میراث 

فرگشتی ما باشد.
همه مخلوقات دنیا به س��وی نوزادان هم نوع خود کشش 
دارند. مثاًل برخی از میمون های دنیای قدیم صف می کشند 

تا نوزاد یک میمون دیگر را ببینند و مالیدن بینی و دهان به 
بدن نوزاد هم یکی از معمول ترین کارهایی است که انجام 

می شود.
اما هیچ یک از این ها گاز گرفتن واقعی نیس��ت؛ زیرا وقتی 
گاز گرفتن رخ می دهد، حیوانات زخمی می شوند. ولی اگر 
منظور گاز گرفتن کاذب باشد که امری بسیار شایع است، 
مخصوصاً گازهای سرخوش��انه ای که پس��تانداران هنگام 
بازی از هم می گیرند. دالیل این رفتار کاماًل روشن نیست. 
وقتی توله سگ کوچولویی به آرامی دستتان را گاز می گیرد، 
آیا دارد مهارت های حرکتی خود را تقویت می کند، یا برای 
مبارزه های واقعی تمرین می کند ویا فقط درگیر یک بازی 
دوستانه است؟تمام این توضیحات صرفاً احتماالت هستند، 

ولی جالب توجه این است که این بازی گاز گرفتن، معموالً 
بین دوس��تان مورد اعتماد رخ می دهد. نخستین شناسی 
به نام س��وزان پری از دانش��کده مردم شناس��ی دانشگاه 
لس آنجلس کالیفرنیا و همکارانش مش��اهده کرده اند که 
میمون کاپوچین همنوعانش را با احتیاط و با ش��یوه ای به 
نظر آیینی، گاز می گیرد و دندان ها را محکم روی انگشتان 
قفل می کند، اما نه آن قدر که باعث درد شود. پژوهشگران 
فکر می کنند که شاید میمون ها با این کار در حال تقویت 
ارتباطات اجتماعی خود هستند و این پیغام را می فرستند 
که »من آن قدر قابل اعتماد هستم که می توانی انگشتت را 

بدون ترس گاز گرفته شدن، در دهان من بگذاری«.
پس گاز گرفتن فق��ط برای غذا خوردن یا حمله نیس��ت. 
به نظر می رسد که رفتارهای ش��بیه گاز گرفتن )مثل در 
دهان گذاشتن و میک زدن(، بخشی طبیعی از رفتارهای 
اجتماعی دوستانه خیلی از پستانداران باشند. همچنین، 
همه پستانداران زندگی را با میک زدن آغاز می کنند و با به 
هم فشردن فک های بدون دندان خود به هم، شیر را از غدد 
شیر پس��تان مادر خود بیرون می کشند. با توجه به چنین 
پس زمینه ای، این که ناگهان هوس کنید لپ گوشتالوی یک 
بچه کوچولوی خوشگل را گاز بگیرید، چندان هم عجیب 
نیست و صرفاً مثال دیگری از گاز کاذب دوستانه و نشانه ای 

از انگیزه های خوب شما به عنوان یک انسان خوب است!

آر.سی.اف قوی ترین خودروی 8 سیلندر تاریخ لکسوس 
سخنان چارلی چاپلین

زندگی بدون مشکل فقط یک 
خواب است... 

خودپسندی زن ها بزرگترین 
علت بدبختی ایشان و نابودی 
خانواده هاس��ت. هیچ چیز به 
ان��دازه خودپس��ندی زن ها 
بنیان خان��واده را نابود نکرده 

است.   
درخش��ان تری��ن تاج��ی که    

 مردم بر سر می نهند، در آتش
کوره ها ساخته شده است.  

با پ��ول می ت��وان خانه خرید 
ولی آش��یانه نه/ رختخواب خرید ولی خواب نه/ ساعت خرید 
ولی وقت نه/ می توان کتاب خرید ول��ی دانش نه/ مقام خرید 
ولی احترام نه/ دارو خرید ولی س��المتی نه/ خون خرید ولی 

زندگی نه/ و باالخره می توان قلب خرید ولی عشق را هرگز. 
گاهی هیچ چیزی برای از دس��ت دادن ندارم، لم می دهم و به 

بدبختی هایم لبخند می زنم... 
مردم فکر می کنند هیچ مشکلی ندارم، اما زندگی بدون مشکل 

فقط یک خواب است... 
آدم هم نمی تواند همیشه بخوابد! 

یک روز بدون خنده، 
روزی است که به هدر رفته است ...  لبخند بزن! 

 آموخته ام ... که تنها کس��ي که مرا در زندگي ش��اد می کند 
کسي است که به من مي گوید: تو مرا شاد کردی. 

آموخته ام ... که مهربان بودن، بس��یار مهم تر از درست بودن 
است. 

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه اي از طرف یک کودک، 
نه گفت. 

آموخته ام ...  همیش��ه برای کس��ی که به هیچ عنوان قادر به 
کمک کردنش نیستم دعا کنم. 

آموخته ام ... که مهم نیس��ت ک��ه زندگی تا چه حد از ش��ما 
جدي بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستي داریم که 

لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم. 
آموخته ام ... که گاهي تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، 
فقط دستی اس��ت برای گرفتن دس��ت او، و قلبی است برای 

فهمیدن وی. 
آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستاني در 

کودکي، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالي است. 
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه 

به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند. 
آموخته ام ... که پول شخصیت نمی خرد. 

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه اس��ت که زندگي 
را تماشایی می کند. 

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس 
چه چیز باعث شد که من بیندیش��م می توانم همه چیز را در 

یک روز به دست بیاورم. 
آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد.

آموخته ام ... که این عشق اس��ت که زخم ها را شفا مي دهد 
نه زمان. 

آموخته ام ... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زماني که 
عاشق بشویم. 
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امام باقر علیه  السالم :
شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی علیه  السالم فرمان 
 دهید ؛ زیرا زی��ارت آن ، روزى را زیاد می کن��د ، عمر را دراز 

می  گرداند و بدي ها را دور می  سازد.

چرا دوست داریم بچه کوچولوهای خوشگل را گاز بگیریم؟

این پادشاه 1000 نوه داشت

»سوبوزا«دوم، پادشاه کشور فقیر »سوازیلند« در قاره 
آفریقا تا پیش از م��رگ، 1000 نوه از خ��ود به یادگار 
گذاشت.»س��وبوزا«ی دوم از س��ال 1967 میالدی به 
سمت پادشاهی کشور سوازیلند منصوب شد و 82 سال 
پادشاه این کشور بود. مردم سوازیلند وی را با اشتیاق 
فراوان به  عنوان پادشاه خود برگزیدند و او نیز اغلب با 
پوشش های عجیب نظیر پوس��ت پلنگ، پر پرندگان و 
لُنگ در انظار عمومی ظاهر می شد.سوبوزا از طرفداران 
جدی چند همسری بود به  طوری که گفته می شود وی 
بیش از 70 همسر داشته است. به دلیل اینکه اطالعات 
دقیقی از تعداد فرزندان وی در دس��ت نیست، برخی 
منابع تعداد فرزن��دان او را بین 67 ت��ا 210 نفر اعالم 
می کنند اما منابع رسمی سوازیلند تعداد فرزندان او را 
210 نفر اعالم کرده اند که 180 نفر از آن ها پس از تولد 
زنده ماندند.به نق��ل از ریپلی، نقل قول ها حاکیس��ت 
س��وبوزای دوم تا پیش از مرگ خود 1000 نوه داشته 
است. پس از مرگ وی، »مسواتی س��وم« در سن 18 
سالگی بر تخت سلطنت نشست. وی نیز راه پدرش را 
ادامه داده به ط��وری که تا س��ال 2011 میالدی 14 

همسر را به طور همزمان اختیار کرده  است.

س
طرح: فار


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

