
افتتاح نخستین سیرک بدون حیوانات کشور در اصفهان
تا پس از تعطیالت نوروز ادامه دارد 

با اعالم خط فقر نفری ۲۵۰ هزار تومان اتفاق افتاد
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 پیشکس��وت باش��گاه پرس��پولیس درباره جلس��ه  اش در سازمان
 خصوصی سازی برای خرید باشگاه پرسپولیس گفت: عصر سه شنبه 
جلسه  دو ساعته ای با پوری حسینی رییس سازمان خصوصی داشتیم 
که در این جلسه عالوه بر من عابدینی، هدایتی و سردار رویانیان نیز 

حضور داشتند. من تا به امروز فکر نمی کردم عزمی...

۲۰ درصد قیمت پرسپولیس را نقد 
می دهیم

 3۰ هزار نفر  در استان 
شغل دار می شوند 3

 شخصیت های بی مسوولیت تصمیم
3 به ازدواج سفید می گیرند  2

پیگیری استان به استان 
زمین خواری در کمیسیون اصل ۹۰

 عرضه گوشت چرخ کرده 
از قبل آماده شده ممنوع

 مردم کم کاری ها اداری
 را گزارش دهند

جعل کارت پایان خدمت 
الکترونیکی غیرممکن است

  برگزاری جشنواره ملی
 شهر برفی در کوهرنگ

 بیمه هنرمندان 
در دست بررسی است

3

3
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آغاز توزیع سبد حمایت 
غذایی تا پایان اسفند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد حمایتی 
غذایی در هفته جاری و همچنین در پایان اسفند 
توزیع می ش��ود.علی ربیعی پس از پایان جلس��ه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: داشتن 
سیاس��ت رفاهی منس��جم و هدفدار و نه سیاست 
جبرانی و صدقه ای مورد توجه ماس��ت و رفاه را به 

عنوان منزلت انسانی می دانیم....

4

 فقرایی که یک  شبه
 ثروتمند شدند

برپایی حراجی صنایع دستی در شبکه های اجتماعی
هنرمندان صنایع دستی دیار نصف جهان به راه اندازی حراجی های صنایع 
دستی در شبکه های اجتماعی زیر نظر اتحادیه صنایع دستی اصفهان روی 
آورده اند. رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف حراجی برپا کرده ای��م، اظهار کرد: این 
شبکه های اجتماعی فرصتی را ایجاد کرده اند تا هنرمندان، کلکسیون داران 

و تاجران در کنار هم قرار گرفته و به بحث و تبادل نظر بپردازند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر معامالت خوبی در ش��بکه های اجتماعی 
انجام ش��ده، اظهار کرد: هنرمندان کارهای خود را با ارایه مش��خصات در 
این شبکه ها منتشر کرده و خریداران پس از انتخاب، به صورت حضوری 

با هنرمند..

اعالم خط فقر نفری ۲۵۰ هزار تومان از س��وی 
یک مقام دولتی موجب ش��د، خانوارهایی که 
پی��ش از این بنابر گ��زارش های مرک��ز آمار و 
بانک مرکزی با درآم��د ماهانه زیر ۱.۸ میلیون 
تومان زیر خط فقر بودند، به یکباره از خط فقر 
خارج ش��وند.همواره مشخص ش��دن خط فقر 
 در کش��ور با بحث های مختلفی هم��راه بوده

 اس��ت. چرا که همیش��ه فقر در ایران تعاریف 
متفاوتی داشته و جای این س��وال مطرح بوده 
اس��ت که به غی��ر از بیکار ه��ا و ب��ی درآمدها، 
فرد با چه درآمدی فقیر محس��وب می ش��وند.

ت��ا کن��ون آم��ار درس��تی از میزان خ��ط فقر 
 از س��وی هیچ نه��اد و س��ازمانی ارایه نش��ده

 اس��ت.به طور مثال چن��د ماه گذش��ته عادل 
آذر،ریی��س مرک��ز آم��ار ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
این س��ازمان متول��ی اعالم خط فقر نیس��ت، 
از هزین��ه ح��دود ی��ک میلی��ون و ۸۰۰ هزار 
 تومان��ی خانوارهای ش��هری در هر م��اه خبر

 داد.وی با ع��دم اعالم خط فقر از س��وی مرکز 
آمار گف��ت: مرکز آمار هرگز آم��اری برای خط 
فقر اعالم نمی کند، چرا ک��ه این نرخ اصال جزء 
آمارهای رسمی کش��ور نیس��ت.این درحالی 
اس��ت که وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 

مسوول آن است.
این ماج��را ادامه داش��ت ت��ا اینک��ه چند روز 
گذش��ته احمد میدری، مع��اون وزی��ر کار از 
خط فق��ر در ایران ب��ه ازای هر نف��ر ۲۵۰ هزار 
تومان خب��ر داده اس��ت. به ای��ن ترتیب خط 
فقر برای یک خان��واده ۴ نفره ی��ک میلیون و 
 خانوار ۵ نفره یک میلی��ون و ۲۵۰ هزار تومان 

است.
طی سال های گذشته این اولین بار است که یک 
مقام مسوول به صورت مس��تقیم به اعالم خط 
فقر پرداخته اس��ت.اما نکته مهم اینجاست که 
مرکز آمار هزینه یک ماه خانوار را یک میلیون و 

۸۰۰45 هزار توان و بانک...

اطالعیه مدیریت حج و زیارت 
استان اصفهان درباره پذیرش 

 دارندگان اولویت تشرف
 به حج تمتع سال 1394
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل زندانهای اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات مخزن بتنی ذخیره آب زن�دان ۲۵۰ نفره نایین را با ظرفیت 3۰۰ 

مترمکعب مطابق بخشنامه 1۰۰/64۰۵ مورخ 8۹/۲/4 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار نماید.
دستگاه مناقصه گذار: اداره کل زندانهای استان اصفهان 

نشانی دستگاه مناقصه گذار: اصفهان – اتوبان ذوب آهن – اداره کل زندانهای استان اصفهان 
شرح مختصر موضوع مناقصه: اجرای مخزن بتنی آب با ظرفیت 3۰۰ مترمکعب در زندان شهرستان نایین 

حداقل شرایط، مدارک صالحیت و گواهینامه های الزم: گواهینامه رتبه ۵ ابنیه و تأسیسات از معاونت نظارت راهبردی، مدارک 
ثبتی و دفتر کار رسمی در اصفهان، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی و توان برنامه ریزی و هرگونه مدارک حسن سابقه 

در کارهای مشابه قبلی.
محل دریافت اسناد: اداره کل زندانهای استان اصفهان، اداره فنی عمرانی – تلفن 3788۵666

ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹3/11/۹ می باشد.

مهلت ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثر 1۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: دو روز پس از پایان مهلت ارسال اسناد تکمیل شده در اداره کل زندانهای استان اصفهان می باشد.

الزم به ذکر است:
1-مراجعه کنندگان بایستی درخواست قبلی خود را مبنی بر اعالم آمادگی برای شرکت در مناقصه ارایه نمایند.

۲-دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به دلیل خاصی مختار می باشد.

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان اصفهان 
م الف 30108
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س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از اماكن 
 عرضه آبزي�ان و محصوالت پروتئينی بازار ه�ای روز كوثر را از طريق مزايده  ) با ش�رايط و مقررات مورد نظر س�ازمان در جهت 
بهره برداری ( به اش�خاص حقوقی يا حقيقی واجد صالحيت واگذار نمايد. متقاضيان می توانند از تاريخ 93/10/27 تا پايان وقت 
اداری مورخه 93/11/8 با ارائه  اسناد و سوابق كاری مرتبط به امور بازار های سازمان واقع در خيابان آمادگاه ، روبروی هتل عباسی 
، مجتمع تجاری عباسی ، طبقه همكف ، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تائيديه نس�بت به واريز مبلغ  500/000 ريال بابت 
هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب جاری شماره 3100003041007 نزد بانک ملی شعبه اصفهان ) قابل پرداخت در كليه شعب 

بانک ملی ( اقدام نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند.تلفن تماس: 32225535-32211442 
متقاضیان بایستی : 

1- دارای عدم سوء پيشينه كيفری و مالی باشند.2- دارای حسن سابقه ) حداقل ده سال سابقه كار مرتبط (توان مالی و اجرايی 
 مناسب در اين زمينه باش�ند . 3- دارای پروانه كس�ب و يا هرگونه مجوز ، تاييديه و گواهی نامه معتبر در زمينه توليد ، پرورش ،

 قطعه بندی ، بسته بندی ، پخش يا توزيع آبزيان ، دام و طيور باشند. 4- ارايه سپرده شركت در مزايده طی فيش بانكی الزامی است 
5- مدت اجاره دوازده ماه شمسی می باشد 6- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 13 مورخ 93/11/09 می باشد .7- پيشنهادات 
در تاريخ 93/11/11 بازگشائی می شود 8- سازمان در رد يا قبول پيش�نهادات مختار می باشد.9- هزينه انتشار آگهی بر عهده 

برنده مزايده است. 

آگهی مزایده

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

نوبت اول 
نوبت دوم 
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يادداشت

دولتمردان فرانسه بازيچه رژيم 
نجس صهیونیستی و جنايتکار شدند

جمعی از ط��اب و روحانیون حوزه علمیه اصفه��ان در بیانیه ای 
اظهار داش��تند: دولتم��ردان فرانس��ه بازیچه اس��راییل نجس و 
جنایتکار شدند و داغ ننگ اهانت به ُدردانه آفرینش را بر پیشانی 
خود هک کردند و این بی فرهنگی آشکار، لکه ننگ و پاک نشدنی 
اس��ت. جمعی از طاب و روحانیون حاض��ر در درس خارج فقه 
حضرت آیت اهلل مهدوی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبری اقدام توهین آمیز به س��احت مقدس نبی اکرم 
)ص( را محک��وم کردند و با امضای طوماری ای��ن عمل ننگین را 

محکم نمودند.

 نتانیاهو در کنگره آمريکا 
سخنرانی می کند

رییس مجلس نمایندگان آمریکا نخست وزیررژیم صهیونیستی 
را برای س��خنرانی در جلس��ه ویژه کنگره به واش��نگتن دعوت 
کرد.»جان بینر« رییس مجلس نماین��دگان آمریکا از »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی دعوت کرد برای سخنرانی 
در جلس��ه ویژه کنگره که در روز 11 فوری��ه )22 بهمن( برگزار 
می شود، به واشنگتن س��فر کند.منابعی در دفتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی اعام کرده اند که نتانیاهو دعوت بینر را پذیرفته 
است.در همین حال، کاخ سفید با نشان دادن واکنشی »سرد« به 
انتشار خبرها مبنی بر سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا، تأکید 

کرد چنین اقدامی نقض پروتکل دیپلماتیک است.

 نشست مشترک زمستانی
 دولت و مجلس برگزار می شود

عض��و هی��ات رییس��ه مجل��س از برگ��زاری نشس��ت دولت و 
مجلس در فصل زمس��تان خب��ر داد.محمدحس��ین فرهنگی، 
نماین��ده م��ردم تبری��ز از برگ��زاری نشس��ت مش��ترک 
 دول��ت و مجل��س در دو م��اه پایان��ی فص��ل زمس��تان خب��ر 
داد.   وی افزود: نشست های مش��ترک دولت و مجلس به صورت 

فصلی برگزار می شود و در فصل جاری قطعاً برگزار خواهد شد. 
  عضو هیات رییس��ه مجل��س تصریح کرد: زمان دقیق نشس��ت 
زمستانی مشترک دولت و مجلس مشخص نشده و این زمان باید 

با هماهنگی طرفین تنظیم شود. 

آمريکا اگر جرأت و شهامت دارد 
حمله کند

وزیر دفاع در پاسخ به اظهارات فرمانده ستاد مشترک آمریکا 
گفت: اگر آن ها شهامت و جرأت دارند، حمله کنند.

سردار حس��ین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اظهار داش��ت: حمله رژیم صهیونیس��تی به منطقه قنیطره 
سابقه تاریخی دارد و این حمات سبوعانه و هجوم وحشیانه 

صهیونیست ها به سال 1982 بازمی گردد.

پیش��مرگه های ُکرد پس از تحقق پیروزی های گس��ترده 
در حومه موصل توانس��تند عم��ًا ش��اهرگ حیاتی گروه 

تروریستی داعش در مرز با سوریه را قطع کنند.
به نقل از »اسکای نیوز«، نیروهای پیشمرگه ُکرد در ادامه 
عملیات نظامی خود علیه »داعش«، این گروه تروریستی 
را از حدود 500 کیلومتری اراضی تحت اشغال در شمال و 
غرب عراق عقب راندند و مهم ترین مسیر امدادرسانی برای 
تروریست ها در غرب کشور که موصل را به پایگاه هایش در 

سوریه متصل می کرد، مسدود کردند.
همزمان با حمات هوای��ی ائتاف در مناطق��ی در عراق، 
نیروهای پیشمرگه از 5 محور پیشروی کرده  یک مرکز را به 

کنترل خود درآوردند که بر چهارراه حیاتی در 40کیلومتری 
غرب موصل اشراف دارد.

در صورتی که این مس��یر همچنان در کنترل پیشمرگه ها 
باشد، ارتباط موصل از شهر »تلعفر« قطع خواهد شد. تلعفر 

در 70کیلومتری شمال غرب موصل واقع شده است.
در همین راستا، »مسرور البارزانی« رییس شورای امنیت 
اقلیم کردس��تان عراق در گفت وگویی مطبوعاتی تصریح 
کرد :عناصر مسلح داعش همچنان می توانند بین موصل و 
تلعفر تردد داشته باشند ولی این امر با دشواری و از طریق 

جاده های ارتباطی طوالنی تر انجام می شود.
البارزانی که از مرکز عملیات کرد ها سخن می گفت، افزود: 

»موصل، نسبت به گذش��ته تا حد زیادی از شمال، شرق و 
جنوب منزوی ش��ده اس��ت. حلقه محاصره داعش تنگ تر 

نیز می شود«.
نیروهای پیش��مرگه ُکرد همچنین در س��پتامبر گذشته 
گذرگاه مرزی »ربیعه« را که مهم ترین مسیر امدادرسانی و 
لجستیکی تروریست های داعش بین عراق و منطقه الجزیره 

و استان »الرقه« در سوریه محسوب می شود، قطع کردند.
شمارش معکوس برای آزادسازی »صالح الدين«

گ��روه »عصائب اه��ل الحق« در ع��راق اعام ک��رد طرح 
جدی��د پاک س��ازی کام��ل اس��تان صاح الدی��ن از لوث 
 وجود تروریس��ت های داعش��ی در آس��تانه اجرایی شدن

 است.
به گزارش »المس��له«، »عدنان فیح��ان الدلیمی« رییس 
دفتر سیاس��ی گروه »عصائب اهل الحق« در گفت وگویی 
تلویزیونی تصریح کرد »در نشست رائد الجبوری استاندار 
صاح الدین با دستگاه های امنیتی و نیروهای مردمی در این 
استان درخصوص طرح جدید برای آزادسازی کامل استان 

صاح الدین توافق شده است«.
الدلیمی افزود: »این طرح در سریع ترین زمان اجرا و همه 
مناطق و روستاها از سیطره گروه داعش پاک سازی خواهد 

شد«.
این مسوول عراقی تصریح کرد: »تجربه ها توانایی مقاومت، 
نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی را در آزادس��ازی همه 

مناطق از جمله موصل ثابت کرده است«.
الدلیمی از اقدام عش��ایر االنبار مبنی بر سفر به واشنگتن و 
کمک گرفتن از مقامات آمریکایی برای س��رکوب داعش، 

انتقاد کرد.

عض��و کمیس��یون اص��ل 90 مجل��س گفت: س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور ط��ی 20 روز آینده گزارش��ی را از 
زمین ه��ای ملی تصرف ش��ده توس��ط زمین خ��واران به 
مجل��س ارای��ه می کند ک��ه پ��س از ارایه ای��ن گزارش 
 کمیس��یون اص��ل 90 ب��ه موض��وع ورود پی��دا خواهد

 کرد.
 سید محمدحسن میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در 
مجلس شورای اسامی با اشاره به روند کار رفع تصرف از 

زمین های ملی از زمین خواران، گفت: طبق برنامه بناست 
تا سازمان بازرس��ی کل کش��ور از اداره محیط زیست در 
تمامی اس��تان ها در م��ورد زمین های ملی تصرف ش��ده 
توس��ط زمین خواران گزارش��ات را اخذ ک��رده و گزارش 
جامعی را در این زمینه به کمیت��ه مبارزه با زمین خواری 

مجلس ارایه کند.
وی افزود: بر این اساس گزارش از تصرف تمامی زمین های 
حفاظت ش��ده، پارک های ملی و موارد مش��ابه توس��ط 

زمین خواران توسط سازمان بازرسی تهیه و طی 20 روز 
آینده به کمیته مبارزه با زمین خواری مجلس تحویل داده 
خواهد ش��د.رییس کمیته مبارزه با زمین خواری مجلس 
همچنین اظهار داش��ت: پ��س از ارایه گزارش س��ازمان 
بازرسی کل کش��ور در مورد زمین های ملی تصرف شده 
توسط زمین خواران کمیسیون اصل 90 به موضوع ورود 
پیدا کرده و موارد را استان به اس��تان مورد پیگیری قرار 

خواهد داد.

پس از تحقق پیروزی های گسترده در حومه موصل

نماينده مردم گلپايگان در مجلس شورای اسالمی 

پیگیری استان به استان زمین خواری در کمیسیون اصل ۹۰

قطع شاهرگ حیاتی تروریست های داعش به دست ُکردها
هشدار هیالری درباره تحريم  

جديد علیه ايران
»هیاری کلینتون« وزیر خارجه س��ابق آمریکا با 
بیان اینکه از سیاس��ت رییس جمهور این کش��ور 
در قبال ای��ران حمای��ت می کند، گف��ت تصویب 
تحریم های جدی��د علیه تهران، موجب شکس��ت 

مذاکرات هسته ای می شود.
کلینتون در سخنانی در کانادا تاکید کرد که اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران اشتباهی استراتژیک 

است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تحریم ه��ای جدی��د اعمال 
ش��ده  توس��ط روس��یه و چی��ن بی اث��ر خواهند 
ش��د، اف��زود: چ��را می خواهی��د ما)آمری��کا( 
 عام��ل ب��ه شکس��ت کش��یده ش��دن مذاکرات

 باشیم.
وزیر ام��ور خارج��ه پیش��ین آمری��کا در ادامه با 
تکرار این جمل��ه که عدم تواف��ق از توافق بد، بهتر 
اس��ت، اظهار داش��ت که من موضعی ک��ه باراک 
 اوبام��ا رییس جمه��ور آمری��کا بیان ک��رد، اتخاذ

 می کنم.
نماین��دگان کنگره جدی��د آمریکا، ک��ه از ابتدای 
س��ال جدید میادی رس��ما کار خود را با اکثریت 
جمهوری خواه در هر دو مجلس س��نا و نمایندگان 
آغاز کرده، در ح��ال حاضر دو ط��رح ضدایرانی را 
در نوب��ت معرف��ی دارن��د. ط��رح اول را »م��ارک 
ک��رک« و »راب��رت منن��دز« در نظ��ر دارن��د که 
 خواهان تصویب تحریم های مش��روط علیه ایران

 است. 
طرح دوم هم متعلق به »باب کورکر« و »لیندسی 
گراهام« اس��ت که خواهان تصویب هرگونه توافق 
با ایران، پیش از اجرایی شدن آن، در کنگره است. 
دولت آمری��کا که از ابت��دای مذاکرات هس��ته ای 
نقش پلیس خوب را ایفا کرده است، در بیانیه های 
عموم��ی خود اعام کرده اس��ت ک��ه تصویب این 
ط��رح می تواند مذاکرات هس��ته ای ج��اری میان 
 ایران و گروه موس��وم ب��ه 1+5 را در معرض خطر 

قرار دهد.«
»ب��اراک اوباما« رییس جمهور آمریکا در نشس��ت 
خب��ری مش��ترک ب��ا نخس��ت وزیر انگلی��س در 
واشنگتن، با بیان این ادعا که تحریم ها عامل آمدن 
ایران به پای میز مذاکره بوده اس��ت تصمیم فعلی 
کنگره برای معرفی طرح های تحریمی جدید علیه 
ایران را اقدامی مخ��رب و تضعیف کننده مذاکرات 
 هس��ته ای جاری توصی��ف و آن را تهدی��د به وتو 

کرد.

اخبار کوتاه

2
کشتن فرمانده ایراني در دستور کار اسراییل نبوده است

  یک مقام اسراییل در واکنش به کشته شدن یکي از فرماندهان ایراني در حمات روز 
یکشنبه این رژیم به جنوب سوریه گفت: کشتن فرمانده ایراني در دستور کار حمات 
اسراییل قرار نداشته است.حمات جنگنده هاي اسراییلي به جنوب سوریه، شهادت 

چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران ایران را به همراه داشت.
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معاون استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد

رفع مشکالت آب و فاضالب مسکن مهر تا پايان سال
مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: مش��کات آب و 
فاضاب این اس��تان تا پایان س��ال جاری رفع 

می شود.
گودرز امیری در نشست شورای تأمین مسکن 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رفع 
مش��کات آب و فاضاب مس��کن مهر در این 
اس��تان، تا پایان س��ال جاری در دس��تور کار 
مسووالن دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.

وی گف��ت: طب��ق برنامه ریزی ه��ای صورت 
گرفته و تدابیر اندیشیده شده مسووالن استان 
چهارمحال و بختیاری، رفع مشکات مسکن 

مهر تا پایان سال جاری، تضمین می شود.
امیری تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف، 
مسووالن تمامی دس��تگاه های مرتبط با حوزه 
مسکن مهر در اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
بایس��تی در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به 
اجرایی کردن فعالیت های علمی و کارشناسی 

الزم در این زمینه اقدام کنند.
این مس��وول افزود: تعامل نزدیک تر مسووالن 
دس��تگاه های اجرای��ی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ب��ا مدیران و نماین��دگان پروژه های 
مسکن مهر در این استان، نقش مهمی در رفع 
مشکات س��اکنان مس��کن مهر در شهرهای 
مختل��ف دارد.معاون هماهنگ��ی امور عمرانی 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
مس��ووالن ش��رکت آب و فاض��اب ش��هری 

این اس��تان برای رفع مش��کل آب و فاضاب 
شهرک الهیه بروجن تا 25 اسفند سال جاری، 
برنامه ریزی و اقدام کرده اند.وی اظهار داش��ت: 
همچنین مسووالن شرکت آب و فاضاب شهری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، رفع مش��کل 
فاضاب در شهرستان فارسان و بهره برداری از 
این پروژه تا پایان سال جاری را جزو دستور کار 

خود قرار داده اند.
امیری خاطرنشان کرد: مسووالن دولت تدبیر 
و امید اکنون در بخش مس��کن مهر، در مقابل 
کار انجام ش��ده قرار گرفته اند و خ��ود را برای 
رفع مش��کات این بخش و تکمیل این پروژه، 

مسوول می دانند.
وی بیان داشت: پروژه مس��کن مهر در کشور 
و اس��تان چهارمحال و بختیاری، با مشکات 
زیادی مواجه بوده که رفع این مشکات نیاز به 
همکاری مسووالن دستگاه های اجرایی، مدیران 

تعاونی ها و ساکنان این پروژه دارد.
مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: چاره اندیشی 
برای رفع سریع تر و بهره برداری کامل از پروژه 
مس��کن مهر در این اس��تان، جزو برنامه های 
اولویت دار مسووالن دستگاه های اجرایی مرتبط 

با این پروژه قرار گرفته است.

وی با اش��اره به نام گذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری، به نام »اقتصاد و فرهنگ با عزم 
ملی و مدیریت جهادی« عنوان داشت: مدیران و 
مسووالن دستگاه های اجرایی استان چهارمحال 
و بختیاری، ب��ا مدیریت جهادی، در راس��تای 
تاش برای رفع مشکات مسکن مهر، اقدامات 

اجرایی را با سرعت، عملیاتی کنند.
امیری اظهار کرد: ش��رکت های خدمات رسان 
مانند گاز، توزیع نیروی ب��رق، مخابرات و آب 
و فاضاب اس��تان چهارمحال و بختیاری، باید 
نسبت به تکمیل زیرساخت های مسکن مهر، به 
منظور بهره مندی بیشتر مردم از خدمات آنان، 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وی گف��ت: اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نیز بایس��تی نسبت به 
تحویل پروژه های مسکن مهر در این استان به 
شهرداری ها، اقدامات قانونی را به سرعت انجام 
دهند.معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری اطاع رسانی در خصوص 
مشکات مسکن مهر را ضروری اعام و تأکید 
کرد: نقش مطبوعات و رسانه های جمعی این 
اس��تان، باید نسبت به اطاع رس��انی بیشتر از 
مشکات حوزه مسکن مهر و پیگیری آن، اقدام 
کنند.وی افزود: بس��یج تمامی دس��تگاه های 
مرتبط با حوزه مسکن مهر در استان چهارمحال 
و بختیاری، نقش تأثیرگذاری در سرعت بخشی 

به روند تکمیل این پروژه دارد.

فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه تعدادی افراد 
سودجو اقدام به خرید و فروش غیرقانونی اراضی 
زراعی شهرکرد کرده اند از راه اندازی اکیپ های 
مبارزه با زمین خواری در این شهرس��تان خبر 
داد.حمید ملک پور در نخس��تین جلسه ستاد 
پیشگیری و مبارزه با زمین خواری خرید و فروش 
غیرقانونی اراضی کشاورزی اطراف بلوار آیت اهلل 
کاش��انی ش��هرکرد با عنوان کاربری مسکونی 

را نمونه بارز زمین خواری عن��وان کرد و اظهار 
داشت: برای پیش��گیری و مبارزه با این پدیده 
دیواره های حائلی توسط شهرداری در دو طرف 
بلوار احداث ش��ده اس��ت.وی زمین های پشت 
ای��ن دیوارها را اراضی کش��اورزی دانس��ت که 
تاکنون تصمیمی مبنی بر تغیی��ر کاربری این 
اراضی گرفته نشده اس��ت.فرماندار شهرکرد از 
برخورد قانونی با افرادی که ب��ه خرید و فروش 

غیرقانونی این زمین ها بپردازند خبر داد و گفت: 
ارج��رای این اح��کام با هماهنگ��ی و همکاری 
دستگاه های قضایی شهرس��تان .ملک پور ارایه 
مکانیزم واگذاری زمین ها توس��ط دستگاه های 
اجرایی، رصد و شناسایی مصادیق زمین خواری 
توسط دس��تگاه های عضو و تهیه سند مالکیت 
توسط دستگاه های اجرایی را دیگر برنامه های 
 در دس��ت پیگی��ری عن��وان ک��رد.وی افزود: 

زمین خواری مس��ئله ای اجتماعی، اقتصادی، 
عمرانی و امنیتی بوده و باید اقدامات الزم برای 
پیش��گیری از این پدیده هر چه سریع تر به کار 
گرفته ش��ود.فرماندار ش��هرکرد اعضای اکیپ 
مبارزه با زمین خواری را ش��امل نمایندگانی از 
فرمانداری، جهاد کش��اورزی، منابع طبیعی و 
آبخیزداری و محیط زیس��ت و راه و شهرسازی 

شهرستان اعام کرد.

 برگزاری جشنواره ملی شهر 
برفی در کوهرنگ

جشنواره ملی شهر برفی در کوهرنگ چهارمحال و 
بختیاری برگزار می شود.

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان از انتش��ار یک هزار پوستر 
هش��تمین جش��نواره ملی برف آورد ش��هر برفی 
 خبر داد و اظهار داش��ت: پوس��ترها برای تبلیغ و

 اطاع رسانی به کلیه دستگاه های اجرایی استان، 
ادارات کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری کشور و دانش��کده های هنر و معماری 

در سراسر کشور ارسال  می شوند.
بهمن عسگری س��وادجانی با بیان اینکه اطاعات 
مربوط به فراخوان این جشنواره جهت ثبت نام در 
سایتsnowcity.miraschb.ir  بارگذاری شده 
است، افزود: ماموریت و اهداف این جشنواره شامل 
پایداری مشاغل گردش��گری، توسعه گردشگری 
زمستانی، افزایش ضریب اشغال واحدهای اقامتی، 
ایجاد رقابت س��الم بین جوانان، گسترش روحیه 
تعاون و همکاری بین جوانان و بسط فرهنگ و رونق 
اقتصاد از تعام��ل آحاد مردم و ش��رکت کنندگان 

می باشند.
وی از دیگر اهداف برگزاری هش��تمین جش��نواره 
ملی ب��رف آورد ش��هر برف��ی را از قبی��ل معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری گردشگری، ورزشی 
و تفریحی اس��تان، معرفی جاذبه های گردشگری، 
معرفی صنایع دس��تی و میراث معن��وی با برپایی 
 نمایش��گاه ه��ا و برنام��ه ه��ای جانب��ی و معرفی 
جاذب��ه ه��ای گردش��گری زمس��تانه دانس��ت 
و گف��ت: ای��ن جش��نواره از هفت��م لغای��ت نهم 
 بهم��ن م��اه در شهرس��تان کوهرن��گ برگ��زار

 می شود.

بانک اطالعات خیرين ازدواج 
در استان ايجاد می شود

مدیر اداره ورزش و جوانان شهرس��تان شهرکرد با 
اشاره به  رسالت دستگاه های اجرایی در ساماندهی 
امور مربوط جوانان گفت: مصوبات جلس��ات ستاد 
س��اماندهی امور جوانان باید به طور دقیق توسط 
دستگاه های اجرایی پیگیری شود.اردشیر جانثار 
با اشاره به برگزاری سومین جلسه ستاد ساماندهی 
امور جوانان شهرس��تان ش��هرکرد اف��زود: نیروی 
انس��انی جوان، عامل توسعه و پیشرفت همه جانبه 
و پایدار در هر جامعه بوده و استفاده از توان باالی 
این گروه، رمز رس��یدن به موفقیت های واالست.

وی ادام��ه داد: در حال حاضر کمیت��ه های ازدواج 
و تحکیم خان��واده، اش��تغال، مس��کن، تبلیغات 
 اس��امی، مش��ارکت اجتماع��ی، اوق��ات فراغت، 
آس��یب های اجتماعی، س��بک زندگ��ی و فضای 
مجازی در س��تاد س��اماندهی امور جوانان استان 

تشکیل شده است.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 امکان  توريست درمانی
 »پیوند کلیه« در شهرکرد 

رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: زمینه 
توریست درمانی پیوند کلیه در اس��تان چهارمحال و 

بختیاری فراهم می شود. 
مرتضی هاش��م زاده اظهار کرد: با توج��ه به راه اندازی 
بخش پیوند کلیه در بیمارس��تان هاجر شهرکرد مرکز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در تاش برای فراهم 
کردن زمینه جذب بیمار از اس��تان های دیگر کش��ور 

هستیم.
وی افزود: برای ای��ن منظور ابتدا باید ب��ا برنامه ریزی 
مناس��ب مش��کات موجود در این زمینه را برطرف و 
تمامی استانداردهای مورد نیاز را فراهم کنیم تا در این 

زمینه هیچ گونه محدودیتی احساس نشود.
هاش��م زاده بیان داش��ت: ابتدا باید این امر را در میان 
مردم استان چهارمحال و بختیاری به درستی روشن 
کنیم که در این اس��تان بخش پیون��د کلیه راه اندازی 
شده و دیگر نیازی به مراجعه به استان های دیگر برای 
درمان کلیه وجود ندارد و می توانند با صرف کمترین 
هزینه مش��کل خود را در بیمارس��تان هاجر شهرکرد 

برطرف کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: پس از 
جلوگیری از خروج بیماران اس��تان و مراجعه آن ها به 
استان های دیگر می توانیم خودمان را به عنوان یکی از 
مراکز مطرح کشور در زمینه پیوند کلیه مطرح کنیم تا 
زمینه برای جذب بیمار از استان های دیگر کشور فراهم 
شود.وی تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری 
در چند روز گذشته دو عمل پیوند کلیه با موفقیت به 
انجام رسیده که این امر می تواند یک نوید مناسب به 
مردم به خصوص بیماران نیازمند پیوند کلیه باشد تا از 
صرف هزینه های زیاد برای درمان در استان های دیگر 

جلوگیری کند.

فرماندار شهرکرد:
اکیپ های مبارزه با زمین خواری در شهرکرد راه اندازی می شود



يادداشت
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گشتی در اخبار رانندگان نمونه شهر اصفهان معرفي شدند

نماینده دیده بان حقوق حیوانات ایران خبر داد: 

قائم مقام دبیر ستاد امربه معروف اصفهان:
مردم کم کاری ها و دست اندازی های اداری را گزارش دهند

ناصر رفيعي و احمد گلي در محل دفتر مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني 
شهرداري اصفهان حاضر شدند و به عنوان رانندگان نمونه از طرف سازمان 
تاكسيراني اصفهان به اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور معرفي شدند. 

مالک انتخاب آنان رعايت احترام مسافر و شهروندان بوده است. 
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 بهسازی ۶3 کیلومتر مسیر 
ويژه دوچرخه تا پايان سال

   مدي��ر مطالع��ات و برنام��ه ري��زي معاون��ت حم��ل و نقل و 
ترافي��ك ش��هرداري اصفه��ان اظه��ار داش��ت: بهس��ازی ۶۳ 
 كيلومت��ر مس��ير وي��ژه دوچرخ��ه ت��ا پاي��ان س��ال تکمي��ل

 می شود.
هادی كريمی با بيان اين مطلب گفت: ۶۳ كيلومتر مس��ير ويژه 
دوچرخه در شهر اصفهان موجود اس��ت كه بيشتر اين مسيرها 

غيرقابل استفاده مي باشد.
وی با اشاره به اينکه مطالعات بازسازي مسيرهاي موجود انجام 
شده است، افزود: در حال حاضر بهسازی مسيرهای موجود عبور 

دوچرخه آغاز شده است. 

جعل کارت پايان خدمت الکترونیکی 
غیرممکن است

جانشين سازمان وظيفه عمومی ناجا گفت: با الکترونيکی كردن 
كارت های پايان خدمت، ام��کان جعل آن ها غير ممکن خواهد 

بود.
س��ردار كريم��ی در خص��وص فراين��د معافيت های پزش��کی 
گف��ت: مش��موالن قب��ل از اع��زام ب��ه خدم��ت ابتدا توس��ط 
پزش��کان، معاينه اوليه می ش��وند تا س��المت آنها تاييد شود، 
 چرا كه براس��اس قانون تنها افراد س��الم می توانند به س��ربازی

 بروند.
وی اف��زود: بخش��ی از بيماری ه��ا ب��ه ص��ورت بالين��ی قابل 
تش��خيص هس��تند مانند آنکه ف��ردی عضوی از ب��دن خود را 
از دس��ت داده باش��د، اي��ن افراد ب��ه ش��وراهای پزش��کی ما 
 مراجعه كرده و پس از رس��يدگی، رای نهايی ب��رای آنان صادر

 می شود.
جانش��ين س��ازمان وظيفه عمومی ناجا تصريح ك��رد: برخی از 
بيماری ها نياز ب��ه انجام معاين��ات دارد چرا كه ب��ه ظاهر قابل 
تشخيص نيست، به عنوان مثال فردی ادعا می كند كه سرطان 
يا ديسك كمر دارد، بنابراين اين افراد بايد به پزشکان متخصص 
و معتمد ما كه در بيمارس��تان های نيروهای مس��لح مشغول به 
كارند، مراجعه كنند تا آنها براس��اس آزمايش های مختلف، نظر 

خود را اعالم نمايند.
س��ردار كريمی اظهار كرد: درياف��ت كارت پايان خدمت واقعی 
از روش ه��ای غيرقانونی به چند صورت در حال حاضر توس��ط 
جاعالن دنبال می شود. به عنوان مثال افرادی كه معلول بوده و يا 
والدين معلول دارند، بايد از شورای پزشکی بهزيستی نامه بگيرند 
و به س��ازمان وظيفه عمومی ارايه دهند، كه ممکن اس��ت فرد، 
نامه جعلی به اين س��ازمان ارايه كند، بنابراين ضمن شناسايی 
اينگونه شگردها، هم اكنون با در اختيار گرفتن سامانه مانع اين 
اقدام مجرمانه شده ايم روش های جازنی ،جعل مدارک پزشکی، 
جعل مدارک استعالجی از شگردهايی است كه جاعالن دنبال 
می كنند كه به دنبال فعال كردن س��امانه ای هستيم كه مانع از 
اقدام مجرمانه جاعالن باش��د كه به زودی اين سامانه عملياتی 

خواهد شد.

»B شیوع موج نخست »آنفلوآنزا 
 در کشور

خبرها از شيوع موج اول آنفلوآنزای B در كشور حکايت دارد. حاال 
با شيوع اين نوع آنفلوآنزا وزارت بهداش��ت به گروه های پرخطر 
توصيه می كند حتی اگر مبتال به آنفلوآنزا ش��دند هم واكس��ن 
بزنند تا از موج های بع��دی اين بيماری در امان باش��ند. معاون 
مركز بيماری های واگير وزارت بهداشت با هشدار نسبت به موج 
اول آنفلوآنزا با عن��وان آنفلوآنزای B می گوي��د: »درحال حاضر 
آنفلوآنزا در مرحله اپيدمی فصلی با عنوان آنفلوآنزا B و مقداری 
هم H۳N٢ قرار دارد. مهم آن اس��ت كه مورد غيرعادی از اين 
بيماری مشاهده نشده و ميزان ش��يوع آنفلوآنزا در كشور حتی 
نسبت به سال قبل كمتر است.« محمود نبوی با تأكيد بر اين كه 
تزريق واكسن آنفلوآنزا برای عموم ضروری نيست، ادامه می دهد: 
»مبتاليان به ضعف سيس��تم ايمنی و بيماری های قلبی و ريوی 
الزم است كه نسبت به واكسيناس��يون آنفلوآنزا اقدام كنند. اين 
افراد اگر تاكنون به تزريق اين واكسن اقدام نکرده اند، می توانند 
با تزريق آن برای موج های بعدی در امان باش��ند.« معاون مركز 
بيماری های واگير وزارت بهداش��ت می گويد: »معموال در  سال 
دو تا س��ه موج آنفلوآنزا را مش��اهده می كنيم، يك موج با عنوان 
A، ديگری موج H۳N٢ و موج سوم B است. اكنون در ايران در 
مرحله موج B قرار داري��م و احتماال بعد از آن موج H۳N٢ آغاز 
می شود. موج های آنفلوآنزا برحسب فصل و  سال تفاوت دارند. از 
آن جا كه كشور ما در نيمکره ش��مالی قرار دارد، حدود اواخر آذر 
ماه و اوايل دی ماه همزمان با سرد شدن هوا، موج اول آغاز و موج 

دوم نيز از بهمن آغاز می شود.

 ۲۸ هزار و ۶۷۶ ازدواج در استان
 به ثبت رسید

     مدي��ركل ثبت احوال اس��تان اصفهان اعالم ك��رد: در ۹ ماهه 
امسال، ٢۸ هزار و ۶۷۶ واقعه ازدواج و ۶ هزار و ۳۹ واقعه طالق در 

دفاتر ثبت احوال استان اصفهان به ثبت رسيد.
تورج حاجي رحيميان گفت: از ابت��داي فروردين تا پايان آذرماه 
س��ال جاري، ۶٢ هزار و ۶۴ نوزاد در استان اصفهان متولد شدند 
كه از اين تعداد، ۳۱ هزار و ۹۷۳ نوزاد پسر و ۳۰ هزار و ۹۱ نوزاد 

دختر بودند. 
وي افزود: در اين مدت، ۱۷ هزار و ۱۶۷ نفر شامل ۹ هزار و ۳۶۷ 

مرد و ۷ هزار و ۳۸۳ زن در استان اصفهان فوت كردند. 
مديركل ثبت احوال اس��تان اصفه��ان با بيان اينک��ه در ۹ ماهه 
امس��ال، ۹۵ هزار و ۸۹۴ شناس��نامه مکانيزه ب��راي افراد باالي 
۱۵ سال در سطح استان صادر ش��د، تصريح كرد: در مدت ذكر 
شده، بيشترين فراواني نام براي نوزادان پسر به ترتيب، اميرعلي، 
محمدطه، علي، اميرحسين و ابوالفضل و براي نوزادان دختر به 
ترتيب فاطمه، زهرا، نازنين زهرا، فاطمه زهرا و ريحانه بوده است. 
حاجي رحيميان اظهار كرد: در ۹ ماهه امس��ال، ٢۸ هزار و ۶۷۶ 
واقعه ازدواج و ۶ هزار و ۳۹ واقعه طالق در دفاتر ثبت احوال استان 

اصفهان به ثبت رسيد. 

شخصیت های بی مسوولیت 
 تصمیم به ازدواج سفید

 می گیرند 
يك روانشناس و مشاور خانواده گفت: شخصيت های 
بی مس��ووليت، ضداجتم��اع و تنوع طل��ب، افرادی 
 هستند كه زندگی مش��ترک بدون ازدواج را ترجيح

 می دهند.
دكتر مهرانگيز شعاع كاظمی درباره افرادی كه تصميم 
به ازدواج سفيد يا همباشی می گيرند، گفت: اين افراد، 
شخصيت ضد اجتماع و بی ثبات )مرزی( دارند. افراد 
ضداجتماع عليه قوانين اجتماع��ی رفتار می كنند و 
به عنوان مثال در اين قضيه، س��نت ازدواج و تشکيل 
خانواده به شکل قانونی و رسمی زير پا گذاشته می شود. 
شخصيت های بی مسووليت و كس��انی كه نسبت به 
خودشان شناخت درستی ندارند و افراد تنوع طلب هم 
از ديگر افرادی هس��تند كه اين نوع زندگی را ترجيح 
می دهند.اين عضو هيات علمی دانشگاه الزهرا تاكيد 
كرد: بس��ياری از اف��راد مطرح می كنن��د كه زندگی 
مش��ترک بدون ازدواج رس��می و ش��رعی مقدمه ای 
ب��رای ازدواج دايم آنهاس��ت و می خواهند از يکديگر 
به شناخت برسند. در كش��ورهايی مانند انگلستان، 
فرانسه و آمريکا اين  اتفاق رخ داد كه افراد با هم زندگی 
كنند بدون اين كه هيچ گونه ارتباط جنسی بين دو نفر 
صورت گيرد ولی در ايران آن چي��زی كه من به طور 
واقعی می بينم اين اس��ت كه می گويند برای آشنايی 
با هم زندگی می كنيم ول��ی اولين اتفاقی كه بين اين 
دو نفر صورت می گيرد ارتباط جنس��ی است. افرادی 
كه هويت خودشان را به درستی نمی شناسند، با اين 
تصور كه مدرن هس��تند، اين نوع زندگ��ی را انتخاب 
می كنند و از عواقب آن غافلند.وی درباره عواقب اين 
س��بك زندگی هم گفت: از آنجا كه اي��ن نوع زندگی 
دوام زيادی ندارد، پس از جدايی حتی می تواند عواقب 
ش��ديدتر از طالق برای افراد در پی داشته باشد. فرد 
احساس می كند »من قوی هس��تم، وارد اين رابطه 
می شوم، به راحتی از آن خارج می شوم، هيچ تعهدی 
ندارم و آسيب هم نمی بينم.« در حالی كه هر ارتباطی 
هرقدر هم كوتاه باشد می تواند پس از تمام شدن، آثار 
خودش را داشته باشد. حمايت های اجتماعی پس از 
وقوع يك اتفاق ناگوار بس��يار مهم است در حالی كه 
در اف��رادی كه اين نوع زندگ��ی را انتخاب می كنند و 
در بسياری از موارد پنهان از خانواده  و آشنايان است، 
نمی توانند به حمايت های اجتماعی دل ببندند و بايد 
 به تنهايی س��وگواری پ��س از اتمام رابط��ه را تحمل

 كنند.

افتتاح نخستین سیرک بدون حیوان کشور در اصفهان 
 

نماينده ديده بان حقوق حيوانات ايران از برگزاری نخس��تين 
سيرک بدون حيوان كش��ور، برای نخس��يتن بار در اصفهان 
خبر داد.امير س��بزی اظهار داش��ت: به ط��ور معمول حضور 
حيوانات در س��يرک ها به حيوان آزاری م��ی انجامد كه عدم 
تعبيه فضای كافی برای حركت حيوانات، آس��يب در حمل و 
 نقل و وادار كردن حيوانات به اجرای نمايش از جمله اين موارد

 اس��ت.وی با اش��اره به اينکه اينگونه اعم��ال غيراخالقی و از 
 نظر ش��رعی نيز حرام اس��ت، افزود: با توجه به اين موضوع با

 مش��اوره های بين المللی،  كمپ »س��يرک نه« در ديده بان 
حقوق حيوانات راه اندازی شده است و تاكنون توانسته ايم در ٢۱ 

استان مجوز برگزاری سيرک های همراه با حيوان را لغو كنيم.

نماينده دي��ده بان حقوق حيوانات با اش��اره ب��ه اينکه اكنون 
 از س��يرک های بدون حيوان در تمام دنيا اس��تقبال بيشتری

 می شود، تاكيد كرد: بدين شکل ايران نيز به فهرست كشورهای 
متمدنی كه سيرک حيوانات را غيرقانونی می دانند اضافه شده 
است.وی با اشاره به اينکه سازمان محيط زيست نيز از حاميان 
اين كمپين است، ابراز داش��ت: نخستين سيرک بدون حيوان 
 كش��ور با نام »پرش��ين« و با تهيه كنندگی بهداد سلطانيان از

 پنج شنبه گذشته  آغاز و تا پس از عيد نوروز برای نخستين بار 
در اصفهان برگزار شود.سبزی با بيان اينکه افراد برگزاركننده 
اين س��يرک برخالف گذش��ته محور برنامه هايش��ان انس��ان 
محور اس��ت، گفت: آكروبات، آتش بازی، نمايش های دلهره 

آور، تقليد صدا، ش��الق زنی، تك چرخ س��واری، شعبده بازی 
 و بندبازی ژانگولر و آكروبات از جمله برنامه های اين س��يرک

 است.
نماين��ده دي��ده ب��ان حقوق 
حيوانات ادام��ه داد: از اهداف 
برگ��زاری اي��ن س��يرک كه 
برای نخس��تين بار در كشور 
در اصفهان برگزار ش��د  آگاه 
س��ازی و فرهنگس��ازی در 
ارتباط با عدم حي��وان آزاری 
و آگاه س��ازی در زمين��ه 
مخاطرات برگزاری س��يرک 
های دارای حيوان اس��ت.وی 
اضافه ك��رد: با توج��ه به اين 
كه مجوز برگزاری س��يرک با 
حيوانات حذف ش��ده اس��ت 
به يقين در كل كش��ور شاهد 
تحولی در زمينه درخواس��ت 
مجوز س��يرک بدون حيوان 
خواهي��م داش��ت و اف��رادی 

كه جايگزين ش��غلی برای س��يرک ب��ا حيوان خ��ود ندارند 
به س��مت برگزاری اين مدل س��يرک تمايل پيدام��ی كنند.

س��بزی تاكيد كرد: دي��ده بان حق��وق حيوان��ات در اجرای 
نخس��تين س��يرک بدون حيوانات كش��ور به عنوان حامی، 
 پش��تيبان و ناظر بر عدم اس��تفاده از حيوانات حضور خواهد

 داشت.
نخستين سيرک بدون حيوان كشور با حضور مسووالن ديده 
بان حقوق حيوانات و جمعی از مسووالن استانی از دوم بهمن 

ماه در اصفهان برگزار شد.

قائم مقام دبير س��تاد امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: مردم در صورت مشاهده 
كوتاهی در كار، رفتار نامناسب و يا دست اندازی های اداری در دستگاه های اجرايی مختلف، آن 

را به ستاد احيای امربه معروف و نهی از منکر گزارش كنند.
 حجت االس��الم مجتبی اخوان افزود: ٢۴ س��تاد احيای امربه معروف در شهرستان های استان 
اصفهان و شوراهای امر به معروف نيز در تمام ادارات استان فعال هستند. وی با بيان اينکه بخش 
اندكی از مسووالن حضور كمرنگ درصحنه امربه معروف و نهی از منکر دارند تصريح كرد: امربه 
معروف و نهی از منکر فقط در حجاب و نماز خالصه نمی شود بلکه در رفتارهای اجتماعی و كاری 

نيز بايستی اصول اخالقی و احترام متقابل اجتماعی رعايت ش��ود. وی بيان كرد: همه ادارات و 
سازمان ها مزين به منشور اخالقی هستند و نقطه مشترک بين همه منشورهای اخالقی نيز توجه 
به كرامت انس��انی و تکريم ارباب رجوع است كه بايد از سوی دس��تگاه های اجرايی به آن توجه 

ويژه شود. 
وی اظهاركرد: فرصت مسووليت نعمتی است الهی و نگاه به آن بايد نگاه امانت باشد و مسووالن 
بايد توام با مهرورزی با كارگزاران و مردم رفتار كنند بنابراين نظارت دقيق بر مجموعه ها صورت 

می گيرد تا ظلمی در مراحل اداری به مردم وارد نشود. 
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پیش فروش بلیت 
قطارهای نوروزی

تولید میوه در اصفهان 
سه برابر نیازاست

معاون مسافری شركت راه آهن از آغاز پيش فروش بليت قطار ازامروز خبر 
داد و گفت: امسال پيش فروش به صورت اينترنتی و حضوری در فواصل ۱٢ 

ساعته در سه محور انجام می گيرد.
س��يد محمد راش��دی در نشس��تی خبری با اش��اره به اينکه شروع پيك 
نوروزی قطارهای مس��افری از ٢۵ اس��فند ۹۳ ب��ه م��دت ٢۰ روز تا ۱۵ 
فروردين ۹۴ ادام��ه دارد، گفت: بر اس��اس برنامه ريزی انج��ام گرفته در 
تاريخ ه��ای ۴، ۵ و ۶ بهمن ماه ب��ه صورت محوری ف��روش اينترنتی و در 
 تاري��خ ه��ای ۵، ۶ و ۷ بهمن فروش آنالي��ن از طريق دفات��ر فروش بليت

 داريم.وی با بيان اينکه فروش اينترنتی ۱٢ س��اعت قبل از شروع فروش 
آژانس ها آغاز می شود، بيان كرد: از  امروز  برای محورهای شمال، شمال 
غرب و محور آذربايجان ۷ بعد از ظهر پيش فروش بليت به صورت اينترنتی 

آغاز می شود.

معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد كشاورزی اصفهان گفت: 
توليد ميوه در اين استان تا سه برابر نياز است.اصغر محسن زاده كرمانی 
افزود: ساالنه ۶۰۰ هزار تن ميوه مانند سيب، انار، بادام و پسته در ۸۳ 

هزار هکتار سطح باغات اصفهان توليد می شود.
وی اظهار كرد: برخی از مركبات مانند پرتقال جايگاه توليد در استان 
اصفهان را به دليل ش��رايط آب و هوايی ندارد.معاون بهبود توليدات 
گياهی جهاد كشاورزی اصفهان تصريح كرد: مركبات به طور معمول 
در مناطق نيمه گرمسيری توليد می شود در صورتی كه اصفهان منطقه 
ای معتدل تا سرد است.محسن زاده كرمانی همچنين درباره تاسيس 
گلخانه های كوچك گفت: ساخت اينگونه گلخانه ها مورد تاييد سازمان 
جهاد كشاورزی نيست زيرا هدررفت انرژی در اين مکانها بسيار بيشتر 

از گلخانه های بزرگ است.

 استاندار اصفهان از تشکيل كارگروه تخصصی فضای 
مجازی برای نخستين بار در اصفهان خبر داد و گفت:  
اين كارگروه زيرنظر س��تاد س��اماندهی امور جوانان 
تشکيل می شود و مقوله های مربوط به فضای مجازی 

را دقيق تر و علمی تر پيگيری می كند.
 رسول زرگرپور در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 
استان اصفهان كه با حضور محمدرضا رستمی، رييس 
كميته ملی فضای مجازی كش��ور برگزار ش��د، اظهار 
داشت: تحليل فضای مجازی، ش��بکه های مجازی و 
مواردی كه به اين مقوله مربوطه می شود، از اصلی ترين 

موضوعات مورد بحث در اين جلسه است.
وی از شبکه های مجازی و فضای مجازی به عنوان يك 
فرصت و يك تهديد ياد ك��رد و افزود: بايد تهديدهای 
موجود شناسايی شود و در راستای كاهش و در مواردی 
توقف اين تهديدها قدم برداريم و در ادامه از فرصت های 
اين شبکه ها به بهترين شکل استفاده كنيم.استاندار 
اصفهان با اش��اره به ش��رايط جمهوری اسالمی ايران 
گفت: دشمنان نظام اسالمی در زمانی كه از به زانو در 
آوردن جمهوری اسالمی ايران از راه تهاجمات فيزيکی 
نااميد شدند، به سمت استفاده از تهاجم نرم افزاری و 

ناتوی فرهنگی حركت كردند.

كارش��ناس  اداره كل دامپزش��کی گفت: قطعه بندی 
گوشت مرغ در مغازه های عرضه مواد خام دامی، برای 
فروش ممنوع است.علی اشرفی افزود: در برخی موارد 
مشاهده می شود متصديان عرضه گوشت مرغ، اقدام به 
قطعه بندی و بسته بندی غيرمجاز آن می كنند كه اين 
مهم تخلف بهداشتی محسوب می شود، چرا كه چنين 
قطعه بندی هايی بدون شناس��نامه و ب��دون نظارت 
دامپزشکی انجام می شود كه در صورت مشاهده توسط 
بازرسان دامپزش��کی موضوع به مراجع قضايی جهت 
برخورد ارجاع داده می ش��ود.وی يادآورش��د: فروش 
گوشت به مخصوص گوشت مرغ و چرخ كرده گوشت 
قرمز خارج از بسته بندی و بدون شناسنامه، به صورت 
فله ای غير مجاز بوده و در قصابی ها گوش��ت بايد در 
حضور مشتری چرخ شود و عرضه گوشت چرخ كرده 
از قبل آماده شده ممنوع اس��ت و در صورت مشاهده 

برخوردهای قانونی و الزم انجام خواهد شد.
وی، موارد غيربهداش��تی اعم از ع��دم رعايت موازين 
بهداشتی درنگهداری، عرضه فراورده های تاريخ مصرف 
گذشته و فاسد خام دامی’گوشت قرمز و سفيد، ماهی، 

تخم مرغ و غيره’ را از موارد مورد نظربيان كرد.

پرايد، پژو پارس، ام وی ام X۳۳، آريو، ميتسوبيش��ی 
لنسر و اسپورتيج؛ پرفروش ترين خودروهای سواری 
در رده های قيمتی مختلف در ش��ش ماهه نخس��ت 
امسال بوده اند.در شش ماهه نخست امسال در گروه 
خودروهای با سطح قيمتی كمتر از ٢۵ ميليون تومان، 
خودروی پرايد ۱۳۱ معادل ۵۷.۸ درصد بازار خودرو 

در اين سطح قيمتی را در اختيار داشته است.
اما در خودروهای با سطح قيمتی بين ٢۵ تا ۵۰ ميليون 
تومان نيز، خودروی پژو پارس مع��ادل ٢۶.۴ درصد 

سهم بازار اين گروه قيمتی را در اختيار داشته است.
در گروه خودروهای با سطح قيمتی ۵۰ تا ۷۵ ميليون 
تومان نيز خ��ودروی ام وی ام  X۳۳ پ��ر فروش ترين 
خودرو در بين ديگر خودروهای ق��رار گرفته در اين 
سطح قيمتی بوده است.در گروه خودروهای با سطح 
قيمتی ۱۰۰ ت��ا ۱٢۵ ميليون تومان ه��م خودروی 
ميتسوبيشی لنسر )۱۸۰۰( معادل ٢٢.۱ درصد سهم 
بازار را در اختيار داشته است.در خودروهای با سطح 
قيمتی بيش��تر از ۱٢۵ ميليون تومان هم خودروی 
اسپورتيج با كس��ب ۳٢ درصد س��هم بازار بيشترين 

فروش را در اين گروه قيمتی داشته است.

معاون برنامه ريزی فرمانداری اصفهان گفت: پيش بينی 
شده با ايجاد منطقه ويژه اقتصادی در اين شهرستان برای 

حداقل ۳۰ هزار نفر شغل ايجاد شود.
 عباس��علی جعفری افزود: منطقه ويژه اقتصادی و ريلی 
اصفهان در مس��احتی بيش از س��ه هزار هکتار در شرق 
شهرستان در كنار محور اصلی اصفهان - كوهپايه - نائين 
ايجاد می ش��ود.وی با بيان اينکه مطالعات اجرای طرح 
به همراه طرح زيس��ت محيطی آن تدوين ش��ده است 
اظهار كرد: اطالعات اين طرح به مسووالن دستگاه های 
خدمات رسان برای ايجاد زيرس��اخت های مورد نياز از 
جمله آب، برق، گاز ، راه های ارتباطی و خطوط مخابراتی 

و فيبرنوری ارسال شده است.
وی افزود: با توجه به پيش بين��ی ايجاد ۳۰ هزار فرصت 
شغلی در اين منطقه ، الزم است مسووالن برای سرعت 
بخشی به تامين نيازهای زيرساختی آن توجه ويژه داشته 
باشند.جعفری خاطرنشان كرد: پس از اعالم نظر مساعد 
دستگاه های خدمات رسان برای تامين زيرساخت های 
منطقه ويژه اقتصادی ، كليات طرح برای اخذ مجوزهای 
الزم به دبيرخانه مناطق ويژه اقتصادی كشور و سپس به 

هيات دولت ارسال می شود.

پروتئین خودروشبکه های اجتماعی  بازار کار 

 تشکیل کارگروه 
تخصصی فضای مجازی

عرضه گوشت چرخ کرده 
از قبل آماده شده ممنوع

 پرفروش ترين خودروها 
را بشناسید

 30 هزار نفر شغل دار
 می شوند

نخستین سیرک 
بدون حیوان کشور 
با نام »پرشین« و با 

تهیه کنندگی بهداد 
 سلطانیان از

 پنج شنبه گذشته  
 آغاز و تا پس از

 عید نوروز برای 
نخستین بار در 

اصفهان برگزار شود.



يادداشت

صادرات سیمان استان  به عراق
مدیرعامل کارخانه س��یمان سپاهان با اش��اره به تولید بیش 
از 9 نوع سیمان در کارخانه س��یمان سپاهان گفت: صادرات 
محصوالت سیمان سپاهان به کشور عراق از جمله مهم ترین 

دستاوردهای این کارخانه در سال مزین به نام اقتصاد است.
محمد اس��عدی تولید انواع سیمان س��رباره ای، افزایش قابل 
توجه و ۵۶ درصدی صادرات س��یمان و کلینگر در سال مالی 
گذش��ته و صادرات کلینگر را از موفقیت ه��ای این کارخانه 
دانست و گفت: کشور ایران طی دو سال اخیر، باال ترین میزان 
صادرات را در کل دنیا داش��ته اس��ت و صادرات س��یمان به 
کشور عراق برای نخستین بار از موفقیت های این کارخانه در 

سال های اخیر بوده است.

 اصفهان رکورددار 
واگذاری مسکن مهر

مدیر مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: اس��تان اصفهان همچنان رکورددار واگذاری 

مسکن مهر در کشور است.
 حمیدرض��ا امیرخانی ب��ا بیان اینک��ه بیش از چه��ار هزار و 
۶2۵ واحد مس��کن مهر نیم��ه دوم بهمن م��اه و همزمان با 
دهه فجر امس��ال افتتاح می ش��ود اظهار کرد: این پروژه های 
آماده افتتاح در ش��هرهای باالی 2۵ هزار نفر اس��تان اس��ت 
که دو هزار 1۶8 واحد آن 99 س��اله، 800 واحد خود مالکین 
و یک هزار و ۶۵7 واحد س��ه جانبه اس��ت.وی اظه��ار کرد: با 
افتتاح این پروژه ها، آمار پروژه های تکمیل شده در شهرهای 
باالی 2۵ ه��زار نفر با کس��ر واحدهای بالتکلی��ف به بیش از 
9۶ درصد می رس��د که این آمار در کش��ور بی س��ابقه است.

الزم به ذکر اس��ت؛ تع��داد واحده��ای افتتاح ش��ده قبلی از 
ابتدای طرح مس��کن مهر در قالب طرح 99 س��اله 10 هزار 
و 221، خود مالکین 48 هزار و ۶27 و س��ه جانبه چهار هزار 
 واحد بوده که تعداد کل آن به ۶2 هزار و 848 واحد رس��یده

 است. 

 معامالت صوری ارزی 
ممنوع شد

    معاون ارزی بانک مرکزی از اجباری شدن اعالم متوسط نرخ 
ارز توسط صرافان از چند روز آینده خبرداد و گفت: معامالت 
فردایی و صوری ارز ممنوع شد. غالمعلی کامیاب از اقدامات 
بانک مرکزی برای جلوگیری از معام��الت فردایی خبر داد و 
گفت: با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی اقدامات جدید 
برای س��اماندهی بازار ارز آغاز ش��ده و از معامالت فردایی و 
غیرقانونی جلوگیری می ش��ود. مع��اون ارزی بانک مرکزی 
 با بیان اینک��ه در برخی از معامالت در واقع تس��ویه ای انجام

 نمی شود و این معامالت به 'معامالت فردایی' معروف هستند، 
افزود: در قالب معامالت فردایی افراد محدودی با صدای بلند 
در بازار قیمت تعیین می کنند و در واقع نوعی داللی غیرمجاز 

انجام می دهند. 

اعالم خط فقر نفری 2۵0 هزار تومان از س��وی یک 
مقام دولتی موجب شد، خانوارهایی که پیش از این 
بنابر گزارش های مرکز آم��ار و بانک مرکزی با درآمد 
ماهانه زیر 1.8 میلیون تومان زیر خط فقر بودند، به 
یکباره از خط فقر خارج شوند.همواره مشخص شدن 
 خط فقر در کشور با بحث های مختلفی همراه بوده

 است. چرا که همیشه فقر در ایران تعاریف متفاوتی 
داشته و جای این س��وال مطرح بوده است که به غیر 
از بیکار ها و ب��ی درآمدها، فرد با چ��ه درآمدی فقیر 
محسوب می ش��وند.تا کنون آمار درس��تی از میزان 
 خط فقر از س��وی هیچ نهاد و س��ازمانی ارایه نشده

 است.به طور مثال چند ماه گذشته عادل آذر،رییس 
مرکز آمار با تاکید بر اینکه این س��ازمان متولی اعالم 
خط فقر نیس��ت، از هزینه حدود یک میلیون و 800 
 ه��زار تومان��ی خانوارهای ش��هری در هر م��اه خبر

 داد.وی با عدم اعالم خط فقر از سوی مرکز آمار گفت: 
مرکز آمار هرگز آماری برای خط فقر اعالم نمی کند، 
چرا که این نرخ اصال جزء آمارهای رس��می کش��ور 
نیست.این درحالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی مسوول آن است.
این ماج��را ادامه داش��ت تا اینکه چند روز گذش��ته 
احمد میدری، معاون وزیر کار از خ��ط فقر در ایران 
به ازای ه��ر نفر 2۵0 هزار تومان خبر داده اس��ت. به 
این ترتیب خط فق��ر برای یک خان��واده 4 نفره یک 
 میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و 2۵0 هزار تومان 

است.
طی س��ال های گذش��ته این اولین بار است که یک 
مقام مس��وول به صورت مس��تقیم به اعالم خط فقر 
پرداخته اس��ت.اما نکته مهم اینجاست که مرکز آمار 
هزینه یک ماه خانوار را یک میلیون و 800 هزار توان 
و بانک مرکزی این رقم را 2میلیون و ۵00 هزار تومان 

اعالم کرده است.
به یک معنی تا قبل از اعالم رق��م 2۵0 هزار تومان، 
بر اس��اس آمارهای بانک مرکزی و مرک��ز آمار ایران 
افرادی که حقوق ماهانه آنها زیر 1.8 میلیون تومان 
بود، زیر خط فقر ق��رار می گرفتند اما ب��ا اعالم رقم 
جدید بس��یاری از حقوق بگیران از جمله کارگران و 
کارمندان که شامل خانوارهای س��ه، چهار و ۵ نفره 
می ش��وند و حقوق بین 7۵0 هزار ت��ا یک میلیون و 
2۵0 هزار تومان می گیرند، به ی��ک باره از خط فقر 
 خارج شدند و در ردیف افراد متوسط و ثروتمند قرار 

گرفتند.

 فقرايی که يک  شبه
 ثروتمند شدند

اخبار کوتاه 

4
گردهمایی جوانان بازرگان اصفهان

رئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اصفهان از برگزاری 
س��ومین گردهمایی جوانان بازرگان اصفهان با هدف شناخت مشکالت پیش روی 
جوانان در ایجاد کس��ب و کار و راهکارهای ش��ناخت آن خبر داد.امیر کشانی اظهار 

داشت: سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی ، از آبان امسال آغاز شده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد حمایتی غذایی 
در هفته جاری و همچنین در پایان اسفند توزیع می شود.

علی ربیع��ی پس از پایان جلس��ه هیات دول��ت در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: داشتن سیاست رفاهی منسجم و 
هدفدار و نه سیاست جبرانی و صدقه ای مورد توجه ماست 

و رفاه را به عنوان منزلت انسانی می دانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اقدامات این 
وزارتخانه در جهت مب��ارزه با فقر غذای��ی و بیمه، گفت: 
خوش��بختانه هش��ت میلیون نفر را از بیمه  گذرانده ایم و 

100 هزار نفر دیگر در حال بررسی هستند.
وی با بیان اینکه هر ایرانی که در بیمارس��تان به دنیا آمد 
باید صاح��ب دفترچه باش��د، گفت: ش��رط الزم را برای 
موفقیت هماهنگی درون سیستمی دانسته ایم که در حال 

حاضر این هماهنگی روز به روز بیشتر می شود.
ربیعی با مورد توجه قرار دادن موض��وع حمایت غذایی، 
گفت: دو مرحله از این بسته حمایتی را ارایه کرده ایم و دو 
مرحله پیشرو داریم. اگرچه برخی نمایندگان و رسانه ها 
از من این پرسش را داشتند که چرا این توزیع انجام نشده 
است و من باید بگویم این موضوع بی سر و صدا و کم تنش 
و بی تنش انجام شد و ما حتی در راستای حفظ منزلت و 
کرامت انسانی برنامه ای داریم که طی آن این توزیع سبد 
کاال در منازل انجام شود ولی به هر حال امروز شرایطش 
فراهم نیست و افراد می توانند در طول مدت زمانی چهار 

ماه به فروشگاه ها مراجعه کنند و به دفعات خرید داشته 
باش��ند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی در ادامه با بیان 
اینکه فقط آنها که تحت پوش��ش کمیته امداد هس��تند، 
نظام شناسایی ما نیس��تند بلکه مادران دچار سوء تغذیه 
و یا افراد دیگر در این راستا را مورد شناسایی قرار دادیم، 
گفت: طب��ق مطالعاتی که انج��ام دادیم به ای��ن نتیجه 
رس��یدیم که باید پروتئین به این س��بد اضافه شود. مرغ 
را به این س��بد اضافه کردیم ضمن اینکه ب��ا این وجود از 
تولید داخلی نیز حمایت خواهد ش��د.وی گفت: س��قف 
کمک را به بیش از 200 هزار نفر افزایش می دهیم. برای 
خانواده های دو نفره ۶0 تومان و هر کودک 10 هزار تومان 
در نظر گرفته شده که البته این رقم در حال افزایش پیدا 
کردن اس��ت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این 
سبد حمایتی غذایی در هفته جاری و همچنین در پایان 
اسفند توزیع می ش��ود.ربیعی با بیان اینکه سند حمایتی 
از فقر و بی سوادی را نیز تنظیم کرده ایم، اظهار کرد: ما با 
کم سوادی و بی سوادی 9 میلیون نفر مواجه هستیم و باید 
در تقویت سواد و مهارت زندگی اجتماعی تالش کنیم. در 
این راستا برخی مدارس با یک دانش آموز اداره می شوند 
و اگرچه کم کاری هایی نیز وجود دارد اما ما خیلی چیزها 
برای بالیدن داریم چنانچه هم اکنون شاهد هستیم برای 
یک نفر یک مدرسه در کش��و وجود دارد.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی همچنی��ن گفت: در ش��ورای عالی رفاه 

این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت که همه اقشار 
با درآمد کم بتوانن��د بیمه اجتماع��ی را دریافت کنند و 
حتی بیمه تکمیلی برای این افراد نیز لحاظ خواهد شد و 

به طور کلی باید بگویم که 
دولت دامنه بیمه ای خود را 

افزایش خواهد داد.
وی اظهار ک��رد: در بخش 
مس��کن ب��ا افتخ��ار اعالم 
می کنم که بنیاد جانبازان 
و مس��کن و س��تاد اجرایی 
فرمان ام��ام ب��ه کمک ما 
آمدند و تش��کر می کنم از 
مقام معظ��م رهبری که بنا 
به دستور ایشان این نهادها 
وارد عمل شدند و ما با آنها 
تفاهمنامه امض��ا کردیم و 
طی آن خان��واده دارای دو 
معلول باالتر فاقد مس��کن 

نخواهند بود.
ربیعی همچنین درب��اره موضوع افزایش دس��تمزدهای 
کارگران نیز گف��ت: کارفرمایان و کارآفرین��ان نیز وضع 

خوشی ندارند و باید آنها را تقویت کنیم.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امس��ال از 
ریزش 2۳0 هزار نیرو جلوگیری کردیم، گفت: باید طوری 
عمل کنیم که به قول معروف نه س��یخ بسوزد و نه کباب. 
هم باید نظام تولید را حمایت کنیم و هم زندگی کارگری 
را در نظر داش��ته باش��یم. م��ا می دانیم بخص��وص برای 
کارگرهایی که در ش��هرهای بزرگ و در حاشیه ها زندگی 

می کنند سخت است.
موضوع تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی از 
دیگر س��واالت خبرنگاران بود و وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در این باره گفت: اجازه بدهید تامین اجتماعی 
به آرامش خاطر و رسالت اجتماعی خود دست پیدا کند. 
من احس��اس کردم که آنها می خواهند به نوعی من وارد 
این موضوع شوم اما تشخیص دادم که به عنوان وزیر نباید 
مداخله کنم.ربیعی گف��ت: قوه قضاییه ب��ا عدالت کار را 
دنبال می کند و من به مصلحت تامین اجتماعی نمی دانم 
که عرصه تامین اجتماعی را عرصه سیاسی چالش برانگیز 
کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد 

که از یک ریال حق کارگران نخواهم گذشت.

ادامه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی 

آغاز توزیع سبد حمایت غذایی تا پایان اسفند
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 سقف کمک
  را به بیش از

 ۲۰۰ هزار نفر 
افزايش می دهیم 

وبرای خانواده های 
دو نفره ۶۰ تومان 

و هر کودک ۱۰ 
هزار تومان در نظر 
گرفته شده است 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
شرح  به   108-005647-5 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی  الهام  خانم   11/20
دادخواست به كالسۀ 249/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ثريا مختاری فر بشناسنامه 1289 در تاريخ 91/5/15 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذيل:1- نسرين محمدی فرزند حسين ش.ش 535 )فرزند متوفی( 2- الهام محمدی 
فرزند حسين ش.ش 5-005647-108 )فرزند متوفی( 3- سيمين محمدی فرزند حسين 
ش.ش 8-015505-108 )فرزند متوفی( 4- حسين محمدی فرزند حسنعلی ش.ش 23 
)همسر متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
اجرایيه 

11/21 شماره اجراييه: 9310420351200305 شماره پرونده: 9209980351201088 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921115 بموجب درخواست  شماره 
عليهم 1- حميدرضا مختاری  دادنامه مربوطه 9309970351200547 محكوم  شماره 
2- اعظم مختاری هر دو به نشانی مجهول المكان 3- مجيد سهرابی به نشانی رهنان – خ 
اباذر – ك سوم – پ3 محكوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و 6/540/000 ريال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنين 
براساس  آن  محاسبه  كه  وصول  تاريخ  تا  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت 
خواهان  حق  در  می باشد  احكام  اجرای  عهده  بر  مركزی  بانك  سوی  از  اعالمی  نرخ 
به  مهردادی  مسعود  و  نظری  محمدحسين  نمايندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه و  سرپرستی تعاونی   – مقابل خ تاالر   – خ جی   – نشانی اصفهان 
نيم عشر اجرايی به مبلغ 6/000/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام 
مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنين 

نمائيد.م الف:28874 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

11/22 شماره دادنامه: 9309970351201286 شماره پرونده: 9209980351201401 
فرزانه  با وكالت خانم  آقای مهدی اصفهانی  بايگانی شعبه: 921443 خواهان:  شماره 
طباطبايی فخار به نشانی اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – مجتمع آرش 
واحد402 خوانده: آقای اكبر تاكی به نشانی زندان مركزی اصفهان  طبقه چهارم –   –
فخار  طباطبائی  فرزانه  دعوی  دادگاه:  رای  مطالبه وجه چك  –مجهول المكان خواسته: 
به وكالت از مهدی اصفهانی فرزند محمد به طرفيت اكبر تاكی فرزند خليل به خواسته 
مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال وجه چك شماره 704081-92/1/20 عهده بانك ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده دليلی كه حكايت از 
پرداخت دين يا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
10/130/000 ريال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك  تاريخ سررسيد 
مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
از  پس  و  دادگاه  اين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 و ظرف  غيابی  صادره 
بود.م الف:28875  خواهد  تجديدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   20 مدت  ظرف   آن 

حفيظی رئيس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرایيه 
11/23 شماره اجراييه: 9310420351200303 شماره پرونده: 9209980351201094 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921122 بموجب درخواست  شماره 
اتحادی  عباسعلی   -1 عليهم  محكوم   9309970351200548 مربوطه  دادنامه  شماره 
ابری 2- محمدرضا اتحادی هر دو نشانی مجهول المكان 3- محمدرضا رجبی به نشانی 
منزل شخصی محمدرضا رجبی 4-   – فاطميه  كوی   – آبان  خ13   – برخوار  دستگرد 
حسين حسين پور به نشانی دستگردبرخوار – بلوار معلم – ك نيما – كارگاه شيرينی 
پزی محكوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 222/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 10/540/000 ريال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
مقابل خ  خ جی –  به نمايندگی حسين نظری و مسعود مهردادی به نشانی اصفهان – 
تاالر- سرپرستی تعاونی اعتباری ثامن االئمه و نيم عشر اجرايی به مبلغ 11/100/000 
پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم  دولت.  صندوق  حق  در  ريال 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت  از 
ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفا  و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا 
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
يا  تمام  اجرای  كه  بنحوی  بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  معرفی 
محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:28877 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/24 شماره دادنامه: 9309970351201355 شماره پرونده: 9109980351200556 
 – اصفهان  نشانی  به  خالدی  شهروز  آقای  خواهان:   910564 شعبه:  بايگانی  شماره 
نشانی  به  جی  اميد  اوراسيا  شركت   -1 خواندگان:  واحد9  طبقه5-   – نما  جهان  ارگ 
تهران – سعادت آباد – خ سرو غربی – خ شهيد رياضی بخشايش – پ37- واحد4- 
كدپستی 1998889956، 2- آقای فرهاد كيانی به نشانی تهران – خ شهيد بهشتی – خ 
به  پور  ابراهيم  ثمره  خانم  چپ،3-  سمت  زنگ  پالك63-   – اكبری  شهيد   – وليعصر 
پرونده  به محتويات  با عنايت  دادگاه  نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: دعوی 
ثمره ابراهيم  شهروز خالدی فرزند محمدعلی به طرفيت شركت اور آسيا اميد جی – 
ريال وجه چك شماره  مبلغ 2/446/824/812  مطالبه  به خواسته  كيانی  فرهاد  و  پور 
41726345 مورخ 90/11/25 عهده بانك پارسيان به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
مطالبه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خواندگان  اشتغال  در  ظهور  كه  عليه  محال  بانك 
يا بطالن دعوی  دين  پرداخت  از  كه حكايت  دليلی  اينكه خوانده  و  دارد  وجه خواسته 
استناد مواد 310و313  به  لذا  ثابت است  دادگاه  بر  نداشته  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 2/446/824/812 ريال بابت اصل خواسته و 49/136/498 
ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ 
اجرای  عهده  بر  مركزی  بانك  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  كه محاسبه  وصول 
احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود.م الف:28878 حفيظی رئيس شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

11/25 شماره اجراييه: 9310420351200304 شماره پرونده: 9209980351201135 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921165 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351200621 محكوم عليهم 1- محمدرضا كيانی به 

نشانی اصفهان – خ جی ابر- كوی صاحب الزمان – پ12، 2- عباسعلی كيانی به نشانی 
كوی   – ك قريشی   – خ جی   – مجهول المكان، 3- حميدرضا كيانی به نشانی اصفهان 
شاهد – ك گلها-پ15، 4- مرادعلی كيانی 5- عليرضا كيانی فرزند عباسعلی هر دو به 
به پرداخت مبلغ 153/000/000  اند به صورت تضامنی  نشانی مجهول المكان محكوم 
ريال بابت اصل خواسته و 8/000/000 ريال بابت خسارات دادرسی و همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به نمايندگی آقايان محمدحسين نظری و مسعود مهردادی به نشانی اصفهان 
اجرايی  عشر  نيم  و  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  سرپرستی   – تاالر  مقابل   – جی  خ   –
ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم  دولت.  صندوق  حق  در  ريال   7/650/000 مبلغ  به 
گذارد. اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائيه  ابالغ  از  پس  اجرائيه:1-   ابالغ 
استيفا  و  اجرا حكم  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محكوم  برای  2-ترتيبی 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  باشد و در صورتی  آن ميسر  از  به  محكوم 
 نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
فرار  برای  ليكن  ايد  بوده  به  محكوم  پرداخت  و  حكم  اجرای  به  قادر  كه   معلوم شود 
بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  را معرفی  اموال خود  پرداخت  در 
حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی  يا  تمام  اجرای  كه   بنحوی 
ماده  از  قسمتی  كه  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه  خواهيد  محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از 
دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34
مالی  محكوميت های  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنين  و   79/1/21 مصوب   مدنی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  نمائيد.م الف:28883  توجه   1377 10آبان  مصوب 

شهرستان اصفهان  
اجرایيه 

11/26 شماره اجراييه: 9310420351200302 شماره پرونده: 9209980351200650 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 920657 بموجب درخواست  شماره 
پور  حسين  محمدمهدی  عليه  محكوم   9309970351200333 مربوطه  دادنامه  شماره 
ريال  ميليون  هفتاد  و  مبلغ دويست  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المكان محكوم  به 
بابت اصل خواسته و 5/500/000 ريال )پنج ميليون و پانصد هزار ريال( بابت هزينه 
دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ وصول كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد 
در حق خواهان محمدمهدی هفت برادران اصفهانی به نشانی سپاهانشهر – بلوار غدير 
– فارابی2- رزم شرقی – نبش زيتون – پ23 و نيم عشر اجرايی به مبلغ 13/500/000 
پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم  دولت.  صندوق  حق  در  ريال 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت  از 
ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفا  و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا 
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
يا  تمام  اجرای  كه  بنحوی  بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  معرفی 
محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:28884 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجرایيه 

11/27 شماره اجراييه: 9310420351200287 شماره پرونده: 9209980351201258 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921291 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351200236 محكوم عليه ميعاد گودرزيان به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
1/435/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده 
اجرای احكام می باشد در حق خواهان عزيزقلی رحيمی به نشانی اصفهان – خ ارتش 
– جنب رستوران احسان – ك22- تاسيسات بهداشتی زردكوه و نيم عشر اجرايی به 

ابالغ  ازتاريخ  مبلغ 3/250/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:28886 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

11/28 شماره دادنامه: 9309970351300751 شماره پرونده: 9209980351301094 
خانم  وكالت  با  اشكفتكی  بياتی  خيرا...  آقای  بايگانی شعبه: 921247 خواهان:  شماره 
مجتمع   – استادشهريار  از  بعد   – اول  رباط  خ   – اصفهان  نشانی  به  زاده  آدم  اكرم 
نصر – ط اول خوانده: آقای عليرضا كيخايی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه 
وجه چك گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خيرا... بياتی 
اشكفتكی با وكالت اكرم آدم زاده به طرفيت عليرضا كيخايی به خواسته مطالبه وجه يك 
فقره چك به شماره 86411 مورخ 90/10/14 به مبلغ يكصد ميليون ريال بانك سپه به 
انضمام هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده و مستندات ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال 
عليه و اينكه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده را ايجاب می نمايد و خوانده عليرغم 
ابالغ وقت رسيدگی از طريق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی 
آيين  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دادگاه  عليهذا  تشخيص  وارد  را  خواهان 
دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 قانون مجازات حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و پنجاه و پنج هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان 
سررسيدچك 1390/10/14 تا زمان تاديه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و 
پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:28888 طاوسی رئيس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/29 شماره دادنامه: 9309970361701598 شماره پرونده: 9309980361701016 
احمد  آقای  وكالت  با  دهقان  عليرضا  آقای  خواهان:   931035 شعبه:  بايگانی  شماره 
چهارراه  حدفاصل   – بزرگمهر  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  آبادی  حسن  صادقی 
خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  آقايی  ايوب  آقای  خوانده:  كالنتری14  و  نورباران 
مطالبه وجه بابت ... گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای احمد صادقی حسن آبادی 
به وكالت از آقای عليرضا دهقان به طرفيت آقای ايوب آقائی به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ريال به استناد يك فقره رسيد عادی مورخ 92/2/16 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی و تصوير مصدق مستندات 
اينكه  به  نظر  و  می نمايد  خواهان  به  نسبت  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  كه  ابرازی 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نياورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به 
مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال به عنوان اصل 
خواسته و همچنين هزينه های دادرسی و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی طبق تعرفه 
تقديم  تاريخ  از  مركزی  بانك  سوی  از  اعالمی  شاخص  وفق  تاديه  تاخير  خسارت  و 
دادخواست )93/9/5( لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست 
استان اصفهان می باشد.م الف:28900  قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر  روز ديگر 

حاجيلو رئيس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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یادداشت
فرشید نوابی تهیه کننده برنامه »سینما اکران« گفت: با توجه به نزدیکی سی و سومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر این برنامه از ابتدا تا پایان بهمن ماه ویژه این جشنواره بر 
روی آنتن می رود. احمد امینی عضو هیات انتخاب فیلم های جشنواره با حضور در برنامه 

پیرامون چگونگی انتخاب فیلم ها بحث و گفت وگو خواهد کرد.

5
»سینمااکران«ویژهجشنوارهفیلمفجررویآنتنشبکه۵میرود

رییساتحادیهصنایعدستیاصفهانخبرداد

هفتیادداشت

  »سر به راه « سریال نوروزی
 شبکه سه

سریال »س��ر به راه« به کارگردانی سعید سلطانی برای پخش در 
نوروز ۹۴ ساخته می ش��ود. ایرج محمدی که این بار بدون حضور 
مهران مهام. تهیه کنندگی سریال »سربه راه« را برعهده دارد، در 
گفت: فیلمنامه سریال »سر به راه« را مهدی محمدنژادیان نوشته 
و مضمونی اجتماعی و خانوادگی دارد.وی ادامه داد: این سریال از 
فضای خوب و شیرینی برخوردار اس��ت و تاکنون حضور مسعود 
کرامتی، شهین تسلیمی، افسانه چهره آزاد، شقایق دهقان، ارژنگ 
امیرفضلی، محسن کیایی، سیاوش خیرابی و الناز حبیبی در این 
مجموعه تلویزیونی قطعی شده است.به گفته محمدی قصه سریال 
»سر به راه« درباره جوان خالف کارِ نوپایی )با بازی سیاوش خیرابی( 
است که به جای زندان، مجبور به گذراندن دوره محکومیت خود در 

یک مؤسسه خدمات اجتماعی می شود...
وی اظهارداشت: این س��ریال در 15 قسمت ۴0 دقیقه ای ساخته 
می شود و پخش آن از 2۹ اسفندماه آغاز و تا پایان تعطیالت عید 

ادامه دارد.

 تخریب تکیه تاریخی 
»عمو رحیم« در کاشان

تکی��ه تاریخ��ی »عم��و رحی��م« در مج��اورت مس��جد »آق��ا 
ب��زرگ« کاش��ان توس��ط اف��راد محلی تخریب ش��د. مس��وول 
حوزه می��راث فرهنگ��ی اداره می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری کاش��ان با تایید این خبر تصریح ک��رد: این تکیه 
در یک��ی از محوره��ای باف��ت تاریخ��ی کاش��ان در مج��اورت 
 آب انبار درب بن��د مخبر و چند بن��ای تاریخی دیگر ق��رار دارد.

حمیدرضا زیارتی گفت: افراد محلی بدون اطالع رسانی قبلی اقدام 
به تخریب این تکیه تاریخی کرده اند.وی اظهار داشت: این افراد با 
بهره گیری از بیل مکانیکی و ل��ودر، اقدام به گودبرداری و تخریب 
کامل این اثر تاریخی کرده اند.زیارتی بدون اش��اره به قدمت این 
اثر افزود: هم اکنون یگان حفاظت میراث فرهنگی کاشان پیگیر 
مس��ایل حقوقی و شناس��ایی عامالن تخریب تکیه تاریخی عمو 

رحیم است.

» سیر اندیشه قانون خواهی از 
مشروطه«  در خانه جوان

نشستی با عنوان »سیر اندیشه قانون خواهی از مشروطه« توسط 
خانه جوان، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود.مدیر این مرکز گفت: این نشست به عنوان نخستین 
جلسه از سلسله جلس��ات » ما کیس��تیم؟ « با محوریت بررسی 
تاریخی درباره روند فکری گذشتگان و جریان سوق یافتن انسان 
به سوی قانون گرایی برگزار می شود. عالقمندان می توانند جهت 
شرکت در این نشست، سیزدهم  بهمن ماه به خانه جوان واقع در 
میدان قدس مراجعه نموده و یا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن ۳۴۴511۳1 تماس حاصل نمایند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
بیمه هنرمندان را بررسی می کند.

سید محمدحس��ین میرمحمدی 
در آیین اختتامیه نمایش��گاه آثار 
نقاشی هنرمندان گلپایگان اظهار 
کرد: با برپایی این نمایشگاه بخشی 
از استعدادهای جوانان و نوجوانان 
گلپایگانی در مع��رض دید همگان 

قرار گرفته است.
وی ب��ا بیان اینک��ه تع��داد زیادی 
از جوان��ان هنرمن��د گلپایگانی که 
در روس��تاها زندگ��ی می کنند  از  
ظرفیت ها و اس��تعدادهای بس��یار 
خوبی برخوردار هس��تند، تصریح 
کرد: دهه فج��ر فرصت خوبی برای 
برپایی و گش��ایش نمایشگاه های 
هنری است و امیدواریم در برپایی 
نمایشگاه های آینده شاهد حضور  

جوانان بیشتری باشیم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس ش��ورای اس��المی بیان 
کرد: شهرستان گلپایگان این افتخار 
را دارد که از دیرباز مهد هنرمندان و 
عالمان بوده و از نظر فرهنگ و علم 
و هنر در کش��ور از جای��گاه واالیی 

برخوردار است.
وی با اش��اره به اینک��ه هنرمندان 
در عرصه ه��ای مختلف��ی مانن��د 
خوش نویس��ی، نقاش��ی، هنرهای 
تجس��می و نمایش های آیینی به 
فعالیت مشغول هستند، تاکید کرد: 
در عرصه قانون گذاری باید حمایت 
بیشتری از هنرمندان صورت گیرد 

و اگ��ر  هنرمندان با مش��کالتی در 
شهرستان مواجه هس��تند آن را با 

مسووالن در میان بگذارند.
میرمحمدی با قدردان��ی از والدین 
هنرجویان و اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلپایگان که زمینه برپایی 
نمایش��گاه های هن��ری را فراه��م 
می کنن��د، ادام��ه داد: ب��ا توجه به 
خالهایی که وجود دارد هنرمندان 
می توانن��د با خلق آث��ار هنری این 
خالها را به تصویر بکشند و در این 
راه نهادها و تشکل های مردمی نقش 
تاثیرگذار و حمایت کننده ای دارند.

وی گفت: بیمه هنرمندان از طریق 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دست اقدام اس��ت و به زودی نتایج 

آن اعالم می شود.
سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی گلپایگان نیز در ادامه اظهار 
کرد: در این نمایشگاه حدود 1۳0 
اثر نقاشی و طراحی برتر از حدود ۴0 
هنرمند در رده های سنی مختلف 
در مع��رض دید عالقه من��دان قرار 

گرفته است.
هادی بیات��ی اف��زود: در طراحی و 
نقاش��ی این تابلوها از تکنیک های 
رنگ و روغن، مداد رنگی، سیاه قلم، 
گالژ و اکرولیک استفاده شده است.

وی همچنین هدف از برگزاری این 
نمایش��گاه را شناس��ایی و معرفی 
هنرمن��دان نونه��االن، نوجوانان، 
جوانان و فرهنگ س��ازی و گرایش 
بیش��تر مردم به نقاش��ی و طراحی 

عنوان کرد.
وی  گف��ت: این نمایش��گاه دومین 
نمایشگاه اختصاصی نقاشی است 
که ب��ا هم��کاری آموزش��گاه هنر 
ایرانی به م��دت 6 روز در نگارخانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلپایگان 
برپا ش��ده بود و در این مدت شاهد 
اس��تقبال خوب مردم گلپایگان از 

این نمایشگاه بودیم.

هنرمندان صنایع دستی دیار نصف جهان به راه اندازی 
حراجی های صنایع دستی در شبکه های اجتماعی زیر 

نظر اتحادیه صنایع دستی اصفهان روی آورده اند.
 رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر در شبکه های اجتماعی مختلف حراجی 
برپا کرده ای��م، اظهار کرد: این ش��بکه های اجتماعی 
فرصتی را ایجاد کرده اند تا هنرمندان، کلکسیون داران 
و تاج��ران در کنار هم قرار گرفته و ب��ه بحث و تبادل 

نظر بپردازند.
وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر معام��الت خوبی 
در ش��بکه های اجتماعی انجام ش��ده، اظه��ار کرد: 
هنرمن��دان کارهای خ��ود را با ارایه مش��خصات در 
ای��ن ش��بکه ها منتش��ر ک��رده و خری��داران پ��س 
 از انتخ��اب، به ص��ورت حض��وری با هنرمن��د دیدار 

می کنند.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: در 
صورت هرگونه نارضایتی و تخلف، این افراد می توانند 

به اتحادیه مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه این حراجی ها به ش��دت هزینه های 
مربوطه به برگ��زاری حراجی های فصل��ی را کاهش 
می دهد، افزود: به دنبال اس��تفاده هر چه بیش��تر از 
بس��تر وب برای بهره ب��رداری و خ��روج از فضای کار 

سنتی هستیم.
شیردل همچنین درباره نحوه صادرات صنایع دستی 

نیز اظهار کرد: در گذش��ته صادرات به صورت سنتی 
انجام می ش��د اما در حال حاضر از ش��رایط سنتی به 

مدرن تغییر کرده است.
رییس اتحادی��ه صنایع دس��تی تمای��ل هنرمندان 
و صادرکنن��دگان به اس��تفاده از خدمات پس��ت در 
ای��ن زمین��ه را بس��یار ب��اال عن��وان ک��رد و گفت: 
هزینه ه��ای ای��ن کار در مقایس��ه ب��ا هزینه ه��ای 
 حض��ور در نمایش��گاه های بین المللی بس��یار کمتر

 است.
وی یک��ی از ویژگی ه��ای خ��وب دیگر اس��تفاده از 
شبکه های اجتماعی را آشنایی هنرمندان با یکدیگر 
عنوان و اظهار ک��رد: ش��بکه های اجتماعی فرصتی 
را ب��رای هنرمندان فراه��م کرده ت��ا در جهت بهبود 
 کیفیت کاالهای خود و افزایش خالقیت بیشتر قدم 

بردارند.
میدان نقش جهان پایگاه ملی عرضه صنایع 

دستی می شود
مع��اون صنایع دس��تی می��راث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: در حال 
حاض��ر معاون��ت صنایع دس��تی اصفهان ب��ه دنبال 
اخذ مصوب��ه ای از هیات دول��ت برای ایج��اد پایگاه  
 ملی عرض��ه صنایع دس��تی در می��دان نقش جهان

 است.
محمد حس��ین دهقان پیرامون رش��د فروشگاه های 

غیر مرتبط با صنایع دس��تی در می��دان نقش جهان 
اظهار داش��ت: برای س��اماندهی میدان نقش جهان، 
این میدان باید به پایگاه��ی ملی برای تجارت صنایع 
دستی تبدیل شود و براس��اس قانون، معاونت صنایع 
دس��تی اختیاراتی در قب��ال فروش��گاه های صنایع 
دس��تی ندارد و این موضوع ساماندهی فروشگاه های 

می��دان نق��ش جهان 
 را ب��ا چال��ش روب��ه رو

 کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه 
مانن��د  پایگاه های��ی 
می��دان نق��ش جهان، 
سرای مشیر ش��یراز و 
قسمتی از بازار سنتی 
تبری��ز می توانن��د ب��ه 
پایگاه ه��ای  عن��وان 
مل��ی تج��ارت صنایع 
دس��تی معرفی شوند، 
افزود: ای��ن پایگاه ها با 
قوانین و ضوابط جدید 
امکان س��اماندهی بهتر 
مش��اغل را در ای��ن 
پایگاه ها فراهم می کنند.

وی  با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر معاون��ت صنایع 
دس��تی به دنبال اخذ مصوبه ای از هیات دولت برای 
ایجاد ای��ن پایگاه های مل��ی بوده، تصری��ح کرد: در 
هفته های گذشته و با تاکید استاندار اصفهان، کارگروه 
گردش��گری با محوریت این موضوع شکل گرفته که 

قرار است تصمیمات خوبی در این رابطه اخذ شود.
وی بیان ک��رد: برای س��اماندهی به فروش��گاه های 
میدان نقش جهان ب��ا متولی قانونی یعنی س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و  تج��ارت اس��تان اصفه��ان و 
 همچنی��ن ات��اق اصن��اف اصفه��ان وارد گفت وگ��و

 شدیم.
دهقان با بیان اینکه اهمیت میدان  جهانی نقش جهان 
از حیث عرضه صنایع دستی اصیل ایرانی بسیار مهم 
است، خاطرنشان کرد: متخلفانی که در میدان نقش  
جهان به فروش صنایع دستی چینی مشغول بودند، 
شناس��ایی ش��ده و برخوردهای الزم با آنان صورت 

گرفته است.

برپاییحراجیصنایعدستیدرشبکههایاجتماعی

باید حمایت بیشتری از هنرمندان شود

بیمه هنرمندان در دست بررسی است

 در گذشته صادرات 
به صورت سنتی 
انجام می شد اما 
در حال حاضر از 

 شرایط سنتی
 به مدرن تغییر 

کرده است
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي سيف اله يونسي شهرضا فرزند عوضعلي با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك 50/206 واقع در آله آباد بخش يك شهرضا گرديده اند كه 
سند مذكور ذيل ثبت 89316 در صفحه 464 دفتر 514 بنام وي ثبت وسندصادرگرديده 
اينك نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده است كه در اجراي ماده 120 
به  نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت  آئين 
ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده و يا مدعي وجود 
اين  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  بايست  مي  باشد  مي  خود  نزد  مالكيت  سند 
با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض  آگهي اعتراض خود را 
نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني 
سند  يا  مالكيت  .واگرسند  نمود  خواهد  تسليم  متقاضي  به  و  صادر  مقررات  طبق  را 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  يك   و 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

برگ  دو  ارائه  با  عوضعلي  فرزند  يونسي شهرضا  فاطمه صغري  خانم  اينكه  به  نظر 
مفقود شدن سند  امضاء شهود رسمًاگواهي شده مدعي  و  كه هويت  استشهاد محلي 
مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 50/206 واقع در آله آباد بخش يك شهرضا 
ثبت  وي  بنام   514 دفتر   467 در صفحه   89317 ثبت  ذيل  مذكور  سند  اندكه  گرديده 
وسندصادرگرديده اينك نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده است كه 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگرسند مالكيت يا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

زمين  قطعه  تحديد حدود ششدانگ  1094 شماره:103/93/1884/337-93/6/25 چون 
مزروعی و مشجر به شماره پالك 416 فرعی از شماره يك- اصلی واقع در طار بخش 
11 كه به نام آقای فريدون حبيب زادگان طاری و غيره در جريان ثبت می باشد كه به 
علت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك به موجب دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در صبح روز 
كليه  به  آگهی  اين  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در   1393/12/24
مالكين و مجاورين صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق 
شد. خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاريخ انتشار:1393/11/04 م الف: 120 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نظنز
مزایده 

با  ای  مزايده  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احكام  اجرای   10/232
مشخصات زير برگزار نمايد: پرونده كالسه 920578 له سپهر اكبرشاهی عليه شمس 
بانو شاه عاليی فرزند سيدعلی ميرسجادی، سيد حميد ميرسجادی، مرجان عليدوستی، 
ساالر  از  قيموميت  به  عاليی  شاه  نسرين  عاليی،  شاه  نسرين  عليدوستی،  محمد 
 4 ثبتی 5312/46 بخش  پالك  به شماره  آپارتمان مسكونی  مزايده:  مورد  اكبرشاهی. 
با حياط مشاعی  اعيانی 137 مترمربع واقع در طبقه همكف  ثبت اصفهان به مساحت 
43 فرعی و پاركينگ و اطاق نگهبانی 44 فرعی به انضمام انباری قطعه 13 تفكيكی به 
مساحت 8/71 مترمربع واقع در طبقه تحتانی با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات 
و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانهاست در يك مجموعه 36 واحدی در شش طبقه 

شامل پاركينگ – همكف البی و طبقات باال آپارتمانهای مسكونی با ساختمانی از اسكلت 
بتونی دارای سيستم شوفاژ و كولرآبی و اشتراكات آب و گاز مشترك و برق و تلفن 
حبه.   72 از  اعيانی  ثمنيه  استثنای  به  مشاع   7/5 اكبرشاهی  آقای سپهر  مستقل. سهم 
نياسرم  مادی   – بزرگمهر  خ  ملك:  محل  ريال.   3/720/000/000 مزايده:  مورد  ارزش 
 10 ساعت   1393/11/20 زمان:  واحد46.   – همكف  طبقه   – مداين  مسكونی  مجتمع   –
طبقه   – دادگستری كل اصفهان   – نيكبخت  خ   – صبح دوشنبه. مكان مزايده: اصفهان 
اول – اتاق103- اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان. طالبين خريد می توانند 
5 روز قبل از مزايده ضمن هماهنگی با اين اجرا از ملك به نشانی ياد شده ديدن كرده 
و با سپردن 10% ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانك ملی دادگستری 
از قيمت پايه  اين اجرا در جلسه مزايده شركت كنند. مزايده  ارائه فيش به  اصفهان و 
بود.م الف:27602  مزايده خواهد  برنده  قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد  می شود.  شروع 

مدير اجرای احكام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

10/233 اجرای شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پی مزايده اجرايی 
كالسه 880087/ح5 له خانم زهرا فيروز نيا فرزند علی عليهم 1- محمود بانك 2- پروين 
تاج افشار به نشانی اصفهان – خ آبشارسوم – خ مسرور – خ باغ ارم – گلستان چهارم 
– مجتمع مسكونی سعيد و به خواسته مطالبه مبلغ جمعا 1/101/643/238 ريال بابت 
اصل خواسته و هزينه اجرايی و همچنين مبلغ 48/972/500 ريال بابت حق االجرا دولتی 
الی 11 صبح   10 مورخ 1393/11/27 ساعت  دوشنبه  روز  برای  را  ای  مزايده  جلسه 
ساختمان  خ نيكبخت –  در محل اجرای شعبه پنجم دادگاه حقوقی واقع در اصفهان – 
دادگستری – طبقه اول – اتاق 103 برگزار نمايد و در اين خصوص مال مورد مزايده 
براساس نظر كارشناسی رسمی دادگستری عبارت است از: مقدار 7/922 حبه از مالكيت 
محكوم عليه پروين تاج افشار از پالك ثبتی شماره 2177 اصلی و 131و132و133و134 
به  كه  آب  كانال  دنبال  راشنان  منطقه  در  واقع  اصفهان  ثبتی   6 بخش  در  واقع  فرعی 
صورت باغی محصور و مشجر با درختان به صورت آفت زده و فرسوده و بعضی نيز 
به صورت خشكيده و در آن يك برج كبوتر احداث شده است و برای آبياری با توجه به 
نداشتن منبع تامين آب از چاههای مجاور آب خريداری می گردد. حدود اربع باغ مذكور 
از طرف شمال به كوچه عمومی بين مزارع و از طرف جنوب به زمينهای كشاورزی 
راشنان و از طرف شرق به باغ حاج حسين اسماعيلی و از سمت غرب به جاده آسفالته 
و كانال آب منتهی می شود. باغ مذكور دارای 8714 مترمربع مساحت دارد. لذا با توجه 
به مراتب فوق و جاده ارتباطی مناسب و نزديكی به شهر اصفهان از قرار هر مترمربع 
1/200/000 ريال و جمعًا به مبلغ 10/456/800/000 ريال ارزيابی می گردد. لذا ارزش 
ارزيابی  ريال   1/150/615/738 مبلغ  به  مذكور  پالك  ششدانگ  از  حبه   7/922 مقدار 
می گردد طالبين خريد می توانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از پالك ثبتی فوق الذكر 
بازديد نمايند. مزايده از قيمت كارشناسی شروع و برنده مزايده فرد يا افرادی هستند 
كه باالترين قيمت كارشناسی را پيشنهاد نموده اند و ده درصد از مبلغ كارشناسی را 
نقداً به همراه داشته باشند.م الف:27455 مدير اجرای شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده 
10/370 شعبه سوم اجرای احكام شورای حل اختالف در خصوص پرونده 1061/92ش 
خ   – خيابان جی  آدرس  به  نوروزی  آقای حسن  عليه  و  نجفی  منوچهر  آقای  له  ح/3 
مبلغ  به  اجرايی  های  هزينه  و  به  بابت محكوم  پالك24   – منانی  كوچه شهيد   – تاالر 
 LCD 21/756/815 ريال اموال توقيفی به شرح يك دستگاه تلويزيون مستعمل 42 اينچ
با مارك اسنوا كه توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ نه   4Z  .C  .5 .P مدل 
ميليون و پانصد هزار ريال معادل 9/500/000 ريال ارزيابی گرديده است و از طريق 
كالنتری دادگستری به شماره نامه 437/93 مورخ 93/2/7 توقيف گرديده است و نظريه 
جلسه  دارد  نظر  در  است  نگرديده  واقع  طرفين  از  هيچيك  اعتراض  مورد  كارشناس 
مزايده ای درمحل اجرای احكام واقع در خيابان نيكبخت در مورخ 93/11/19 در ساعت 
11تا10 صبح برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده می توانند با واريز 10 درصد 
قيمت پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی و ارائه فيش آن به اين اجرا از 
اموال بازديد نمايند و در مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده 
خواهد بود.م الف:28165 شعبه سوم اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احكام  اجرای  دوم  10/371شعبه 
الهام گودرزی عليه مصطفی قاسمی به آدرس خ  له خانم  كالسه 3814/92ش ج/دوم 
معراج – كوچه مرادی – بن بست ياس – پالك133 – درب قهوه ای رنگ بابت محكوم 
اموال توقيفی به شرح يكدستگاه  به مبلغ 12/197/362 ريال  به و هزينه های اجرايی 
موتورسيكلت به شماره انتظامی 619-61198 ليفان طرح هوندا125 سی سی به شماره 
است  آمده  عمل  به  بازديد  قرمز  رنگ  به   )125-892828( شاسی  و   )67320( موتور 
و  بدنه  وضعيت  و  می باشد  كيلومتر   11000 كاركرد  دارای  فوق الذكر  موتورسيكلت 
زين آن پارگی دارد   – الستيكها حدود 50 درصد عاج دارد   – موتور آن نسبتًا سالم 
به وضعيت  با عنايت  نيست  ثالث آن اطالعی در دست  نامه شخص  بيمه  از وضعيت 
فعلی بازار توسط كارشناس رسمی دادگستری مبلغ 7/000/000 ريال معادل هفتصد 
هزار تومان ارزيابی می گردد كه مورد اعتراض هيچ يك از طرفين واقع نگرفته است. 
مزايده ای در مورخ 93/11/19 در ساعت 12تا11 صبح در محل  دارد جلسه  نظر  در 
ده درصد  واريز  با  مزايده می توانند  در  طالبين شركت  و  گردد  برگزار  احكام  اجرای 
اموال  از  پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی در محل اجرای  از مبلغ 
بود.م الف:28167  خواهد  مزايده  برنده  قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند   بازديد 

شعبه دوم حقوقی اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

10/609 در خصوص پرونده كالسه 871/93 خواهان عليرضا مشهدی رنانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت هادی روزی خواه صفايش تقديم نموده است وقت رسيدگی 
 برای روز دوشنبه مورخ 93/12/4 ساعت 4 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان
مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:29682 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   67 شماره  شناسنامه  دارای  لطفی  علی  حمزه  آقای   10/631
كالسۀ 260/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 89/7/23  لطفی بشناسنامه 48 در  داده كه شادروان رضا 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نجمه لطفی فرزند 
رضا ش.ش 4-004200-116 )فرزند متوفی( 2- سعيده لطفی فرزند رضا ش.ش 3563 
)فرزند متوفی( 3- معصومه لطفی فرزند رضا ش.ش 216 )فرزند متوفی( 4- صديقه 
 6 بازعلی ش.ش  فرزند  لطفی  )فرزند متوفی( 5- زيور  فرزند رضا ش.ش 161  لطفی 
)همسر متوفی( 6- حمزه علی لطفی فرزند رضا ش.ش 67 )فرزند متوفی( 7- راضيه 
لطفی فرزند رضا ش.ش 1-003513-620 )فرزند متوفی( 8- زهرا لطفی فرزند رضا 
متوفی(  )فرزند   3189 ش.ش  رضا  فرزند  لطفی  ناصر   -9 متوفی(  )فرزند   71 ش.ش 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفی(.  )فرزند   155 ش.ش  رضا  فرزند  لطفی  آرش   -10
مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
م الف:750  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقديم  دادگاه  به  ماه  سه  ظرف   آگهی 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
فقدان سند مالكيت 

استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضاء  به  اختری  اقدس  10/632 خانم 
مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است كه سند مالكيت پانزده سهم مشاع از يكهزار 
و دويست سهم ششدانگ مزرعه باقراباد پالك 40 اصلی دهستان گرمسير بخش هفده 
ثبت اصفهان كه در صفحه 377 دفتر 49 امالك به نام اقدس اختری فرزند نائب جعفر 
ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و به حكايت دفتر امالك معامله ای انجام نگرديده 
اينكه درخواست صدور سند مالكيت  انگاری مفقود شده است نظر به  اثر سهل  و در 
ثبت مراتب آگهی می شود كه  قانون  نامه  آيين  المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
يا  آن  به  نسبت  شده(  ذكر  آگهی  اين  در  آنچه  از  )غير  معامله  انجام  مدعی  كس  هر 

وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز 
سند  و  مالكيت  سند  اصل  ارائه  ضمن  كتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  اين  به 
گردد.  كننده مسترد  ارائه  به  و اصل سند  مراتب صورتمجلس  تا  نمايد  تسليم  معامله 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
 معامله ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

ذبيح ا... فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
فقدان سند مالكيت 

10/633 آقای اسماعيل سلطانيان تلك آبادی به استناد دو برگ استشهاديه محلی كه 
مالكيت ششدانگ  سند  كه  است  مدعی  و  شده  گواهی  رسمًا  مشهود  امضاء  و  هويت 
يكبابخانه پالك 75 فرعی از 44 اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه 
در صفحه 307 دفتر 4 امالك به نام اسماعيل سلطانيان تلك آبادی ثبت و سند صادر و 
تسليم گرديده و به موجب نامه شماره 9210113624100158-92/5/6 داديار محترم 
شعبه دوم دادسرای اردستان در قبال مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال مورد وثيقه قرار 
گرفته و به حكايت دفتر امالك معامله ای انجام نگرديده و در اثر اسباب كشی مفقود شده 
است نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه 
در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسليم خواهد شد. ذبيح ا... فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره  
حصر وراثت

10/638 آقای رحمت ا... پرهيزكار دارای شناسنامه شماره 6750 به شرح دادخواست 
و چنين  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  اين  از  به كالسۀ 502/93ش2 
 1393/8/25 تاريخ  در   5421 بشناسنامه  پرهيزكار  حسن  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر به نامهای 1- رحمت ا... پرهيزكار به شماره شناسنامه 6750 و 2- احمد پرهيزكار 
به شماره شناسنامه 85 و 3- مرتضی پرهيزكار به شماره شناسنامه 220 و سه دختر 
به  پرهيزكار  بتول  و 2-  به شماره شناسنامه 6940  پرهيزكار  نامهای 1- صديقه  به 
شماره شناسنامه 6749 و 3- فريبا پرهيزكار به شماره شناسنامه 7533و همسرش 
با  اينك  به شماره شناسنامه 5211 والغير.  اردستانی  نژاد  يعقوبی  نام خانم جان  به 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:475 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان 
 فقدان سند مالكيت 

فرزند  اخالق  خوش  فرهنگ  خانم   93/10/29-103/93/2048/24 شماره:   11/18
رمضانعلی به استناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی 
به  آن  تحتانی  و  مغازه  باب  يك  ششدانگ  تمامت  مالكيت  سند  كه  است  مدعی  شده 
از 11/7734  به پالك شماره 11/8723 مجزا  مترمربع  متر و 40 سانتی  مساحت 20 
واقع در وزوان جزء بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 370 دفتر 127 امالك ذيل شماره 
18941 به نام فرهنگ خوش اخالق فرزند رمضانعلی ثبت و صادر و تسليم گرديده و 
معامله ديگری نيز انجام نشده كه  به علت جابجايی اثاثه منزل از بين رفته/مفقود گرديده 
است چون درخواست سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير 
از تاريخ  اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد  از آنچه در 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن  اين  انتشار اين آگهی تا ده روز به 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نمايد  مالكيت و سند معامله تسليم  اصل سند 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 



اخبار کوتاهیادداشت

6
پیروزی با گل دیرهنگام مسی

در مهم تری��ن دیدار مرحله یک چه��ارم نهایی رقابت های کوپ��ا دل ری دو تیم 
بارس��لونا و اتلتیکومادرید به مصاف هم رفتند. بارس��لونا در دور رفت این بازی 
موفق شد با تک گل مسی در دقیقه 85 به پیروزی برسد.ویارئال نیز در خانه با 

نتیجه یک بر صفر مقابل ختافه به برتری رسید. 
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 انتقاد  آزمون
 از  فردوسی پور

 رونمایی  ویلیامز  از
 اتومبیل جدیدش

خلیل آزمون پ��در مهاجم جوان تیم ملی فوتب��ال در خصوص انتقاد عادل 
فردوسی پور از عملکرد سردار آزمون در بازی با امارات و اینکه گفته بود این 
بازیکن به دلیل پیشنهادهای کاذب اروپایی تمرکزش را از دست داده است، 
گفت: پیش از هر چیزی باید بگویم سردار اکنون اصالً در جریان پیشنهاداتش 
نیست و به این موضوع اهمیتی نمی دهد، چون فقط تمرکزش روی تیم ملی 
و بازی های جام ملت های آسیاست. کارهای مربوط به وضعیت باشگاهی اش 
را نیز مدیربرنامه هایش انجام می دهد.وی افزود: اما این حرف فردوسی پور 
که گفته پیشنهادهای سردار آزمون کاذب است، درست نیست. پیشنهادات 
به صورت رسمی به باشگاه روبین کازان رسیده و واقعیت هم دارد اما اکنون 
زود است که او به لیگ ها و تیم بزرگتری برود.صحبتی هم که با فردوسی پور 
دارم این است که چگونه می گوید پیشنهادات رسیده به آزمون کاذب است؟ 
رسانه های خارجی مانند گاردین، دیلی میل، بلیچر ریپورت و ... که از بستگان 

من نیستند تا از خودشان خبری بنویسند.

تیم بریتانیایی ویلیامز از اتومبیل جدید خود ب��رای فصل جدید رقابت های 
اتومبیلرانی فرمول یک رونمایی کرد.تیم اتومبیلرانی ویلیامز- مرسدس اولین 
تیمی لقب گرفت که از اتومبیل جدید خود برای فصل پیش روی رقابت های 
فرمول یک رونمایی کرد. ن��ام اتومبیل جدید تیم ویلیامز که رونمایی ش��د 
»ویلیامز مرسدس اف دبیلو 37« است و مورتو توربو هیبریدی مدل اف دبیلو 
36 سال گذشته همچنان روی این مدل وجود دارد.تیم ویلیامز- مرسدس در 
رقابت های فصل گذشته فرمول یک پیشرفت قابل توجهی داشت و با والتری 
بوتاس و فیلیپه ماس��ا، دو راننده خود به مقام سومی جدول رده بندی تیمی 
رسید. این تیم بریتانیایی امیدوار است در فصل 2015 این رقابت ها با اتومبیل 
جدیدش فاصله خود ب��ا تیم های مطرحی همچون مرس��دس و ردبول را به 
حداقل برساند. ویلیامز پس از تیم های مرسدس 701 امتیازی و ردبول 405 

امتیازی با 320 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

استقالل تهران یک بار دیگر در خرید بازیکن خارجی، 
ناموفق عمل کرده است.این بار البته بدشانسی گریبان 
آبی ها را گرفته و یار برزیلی  آلمانی شان مصدوم شده 

است.
هندری��ک هلمکه هافبک آلمانی - برزیلی اس��تقالل، 
بازیکنی است که در آخرین ساعت های نقل و انتقاالت 
به این تیم پیوس��ت. این هافب��ک جایگزین آندرانیک 
تیموریان ش��د تا ج��ای خالی ای��ن هافب��ک موثر را 
 در اس��تقالل پر کند. جدای��ی تیموریان از اس��تقالل

 پروس��ه ای زمان بر و پر از ابهام ب��ود و به همین دلیل 
کادر فنی استقالل زمان زیادی نداشت که جانشین او 

را انتخاب کند.
کمبود زمان، کادر فنی و باش��گاه استقالل را ریسکی 
بزرگ واداشت. اس��تقاللی ها از میان گزینه هایی که 
به آن ها پیشنهاد شده بود س��رانجام تصمیم گرفتند 
با هندریک هلمکه ق��رارداد ببندند. بازیکنی که خیلی 
سریع به تست پزشکی در فدراس��یون پزشکی رفت و 

تایید شد .
 آب��ی ها فک��ر م��ی کردند ب��ا ای��ن خرید ک��م هزینه

 مشکالت ش��ان در خط هافبک حل می کنند اما انگار 
باز ش��انس با قلعه نویی همراه نبود. ای��ن بار یک بازی 
 دوس��تانه و یک برخورد ش��دید کار دس��ت سرمربی

 داد. 
هلمکه ب��دون اینکه حتی یک بازی رس��می هم برای 
استقالل انجام دهد، حاال با مصدومیتی مواجه شده که 

او را چند ماه از میادین دور نگه می دارد.
 سایت های خبری مختلف نوش��ته اند مینیسک این 
بازیکن پاره ش��ده و او تا حدود س��ه ماه از میادین دور 
خواهد بود. البته استقاللی ها که از مصدومیت بازیکن 
جدیدشان لطمه می بینند،  این هفته هم از پای او »ام 
آر آی« خواهند گرفت تا به نتیجه قطعی برس��ند. اما 
آنچه که تا به حال مشخص ش��ده این است که هلمکه 
س��ه ماه از میادی��ن دور خواهد بود. با این حس��اب او 

بخش اعظمی از نیم فصل دوم را از دس��ت می دهد و 
طبق برنامه ای که س��ازمان لیگ اعالم کرده، اگر این 
 بازیکن سه ماه مصدوم باشد فقط به 4 بازی آخر فصل 

می رسد.
این البته اولین خرید خارجی در سال های اخیر نیست 
که نتیجه بخش نبوده است و پیش از او خریدهای قبلی 
این مربی هم برایش چندان کارساز نبودند. بازیکنانی 
که بر اساس اسناد منتشر شده در این سال ها از سوی 
باش��گاه اس��تقالل در دوران مدیریت فت��ح اهلل زاده و 
البته مدیریت جدی��د که قراردادها باید ش��فاف روی 
 س��ایت قرار بگیرند ،نزدیک به 1.5 میلیون دالر ارزش

 داش��ته اند. بازیکنانی ک��ه بعضی های ش��ان توافقی 
قرارداده��ا را فس��خ کردند و گروه��ی ه��م کار را به 
محاکم ورزش��ی رس��اندند و پیگیر طلب های ش��ان 
هستند. انگار قلعه نویی که پیشتر خریدهای خارجی 
درخش��انی مثل ابراهیم توره ، کرار و جانواریو داشته 
 جدیدا خیلی خریدهای خارجی برایش آمد نداش��ته

 است.

پیشکسوت باش��گاه پرس��پولیس درباره جلسه  اش در 
سازمان خصوصی سازی برای خرید باشگاه پرسپولیس 
گفت: عصر س��ه شنبه جلس��ه  دو س��اعته ای با پوری 
حس��ینی رییس س��ازمان خصوصی داش��تیم که در 
این جلس��ه عالوه بر م��ن عابدینی، هدایتی و س��ردار 
رویانیان نیز حضور داش��تند. من تا ب��ه امروز فکر نمی 
کردم عزمی برای فروش باش��گاه پرس��پولیس وجود 
داشته باشد اما مشاهده کردم سازمان خصوصی سازی 
در این رابطه بس��یار جدی اس��ت و می خواهد باشگاه 
 پرس��پولیس را از طریق قواعد تعیین ش��ده به فروش

 برساند.
پیشکس��وت باش��گاه پرس��پولیس اف��زود: 20 درصد 
از س��هامی ک��ه ق��رار اس��ت در اختیار پیشکس��وتان 
پرس��پولیس قرار بگیرد مجان��ی نیس��ت و آن ها باید 
برای گرفتن این مقدار از س��هام پ��ول پرداخت کنند. 
البته خریدار باشگاه پرس��پولیس باید سهامی را که به 
پیشکس��وتان می دهد همان قیمتی باشد که از دولت 
 خریده و نه گران تر. اما باقی س��هام را می تواند گرانتر 

بفروشد.وی تصریح کرد: ما جلسات زیادی با عابدینی و 
هدایتی حداقل یک روز در میان بابت این موضوع برگزار 
می کنیم. رییس سازمان خصوصی سازی دیدگاه خوبی 
در مورد فروش باشگاه پرسپولیس دارد و بسیار منطقی 
صحبت کرد. آن ها نظرش��ان این اس��ت که 40 درصد 
فروش باشگاه پرسپولیس که مبلغ 290 میلیارد تومان 
اس��ت را به صورت نقد دریافت کنند و 60 درصد باقی 

مانده را طی دو سال بگیرند. 
ما در این جلس��ه س��عی کردیم که 40 درصد نقد را به 
20 درصد کاهش دهیم و 80 درص��د باقی مانده را نیز 
طی 5 س��ال پرداخت کنیم که قرار ش��د او در این باره 
به ما جواب بده��د هر چند پوری حس��ینی اعالم کرد 
هیچ قولی نم��ی دهد که حتما با ای��ن موضوع موافقت 
 ش��ود اما گفت اگر توانس��ت این کار را انج��ام خواهد 

داد.
پروین تصریح کرد: همه م��ا از جمله هدایتی،  رویانیان 
و عابدینی اصرار داش��تیم که 20 درصد از مبلغ خرید 
پرسپولیس را نقدا پرداخت کنیم و باقی آن را در مدت 
5 سال تسویه کنیم هر چند با توجه به صحبت هایی که 
رییس سازمان خصوصی سازی داشت فکر نمی کنم با 

این موضوع موافقت شود.
پیشکسوت باش��گاه پرس��پولیس در پاس��خ به سوال 
ایس��نا مبنی بر اینکه اگر این پیشنهاد از سوی سازمان 
خصوصی س��ازی مورد موافقت قرار نگیرد آیا کماکان 
برای خرید باش��گاه پرس��پولیس اقدام خواهید کرد یا 
خیر؟ گفت:  ما که این میزان پول برای خرید پرسپولیس 

نداریم. 
قبول ای��ن مورد و پیش��نهاد برای خرید پرس��پولیس 
ب��ر عه��ده حس��ین هدایت��ی اس��ت و اگر س��ازمان 
خصوصی س��ازی پیش��نهاد ما را قبول نکند باید نظر 
 حس��ین هدایتی را ب��رای خری��د پرس��پولیس جویا 

شویم.

قلعه نویی و بازیکن خارجی جدیدی که روی دستش ماند

هلمکه فقط به 4 بازی پایانی لیگ می رسد؟
جدیت سازمان خصوصی سازی در واگذاری

پروین: 20 درصد قیمت پرسپولیس را نقد می دهیم

ظاهرا سیاست یک بام و دو هوای کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا به عنوان نهادی رسمی و حامی 
تمامی کش��ور های عضو، در مهمترین رقابت 

فوتبالی قاره کهن هم تمامی ندارد.
از س��ال ها قبل بحث نفوذ فدراسیون فوتبال 
کشورهای عربی در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به لطف دالرهای نفتی نقل محافل بوده است. 
اینکه سیس��تم مدیریتی فوتبال آس��یا بعد از 
حضور محمد بن همام و اکنون ش��یخ سلمان 
بحرینی به دس��ت اعراب سپرده ش��ده و این 
سیستم ناکارآمد هیچ گاه نتوانسته بی طرفی 
خود را حفظ کند، چیزی نیست که تنها ساخته 
و پرداخته ذهن هایی باشد که »توهم توطئه« را 
در سر می پروانند. این موضوعی است که بیشتر 

کشورها هم به آن اذعان دارند اما شاید بیش از 
همه، این فوتبال ایران باشد که از این موضوع 

ضربه خورده است.
برای اینک��ه مروری بر این سیس��تم ناعادالنه 
داشته باش��یم، نیاز نیس��ت خیلی دور برویم. 
همین رقابت ه��ای در ح��ال برگ��زاری جام 
ملت های آسیا کافی است تا بدانیم تا چه اندازه 
سیستم مدیریتی فوتبال آسیا نگاه بدبینانه ای 
به فوتبال ایران دارد، حال ای��ن نگاه منفی به 
خاطر نتایج ایران در جام ملت هاست یا ترس 
همیش��گی کش��ورهای عربی از فوتبال ایران 
بحثی جداس��ت اما اینکه آنها تا این حد »رو« 
بازی می کنند، موضوعی اس��ت که باید به آن 

پرداخت.

بعد از بازی ایران برابر بحرین بود که کارلوس 
کی روش در مصاحب��ه کوتاه کن��ار زمین به 
ضربه های خطرناک بازیکنان حریف اشاره کرد 
و گفت که ضربه های آرن��ج بازیکنان بحرین 
می توانست برای بازیکنان ایران خطرناک باشد. 
او در صحبت هایش گفت که انتظار داشته داور 
اس��ترالیایی در قبال این ضربه ها تصمیم های 

بهتری بگیرد.
چن��د س��اعت بع��د از ای��ن اظه��ار و نظ��ر 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا با ارس��ال نامه ای 
به ایران از ارجاع پرونده ک��ی روش به کمیته 
انضباط��ی خب��ر داد و در پایان فدراس��یون 
فوتب��ال ای��ران را ب��ه خاطر ای��ن صحبت ها 
3 ه��زار دالر جریمه ک��رد. جال��ب اینکه در 

ب��ازی دوم برابر قطر هم مس��عود ش��جاعی 
 ب��ه خاط��ر ی��ک ت��کل س��اده 2 ه��زار دالر 

جریمه کرد.
چن��د روز بعد، مهدی علی س��رمربی ناراحت 
امارات بع��د از شکس��ت تیمش براب��ر ایران 
حرف هایی زد که چند دقیقه قبلش توس��ط 
س��رکال رییس فدراس��یون فوتب��ال امارات 
مطرح ش��ده بود. ای��ن دو با اعتراض ش��دید 
ب��ه نحوه عملک��رد داور ژاپن��ی گفتن��د ک��ه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با برنامه ریزی قبلی 
قصد داشته امارات را در مرحله یک چهارم به 

مصاف ژاپن بفرستد.
آن هم در ش��رایطی که داور ژاپن��ی این بازی 
دو صحنه مش��کوک پنالت��ی در محوطه 18 
قدم امارات را به سود ایران نگرفت. حرف های 
رییس فدراسیون فوتبال امارات و سرمربی تیم 
ملی فوتبال این کشور به قدری عجیب بود که 
طبیعتا باید با واکنش ش��دید کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا همراه می ش��د، چرا که سرکال 
و مهدی علی با حرف های تندش��ان سیستم 
مدیریت��ی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا را به 
»فساد« متهم کرده بودند اما رییس بحرینی 
فوتبال آس��یا بر خالف مرتبه ه��ای قبلی و به 
وی��ژه بعد از صحبت ه��ای ک��ی روش نه تنها 
جریمه ای برای فوتبال امارات در نظر نگرفت 
که حتی مصاحب��ه ای هم در دف��اع از داوران 
فوتبال قاره انجام نداد. همین شائبه ها می تواند 
زمینه ساز بسیاری از اتفاقات در روزهای آینده 
 شود و نتایج مس��ابقات را با ش��بهاتی همراه

 کند.
وضعیت تدارکاتی تیم ملی

مه��دی محمدنب��ی دبی��رکل فدراس��یون 
فوتبال در پاس��خ ب��ه این که آیا تی��م ملی در 
جام ملت ه��ا مش��کل مال��ی ن��دارد، گفت: 
خوش��بختانه امورات را ت��ا االن گذرانده ایم. 
کفاش��یان به تهران رفت تا همین مس��ایل را 
 پیگیری کند و ان شاءاهلل تا فینال هیچ مشکلی 

نیست.
وی در واکن��ش به این که ش��نیده می ش��ود 
وضعی��ت پاداش ه��ا و پ��ول توجیب��ی که به 
بازیکنان داده می شود کمتر از جام ملت های 
4 س��ال پی��ش اس��ت، گف��ت: خی��ر چنین 
نیس��ت. پاداش ه��ا تقریبا در یک رنج اس��ت. 

خوش��حالیم که بازیکنان هم صب��وری کرده 
و ش��رایط ما را درک می کنند. فدراس��یون تا 
 االن طبق تعهدات��ش پرداختی ها را داش��ته

 است.
نبی از پرداخت پاداش صعود ملی پوشان خبر 
داد و گفت: پاداش صعود ملی پوشان پرداخت 
 شد. مبلغ آن را نمی گوییم چون در استرالیا هر 

پرداختی مالیات دارد!
نب��ی درب��اره پرداخ��ت مطالب��ات کی روش 
و همچنین تعه��دات فیفا به ای��ران در بحث 
پرداخت پاداش جام جهان��ی گفت: مطالبات 
ک��ی روش از محل مطالب��ات فدراس��یون از 
فیفا تامین می ش��ود و ما هم درخواس��تی را 
به فیفا ارائه کردی��م که قول داده ان��د تا آخر 
ژانوی��ه بخش��ی از مطالب��ات م��ا را پرداخت 
 کنند. فیفا تاکنون هر قول��ی داده به آن عمل

 کرده است.
وی همچنی��ن از حضور بازرس��ان AFC در 
تاریخ 26 ژانویه به ته��ران خبر داد و گفت: دو 
بازرس AFC برای بررس��ی آخرین ش��رایط 
ایران جهت درخواس��تی که ما ب��رای گرفتن 
میزبانی مس��ابقه های جام ملت های آسیا در 
س��ال 2019 داده بودیم، به ته��ران می آیند. 
گزارشی که آنها تهیه می کنند اهمیت زیادی 
دارد و میزب��ان مس��ابقه های ج��ام ملت های 
 دور بعد ت��ا پایان م��اه مارس باید مش��خص

 شود.
وی در پای��ان از کمک های س��فیر ای��ران در 
اس��ترالیا هم تش��کر کرد و گفت: تاکنون که 
در اس��ترالیا بودیم س��فیر ایران ب��ه ما لطف 
داش��ته و به تیم ایران کمک کرده اس��ت و در 
صورت رس��یدن به مرحله فینال، جش��نی را 
 با حضور ملی پوش��ان در س��فارتخانه داشته

 باشیم.

جام ملت های آسیا 2015

وضعیت تدارکاتی تیم ملی 

یک بام و دوهوای AFC تمامی ندارد!

 برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی
جوانان هالل احمر اصفهان 

معاون جوانان جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان گفت: مرحله استانی 
المپی��اد فرهنگی ورزش��ی جوانان 
هالل احمر با حضور 26 شعبه و دفتر 

نمایندگی این جمعیت آغاز شد.
 حیدرعل��ی خانب��ازی افزود:ای��ن 
المپیاد در مدت پن��ج روز با حضور 
 جوان��ان س��نین 18 ت��ا 29 برگزار

 می شود و س��ه روز اول مخصوص برادران و بقیه مختص خواهران 
است.خانبازی افزود: در بخش خواهران 12 تیم آمادگی جسمانی، 
12 تیم ش��نا و 16 تیم والیبال و در بخش برادران 12 تیم آمادگی 
 جس��مانی، 12 تیم ش��نا و 16 تیم فوتس��ال با یکدیگر ب��ه رقابت

 می پردازند و برگزیدگان این مس��ابقات به مرحله کش��وری اعزام 
خواهند شد.این مسابقات فردا) یکشنبه( با معرفی برگزیدگان برای 

مرحله کشوری به کار خود پایان می دهد.

 حضور دو اصفهانی
 در تیم ملی بیسبال

باطن��ی و درای��ش ، نمایندگان 
اصفهان در تیم ملی بیس��بال در 
رقابت های قهرمانی غرب آس��یا 
خواهند بود. سعید باطنی و احمد 
درایش بازیکنان تی��م پاور پایپ 
اصفهان در اردوی نهایی انتخابی 
تیم ملی برای حضور در مسابقات 
قهرمانی غرب آسیا  انتخاب شدند.  
وحید باطنی رییس کمیته بیس بال استان اصفهان با اعالم این خبر 
درخصوص روند انتخاب این افراد گفت: از ابتدای س��ال 93 دو دوره 
اردوی مقدماتی برگزار شد و از بین 65 بازیکن دعوت شده از سراسر 

کشور به اردوی اول و دوم 18 بازیکن به اردوی سوم دعوت شدند .
وی افزود: توما ایروکاوا سرمربی ژاپنی تیم ملی بیس بال کشور دوشنبه 
6 بهمن به ایران خواهد آمد و اردوی آمادگی تیم ملی برای شرکت در 
مسابقات بیس بال کاپ غرب آسیا از 9 لغایت 15 بهمن ماه سال جاری 

به میزبانی بوشهر برگزار می شود.

اولین جلسه کمیته ورزش وجوانان 
دهه فجر نطنز برگزار شد 

 نخستین نشس��ت هماهنگی 
کمیت��ه دهه فجر شهرس��تان 
نطن��ز ب��ا حض��ور نمایندگان 
فرمانداری ، ش��ورای تبلیغات 
اس��المی ،جهادکش��اورزی، 
کاروتع��اون نطنز،آم��وزش 
وپرورش ، نی��روی انتظامی و 
ناحیه مقاومت بسیج  در اداره 
ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.دراین جلسه صفری رییس 
اداره  ورزش و جوانان ومسوول کمیته ورزش وجوانان ستاد دهه 
فجر از کلیه دستگاه ها وادارات خواستار همکاری وهمراهی برای 
هر چه باش��کوه تر برگزار شدن این دهه ش��د و پیشنهاد داد: به 
منظورانسجام وعدم موازی کاری هرگونه فعالیت ورزشی ویژه 

این ایام  با هماهنگی کمیته ورزش وجوانان صورت پذیرد.

تساوی رسانه ورزش با هوانیروز کشور
بازیکنان تیم فوتسال رسانه ورزش 
اصفهان به کمپین عشاق پیامبر 

اکرم )ص( پیوستند.
تیم فوتسال رسانه ورزش آقایان 
اس��تان اصفه��ان در دی��داری 
دوستانه در س��الن عقاب پادگان 
ش��هید وطن پور ب��ه مصاف تیم 
پیشکسوتان هوانیروز کشور رفت 
که این بازی در س��ه وقت 20 دقیقه اي برگزار ش��د ک��ه در پایان هر 
دو تیم به تس��اوی 8 ب��ر 8 رضایت دادن��د. برای تیم رس��انه ورزش 
مسعود افش��اری، ش��هرام س��لطانی، میالد تاجری، حمید معانی، 
پژمان س��لطانی، ایمان لطفی، مهدی کریمی و رضا گلستانه موفق 
به گلزنی ش��دند و گل های تیم میزبان که سرمربیگری آن به عهده 
کورش غفاری بود حمی��د محمدخانی)3 گل(، به��روز جعفری)2 
 گل(، ابوالفضل صاحبی، علی حبیبی و مجتبی حق ش��ناس به ثمر 

رساندند. 

روی خط ورزش تیران و کرون 
اداره ورزش و جوانان شهرستان 
تیران و کرون وی��ژه برنامه های 
اجرای��ی در ایام ا... ده��ه فجر را 

اعالم کرد.
دراین مراس��م که با همکاری و 
حضور پرشور هیات های ورزشی  
انجام خواهد شد ، جامعه ورزش 
شهرس��تان تیران و ک��رون روز 
پنجش��نبه ش��انزدهم بهمن ماه 93 با حضور در گلزار شهدا و غبار 
روبی و عطر افشانی  قبور  به مقام شامخ شهدای 8 سال دفاع مقدس 
ادای احترام خواهند کرد.در همین روز با همکاری هیات روستایی و 
عشایری شهرستان جشنواره بازی های بومی محلی  شامل مسابقات 
لی لی، خروس جنگی، دان پالن رأس س��اعت 9 صبح در روستای 

افجان برگزار می شود.
از دیگر برنامه های ویژه گرامیداش��ت دهه فجر در این  شهرستان 
مسابقات داژبال خواهد بود که توس��ط هیات روستایی و عشایری 
شهرس��تان روز ش��نبه  هجدهم بهمن  در ش��هر رضوانشهر برگزار 

خواهد شد.
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یادداشتیادداشت

7

باعنايت به لط��ف خداوند متع��ال و اين که براس��اس برنامه ريزي هاي 
انج��ام ش��ده ام��کان پذي��رش متقاضي��ان داراي اولوي��ت تش��رف 
در ح��ج تمت��ع س��ال 1394 درکاروان ه��اي منتخ��ب فراه��م 
گرديده اس��ت؛ ل��ذا از افراد واجد ش��رايط در اس��تان تقاضا می ش��ود 
با مطالعه دقي��ق مطالب ذي��ل جهت ثبت ن��ام به يک��ی از کاروانهای  
شهرس��تان محل س��کونت خود که نام آنها در اي��ن اطالعيه به چاپ 
 رس��يده و ي��ا در پاي��گاه اينترنتی ح��ج و زيارت اس��تان  به نش��انی

  http://isfahan.haj.ir درج شده ا ست مراجعه نمايند:
الف - مشمولین تشرف:

کليه دارندگان قب��وض وديعه گذاری علی الحس��اب ح��ج تمتع که تا 
تاريخ1384/12/15 در يکی از شعب بانک ملی وديعه گذاری نموده اند 

مشمول تشرف بوده و می بايست به شرح ذيل اقدام نمايند:
1- دارندگان قبوض وديعه گذاری علی الحساب حج تمتع 10/000/000 
ريالی تا تاريخ فوق الذکر، می توانند مستقيماً جهت ثبت نام به کاروان ها 

مراجعه نمايند.
2- آن دسته از متقاضيانی که اسناد ثبت نامی سال هاي 1360 و 1363 
با مبالغ 180/000 و 200/000 و 250/000 و 270/000 ريالي را دارا 
می باشند می بايس��ت قباًل با مراجعه به دفتر حج و زيارت استان برای 
تبديل سند خود به قبض وديعه گذاری 10/000/000 ريالی و استفاده 
از تس��هيالت مربوطه اقدام و پس از دريافت قبض جديد از شعبه بانک 

معرفی شده از سوی حج و زيارت استان برای ثبت نام اقدام نمايند.
3- دارندگان اسناد8/000/000 ريالي مربوط به سال1377 و منتهي 
به1378/1/31 می بايس��ت قبل از ثبت نام به يکی از ش��عب بانک ملی 
مراجعه و با استفاده از تس��هيالت و يارانه مربوطه 3/000/000 ريالی 
نسبت به تبديل قبض وديعه گذاری خود به قبض 10/000/000 ريالي 

اقدام نمايند.
4- دارن��دگان اس��ناد 8/000/000 ريال��ي ازتاري��خ 1378/2/1 ت��ا 
1378/12/29 بايد قبل از ثبت نام به يکی از ش��عب بانک ملی مراجعه 
و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبديل س��ند خود به وديعه گذاری 

10/000/000 ريالي اقدام نمايند.
5-  کليه افراد واجد شرايط تشرفی که در سال هاي گذشته در کاروان 
پذيرش شده وليکن مشرف نگرديده اند)بستانکاران سازمان( می بايست 
ابتدا به دفتر حج و زيارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل هاي سازمان 
نس��بت به پايدار نمودن قبض خود از طريق مراجعه به شعب بانک ملی 
وفق ضوابط مربوطه اقدام و سپس جهت ثبت نام به مديرکاروان مراجعه 
نمايند.  بديهي است اين گونه اسناد بعد از تبديل به قبض وديعه گذاری 
10/000/000 ريالی جديد و ظهرنويسي آن به صورت مکانيزه توسط 
سيستم بانکی با ذکر سابقه و درج شماره قبض اوليه و ممهور نمودن آن 

به مهر شعبه امکان ثبت نام را خواهند داشت.
ب- تاریخ پذیرش در کاروانها :

    ثبت نام هم زمان از ساعت 9 صبح روز يکشبنه 93/11/5  آغاز خواهد 
شد و به مدت يک هفته ادامه خواهد داشت.

تذکر مه��م1- چنانچه در زم��ان تعيين ش��ده )يک هفت��ه( ظرفيت 
کاروان های استان تکميل نگردد، س��ازمان حج و زيارت از اولويت های 

بعدی دعوت به عمل خواهد آورد. لذا تأکيد می گردد دارندگان قبوض 
دارای اولويت حتماً در مدت مقرر به کاروان ها مراجعه نمايند.

تذکر مهم2- توصيه می گردد متقاضيان در هنگام انتخاب کاروان دقت 
کافی را از جهات مختلف )همراهی با اقوام و آش��نايان، شرايط مختلف 
کاروان و... ( معمول دارند زيرا ظرفيت و قيمت کاروان با توجه به شرايط 
مربوطه تعيين گرديده و جابه جايی زائر به کاروان ديگر پس از ثبت نام 

امکان پذير نمی باشد.
ج- نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیان:

در س��ال جاری نيز مانند س��ال های گذش��ته متقاضيان اعزام به حج 
تمتع عالوه بر مراجعه حضوری به کاروان های مج��از)در زمان مقرر(، 
می توانند درصورت تمايل با مراجعه به نشانی اينترنتی ذيل از ظرفيت 
50 درصدی ثبت نام هر کاروان به صورت غيرحضوری استفاده نموده و 
نسبت به انجام ثبت نام اوليه در کاروان )شهر/ شهرستان( محل سکونت 
خود مبادرت و سپس در مهلت مقرر با مراجعه به کاروان های مربوطه 
نسبت به اخذ کد رهگيری و رس��يد ثبت نام که حاوی تذکرات و نکات 
ضروری اس��ت اقدام نموده و اصل قبض وديعه گ��ذاری خود را به مدير 

http://haj        .haj.ir.کاروان تحويل دهند

د- مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در کاروان:
–  اص��ل و کپی قبض وديعه گ��ذاری حج تمتع مطابق بن��د "الف" اين 

اطالعيه.
– اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن.

–  اصل و کپی کارت ملی يا شماره تاييدشده آن.
توجه: س��اير مدارک موردنياز ازقبيل گذرنامه معتب��ر و عکس پس از 

ثبت نام توسط مديرکاروان به متقاضی اعالم خواهد شد.
ذ- هزینه تشرف: 

هزين��ه قطع��ی س��فر ه��ر کاروان ب��ر مبن��ای مخ��ارج ارزی و 
ريالی ب��رای ه��ر زائ��ر محاس��به ش��ده اس��ت . بنابراي��ن از آنجايی 
ک��ه وديع��ه اولي��ه درياف��ت ش��ده توس��ط بانک مل��ی ب��ه ص��ورت 
 علی الحس��اب ب��وده و ب��ه منظ��ور رف��اه ح��ال زائري��ن واري��ز 
مابه التفاوت هزينه سفر به صورت دو مرحله ای  پيش بينی  گرديده که 
مديران کاروان هنگام ثبت نام برگه واريز مرحله اول هزينه س��فر ويژه 
حج تمتع سال 1394 را به متقاضی تحويل  می نمايند و زائران محترم 
بايستی ظرف مدت يک هفته نس��بت به واريز آن ) با مراجعه به يکی از 

شعب بانک ملی ايران ( اقدام نمايند.
بديهی است برگه واريز مرحله دوم مابه التفاوت سفر ) که برحسب هزينه 
سفرهرکاروان متفاوت می باش��د ( حدوداً نيمه دوم فروردين ماه سال 
1394 خواهد بود. تأکيد می گردد زائرين با پيش بينی  الزم نسبت به 

دريافت و واريز به موقع آن اقدام نمايند..
نکته بسيار مهم : با پيگيری  س��ازمان حج وزيارت از مبالغ اعالم شده 

مبلغ 10 ميليون ريال کسر می گردد.
توضيح: مدير کاروان موظف است با هم فکري و هم کاری سه نفر از افراد 
برگزيده از س��وی زائرين که در اولين جلسه آموزشی انتخاب می شوند 
درخصوص تهيه ملزومات شخصی زائرين نظير س��اک، لباس احرام و 

س��اير موارد ازقبيل نحوه انتقال به فرودگاه که به هزينه زائرين خواهد 
بود تمهيدات الزم را فراهم نمايد. نظ��ارت بر اين گونه هزينه ها بر عهده 

سه نفر مذکور خواهد بود.
تذکرات ضروری و الزم

1- متقاضيان پس از نام نويسی بايد رس��يد مربوطه را  از مدير کاروان 
دريافت و ضمن مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمايند.

2- چنانچه نشانی و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبت نام اوليه در بانک 
تغيير کرده باش��د، بايد آدرس و ش��ماره جديد تلفن هنگام ثبت نام به 

مديرکاروان اعالم گردد.
3 – متقاضي��ان محترم می بايس��ت درزمان مقرر نس��بت به پرداخت 
مابه التفاوت هزينه س��فر و نيز مراجعه به پزشک و مراکز پزشکی که از 
سوی مديرکاروان معرفی می گردد )جهت انجام معاينات و آزمايشات 

مربوطه( اقدام نمايند. 
بديهی اس��ت درصورت تأخير متقاضی در اين خصوص، مدير کاروان 
اجازه خواهد داشت نس��بت به جايگزينی وی از ديگر متقاضيان واجد 

شرايط اقدام نمايد.
ر- گذرنامه:

 با توجه به اينکه مطابق قوانين کش��ور عربستان سعودی جهت تشرف 
به حج تمتع از گذر نامه بين المللی انفرادی اس��تفاده خواهد ش��د ، از 
 اين رو الزم است متقاضيان واجد ش��رايط در صورت نداشتن گذر نامه

 بين المللی از هم اکنون نس��بت به اخذ گذر نامه  جديد اقدام نمايند؛ 
ضمنا متقاضيانی که دارای گذر نامه با تاريخ اعتبار کمتر از 94/12/29 
می باش��ند نيز بايد نس��بت به تمديد و يا تعويض گذر نامه خود اقدام 
نمايند. ضمناًٌ به اطالع متقاضيان محترم می رساند که همانند سال های 
گذشته با تعامل و همکاری مجدانه ادارات گذرنامه ناجا، امور مربوط به 
گذرنامه حجاج از طريق دفاتر پلي��س + 10 در کوتاه ترين زمان ممکن 
قابل انجام خواهد بود و به  هرحال زائرين محترم می بايست حداکثر تا 
دهه س��وم خرداد ماه 1394، پيش بينی تحويل گذرنامه خود به مدير 

کاروان را بنمايند.
ز- نحوه دریافت وجه قرباني از زائران:

 پس از توافق با بانک توسعه اسالمي در عربس��تان و نهايي شدن وجه 
قربانی، مراتب از طريق کاروان به اطالع زائرين خواهد رس��يد تا نسبت 
به واريز آن به حسابی که از طرف مدير کاروان به آنان اعالم خواهد شد 

اقدام نمايند.
س- نقل و انتقال اسناد:

آن دس��ته از افرادی که قباًل با اخذ مجوز س��ازمان و با مراجعه به دفاتر 
اسناد رسمی قبض وديعه گذاری خود را به احدی از بستگان درجه اول 
خود واگذار نموده اند ليکن همچنان قب��ض وديعه گذاری به نام انتقال 
دهنده باقی است می بايست قباًل با در دست داش��تن اسناد مربوطه به 
يکی از دفاتر خدمات زيارتی مراجعه نموده تا اطالعات آنان در سيستم 
جامع نقل و انتقال درج و س��پس برای تغيير قبض وديعه گذاری به نام 
فرد انتقال گيرنده )احدی از بس��تگان درجه اول( به بانک ملی مراجعه 
نمايند. تاکيد می گ��ردد درصورت عدم طی مراح��ل فوق الذکر امکان 
ثبت نام برای فرد انتق��ال گيرنده فراهم نخواهد ش��د؛ ضمناً دارندگان 

قبوض وديعه گذاری دارای اولويت برای اط��الع از ضوابط نقل و انتقال 
می توانند شخصاً به دفاتر زيارتی مراجعه نمايند.

ش-  شرایط تش�رف مش�مولین وظیفه، نظامیان، مقامات و 
مدیران دستگاه هاي دولتي:

ش��رايط خروج از کش��ور مش��مولين، نيروهاي نظامي و انتظامي تابع 
 مق��ررات مربوطه خواهد بود و س��فر آن دس��ته از مقام��ات و مديران

دستگاه هاي اجرايي و نيز فرمانداران و بخشداران که قباًل به حج تمتع 
مشرف شده اند تابع مفاد بخشنامه شماره 481/61689 مورخ 84/10/4 

دبير محترم هيأت دولت خواهد بود.
ص - اقدامات ذیل در رابطه با اس�كان زائرین انجام شده 

است:
1- با توجه به اينکه در حج تمتع بسياری از امور از جمله مسکن حجاج 
براس��اس مقررات وزارت حج عربستان س��امان دهی و به اجرا گذاشته 
می شود و سازمان حج و زيارت برای انتخاب هتل ها و يا تقسيم ظرفيت ها 
با محدوديت هايی روبروست لذا با توجه به مقررات وزارت حج عربستان 
سعودي که سرانه متراژ اسکان حجاج در مدينه منوره را 4/5 و در مکه 
مکرمه 4 متر مربع با احتساب فضاي خدماتي در ساختمان و هتل تعيين 

نموده، نسبت به تامين محل اسکان حجاج اقدام گرديده است.
2- در حج سال آينده نيز با تالش بسيار امکان اسکان حدود 95درصد  
زائرين گرام��ی در هتل هاي منطقه مرکزي مدينه من��وره و نزديک به 
حرم شريف نبوي )ص( فراهم گرديده اس��ت. ليکن با عنايت به اينکه 
شرايط اسکان زائرين در مکه مکرمه با مدينه متفاوت می باشد و باتوجه 
به استقبال زائرين سال های گذشته از امکانات اقامتی با شرايط بهتر و 
درخواست افزايش کيفيت بيشتر در مکه مکرمه اين سازمان در جهت 
تامين درصد بيشتری هتل با ش��رايط و امکانات بهتر اقدام نموده است 
ليکن بخش عمده ای از زائرين در ساختمان ها و هتل های حج گذشته 
اس��کان خواهند يافت و برای تشرف به مس��جدالحرام از اتوبوس های 
مخصوص زائران ايرانی که از مناطق مختلف به ايستگاه های اطراف حرم 

تردد می کنند؛ استفاده خواهند نمود.
3- با عنايت به مطالب فوق، هزينه مسکن هر زائر باتوجه به ساختمان 
محل اسکان در مدينه منوره و مکه مکرمه محاس��به و تعيين گرديده 
اس��ت. بنابراين يکي از داليل مهم تفاوت هزينه هاي هر کاروان، مکان 

اقامت آنان در هر يک از دو شهر مذکور مي باشد.
4- همان گونه که اشاره شد تفاوت هزينه هاي کاروان ها ناشي از اختالف 
قيمت اجاره بهای مسکن، ايستگاه پروازی و.... مي باشد؛ از اين رو بر اين 
اساس به متقاضيان محترم ثبت نام در کاروان ها توصيه مي شود از ابتدا 
دقت کافي در انتخاب کاروان مورد نظر خود را داشته باشند زيرا به دليل 

ايجاد مشکالت اجرايی، جابجايی زائر در کاروان ها مقدور نمی باشد.
5- درصورت اخذ مجوزهای الزم از سوی مبادی ذيربط انشاء ا.... کليه 
زائرين مدينه اول از ايستگاه هاي پروازي تعيين شده مستقيماً به مدينه 
منوره اعزام و از طريق جده به ايس��تگاه هاي پ��روازي خود بازخواهند 
گش��ت . همچنين زائرين مدينه دوم نيز از ايس��تگاه هاي پروازي خود 
 مستقيماً به جده اعزام خواهند شد و در مراجعت از فرودگاه مدينه باز 

خواهند گشت. 

 اطالعیه مدیریت حج و زیارت استان  اصفهان درباره پذیرش دارندگان اولویت
 تشرف به حج تمتع سال1394

94

مشخصات مدیران کاروانهای حج تمتع سال 94 استان اصفهان 

تلفنآدرسنام دفترهزینه تشرفمدینهظرفیتشهرشماره کارواننام خانوادگینامردیف

36256295خیابان حكیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ، پالک 47 ، طبقه همكفپارسیان نقش جهان104712000قبل160اصفهان13322افشارمرتضی1

خیابان قایمیه ، بعد از مرکز بهداشت شهدای دستجرد ، نرسیده به کوچه سبحان اصفهان104712000قبل135اصفهان13049اقایی حسین آبادیمرتضی2
خرداد ، کوچه 23

37816272

36202890خیابان وحید، اول حسین آباد ، روبروی مدرسه راهنمایی شاهد عطیهافق گشت سپاهان100451000بعد160اصفهان13310الهی حسین آبادیاصغر3

37811677بلوار کشاورز ، خیابان قایمیه ،جنب یگان ویژهحكمت104712000بعد160اصفهان13370چلونگرعلی4

32643006خیابان بزرگمهر ، روبروی مسجدالكریم ، جنب کوچه فرهنگیانراهیان آرزو104712000قبل135اصفهان13050شریعتی کمال ابادیاحمد5

37760060بلوار کشاورز ، خیابان کشاورزی ، خیابان دکتر حسابی ، جنب پل هواییصفاسیر سپاهان111103000بعد135اصفهان13061صالحی باغبادرانیاکبر6

35229053خوراسگان ، اول خیابان اباذر، مقابل بانک کشاورزیزیتون سبز100451000بعد160اصفهان13031طباطباییسید احمد7

32300032خیابان پروین، چهارراه اول، ابتدای خیابان هفتم تیرمولود کعبه104712000قبل160اصفهان13793عسگری قورتانیغالمرضا8

32288111خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان الهور ، قبل از خیابان مبارزانابرار اصفهان104002000بعد160اصفهان13421عطاییاصغر9

32649562خیابان بزرگمهر،خیابان رکن الدوله،نبش چهارراه اولسیاحتگران111103000بعد135اصفهان13420فروغی ابریرحمت اله10

خیابان رباط اول ، خیابان دکتر باهنر ، حدفاصل چهارراه رباط و راه حطیم104712000قبل160اصفهان13359کفعمی الدانیمحمد11
چهارراه آیت اله خادمی ، ساختمان ویكتوریا ، نبش کوچه مسعود )24(

33387343

ثامن االئمه )ع( 103292000قبل160اصفهان13041کالنیمصطفی12
سپاهان

32204848خیابان چهارباغ خواجو ، جنب کتابخانه ابن مسكویه

34472002خیابان عسگریه ، فرسان شمالی ، ابتدای خیابان اوحدی ، پالک 16طریق الهدی104712000قبل135اصفهان13045محسنی جزن آبادیسید احمد13

54247033خیابان شریعتی ، جنب ساختمان سیناراه نور اردستان94060000قبل85اردستان و نطنز 13412سالمه زوارهغالمرضا14

تیران-میدان بسیج-بلوار امام خمینی)ره(-خیابان آزادگان جنب 109683000قبل85تیران وکرون13079امینی تهرانیعبداله15
مسجد قمر بنی هاشم

031-42220034

فیاض گشت  خمینی 104712000بعد135خمینی شهر13020پیمانی فروشانیمحمد باقر16
شهر

33635505میدان 22 بهمن ، ابتدای بلوار توحید ، جنب شرکت مسافربری تی بی تی

33510077بلوار توحید ، مقابل نمایندگی ایران خودروقدسیان معراج نور93350000قبل135خمینی شهر13091رضایی آدریانیمحسن17

فروزان گشت زنده 104002000بعد115درچه13022سلیمانی درچهحسین18
رود

خیابان نواب صفوی ، نرسیده به تقاطع سوم ، بن بست شهید اصغر 
علیخانی

33769500

45823793بلوار طالقانی ، روبروی پارک شهرداریدلباختگان خانه دوست104712000قبل135دولت آباد13052طغیانیرضا19

53336466خیابان شهید موسوی ، جنب مجتمع فرهنگی امام صادق)ع( ، پالک 158سفیران هدایت94060000بعد85دهاقان و سمیرم13062اسمعیلی دهاقانیمصطفی20

52229525چهارراه مسجد اعظم ابتدای بلوار شهید بهشتیراهیان کوثر زرین شهر104712000قبل135زرین شهر13379صفاییان ریزیمحمد حسین21

45224284بلوار عطار ، ابتدای فرعی 4 غربی ، سومین مغازه سمت چپنسیم ایمان104712000بعد135 شاهین شهر و میمه 13383ایماندوستمهدی22

53245550بلوار شهید مطهری ، روبروی ستاد نیروی انتظامیملكوت94060000بعد115شهرضا13077تاکیحبیب اله23

53221355 - 53229989خیابان حكیم الهی، میدان حكیم الهی، ساختمان مشعر، واحد شماره  1راهیان مشعر شهرضا94060000قبل135شهرضا13352شاملیحجت اله24

57224690داران خ امام خمینی  کوچه بهداشت مجتمع تجاری حیدری میقات ثامن فریدن94060000قبل85فریدن و خوانسار13053صالحیسیف اله25

37434178تقاطع خیابان شریعتی و خیابان بقیع ، ابتدای خیابان شریعتیآل یاسین فالورجان94060000قبل135فالورجان13464رهنما فالورجانیحسین26

37427319ابتدای خیابان آزادگان ، روبروی پارک ساحلی زاینده رودمیثاق توحید فالورجان94060000بعد115فالورجان13430شمساحمد27

57420344خیابان مسجدجامع ، جنب کوچه 5میقات گلپا100451000بعد115گلپایگان13447مشایخیحشمت اله28

52417222بلوار شهید نیک بخت ، جنب بانک ملتگلشن104712000قبل135مبارکه13054ایران پورمحمد علی29

46267145بلوار شهید مطهری ، اول هشت شهریور ، پالک  2غیاث94770000بعد115نایین و خور 13057اقبالعلیرضا30

پور اسماعیلی نجف حمید31
آبادی

 انوارالحرمین104712000بعد135نجف آباد13058
 نجف آباد

خیابان 17 شهریور غربی ، تقاطع نامدار و 17 شهریور ، پالک -373
1/373

42632694

 مسافران قبله93350000بعد160نجف آباد13444مهدیه نجف آبادیحسینعلی32
 نجف آباد

42743877خیابان طالقانی ، خیابان رسالت ، خیابان قدس ، پالک 354

م الف 30296     مدیریت حج وزیارت استان اصفهان



سالمت 

-412

-913

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

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
اگر می خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتی 
امانتی به شما س��پردند رد کنید و چون سخن گویید راست 

گویید و با همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید.

  شنبه  4 بهمن    1393 |  3 ربیع الثانی    1436
 شمار ه 1502   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1502  jan24 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

یک شرکت چینی توسط پرینتر سه 
بعدی موفق شده اس��ت تا خانه های 

مسکونی بسازد.
نمایشگاه خانه های مصنوعی ساخته 
ش��ده با کمک پرینتر س��ه بعدی در 
پارک صنعتی اس��تان »جیانسو« در 

چین گشایش یافت.
بر اس��اس گزارش روزنامه انگلیسی 
دیل��ی می��ل، یک��ی از خانه ه��ا، 
طبق��ه پن��ج  س��اختمان   ی��ک 

 است.
این خانه ها به کمک پرینتری س��اخته می ش��وند که ام��کان می دهن��د بناهایی به 
ارتفاع 6.4 متر، عرض 9.75 مت��ر و طول 152.4 متر ایجاد ش��وند و به عنوان مصالح 
 س��اختمانی از مخلوط زباله های س��اختمانی، شیش��ه، فوالد و س��یمان اس��تفاده 

می شود.
شرکت دکوراسیون شانگ های وینس��ون را در ماه مارس سال 2014 اولین خانه ها را 

ساخته است.
بهای بزرگترین خانه های عرضه ش��ده در نمایش��گاه حدود 100 هزار پوند اس��ت اما 
با این وجود ش��رکت چینی از دولت مصر صدها س��فارش برای چ��اپ کردن چنین 
 خانه هایی دریافت کرده اس��ت که هرکدام این خانه ها در طی 24 س��اعت س��اخته

 می شود.

زمانی که پای مد در میان باش��د، لب��اس هیچ حیوانی 
چون گوره خر منحصر به فرد نیست. راه های نقش بسته 
بر بدن هر گوره خر، مانند اثر انگش��ت، کامال منحصر به 
 همان گوره خر هستند و هیچ نمونه مشابهی ندارند. از آن 
جالب تر اینکه به طور کلی س��ه گونه گوره خر در تمام 
جهان وجود دارد که الگوی کلی خط های بدن هر یک از 

آنها با گونه دیگر متفاوت است.
  اما چ��را گورخ��ر ها خ��ط دارن��د؟ دانش��مندان هنوز

 نتوانس��ته اند به این پرس��ش پاس��خ دهند، اما برخی 
معتقدند خطوط موجود ب��ر تن گورخرها ب��ه نوعی به 
استتار آنها در مقابل ش��کارچیان کمک می کند. وجود 
این خطوط موجب می ش��ود حیوانات شکارچی نتوانند 
 یک حیوان منف��رد را از گله ای در ح��ال حرکت متمایز

 کند.
همچنین این خطوط مانع از حمله حش��راتی می شوند 

که حیوان��ات را تنها از راه دیدن س��طوح وس��یعی یک 
رن��گ تش��خیص می دهن��د. همچنی��ن تفاوت ه��ای 
خطوط نقش بس��ته ب��ر بدن هر گ��وره خر نس��بت به 
 گ��وره خرهای دیگ��ر به آنه��ا در شناس��ایی هم کمک

 می کند.گ��وره خرها حیوان��ات اجتماعی هس��تند که 
در چمنزارها زندگ��ی می کنند. آنها ب��ا یکدیگر به چرا 
 می روند و حت��ی در تیمار کردن هم ب��ه یکدیگر کمک

 می کنند.
گونه بورچل گ��وره خرها، بیش��ترین جمعی��ت از این 
ن��وع جان��ور را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. این 
حیوان��ات در گروه ه��ای خانوادگی کوچکی متش��کل 
 از ی��ک م��رد، چندی��ن زن و فرزندانش��ان زندگ��ی

 می کنند.
 این خانواده ها می توانند با هم همراه ش��ده و گله هایی 
ب��زرگ را تش��کیل دهن��د. ب��ا ای��ن ح��ال در گله های 

 بزرگ نی��ز روابط خانوادگ��ی گوره خرها ح��رف اول را 
می زند.گوره خرها همواره باید نس��بت به حمله شیرها 
هشیار باش��ند. در صورتی که یک گوره خر مورد حمله 
حیوانی وحش��ی قرار بگیرد دیگر اعضای خان��واده او با 
حلقه زدن به دورش از وی دفاع می کنند تا شاید بتوانند 

شکارچی را از محل فراری دهند.

متخصصان قل��ب معتقدند 7 روش 
ساده زندگی می تواند طول عمر افراد 
تا بیش از 100 س��ال را تا حدود 90 
درصد افزای��ش دهد.افراد می توانند 
با پی��روی از این مراح��ل هفت گانه 
احتمال تعویق در ابتال به بیماری های 
کش��نده و حفظ کیفی��ت زندگی را 
افزای��ش دهن��د.1 - فعال باش��ید. 
کم تحرکی می تواند 4 س��ال از دوره 
زندگی یک فرد بکاهد.2 - س��طوح 
لس��ترول خود را کنترل کنید.۳ - از 
رژیم غذایی مناس��ب پیروی کنید.4 - فش��ارخون را کنترل کنید. فش��ارخون 
 منظم خطر س��کته را تا 40 درصد و خط��ر حمله قلبی را ت��ا 25 درصد کاهش

 می دهد.
5 - وزن مناسب داشته باشید و آن را حفظ کنید. چاقی می تواند تا 4 سال از عمر 

شما بکاهد.
6 - دیاب��ت را کنت��رل کنی��د. دیاب��ت؛ خط��ر فش��ارخون ب��اال، تصل��ب 
 ش��رایین، تنگ��ی ع��روق، بیم��اری تصل��ب ع��روق و س��کته را افزای��ش

 دهد.
7 - از تنباکو دوری کنید. به محض این که از مصرف سیگار خودداری کنید، خطر 

بیماری قلبی و سکته کاهش می یابد.

راه هایى برای زنده ماندن تا یک قرن ! 

چرا گور خرها خط دارند؟ 

ساخت خانه هایى  با پرینت سه بعدی

استرس  دوران بارداری را 
چگونه كنترل كنيم ؟ 

خانم ها در زم��ان بارداری تغییرات جس��می و روانی 
متنوع��ی را تجربه می کنن��د. روش برخ��ورد با این 
تغییرات و کنار آمدن با آنها مه��ارت خاصی را  طلب 
می کند که در بعضی مواقع افراد آن مهارت را ندارند 
و گاهی در پی این تغییر خلق و خو دچار مش��کالتی 

مانند استرس و اضطراب می شوند.
 استرس های دوران بارداری باعث بروز بیماری هایی 
مانند فش��ار خون باال و مش��کالت قلبی می شود. در 
زمان بارداری این اس��ترس تحمیلی می تواند منجر 
به عوارضی مانند اختالل در خواب، سردرد و کاهش 

اشتها نیز شود.
 وجود استرس در س��طوح باالتر که در صورت تداوم 
اس��ترس ایجاد می شود بروز مش��کالتی مانند خطر 
زایمان زودرس )قبل از ۳7 هفتگی( تولد نوزاد با وزن 
خیلی کم را افزایش می دهد.نوزادی هم که زود به دنیا 
بیاید یا خیلی سبک باشد از لحاظ سالمت در معرض 

مشکالت بسیاری قرار دارد.
 هر فردی برای استرس  دالیل خاص خودش را دارد. 
اما در اینجا به چند مورد از دالیل ش��ایع آن اش��اره 

می کنیم:
ایج��اد حالت های ناخوش��ایند؛ مانند حال��ت تهوع، 

یبوست، خستگی و کمردرد در طول بارداری.
 تغییرات هورمون��ی که موجب تغیی��ر خلق و خوی 

مادر می شود.
 عدم ثبات روحی مقابله با استرس را دشوارتر می کند.

 ممکن اس��ت مادر در م��ورد زایم��ان و تولد کودک 
و همین ط��ور نح��وه مراقبت از کودک خ��ود نگرانی 

داشته باشد.
 ممکن است خانم های بارداری که شاغل نیز هستند 
دغدغه و نگرانی هایی در مورد مسوولیت های خود در 
محیط کار در زمان غیبت ب��ه دلیل مرخصی زایمان 

داشته باشند.
 زندگی قابل پیش بینی نیست و ممکن است مشکالت 
غیرقابل انتظ��اری پیش بیاید که ت��ا انتهای بارداری 

زندگی مادر را تحت تاثیر قرار دهد.
 از چ�ه اس�ترس هایى بای�د در زمان ب�ارداری 

بپرهيزیم 
استرس ها در صورتی  که به درس��تی مدیریت شود، 
خیلی هم بد نیست و در مواردی موجب تالش برای 
آموزش بیشتر و کسب مهارت های مختلف توسط مادر 
می شود.اس��ترس های عادی زندگی مانند مشکالت 
کاری یا گیر ک��ردن در ترافیک خیلی به مش��کالت 
بارداری نمی افزایند؛ اما استرس های جدی تر ممکن 
است زندگی مادر و سالمت نوزاد را به خطر بیندازند.

 استرس هایى مانند موارد زیر باید جدی گرفته 
شوند: 

رخدادهای منف��ی زندگ��ی: وقایعی مانن��د طالق، 
بیماری های جدی و مرگ اطرافیان و از دس��ت دادن 

شغل یا خانه.
فجایع طبیعی: حوادثی مانند زلزله، توفان و سیل

اس��ترس های طوالنی مدت: این نوع اس��ترس ها در 
ش��رایطی مانند اعتیاد، مش��کل جس��می جدی یا 
افسردگی ایجاد می شود. افسردگی شرایطی است که 
احساس عمیق ناراحتی طی مدت زمان طوالنی ایجاد 
می شود و فرد را از شرایط زندگی طبیعی دور می کند.

اس��ترس های مربوط به بارداری: بعض��ی از خانم ها 
نگرانی بس��یار زیادی درب��اره بارداری خ��ود دارند. 
آنه��ا ممک��ن اس��ت از س��قط، ناس��الم ب��ودن بچه 
 و چگونگ��ی مراقب��ت از ک��ودک واهم��ه داش��ته

 باشند.
اثرهای منفى استرس بر بارداری   

اثرهای بارز اس��ترس بر بارداری هن��وز به طور کامل 
مش��خص نش��ده اس��ت اما هورمون های مربوط به 
اس��ترس موجب مش��کالت جدی در زمان بارداری 
می شوند.تغییرات هورمونی در زمان استرس اثرهای 

منفی روی سیستم ایمنی فرد می گذارد.
 سیس��تم ایمنی وظیف��ه محافظت از ب��دن در برابر 
عفون��ت و عوامل مض��ر خارج��ی را به عه��ده دارد. 
ای��ن تغییر هورمون��ی احتم��ال عفونت رح��م را در 
زمان ب��ارداری باال می ب��رد. این اثر ممکن اس��ت در 
اوایل بارداری که س��د محاف��ظ بین م��ادر و جنین 
هن��وز کام��ل نش��ده بیش��تر باش��د.بعضی خانم ها 
ممکن اس��ت ب��رای خالصی از اس��ترس به س��یگار 
و داروه��ای ضداس��ترس روی آورن��د که خ��ود این 
 عوام��ل تاثیره��ای منف��ی ج��دی روی ن��وزاد

 می گذارد.
 پژوهش ها نش��ان می دهد س��طوح باالی اس��ترس 
در زم��ان بارداری ن��ه تنه��ا روی جنی��ن تاثیرهای 
جبران ناپذی��ری دارد، بلک��ه منج��ر ب��ه ب��روز 
مش��کالت جدی ت��ری مانند ت��رس و ش��ب  ادراری 
 و مش��کالتی در ح��رف زدن در دوره کودک��ی 

می شود.
 استرس ممکن است روی رشد مغز و سیستم ایمنی 
کودک نیز تاثیر بگذارد.اختالل هایی در س��اختمان 
و عملکرد مغز این ن��وزادان در آینده به وجود می آید 
که با اس��کیزوفرنی مرتبط اس��ت و به  نظر می رس��د 
 ش��روع این تغییرات از مراح��ل اولیه تکام��ل نوزاد

 است.

بس��یاری از اف��راد عینک م��ی زنن��د ، در ای��ن مطلب 
 ن��کات قاب��ل توجه��ی را ب��رای ای��ن اف��راد توضی��ح 

می دهیم .
 چ��ه اتفاق��ی می افت��د ک��ه ی��ک  مرتب��ه احس��اس 
می کنی��د چش��م هایتان ضعیف ش��ده اند؟ اف��رادی که 
عینک��ی هس��تند، می دانن��د ک��ه ت��اری  دی��د یک��ی 
از دالی��ل مهم ضعیفی چش��م به ش��مار م��ی رود، البته 
این حرف وقتی برای ش��ما بیش��تر محس��وس خواهد 
 ب��ود ک��ه ش��ماره چش��م هایتان ده ده��م ی��ا صف��ر

 نباشد.
ولی چرا عده ای در س��نین پایین و عده ای در میانسالی 
دچار ضعیفی چشم می شوند و برخی دیگر تا سالیان سال 

حتی روی عینک را هم نمی بینند.
 دکتر افس��ر فراهانی دس��تجانی، جراح و چشم پزشک 
دراین باره می گوید: مطالعات زیادی در خصوص عوامل 
موثر در ایجاد عیوب انکس��اری انجام شده است که البته 
در برخی از موارد آن اختالفاتی وجود دارد، به عنوان مثال 
در مورد اثر مطالعه در فاصله نزدیک )خواندن و نوشتن( 
مطالعاتی صورت گرفته است، ولی به طور یقین ارتباطی 
بین آن و نزدیک بینی ثابت نش��ده اس��ت ولی این گونه 
استنباط می شود که مطالعه تاثیر قابل توجهی در ایجاد 
نزدیک بینی ندارد، اما اصوال افراد اجتماعی و آنهایی که 
بیش��تر مطالعه می کنند، بیش��تر دچار عیوب انکساری 

می شوند.
 وی اظهار می کند: کار با کامپیوتر یا تلویزیون نتوانسته 

است ارتباط قطعی به ایجاد نزدیک بینی را اثبات کند به 
همین جهت استنباط بسیاری از متخصصان این است که 
استفاده از این وسایل نمی تواند عامل عینکی شدن باشد.

تغذیه و چشم های ضعيف  
 طبق تحقیقات به عمل آم��ده رژیم های غذایی مختلف 
نتوانسته اند ارتباط مس��تقیم و ثابت شده ای را بین رژیم 
غذایی و ایجاد عیب انکساری پیدا کنند و استنباط بر این 
است که هیچ رژیم غذایی برای جلوگیری از عینکی شدن 

یا کم کردن نمره عینک وجود ندارد.
 این جراح و چشم پزش��ک اذعان می کند: برخالف تصور 
عامه، نوشیدن آب هویج تاثیری بر عینکی نشدن ندارد؛ 
ولی چاقی ممکن اس��ت در ایجاد دوربینی نقش داشته 
 باش��د. با این حال نقش ثابت ش��ده ای را از آن نمی توان

 پیدا کرد.

 به گفت��ه دکت��ر فراهانی ، ضربه ه��ا از طری��ق تغییر در 
ساختمان چش��م می توانند عیوب انکساری ایجاد کنند، 
همانند تغییرات بعد از پارگی قرنیه و ترمیم آن که ممکن 

است به صورت آستیگماتیسم خود را نشان دهد.
 وی خاطرنش��ان می کن��د: در مس��مومیت ناش��ی از 
بیماری ه��ای تیروئیدی که چش��م ها درگیر می ش��وند، 
ممکن است آستیگماتیسم ایجاد شود و افرادی که مبتال 
به آب مروارید و آب س��یاه می ش��وند یا نوزادان نارسی 
که دچار اختالالت چش��می می ش��وند و خ��وب درمان 
 نمی شوند، بیشتر از دیگران مس��تعد ایجاد نزدیک بینی 
هس��تند. دکت��ر فراهانی با بی��ان این که تاکن��ون آب و 
هوای گ��رم، داروهای ضدافس��ردگی و ضدحساس��یت 
دلیلی ب��ر ارتباط ضعیفی چش��م را اثبات نکرده اس��ت، 
عن��وان می کن��د: ارث نیز رابط��ه اثبات ش��ده دقیقی با 
این مس��اله ندارد، یعنی ممکن اس��ت پدر و مادر کامال 
س��الم دارای فرزندان��ی عینک��ی باش��ند ی��ا بالعکس، 
حتی در مورد س��ن نیز دیده ش��ده اس��ت که در برخی 
م��وارد نزدیک بینی ت��ا ۳0 س��الگی افزای��ش می یابد و 
 مج��ددا ممکن اس��ت بعد از 70 س��الگی افزای��ش پیدا

 کند. این چشم پزشک با اشاره به این که ارتباط مشخص 
و ثابت شده ای بین عیوب انکساری و تماشای تلویزیون، 
کار با کامپیوتر، مطالعه زیاد، نوع تغذیه، ارث و آب و هوا 
وجود ندارد، تصریح می کند: شناس��ایی عیوب انکساری 
در کودکان زیر 6 سال برای جلوگیری از تنبلی بسیار مهم 

است و بهتر است درمان آن قبل از 7 سالگی باشد.

عينکى ها  بخوانند
ارنست همينگوی 

ارنست همینگوی در سال1899 در اوک پارک بیرون شیگاگو 
دیده به جهان گش��ود .پدرش پزش��ک و مادرش خانه دار و 
سخت پابند مذهب بود. ارنست میان شش فرزند دومین پسر 
خانواده بود. مطالبی که خودش در مورد زندگی نامش نوشته 

می گوید :
پدر و مادرم به ط��ور کلی باهم هیچ توافق اخالقی نداش��تند 
و از این لحاظ خانواده ما و به خصوص م��ن دچار گرفتاری و 

ناراحتی بودیم.
 مادرش عالق��ه مند بود که پس��رش اهل کلیس��ا و خواننده 
 سرور های مذهبی باش��د اما پدرش به ماهیگیری عالقه مند

 بود . 
چوب و تور ماهیگیری به دستش می داد تا تمرین ماهیگیری 
کند. ارنست همینگوی ده ساله بود که با تفنگ و اصول شکار 

آشنا شد. 
هنگامی که پا به مدرسه گذاش��ت احساس کرد که به ادبیات 
بیش تر از درس های دیگرعالقه مند اس��ت خود در این باره 

می گوید :
از قیاف��ه و از بی��ان آم��وزگار ادبیات��م خوش��م م��ی آم��د 
. احس��اس می ک��ردم چیزی در من هس��ت ک��ه او در قالب 
ادبیات و ش��عرهایی ک��ه می خواند خ��وب بازگو م��ی کند. 
 اما این کش��ش را نس��بت ب��ه درس ه��ای دیگ��رم آنچنان

 نداشتم.
ارنس��ت همینگوی در همین سال ها ش��روع به نوشتن کرد. 
روزنامه ی مدرسه نخس��تین بازتاب اندیش��ه او شد. ارنست 
همچنان می نوش��ت اما بیش��تر آنها را جز به یکی دو دوست 

صمیمی نشان نمی داد.
 دوره دبیرس��تان را در مدرس��ه عال��ی اوک پ��ارک ب��ه 
پایان برد ت��ا اینک��ه دوران تحول او از س��ال 1917 ش��روع 
ش��د. همینگوی کوش��ید که وارد ارتش ش��ود و س��رانجام 
 موف��ق ش��د و ب��ا احس��اس ش��ور انگی��زی وارد جبه��ه 

شد.
در سال 1921 ارنس��ت با دختری به نام هدلی ریچاردسون 
که او هم روزنامه نگار بود ازدواج کرد و در سال 1922 هر دو 
عازم جنگ یونان و ترکیه ش��دند و همینگوی در آنجا دنبال 
دوستانی می گشت که س��رانجام با ازرا پوند و جمیز جویس 
 آشنا ش��دند و این دو دوس��ت همینگوی را تش��ویق به چاپ 

کتاب هایش کردند. 
اما انتش��ار کتاب های زندگ��ی نامه نویس��ندگان آمریکایی 
تا حدودی نیاز ه��ای مالی او را پاس��خ داد .در س��ال 1940 
 کت��اب برای ک��ه زنگ ه��ا به ص��دا در م��ی آیند را انتش��ار

 کرد.
 همینگ��وی در س��ال 1952 کت��اب پی��ر م��رد و دری��ا را 
نوش��ت و ای��ن س��ال ب��رای همینگوی س��ال خوش��ی بود 
همینگ��وی در ای��ن س��ال جای��زه نوبل ادب��ی را ب��ه خاطر 
 همه کارهای��ش و کتاب معروف��ش پیرمرد و دری��ا دریافت 

 نمود. 
داستان پیرمرد و دریا از این جا شروع می شود که یک پیرمرد 
صید کننده ماهی به بدشانسی بر میخورد و هر روز که به صید 
ماهی می رود دست خالی بر میگرد در حالی که بقیه صیادان 
ماهی صید می کردند نکته ی قابل توجه داستان این است که 
پیرمرد هیچ وقت از کار خودش نا امید نمی ش��ود و هر روز به 

صید ادامه میدهد هر چند که دست خالی برمی گشت و......
سال 1961 سال خاموش��ی همینگوی بود. آثار وی به شرح 

زیر است :
1- مردان بی زن

2- زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر
۳- برف های کلیمانجارو

4- فیستا
5- وداع با اسلحه

6- داشتن و نداشتن
7- برای که زنگ ها به صدا در می آید

8- آنسوی رودخانه و میان درختان
9- جزایری در جویبار

10- سیالب های بهاری
11- مرگ پس از نیمروز

12 – تپه های سبز آفریقا
1۳- جشن ناپایدار
14- ستون پنجم
15- آدم کش ها

16- خورشید همچنان میدمد
17 – پیرمرد و دریا

18- در زمان ما
19- پرنده چیزی نمی برد

20- کلبه سرخپوستان
21- مردم در جنگ

22- سه داستان و ده شعر

سرگذشت مشاهير

دریچه 

تل آویو: 
 فرمانده ایرانى هدف 
حمله ما نبود 

س
طرح : فار
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