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 دیار زاینده رود
 چهره  زمستانی  می گیرد 

تار و پود هنر و اقتصاد به هم گره می خورد 

در روزهای پایانی هفته 

بزرگ ترین کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان دایر می شود

3

4 4

  در روزهای پایانی هفته با نفوذ سامانه ناپایدار به اصفهان، وزش باد شدید و بارش برف و باران
 به ویژه در مناطق غرب استان را شاهد خواهیم بود

مدیرعام��ل مرک��ز حامیان ف��رش دس��تباف ایران��ی از اس��تقرار ب��زرگ تری��ن کارگاه 
 ف��رش دس��تباف کش��ور در اصفه��ان ب��ه منظ��ور اج��رای پ��روژه ب��زرگ تلویزیون��ی 
» تار و پود« خبر داد.حجت االسالم س��ید مهدی مدنیان در نشست خبری خود با اصحاب 
رس��انه در این باره اظهار داش��ت: در این کارگاه یکص��د دار قالی دایرخواهد ش��د و ۴۰۰ 
بافنده در دو ش��یفت کاری، بافت یکصد تخته فرش یک و نی��م در یک متر که در اصطالح 
صنعت فرش به فرش ذرع و نیم معروف اس��ت را انجام خواهند داد. هر فرش توسط چهار 
 بافنده بافته می ش��ود و در ترنج و مرکز این فرش ها ، نقش برندهای برتر اس��تان به ابعاد

 ۴۰ در ۴۰ سانتی متر نقش خواهد بست.وی با اش��اره به این که تالش داریم در این برنامه 

تلویزیونی و ب��ا بافت این فرش ها، تلفی��ق هنر و فرهنگ با اقتصاد را به نمایش گذاش��ته و 
ترس��یم کنیم، ادامه داد: در این برنامه که الهام گرفته از شعار س��ال جاری است، مجریان 
و هنرمندان موفق و برجس��ته تلویزیون کش��ور، در طول هفته دو بار و هر بار به مدت یک 
 ساعت مهمان مردم اصفهان و بینندگان برنامه خواهند بود و برنامه قصد دارد از این طریق 

ظرفیت های این هنر-صنعت را به مردم و مسووالن یادآوری کند.
وی در خصوص مشارکت برندهای اقتصادی اس��تان در این پروژه اظهار داشت: بسیاری از 
تبلیغاتی که برای برندهای اقتصادی انجام می ش��ود، گذرا و مقطعی است اما ترسیم نقش 

برندها در مرکز این فرش ها عالوه بر آن که نگاه فعاالن اقتصادی را به صنعت فرش..

برنامه جامع راهبردی مدیریت 
آب شرب عملیاتی می شود

اس��تاندار اصفهان گفت: در ۱۰ روز آینده، شرکت آب و 
فاضالب استان باید میزان صرفه جویی آب شرب، اعتبار 
مورد نیاز و اولویت بندی برنامه جامع راهبردی مدیریت 
آب ش��رب در اصفهان را ارایه کند تا فعالیت اجرایی این 
طرح آغاز شود.رسول زرگرپور در جلسه هماهنگی برنامه 
جامع راهبردی مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب شرب 
اس��تان اصفهان از پیگیری 2 محور اساسی برای آب در 
اس��تان خبر داد و در تش��ریح این محورها اظهار داشت: 
حفظ منابع موجود و اضافه ک��ردن منابع جدید و تالش 

برای مصرف بهینه منابع و همچنین جلوگیری..
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر داردعملی�ات اجرای�ی ب�ه ش�رح زی�ررا از طری�ق مناقص�ه عموم�ی ب�ه پیمان�کاران واج�د 
شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

4/535/972/500197/000/000جارینصب انشعابات فاضالب شهر نجف آباد )1(9۳-4-۳72

4/535/972/500197/000/000جارینصب انشعابات فاضالب شهر نجف آباد )2(9۳-4-۳7۳

 عملیات همسطح سازی دریچه های منهولهای فاضالب و 9۳-4-۳74
حوضچه سازی فاضالب منطقه یک اصفهان 

1/107/707/60055/400/000جاری

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:۳0 روز شنبه مورخ 1۳9۳/10/27 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1۳9۳/10/28

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-۳66800۳0-0۳1)داخلی ۳88(

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:۳۰ روز شنبه مورخ 1۳9۳/11/4 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:۰۰: ۸ صبح روز یکشنبه  مورخ 1۳9۳/11/5

  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات             www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشماره تلفن  :  ۸-۳66۸۰۳1-۰۳1)داخلی۳۳5-  ۳۳۸(

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( مناقصه 9۳-4-۳۸1

نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردجهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط فراخوان پروژه ای تحت عنوان » اجرای تاسیسات فاضالب باقیمانده شهر شهرضا 
درازای واگذاری پساب حاصله « را در قالب قرار داد بیع متقابل با مشخصات ذیل برگزار نماید. لذا بدین وسیله از سرمایه گذران واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

الف - شرح مختصری از پروژه 
-برآوردهزینه سرمایه گذاری اولیه طرح :1۰۰۰ میلیارد ریال 

- نحوه اجرای پروژه : بیع متقابل 
-دوره احداث: ۳ سال 

- دوره بهره برداری از  پساب قابل واگذاری : 2۰ سال 
- دبی پساب : 1۰۰ لیتر بر ثانیه 

-شرح عملیات : احداث دو مدول باقیمانده از تصفیه خانه فاضالب ، زمین تصفیه خانه بمساحت 7 هکتار تملک شده است .
اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب ، )حدود 25۰ کیلو متراز باقیمانده است (

ب- شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل تصفیه  خانه فاضالب یا شبکه و یا هر دو 
از عالقمندان خواهشمند است مدارک ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:

 مدارک الزم اشخاص حقوقی : 1- آخرین روزنامه رس�می مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2- اساس�نامه ۳- تصویر کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز 
4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه 5- اطالعات کلی و حقوقی شرکت 



يادداشت

وزارتخانه های نفت و نیرو مجاز به 
تشويق خانواده های کم مصرف شدند

نمایندگان مجل��س وزارتخانه ه��ای نفت و نی��رو را مجاز به 
تشویق خانواده هایی کردند که آب، برق و گاز را کمتر از حد 

معین مصرف می کنند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در ادامه جلسه علنی 
پارلمان و در جریان بررس��ی جزییات الیحه یک فوریتی رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با الحاق یک 

بند به ماده 15، این الیحه را تصویب کردند.
بهارستان نش��ینان ماده 15 این الیحه را در جلسه علنی روز 
یکشنبه مجلس به تصویب رس��اندند و دیروز یک بند به آن 

الحاق کردند.
به موجب این مصوبه مجلس مقرر ش��د، ب��ه منظور کاهش 
هزینه ها و تش��ویق به کاه��ش مصرف در کااله��ا و خدمات 
یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته 
ذیربط ب��ه آنها، در این م��اده اجازه داده می ش��ود با تصویب 
ش��ورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معی��ن، آب، برق، گاز،  
فرآورده های نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانه ای را با توجه 
به فصل، منطقه جغرافیایی،  ن��وع مصرف و مصرف کنندگان، 
متناس��ب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش 

دهد.
آیین نام��ه اجرایی ای��ن بند با پیش��نهاد مش��ترک معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق 
جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنن��دگان و مقدار و قیمت 
مصرف تا دو ماه پ��س از اباغ این قانون به تصویب ش��ورای 

اقتصاد خواهد رسید.

 هواپیماها کجا بیشتر
 سقوط می کنند؟

 ب��ا نگاه��ی ب��ه پراکندگ��ی س��قوط هواپیماه��ا در س��ال 
2014 می توان فهمید که کدام نقاط جهان برای هواپیماها 

دردسر ساز است!
داده نمایی که واشنگتن پست منتش��ر کرده، گویای مکان و 
شدت حوادث هوایی در سال 2014 می باشد. دوایر کوچک پر 
رنگ بیانگر محل وقوع حادثه و اندازه دوایر کم رنگ متناسب 
با تعداد تلفات است. در طول سال گذشته میادی، در مجموع 
22 حادثه هوایی با ۹۹2 کشته به وقوع پیوست. 14 عدد از این 
22 حادثه در حالی رخ دادند که هواپیماها در مسیر رسیدن 

به مقصدشان بودند.
 مرگ بارترین حادثه با 2۹۸ قربانی مربوط به حادثه س��قوط 
بوئینگ ۷۷۷ هواپیمایی مالزی و آخرین حادثه نیز مربوط به 
واپسین روزهای سال 2014 و س��قوط پرواز ۸501 آسیا ایر 
به مقصد سنگاپور بود. حادثه س��قوط  هواپیمای ایران 140 
هواپیمایی آس��مان در نزدیکی فرودگاه مهرآباد با  ۳۹ کشته 
نیز در تصویر قابل مشاهده است. در مجموع، 2014 سالی تلخ 

از حیث سوانح هوایی بوده است.

گفت وگوهای عادی بین ايران و 5+1 
روز 15 ژانويه برگزار می شود

ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد: دور عادی 
گفت وگوهای بین ایران و 1+5 روز 15 ژانویه)25 دی ماه( در 

ژنو برگزار می شود.
یک دیپلمات ایرانی اعام ک��رد گفتگوهای عادی میان ایران 
و 1+5 روز 15 ژانویه)25 دی ماه( در س��طح مدیران سیاسی 
در ش��هر ژنو برگزار می ش��ود و این دور از گفتگوها یک روزه 

خواهد بود.
ایتارتاس نوشت: سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، 
مطابق معمول به نمایندگی از مس��کو در این جلس��ه حضور 

خواهد داشت. 
اولین دور این گفت وگوها 26 آذرماه در ژنو برگزار شد.به علت 
وجود اختافات عمده در خصوص غنی س��ازی و ش��یوه رفع 
تحریم ها این مذاکرات نتوانست در مهلت مقرر به نتیجه مورد 

نظر برسد.
در دهمین دور مذاکرات که سوم آذرماه در وین پایان یافت، 
طرفین توافق نامه ژنو را برای مدت هف��ت ماه تمدید کردند 
و توافق کردند ک��ه تا چهار م��اه آینده گفت وگوه��ا را برای 

دست یابی به توافق هسته ای ادامه دهند. 

فوالدگر: اليحه بودجه 94 
واقع بینانه تر از گذشته است

نماینده م��ردم اصفه��ان در مجل��س گفت: دولت س��عی کرده 
اس��ت الیحه بودجه ۹4 را به نسبت س��ال های گذشته به صورت 

واقع بینانه تر ارایه کند.
حمیدرض��ا فوالدگر اظهار ک��رد: محل تأمین درآم��د عمومی و 
درآمدهای کلی که در الیحه دیده شده اس��ت، از طریق مالیات، 
قیمت نفت، میعانات گازی و واگذاری های دارایی های مالی است .

وی اف��زود: مطابق این الیح��ه کل درآمدهای دول��ت 224 هزار 
میلیارد تومان است که به نسبت س��ال ۹۳، بیش از شش درصد 

رشد داشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح ک��رد: در الیحه بودجه 
س��ال آینده، 42ه��زار میلیارد توم��ان درآمده��ای اختصاصی 
وزارتخانه ها،600 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ها و بانک های 
دولتی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که مجموع این  درآمد با سایر 

درآمدها ۸۳۷هزار و۹00میلیارد تومان می شود .
فوالدگر ادام��ه داد: در این الیح��ه قیمت تمام ش��ده پروژه ها را 
سعی کرده اند که عملیاتی تر کنند تا یک گام به سمت پروژه های 
عملیات��ی برداریم و بر همین اس��اس اولویت ها را ب��ه پروژه های 

نیمه تمام داده اند که تا سال ۹4و ۹5 به اتمام برسد.
فوالدگر با بیان اینکه درآمدهای مالیات��ی دولت در این الیحه به 
نس��بت الیحه ۹۳، 22درصد رشد داشته اس��ت، گفت: درزمینه 
مالیات ها باید به گونه ای عمل شود که نظام جامع مالیاتی تحقق 
پیدا کند؛ یعنی از فرار پرداخت مالیات ها جلوگیری کنیم و منابع 
جدید مالیاتی پیدا کنیم؛ نه اینکه از کسانی که مالیات پرداخت 

می کنند، مالیات بیشتری بگیریم .

پروفسوراستفان زونز استاد روابط بین الملل دانشگاه 
سانفرانسیس��کو علت تغییر سیاست های آمریکا در 
قبال کوبا و آمریکای التین را ناش��ی از تغییر حقایق 

جهان و منطقه دانست.
در پی آزادی ش��ماری از زندانیان آمریکایی توسط 
دولت کوبا، ب��اراک اوباما رییس جمه��ور آمریکا  در 
1۷ دسامبر 2014 در س��خنرانی خود به صراحت از 
تغییرات گسترده در سیاس��ت آمریکا در قبال کوبا 
خبر داد و اعام کرد که در چش��مگیرترین تغییرات 
سیاس��ت خود در بیش از 50 س��ال اخی��ر، به یک 
سیاس��ت کهنه که چندین دهه در پیش��برد منافع 
 ما ناکام مان��ده، پایان خواهد داد و ب��ه جای آن روند 
عادی سازی روابط میان دو کشور را آغاز خواهد کرد. 
وی گفت با ای��ن تغییرات می خواه��د فرصت های 
بیش��تری را برای مردم آمریکا و کوبا به وجود آورد و 

فصل تازه ای را میان کشورهای قاره آمریکا بگشاید.
در پی تحوالت اخیر و در همین راستا مهر با پروفسور 
»اس��تفان زونز« اس��تاد روابط بین الملل دانش��گاه 
سانفرانسیسکو و نظریه پرداز معروف آمریکایی گفتگو 

کرده که مشروح آن در زیر آمده است.
اين روزها نوعی نزديکی در روابط کوبا و آمريکا 
را شاهد هس�تیم. ارزيابی ش�ما از اين مسئله 

چیست؟
دولت باراک اوباما به اندازه ای واقع گرا است که این 
مسئله را درک کند که سیاست ها و تاش هایش برای 

منزوی کردن کوبا و به رسمیت نشناختن این کشور 
غلط بوده ان��د و برای آمریکا نتایج عکس��ی به وجود 
آورده اند به طوری که این سیاست ها موجب انزوای 
آمریکا در جامعه جهانی شد. فشارهای جامعه جهانی 
از پاپ فرانس��یس رهبر کاتولیک ه��ای جهان ادامه 

سیاست های قبلی را مشکل کرده بود.
آيا تصمیم به عادی س�ازی روابط برای آمريکا 

ضروری بود يا کوبا؟
این یک راهکار برد – برد برای دو طرف است. آمریکا و 
کوبا با کشورهای دیگری که دارای اختافات اساسی 
هستند روابط دیپلماتیک عادی دارند پس چرا نباید 
 با همدیگر دارای روابط دیپلماتیک باش��ند؟ به نظر

 می رس��د این یگ گام منطقی باش��د. اما متاسفانه 
تحریم ه��ا را نمی توان بدون مصوب��ه کنگره به طور 
کامل برداشت و بر اس��اس قوانین فعلی تحریم ها تا 
زمانی ک��ه در کوبا انتخابات آزاد برگزار نش��ود و این 
کشور به سوی اقتصاد بازار آزاد حرکت نکند، برداشته 
نخواند شد امری که بعید است به این زودی در کوبا 

رخ دهد.
مولف�ه های اقتص�ادی از قبی�ل کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی ت�ا چه حد در تصمیم 
گیری دو ط�رف تاثیر داش�ته اند ب�ه ويژه در 
تصمیم کوبا؟ چرا که برخی مدعی هس�تند که 
کاهش قیمت نفت باعث ش�ده ت�ا کمک های 
نفتی ونزوئال به کوبا قطع شود لذا هاوانا مجبور 

به عادی سازی روابط با واشنگتن شده است؟
 نه این موضوع درست نیست. یقینا خیلی کم قیمت 
نفت در این خصوص تأثیرگذار بوده اس��ت. زیرا این 

تغییرات ماه ها پیش از این شروع شده بودند.
با در نظ�ر گرفتن دي�دار »جو باي�دن معاون« 
»نی�کالس  و  آمري�کا  جمه�وری  ريی�س 
مادرو«ريی�س جمه�وری ونزوئال در مراس�م 
 تحلیف ريی�س جمه�وری جديد برزي�ل، آيا 
می توانیم بگويیم که شاهد تغییر سیاست های 
آمريکا در قبال آمري�کای التین خواهیم بود؟ 
اگر پاسخ شما آری است چه ملزوماتی آمريکا 

را وادار به اين تغییرات کرده است؟
 بیش از یک قرن اس��ت ک��ه آمریکا دارای س��لطه 
اقتصادی، سیاسی و اس��تراتژیک بر روی کشورهای 
آمریکای التین بوده اس��ت. این وضعیت دیگر وجود 
ندارد و کش��ورهای آمریکای التین در هر سه زمینه 
ذکر شده دارای استقال بیش��تری هستند و جهان 
امروز بیشتر یک جهان چند قطبی است تا اینکه یک 
جهان تک قطبی باشد. اقتصاد کشورهای آمریکای 
التین به سرعت در حال رشد است و مقررات تجاری 

آنها و همکاری های آنها نیز مستقل از آمریکا است.
همچنی��ن در این کش��ورها دولت های چ��پ گرا و 
ضد امپریالیس��م در حال روی کار آمدن هس��تند و 
مجموعه این عوامل اوضاع را برای آمریکا فرسایشی 
و غیرقابل تحمل کرده اس��ت و دولت ب��اراک اوباما 
تش��خیص داده اس��ت که اوضاع جهان تغییر کرده 
 اس��ت و به تبع آن باید سیاس��ت های آمریکا تغییر 

کند.

نظريه پرداز آمريکايی : لزوم تغییر سیاست واشنگتن

جهان تک قطبی به رهبری آمریکا پایان یافته است

صداهای چندگانه از آمريکا

ايران را تحريم می کنیم ولی اقدام 
درست و موثری نیست

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به 
احتمال تصویب تحریم ه��ای جدید ضد ایرانی 
در کنگره گفت که»0تحری��م جدید علیه ایران 

ثمربخش و گامی درست نخواهد بود.«
جین ساکی، س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز گذشته )دوشنبه( در کنفرانس خبری روزانه 
خود از واکنش به گزارش های آسوش��یتد پرس 
مبنی بر اینک��ه ایران و آمریکا ب��ه توافقی برای 
انتقال اورانیوم غنی ش��ده به روس��یه برای تبدیل به میله های س��وخت دست 
یافته اند، اجتناب ورزید.او در پاسخ به سؤالی درباره این موضوع ابتدا گفت:»من 
هیچ گونه نظری درب��اره جزییات مذاکرات ندارم. من ش��ما را همچنین به این 
واقعیت ارجاع می دهم که هر دو طرف  یا دستکم طرف ایرانی  این گزارش ها را 

رد کرده است.«
اما ساکی در ادامه از تش��ریح موضع آمریکا در این باره اجتناب ورزیده و تنها به 

گفتن اینکه در این باره اظهار نظر نمی کند بسنده کرد.
مرضی��ه افخ��م، س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران، پیش��تر ه��ر گونه 
 توافق ب��ا آمریکا درب��اره ذخای��ر اورانیوم غنی ش��ده ای��ران را تکذی��ب کرده

 بود.
جین ساکی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره اقدام احتمالی کنگره آمریکا که 
اخیرا تحت کنترل جمهوری خواهان قرار گرفته برای اعمال تحریم های جدید 
ایران گفت: »موضع ما تغییر نیافته است. ما به وضوح فکر می کنیم که این اقدام 
ثمربخش و یا گام درست نخواهد بود. ما می خواهیم به مذاکره کننده ها فرصت 

بدهیم.«

پیشنهاد نمايندگان سنی مجلس برای تعطیلی 
رسمی 12 ربیع االول در مناطق سنی نشین

یک عضو فراکسیون اهل سنت مجلس از دیدار 
اعضای این فراکسیون با مراجع عظام قم و بازدید 
آن ها از دانش��گاه ادیان و مذاهب ق��م خبر داد.

رسول خضری اظهار کرد: اعضای فراکسیون اهل 
س��نت مجلس  دیروز ب��ه دیدار آی��ت اهلل نوری 
همدانی رفتند.ایشان ضمن تبریک به مناسبت 
هفته وحدت و گرامیداش��ت این ایام احادیث و 
روایاتی را در باب هفته وحدت خواندند.همچنین 
در ادامه با آیت اهلل شهرس��تانی دی��دار کردیم و 

ایشان هم فرمایشات خوبی در مورد وحدت بیان کردند.
وی با اشاره به حضور اعضای فراکس��یون اهل سنت مجلس در دانشگاه ادیان و 
مذاهب قم و دیدار با اساتید این دانش��گاه نیز تصریح کرد: در این دیدارها بحث 
و گفت وگوهایی مطرح و تاکید ش��د که وحدت بین مذاهب اس��امی می تواند 
تهدیدها را در جهان اسام به فرصت تبدیل کند و بر استمرار ارتباط با نمایندگان 

و فراکسیون ها نیز تاکید شد.
نماینده مردم پیرانش��هر در مجلس یادآور شد: در این دیدار من پیشنهاد کردم 
مس��ئولین تصمیمی اتخاذ کنند که روز 12 ربیع االول به عن��وان ابتدای هفته 

وحدت در مناطق سنی نشین تعطیل رسمی باشد.

اخبار کوتاه

2
یک گور دسته جمعي از مسيحيان در موصل کشف شد   

یک گور دسته جمعی از مسیحیانی که به دس��ت گروهک داعش کشته شده بودند 
کشف شد.جنبش افسران آزاد روز دوشنبه توانست بقایای اجساد 21 مسیحی را به 
طور مخفیانه در موصل کشف کند.یونس الهیتی از اعضای این جنبش گفت : »این 

افراد در ماه ژوئن در منطقه االصاح به دست داعش کشته شده بودند.«
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ظريف: در مذاکرات هسته ای دنبال منافع جناحی نیستیم

دبیرکل سازمان همکاری اسالمی: بازديد از مسجد االقصی حق ماستاگر ايران و حاج قاسم نبود دولت عراق هم در بغداد وجود نداشت

ه��ادی العام��ری گف��ت: اگر 
جمهوری اس��امی ای��ران و 
حضور این کشور و حضور حاج 
قاسم س��لیمانی در عراق نبود 
اکنون دولت حیدر العبادی در 

خارج از عراق بود.
هادی العامری رییس سازمان 
بدر عراق در حاش��یه مراس��م 
بزرگداشت سردار شهید حمید 

تقوی در خصوص نقش سردار قاسم سلیمانی در نبرد با 
داعش در عراق و اعتراض برخی کش��ورها به این حضور 
به بهانه تحری��م هاگفت: اگر جمهوری اس��امی ایران و 
حضور  این کشور و حضور حاج قاسم سلیمانی در عراق 
نبود اکنون دولت حیدر العبادی در خارج از عراق بود.وی 
افزود: موفقیت های عراق در مبارزه علیه تروریست ها در 
پناه حمایت ایران و گروه های مردمی به دست آمده است.

العامری در پاسخ به سوالی درخصوص امکان آزادسازی 
سایز مناطق اشغال شده عراق از جمله استان نینوا گفت: 
قطعا این اتفاق رخ خواه��د داد البته آزاد س��ازی عراق 

 بدون مشارکت نیروهای مردمی 
امکان پذیر نیست.

وی افزود: برنامه ریزی و تامین 
امکان��ات الزم ب��رای نیروهای 
مردمی وجود دارد تا این نیروها 
برای آزادسازی تمام خاک عراق 

از تروریست ها وارد عمل شوند.
ریی��س س��ازمان بدر ع��راق با 
بیان اینکه نیروهای مردمی در 
هماهنگی ب��ا نیروهای ارت��ش و پلیس ع��راق در حال 
نبرد با داعش هستند، تاکید کرد که عراقی ها خودشان 
می توانند ب��دون کمک ائت��اف بر تروریس��ت ها پیروز 
ش��وند.وی در پاس��خ به س��وال دیگر درباره شخصیت 
شهید تقوی نیز اظهار داشت: ش��هید تقوی مصداق آیه 
»من المومنی��ن رجال صدقوا ما عاه��دوا اهلل علیه« بود.

وزیر س��ابق حمل و نقل عراق، ش��هید تق��وی را مردی 
زاهد و اهل اطاع��ت و عبادت نامید و گف��ت: او عاوه بر 
 اینها فردی ش��جاع بود که خودش یک مکتب به حساب 

می آمد.

 دبیرکل سازمان همکاری اسامی 
طی س��فر جنجال برانگیز خود به 
اراضی اشغالی اعام کرد که ورود 
به مسجد االقصی حق وی و تمام 

مسلمانان جهان است.
به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، 
أیاد مدنی، دبیرکل سازمان همکاری 
اسامی در سخنرانی خود در مسجد 
االقصی اظهار کرد: ای��ن حق من و 

تمام مسلمانان جهان است که به مس��جد االقصی بیاییم و 
نماز خواندن در این مس��جد نیز حق هر مس��لمانی است و 
سال هاس��ت که ما را از آمدن به این مسجد محروم کرده اند.

ایاد مدنی ب��ه رغم ممانع��ت نیروهای رژیم صهیونیس��تی 
برای ورود به قدس و معطل ش��دن دو س��اعته و باالخره با 
تاش های اردن و فلسطین به مسجد االقصی رفت و با اعزام 
خطیب، مدیر اوقاف اس��امی قدس و عمر الکسوانی، مدیر 
االقصی دی��دار کرد.وی درخصوص اوضاع مس��جد االقصی 
اعام کرد که هدف از ممانعت از ورود به این مس��جد ادامه 
تجاوزهای رژیم صهیونیس��تی و تاش برای یهودی سازی 

آن است.از س��وی دیگر عدنان 
الحس��ینی، وزیر ام��ور قدس 
اعام کرد: مس��جد االقصی و 
قدس باید م��ورد توجه جدی 
کشورهای عربی و اسامی قرار 
گیرد.پیش��تر نیروه��ای رژیم 
صهیونیس��تی مانع ورود ایاد 
مدنی به این مسجد شدند اما 
وی با پافشاری خود و به وسیله 
یکی از خودروهای وابسته به س��فارت اردن وارد این مسجد 
شد.محمد حس��ین، مفتی قدس نیز پس از ایراد سخنرانی 
ایاد مدنی در مس��جد االقصی دعوت ایاد مدنی از مسلمانان 
برای ورود به مسجد االقصی را یک اقدام جسورانه و شجاعانه 
خواند.ایاد مدنی پس از ایراد س��خنان خود همراه مسووالن 
فلس��طینی در قبه الصخره نم��از خواند.دبیرکل س��ازمان 
همکاری اس��امی تاکید کرد: آمدن به قدس و بازدید از آن 
نشان دهنده حقانیت ما در حمایت از مسجد االقصی و قدس 
و بیانگر پایبندی ما در حمایت از مکانی اس��ت که هیچ  گاه 

نمی گذاریم کسی آن را از ما بگیرد.

 وزیر امور خارجه کش��ورمان گف��ت: من به ش��ما اطمینان
 می دهم که دولت و تیم مذاکره کننده هیچ هدف سیاسی و 

جناحی را در مذاکرات هسته ای دنبال نکرده و نخواهد کرد.
محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارجه کش��ورمان دیروزدر 
صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال کریمی قدوسی ضمن 
تشکر از وی و سایر نمایندگانی که فرصتی را فراهم کردند تا 
وزیرخارجه در مظهر مردم و نماین��دگان حضور یابد، اظهار 
داشت: قدرت ایران از عوامل متعدد طبیعی، انسانی، اعتقادی، 
دفاعی و سیاسی نشأت می گیرد که برجسته ترین آن فرهنگ 
استقال طلبی، عزت مداری و اعتماد به نفس مردم ایران است. 
که همانا گفتمان  انقاب اسامی و یادگار امام راحل و تاکید 

مکرر مقام معظم رهبری است.
وی ادام��ه داد: این قدرتی اس��ت ک��ه تمام ابزاره��ا و حربه 
ها علیه مل��ت دالر را ناکارآمد س��اخته اس��ت و بجا اس��ت 
 که همی��ن جا ب��ه روان پاک ش��هدای جن��گ تحمیلی که

 عالی ترین مقام این قدرت عظیم اند درود بفرستیم و از روح 
آنها مدد جوییم.

ظریف گفت: در شرایط انتقالی کنونی جهان که منابع قدرت 
و نفوذ چن��د بعدی و متکثر ش��ده اند، برخ��ورداری از منبع 

عظیم قدرت معنایی توان حضور و نقش آفرینی موثر و جدی 
در صحنه منطقه ای و جهانی را به جمهوری اس��امی ایران 
بخشیده است و عجیب نیس��ت که بدخواهان ایران و اسام 
و انقاب با هراس از این توانمندی برای اعمال قدرت و نفوذ 

ایران مانع تراشی کنند.
وزیر امور خارجه گف��ت: آخرین ترفندی ک��ه به این منظور 
برنام��ه ری��زی و برای م��دت نس��بتا طوالنی اج��را کردند، 
تهدیدان��گاری برنامه صلح آمیز هس��ته ای ای��ران بود که با 
دو هدف عمده طراحی ش��ده بود، اول ترس��یم چهره ناامن 
و خطرن��اک از ای��ران که صل��ح امنیت بی��ن الملل��ی را به 
خطر می ان��دازد و دوم تضعیف ت��وان اقتص��ادی، دفاعی و 
 صنعتی کش��ور و تحمیل فش��ار بر مردم خوب مان از طریق
 تحریم های نامشروع ش��ورای امنیت دوجانبه و چند جانبه.

مردم ایران با مشارکت گسترده و آگاهانه در انتخابات ریاست 
جمهوری و با پشتیبانی هوشمندانه از رویکرد تدبیر و اقتدار، 
زمینه ورود جمهوری اسامی ایران به مذاکرات هسته ای را 
فراهم کردند. این مذاکرات از یک س��و چهره ای تعامل گرا، 
باثبات و قدرتمند از ایران نشان داد و از سوی دیگر، از گسترش 
تحریم ها جلوگیری ک��رد و در س��اختمان تحریم ها، خلل 

انداخت.ظریف ادامه داد: با این ابتکار سیاسی آنها که در کوره 
ایران هراسی می دمیدند و با هدف مهار ایران، افراط گرایی و 
فرقه گرایی را تقویت می کردند، اکنون در دام چاله کور رنگی 

استراتژیک خود گرفتار شده اند.
وزیر امور خارجه گفت: ایران امروز، به اقرار دوست و دشمن، 
نه مشکل منطقه بلکه عامل ثبات و امنیت است. سیاست های 
بصیرت آمیز جمهوری اس��امی تحت هدای��ت مقام معظم 
رهبری سبب شد که حتی دولتمردان آمریکایی به نقش مهم 

ایران و تحوالت منطقه اذعان کنند.
وی ادامه داد: از این منظر، سیاست خارجی توانسته است در 
پی توافق ژنو با فضاسازی های خصمانه و بهانه جویی های هر 
روزه علیه نظام مقدس جمهوری اسامی مقابله کند و سهم 

کوچکی در ارتقای امنیت و اقتدار کشور ایجاد کند.
ظریف اظهار داش��ت: این جزی��ی از وظایف ذات��ی و قانونی 
دستگاه دیپلماسی اس��ت و همانگونه که رهبر فرزانه انقاب 
در دیدار امس��ال س��فرا فرمودند: »تش��کر می کنم که یک 
دیپلماسی هوش��مندانه و فعال، دس��تاوردهای بسیار مهم 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی به همراه می آورد که با هیچ 
حرکتی از جمله جنگ های پرهزین��ه و پرخطر نیز حاصل 

نمی شود و این واقعیت، نشان دهنده وزن و جایگاه دستگاه 
دیپلماسی در مجموعه مدیریتی کش��ور است. قدرت هایی 
تاش کردند با زور، منافع خود را تامین کنند که ناکام ماندند، 
اما کسانی با ظرافت، توانمندی و تحرک، توانستند منافع خود 
را به خوبی تامین کنند.«وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره 
به اینکه مابقی وقت خود را به پایان سخنرانی کریمی قدوسی 
اختصاص خواهد داد، گفت: من به شما اطمینان می دهم که 
دولت و تیم مذاکره کننده هیچ هدف سیاسی و جناحی را در 

مذاکرات هسته ای دنبال نکرده و نخواهد کرد. 

دولت ه�ای چ�پ گ�را و ضد 
امپريالیس�م در حال روی کار 
آم�دن هس�تند و مجموع�ه 
اي�ن عوام�ل اوض�اع را برای 
آمريکا فرسايش�ی و غیرقابل 
تحم�ل ک�رده اس�ت و دولت 
ب�اراک اوباما تش�خیص داده 
اس�ت که اوضاع جهان تغییر 
کرده اس�ت و به تب�ع آن بايد 
 سیاس�ت های آمري�کا تغییر 

کند
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گشتی در اخبار پیشتازی لنجان در صدور کارت ملی هوشمند در استان 

درصورت عدم احیای تاالب احتمال دارد 

نام نويسي كاروان هاي حج تمتع از ۳ بهمن 

دبیر اجرايی همايش دهمین سالگرد خیريه شجره طیبه

حمايت  تحصیلی از ۳۰۰ نخبه اصفهانی بی بضاعت 

رئی��س اداره ثبت احوال شهرس��تان لنجان گفت: از ابتدای اردیبهش��ت 
ماه س��ال جاری تاکنون حدود 2 هزار و 490 کارت ملی هوشمند در این 
شهرستان صادر شده و لنجان در حوزه صدور شناسنامه جدید و کارت ملی 

هوشمند در استان پیشتاز است.

۳
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 بازگشايي راه ارتباطي هشت
 روستا در فريدونشهر

  راه ارتباطی هش��ت روستای س��خت گذر گردنه کلوس��ه در محور 
پشتکوه دوم - فریدونشهر بازگشایی شد.

آقای یسلیانی مدیر اداره راه و شهرسازی فریدونشهر گفت : ارتفاع برف 
در گردنه کلوسه به بیش از یک متر رسید و به سبب کوالک و احتمال 
سقوط بهمن راه ارتباطی هشت روستا با مرکز شهر قطع شده بود که با 
تالش 2 گروه راهداری راه ارتباطی این روستاها بازگشایی شد. گردنه 
کلوسه راه ارتباطی روستاهای سخت گذر ِکلوسه ،کاهگانَک ، کاهگان 
باال و پایین ، دوَرک ، رِزِوه،َکِمران و َوسِتگان با جمعیت 2 هزار نفر را با 

مرکز شهرستان فریدونشهر برقرار می کند.

روش جديد جراحی كورنوپالستی با 
هدف درمان نازايی ابداع شد

روش جدی��د جراح��ی» کورنوپالس��تی«در رح��م ت��ک 
ش��اخ هم��راه ب��ا ش��اخ فرع��ی ب��ا ه��دف درم��ان نازای��ی از 
س��وی یک پزش��ک ایران��ی اب��داع ش��د ک��ه یافته ه��ای آن 
 در  بیس��تمین کنگ��ره جهان��ی اخت��الف نظ��ر در م��ورد

 بیماری های زنان، زایمان و نازایی ) COGI( › در دسامبر 2014 
) آذر ماه امسال( در پاریس ارایه ش��د.4 دکتر ابوطالب صارمی ، 
رییس مرکز تحقیقات سلولی صارم و ابداع کننده این روش گفت: 
در این شیوه یکی از انواع ناهنجاری های مادرزادی رحم که منجر 
به عوارض مهم��ی همچون نازایی، حاملگی خارج رحم، س��قط، 
زایمان زودرس، اندومترویوز و ... می شود، طی عمل جراحی که در 
جهت درمان و ترمیم رحم صورت گرفت، برطرف شد.وی افزود: در 
برخی زنان رحم دو شاخه بوده که در تمامی منابع علمی، متون و 
مقاالت موجود، روش رایج و متداول درمان، قطع کامل شاخه دوم 

رحم پیشنهاد شده است.

تغییر بیش از 17 هزار نام در سال جاری
مدیرکل امور اسناد هویتی سازمان ثبت   
احوال گفت: در 9 ماهه سال جاری 17 
هزار و 600 نام و 48 ه��زار و 750 نام 

خانوادگی تغییر کرده است.
محسن اسماعیلی در حاشیه برگزاری 
پنجمین همایش مهندس��ی فرهنگ 
نام گزینی در جمع خبرنگاران با اعالم 
این خبر اظه��ار کرد: اس��امی مغایر با 
جن��س، بدمعن��ی، دارای فراوانی کم 
تغییرکرده است که ازجمله این اسامی می توان به اعظم، کشور و خاور در میان 

نام های دختران و بختیار در میان نام های پسران اشاره کرد.
 با توجه به آنک��ه 250 هزار الگوی انتخاب اس��م دختران��ه و 220 هزار الگوی 
انتخاب اسم پسرانه وجود دارد، بیشترین اسامی تغییر کرده مربوط به دختران 

است.

8۰درصد طالق ها درسنین زير ۳۰سال
معاون فنی دفتر س��المت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداش��ت گفت: 
متاس��فانه س��ن ازدواج در زوج های جوان به نس��بت دهه 60 حدود 10 سال 

افزایش یاقته است.
دکتر محمد اس��المی در همایش سیاس��ت های جمعیت و س��المت مادران و 
کودکان افزود: سال گذشته 155 هزار طالق در کشور به ثبت رسیده است. 80 
درصد طالق ها در کشور در سنین زیر 30 سال بوده و حدود 14 درصد طالق ها 

نیز مربوط به یک سال اول زندگی است.
وی اف��زود: متاس��فانه از س��ال 85 تاکن��ون می��زان ازدواج ب��ه ش��کل 
فزاین��ده ای در کش��ور کاهش یافته اس��ت. مش��کالت تک فرزن��دی و فاصله 
 زی��اد بی��ن فرزن��دان مهم تری��ن خالءه��ای سیاس��ت جمعیتی به حس��اب

 می آید.

دبی��ر اجرای��ی همای��ش دهمی��ن س��الگرد خیری��ه 
ش��جره طیبه اصفه��ان گف��ت: هم اکن��ون 300 نخبه 
علمی که به عل��ت فقر قادر ب��ه تحصیل نبودن��د را در 
 اصفه��ان شناس��ایی و تحت حمای��ت مالی خ��ود قرار 

داده ایم.
مه��دی ضیای��ی طباطبائ��ی اظه��ار داش��ت: خیریه 
ش��جره طیبه نخس��تین خیریه در س��طح کشور است 
که محور کار خ��ود را حمای��ت مالی از دان��ش آموزان 
و دانش��جویانی قرار داده که علی رغم معدل باالیی که 
 دارند به علت بضاعت مالی در معرض ترک تحصیل قرار 

داشتند.
وی با بی��ان اینکه این خیری��ه تنها از دان��ش آموزان و 
دانش��جویانی حمایت می کنن��د که مع��دل آنها طی 
تحصیل باال باشد و فقر مالی تنها مانع پیشرفت تحصیلی 
آنها باشد، افزود: در طول 10 س��ال سابقه تاسیس این 
خیریه نزدیک به 600 نفر از این افراد در س��طح استان 
اصفهان شناس��ایی و م��ورد حمایت ق��رار گرفتند که 
 تمام آنها از کارشناس��ان، متخصصین و دکترای جامعه 

هستند.

دبیر اجرایی همایش دهمین سالگرد خیریه شجره طیبه 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: هر س��اله این خیریه مراسم 
س��الگرد خود را با حضور چهره های برجسته استانی و 
کشور برگزار که امس��ال نیز این مراسم با حضور معاون 
وزیر آموزش و پرورش و اس��تاندار و ائم��ه جماعات برپا 

می کند.

وی ادام��ه داد: ضم��ن حمای��ت مال��ی از اف��راد تحت 
پوش��ش، کالس های آموزش��ی فوق برنام��ه با حضور 
اس��اتید مختلف علمی برای این افراد برگزار می ش��ود 
و حتی بس��یاری از این اس��اتید خود تحت پوشش این 
خیری��ه بودند و به عن��وان اقدامی خیر آم��وزش به این 
 دس��ته از دانش آموزان و دانش��جویان را از وظایف خود

 می دانند.
ضیای��ی اع��الم ک��رد: تاکن��ون پژوهش��ی در ارتباط 
ب��ا اینکه چ��ه تع��داد از دانش آم��وزان و دانش��جویان 
س��طح اس��تان اصفهان به علت فقر مالی قادر به ادامه 
تحصیل نیس��تند و چه تبعات��ی از ع��دم تحصیل آنها 
به جامعه ،اقتص��اد و فرهن��گ وارد می ش��ود ،صورت 
 نگرفته اما در دس��تور کار و برنامه های این خیریه قرار

 دارد.
وی اظه��ار داش��ت: همچنی��ن زمین��ه مش��اوره 
تحصیل��ی نی��ز ب��رای اف��راد تح��ت پوش��ش فراهم 
ش��ده اس��ت تا بتوانند با تش��خیص درس��ت استعداد 
 و پرورش آنها، اف��راد نخب��ه و کارآمد را وارد ب��ازار کار 

کنیم.

 ابراز شگفتی نخست وزير ارمنستان از وضعیت
 شهری اصفهان

  مقدمات پرواز مستقیم اصفهان به ايروان 
فراهم شده است

  سراسقف اعظم ارامنه با اشاره به سفر نخست وزیر ارمنستان به اصفهان 
تاکید کرد:در مراسم سیصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس کلیساي وانک 
که در اصفهان برگزار شد نخست وزیر ارمنستان و وزار از وضعیت شهري 
اصفهان، پاکیزگي و امکانات شهري و از وضعیت زندگي ارامنه در اصفهان 
 شگفت زده ش��ده و رضایت کامل داش��تند و این جای تقدیر و سپاس

 دارد.
باب کن چاریان در دیدار شهردار اصفهان که به مناسبت سال نو میالدی 
انجام شد گفت:حضور شما در این مکان مقدس براي ما موجب امیدواري 
و تقویت روحیه است و خوشبختانه رویه بسیار خوبي در بین ما باب شده 
و ما در ایام شادي با یکدیگر شریک هستیم و براي عرض تبریک به دیدار 
یکدیگر مي رویم. همچنین معاون هماهنگي امور مناطق و سازمان ها 
و امور بین الملل شهرداري اصفهان اظهار داشت: در رابطه با خط هوایي 
اصفهان- ایروان جلس��ات متعددي برگزار ش��ده به طوریکه مقدمات 
آن فراهم ش��ده و در آینده نزدیک شاهد پرواز مس��تقیم از اصفهان به 
 سمت ایروان خواهیم بود که نوید بس��یار خوبي براي ایران و ارمنستان

 مي باشد.
جمالي نژاد همچنین با اش��اره به برگزاري همایش گفت و گوي ادیان 
تصریح کرد: هرس��اله این همایش به صورت داخلي برگزار مي شد ولي 
خوشبختانه با پیگیري هاي انجام شده امس��ال این همایش به صورت 
بین المللي و در سطح وس��یع تري برگزار خواهد شد که اتفاق میمون و 

مبارکي است. 

كشاورز آران و بیدگلی برترين 
تولیدكننده گیاهان دارويی كشور شد

مدیر اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان آران و بی��دگل گفت: عباس 
مصلحی یزدلی، تولیدکننده آران و بیدگلی، به عنوان تولید کننده برتر 
گیاهان دارویی کشور انتخاب شد.حسین فتاحی با اشاره به موفقیت این 
تولید کننده در کشت گیاهان دارویی اظهار داشت: این تولیدکننده آران 
و بیدگلی با کشت حدود یک هکتار زعفران و در مجموع 2 هکتار گیاهان 
دارویی مانند فلفل قرمز، کاسنی، بابونه و گل ختمی به این عنوان دست 
یافته است.وی افزود: تغییر در الگوی کشت و جایگزینی کشت گیاهان 
دارویی با مصرف آب کمتر با توجه به شرایط کم آبی در شهرستان و نیز 
تولید 5 کیلو زعفران در هکتار برخی از دالیل انتخاب این تولیدکننده 
آران و بیدگلی به عنوان نمونه کشوری شده است.وی  با اشاره به اینکه 
از استان اصفهان 4 نفر به عنوان تولیدکننده نمونه انتخاب شدند بیان 
کرد: این تولیدکننده آران و بیدگلی 5 س��ال به کشت گیاهان دارویی 
پرداخته و پیش از آن نیز در سال گذش��ته به عنوان مدیرعامل نمونه 

استان اصفهان در شرکت تعاونی تولید انتخاب شده بود.

افتتاح رسمی 44 پروژه در 
شهرداری منطقه 7 

شهردار منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: 44 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 88 میلیارد تومان در منطقه هفت 
شهرداری اصفهان به صورت رسمی به بهره برداری 

می رسد.
  احمدرضا مصور در نشست خبری خود با خبرنگاران 
اظهار کرد: هزینه آزادس��ازی پروژه های این منطقه 
64 میلیارد تومان و هزینه ه��ای مربوط به اجرا 24 
میلیارد تومان است.وی افزود: این پروژه ها در حوزه 
احداث خیاب��ان و معابر، س��اختمان و مجموعه ها، 
احداث پارک ه��ا و تجهیزات ترافیک��ی و پروژه های 

محله محور طبقه بندی می شوند.
ش��هردار منطق��ه 7 ش��هرداری اصفه��ان از جمله 
پروژه های خیابان س��ازی را احداث خیابان ش��هید 
احمدی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان، احداث 
ادامه خیابان غرضی با اعتباری بال��غ بر 16 میلیارد 
تومان، احداث خیابان شهید کمالی با اعتباری بالغ بر 
19 میلیارد تومان و احداث خیابان نخل با هزینه ای 

بالغ بر 900 میلیون تومان برشمرد.

ديار زاينده رود چهره  
زمستانی  می گیرد 

 بخشی از مناطق غرب و شمال اصفهان درچند روز  
گذشته ش��اهد بارش برف و باران بود و این بارش ها 
در روزهای پایانی هفته در برخی از مناطق اس��تان 
از س��رگرفته می ش��ود.مدیر روابط عمومی و اطالع 
رسانی اداره کل هواشناسی اس��تان اصفهان اظهار 
کرد: در روزهای پایانی هفته با نفوذ سامانه ناپایدار به 
اصفهان، وزش باد شدید و بارش برف و باران به ویژه 

در مناطق غرب استان را شاهد خواهیم بود. 
جالل حی��دری  افزود: نف��وذ این س��امانه، کاهش 

محسوس دما را در پی خواهد داشت. 
مدیر روابط عمومی هواشناسی اصفهان افزود: در این 
مدت دمای استان دو تا پنج درجه سانتگیراد کاهش 
می یابد. وی همچنین برای شهر اصفهان، هوای کمی 
ابری، گاهش افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرد. 

دمای ه��وای اصفه��ان امروزحداکثر ب��ه 16 درجه 
سانتیگراد و حداقل به دو درجه باالی صفر می رسد. 
گرمترین نقطه اس��تان خورو بیابان��ک با 18 درجه 
س��انتیگراد ب��االی صف��ر و س��ردترین آن بوئین و 
 میاندش��ت با 7 درجه س��انتیگراد زی��ر صفر اعالم 

پیش بینی شده است.

     تلنگر: خروج تاالب گاوخونی از فهرست یونسکو 

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت: ب��ا کویری 
شدن تاالب بین المللی گاو خونی، ش��اهد خشکیدن قنات ها 
و دگرگون��ی حیات جان��وران و پرندگان مهاج��ر در محدوده 

زیست محیطی زاینده رود هستیم.
مجید منصوری با تاکید بر اینکه حوضه زاینده رود به واسطه 
چند عامل دچار تنش و مش��کل ش��ده اس��ت، بیان داشت: 
مهمترین عامل، خشکس��الی طی 50 س��ال گذشته بوده که 

هرچند سال یکبار نیز دچار نوسان و تکرار شده است. 
وی با اشاره به اینکه افزایش مصرف آب شرب به واسطه افزایش 
جمعیت و مصرف صنعت به واسطه افزایش تولیدات صنعتی از 
دیگر عوامل کم شدن آب در حوضه آبخیز زاینده رود محسوب 
می شود، افزود: برخی از صنایع غیرکارشناسانه احداث شده اند، 
از این رو باید در جایی که میزان مصرف آب کمتر است احداث 
صنایع صورت بگیرد. نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به 

عدم رعایت الگوی مصرف در کشاورزی، خانه و صنعت، تاکید 
کرد: متأسفانه پیش از آنکه مشکالت حوضه آبخیز زاینده رود 
برطرف شود؛ از سرش��اخه های این حوضه که سرشاخه های 
رود دز و رود کارون است آب را به استان های قم، کاشان و یزد 
فرستادند که تمامی اینها اثرات منفی روی زاینده رود گذاشت 
و ادامه این روند نه تنها رودخانه زاینده رود بلکه رودخانه کارون 

را هم به کام خشکی می کشاند. 
وی با اظهار تأسف از وضعیت زیست محیطی تاالب گاوخونی، 
ادامه داد: مس��ایلی همچون از بین رفتن پرندگان، خزندگان، 
درختچه های خاص و برخی موج��ودات ذره بینی که وظیفه 
تصفیه میکروب ها را به عهده داش��تند غیرقابل چشم پوشی 
اس��ت، چرا که ریزگردهای موج��ود بر روی س��طح تاالب با 
کوچکترین نسیم به سمت استان حرکت می کنند و در آینده 
این تاالب بین المللی، عامل بیماری های مختلف برای مردم 

استان خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس نهم با درخواست 
از مسووالن وزارت بهداشت مبنی بر اندیشیدن تمهیداتی در 
این راستا، بیان داش��ت: اگر قرار به احیای تاالب از طریق آب 
باشد، در منشور 9 ماده ای که در وزارت نیرو تدوین شده است 
به صراحت اعالم ش��ده تاالب گاوخونی یکی از حق آبه داران 
حوضه آبخیز زاینده رود است لذا اگر سهم حق آبه تاالب تأمین 
شود از خشکیدن آن جلوگیری می ش��ود، در غیر این صورت 
برای جلوگیری از عبور ریزگردها به س��وی شهر باید به سمت 
راهکارهایی اعم از کویر زدایی برویم که بهترین راه احیای تاالب 
است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه 
تاالب گاوخونی ثبت جهانی است، تصریح کرد: اگر این تاالب 
احیا نشود؛ ممکن است سازمان ثبت جهانی با تجدیدنظر در 
این خصوص، تاالب گاوخونی را از لیست جهانی خارج کند که 
این امر نه تنها برای استان اصفهان که شایسته کشور نخواهد 
بود.وی تاکید کرد: اگر دولت به دریاچه ارومیه رس��یدگی می 
کند، نباید از زاینده رود غافل شود؛ چرا که عالوه بر زاینده رود و 
ارومیه رسیدگی به مسایل زیست محیطی در جای جای کشور 
امری ضروری است. منصوری با اشاره به اینکه سفره های آب 
زیرزمینی در عمق بسیار پایین زمین قرار دارند، امکان وصل 
بودن تمام دریاها در عمق وجود دارد، اظهار داشت: باید بررسی 
شود اگر آب از اعماق به س��طح آورده شود به دلیل گذشتن از 
عمق ممکن است شیرین باشد و مقداری از مشکالت بی آبی 

کشور با این کار برطرف شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس پیشنهاد داد: با توجه 
به اینکه زمین خود، نوعی فیلتراس��یون است پیش از شیرین 
کردن آب، اگر آب دریای خزر یا فارس را به برخی نقاط کویری 
هدایت کنیم باعث تشکیل سفره های شیرین آب زیرزمینی 
می شود، بنابراین با رهاشدن آب، شاهد رشد پرندگان و سپس 
خارج شدن اکوسیس��تم از حالت بیابانی خواهیم بود که این 

موضوع نوعی بیابان زدائی نیز محسوب می شود.

مع��اون حج، عم��ره و عتب��ات س��ازمان حج وزی��ارت گفت: 
 نام نویس��ي در کاروان ه��اي حج تمت��ع از 3 بهمن م��اه آغاز 

مي شود.
ناصر خدرنژاد، مع��اون حج، عم��ره و عتبات س��ازمان حج و 
زیارت گفت: فراخوان نام نویس��ي در کاروان هاي حج تمتع از 
 19 دي ماه برابر ب��ا 17 ربیع االول در رس��انه ها اعالم خواهد 

شد.
وي افزود: با توج��ه به اینک��ه 19 دي ماه روز جمعه اس��ت و 

روزنامه هاي سراسري تعطیل هستند، از این رو این فراخوان در 
خبرگزاري ها و رسانه ملي اعالم خواهد شد، اما این اطالعیه روز 
شنبه 20 دي ماه در روزنامه هاي کثیراالنتشار منتشر خواهد 
شد.خدرنژاد تصریح کرد: در این دوره از اعزام هاي حج تمتع، 
آن دسته از متقاضیان که در 15 اسفند ماه 84 ثبت نام کرده اند، 
فراخوان مي شود که این گروه از زایران در سال 94 به حج تمتع 

مشرف خواهند شد.
وي اظهار داش��ت: طبق برنامه ریزي انجام ش��ده، 50 درصد 

ظرفی��ت کاروان هاي ح��ج تمت��ع، اینترنت انج��ام مي گیرد 
و باقي ظرفیت ه��ا از طریق دفات��ر خدماتي ح��ج وزیارت در 
سراس��ر کش��ور انج��ام خواه��د گرفت.مع��اون حج، عم��ره 
و عتبات س��ازمان حج با اش��اره به اینکه هن��وز قیمت نهایي 
ح��ج تمت��ع 94 مش��خص نش��ده، اس��ت،گفت: همزم��ان 
با آغاز نام نویس��ي در کاروان ه��اي حج تمتع ک��ه از 3 بهمن 
 ماه صورت مي گی��رد، قیمت هاي نهایي ح��ج تمتع نیز اعالم 

خواهد شد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1488 چهار شنبه 17 دی 1393 | 15 ربیع االول 1436

 زمان ثبت نام در دوره مهندسی فناوری
 و دوره کارشناسی حرفه ای 

در دو بخش »حضوری« و »آموزش های خاص - حین کار غیرحضوری« 
بهمن ماه سال 1393 دانشگاه جامع علمی - کاربردی تمدید شد

نوبت  دوم    

ثبت نام دوره مهندسی فناوری و دوره كارشناسی حرفه ای در دو بخش »حضوری« 
و »آموزش های خاص - حین كار غیرحض�وری« بهمن ماه س�ال 1۳9۳ تا پايان روز 

چهار شنبه 17 دی ماه تمديد شد. 
پذي�رش در دوره مهندس�ی فن�اوری و دوره كارشناس�ی حرف�ه ای )ناپیوس�ته( 
»حضوری«  بدون كنکور و  براساس معدل كل كاردانی، مرتبط بودن رشته تحصیلی 
كاردانی با رش�ته انتخابی و با توجه به اولويت های بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، 
آزاد، رزمن�دگان و ايثارگران انجام می ش�ود و طب�ق ضوابط معافی�ت تحصیلی به 

پذيرفته شدگان اين دوره ها تعلق می گیرد.
پذيرش در دوره كارشناس�ی به ش�یوه آموزش های خاص)غیرحضوری( نیز بدون 
كنکور و براساس اولويت های انتخابی و ظرفیت های اختصاص داده شده انجام می شود 
و صرفا به داوطلبان بومی اختصاص دارد و معافیت تحصیلی به پذيرفته شدگان اين 

دوره ها تعلق نمی گیرد. 
متقاضی�ان می بايس�ت در زمان اعالم ش�ده به ص�ورت اينترنتی از طري�ق پايگاه 
الکترونیکی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org  نسبت 

به ثبت نام خود اقدام نمايند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان 
م الف 28۰88



يادداشت

سفر اعضای کمیسیون عمران 
مجلس به استان

دبیر کمیس��یون عم��ران مجلس گفت: اعضای کمیس��یون 
عمران مجلس امروز برای بررسی وضعیت پروژه های عمرانی 

مهم استان اصفهان به این استان سفر خواهند کرد.
محمد فیروزی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده، این سفر 

دو روزه  امروز )چهارشنبه( انجام می شود.
وی افزود: در این س��فر که با دعوت اس��تاندار انجام گرفته، 
اعضای کمیس��یون عم��ران مجل��س از پروژه هایی همچون 
بزرگراه شرق اصفهان، سالن اجالس اصفهان، مترو، ساختمان 

نقش جهان و مصالی اصفهان بازدید خواهند کرد.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مقرر شده در نشستی با حضور مسووالن استانی 
و اعضای کمیس��یون عمران در خص��وص اختصاص اعتبار و 

تکمیل این طرح ها تصمیم گیری شود.
فیروزی اضافه کرد: اعضای کمیس��یون عمران همچنین به 
شهرستان نطنز سفر کرده و ضمن بازدید پروژه های عمرانی 
شهرستان از جمله جاده در دست احداث بادرود - کاشان، به 
زیارت امامزاده آقا علی عباس و ش��اهزاده محمد نیز خواهند 

رفت.

برنامه جامع راهبردی مديريت آب 
شرب عملیاتی می شود

استاندار اصفهان گفت: در ۱۰ روز آینده، شرکت آب و فاضالب 
استان باید میزان صرفه جویی آب ش��رب، اعتبار مورد نیاز و 
اولویت بندی برنامه جامع راهبردی مدیریت آب ش��رب در 

اصفهان را ارایه کند تا فعالیت اجرایی این طرح آغاز شود.
رسول زرگرپور در جلس��ه هماهنگی برنامه جامع راهبردی 
مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب ش��رب اس��تان اصفهان 
از پیگیری 2 محور اساس��ی ب��رای آب در اس��تان خبر داد و 
در تش��ریح این محورها اظهار داش��ت: حفظ منابع موجود و 
اضافه کردن منابع جدید و تالش ب��رای مصرف بهینه منابع 
و همچنین جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از جمله این 

اقدامات است.
وی افزود: برداش��ت های مازاد بر مجاز و طرح های توسعه ای 
که در طول این سال ها با اعتبارات دولتی و غیر دولتی شروع 
شده پیگیری می شود و این اقدامات در قالب مصوبه 9 ماده  ای  
شورای عالی آب و تحت عنوان احیای حوضه آبریز زاینده رود 

انجام می شود.
استاندار اصفهان مصرف بهینه آب ش��رب را به عنوان محور 
دوم فعالیت ها یاد کرد و افزود: در بخش آب ش��رب، صنعت و 
کش��اورزی اگر عرضه کنترل ولی مصرف بهینه نشود، باز هم 

روند مشکالت ادامه دارد.

آغاز فروش همزمان بلیت  هواپیما 
برای  نوروز  ۹۴ از  بهمن  

رییس سازمان هواپیمایی کشوری در اولین جلسه ساماندهی 
س��فرهای نوروزی امس��ال گفت: فروش بلیت هواپیما برای 
س��فرهای نوروزی 9۴ به صورت همزمان از اوایل بهمن آغاز 
می شود، ش��رکت ها هم اجازه ندارند به اسم چارتر بلیت را به 
قیمت باالتر بفروش��ند. علیرضا جهانگیریان، در اولین جلسه 
ستاد نوروزی که با حضور نمایندگان شرکت های هواپیمایی 
برگزار شد، اولین اولویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان 
نهاد حاکمیت در صنعت هوان��وردی را رضایتمندی مصرف 

کننده نهایی و سپس حمایت از ایرالین عنوان کرد.
 وی تشکیل اولین جلسه س��تاد نوروزی و اعالم سیاست ها و 
برنامه های صورت گرفته در راستای انجام سفرهای نوروزی را 

آغاز برنامه های نوروز 9۴ دانست.

کمیته ارتقای کیفیت اينترنت 
تشکیل شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تش��کیل کمیته 
ارتقای کیفیت اینترنت برای کنترل کیفی یکپارچه ش��بکه 

اینترنت و بهبود کیفیت آن خبر داد.
علی اصغر عمیدیان در مورد آخری��ن اقدامات صورت گرفته 
برای بهبود وضعیت ش��بکه اینترنت کش��ور اظهار داش��ت: 
 ADSL اقدام��ات در دو بخ��ش اینترنت ثابت روی ش��بکه
و اینترن��ت همراه در حال انجام اس��ت.وی با بی��ان اینکه در 
گذش��ته به دلیل اخت��الف در تخفی��ف قیمت پهن��ای باند 
ب��ه ارایه کنن��دگان خدمات ADSL که از س��وی ش��رکت 
ارتباط��ات زیرس��اخت اعم��ال می ش��د مش��ترکان دچار 
مش��کل بودند، گفت: در این مصوبه به برخی از مش��ترکان 
 تخفیف تعل��ق م��ی گرف��ت و برخی ش��امل ای��ن تخفیف

 نمی شدند؛ براین اساس و برای آنکه تمامی خدمات دهندگان 
اینترنت از یک قیمت واحد پیروی کنند کاهش 25 درصدی 
قیمت پهنای باند را برای تمامی این شرکت ها اعمال کردیم.

 قیمت گوشت برزيلی ۴0 درصد
 پايین تر از تولید داخلی است

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: واردات بی رویه گوش��ت 
خصوصا از کش��ور برزیل ادامه یافته به طوری که در 6 ماهه 
س��ال جاری به 55 هزار تن رس��یده است.س��عید سلطانی 
مدیرعامل اتحادیه دامداران با اش��اره به روند کاهش قیمت 
گوشت از سال گذشته تا به امروز اظهار داشت: قیمت گوشت 
برزیلی به دلیل این ک��ه علوفه در این کش��ور مجانی توزیع 
می ش��د س��بب کاهش ۴۰ درصدی قیمت تمام ش��ده این 
محصول شده است که این هم ناشی از بارندگی های سالیانه 

این کشور است که به 22۰۰ میلی متر نیز می رسد.
وی در خصوص ادامه روند بی رویه واردات گوشت به کشور نیز 
افزود: در حال حاضر قیمت محص��ول در بازار ۱9۰۰۰ تا ۱9 
هزار و 5۰۰ تومان است ولی گوشت برزیلی قیمتی در حدود 
۱8۰۰۰ تا ۱8 هزار و 5۰۰ تومان در کشور ما عرضه می شود 
و این در حالی است که نیم کیلو گوش��ت داخلی قابل قیاس 
با گوشت یخی از لحاظ طعم و مزه نیست. ادامه روند کاهش 
قیمت سبب افزایش قیمت گوشت در سال آینده خواهد شد. 
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان این که ادامه روند کاهش 
قیمت به سود هیچ کس نیست، گفت: باید تدابیری بیندیشند 
تا به مصرف سرانه خانوارهای کشور که به طور متوسط ۱۰ تا 
۱۱ کیلوگرم اس��ت این محصول وارد کشور شود واال اگر این 
روند ادامه پیدا کند قطعا س��ال آینده قیمت گوشت افزایش 

خواهد یافت. 

آغاز توزيع فراخوان دومین جشنواره 
ملی فیلم و عکس جلوه های آب

فراخوان دومین جش��نواره ملی 
فیلم و عک��س جلوه ه��ای آب 

منتشر شد.
با انتش��ار و آغاز فراین��د توزیع 
ف��رم دومی��ن جش��نواره ملی 
فیل��م و عک��س جل��وه ه��ای 
آب، ای��ن جش��نواره فعالی��ت 
عملی خود را برای اطالع رس��انی به مخاطبان و ترغیب و تش��ویق 
هنرمندان جهت خلق و ارس��ال آث��ار آغاز کرد.دومین جش��نواره 
ملی فیلم و عکس جلوه ه��ای آب به همت ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان و همکاری حوزه هنری اس��تان اصفه��ان روزهای 
 8 تا ۱۰ اردیبهش��ت س��ال۱39۴ در ش��هر تاریخی اصفهان برگزار 
می ش��ود.هدف از برگزاری این جش��نواره»ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه آب و اصالح الگوی مصرف در میان قشرهای مختلف جامعه« 
، »استفاده از ابزار هنر برای ترویج سبک زندگی اسالمی -  ایرانی با 
رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب« و »حساس نمودن افکار عمومی 
نسبت به مس��أله حفاظت از منابع آبی و بازچرخانی آب در صنعت« 
اعالم ش��ده اس��ت.»اقتصاد آب و مدیریت مصرف آب«، » فرهنگ 
ش��هروندی و مدیریت مص��رف آب«،»جلب توجه اف��کار عمومی 
ایران و جهان به حفاظ��ت از رودخانه ها به ویژه رودخانه همیش��ه 
جاری زاینده رود«، »معرفی توانمندی های ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به عنوان یک شرکت مادر و پیشگام در صنعت آب و 
فاضالب کشور« و  »مستندسازی فعالیت ها و پیشرفت های حاصله 
در صنعت آب و فاضالب« از دیگر اهدافی اس��ت ک��ه برای برگزاری 
 دومین جش��نواره ملی فیلم و عکس جلوه ه��ای آب در نظر گرفته 

شده است.
دومین جش��نواره ملی فیلم و عک��س جلوه ه��ای آب در دو بخش 
فیلم و عکس برگزار می ش��ود و عالقه مندان م��ی توانند حداکثر تا 
۱5 اس��فندماه س��ال جاری، آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره 
واق��ع در اصفهان - خیاب��ان فردوس��ی - جنب کمیته ام��داد امام 
خمینی-  پالک 2 – خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان_ دبیرخانه جش��نواره مل��ی فیلم و عکس جل��وه های آب

 ارس��ال کنند.عالقه مندان ه��م چنین می توانند از طریق ش��ماره 
تلف��ن ه��ای 322۰۴۱۱۴ و 322۰32۱۴ و نماب��ر 3222۰۴7۱ و 
گرفتن پیش شماره ۰3۱ س��واالت، نظرات و پیشنهادهای خود را با  
 دبیرخانه جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب در میان بگذارند
  و ی��ا از طری��ق پای��گاه اینترنت��ی جش��نواره ب��ه نش��انی

www. Jelvehayeab-festival.ir  نس��بت به دریافت، تکمیل 
و ارسال فرم فراخوان جشنواره اقدام کنند.نشانی پست الکترونیکی 
جش��نواره نیز  info@jelvehayeab-festival.ir  اعالم شده 

است.

اخبار کوتاه 

۴
دژ 50 دالری هم شکسته شد

بهای نفت در بازارهای جهانی دیروز  با س��قوط از کان��ال 5۰ دالری در مرز ۴9 دالر 
معامله شد.

 بهای نفت در بازارهای جهانی امروز به دلیل تداوم نگرانی ها درباره اشباع عرضه جهانی 
نفت، پنج درصد دیگر سقوط کرد و به پایین ترین سطح 5.5 سال گذشته رسید.

مدیرعامل مرک��ز حامیان فرش دس��تباف ایرانی از 
اس��تقرار بزرگ ترین کارگاه فرش دس��تباف کشور 
 در اصفهان به منظور اج��رای پروژه بزرگ تلویزیونی 

» تار و پود« خبر داد.
حجت االسالم سید مهدی مدنیان در نشست خبری 
خود با اصحاب رس��انه در این باره اظهار داش��ت: در 
این کارگاه یکص��د دار قالی دایرخواهد ش��د و ۴۰۰ 
بافنده در دو ش��یفت کاری، بافت یکصد تخته فرش 
یک و نیم در یک متر که در اصطالح صنعت فرش به 
فرش ذرع و نیم معروف است را انجام خواهند داد. هر 
فرش توس��ط چهار بافنده بافته می شود و در ترنج و 
 مرکز این فرش ها ، نقش برندهای برتر استان به ابعاد

 ۴۰ در ۴۰ سانتی متر نقش خواهد بست.
وی با اش��اره به این که ت��الش داریم در ای��ن برنامه 
تلویزیونی و با بافت این فرش ها، تلفیق هنر و فرهنگ 
با اقتصاد را به نمایش گذاش��ته و ترسیم کنیم، ادامه 
داد: در ای��ن برنام��ه که الهام گرفته از ش��عار س��ال 
جاری اس��ت، مجریان و هنرمندان موفق و برجسته 
تلویزیون کش��ور، در ط��ول هفته دو بار و ه��ر بار به 
مدت یک س��اعت مهمان مردم اصفهان و بینندگان 
 برنام��ه خواهند بود و برنامه قص��د دارد از این طریق 
ظرفیت های این هنر-صنعت را به مردم و مسووالن 

یادآوری کند.
وی در خصوص مشارکت برندهای اقتصادی استان در 
این پروژه اظهار داشت: بسیاری از تبلیغاتی که برای 
برنده��ای اقتصادی انجام می ش��ود، گذرا و مقطعی 
است اما ترس��یم نقش برندها در مرکز این فرش ها 
عالوه بر آن که ن��گاه فعاالن اقتص��ادی را به صنعت 
فرش و ظرفیت های این هنر مان��دگار جلب خواهد 
کرد، باعث ماندگاری برنده��ا در قاب یک هنر اصیل 
خواهد شد و این نقش هنرمندانه سالیان سال ماندگار 

خواهد ماند.
مدنیان اظهار داشت: فرش های بافته شده به عنوان 
هدیه برنامه به صاحبان برندها اعطا می ش��ود. بدین 
منظور تالش ش��ده اس��ت صرف نظر از مؤلفه های 
هنری، تولید فرش به صورت یک خفتی با تراکم باال به 
سبک اصفهان و با بهترین مواد اولیه )کرک و ابریشم 
مرغوب( انجام شود و برای این مهم بهترین بافنده ها 

استخدام خواهند شد.
 تهیه کننده این برنامه همچنین یادآور ش��د: به نظر 
می رس��د بعضی مردم، کمتر با مش��قت ها و مراحل 
بافت فرش دس��تباف آش��نا هس��تند. در این برنامه 
مراحل این تالش هنرمندانه به تصویر کشیده خواهد 
شد تا مردم اهمیت این محصول اقتصادی-هنری را 

بیش��تر درک کنند. همچنین از آن جا که متأسفانه 
به دلیل مدرن ش��دن فضاهای س��اختمانی، موکت، 
پارکت و فرش های ماشینی بعضاً وارداتی جای فرش 
دستباف را در خانه های ایرانی گرفته و فرش دستباف 
از دغدغه مردم خارج ش��ده اس��ت، تالش می کنیم 
از طریق س��اخت و پخش این برنام��ه، گرایش مردم 
را به این هنر بیش��تر کرده و این دغدغ��ه را به مردم 

بازگردانیم.
گفتنی است برنامه تلویزیونی » تار و پود« برنامه ای 
با آیتم های متنوع است که به زوی از شبکه اصفهان 

پخش خواهد شد.
هنر و مهارت نقطه قوت فرش ايران است

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
گف��ت: نقط��ه ق��وت م��ا در ف��رش در رویارویی با 
 صنع��ت جهان��ی آن، بُع��د هن��ری و مهارت��ی 

است.
  حجت االسالم والمس��لمین محمد قطبی در جمع 
رنگرزان فرش که از سراس��ر کشور در دوره آموزشی 
رنگرزی ش��رکت کرده بودند، گفت: ف��رش در برابر 
عرش قرار می گیرد و نماد آئینه و طبیعت است و از 
حاشیه و ترنج به نقطه مرکزی و نقطه هایی که حس 

زنده بودن را مشخص می کند هدایت می شود.
وی گف��ت: گاهی تصاوی��ر حیوان��ات، گاه نماد های 
خالقانه اسطوره ای و گاهی به گونه ها و رمزهایی از 
حیات طبیعی بشر در فرش دست به دست هم داده تا 

یک هنر خالقانه آفریده شود.
وی اف��زود: در طراح��ی و الی��ه ه��ای دوم در رنگ 
 آمی��زی فرش ه��م ب��از عرص��ه خالقی��ت هنرمند

 اس��ت.قطبی گفت: رنگ های فرش ایرانی از بس��تر 
طبیعت و رنگ دانه های طبیعی مثل گردو و انار و از 
متن هس��تی و طبیعت گرفته شده و در متن زندگی 

وارد می شود.
وی اضافه کرد: خالقیت، هنر و توان ما ایرانیان در این 
بود که از ساده ترین چیزها و الیه های روی طبیعت 
که با متن زندگی سر و کار داشت رنگ استخراج می 

کردیم.
وی اف��زود: خالقیت این اس��ت ک��ه بتوانی��م پیوند 
عاطفی بین انس��ان و محیط خودش بوجود بیاوریم 
 و یکی از ش��اهکارهای ایرانیان در رن��گ آمیزی این

 است.

بزرگ ترين کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان داير می شود

تار و پود هنر واقتصاد به هم گره می خورد 
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ذخیره سازی 7 میلیون 
تن گندم در کشور

 نرخ دالر کاهش
 و سکه افزايش يافت

مدیرکل حوزه معاون وزیر کشاورزی از ذخیره سازی هفت میلیون تن گندم 
در کشور برای سال جاری خبر داد.

 ش��اهپور عیدی وندی در دیدار با اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: سیاس��ت دولت تدبیر و امید ذخیره آرد برای شش ماه از سال بود که 
با موفقیت بیش از برنامه پیش بینی ش��ده، برای هفت ماه و دو برابر دولت 
قبل ذخیره سازی انجام ش��د.وی کاهش تولید گندم در کشور با توجه به 
خشکسالی های اخیر را یادآور شد و افزود: 6۰ درصد از میزان گندم ذخیره 
شده تولید داخل و ۴۰ درصد دیگر نیز از کشورهایی چون آلمان، استرالیا، 
روسیه و اوکراین وارد شده است.عیدی وندی گفت: رعایت استانداردهای 
جهانی از مهم ترین پارامترهای تولید گندم در کشور است که در همین راستا 

به صورت مداوم در تمام استان  ها نمونه  برداری از تولیدات انجام می شود.

در بازار دیروز  سکه تمام با افزایش ۴۰۰۰ تومانی نسبت به  چند روز 
گذشته 987 هزار تومان و هر دالر آمریکا با کاهش هفت تومانی نسبت 

به  چند روز گذشته 35۱7 تومان فروخته می شود.
 هر گرم طالی ۱8 عیار به قیمت ۱۰۰ هزار و 9۰2 تومان داد و س��تد 

می شود.
براین اساس نیم سکه به قیمت ۴95 هزار تومان به فروش می رسد و 

ربع سکه 267 هزار و 5۰۰ تومان است.
طال در بازار جهانی نیز با افزایش قیمت همراه شد و در پی افت بازارهای 
سهام و نگرانی ها نسبت به احتمال خروج یونان از منطقه یورو که تقاضا 
برای سرمایه گذاری مطمئن را افزایش داد، برای سومین روز متوالی 
صعود کرد و به باالترین سطح در سه هفته گذشته یعنی ۱2۰8 دالر 

رسید.

وزیر کار با اعالم اینکه امکان ارایه اطالعات ۱۰ میلیون 
پُردرآمد وجود دارد و می توان گفت که چند بار سفر 
خارجی داش��ته اند و چه تعدادی خان��ه باالی 8۰۰ 
 میلیون تومان دارن��د گفت: بیکاری ب��ا درد دل حل 
نمی شود.علی ربیعی با بیان اینکه شورای عالی اشتغال 
تصمیماتی را به منظور پیوند دادن سیاست های پولی 
و اش��تغال زایی گرفته اس��ت گفت: امروز با نیروهای 
متقاضی کاری مواجه هس��تیم که نگاه های متفاوتی 

دارند و دارای تیپولوژی خاصی هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: اشتغال 
مسئله مهم و جدی کشور اس��ت که با سیاست های 
مختلفی از جمله تولید و جامعه مرتبط است؛ بنابراین 
فلسفه نگاه به مسایل اجتماعی و اقتصادی باید تغییر 
یابد تا اش��تغال رونق بگیرد.ربیعی با تاکید بر وجود 2 
میلیون و 5۰۰ هزار بیکار از مجموع 23 میلیون و 5۰۰ 
هزارنفر جمعیت فعال کشور افزود: مطالعات نشان می 
دهد که در گذشته تعداد زیادی از یافتن شغل ناامید 

شده بودند و دیگر به جستجوی کار نمی پرداختند.
وی با اش��اره به افزایش امید به یافتن شغل در کشور 
 ادامه داد: بیکاری با فری��اد زدن و درد دل کردن حل

 نمی شود و سیاست های پیوسته ای نیاز دارد. 

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ  تخم گذار تهران گفت: 
یکی از مشکالت بازار تخم مرغ عدم سامان دهی عرضه 
اس��ت؛خرده فروشان و واس��طه ها از این موضوع سود 
می برند و مصرف کنن��ده و تولیدکننده ه��ر دو زیان 
می بینند.ناصر نبی پور با بی��ان اینکه قیمت تخم مرغ 
از یک هفته قبل روندی نزولی را در پیش گرفته است، 
اظهار داشت: قیمت این کاال در هرکیلوگرم بین ۱5۰ 
تا 2۰۰ تومان کاهش یافت��ه و در حال حاضر میانگین 
 قیمت آن در ه��ر کیلوگ��رم حداکث��ر 35۰۰ تومان

 است.
وی، قیمت تمام ش��ده تولید تخم مرغ را بین ۴۰۰۰ تا 
۴۱۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: بازار تخم مرغ وابسته 
به عرضه و تقاضا است. زمانی که تقاضا کم باشد بهای 
آن افت می کند؛ مصرف این کاال از ۱5 اس��فند به بعد 
کم می شود، بنابراین امیدی به افزایش قیمت تخم مرغ 
در ایام عید نیس��ت.نبی پور با بیان اینکه وزرات جهاد 
کشاورزی برای س��ال 9۴، تولید ۴2 میلیون جوجه را 
پیش بینی کرده اس��ت، گفت: برای تنظیم بازار باید 
بین عرضه و تقاضا توازن برقرار ش��ود؛ مرغ داران باید 
به حذف مرغ های چربی دار اقدام و میزان جوجه ریزی 

کاهش پیدا کند.

فرماندار شهرستان فریدن گفت: بر اساس مصوبه هیات 
وزیران، به خس��ارت دیدگان ناشی از نشست زمین در 

شهر دامنه تسهیالت بانکی پرداخت می شود.
 اس��فندیار تاجمی��ری در جلس��ه هماهنگ��ی نحوه 
پرداخ��ت ای��ن تس��هیالت گفت: مبل��غ 25 ه��زار و 
۴۰۰ میلیون ریال تس��هیالت بازس��ازی ب��رای ۱27 
واحد و مبلغ نه ه��زار و 65۰ میلیون ریال تس��هیالت 
تعمیرات��ی ب��رای ۱93 واحد خس��ارت دی��ده ابالغ و 
 عاملی��ت آن به بانک ه��ای صادرات و تج��ارت واگذار 
شده اس��ت.فرماندار فریدن با اش��اره به روند پیگیری 
اعتبارات و مس��اعدت ها، خواس��تار ایجاد هماهنگی 
الزم بین بنیاد مس��کن و بانک های عامل و تس��هیل 
فرایند اداری پرداخت تسهیالت به متقاضیان خسارت 

دیده شد.
تاجمیری با اشاره به اینکه تاکنون ۱2۰ نفر از متقاضیان 
خسارت دیده برای اس��تفاده از این تسهیالت در بنیاد 
مسکن فریدن تشکیل پرونده داده اند خواستار اطالع 
رسانی برای بهره مندی افراد خسارت دیده از تسهیالت 
مقرر شد.در این جلس��ه بر اعالم نهایی نتایج مطالعات 
زون بندی و تسریع در ابالغ تسهیالت بالعوض منظور 

شده تاکید شد. 

معاون امور مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینک��ه طی دو هفته آین��ده خبرهای خوبی از 
وام 8۰ میلیونی خرید مسکن یه اطالع عموم خواهد 
رسید،گفت: سیاست دولت یازدهم در بخش مسکن 

هم تقویت عرضه و هم تقویت تقاضا است.
 حامد مظاهریان در پاس��خ به این س��وال که برخی 
کارشناسان معتقدند دولت برای تقویت عرضه مسکن 
و تقویت تقاضا برنامه ای ندارد،گفت: سیاست دولت 
یازدهم در بخش مسکن هم تقویت عرضه و هم تقاضا 
اس��ت اتفاقا دولت یازدهم در طول یک سال گذشته 
برنامه ریزی مناسب و قطعی برای تقویت عرضه مسکن 
کرده است.وی افزود: تصویب پرداخت 3۰۰ هزار وام 
مسکن در بافت فرس��وده برای ساخت مسکن و 2۰۰ 
هزار وام مس��کن روس��تایی در دولت یازدهم حاکی 
از توجه به ساخت و عرضه مس��کن است.مظاهریان 
خاطرنشان کرد: یعنی از کل نیاز به مسکن اگر حدوداً 
در طول یک سال در یک دوره ۱5 ساله قرار بود 75۰ 
هزار واحد مسکونی در س��ال در ایران مسکن احداث 
ش��و،د فکر کنیم این ع��دد باید در ۱2 س��ال به طور 
مستمر به یک میلیون واحد مسکونی برسد تا بتوان به 

تقاضای مسکن به خوبی پاسخ داد.

سبد خانوار تسهیالتاشتغال شهرسازی

 بیکاری با درد دل
 حل نمی شود

 قیمت تخم مرغ
 شکست

وام ۸0 میلیونی خريد مسکن 
درراه است 

 اعطای تسهیالت به 
خسارت ديدگان در دامنه فريدن
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یادداشت هفت رییس جدید مركز سیمای استان ها منصوب شد

گفت و گو با نخستین كارگردان برگزیده جشنواره تئاتر فجر

دوازدهمین جشنواره شعر بهمن در اصفهان برگزار می شود

معاون امور مجلس و اس��تان های رسانه ملی براساس س��اختار جدید این معاونت، در 
حكمی دكتر عبدالكریم خیامی را به سمت رییس مركز سیمای استان ها منصوب كرد.

خیامی كارشناس ارش��د جامعه شناس��ی، دانش آموخته دكتری در رشته فرهنگ و 
ارتباطات و مدرس دانشگاه های امام صادق )ع(، سوره، خبر و... است. 

5
اکران » اشیا از آنچه در آیینه 

می بینید، به شما نزدیک تر هستند« 
كارگردان فیلم شیار ۱۴۳ از اكران فیلم سینمایی »اشیا از آنچه 
در آیینه می بینید، به شما نزدیک تر هس��تند« در اسفند ماه 
امسال خبر داد.نرگس آبیار اظهار داشت: اسفند ماه امسال فیلم 
»اشیا از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک تر هستند«در 
س��ینماها اكران می ش��ود.وی با اش��اره به اینكه نقش اصلی 
این فیلم برعهده گالره عباسی اس��ت، افزود: این فیلم كاری 
اجتماعی اس��ت كه به صورت مختصر به دفاع مقدس اش��اره 
می كند.كارگردان فیلم ش��یار ۱۴۳ این فیلم ش��یار را دومین 
فیلم سینمایی خود معرفی كرد كه فیلم نامه آن براساس كتاب 
چشم سوم نوشته شده است و گفت: این فیلم براساس فرهنگ 
بومی مردم بیجار تهیه و ساخته شده و بخشی از دیالوگ ها با 

لهجه كرمانی بیان شده است.

فیلمسازان عمار مراقب خط و مرز 
انتقادشان با انتقاد دشمنان باشند

رییس ح��وزه هنری ب��ا تاكید بر اینك��ه این نه��اد انقالبی وارد 
تولیداتی از جنس جشنواره عمار می ش��ود از فیلمسازان جوان 
خواس��ت در رویكرد انتقادی به مس��ایل مراقب باش��ند همان 
رویكردی كه دشمنان دارند، نداشته باشند.محسن مومنی شریف 
درباره اهمیت جشنواره فیلم عمار و فیلمس��ازان این جشنواره 
گفت: من فرصت كمی داش��تم و تنها توانس��تم بعضی از آثار را 
ببینم اما نكته مهم در این جشنواره این است كه نسل جوان در 
آن جرات و شجاعت پیدا كرده كه در حیطه موضوعات مختلف 
انقالب اس��المی دس��ت به تولید بزند و وارد چنی��ن فضاهایی 
ش��ود.وی ادامه داد: جش��نواره باید در ادامه جرات دادن به این 

فیلمسازان جوان جهت دهی هم داشته باشد. 

جشنواره ملی ملکوت در تمامی 
بخش ها تمدید شد

طرح ملی ملكوت در تمامی بخش های خود تا تاریخ ۲۵ اسفند 
۱۳۹۳ تمدید ش��د. تمامی بخش های جش��نواره اع��م از تالیف 
كتاب، مقاله نویس��ی، خالصه نویس��ی، مس��ابقه ادبی � هنری، 
وبالگ نویس��ی، مسابقه مكاتبه ای، مس��ابقه اینترنتی و مسابقه 
پیامكی تا تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ تمدید شد.  اختتامیه دومین 
طرح ملی ملكوت در اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. 
گفتنی است؛ دومین دوره جش��نواره طرح ملی ملكوت، امسال 
با همت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اس��راء و با همكاری نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه های كشور و معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با محوریت كتاب »قرآن 
در قرآن« آیت اهلل ج��وادی آملی برگزار می گ��ردد. عالقمندان 
می توانند جهت اطالعات بیش��تر از محوره��ا، اهداف، بخش ها 
و شیوه نامه های ش��ركت در طرح ملی ملكوت به سایت رسمی 
 جشنواره طرح ملی ملكوت به آدرس malakoot.org مراجعه

 نمایند. 

رضا صابری كه در نخستین و دومین دوره جشنواره تئاتر 
فجر در س��ال های 6۱ و 6۲ به عنوان كارگردان برگزیده 
معرفی ش��د، این رویداد بزرگ نمایش��ی را پیشانی تئاتر 

ایران معرفی می كند.
این كارگردان ش��ناخته ش��ده، در نخس��تین جشنواره 
تئاتر فجر در بهمن 6۱، با نمایش »خان��ات«، جوایز اول 
نویس��ندگی، طراحی و كارگردان��ی را دریاف��ت كرد. او 
همچنین در س��ال 6۲، به خاطر نمایش »مظلوم پنجم« 
موفق به كسب عنوان كارگردان برتر جشنواره دوم تئاتر 

فجر شد.
رضا صابری كه از سال 6۱ تا س��ال ۹0 )آخرین باری كه 
اثری در جشنواره داشته( حدود ۱7 نمایش را در دوره های 
مختلف جش��نواره فجر روی صحنه برده است،  می گوید: 

»دوره اول جش��نواره، با گ��روه هنرمندان تئاتر مش��هد، 
»خانات« را اجرا كردیم كه مبتنی بر عناصر و شاخصه های 
نمایش ملی و ایرانی بود. این ش��یوه را س��ال های بعد هم 
پیش گرفتم و همیشه به آن اعتقاد داشتم و دارم. در دوره 
دوازدهم جشنواره تئاتر فجر هم با نمایش »شنا در آتش« 
شركت كردم  و در دوره س��ی ام با نمایش »خون رقصه« 

حضور داشتم.«
این نمایشنامه نویس با اش��اره به شیوه كارهایش توضیح 
می دهد:  »در نمایش های ایرانی از  ادا و اطوار خبری نیست 
و سرشار از صداقت است. من همیشه در كارهایم از آنچه 
كه در تعزیه، بازی های نمایش��ی س��نتی و فرهنگ اقوام 
ایرانی آموخته ام و مردم نیز با آنها ارتباط قوی داشته اند، 
بهره برده ام. بدون شک لحن ها، رقص ها، مراسم و سنن ما 

برای جامعه ایرانی جذاب تر است.«
عل�ی آزادنی�ا و فی�روز صباغ�ی در نمایی از   
»خانات«، اثر برگزیده صابری در جشنواره تئاتر فجر

او با بیان این كه چنین ش��یوه ای در آغاز راه با مس��ایل و 
موانعی روبه رو بوده اس��ت، اظهار می كند: »طبیعی است 
كه در آغاز راه، از همان جش��نواره س��ال 6۱، برخوردها 
و اتفاقات عجیب��ی برای مان اتفاق افتاد، اما ما ایس��تادیم 
و با ق��درت كار كردی��م، زیرا ب��ه تئاتر اعتقاد داش��تیم. 
 معتقد بودیم تئاتر این س��رزمین باید س��رو سامان پیدا

 كند.«
این كارگردان جش��نواره فج��ر را پیش��انی تئاتر می داند 
و می گوی��د: »از نخس��تین س��الی ك��ه جش��نواره تئاتر 
فجر راه اندازی ش��د، اتفاقی ش��كل گرفت كه به واس��طه 
آن ما وارد ح��وزه جدیدی از هنرهای نمایش��ی كش��ور 
ش��دیم. بعد از آن، جش��نواره فج��ر ش��كلی بین المللی 
 پیدا كرد و اكنون به اس��تقبال سی و س��ومین دوره خود 

می رود.«
رضا صابری ادام��ه می دهد: »با ش��كل گیری این رویداد 
هنری، نویسندگان و كارگردانان خوبی به كشور معرفی و 
به بدنه تئاتر اضافه شدند. این اتفاقات محصول جشنواره 
بین الملل��ی تئاتر فجر اس��ت. این رویداد برای بس��یاری 
از هنرمن��دان شهرس��تان ها ی��ک آرزوس��ت؛ جایی كه 
 عالقمندند تا  كارشان را نش��ان و در معرض قضاوت قرار

 دهند.«او در پایان تاكید می كند:  »ما متاسفانه تئاتر ایرانی 
را فراموش كرده ایم. این وظیفه بدنه جشنواره فجر  است 
كه از تئاتر ملی حمایت كند. زیربنای فجر بایستی اشاعه 

تئاتر ایرانی باشد.«
سی و سومین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری 
اردش��یر صالح پ��ور از اول ت��ا دوازدهم بهمن م��اه برگزار 

می شود.

مسوول دفتر ادبیات موسسه نش��ر آثار امام خمینی )ره( 
اصفهان گفت: دوازدهمین جشنواره شعر بهمن به منظور 
پاسداشت س��ی و ششمین س��الگرد پیروزی شكوهمند 

انقالب اسالمی برپا می شود.
 سید اكبر هاشمی و افزود: این جشنواره در راستای ترویج 
اندیشه های ناب حضرت امام خمینی بنیانگذارجمهوری 
اسالمی، توسط موسسه تنظیم و نش��ر آثار حضرت امام 

خمینی )ره( استان اصفهان برگزار خواهد شد.

وی گفت: جش��نواره ش��عر بهمن در قال��ب دوازدهمین 
همایش ادبی بهمن در تاریخ ۲۱ بهمن در نگارستان امام 

خمینی اصفهان برگزار می شود.
وی با بیان اینكه تا به امروز حدود ۳00 اثر از استان های 
اصفهان، كردس��تان، اردبیل، فارس، خوزس��تان و یزد به 
این جشنواره ارس��ال شده اس��ت، افزود: از این میان ۲0 
اثر برگزی��ده خواهد ش��د.وی از همه ش��عرا دعوت كرد 
كه آثار خود را در موضوعات اندیش��ه ه��ای حضرت امام 

خمینی، انقالب اس��المی، اس��تقبال و تضمی��ن یكی از 
غزل ه��ای حضرت ام��ام، حداكثر تا تاری��خ پنجم بهمن 
ب��ه دبیرخانه ای��ن جش��نواره در میدان فی��ض خواجو، 
 نگارس��تان حضرت امام خمینی اس��تان اصفهان ارسال

 كنند.
هاش��می تصریح كرد: به كلیه ارسال كنندگان اثر گواهی 
 شركت و به برگزیدگان لوح س��پاس و هدیه داده خواهد

 شد.

صابری: تئاتر ایرانی را فراموش كرده ایم 
ششمین آلبوم »سامی 

یوسف« منتشر شد
آلبوم ششم سامی یوس��ف با عنوان »ترانه های راه« 

منتشر شد.
این آلبوم كه تم س��نتی ایرانی،  اسالمی دارد شامل 
۱۲ قطعه صوتی اس��ت و تمامی اش��عار آن توسط 
»پروفسور حس��ین نصر« كه از فیلسوفان مسلمان 
مطرح و صاحب كرسی مطالعات سنتی دانشگاه جرج 

واشنگتن است، سروده شده است. 
 در ای��ن آلبوم ی��ک ترانه كامال فارس��ی ب��ا عنوان 
»ز عش��قت« وجود دارد كه در دس��تگاه موسیقی 
سنتی ایرانی اجرا شده است و همچنین »الحمدهلل« 
دیگر اثری اس��ت كه به زبان های عربی، فارسی اجرا 

شده است. 
اكثر سازهای استفاده شده در این آلبوم توسط سامی 
یوسف نواخته ش��ده و در سازهای س��نتی ایرانی از 

برخی از هنرمندان ایرانی بهره جسته است. 
متن كامل ترانه های این آلبوم در سایت رسمی سامی 

یوسف منتشر شده است. 

 خریداری اماکن خصوصی
 در بافت قدیمی کاشان

رییس شورای اسالمی شهر كاشان گفت: با خریداری 
اماكن و بافت های تاریخی تحت مالكیت خصوصی و 
مرمت، احیا و تجدید كاربری آنها، آثار تاریخی ش��هر 
حفظ خواهد شد. علی رسول زاده در نشست مشترک با 
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و كردشگری 
كاشان، از آمادگی شورا و شهرداری كاشان برای انجام 
این اقدام با میراث فرهنگی كاشان خبر داد.وی گفت: 
مجموعه شهرداری و شورا توجه جدی به مقوله میراث 
فرهنگی و گردشگری ش��هر دارند و آماده همكاری با 
میراث فرهنگی برای حفظ و حراس��ت و احیای آثار و 
ابنیه تاریخی شهر كاشان هستند.سرپرست اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كاشان نیز گفت: 
حفاظت و احیای میراث فرهنگی و مراكز گردشگری 
شهرستان نیازمند تعامل و همكاری مجموعه مدیریت 
ش��هری با ای��ن اداره اس��ت.مهران س��رمدیان اظهار 
داشت: میراث فرهنگی نشانه اصالت، عظمت و قدمت 
فرهنگی آن ش��هر اس��ت كه باید با حفظ و احیای آن 
مغتنم ش��مرده ش��ود.وی افزود: احی��ای بافت های 
تاریخی و چگونگی اج��رای آن از جمله وظایف میراث 
فرهنگی است كه باید با یک برنامه ریزی كارشناسی، 
 معماری س��نتی را در ساخت و س��ازهای جدید وارد

 نمود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1488 چهار شنبه 17 دی 1393 | 15 ربیع االول 1436

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

مزایده مال غیرمنقول
10/53 شماره آگهی: 139303902004000200 شماره پرونده: 9204002004000513 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه: 9201381 مقدار ششدانگ یکبابخانه 
پالک 96/248 )دویست و چهل و هشت فرعی از نود و شش اصلی( واقع در بخش 20 
اصفهان )به آدرس: اصفهان – جاده زیار – روستای روران – روستای ازیران – بلوار 
بن   – فاطمیه  دخترانه  دبیرستان  جنب   – مرتضی حسینی  کوچه شهید   – امام خمینی 
بست سعدی – پالک83( به مساحت 307/58 مترمربع )که در اجرای رای 5711 بند 2 
ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مفروز شده است( با 
جمیع توابع و متعلقات و منضمات دارای یک جلد سند مالکیت که در صفحه 443 دفتر 
16 به شماره 3025 ثبت ورقه مالکیت 210452 بنام آقای حسینعلی حسینی معموره 
-103/93/1012/36 شماره  نامه  طی  اربعه  حدود  و  است  شده  صادر  حسن  فرزند 
93/2/14 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان عبارتست از: شمااًل: در دو قسمت بطولهای 
7/62و4/45 متر دیوار به دیوار باقیمانده 96 اصلی شرقًا: به طول 25/94 متر دیوار 
و  درب  متر  8/18و3/17  طولهای  به  قسمت  دو  در  جنوبًا:  فرعی   247 پالک  دیوار  به 
دیواریست به گذر غربًا: بطول 26/48 متر به دیوار پالک 249 فرعی و طبق گزارش 
در  کامل  اعیانی  و  مترمربع   95 مساحت  به  همکف  در  ساز  نیمه  اعیانی  کارشناسی 
بدنه   – بلوک  تیرچه  و  آهن  و  آجر  سازه  نوع  مترمربع   128 همکف  در  کامل  همکف 
اندود گچ – سرویس و آشپزخانه کاشی – دربهای داخلی چوبی – درب و پنجره های 
فاقد بیمه می باشد طبق سند رهنی  خارجی فلزی و نما آجری و سرامیک می باشد و 
شماره 3323-86/3/26 دفتر اسناد رسمی 174 اصفهان در رهن بانک کشاورزی شعبه 
اداره  در   93/11/07 مورخ  سه شنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  می باشد  واقع  اصفهان 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت 
و  )هشتصد  ریال  پایه 850/000/000  مبلغ  از  مزایده  گذارده می شود.  مزایده  به  چپ 
پنجاه میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها  انشعاب و  از حق 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 93/10/17 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:25946 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اخطاریه ماده 87

 9200140 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002127000130/1 پرونده:  شماره   10/307
پرونده  ماده 87  اخطاریه  ابالغ  ابالغیه: 139303802127000011 آگهی  شماره آگهی 
به شماره بایگانی 9200140 بدینوسیله به آقای محمدرضا آقاسی فرزند عبدالرحمن 
به شماره شناسنامه 727 متولد 1344/06/07 به شماره ملی 1199063576 به نشانی: 
شهرضا – میدان شهدا – بلوار مدرس – کوچه شفق – پالک54 که برابر گزارش مامور 
ابالغ به علت خالف واقع بودن در آدرس مندرجه مورد شناسایی واقع نگردیده است 
ابالغ می گردد تمامت مازاد اول پالک ثبتی شماره یکصد و هفتاد فرعی از پنجاه و یک 
اصلی واقع در مزرعه فودان بخش یک ثبتی شهرضا ملکی شما در قبال طلب مدیریت 
شعب بانک سپه منطقه اصفهان )بستانکار پرونده( و نیم عشر متعلقه بازداشت گردیده 
است لذا از هرگونه نقل و انتقال اعم از رسمی یا عادی خودداری نمایید که از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج ومنتشر می گردد. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 

اجراییه 
10/308 شماره اجراییه: 9310420352400323 شماره پرونده: 9209980352400970 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921047 شعبه:  بایگانی  شماره 
وطن  احسان   -1 علیهم  محکوم   9309970352400164 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
حسین  فرزند  راونجی  زهرا   -3 حسن  فرزند  طائی  مریم   -2 ا...  لطف  فرزند   دوست 

به  متضامنًا  را  نشانی مجهول المکان  به  همگی  فرزند جالل  ا... وطن دوست  لطف   -4
پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله 
به میزان مقرر قانونی و تاخیر تادیه روزانه 29895 ریال از تاریخ سررسید لغایت تاریخ 
اجرای رای در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت علی دیوانداری به نشانی اصفهان 
طبقه2 مشاور حقوقی و  مدیریت امور شعب بانک ملت –  خ شیخ صدوق شمالی –   –
نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم مینماید. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:27453 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
احضار

10/309 چون خانم شیوا پوراسف فرزند ابراهیم شکایتی علیه آقای مصطفی عطائی 
مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 931099ک112 
این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 93/12/12 برای ساعت 9صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
م الف:27428  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
احضار متهم

10/310 شماره ابالغیه: 9310100353504737 شماره پرونده: 9309980359801043 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   931187 شعبه:  بایگانی  شماره 
امانت  در  خیانت  اتهام  به  عظیمی  برای جعفر  پرونده کالسه 9309980359801043  
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:30 ساعت   1394/01/26 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:27429 

شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
 احضار متهم

10/311 شماره ابالغیه: 9310100353703374 شماره پرونده: 9309980358300522 
شماره بایگانی شعبه: 930478 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980358300522 برای رمضانعلی استادمحمدی به اتهام تحصیل مال از 
و  ارجاع  این شعبه  به  به موضوع  که رسیدگی  نموده  کیفر  تقاضای  نامشروع  طریق 
وقت رسیدگی برای مورخه 1393/12/09 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:27433 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

10/312 شماره ابالغیه: 9310100353703367 شماره پرونده: 9309980363000738 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   931093 شعبه:  بایگانی  شماره 
امانت  اتهام خیانت در  به  آقاجانی  برای اصغر  پرونده کالسه 9309980363000738 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 

مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   08:30 ساعت   1393/12/09 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:27434 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 10/313 شماره درخواست: 9310460359500091 شماره پرونده: 9309980359500303
مورخ  آگهی شماره 930306ب16  نشر  پیرو  احترامًا  بایگانی شعبه: 930306  شماره 
شعبه  این  به  آگهی  اینکه  به  نظر  زارعان  معصومه  اتهامی  به  مربوط   1393/03/11
جدیدیان  محمدعلی  و  زارعی  عظیم  می گردد  اعالم  بدینوسیله  لذا  است  نشده  واصل 
و مهدی خشوئی و غیره علیه معصومه زارعان فرزند عبدالمجید دایر بر کالهبرداری 
مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 930306ب16 ثبت گردیده است که 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی  بازپرسی  این 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:27435  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ وقت رسیدگی 

10/314 شماره ابالغیه: 9310100350506519 شماره پرونده: 9209980350501496 
به  دادخواستی  دستجا  یوسفی  محمدعلی  خواهان   921603 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خواندگان شرکت پوشش کاران آمانج با مسئولیت محدود و نجاتعلی محمدی به 
خواسته انحالل شرکت/موسسه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه 9209980350501496 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/02/16 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  گردد.م الف:27436  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/315 شماره ابالغیه: 9310100350506551 شماره پرونده: 9309980350500564 
ایران استان اصفهان به  شماره بایگانی شعبه: 930600 خواهان شرکت سهامی بیمه 
نمایندگی فرشید یزدانی دادخواستی به طرفیت خوانده ایمان فقانی به خواسته مطالبه 
وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره  105 ارجاع و به کالسه 9309980350500564 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/19 و ساعت 12:00 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27440   و ضمائم 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/316 شماره ابالغیه: 9310100351905503 شماره پرونده: 9309980351901328 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نوری  وحید  خواهان   931485 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تمکین  به  الزام  خواسته  به  فر  نوری  نسرین 
اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   19 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 

استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9309980351901328 کالسه  به  و  ارجاع   251 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/25 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27444   و ضمائم 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/317 شماره ابالغیه:9310100351905305  شماره پرونده: 9209980351901929 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مهنام  شیما  خواهان   922100 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  صدری  بهزاد 
خانواده شهرستان  دادگاه   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه 9209980351901929  و  ارجاع  اتاق شماره  251   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/23 و ساعت 12:00 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27445   و ضمائم 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/318 شماره ابالغیه: 9310100351905353 شماره پرونده: 9309980351900472 
دادخواستی  دستگردی  فیاض  عباس  سید  خواهان   930542 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  طالق  تنفیذ  خواسته  به  شهروز  زهرا  خوانده  طرفیت  به 
خانواده شهرستان  دادگاه   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه 9309980351900472  و  ارجاع  اتاق شماره  251   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27446   و ضمائم 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی 

10/319 شماره ابالغیه: 9310100352409827 شماره پرونده: 9309980352401094 
دادخواستی  باقری  مریم  و  فاطمه اصالنی  بایگانی شعبه: 931201 خواهان ها  شماره 
به طرفیت خواندگان شهربانو محبی و مجید انواری و فرید انواری و اداره کل راه و 
اداره کل  انواری و  شهرسازی اصفهان و حسین جالل پور و حسن کالنتری و هاله 
ثبت اسناد و امالک اصفهان و حمید انواری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  است(  ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند  ابطال  و 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352401094 کالسه  به  و  ارجاع   352 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/25 و ساعت 10:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27450   و ضمائم 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

روی خط ورزش

6
سیگار کشیدن دردسرساز شد

تصویر دروازه بان لهس��تانی تیم فوتبال آرس��نال در حالی منتشر شده که وی 
سیگار استعمال می کرده است. به دنبال این اتفاق باشگاه آرسنال وی را 20 هزار 
پوند جریمه کرد.حاال وویسیچ چزنی مجبور شده به خاطر رفتارش عذرخواهی 

کند )قابل توجه فوتبالیست های ایرانی که لب به قلیان نمی زنند..(
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نخستین برد پمینا
 در مشهد 

 آغاز اردوی تیم های
 ملی بوکس

تیم پمینا با اختالف بسیار نزدیک نخستین بردش در دور برگشت لیگ برتر 
بسکتبال را کس��ب کرد تا همانند دور رفت برابر نماینده مشهد به پیروزی 
برسد. هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال با برگزاری دیدارهایی در شهرهای 
مختلف به انجام رسید که در یکی از دیدارهای این هفته تیم پمینا به مصاف 
تیم ثامن مشهد رفت.شاگردان محس��ن صادق زاده در این دیدار با نتیجه 
نزدیک 84 بر 83 برابر تیم مشهدی به پیروزی رسیدند تا همانند دور رفت 

این تیم را مغلوب کنند.
پمینا که به عنوان تنها نماینده استان اصفهان در لیگ برتر بسکتبال حضور 
دارد، در چهار دیدار قبلی خود در دور برگشت برابر حریفانش مغلوب شده 
بود و وضعیت خوبی را تجربه نمی کرد اما با این برد توانس��ت تا حدودی به 

وضعیتش سر و سامان بدهد.
پمینا در دور رفت نیز پس از چهار باخت، سه برد متوالی کسب کرد و توانست 

با رتبه خوبی نیم فصل نخست را به پایان ببرد.

دور جدی��د اردوی تیم های ملی بوک��س با حضور 25 بوکس��ور از دیروز در 
مجموعه ورزش��ی انقالب آغاز ش��د. در این مرحله از اردوها خبری از دعوت 

مدال آوران اینچئون و برخی ملی پوشان سابق نیست.
ناصری، کرزبری، مروی، شمس،  زارع، بخشی زاده،  محرابی، کهرازه،  دهقان، 
غالمی،  قلعه بندی و ابراهیمی زیر نظر اکبر احدی و قائدی،خدری، عیسایی، 
اسماعیل زاده، ارمش��ی، ماکویی، کاظمی، قاسمی پور، معلمی، حسنی پور، 

نوری، سپهوندی و عزیزی زیر نظر علیرضا استکی تمرین خواهند کرد.
نکته جالب این اردوها غیبت هر س��ه مدال آور اینچئون است. روزبهانی که 
 به دلیل ش��رکت در فینال لیگ حرفه ای بوکس در تمرین اختصاصی به سر

 می برد و مظاهری و دالوری نیز به دلیل غیبت در قهرمانی کشور از فهرست 
تیم ملی خط خورده اند. البته به نظر می رس��د فدراسیون در مراحل بعدی 

اردوهای تیم ملی ناگزیر به دعوت از این بوکسورها شود.

س��رمربی س��ابق تیم س��پاهان با انتق��اد از وضعیت 
نقل و انتق��االت لیگ برتر ای��ران گفت: متأس��فانه در 
حال حاضر باش��گاه ها بدون توجه ب��ه اصول حرفه ای 
 نس��بت ب��ه ج��ذب بازیک��ن در لی��گ برت��ر اق��دام 

می کنند.
حس��ین چرخابی با انتقاد از نح��وه یارگیری تیم ها در 
فصل نق��ل و انتقاالت لی��گ برتر اظهار داش��ت: نقل 
و انتقاالت نیم فصل فق��ط برای این اس��ت که تیم ها 
نواقص خود را برطرف کنن��د ولی تیم های ما  به دنبال 
این هس��تند که یک یار اصلی بدهند و یاری دیگر در 
همان پست بگیرند و در چند سال اخیر رسمی به وجود 
آمده، مبنی بر اینکه اگر بازیکنی به ش��هرتی دس��ت 
 یافت، به دنبال نارضایتی خود، از تیمی که در آن بازی 

می کند.
وی جوانگرایی باش��گاه ها را توفیق اجباری دانس��ت و 
بیان داش��ت: باش��گاه های لیگ برتر فقط نوک بینی 
خود را می بینند و اصال آینده نگری ندارند و اگر هم در 
باشگاهی از یک بازیکن جوان استفاده می شود، توفیق 
اجباری اس��ت و این جوان  گرایی توفیق اجباری برای 

آن بازیکن است.
سرمربی سابق تیم س��پاهان افزود: البته برخی تیم ها 
 کمی ب��ه بازیکنان ج��وان بها می دهن��د و در بین این

 تیم ها باید به سایپا و مربی آن مجید جاللی اشاره کنم 
که در فصل نقل و انتقاالت زمس��تانی برای جایگزینی 
کاوه رضایی یک بازیکن جوان از پایه های خود را به تیم 

آورد و حرکتی حرفه ای از خود نشان داد.
وی با بیان اینکه باش��گاه ها به آمار و ارقام برای خرید 
اهمی��ت نمی دهند، گفت: باش��گاه ها به آم��ار و ارقام 
اهمیت نمی دهن��د و برای خری��د بازیکن ب��ه دنبال 
پیشینه بازیکن و اینکه چه وضعیتی در تیم سابق خود 
داشته، نمی روند. به طور مثال باید بگویم در بازی فوالد 

و پرسپولیس اگرچه مهدی جعفر پور عالی نبود ولی در 
نیمه ای از بازی نس��بت به بازیکنان دیگر پرسپولیس 
کمتر نبود و در تنه��ا گل این تیم مقابل ف��والد تاثیر 

گذار بود.
چرخاب��ی ادام��ه داد: به ج��رأت می توان��م بگویم اگر 
پرس��پولیس با همین گل بازی را می برد، قطعا مهدی 
جعفر پور در پرس��پولیس می ماند و در لیست فروش 

قرار نمی گرفت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر باش��گاه ها در 
خرید ه��ای خود فقط ب��ه بازیکن ه��ای اصلی اهمیت 
می دهند، اظهار داشت: باش��گاه های ما در خرید های 
خود نیمکت ذخیره را نمی بینند و فق��ط به یازده یار 
اصلی اهمیت می دهند، در حالی ک��ه نیمکت ذخیره 
اهمیت بیش��تری دارد به این دلیل که اگ��ر بازیکنی 
مصدوم ش��ود، باید جایگزینی چون هم سطح خودش 
داشته باشد که ما چنین چیزی را در سیاست باشگاه ها 

مشاهده نمی کنیم.

 

هفدهم دی فرصت خوبی اس��ت تا بگوییم و بنویسیم 
از مردی که به جوانمردی مع��روف بود و فرصت خوبی 
اس��ت تا بگوییم چه خوب بود اگر راه و رمز زندگی این 

بزرگ مرد جوانمرد هنوز در زندگی ما زنده بود.
آقاتختی س��مبل پهلوانی و اس��طوره اخالق، مردی از 
طایفه مردمان پایین شهر، با یک دنیا افتخار، اگر امروز 
بود 84 سال داش��ت. اما تختی چهل و هفت سال است 
که دیگر نیس��ت، تختی نیس��ت اما نام او در همه این 
 س��ال ها بیش از همه چیز در ورزش ما دیده و ش��نیده 

می شود.
 هر ش��هری در ایران قدیمی ترین ورزش��گاهش به نام 
او نام گذاری ش��ده تا هر بار که نام تختی را می بینیم و 
می شنویم یاد پهلوانی کنیم که قرار نیست افسانه شود و 
به تاریخ بپیوندد، باید یک حقیقت باشد و زنده بماند، تا 
مبادا فراموش کنیم تختی که بود و نامش چرا با ورزش 

ایران گره خورد؟ 
اما متأسف هستیم از اینکه بگوییم سالی یک بار یادی 

از آقا تختی می کنیم و آن روز هم هفدهم دی و سالگرد 
مرگ جهان پهلوان ایران اس��ت. سالی یک بار دست به 
قلم می شویم و می نویسیم از مردی که اسطوره اخالق 
بود، نماد جوانمردی بود و می خواهیم از ورزش��کاران 
امروز که او را سرمش��ق زندگی شخصی و ورزشی خود 

قرار بدهند. 
سالی یک بار مس��ووالن ورزش کش��ور که تعدادشان 
به انگشتان یک دس��ت هم نمی رس��د قرار می گذارند 
و هم��راه ب��ا دوربین ه��ای تلویزیون��ی و با دع��وت از 
خبرنگاران بر سر مزارش حاضر می ش��وند و فاتحه ای 
 نث��ار روح جه��ان پهل��وان ای��ران می کنن��د و از این

 می گویند 
که تختی باید الگ��وی جوانان امروز باش��د. گاهی هم 
می گوییم تختی به دنبال شعر و شعار نبود و نمی توانیم 
او را در حصار چند کلمه پهلوان و قهرمان پنهان کرد و 
در همه روزهای دیگر سال مهر فراموشی بر پیشانی اش 

می زنیم. 
اینکه بعد از چهل و اندی س��ال هنوز نتوانسته ایم روح 
پهلوانی را آن طور که می گوییم دلخواهمان است وارد 
تن ورزش کنیم به این خاطر اس��ت که ب��ه همه چیز 
نگاه گذرا داریم، با سالی یک بار گفتن از تختی، تختی 
 دیگری متولد نمی شود، اما این داستان هر سال تکرار

 می شود.
 ورزش م��ا به روح ت��ازه نی��از دارد و چیزی ک��ه امروز 
ورزش ما گرفتارش اس��ت کاماًل آن چیزی نیس��ت که 
مورد دلخواه مردم و ش��اید سیاس��ت گ��ذاران ورزش 
اس��ت. گذش��ت و ایثار، جوانمردی و تواضع؛ دادگاه و 
دادگاه کشی، جنجال های رس��انه ای و قهر و آشتی به 
همراه ندارد و اینها نش��ان می دهد چی��زی در ورزش 
 ما گم ش��ده اس��ت ک��ه آن مرام ی��ک پهل��وان واقعی

 است.

انتقاد به وضعیت نقل و انتقاالت لیگ برتر ایران

گله چرخابی از نحوه یارگیری تیم ها
چرا سالی یک بار از جهان پهلوان می نویسیم؟

چهل و هفت سال است یک » آقا تختي« کم داریم

رش��د و بالندگی  ورزش  
در مناط��ق روس��تایی 
نیازمند توسعه و تقویت 
ورزش های بومی براس��اس آداب و س��نن هر 
منطقه اس��ت ک��ه می تواند فض��ای تفریحی 
مناس��بی را فراهم آورد.زمان��ی می توانیم در 
توس��عه ورزش روس��تاها موفق عم��ل کنیم 
که خود روس��تاییان با میل و عالقه در انجام 
بازی های بومی محلی براساس آداب، سنن و 
رسوم شان در صحنه حضور پیدا کرده و بیش 

از گذشته در این زمینه مشارکت کنند.
اهمیت وض��رورت برگزاری جش��نواره های 
ورزش  روس��تایی و عش��ایری به رغ��م  تمام 
کمبود مناب��ع و امکانات  ب��ه افزایش روحیه 
عمومی و نشاط جامعه روستایی می انجامد که 
خوشبختانه در سال های اخیر این جشنواره ها 
در شهرهای مختلف برپا گش��ته و امیدواریم 
هرساله نیز با حمایت مس��ووالن امر به ویژه 
دستگاه های مرتبط  استان برگزاری بهتر این 

جشنواره را شاهد باشیم.
اما آنچه هم اکنون درباره ورزش روستایی در 
محاق مانده و مظلوم واقع ش��ده بی توجهی 

رسانه ای به این رویداد مهم و جذاب است. 
رس��انه ملی اغلب توجهی به این رویداد ملی 
که در صدها روستای کشور در ادوار مختلف 
 روی می دهد نم��ی کند درصورت��ی که این

 هم آورد و جشن روستاییان در دل سادگی و 
بی تکلفی خود زیبایی ه��ای فراوانی حتی به 

لحاظ گردشگری روستایی  دارد.
از طرفی بسیاری از ورزشکاران نام آور و شهیر 
از همی��ن  محیط ها پرچ��م دار آینده ورزش 
ایران می شوند که جای تبلیغ نه فقط در حد 
خبری کوتاه بلکه کار رسانه ای شایسته است.

هدف اصل��ی جش��نواره های بازی های بومی 
محل��ی در وهل��ه اول معرف��ی بازی ه��ا و در 
ادامه جایگزینی بازی ه��ا با بازی های متداول 

گروه های سنی کودک و نوجوان است.
متولیان ورزش روستایی استان اصفهان نیزدر 
کنار مردم در س��ال های اخیر به طور مستمر 
با برپایی این مراسم و گردهمایی لحظه های 

سرشار ازنش��اطی را برای شرکت کنندگان و 
تماشاگران این رخداد مصفا رقم زده اند.

چادگان اصفهان میزبان مسووالن 
اجرایی

در آستانه فرا رسیدن سالروز والدت با سعادت 
پیامبر اکرم )ص( و امام صادق )ع( به منظور 
تجلی��ل از عوامل اجرایی چهارمی��ن المپیاد 
ملی عشایر ظهر روز دوش��نبه 15دی ماه93 
درمراسمی در س��الن اجتماعات فرمانداری 
شهرستان چادگان با حضور احمد جمشیدی 
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری، عیسی 

بهمنی مدیرکل امور روس��تایی استانداری، 
حبی��ب اهلل معتم��دی فرماندار شهرس��تان 
چادگان، مهدی اسدی و علی صفایی رییس 
و دبیر هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی 
محلی اس��تان اصفهان و دیگ��ر نماینده های 
دس��تگاه های دولت��ی شهرس��تان چادگان 

برگزار گردید.
اولین سخنران حبیب اهلل معتمدی فرماندار 
شهرس��تان چ��ادگان بود که ضم��ن تبریک 
ب��ه مناس��بت هفته وح��دت اظهار داش��ت: 
قدرشناس��ی از زحمات دیگران یک فرهنگ 

ب��ا ارزش در دین م��ا تلقی می ش��ود و به آن 
تاکید زیادی ش��ده اس��ت، همانگونه که ما از 
خداوند منان تش��کر می نماییم، خداوند نیز 
از بندگانش تش��کر و قدردانی می نماید و ما 
باید ت��الش کنیم که قدرشناس��ی در جامعه 
به یک فرهنگ تبدیل ش��ود چراک��ه تقدیر و 
تشکر انگیزه را در بین افراد برای فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی باال خواهد برد.
وی تصریح کرد: از همه کسانی که در برگزاری 
با ش��کوه چهارمی��ن المپی��اد ملی عش��ایر 
تش��کر و قدردانی می کنم و بای��د بگویم که 

برگزاری این جش��نواره دو حسن عمده برای 
شهرستان داشت، اول اینکه باعث گردید که 
ما به پتانسیل مطلوب شهرس��تان پی ببریم 
 و دوم اینکه ی��ک وحدت و انس��جام در بین 
دستگاه های شهرستان چادگان ایجاد گردید.

 حبیب اهلل معتمدی در پایان افزود: شهرستان 
چادگان اصفهان می تواند قطب فرهنگی شود 
و مکانی ک��ه چهارمین المپیاد ملی عش��ایر 
برگزار شد می تواند میزبان دیگر برنامه های 
اس��تانی و ملی در زمینه فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی باشد.عیس��ی بهمنی مدیرکل امور 
روستایی اس��تانداری ضمن تقدیر و تشکر از 
همه دس��تگاه های دولتی چه در شهرستان 
چادگان و چه در اس��تان اصفه��ان گفت: من 
این جلس��ه تقدیر و تشکر را س��تاد دهه فجر 
شهرستان چادگان نامگذاری می کنم و توصیه 
می کنم که جش��ن پیروزی انقالب اس��المی 
 ای��ران را که یک جش��ن ملی می باش��د را با

 برنامه ریزی مطلوب هرچه با شکوه تر برگزار 
نمایید و از دهی��اران می خواهم که امس��ال 
برنام��ه ن��ور و نش��اط را در دس��تور کار قرار 
دهن��د یعنی ش��ادابی همراه ب��ا معنویت که 
در این بین س��ه درصد بودجه ه��ر دهیاری 
 به فعالی��ت ه��ای فرهنگ��ی تعل��ق خواهد

 گرفت. 
آخرین س��خنران مهدی اسدی رییس هیات 
ورزش روس��تایی و بازی ه��ای بومی محلی 
استان اصفهان بود که بیان داشت: در برگزاری 
چهارمین المپیاد ملی عشایر تعاون، انسجام 
و همدل��ی خاصی بین مردم و دس��تگاه های 
دولتی شهرس��تان چادگان وجود داشت که 
این تعاون، انسجام و همدلی به مدیریت خوب 

شهرستان، حبیب اهلل معتمدی برمی گردد .
وی ادامه داد: باید بگویم مسووالن شهرستان 
چادگان گل کاش��تند و ی��ک کار جهادی را 
انجام دادند ک��ه کمتر از دف��اع مقدس نبود 
که جای دارد از همه آنها تشکر نمایم.رییس 
هیات ورزش روس��تایی و بازی ه��ای بومی 
محلی اس��تان اصفهان در پای��ان گفت: برای 
برگزاری این المپیاد تنها استانداری اصفهان 
به ویژه دفتر امور روس��تایی و امور اجتماعی 
کمک نقدی به ما کردند که جا دارد از عیسی 
بهمنی و احمد جمشیدی تش��کر و قدردانی 

کنم.

مراسم تجلیل ازعوامل اجرایی المپیاد ملی عشایر در چادگان

توسعه ورزش روستاها بر پاشنه بازی های محلی می گردد

سرمربی تیم واترپلو 
سپاهان:بازیکنانم خسته اند

س��رمربی تیم واترپلو سپاهان 
گفت: س��ه بازی خارج از خانه 
مرحل��ه گروهی و خس��تگی 
بازیکن��ان نگرانی های��ی را 
ب��ه وج��ود آورده اس��ت ام��ا 
بازیکن��ان م��ا انگی��زه زیادی 
ب��رای صدرنش��ینی در ای��ن 
مرحله دارند. بهمن کیانی واال 
اظهار کرد: در دیدارهای هفته 
گذش��ته لیگ برتر برابر تیم نفت امیدیه با دو امتیاز اختالف به 

پیروزی رسیدیم.
وی با اشاره به سه هفته باقی مانده تا پایان مرحله گروهی لیگ 
برتر واترپلو تصریح کرد: تیم ما سه بازی دیگر تا پایان این مرحله 
دارد و سپس رقابت بین چهار تیم حاضر در مرحله پلی آف دنبال 

می شود.
س��رمربی تیم واترپلو س��پاهان افزود: س��ه بازی خارج از خانه 
دش��واری های زی��ادی را به همراه دارد زیرا خس��تگی مس��یر 
 و فش��رده ش��دن تمرینات، بازیکن��ان ما را با خس��تگی مواجه 

می کند.
کیان��ی واال ب��ا اب��راز رضای��ت از وضعی��ت تیم��ش ی��ادآور 
ش��د: بازیکنان م��ا انگی��زه زی��ادی دارند ت��ا با صدرنش��ینی 
در مرحل��ه گروهی ب��ه پلی آف رفت��ه و مدعی اصل��ی قهرمانی 
 باش��یم و از ای��ن رو تمرین��ات ب��ا روحی��ه ای را پش��ت س��ر 

گذاشته ایم.

داور جنجالی فوالد شهر بازمی گردد؟
محس��ن قهرماني داور جنجالي 
دیدار س��پاهان و پرسپولیس از 
تمایلش براي بازگشت به دنیاي 

داوري فوتبال خبر داده است.
بان��ک ورزش در ای��ن رابط��ه 
نوشت: محسن قهرمانی که بعد 
از قضاوت مساله دارش در بازی 
تیم های پرسپولیس و سپاهان 
از حضور در فوتبال محروم شد و بعد از آن هم اعالم کرد تصمیمی 
برای بازگش��ت ندارد، حاال می خواهد با قضاوت در لیگ استانی به 
داوری برگردد. او در این خصوص گفته است: »در حالی که خود را 
مدیون خراسان و فعالیت در این استان می دانم، داوری که در سطح 
لیگ برتر حضور داشته است طبیعتا سطح کارش به سوت زدن در 
لیگ های پایین تر همچون استان نمی خورد. با این حال باز هم اعالم 
آمادگی کردم تا در لیگ استان قضاوت کنم و این کار را خواهم کرد.

اهدای مدال های طالی قهرمانان به 
خانواده  شهدا

قهرمانان آسیایی کاراته نجف آباد 
مدال ه��ای ط��الی خ��ود را به 

خانواده شهداء اهداء نمودند.
در جشنواره ش��عر رضوی که در 
فرهنگسرای خارون برگزارگردید 
قهرمانان آس��یایی کاراته آقایان 
س��عید کیانی ، محم��د کیانی ، 
وحید والیتی م��دال های طالی 
خود را به خانواده شهداء دفاع حرم ) شهیدان کافی موسوی ، حیدری 

و کاظمی ( با شعار قهرمانان واقعی شهیدان هستند اهداء نمودند.
تیم کش�تی آزاد کهریزس�نگ نجف آباد نایب قهرمان 

مسابقات چند جانبه کاشان 
در مس��ابقات کش��تی آزاد چن��د جانبه شهرس��تان کاش��ان که با 
حضور تی��م های��ی از ش��یراز ، اصفهان  ، کاش��ان و کهریزس��نگ 
نجف آب��اد برگ��زار گردید تی��م ش��یراز ب��ا 123 امتی��از اول ، تیم 
 کهریزس��نک با 120 امتیاز دوم و تیم کاش��ان با 105 امتیاز س��وم

 شدند.
مقام آوران تیم کهریزسنگ:

نونهاالن :
مقام اول : علیرضا طایفه قنبروزن 43 کیلو ، مقام دوم : حسین صالحی 
وزن 30 کیلو ، مهدی شمس وزن 60 کیلو ، امیرحسین قاسمی وزن 
66 کیلو ، مقام سوم : حسن شمسی وزن 35 کیلو ، علی صالحی وزن 

40 کیلو
نوجوانان:

مقام اول : جواد جعفری وزن 50 کیلو ، مقام دوم : محمد امینی وزن 
38 کیلو ، محسن صالحی وزن 50 کیلو ، حجت شیرانی وزن 54 کیلو 

، مقام سوم : حسین داوری وزن 38 کیلو ، علی یزدانی وزن 66 کیلو
تیم کشتی فرنگی کهریزسنگ نجف آباد نایب قهرمان 

مسابقات چند جانبه چمگردان
در مس��ابقات کش��تی فرنگ��ی چن��د جانب��ه ش��هر چمگ��ردان 
ک��ه ب��ا حض��ور تی��م های��ی از لرس��تان ، ش��هرکرد ، اصفه��ان ، 
زری��ن ش��هر ، چمگ��ردان و کهریزس��نگ نج��ف آب��اد م��ورخ 
93/10/4 برگ��زار گردید تیم چمگ��ردان با 182 امتی��از اول ، تیم 
 کهریزس��نک با 146 امتیاز دوم و تیم ش��هرکرد با 89 امتیاز س��وم 

شدند.
مقام آوران تیم کهریزسنگ:

خردساالن :
مقام اول : حس��ین صالحی وزن 28 کیلو ، امیرحسین سلطانی وزن 
30 کیلو ، مهدی جمشیدیان وزن 35 کیلو ، مقام دوم : حسن شمسی 
وزن 38 کیلو ، مقام سوم : محمدامینی وزن 42 کیلو ، علیرضا طایفه 

قنبر وزن 46 کیلو
نونهاالن :

مقام اول : علیرضا امینی وزن 48 کیلو ، مقام دوم : حسین داودی وزن 
37 کیلو ،مقام سوم : محسن صالحی وزن 53 کیلو

نوجوانان:
مقام دوم : علی یزدانی وزن 63 کیلو ، مقام سوم : ابوالفضل فاضل وزن 

69 کیلو ، ابوالفضل براتی وزن 85 کیلو
جوانان :

مقام سوم : علی مهرابی وزن 74 کیلو
مربی :  رسول قربانی

سرپرست : لطف اله براتی
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اخبار کوتاهیادداشت بهره برداری  ازایستگاه پلیس در بیمارستان آیت اهلل کاشانی 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ش��هرکرد از افتتاح ایستگاه پلیس در 

بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد خبر داد.
اصغر صباغی اظهار داشت: ماموران انتظامی به صورت ۲۴ ساعته در این 

مرکز پلیس حضور دارند.
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شغل نمد مالی با سختی و درآمد کم همچنان در چهارمحال 
و بختیاری فعال است و معدود هنرمندان این رشته با وجود 

مشکالت فراوان به کار خود ادامه می دهند.
 چهارمح��ال و بختیاری از اس��تان های پیش��رو در پرورش 
دام های کوچک مانند گوس��فند و بز اس��ت. این استان به 
واسطه ش��رایط آب و هوایی و وجود مراتع سرسبز و وجود 
علوفه برای دام ها یکی از مهمترین مراکز پرورش گوسفندان 
کشور محسوب می شود.گوسفندان این منطقه به علت وجود 
آب و هوای سرد، برای مقاومت در برابر سرما پشم با کیفیتی 
 دارند به طوری که پشم گوسفندان این منطقه از بهترین نوع 
پشم ها به حساب می آید.وجود دام ها سبک و پشم قابل توجه 
موجب ایجاد شغل هایی مانند قالی بافی، نمد مالی، کاله مالی، 
گلیم بافی، گبه و... در این استان شده است. نمد مالی که ماده 
اصلی تولید آن پشم گوسفند است از گذشته های دور یکی از 

مهمترین شغل های این استان محسوب می شود.
 هنرهای صنایع دس��تی همیش��ه در اقتص��اد یک منطقه 
نق��ش تعیی��ن کنن��ده ای را دارد و درآم��د بس��یاری از 
م��ردم در مناط��ق بوم��ی و کمت��ر توس��عه یافته کش��ور 
وابس��ته به تولید و ف��روش صنایع دس��تی اس��ت.امروزه 
 ش��غل نم��د مال��ی و تولی��د محص��والت نمدی ش��غلی 
طاقت فرسا و س��خت در اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
شمار می رود، ش��غل و هنری که از قدیمی و تاریخی ترین 
مشاغل اس��تان محس��وب می ش��ود.هم اکنون بسیاری از 

فروش��گاه ها و کارگاه های تولیدی نمدمالی به علت نبودن 
متقاضی خرید و مش��تری تعطیل ش��ده اند ودر  بسیاری 
از این فروش��گاه ها کاالی های دیگ��ری همچون کاالهای 
 چینی به عل��ت ب��ازار پس��ندی جایگزین این هن��ر بومی

 شده اند.نمد و نمدمالی در استان چهارمحال و بختیاری به 
لحاظ بهره مندی از بس��ترها و نیازها از جمله زندگی متکی 
به دامپروری و چوپانی و نیز کوچ های طوالنی؛ اقلیم س��رد 
و کوهس��تانی؛ وفور ماده اصلی و مورد نیاز نمد، یعنی پشم 
مرغوب؛ قدمتی بس��یار طوالنی دارد، اما در سال های اخیر 
به لحاظ روی گرداندن از زندگی عشایری و چادرنشینی در 
طیف وسیع؛ بازار سفارش��ات این محصول کم رونق شده و 
 جز محدود کارگاه های نمدمالی در شهرکرد و بروجن اکثر

 کارگاه های نمدمالی برچیده شده است.
مناطق عمده نمد مالی استان چهارمحال و بختیاری تنها در 
دو شهرستان ش��هرکرد و بروجن آن هم به صورت محدود و 
پراکنده متمرکز شده است. هم اکنون بسیاری از فروشگاه ها 
و کارگاه های تولیدی نمدمالی به علت نبودن متقاضی خرید 
 و مشتری تعطیل شده اند ودر  بس��یاری از این فروشگاه ها 
کاالی های دیگری همچون کاالهای چین��ی به علت بازار 

پسندی جایگزین این هنر بومی شده اند.
هم اکنون آخرین نمد مال ها در شهرکرد و بروجن فعالیت 
می کنند به طوری ک��ه اگر مورد حمایت ق��رار نگیرند این 
 تع��داد اندک تولی��د کننده نمد نی��ز از این ش��غل انصراف

 می دهند و دیگ��ر تولیدکننده و هنرمن��دی در این عرصه 
فعالیت نخواهد کرد.

یکی از فعاالن و تولیدکنندگان نمد که دارای مغازه کوچکی 
در یکی از خیابان های قدیمی شهرکرد است به خبرنگار مهر 
گفت: نمد مانند گذشته دیگر بازاری ندارد و خریداران این 
محصول دستی بسیار کم شده اند و به سمت خرید کاالهای 
جایگزین این محصول رفته اند. رضا جعفریان ادامه داد:نمد 
مالی از شغل ها بسیار قدیمی و تاریخی چهارمحال و بختیاری 
است و من در حدود چهل سال است که در این شغل فعالیت 
می کنم.وی در رابطه با چگونگی تولید نمد گفت: نمد از پشم 
گوسفندان محلی چهارمحال و بختیاری درست می شود و 
نمد این استان در سراسر کشور دارای کیفیت باال و معروفیت 

باالیی است.
وی بیان کرد: پشم ابتدا از بدن بره گوسفند چیده می شود و 
سپس حالجی می شود و بعد قالب ریزی می شود که قالب آن 
یک حصیر است.این تولیدکننده نمد بیان کرد: بعد از قالب 
ریزی با پا ورز داده می شود .جعفریان تصریح کرد: هم اکنون 
بیشترین محصوالتی که تولید می ش��ود کاله نمدی، شال 
کمری، زیر انداز، شنل چوپان و... است.فعاالن حوزه نمد مالی 
به علت فعالیت با پا و دست، آسیب ها جسمی می بینند.وی  
بیان کرد: درآمد در این شغل بسیار کم شده است و شغل نمد 
مالی و کاله مالی در حال منسوخ شدن است.وی با اشاره به 
ضرورت حمایت بیشتر میراث فرهنگی از شاغالن این حرفه، 
گفت: فعاالن این حرفه با مشکالت بسیار رو به رو هستند که 

باید حمایت ها بیشتر شود.
وی تاکید کرد: فعاالن حوزه نمد مال��ی به علت فعالیت با پا 
و دست، آسیب ها جس��می می بینند که باید به آنها توجه 
بیشتر کرد.یکی دیگر از فعاالن این عرصه گفت: هم اکنون 
محصوالت مختلفی با جنس های نامرغوب به بازار وارد شده 
است که  این محصوالت به علت داشتن خالقیت بازار پسندی 
باالتری پیدا کرده اند.حس��ینی ادامه داد: باید در تولیدات 
نمدی، خالقیت مورد توجه قرار گیرد تا دوباره بازار مصرف 

محصوالت نمدی رونق گیرد.
وی  بیان کرد: بسیاری از کاالهایی که جایگزین محصوالت 
نمدی می شوند مرغوب نیستند و فقط به واسطه شیک بودن 
و داشتن رنگ های مختلف مورد توجه مصرف کنندگان قرار 

گرفته است و جای محصوالت نمدی را گرفته است.
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت: نمد مالی یکی از شغل های 
قدیمی و تاریخی اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت که 
فعاالن این عرصه یکی از مهمترین صنایع دستی این استان 

را تولید می کنند.
بهمن عسگر پور ادامه داد: باید در راستای مصرف این کاالی 
مقاوم، فرهنگ سازی شود و محصوالت جدید نمدی معرفی 

شوند.

سقوط یک هنر در سکوت

در آمد نمدمال  ها نرمال نیست 
شناسایی مراکز پرورش ماهی 
غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز پرورش 
ماهی غیر مجاز در حاشیه رودخانه های چهارمحال 

و بختیاری شناسایی شوند.
قاسم سلیمانی در ش��ورای حفظ منابع آب استان 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینک��ه مراکز 
پ��رورش ماهی غیر مج��از در حاش��یه رودخانه ها 
 شناس��ایی ش��وند، اظهار داش��ت: مراکز پرورش

 غیر مجاز استان چهارمحال و بختیاری در حاشیه 
رودخانه شناسایی شوند و تعین تکلیف شوند.

وی ادام��ه داد: حفاظت کیف��ی از بس��تر و حریم 
رودخانه ها باید مورد توجه قرار گیرد و مس��ووالن 
دستگاه های مربوطه باید در راس��تای حفاظت از 

رودخانه تالش کنند.
وی با اشاره به اینکه مسووالن باید در راستای حل 
مش��کالت مردم تالش کنند، اذعان داشت: باید با 
جذب سرمایه گذار در راستای توسعه استان تالش 
کنیم.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
اینکه باید با برنامه ریزی در راس��تای حفظ منابع 
آب تالش کرد، تاکید کرد: توسعه تجهیزات آبیاری 
نوین مزارع کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات در 

راستای کاهش مصرف آب است.
قاس��م س��لیمانی ادامه داد: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری استانی پر ظرفیت و توانمند است که باید 
ظرفیت ها شناسایی ش��وند و در راستای توسعه و 

پیشرفت استان به کار گرفته شوند.

۴۶ میلیارد ریال اعتبار به 
عشایر استان اختصاص یافت

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به افزای��ش ۵ برابری اعتبارات اختص��اص یافته به 
عش��ایر اس��تان گفت: این اعتبارات امسال به ۴۶ 
میلیارد ریال رسیده است. یحیی حسین پور اظهار 
داشت از اجرای ۵0 پروژه در دس��ت اجرا خبر داد 
که ۵ پروژه برای تامین آب عش��ایر اس��ت که ۴0 
تا 9۵ درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته است و تا 
پایان امسال به بهربرداری می رسند.مدیرکل امور 
عش��ایر چهارمحال و بختیاری از احداث ۴ جاده و 
بازگشایی بیش از 700 کیلومتر از جاده های عبور 
 عشایر در شهرس��تان کوهرنگ در سال جاری خبر 

داد.

توزیع سبد کاالی رایگان بین خانواده های 
تحت پوشش  استان 

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری از توزیع 
سبد کاالی رایگان بین خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته 

 امداد امام خمینی این استان خبر داد.
 جهانبخش م��رادی اظهار داش��ت: توزیع س��بد کاال رای��گان بین 
خانواده های زیرپوشش دایمی بهزیستی و کمیته  امداد امام خمینی 

استان چهارمحال و بختیاری در قالب مرغ منجمد، ادامه دارد.
وی گفت: براس��اس مصوبه هیات وزیران، مقرر ش��ده تا سبد کاال به 
خانوارهای زیرپوشش دایمی بهزیس��تی و کمیته امداد امام خمینی 

این استان، تنها در قالب مرغ منجمد، انجام شود.
مرادی تأکید کرد: ب��ه همین منظور، ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، تاکنون ۲۴0 تن م��رغ منجمد، بین 

فروشگاه های بزرگ این استان توزیع کرده است.

میوه شب عید چهارمحال و بختیاری 
تأمین شد

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و 
بختیاری از تأمین میوه شب عید در این استان خبر داد.

 حسن شمسی پور دهکردی در ستاد تنظیم بازار استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: طب��ق برنامه ریزی های صورت گرفته، تأمین 
میوه شب عید در این استان، بدون هیچگونه مشکلی انجام می شود.

وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری، 
اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای تأمین و س��اماندهی بازار میوه 

شب عید در این استان را انجام داده است.
شمس��ی پور دهکردی تأکید کرد: به همین منظور، س��ازمان تعاون 
روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختیاری، ۶00 تن سیب درختی از 
استان اصفهان برای تنظیم بازار شب عید در این استان خریداری و 

ذخیره کرده است.
این مسوول عنوان کرد: س��ازمان تعاون روستایی استان چهارمحال 
و بختیاری، این میزان س��یب درختی را ۲7 هزار ری��ال، به ازای هر 

کیلوگرم خریداری و ذخیره سازی کرده است.

اجرای نقاشی دیواری با مضمون تصاویر 
سرداران شهید در شهرکرد

شهردار ش��هرکرد از اجرای نقاش��ی های دیواری با مضمون تصاویر 
س��رداران و فرماندهان شهید اس��تان چهارمحال و بختیاری در این 

شهر خبر داد.
 نوراهلل غالمیان دهک��ردی در دیدار با جمعی از خانواده های ش��هدا 
اظهار کرد: در راس��تای ادای احترام به مقام واالی شهدای گرانقدر 
استان چهارمحال و بختیاری، تعداد 10 ساختمان در نقاط مختلف 
شهرکرد شناسایی ش��ده که تا پایان س��ال جاری با اجرای این طرح 
در روی جداره های ش��هری، معابر ش��هرمان زینت بخش چهره های 

شهیدان هشت سال دفاع مقدس می شود.
وی اف��زود: ب��رای اجرای ای��ن ط��رح ۶00 میلی��ون ری��ال اعتبار 
اختصاص یافته که پیش بینی می ش��ود کار نقاش��ی تصویر ش��هدا 
در صورت مس��اعد بودن ش��رایط جوی تا پایان س��ال جاری توسط 
 س��ازمان رفاهی، تفریح��ی این ش��هرداری به صورت کام��ل انجام 

شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1488 چهار شنبه 17 دی 1393 | 15 ربیع االول 1436

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   91/2/24-171 دادنامه:  1163/90شماره  پرونده:  کالسه   10/320
شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا زارع فرزند غالمرضا 
نشانی: اصفهان- خ پروین – خ 7تیر – مجتمع طالئی200 – طبقه3 خوانده: عبدالرحیم 
مظاهری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست علیرضا زارع به طرفیت عبدالرحیم مظاهری به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 320150 عهده بانک ملی ایران 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
جلسه شورا  در  کافی  انتظار  و  وقت  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول 
عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی 
پرداخت سی  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   40/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال  هزار 
زمان واخواست لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
الف:27022 شعبه 26 حقوقی شورای حل  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/321 کالسه پرونده: 1162/90شماره دادنامه: 168-91/2/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا زارع فرزند غالمرضا نشانی: 
مجتمع2000- مجتمع طالئی2000 خوانده: عبدالرحیم  خ 7تیر –  اصفهان- خ پروین – 
مظاهری فرزند عبدالمحمد نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست علیرضا زارع به طرفیت عبدالرحیم مظاهری به 
خواسته مطالبه مبلغ 31/372/600 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 1- 0545993 
مورخ 89/11/1 2- فاکتور شماره 0486 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249  قانون  198و519و522 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/372/600 ریال به عنوان اصل 
پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال  هزار  پرداخت سی  و  خواسته 
آن طبق  ایصال  و  زمان وصول  لغایت  واخواست چک  زمان  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:27023  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1694 دادنامه:  شماره   1279-93 پرونده:  کالسه   10/322
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نادر رجبی پیروز نشانی: خمینی شهر 
مجهول المکان  نشانی:  خورزوقی  شهبازی  بهزاد  خوانده:  فرعی85   – امیرکبیر  خ   –
خواسته: پرداخت مبلغ 3/200/000 وجه یک فقره چک به شماره 89/7/27-934070 - 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و ... با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
طرفیت  به  پیروز  رجبی  نادر  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی 
آقای بهزاد شهبازی خورزوقی به خواسته مطالبه مبلغ 3/200/000 ریال وجه چک به 
شماره 934070 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست هزار ریال بابت 
اصل خواسته و یکصدو هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
از تاریخ سررسید چک موصوف )89/7/27( تا  طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:27024 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1695 دادنامه:  شماره   1280-93 پرونده:  کالسه   10/323
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نادر رجبی پیروز نشانی: خمینی شهر 
– خ امیرکبیر – فرعی85 خوانده: حامد نیکخواه نشانی: مجهول المکان خواسته: پرداخت 
با   ... و  دادرسی  های  هزینه  و  تادیه  تاخیر   - فقره چک  یک  وجه   29/000/000 مبلغ 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خواسته  به  نیکخواه  حامد  آقای  طرفیت  به  پیروز  رجبی  نادر  آقای  دعوی  خصوص 
به  سپه  بانک  عهده  به   785560 به شماره  وجه چک  ریال   29/000/000 مبلغ  مطالبه 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست و نه میلیون ریال معادل دو میلیون و نهصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و  تعرفه  آگهی طبق  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  یکصدو شصت  و 
اجرای  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک موصوف )92/8/28(  از  تادیه  تاخیر و  خسارت 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  ظرف بیست روز 

م الف:27025 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1696 دادنامه:  شماره   1281-93 پرونده:  کالسه   10/324
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نادر رجبی پیروز نشانی: خمینی شهر 
فرعی85 خوانده: حمید گلچین جلفائی نشانی: مجهول المکان خواسته:  خ امیرکبیر –   –
ختم  اعضا شورا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مبلغ  پرداخت 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای نادر رجبی پیروز به طرفیت آقای حمید گلچین 
جلفائی به خواسته مطالبه مبلغ 4/200/000 ریال وجه چک به شماره 468331 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
و  یکصد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  دویست  و  میلیون  چهار  مبلغ  پرداخت  به 
شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/9/7( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:27026  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
10/325 خانم فری ناز مردانیان دارای شناسنامه شماره 42153 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5043/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/6/16 تاریخ  در  بشناسنامه 18692  مردانیان  ا...  نعمت  که شادروان  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- فریبا مردانیان ش.ش 623 )فرزند( 2- فری ناز مردانیان ش.ش 42153 
 1122 مردانیان ش.ش  مهوش   -4 )فرزند(   162 مردانیان ش.ش  ناز  فرح   -3 )فرزند( 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
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:26917 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/326 خانم زهره افروزفر دارای شناسنامه شماره 34151 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5002/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان داود لنجانیان بشناسنامه 9472 در تاریخ 93/7/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
زهره افروز فر ش.ش 34151 )مادر(. 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:26918 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 4  پنارتی  آقای حسین حسینی   10/327
به کالسۀ 5021/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان میرزاعلی حسینی پنارتی بشناسنامه 97 در تاریخ 69/7/25 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
پنارتی  حسینی  غالمعلی   -2 )فرزند(   4 ش.ش  پنارتی  حسینی  حسین  ذیل:1-   افراد 
ش.ش 2 )فرزند( 3- صغرابیگم حسینی پنارتی ش.ش 3 )فرزند( 4- معصومه حسینی 
)فرزند( 6- زهرا حسینی  پنارتی ش.ش 5  )فرزند( 5- ربابه حسینی  پنارتی ش.ش 6 
پنارتی ش.ش 6 )فرزند( 7- سکینه حسینی پنارتی ش.ش 5 )فرزند( 8- فاطمه حسینی 
پنارتی ش.ش 7 )فرزند( 9- رضا حسینی پنارتی ش.ش 2 )فرزند( 10- اصغر حسینی 
پنارتی ش.ش 3 )فرزند( 11- قاسم علی حسینی پنارتی ش.ش 3 )فرزند( 12- محمدعلی 
حسینی پنارتی ش.ش 12 )فرزند( 13- عباس حسینی ش.ش 4 )فرزند( 14- خانم اکبریان 
خوراسگانی ش.ش 4158 )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:26919 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   16 دارای شناسنامه شماره  زاده  هاشم  آقای سیروس   10/328
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 5041/93ح10 
اقامتگاه  تاریخ 93/8/9  داده که شادروان جعفر هاشم زاده بشناسنامه 5 در  توضیح 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
نوگورانی  2- شهربانو شهریار  متوفی(  )همسر   12699 محمدی ش.ش  الهام  ذیل:1- 
ش.ش 29 )مادر( 3- سیروس هاشم زاده نوگورانی ش.ش 16 )پدر( 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 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26920  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/329 آقای محمود هنو باصیری دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 5042/93ح10 
 93/9/4 تاریخ  در   4 بشناسنامه  هنوباصیری  حسنعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
باصیری  هنو  محمود   -2 )فرزند(   11 ش.ش  باصیری  هنو  مهدی  ذیل:1-  افراد   به 
ش.ش 25 )فرزند( 3- مرتضی هنو باصیری ش.ش 9 )فرزند( 4- یاور هنو باصیری 

ش.ش 10 )فرزند( 5- محمد هنو باصیری ش.ش 1751 )فرزند( 6- ربابه هنو باصری 
ش.ش 241 )فرزند( 7- فاطمه هنو باصری ش.ش 276 )فرزند( 8- محترم بنایی باصری 
ش.ش 115 )همسر( 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:26921 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   27426 شماره  شناسنامه  دارای  رضیان  زهرا  خانم   10/330
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5004/93ح10  کالسۀ  به 
 93/7/30 تاریخ  در   12 بشناسنامه  دانشور  منصور  که شادروان  داده  توضیح  چنین 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند(   1383 دانشور ش.ش  )فرزند( شهال   890 دانشور ش.ش  مهنار  ذیل:1-  افراد 
)همسر(.  زهرا رضیان ش.ش 27426   -4 )فرزند(  دانشور ش.ش 10216  نسرین   -3
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:26922 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به شرح دادخواست  10/331 خانم رزیتا یزدخواستی دارای شناسنامه شماره 1754 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسۀ 5027/93ح10 
توضیح داده که شادروان رسول هاشم زاده بشناسنامه 1062 در تاریخ 93/8/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و یک همسر و مادر به شرح زیر:1- رامتین هاشم زاده با شماره ملی 1275266355 
فاطمه   -3 متوفی(  دائمی  )همسر   1754 ش.ش  یزدخواستی  رزیتا   -2 )فرزندمتوفی( 
سعیدیان ش.ش 1057 )مادر متوفی( والغیر. 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:26923 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/332 خانم مهین دخت باستانی به وکالت زهرا شاهرودی دارای شناسنامه شماره 
گواهی  درخواست  شورا  این  از  5034/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   1733
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشته بانو باستانی بشناسنامه 
890 در تاریخ 1393/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو خواهر و یک همسر دائمی به شرح زیر: 1- مهین دخت 
لیلی باستانی ش.ش 753 نسبت با  باستانی ش.ش 1220 نسبت با متوفیه خواهر 2- 
متوفیه خواهر 3- آقا مهدی کرمانی ش.ش 286 نسبت با متوفیه همسر 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 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26924  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   145 شماره  شناسنامه  دارای  مساحی  اصغر  آقای   10/333
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  5009/93ح10  کالسۀ 
 1393/8/1 تاریخ  در   4971 بشناسنامه  مساحی  عباس  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به دو پسر و هفت دختر و یک همسر دائمی به شرح زیر: 1- اصغر مساحی ش.ش 
 99 محترم مساحی ش.ش   -3 )فرزند(  مهدی مساحی ش.ش 1699   -2 )فرزند(   145
)فرزند( 4- زهره مساحی ش.ش 55 )فرزند( 5- زهرا مساحی ش.ش 101 )فرزند( 6- 
حاجیه خانم مساحی ش.ش 10918 )فرزند( 7- مهری مساحی ش.ش 13068 )فرزند( 
8- مریم مساحی ش.ش 650 )فرزند( 9- الهام مساحی با شماره ملی 1270007157 
والغیر.  متوفی(  دائمی  )همسر   24 ش.ش  خوراسگانی  مشهدیان  فاطمه   -10 )فرزند( 
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:26925  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



سالمت 

نسخه خوراکی برای جلوگیری 
از ریزش مو

ش��رکت خودروس��ازی جنرال موتورز در 
بزرگتری��ن نمایش��گاه الکترونیک جهان 
قص��د دارد از نمون��ه جدی��د خ��ودروی 
شورولت خود رونمایی کند.شرکت جنرال 
موتوروزبزرگ تری��ن تولیدکننده خودرو 
در جهان از مدت ها پی��ش آمادگی خود 
را برای حض��ور در بزرگترین نمایش��گاه 
الکترونیک اعالم کرده وشرکت قصد دارد 
از نمونه جدید خودروی ش��ورولت خود 
رونمایی کند. این در حالی است که جنرال موتورز در یک مصاحبه خصوصی و در 
روزهای قبل از زمان برگزاری نمایشگاه CES ۲۰۱۵، خودروی جدید خود را به 
صورت بسیار مختصر معرفی کرده است. به گفته این شرکت خودروی شورولت 
جدید بسیار سریع است، در زمره اتومبیل های سدان محسوب می شود و مجهز به 
سقف ثابت، صندوق عقب مجزا و دو ردیف صندلی می باشد. از دیگر ویژگی های 
خودرو شورولت این است که با یک بار سوخت گیری می تواند مسافت حدود ۹۰۰ 
مایل در ساعت را طی کند.گفتنی اس��ت هنوز اطالعات زیادی در مورد محصول 
جدید جنرال موتورز در دس��ترس نیس��ت، عالقه مندان می توانند جهت یافتن 

اطالعات بیشتر تا زمان برگزاری نمایشگاه منتظر بمانند.

محققان با بررسی های جدید خود دریافتند 
که اق��دام به خودش��ی در پ��در و م��ادر اثر 

مستقیم بر فرزندان می گذارد.
 تحقیقاتی که در آمریکا انجام ش��د، نش��ان 
داد ک��ه کودکانی ک��ه والدین آنه��ا اقدام به 
خودکش��ی را تجربه داش��تند در مقایسه با 
کودکانی که والدین آنها هیچ خودکش��ی را 
نداش��تند نزدیک به ۵ برابر بیش��تر در خطر 

خودکشی قرار گرفتند.
در این تحقیقات »دیوید برنت« از دانش��گاه »پیتس��بورگ«، »پنس��یلوانیا« و 
همکارانش، 7۰۱ فرزند ۱۰ساله تا ۵۰ ساله را از 334 پدر و مادر با اختالالت خلقی 
مورد مطالعه قرار دادند؛ آنها همچنین ۱۹۱ نفر از والدین که اقدام به خودکشی 
داشتند را مورد مطالعه قرار دادند.از 7۰۱ فرزند، 44 قبل از شرکت در مطالعه اقدام 
به خودکشی داشتند و ۲۹ نفر در طول 6 سال دوره پیگیری نیز اقدام به خودکشی 
داش��تند.این مطالعه »اثر مستقیم« اقدام به خودکش��ی پدر و مادر را بر اقدام به 

خودکشی توسط فرزند را نشان داد.
یافته های این تحقیقات بصورت آنالین در مجله آمریکایی روانپزش��کی »جاما« 

منتشر شده است.

رونمایی از » شورولت« جدیدوقتی خودکشی موروثی می شود!

وقتی خط رویش مو عقب می رود عالمتی است که به شما 
می فهماند تغییراتی در بدن شما در حال وقوع است که 
خوشایند نیست و تمام این تغییرات ناشی از کمبود برخی 

از مواد غذایی است.
مو نقش مهمی در زیبایی دارد و زمانی که ریزش آن آغاز 

می شود تاثیر چشمگیر در کاهش اعتماد به نفس دارد.
به گزارش هلث نیوز، کارشناس��ان ۱۰ ماده غذایی مهم 
و مفید را برای رفع این مش��کل پیش��نهاد کرده اند که 

عبارتند از:
1. آب چغندر

آب چغندر ت��ازه، سرش��ار از کربوهی��درات، پروتئین، 
پتاسیم، کلسیم، ویتامین B و ویتامین C است. بنابراین 

نوشیدن آب چغندر روزانه توصیه می شود.
2. عدس

عدس  سرشاراز مواد غذایی س��الم همچون آهن، روی، 
پروتئین و بیوتین است. همچنین دانه  سویا و لوبیا قرمز 
هم برای پیشگیری از ریزش مو توصیه می شود. پس به 

طور منظم از این حبوبات مصرف  کنید.
3. اسفناج

سبزیجات برگ دار، همچون بروکلی، کلم پیچ، شنبلیله 
و اس��فناج به حفظ س��المت فولیکول ه��ای مو کمک 
می کنند. این سبزیجات گردش چربی پوست سر را نیز 

تسهیل می کنند.
4. تخم مرغ

تخم مرغ، منبعی غنی از پروتئین، روی، سلنیوم، سولفور 
و آهن اس��ت. روی، ماده ای  اس��ت که برای ترمیم بافت 
پوست سر و تضمین صحت عملکرد غدد چربی در اطراف 
فولیکول های مو ضروری است. تخم مرغ کمبود آهن را 
که از علل شناخته شده  ریزش مو است برطرف می کند. 
این مواد به اکسیژن رساندن به فولیکول های مو و سالم 

نگاه داشتن آنها کمک می کنند.
5. گردو

گردو حاوی اسیدهای چرب امگا3، ویتامین E و بیوتین 
است. این مواد مغذی از سلول های موهای شما در برابر 
آس��یب هایی که معموال به خاطر تابش زیاد نور آفتاب 
پدیدار می شود، محافظت می کنند. خاصیت بارز گردو 
این اس��ت که حاوی مس نیز هست. مس به غنی سازی 

رنگ طبیعی موهای شما کمک می کند.
6. مریم گلی

از قدیم مردم بر ای��ن باورند که مریم گل��ی از ریزش مو 
پیش��گیری می کند. مصرف روزانه  روغ��ن مریم گلی یا 
خود مریم گلی به عنوان ادویه، فرآیند بازسازی پوست 
بدن را بهبود می بخشد. عصاره  مریم گلی را به شامپوی 
خود بیفزایید یا چای غلیظ مریم گلی بنوش��ید تا رشد 

موهایتان را تحریک کنید.
7. گل رنگ

گل رنگ یک گش��اد کننده  عروق عالی اس��ت. پوست 
س��رتان را هر روز به مدت ۲۰ دقیقه ب��ا روغن گل رنگ 
ماساژ دهید تا جریان خون موضعی و به دنبال آن رشد 

موهایتان را بهبود ببخشید.
8. صدف

صدف های خوراکی سرشار از روی هستند. کمبود روی 
یکی از اصلی ترین عوامل ریزش موی شدید و خشکی و 
پوسته شدن پوست سر است. صدف ها همچنین حاوی 
پروتئین نیز هستند. پروتئین باعث خواهد شد تا موهای 

ریخته تان با موهایی تازه، سالم و قوی جایگزین شود.
9. ماهی قزل آال

ماهی قزل آال سرش��ار از پروتئین و ویتامین D اس��ت، 
دو ماده ای که اج��زای کلیدی موهایی س��الم و قوی به 
حساب می آید. این ماهی آب های شیرین، منبع بزرگی از 
اسیدهای چرب امگا33 هم هست،  اسیدی که مورد نیاز 

غشای سلولی و چربی طبیعی محافظ پوست سر است. 

تا چه ارتفاعی می توان 
نفس کشید؟

هر چه از س��طح زمین ارتفاع می گیریم، فشار هوا هم 
کمتر می شود و کار اکس��یژن رسانی سیستم تنفس 
هم س��خت تر. نس��بت به سطح مغز انس��ان اکسیژن 
درون بدن بسیار حس��اس اس��ت، بنابراین با کاهش 
فشار هوا، س��ردرد و سرگیجه هم ش��روع می شود. با 
حضور طوالن��ی در ارتفاع باالی پنج ه��زار متر، بافت 
ماهیچه ای رو به زوال می رود و احتمال جمع ش��دن 
مایعات درون شش ها و مغزها افزایش می یابد که می 
تواند کشنده باش��د.در ارتفاع باالتر از 7۵۰۰ متر، افت 
اکسیژن آن قدر شدید اس��ت که فرد هوشیاری خود 
 را از دست می دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ

 شود.
 به همین دلیل اس��ت که کوهنوردان ب��رای صعود به 
ارتفاع های باالتر، خود را برای مقابله با فشار پایین آماده 
می کنند و بیشتر از کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

 اما افراد بس��یار کمی هس��تند که توانس��ته اند بدون 
اس��تفاده از کپس��ول اکس��یژن به قله اورست صعود 
کنند. ارتفاع اورس��ت 8848 متر است و بابو چیری، با 
۲۱ ساعت ماندن در قله اورست، آن هم بدون کپسول 
اکسیژن در این مورد رکورددار است. به نظر می رسد 
حد نهایی صعود بدون کپسول اکسیژن ارتفاع ۹هزار 

متری باالی سطح دریا باشد.

گاهی اوقات تصاویری که از برخی نق��اط دیدنی در دنیا 
گرفته می شود چنان زیبا و دلنشین است که باور آن کمی 

مشکل می شود.
در مناطق مختلف دنیا برخی مکان های دیدنی قرار دارند 
که آنچنان زیبا هستند که نمی توان  تنها با دیدن تصاویر 

وجود آنها را باور کرد.
در این مطلب به معرفی برخی از ای��ن مکان های دیدنی 
که دیدن آنها از نزدیک مس توان شما را به شگفتی آورد 

خواهیم پرداخت.
غار ریدفلوت – گوانگجی در چین

این غار ۱8۰ میلیون ساله  
از س��نگ ه��ای آهکی 
تشکیل شده و طول آن 
مت��ر  ۲4۰ از   بی��ش 

 است.
 تعبی��ه نوره��ای رنگی 
مصنوعی به زیبا ترشدن 
این غ��ار بس��یار کمک 
کرده است. باز تاب نور بر 
روی سنگ های آهکی ایجاد شده در طول میلیون ها سال 

جلوه خاصی را به فضای غار داده است.
امواج شنی – کوکانینو کانتی در ایالت آریزونا  

پدیده طبیع��ی که آن را 
موج شنی مس نامند در 
واقع س��نگ های شنی 
اس��ت ک��ه به ص��ورت 
صخره هستند که در مرز 
بی��ن یوت��ا و آریزونا در 
کش��ور آمریکا به وجود 
آمده اند. زمان تش��کیل 
این امواج ش��نی به عصر 

ژوراسیک و دوران دایناسورها باز می گردد.
غارهای آبی – جزیره زاکینتوس در یونان  

نه تنها بس��یاری از س��واحل زیب��ای جه��ان در جزیره 
زاکینتوس قرار دارد.  در نزدیکی خط س��احل این جزیره 

غارهای متعددی وجود 
دارد که به دلیل انعکاس 
آب ه��ای ش��فاف و آبی 
رنگ منطقه به این رنگ 
به نظر می رسند. از این 
رو به این غاره��ا ی زیبا 

غارهای آبی می گویند.
 

غارهای یخی مندلهال -  آالسکا
این غارهای یخی یکی از 
بزرگتری��ن جاذبه های 
توریس��تی آالس��کا و 
منطقه هستند. در کنار 
زیبای��ی و جذابیت این 
غاره��ا را م��ی ت��وان از 
خطرناکترین ها در دنیا 

محسوب کرد. 
زی��را قطع��ات یخ��ی 
ب��زرگ و متعددی ار س��قف ای��ن غارها آویزان اس��ت و 
 احتمال س��قوط آنها و صدم��ه زدن به افراد بس��یار زیاد

 است.
 زمین های گل الله – هلند

عوام��ل و فاکتوره��ای 
زیلدی در شهرت هلند 
تاثیر دارند ک��ه یکی از 
این عوامل دش��ت ها و 
زمی��ن ه��ای گل الل��ه 
است. بهترین زمان برای 
بازدی��د و تماش��ای این 
 دس��ت ه��ا زمین��ه ای

فوق الع��اده گل الله در  
اواخر ماه آوریل است که گل ها شکوفه می کنند.

حفره بزرگ آبی – بلیز  
حفره بزرگ آبی در نزدیکی سواحل بلیز واقع شده و چند 

صد متر عمق دارد. عمق 
بیش��تر این حفره باعث 
شده رنگ آبی زیبایی به 
صورت یک نقطه ایجاد 
ش��ود. ای��ن حف��ره در 
نزدیک��ی صخ��ره های 
فانوس دریایی بلیز واقع 

شده  است .
 پارک ملی یخی – مونتانا آمریکا

این پارک ملی فوق العاده 
یب��ا در مرز بین کش��ور 
آمریکا و کانادا واقع شده. 
این پارک ملی که برخی 
از بهترین مناظر طبیعی 
آمریکای شمالی را دارد 
به صورت ۲4 ساعته باز 
بوده و افراد م��ی توانند در طول روز یا ش��ب از آن دیدن 

کنند.
غاره�ای ک�رم ه�ای درخش�ان – واتیموتو    

در نیوزلند
کرم های که ساکن این 
غارها هستند ابعادشان 
به اندازه یک پشه است و 
ج��ز موج��دات بوم��ی 
محس��وب   نیوزلن��د 
می شوند که نور ضعیفی 
از خود ساتع می کنند و 
جل��وه خاصی به نم��ای داخلی ای��ن غارها م��ی دهدند. 
توریست ها و بازدیدکنندگان می توانند به وسیله قایق در 

داخل این غارها حرکت کنند.
دریای ستاره – جزیره وادهوو در مالدیو

دلیل ش��هرت و زیبای��ی س��احل جزیره واده��وو وجود 
فبتوپالنکت��ون ه��ای ریزی اس��ت ک��ه باع��ث نورانی 
 ش��دن خط س��احلی مانند س��تاره ها در ش��ب در شب 

می شوند.

یک دندان پزشک گفت: نمک به هیچ عنوان نباید جایگزین 
خمیردندان شود.شیدا مرتضوی اظهار کرد: خمیردندان و 
مسواک به دلیل سادگی اس��تفاده و مقرون به صرفه بودن، 
مهم ترین و در مواردی تنها س��الح تمیز ک��ردن و رعایت 

بهداشت دهان و دندان محسوب می شود.
وی با تکذیب مضر بودن استفاده از خمیردندان افزود: ماده 
اصلی تشکیل دهنده  خمیردندان ها س��اینده ها هستند و 
شاید برخی به دلیل وجود مواد س��اینده خمیردندان ها را 
مضر بدانند، اما در کنار س��اینده ها مواد مکمل بسیاری در 

خمیردندان وجود دارد.

مرتضوی با اش��اره به اهمی��ت فلوراید ب��رای دندان گفت: 
فلوراید ماده ای ضدپوس��یدگی اس��ت و باعث بازس��ازی و 
ترمیم سطح مینای دندان می ش��ود. عالوه بر آن به واسطه  
فلوراید سطوحی که پوسیدگی در آن شروع شده یا مستعد 

پوسیدگی هستند دوباره ترمیم می شوند.
این متخصص دندان پزش��کی ب��ه دلیل تنوع م��واد مفید 
و مکمل ه��ا در خمیردندان ه��ا توصی��ه کرد: بهتر اس��ت 
مصرف کنندگان نوع خمیردندان ها را نیز مانند سایر مواد 

آرایشی بهداشتی هر از چندگاهی تغییر دهند.
این دندان پزش��ک گفت: در بسیاری موارد اس��تفاده از نخ 

دندان مکم��ل مس��واک و خمیردندان اس��ت و حتما باید 
اس��تفاده ش��ود، به ویژه به افرادی که دندان های فشرده یا 
نامنظمی دارند کمک می کند بهداشت دهان و دندان شان 

کامل شود.

 این مناطق واقعاً واقعی هستند! 
راز خوشبختی و پند سوم 

گنجشک
حکایت کرده ان��د که مردی 
گنجشکی ش��کار کرد، در راه 
خانه، گنجشک به سخن آمد و 
مرد را گفت: در من فایده ای، 
برای تو نیس��ت. اگر مرا آزاد 
کنی، تو را سه پند می گویم که 
هر یک، همچون گنجی است 
و اگر هر س��ه را به کار بگیری 
خوشبخت ش��وی که هر سه 
این پندها راز خوشبختی انسان است. دو پند را وقتی در دست 
تو اسیرم می گویم و پند س��وم را، وقتی آزادم کردی و بر شاخ 
آن درخت نشستم، می گویم. مرد با خود اندیشید که سه پند 
از پرنده ای که همه جا را دیده و همه را از باال نگریسته است، 
به خوردن گوشت او می ارزد. پذیرفت و به گنجشک گفت که 

پندهایت را بگو.
گنجشک گفت : پند اول آن اس��ت که آنچه از دستت رفت بر 
آن افسوس مخور؛ زیرا اگر آن نعمت، حقیقتا و دائما از آن تو 
بود، هیچ گاه زایل نمی شد. پند دوم آن که سخن محال باور 

مکن و از آن درگذر .
مرد، چون این دو پند و نصیحت را از گنجش��ک شنید طبق 
وعده، گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پرکشید و بر درختی 

نشست. چون خود را آزاد و رها دید، خنده ای کرد.
مرد گفت: پند و نصیحت سوم را بگو! گنجشک گفت: ای مرد 
نادان، زیان کردی! در ش��کم من دو گوهر گرانبهاست که هر 
یک بیست مثقال وزن دارد. تو را فریفتم تا از دستت رها شوم. 
اگر می دانستی که چه گوهرهایی نزد من است، به هیچ قیمت، 

مرا رها نمی کردی.
مرد، از افسوس و حس��رت، نمی دانست که چه کند. دست بر 
دست می مالید و خود را ناس��زا می گفت. به گنجشک گفت 
اگر پیش من برگردی تو را عزیز م��ی دارم و دانه و آب فراوان 

به تو می دهم.
گنجشک گفت من رفتم، منتظر پند سوم مباش!

مرد رو به گنجشک کرد و گفت : تو وعده دادی و حاال آخرین 
پندت را بگو.

گنجشک گفت: تو دو پند قبلی مرا فراموش کردی! مرد ابله !با 
تو گفتم که اگر نعمتی را از کف دادی، غم مخور؛ اما اینک تو 
غمگینی که چرا مرا از دست داده ای. نیز گفتم که سخن محال 
و ناممکن را نپذیر؛ اما تو هم اینک پذیرفتی که در ش��کم من 
گوهرهایی است که چهل مثقال وزن دارد. آخر من خود چند 
مثقالم که چهل مثقال، گوهر با خود حمل کنم !؟ پس تو الیق 
آن دو نصیحت نبودی و پند سوم را نیز با تو نمی گویم که قدر 

آن نخواهی دانست. این را گفت و در هوا ناپدید شد.

چرا عطسه می کنیم؟
از  یک��ی  ک��ردن  عطس��ه  
مکانیسم های دفاعی و طبیعی 
بدن برای بی��رون کردن مواد 
خارجی اس��ت و ریه ها و دیگر 
اعضای بدن را از آلودگی حفظ 

می کند.
عوام��ل بس��یاری همچ��ون 
س��رماخوردگی س��اده، مواد 
آلرژی زا، محرک های فیزیکی، 
عوام��ل زیس��ت محیط��ی، 
س��رمای هوا و نور خورش��ید می توانند موجب عطسه  کردن 
شوند. عطسه زمانی اتفاق می افتد که بافت پوششی تنفسی که 
یک الیه سلولی پوشاننده دیواره داخلی بینی است، تحریک 

شده و مغز نیز واکنش عطسه  کردن را نشان می دهد.
چرا بعضی ها پشت سرهم عطسه می کنند؟

برخی افراد معموال پشت سرهم و چند بار متوالی در یک نوبت 
عطسه می کنند که به گفته پزشکان این افراد اغلب مبتال به 
آلرژی هس��تند و حتی در فصولی هم که آلرژی  شایع نیست 
به همین روال عطسه می کنند. همچنین عطسه های متوالی 
می توانند ناش��ی از تیک  عصب��ی یا تالش بدن ب��رای خارج 

ساختن ذرات گردوغبار باشد.
سرعت عطسه چقدر است؟

در لحظه عطسه کردن، جریان هوا با س��رعت ۱۵۰ کلیومتر 
در ساعت از بدن خارج می شود و محققان همچنین دریافتند 
عطسه ممکن است بیش از آنچه تصور می شود سرعت داشته 

باشد.چرا هنگام عطسه کردن چشمان خود را می بندیم؟
واکنش عطسه  کردن موجب می شود بدن تمامی ماهیچه های 
خود را از پلک تا عضله حلقوی منقبض کند. هرچند علت این 
اتفاق همچنان نامشخص است اما برخی متخصصان معتقدند 
که دلیل آن می تواند نحوه ارتباط اعصاب در سیستم عصبی 
بدن باش��د برخی نیز تص��ور می کنند که بدن ب��ا حفاظت از 
چشم ها در واقع از مجاری عبور هوا در بینی محافظت می کند 

که البته جزیات این پدیده هنوز مشخص نیست.
چرا برخی افراد با صدای بلند عطسه می کنند؟

شدت و شکل عطس��ه کردن در افراد مختلف، متفاوت است 
که این اختالف از تفاوت ها در خودکنترلی فرد و آناتومی بدن 
نشات می گیرد. نتایج یک مطالعه نش��ان می دهد 4۵ درصد 
افرادم��ردم در مکان های خصوصی و عموم��ی متفاوت از هم 

عطسه می کنند.

داستان

چرا ، زیرا، چگونه 

دانستنی
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ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختالف، و تباهی امت و نزدیک 
کردن آنها در هنگام جدائی، صدقه ای اس��ت که خداوند آن 

را دوست دارد.
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