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 کنسرتی
 به یاد پهلوان تار

 برنامه های سازمان آموزش
 فنی و حرفه ای در هفته کارگر

 تصویر هنرمندان اصفهانی
 از ذهنم پاک نمی شود

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rقهر بخش خصوصی
 با بخش درمان اصفهان

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای شهر؛
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آغاز راه سخت آزادکاران برای المپیک
یکی از دستاوردهای قهرمانی در جام جهانی کشتی آزاد، حضور چهره های جوان و نوظهوری بود که توانستند ایران 

را به عنوان قهرمانی برسانند؛ اما این عنوان انتظارات را از این رشته برای حضور در المپیک باال برد.
اواخر سال گذشته، بحث حضور در جام جهانی کش��تی آزاد آمریکا و حفظ و تکرار قهرمانی شاگردان خادم، داغ 
ترین سوژه محافل کشتی بود. در این بین موافقان و منتقدان فدراسیون کشتی هر کدام نظر خودشان را مطرح و 
به نوعی نتایج پیش رو را پیش بینی می کردند. اما آنچه بیش از همه مورد بحث و مناقشه بود، حضور برخی جوانان 
کم تجربه در ترکیب تیم اعزامی به آمریکا بود که رسول خادم با ریسک باالیی آنها را در ترکیب تیم ملی قرار داد.

بدین ترتیب کادر فنی ترجیح داد، رقابت های جام جهانی...

معاون اول رییس جمهور از ایران و پاکستان به عنوان دو کشور تاثیرگذار 
در منطقه و جهان اس��ام یاد کرد و با تاکید بر اهمیت برقراری امنیت در 
مرزهای دو کشور گفت: تهران و اس��ام آباد باید برای حل مسایل مرزها 
تاش کنند و مرزهای م��ا باید در زمینه امنیت، صلح و دوس��تی در دنیا 

زبانزد باشد.
 دکتر اسحاق جهانگیری در دیدار »خرم دس��تگیر خان« وزیر بازرگانی 
پاکستان، گس��ترش مناسبات با کشورهای همس��ایه را از سیاست های 

جدی جمهوری اسامی ایران برشمرد و افزود: در این میان پاکستان...
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 مرزهای ایران و پاکستان 
باید در امنیت و صلح زبان زد باشد
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 فرصتی یگانه برای تعامل ،
نباید هدر برود

واگذاری دائم نیروگاه اتمی 
بوشهر به متخصصان داخلی

پایان گروگان گیری در 
خوراسگان با تسلیم گروگان گیر 

 ساماندهی چک 
»تسریع«می شود

 پنج واقعیت اقتصاد جهان
 در پنج سال آینده

2

3

4

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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آگهی مزایده عمومی 
چوب )پالت( و تخته ضایعاتی

 شركت فوالد سفيد دشت 
چهارمحال و بختياری در نظر دارد چوب و 

تخته های ضايعاتی خود را به ميزان تقريبی 
60 تن از طريق مزايده عمومی به فروش 

برساند. لذا از متقاضيان دعوت می شود جهت 
دريافت اسناد مربوطه و بازديد از مورد مزايده 
از تاريخ نشر آگهی به مدت 3 روز به آدرس: 

 شهركرد – كيلومتر 35 جاده 
شهركرد _ بروجن – شركت فوالد سفيد 
دشت چهارمحال و بختياری واحد خريد 

مراجعه و يا با شماره تلفن 03834264564 
داخلی 252 تماس حاصل نمايند.

»آگهی فراخوان « نوبت  اول
 با اطمینان بسازید    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

شناسایی متقاضی 1 
04-94اجاره 

شناسایی متقاضیان اجاره سالن آمفی تئاتر ذوب آهن واقع در 
فوالدشهر محله B1 با در نظر گرفتن برنامه تعمیرات، بازسازی 

سالن و نگهداری فضای سبز
94/2/1694/2/16

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت  دوم شماره 800/1931(

    روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: 

-واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعميرات جايگاه سوختگيری گاز طبيعی فشرده )CNG( قلعه شور.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

-ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 71/500/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه.
به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی( و شناسه واريز 26.100.000.026 به نام شركت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه.
 مهلت اع�الم آمادگ�ی و دریافت اس�ناد: به م�دت دو هفت�ه ازتاري�خ آگه�ی نوب�ت دوم من�درج در روزنام�ه كه از س�ايتهای
 http://iets.mporg.ir  و       www.monaghese.niopdc قابل رؤيت می باشد. ضمنًا مناقصه گران می توانند مدارک را از آدرس 

اصفهان – خيابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزين – امور قراردادها دريافت نمايند. تلفن: 36244618.
شرایط متقاضی:

.CNG مورد تأييد مدير طرح CNG كليه شركتهای مجاز بهره برداری از جايگاه های-
-عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهای سنوات گذشته.

ضمناً متن آگهی در سايت www.shana.ir.قابل رؤيت می باشد.

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 منطقه اصفهان
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کمالوندی خبر داد

 واگذاری دائم نیروگاه اتمی بوشهر
 به متخصصان داخلی

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی از بررس��ی نحوه واگذاری دائم 
نیروگاه اتمی بوشهر به متخصصان داخلی در مذاکره مسووالن 

این سازمان با معاون شرکت روس اتم خبر داد.
بهروز کمالوندی با اش��اره ب��ه محتوای مذاکره با اسپاس��کی و 
هیات همراه گف��ت: نی��روگاه بوش��هر در دوره ای، زیر نظارت 
متخصصان روس ب��وده که این دوره در ح��ال اتمام و واگذاری 
کامل به متخصصان ایرانی اس��ت که در این نشست در این باره 

مذاکره کردیم.
وی اف��زود: در ای��ن نشس��ت همچنین درب��اره نی��روگاه های 
اتمی ش��ماره دو و س��ه که قرار است در س��ایت بوشهر ساخته 
ش��ود، گفت وگو و موض��وع قراردادهای فنی و تج��اری در این 
خصوص بررسی ش��د که همکاران ما از حوزه های مختلف نیز 

دیدگاه های شان را در این باره مطرح کردند.
وی با ابراز امیدواری برای نهایی ش��دن س��اخت این نیروگاه ها 
در ماه های آین��ده اظهار کرد:  دو نیروگاه ب��زرگ این چنینی با 
سرمایه گذاری چند میلیارد دالری، قراردادهای تجاری کوچک 

فراوانی دارد که باید در خصوص هر یک تفاهم شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه مصاحبه با صداوسیما، 
گفت: این نیروگاه ها دارای مس��ایل فنی، بوروکراسی داخلی و 
بانکی فراوان است که همه این مسایل هر از گاهی مرور می شود.

وی اظهار کرد: در این نشس��ت همچنی��ن زمینه های مختلف 
همکاری در حوزه های مختلف مرور و مقرر شد، معاون شرکت 

روس اتم از صنایع UCF اصفهان دیدن کند.
وی همچنین با اش��اره به دیدار و مذاکره معاون این ش��رکت با 
رییس س��ازمان انرژی اتمی گفت: در این دیدار، تفاهماتی که 
تاکنون با این شرکت داشته ایم و نیز موضوعاتی که قرار است در 

آینده همکاری کنیم مرور شد.
کمالوندی، گفت وگو درباره مواضع روسیه در مذاکرات هسته ای 
را از دیگر محورهای رایزنی با معاون شرکت روس اتم دانست و 
افزود: در این گفت وگوها از مواضع سازنده روسیه در مذاکره با 

1+5 قدردانی شد.
وی گفت: در این نشس��ت همچنین دوطرف دیدگاه های شان 
را درباره نح��وه همکاری های بلندمدت ایران و روس��یه مطرح 
کردند که امیدواریم در ماه های آینده ب��ا ادامه این گفت وگوها 
و رفت و آمدها، بتوانیم روابط دوجانبه را در حوزه هس��ته ای به 
نحو شایسته و به نفع دو کشور پیش ببریم.وی مذاکرات امروز 
را دنباله مذاکراتی دانست که اواخر سال پیش در مسکو انجام و 

مقرر شد، اسپاسکی آن را با سفر به ایران پیگیری کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
محتوای گزارش ماهانه آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی درباره 
کشورمان گفت:  بر اس��اس برنامه اقدام مشترک که تا دهم تیر 

تمدید شده است ایران و طرف مقابل تعهداتی دارند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، بر تاکید 
کرد و گفت: تامین امنیت مرزها و راه اندازی بازارچه های مرزی بین 
دو کشور نقش مهمی در کاهش ناامنی و قاچاق در مرزهای ایران و 
پاکستان دارد.عالءالدین بروجردی،  رییس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اس��المی با نورمحمد جادمانی، 
س��فیر پاکس��تان در تهران دیدار و گفت وگو کرد.بروجردی افزود: 
اراده سیاسی الزم میان مسووالن دو کشور برای گسترش ارتباطات 
در عرصه های مختلف و مورد عالقه به ویژه در زمینه های اقتصادی 
و تجاری وجود دارد.وی همچنین با اش��اره به حضور وزیر بازرگانی 
پاکس��تان در تهران آن را فرصتی برای تداوم روند توسعه و تقویت 
مبادالت اقتصادی و تجاری دو کش��ور دانس��ت.رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: تامین 
امنیت مرزها و راه ان��دازی بازارچه های مرزی بین دو کش��ور نقش 

مهمی در کاهش ناامنی و قاچاق در مرزهای ایران و پاکستان دارد.

روس��ای جمهوری ایران و چین روز پنجش��نبه در حاشیه اجالس 
س��ران آس��یایی و آفریقایی در جاکارتا، دیدار و درب��اره مهمترین 
موضوعات م��ورد عالقه دوجانب��ه، منطق��ه ای و بین المللی بحث و 

تبادل نظر کردند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی و آقای »شی جین پینگ« 
در این دیدار بر ضرورت گسترش بیش از پیش روابط تهران – پکن 
تاکید کردند.روحانی در این دیدار با اشاره به دوستی عمیق دو ملت 
و دو دولت چین و ایران گفت که دو کش��ور اهداف و منافع مشترک 
فراوانی در زمینه روابط دوجانبه و مسایل منطقه ای و جهانی دارند.

رییس جمهوری چین نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از مالقات 
مجدد با همتای ایرانی خود گفت: ای��ن مالقات های دوجانبه، تاثیر 

مهمی در روابط دو کشور داشته است.
»شی«تصریح کرد: تقویت بیش ازپیش پیوند و دوستی دو ملت و دو 

دولت برای چین اهمیت فراوانی دارد.
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ماهیت سیاس��ت خارجی ایران جامع و فراگیر است. این یک 
انتخاب یا ترجیح صرف نیست؛ بلکه به دلیل شناسایی عمیق 
این واقعیت است که جهانی شدن تمامی گزینه های جایگزین 
را منسوخ کرده است. هیچ چیز در سیاست بین الملل در خال 
عمل نمی کند. امنیت نمی تواند به هزینه نا امن کردن دیگران 
به دس��ت آید. در حقیقت هیچ ملتی نمی تواند به منافع خود 

دست یابد، بدون این که منافع دیگران را نیز در نظر گیرد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه خواس��تار توجه جهانی 
به ریش��ه های ناآرامی در»منطقه وسیع تر خلیج فارس« شد 
و تاکید کرد: این فرصت یگانه ای اس��ت برای تعامل که نباید 

هدر برود.
اوایل این ماه، در س��وئیس به پیش��رفت های مهمی دس��ت 
 یافتیم. ما به همراه پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان به
 راه حل هایی رس��یدیم که می تواند هرگونه ش��ک و تردید را 
درباره ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را از بین 

ببرد و هم زمان تحریم های بین المللی علیه ایران را لغو کند.
با این حال برای دستیابی به توافق هس��ته ای مورد انتظار، به 
اراده سیاسی بیشتری نیاز است. مردم ایران قبال انتخاب و اراده 
خود را برای تعامل عزتمند با جهان نشان داده اند. اکنون نوبت 
آمریکا و متحدان غربی اش است که از بین تعامل و تقابل، بین 

مذاکره و شعار و بین توافق و فشار یکی را انتخاب کنند.
ما چنین امکانی را داریم که با شجاعت در مدیریت و جسارت در 
اتخاذ تصمیمات درست به بحران ساختگی فعلی پایان دهیم، 
تا بتوانیم به کارهای مهمتری که باید انجام شوند بپردازیم. در 
حال حاضر، »منطقه وسیع تر خلیج فارس«  در ناآرامی به سر 

می برد. اکنون سوال اساسی در منطقه، ظهور و سقوط دولت 
ها نیست؛ بلکه موضوع اصلی اساس و بافت اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی است که در تمامی کشورهای منطقه با تهدید روبرو 

است.
ایران با تکیه بر جمعیت مقاومی که همواره در مقابل زورگویی 
و اجبار استوار ایس��تاده و همزمان با بزرگ منشی و بزرگواری 
افق های جدیدی از تعامل س��ازنده را براساس احترام متقابل 
 به نمایش گذاش��ته، با موفقیت و س��ربلندی در میان طوفان

 نا آرامی ها و هرج و مرج های منطقه ای باثبات مانده است. با 
این حال نمی توانیم نس��بت به ویرانی های عمیق اطراف مان 
بی تفاوت باش��یم؛ چرا که تجربه به ما می گوید که بی ثباتی و 

ناآرامی مرزی نمی شناسد.
ایران در مواضع خود همواره ش��فاف بوده است. گستره تعامل 
سازنده ایران در واقع گستره ای بسیار فراتر از مذاکرات هسته 
ای را فرا می گیرد. روابط خوب با همس��ایگان، جزء مهمترین 
اولویت های ایران است. اعتقاد اساسی ما این است که موضوع 
هس��ته ای صرفا به مثابه یک عارضه جانبی بوده و نمی تواند 
عاملی برای عدم اعتماد، تنش و بحران در نظر گرفته ش��ود. با 
توجه به پیشرفت های اخیر در پیشگیری از این گونه عوارض 
جانبی، اینک زمان آن رسیده است که ایران و دیگر کشورهای 
منطقه به ریش��ه های اصلی بی اعتمادی و تنش در »منطقه 

وسیع تر خلیج فارس« بپردازند.
در هیچ نقطه ای از دنیا اهمیت این س��از و کارها مشهودتر از 
منطقه خلیج فارس نیست. همگی ما به یک ارزیابی هوشمندانه 
از پیچیدگی ه��ا و واقعیت های درهم تنی��ده منطقه و اتخاذ 

سیاست هایی پایدار بر اساس آن و به منظور مواجهه با آنها نیاز 
داریم. مبارزه با ترور یک نمونه از این موارد است.

هیچ کس نمی تواند با القاعده و خویشاوندان فکری اش نظیر 
به اصطالح دولت اس��المی، که نه دولت است و نه اسالمی، در 
عراق مبارزه کند، در حالی که آنها را در یمن و سوریه به شکل 

موثری گسترش می دهد.
حوزه های متع��ددی وجود دارد که ایران و دیگر کش��ورهای 
منطق��ه در آن منافع مش��ترکی دارند. تاس��یس یک مجمع 
گفتگوی منطقه ای در خلیج فارس به منظور تسهیل تعامالت، 

موضوعی است که می بایست مدت ها قبل راه اندازی می شد.
یمن یکی از موضوعات ضروری و فوری در میان فجایع جاری 
در منطقه ما یمن اس��ت. ایران یک رهیافت معقول و اجرایی 
برای حل این بح��ران دردناک و غیرضروری ارائه داده اس��ت. 
طرح چهار ماده ای ما خواس��تار آتش بس فوری، کمک های 
انسان دوستانه برای غیرنظامیان یمنی، تسهیل گفتگو میان 
گروه های یمنی و تشکیل یک دولت فراگیر گسترده وحدت 

ملی است.
در یک س��طح وس��یعتر، گفتگوهای منطقه ای می بایست بر 
اساس اصول مش��ترک پذیرفته ش��ده جهانی و برخی اهداف 
مشترک صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: احترام به 
حاکمیت، تمامیت ارضی و استقالل سیاسی تمامی کشورها، 
تغییرناپذیری مرزهای بین المللی، عدم دخالت در امور داخلی 
سایر کشورها، حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات،  ممنوعیت 
تهدید یا استفاده از زور و ترویج صلح، ثبات، پیشرفت و سعادت 
در منطقه.یک گفتگوی منطقه ای،  می تواند کمک موثری به 
اشاعه درک مش��ترک و ارتباطات متقابل در سطوح مختلف 
دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد و به توافق در طیف 
وس��یعی از موضوعات؛ ش��امل موارد زیر منجر شود: اقدامات 
اعتمادساز و امنیت س��از، مبارزه با تروریس��م، افراط گرایی و 
فرقه گرایی، تضمین آزادی کش��تیرانی و جری��ان آزاد نفت و 
دیگر منابع در خلیج فارس و محافظت از محیط زیست منطقه. 
این گفتگوی منطقه ای می تواند همچنین در نهایت؛  شامل 
ایجاد ساز و کارهای عدم تجاوز و همکاری های امنیتی منطقه 
ای شود.در حالی که این همکاری ها باید به کشورهای مرتبط 
منطقه محدود شود، می توان از چارچوب های نهادی موجود 

برای گفتگوها و به ویژه سازمان ملل متحد استفاده کرد.
 دبیرکل ملل متحد نیز می تواند محیط بین المللی الزم را برای 
انجام این گفتگوها فراهم کند. نقش منطقه ای س��ازمان ملل 
متحد قبال در قالب قطع نامه )598( شورای امنیت که به پایان 
جنگ ایران و عراق در سال 1988 کمک کرد دیده شده است، 
می تواند به کاهش نگرانی و تش��ویش به ویژه نزد کشورهای 
کوچک تر، تامین س��ازوکاری برای امنی��ت جامعه جهانی و 
رعایت مناف��ع مش��روع آن، و ایجاد ارتباط بی��ن گفتگوهای 
 منطقه ای با مسایلی که به طور ذاتی از مرزهای منطقه ای فراتر 
م��ی رون��د کم��ک کند.جه��ان نم��ی توان��د بی��ش از 
ای��ن از پرداخت��ن ب��ه ریش��ه ه��ای ناآرام��ی در»منطق��ه 
 وس��یع ت��ر خلی��ج ف��ارس« طف��ره ب��رود. ای��ن فرص��ت 

یگانه ای است برای تعامل که نباید هدر برود.

محمد جواد ظریف؛

فرصتی یگانه برای تعامل ،نباید هدر برود
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 هشدار انصار حزب اهلل
 به ناطق نوری

انصار ح��زب اهلل گلس��تان، درخصوص احتمال س��خنرانی 
حجت االسالم ناطق نوری و سیدحس��ن خمینی در یادواره 
س��قوط هواپیمای »یاک ۴۰« و درباره احتمال تکرار واقعه 
شیراز در حمله به علی مطهری هشدار داد. روزنامه شرق با 
اعالم این خبر در ادامه آورده که در این هش��دار آمده  است: 
»انصار حزب اهلل گلستان اعالم کرد طبق شنیده ها گویا قرار 
است برای یادواره مرحومان حادثه سقوط هواپیمای یاک ۴۰ 
که در آن تعدادی از نمایندگان استان گلستان رحلت کردند، 
حجت االس��الم ناطق نوری یا سیدحسن خمینی سخنرانی 
کنند «. در انتهای این هشدار هم آمده  است: »انصار حزب اهلل 
گلس��تان تا روز یادواره تمامی حرکات را رصد می کند و به 
بانیان مراسم هشدار می دهد که همانند شعار دولت اعتدال 
در مس��یر قانون و عدالت حرکت کنند و فضای��ی را فراهم 

نکنند تا حوادثی چون شیراز به وجود بیاید«.

بمب ساعتی دولت دهم برای دولت 
یازدهم

سعید لیالز، کار شناس اقتصادی  در روزنامه ایران نوشت: اگر 
قرار بود برنامه هدفمندسازی یارانه ها در دولت یازدهم کلید 
بخورد، شاید بهترین پیش��نهاد این بود که بازگردیم به روح 
برنامه چهارم توسعه که در دولت اصالحات نوشته شد و هرگز 
هم به اجرا درنیامد. در آن صورت، شاید هرگز به هیچ یک از 
گروه ها و دهک های اجتماعی یارانه نقدی پرداخت نمی شد، 
بلکه دولت این اجازه را می یافت که درآمد حاصل از افزایش 
قیمت حامل های انرژی را برای گروه هدف یعنی محرومان 
اجتماعی و نیز بهبود وضعیت بهداشت و درمان، کشاورزی 
و تولید جامعه صرف کند. با این همه، چه می ش��ود کرد که 
هدفمندی یارانه ها به ش��کل موجود، بمب ساعتی است که 
دولت احمدی ن��ژاد برای دولت روحانی به میراث گذاش��ته 
اس��ت و بر اس��اس آن، تاکنون پرداخت نقدی به فهرس��ت 
یارانه بگیران بدون هیچ اس��تثنایی صورت گرفته است؛ هر 
چند، به عنوان کسی که تاکنون دیناری یارانه دریافت نکرده 
است، معتقدم پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از افزایش 
قیمت حامل های انرژی، حق همه ایرانیان، اعم از فقیر و غنی 
اس��ت؛ بنابراین مخالف حذف بعضی از یارانه بگیران هستم، 
مگر آنکه خود افراد، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

هاشمی این بار به جای خاطره، 
سخنرانی رو کرد

پایگاه اطالع رسانی آقای هاش��می رفسنجانی با انتشار یک 
فایل صوتی به بعضی از انتقادات اخیر پاس��خ داده است. در 
این فایل صوتی رهبر معظم انقالب طی سخنانی صریح در 
س��ال 1۳۶9 به بیان ناگفته هایی از ابعاد مختلف رابطه آیت 
اهلل هاشمی و امام راحل )ره( پرداختند و تاکید کردند: آقای 
هاش��می حرف امام را بیشتر از همه ش��نیده، درددل های 
امام را بیش��تر از آن ها می داند. حاال یک عده ای همین طور 
حرف می زنند، اصال نمی دانن��د حرف دل امام چه بود و یک 

چیزهایی می گویند!

می ترسم روزی آسانسور فدراسیون 
با لهجه اصفهانی باال و پایین برود!

امی��ر عابدین��ی ک��ه در کارنام��ه  مدیریتی اش ریاس��ت بر 
فدراس��یون فوتبال و مدیر عاملی پرس��پولیس را دارد، هر 
کس که می  خواهد برای خدمت به فوتبال وارد گود ش��ود و 
مس��ئولیتی را قبول کند، باید از راه های قانونی باشد. اینکه 
شخصی بخواهد با توجه به حمایت های یک مقام ارشد دولتی 
وارد فوتبال شود و باند و جناح بازی در فوتبال به راه بیندازد 
هم کار قش��نگی نیس��ت و هم اینکه کار غیر قانونی است. 
اینکه آقای X بیاید و با خود هم آقای Y را بیاورد که درست 
نیست. می ترسم از روزی که بخواهیم از آسانسور فدراسیون 
فوتبال استفاده کنیم و فدراسیون با لهجه اصفهانی ما را باال 

و پایین ببرد.

 هشدار نوبخت 
به همه وزارتخانه ها

یکی از اقدامات و ایده ه��ای مهم دولت یازده��م در دوران 
فعالیت خود، تالش برای انضباط مالی و هماهنگی بیش��تر 
دس��تگاه های اجرایی در انجام امور مهم��ی چون حقوق و 
دستمزدهای کارکنان دولت اس��ت که تاثیرات خوبی را در 
اشراف بیشتر مس��ووالن به درآمد و هزینه های قوه مجریه 
داشته اس��ت. یکی از مهم ترین بخش��نامه ها در این زمینه، 
دس��تور مع��اون اول رییس جمه��ور بود که ط��ی روزهای 
گذش��ته ابالغ شد. بر اس��اس ابالغیه اس��حاق جهانگیری، 
مقرر شده است به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در 
همه بخش ها و دستگاه های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و 
اجرای تصمیمات متعارض با سیاست های عمومی دولت در 
نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، کلیه دس��تگاه ها و 
س��ازمان های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، موظفند در هر 
گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت 
و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد که به تایید 
رییس جمهور رسیده و می رسد، حسب مورد مصوبات هیات 

وزیران عمل کنند.
اما ای��ن تاکیدات به اینجا ختم نش��ده و اکن��ون محمدباقر 
نوبخت رییس سازمان مدیریت کشور، در ابالغیه ای مهم به 
همه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، تاکید کرده 
است که هر گونه تصویب نامه و بخشنامه در نظام پرداخت 
حقوق و دس��تمزد کارکنان و اس��تخدام جدی��د در صورت 
موافقت این سازمان و تایید امکان تامین بار مالی ناشی از آن 

قابل اجرا خواهد بود.

شنیده ها 

لزوم تامین امنیت مرزهای 
پاکستان با کشورایران 

روسای جمهوری چین و ایران 
دیدار کردند

براس��اس مصوبه هیات وزیران، میزان مس��تمری مش��موالن 
سازمان تامین اجتماعی؛ همانند شاغالن، به میزان پانزده درصد 

مستمری اسفند ماه 1۳9۳ افزایش یافت.
در این جلس��ه س��ازمان حفاظ��ت از محیط زیس��ت همزمان 
ب��ا ف��را رس��یدن »روز زمی��ن پ��اک« گزارش��ی ب��ا ه��دف 
حفاظ��ت از آب و خ��اک به هی��ات وزی��ران ارای��ه داد. در این 
 گزارش مه��م تری��ن آالینده ه��ای محیط زیس��ت ناش��ی از 
 فاض��الب ه��ا و پس��ماند ه��ا و وضعی��ت مدیری��ت ان��واع 
پسماند ها و مسئولیت دس��تگاهای اجرایی ذیرربط برای حل 
مش��کالت و چالش های پیش رو م��ورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت. درهمین راستا دولت سند آس��یب شناسی کالنشهرها 
در بخش محیط زیس��ت و خدمات ش��هری-بخش پسماند را 
با تکیه ب��ر اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیس��ت به تصویب 
رس��اند. براس��اس س��ند مذکور، س��ازمان حفاظت از محیط 
زیس��ت، وزارت بهداش��ت،درمان و آموزش پزش��کی و س��ایر 
دس��تگاه ها مس��وول موظفن��د در چارچوب وظای��ف قانونی 
نسبت به تهیه دس��تورالعمل بهره برداری اس��تفاده صنایع از 
سوخت های مشتق ش��ده از پس��ماندها، تعیین حد تشخیص 
پسماندهای عادی، پزش��کی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، 
تدوین دس��تور العمل بس��ته بندی مواد و تجهی��زات با هدف 
 کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل و ضوابط مربوط به 
ذخیره سازی، جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی حاصل از 
مطب ها وکلینیک ها، تدوین دس��تورالعمل بسته بندی مواد و 
تجهیزات با هدف کاهش تولید پس��ماند، تدوین دستور العمل 
ضوابط جایگزینی پالستیک های زیس��ت تجزیه پذیر ، اصالح 
ضوابط اس��تقرار واحد ه��ای بازیافت و مدیریت پس��ماند ها و 
اصالح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن یا رویکرد 
بررسی میزان تحقق وتعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین 
مواد قانون��ی مورد نیاز اق��دام نماین��د. وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نیز موکلف است تس��هیالت و شرایط الزم برای اجرایی 
 نم��ودن دس��تور العمل به��ره به��رداری و اس��تفاده صنایع از 
سوخت های مشتق شده از پس��ماندها را فراهم کند.در ادامه، 
تعدادی از پیشنهاد های دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به 
تصویب هیات وزیران رسید .با تصویب دولت، میزان مستمری 
مشموالن س��ازمان تامین اجتماعی همانند شاغالن، به میزان 

پانزده درصد مستمری اسفند ماه 1۳9۳ افزایش یافت.
هیات وزیران با توجه به شروع کشت بهاره، میزان پرداخت یارانه 
نهاد ها و عوامل تولید کش��اورزی در س��ال 1۳9۴ شامل انواع 
کودهای شیمیایی، آلی و زیستی، انواع بذر و نهال، بهینه سازی 
مصرف سموم، کود ش��یمیایی و مبارزه باآفات عمومی )هوایی 
و زمینی( اصالح نژاد دام روستایی و توسعه خدمات بهداشتی، 
درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد 
ضد عفونی کننده و مواد بیولوژی��ک را تعیین نمود.دولت آیین 
نامه اجرایی موضوع نوع و نرخ تعرفه هزینه کرد و درآمد حاصل 
از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک 

مرزی را تصویب نمود.
 بر اس��اس این آیین نامه، حق بهره برداری از خدمات عمومی، 
اجاره بهای غرفه، امکان و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول )ترازو 
بزرگ(، پارکینگ)توقفگاه( و نظایر آن در هر بازارچه مشترک 
مرزی به موجب قرارداد، توس��ط استانداری به متقاضیان واجد 
شرایط، اجازه داده می شود و درآمد های حاصل از آن، به ایجاد 
و بهس��ازی امکانات بازارچه های مش��ترک م��رزی، تعمیرات 
 اساسی و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیر ساخت های مورد نیاز
 بازارچه های مشترک مرزی اختصاص یافت.آیین نامه اجرایی 
موضوع پرداخت کمک هزین��ه تحصیلی به ایثارگران، حافظان 
کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کش��وری در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی و موسس��ات پژوهش��ی از دیگ��ر مصوبات هیات 

وزیران در جلسه امروز بود.

معاون اول رییس جمهور از ایران و پاکس��تان به عنوان دو 
کشور تاثیرگذار در منطقه و جهان اسالم یاد کرد و با تاکید 
بر اهمی��ت برقراری امنی��ت در مرزهای دو کش��ور گفت: 
تهران و اسالم آباد باید برای حل مسایل مرزها تالش کنند 
و مرزهای ما باید در زمینه امنیت، صلح و دوس��تی در دنیا 

زبانزد باشد.
 دکتر اس��حاق جهانگیری در دیدار »خرم دستگیر خان« 
وزیر بازرگانی پاکستان، گس��ترش مناسبات با کشورهای 
همسایه را از سیاست های جدی جمهوری اسالمی ایران 
برشمرد و افزود: در این میان پاکستان با توجه به اشتراکات 
فرهنگی، تاریخ��ی و دینی از جایگاه وی��ژه ای برای ایران 

برخوردار است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ما پاکستان را دوست 
نزدیک خود می دانیم و آمادگی داریم در همه زمینه های 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با این کش��ور تبادل نظر 

داشته باشیم.
دکتر جهانگی��ری بابیان اینک��ه ای��ران محدودیتی برای 
توسعه همکاری های اقتصادی با پاکس��تان قائل نیست، 
به ظرفیت های فراوان دو کش��ور برای همکاری در بخش 
های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر نخست وزیر 
پاکستان به تهران، مذاکرات خوبی برای گسترش همکاری 
های اقتصادی صورت گرفت که باید با پیگیری جدی این 

گفتگوها را به نتیجه برسانیم.
مع��اون اول رییس جمه��ور همچنی��ن با ابراز تاس��ف از 
مشکالت و مسایل منطقه و جهان اسالم خاطرنشان کرد: 
متاس��فانه روزانه خون مس��لمانان بی گناه زیادی ریخته 
می ش��ود و کش��ورهای بزرگی چون ایران و پاکستان می 
توانند در حل مس��ایل منطقه و جهان اس��الم نقش ویژه 

ای ایفا کنند.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه هم��ه مس��ایل منطق��ه از طریق 
گفتگ��و و رایزن��ی قاب��ل حل اس��ت، ب��ه اتفاق��ات اخیر 
 در کش��ور یمن اش��اره ک��رد و گف��ت: ایران و پاکس��تان 
می توانند با تشریک مس��اعی نقش موثری در حل بحران 

یمن داشته باشند.
دکتر جهانگیری همچنین با تاکی��د بر اینکه ایران مصمم 
است که مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 را به نتیجه 
برس��اند، تصریح کرد: البته اس��رائیل و تندروهای داخل 
آمریکا تالش می کنند در ای��ن زمینه مانع ایجاد کنند؛ اما 
در صورت توافق شرایط برای همکاری های اقتصادی بیش 

از پیش مهیا می شود.
وزی��ر بازرگانی پاکس��تان نیز در ای��ن دیدار ب��ا تبریک و 
 اب��راز خرس��ندی ب��ه خاط��ر دس��تاوردهای مذاک��رات
هسته ای ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به لغو تحریم ها 

و توسعه اقتصاد ایران منجر شود.
خرم دس��تگیرخان، هدف از س��فر خود به ایران را تالش 
ب��رای توس��عه روابط ب��ه خص��وص در بخ��ش اقتصادی 
عنوان کرد و گف��ت: باید ت��الش کنیم با تقوی��ت امنیت 
 در مرزه��ای دو کش��ور، زیرس��اخت ه��ای تج��اری و 

همکاری های اقتصادی را فراهم کنیم.
وزی��ر بازرگان��ی پاکس��تان با اش��اره به مذاک��رات هیات 
پاکس��تانی با همتایان ایرانی افزود: در این سفر مذاکرات 
خوبی در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت انجام ش��د که 
امیدوارم گامی در جهت توس��عه مناس��بات اقتصادی دو 
کشور باشد.خرم دس��تگیرخان همچنین با تاکید بر لزوم 
روان سازی تجارت و حل موانع پیش روی روابط اقتصادی 
دو کشور خاطرنشان کرد: باید با همکاری مشترک زمینه 
توسعه روابط دو کش��ور را فراهم کنیم تا منجر به کامیابی 

اقتصادی برای دو ملت شود.

 افزایش ۱۵ درصدی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان
 تامین اجتماعی

 مرزهای ایران و پاکستان 
باید در امنیت و صلح زبان زد باشد



یادداشت

 پایان گروگان گیری در خوراسگان
 با تسلیم گروگان گیر 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعالم کرد: مرد جوانی که به 
علت ناراحتی های روحی روانی، اقدام به گروگان گیری در خوراسگان اصفهان 
کرده بود، تسلیم شد.سرهنگ جهانگیر کریمی گفت: مرد ۲۸ ساله ای که به 
علت اختالفات ش��دید خانوادگی و ناراحتی های روح��ی و روانی، در محدود 
کالنتری ۲۳ اصفهان اقدام به گروگان گیری کرده بود، با اقدامات علمی پلیس، 
تسلیم شد. وی با بیان اینکه فرد گروگان گیر با استفاده از روش های روانشناسی 
و مشاوره، آرامش خود را به دست آورد و به تسلیم نیروهای پلیس درآمد، افزود: 
در این عملیات که حدود ۴۰ دقیقه به طول انجامید، گروگان گیر جوان، پس از 
خلع سالح، جهت طی مراحل قانونی و معرفی به مراجع قضایی بازداشت شد 
. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه 
گروگان گیری مذکور، بدون هیچگونه تلفات، مصدومیت و تیراندازی پایان 

یافت.

  بازگشت پس از 13 سال جدایی
 از خانواده 

پسر جواني که در س��ال ۸۱، پس از خروج از منزل، در دام قاچاقچیان انسان 
گرفتار و از خانواده اش دور ش��ده بود، س��رانجام پس از ۱۳ سال تحمل رنج 
دوري، با تالش پلیس آگاهي استان اصفهان، به آغوش خانواده اش بازگشت. 
پدر شصت ساله وي گفت: در سال ۸۱، فرزندي ۲۳ ساله به نام فرهاد داشتم 
که کروالل بود؛ او یك روز از محل زندگي مان براي سرکش��ي به یکي از اقوام 
رفت؛ اما ش��ب هرچه انتظارش را کش��یدیم خبري از او نش��د. به منزل تك 
تك اقوام، دوستان و آشنایان هم س��ر زدیم؛ به بیمارستان ها و حتي پزشکي 
قانوني هم رفتیم؛ اما هیچ اثري از پس��رم نبود .روزها، ماه ها و سال ها گذشت. 
همه جا را گشتم و بس��یاري از شهر و استان ها را جس��تجو کردم. شبانه روز 
با گریه و زاري دعا ک��ردم؛ اما هیچ اثري از فرزندم نیافتم؛ تا اینکه در اس��فند 
ماه سال گذش��ته، درد دلم را به یکي از کارشناسان پلیس آگاهي شهرستان 
بازگو کردم و او هم مرا راهنمایي کرد تا دادخواس��تي در دادسرا تنظیم کنم 
 و گفت ان شاءاهلل پسرت پیدا مي ش��ود و از این دلتنگي رهایي پیدا مي کني .

با اظهارات این پیرمرد موضوع به پلیس آگاهي ارجاع داده ش��د و تحقیقات 
و جس��تجوهاي ویژه براي یافتن اثري از پسر گمش��ده آغاز شد و در همین 
جس��تجوها، کارآگاهان س��وابقي از فرهاد در شهرستان ش��هرضا در ۸ سال 
پیش پیدا کردند و با اخذ س��وابق وي از آگاهي و تطبیق آثار انگش��ت وي در 
سیستم اداره آگاهي، دوباره س��وابقي از او در شهر خوي در آذربایجان شرقي 
یافتند. تحقیقات حاکي از آن بود که فرهاد ناخواسته در دام قاچاقچیان انسان 
گرفتار شده و در حین خروج از کشور دستگیر شده است. ماموران با اخذ نیابت 
مقام قضایي و هماهنگي پلیس آگاهي آذربایجان شرقي به شهر خوي رفته و 
تحقیقات گسترده خود را در آن شهر دنبال کردند تا اینکه توانستند با همکاري 
کارآگاهان پلیس آگاهي این شهر ردپایي از فرهاد در یك رستوران پیدا کنند. 
در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد، صاحب رستوران، وي را به عنوان 
فرزندخواندگي قبول کرده و همین روزها در حال سروسامان دادن به زندگي 

وي است که با همکاري صاحب رستوران، فرهاد به پدرش بازگردانده شد.

 برخورد قانونی با حفر چاه های غیرمجاز
 در بستر زاینده رود 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: قرار شد امسال 
چاه های غیرمجاز که در بستر زاینده رود حفر شده، پر شود و با عوامل 
آن برخورد قانونی صورت گی��رد. حمید ظهرابی اظهار داش��ت: همه 
انس��ان ها باید در حفظ، حراس��ت و پاک س��ازی زمینی که این روزها 
وضعیت خوبی ندارد، تالش کنند. وی با قدردانی از حضور دوستداران 
محیط زیست و تشکل های زیس��ت محیطی در این پاک سازی افزود: 
جلسه شورای حفاظت از آب استان اصفهان به ریاست استاندار اصفهان 

تشکیل شد و تصمیم های جدی و خوبی در این روز گرفته شد.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
ش��عار روز زمین پاک با حفاظت از آب و خاک گفت: افراد غیر مسوول 
در این منطقه پالس��تیك و مواد زاید رها کرده که به ط��ور نمادین با 
پاک س��ازی این منطقه کمك کوچکی به حفظ محیط زیس��ت ش��د. 
جمعیت طبیعت یاران، زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و اعضای 
هیات کوهنوردی از جمله تشکل های زیست محیطی بودند که در این 

پاک سازی حضوری فعال داشتند.

  دانشگاه صنعتی اصفهان 
در جمع برترین دانشگاه های جهان

دانشگاه صنعتی اصفهان با کس��ب رتبه ۳5۰ تا ۴۰۰ در جمع برترین 
دانش��گاه های جهان قرار گرفت. در تازه ترین فهرس��ت منتشر شده 
 توس��ط Times Higher Education درب��اره رتب��ه بن��دی 
دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی جهان دانش��گاه صنعتی اصفهان با 
کسب رتبه ۳5۰ تا ۴۰۰ در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفت. 
انستیتو فناوری کالیفرنیا )کلتك( با کسب 9۴/۳ درصد امتیاز )از ۱۰۰ 
امتیاز ممکن( در صدر قرار دارد و چهار جایگاه بعدی این فهرس��ت به 
ترتیب به دانشگاه هاروارد، آکس��فورد، استنفورد و کمبریج اختصاص 
یافته اس��ت. همچنین دانش��گاه های MIT، پرینس��تون، کالیفرنیا 
)برکلی(، کالج س��لطنتی لندن و یل در رتبه های پنجم تا دهم برترین 
دانشگاه های جهان قرار دارند. همچنین در ۱۰۰ دانشگاه نخست این 
فهرست نام ۱۲ دانشگاه آس��یایی نیز به چشم می خورد که عبارتند از: 
دانش��گاه توکیو از ژاپن با رتبه ۲۳، دانشگاه ملی سنگاپور۲5، دانشگاه 
هنگ کنگ ۴۳، دانشگاه پکینگ از چین ۴۸، دانشگاه تسینگوا از چین 
۴9، دانشگاه ملی سؤول از کره جنوبی5۰، دانشگاه ملی علوم و فناوری 
هنگ کنگ5۱، انستیتو علوم و فناوری های پیشرفته از کره جنوبی5۲، 
دانشگاه کیوتو از ژاپن 59، دانشگاه فنی نانیانگ از سنگاپور۶۱، دانشگاه 
علوم و فناوری پوهانگ از کره جنوبی ۶۶، دانش��گاه فنی خاورمیانه از 

ترکیه ۸5.

 طرح تولید برق از پسماند شهر
 به روش هضم بی هوازی 

با عقد قرارداد بین ش��هرداری اصفهان و ش��رکت ICC»شرکت کود 
آلی ایران متعلق به شهرداری اصفهان«، به صورت رسمي طرح تولید 
برق از پس��ماند ش��هر اصفهان به روش هضم بی هوازی، کلید خورد. 
 مسوول توس��عه پایدار ش��هرداری اصفهان گفت: جلوگیری از انتشار 
آلودگی های ناش��ی از دفن پسماندهای ش��هری در خاک، جلوگیری 
از انتشار گاز متان ناش��ی از روش های هوازی تولید کمپوست به هوا 
و همچنین تولید انرژی و کود مرغوب از جمله انگیزه های ش��هرداری 
اصفهان برای اجرای پروژه هاضم بی هوازی یا دایجستر پسماند شهر 
اصفهان است.میریان با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان از سال ۱۳9۱ 
مطالعات و بررس��ی های اولیه برای اجرای این پروژه را پیگیری کرد، 
افزود: اساس این پروژه مبتنی بر تولید گاز متان ناشی از واکنش های 
بی هوازی در مواد ارگانیك موجود در پسماندهای شهری می باشد که 
پروژه مشابه در شهر تهران نیز بدین منظور آغاز به کار کرده است. وی 
گفت: شهرداری اصفهان قصد دارد در ادامه این مسیر، از طریق شرکت 
ICC، طرح تولید انرژی به روش بی هوازی را اجرا کند؛ به طوری که 
مزایای آن برای همه شهرهای کشور قابل استفاده باشد. مسوول توسعه 
پایدار شهرداری اصفهان افزود: پس از دستیابی به نتایج اولیه، ساختار 
اجرایی ش��دن این پروژه در سایر اس��تان ها نیز با رعایت تفاوت های 

موجود، از طریق شرکت ICC فراهم خواهد شد. 

تکمیل طراحی روگذر ۲۵ آبان 
مدیر عامل سازمان طراحي و فني مهندسي شهرداري اصفهان با اشاره 
به تکمیل طراحی روگذر ۲5 آبان اظهار داش��ت: این پروژه ش��اخص 
شهری آماده مناقصه و ش��روع عملیات اجرایی شد. مصطفی بهبهانی 
گفت: این روگذر جهت حل مشکالت ترافیکی تقاطع ۲5 آبان در امتداد 
خیابان شهید باهنر و عمود بر خیابان کاوه احداث می شود و از جنس 

بتن پیش تنیده و با حدود ۶۰ متر دهانه خواهد بود. 
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رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: ش��هر اصفهان 
از حمای��ت بخش خصوص��ی در بهداش��ت و درمان 
محروم است و تمام بار این مسوولیت را دولت به دوش 

می کشد.
غالمحس��ین صادقیان با بیان اینکه تنها ۲5 درصد از 
سالمت جامعه به بهداش��ت و درمان و علوم پزشکی 
مربوط است، اظهار داشت: 75 درصد از عوامل مربوط 
به س��المت عموم مردم جامعه مربوط به تعامل بین 
ارگان هاست که مغفول مانده و باید مورد توجه بیشتری 
قرار گیرد. رییس کمیس��یون بهداش��ت، س��المت و 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به تشکیل س��ه کمیته غذا، خدمات شهری و ارتقای 
سالمت در شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در این 
راستا شورای چهارم سعی بر برنامه ریزی و ایجاد هم 
افزایی بین ارگان ها به منظور حل مشکالت و ارتقای 

سالمت شهروندان اصفهانی در تمام ابعاد را دارد.
تدوین سند سالمت شهر اصفهان

وی با اشاره به تدوین سند سالمت شهر اصفهان افزود: 
با رونمایی از این سند و انعقاد تفاهم نامه با بهزیستی، 
دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش می توان در 
بخش سالمت ش��هروندان، گام های موثری برداشت. 
صادقیان به بازدید از بیمارس��تان های مختلف شهر 

اصفهان و بررسی مشکالت آنها اشاره کرد و افزود: در 
این راستا باید یادآور شوم که برخی از بیمارستان های 
اصفهان وضع نامناسبی دارند و باید به آنها رسیدگی 

شود.
وی با اشاره به عدم فعالیت بخش خصوصی در بهداشت 
و درمان استان اصفهان گفت: اصفهان برخالف دیگر 
کالن شهرهای کش��ور از حمایت بخش خصوصی در 
قسمت بهداشت و درمان برخوردار نیست و از این رو 
تمام بار درمانی این استان بر روی دوش دولت است. 
رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر برخی معضالت 
ایجاد شده در بخش بهداشت مواد غذایی و به ویژه میوه 
و س��بزیجات اظهار داش��ت: باید یادآور شوم که عدم 
شناسنامه دار بودن این دسته از مواد غذایی مردم یکی 

از مشکالت موجود در کشور است.
وی شناسنامه دار ش��دن مواد غذایی و به ویژه میوه و 
سبزیجات را در راستای افزایش ارتقای سالمت جامعه 
ضروری دانست و اظهار داشت: با شناسنامه دار شدن 
این مواد پیگیری های الزم در خصوص هرگونه مشکلی 
در حوزه مواد غذایی امکان پذیر خواهد شد. صادقیان با 
اشاره به موقعیت شهر اصفهان در خصوص جمع آوری 
پسماند ادامه داد: ش��هر اصفهان در بحث جمع آوری 
پسماند و به ویژه پس��ماندهای بیمارستانی در کشور 

بی نظیر است. وی اضافه کرد: بهره برداری از پروژه های 
تکمیلی دفع پس��ماند یکی از درخواست های شورای 
چهارم، از شهرداری اصفهان است که امیدواریم هر چه 

زودتر محقق شود.
اصالح ساختاری سازمان میادین میوه و تره 

بار شهرداری اصفهان
رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان اصالح ساختاری سازمان 
میادین میوه و تره بار ش��هرداری اصفهان را نیز از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در شورای چهارم دانست و گفت: 
بر این اساس با تشکیل جلساتی به دستگاه های مربوطه 
در خصوص نظارت بر کیفیت و سالمت مواد غذایی ارائه 
شده در بازارهای مختلف ش��هرداری برنامه ریزی های 
خوبی دنبال شده است.وی افزایش نظارت بر روند تولید 
و توزیع مواد غذایی در شهر اصفهان را به دنبال اجرای 
مصوبه مسکوت مانده استانداری در خصوص سالمت و 
امنیت مواد غذایی دانست و اضافه کرد: از دیگر مطالبات 
شورای چهارم از مسووالن مواد غذایی استان اصفهان، 
ارتقای کیفیت نان موجود در سطح شهر اصفهان است.

صادقیان بازیافت نامناس��ب نخاله را از معضالت اصلی 
شهر اصفهان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمار اعالم شده 
از سوی شهرداری روزانه بیش از چهار تن پسماند نخاله 
در شهر اصفهان تولید می شود و شهرداری تنها نسبت به 
دفن آنها اقدام می کند که این امر معضل و تهدید بزرگی 

برای شهر اصفهان است.
ساماندهی مشاغل تهدید کننده سالمت 

شهروندان
وی ساماندهی مشاغل تهدید کننده سالمت شهروندان 
اصفهان را یکی از برنامه های در دس��تور کار شهرداری 
اصفهان دانست و افزود: تاکنون زمین  هایی را برای این 
اقدام در دس��تور کار قرار داده اند که برخی از اصناف از 

جمله ریخته گران از آن استقبال کرده اند.
رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان اینکه تعیین 
پیوست س��المت برای پروژه های ش��هری نیز از دیگر 
درخواست های شورای شهر از شهرداری است، افزود: در 
این راستا مقرر شده است که پروژه های شهرداری دارای 
پیوست سالمت باشند و نتیجه تاثیرگذاری این پروژه ها 

بر سالمت شهروندان ارائه شود.
وی با اشاره به معضالت موجود در منطقه ۱۴ شهرداری 
اصفهان و به ویژه در بخش حصه، ادامه داد: در این راستا 
نس��بت به ارایه خدمات در این بخش از ش��هر اصفهان 

تذکراتی را خواهم داد.

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای شهر گفت ؛

قهر بخش خصوصی با بخش درمان اصفهان

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث
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سفیر کشور ویتنام گفت: این فقط زیبایی ظاهری شهر اصفهان 
نیست که این شهر را بی نظیر کرده اس��ت؛ بلکه خلق و خوی 
مردمان این ش��هر و هنرمندی آنان اس��ت که هویت��ی زیبا به 
اصفهان بخش��یده اس��ت. هونگ تك، در بازدی��د از هفتمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری اصفهان و در دیدار با 
مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، 
اظهار داش��ت: از کودکی ب��ه فرهنگ ایرانی عالق��ه مند بودم، 
موسیقی ایرانی را دوست داشتم و در مورد پارس و ایران زمین 
شنیده بودم. در جوانی هزار و یك ش��ب را مطالعه کرده ام و به 
صنایع دستی ایران نیز بسیار عالقه دارم و این عالقه به فرهنگ 

ایران باعث شده است برای چهارمین بار به اصفهان سفر کنم.
وی با اشاره به اینکه تکنولوژی و فناوری های کشور ایران نیز در 
ویتنام شناخته شده است، اظهار داشت: من در هر بار سفر، به 
موفقیت هایی تازه از ایرانیان برخورد کرده ام و هر بار چیزهای 
 متفاوت و جذاب تری از پیش��رفت ها و فرهن��گ کهن ایرانی 
دیده ام. س��فیر کش��ور ویتنام افزود: تصویر هنرمندانی که در 
 بازارهای اصفهان مش��غول کار هس��تند، هرگ��ز از ذهنم پاک 
نمی ش��ود و این س��خت کوش��ی و هنرمندی آنان اس��ت که 
 زیبایی این ش��هر را تکمیل کرده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان نیز گفت: ایرانیان 
شناخت زیادی از توانمندی های صنعتی، اقتصادی و گردشگری 
کشور ویتنام ندارند و این امر یکی به دلیل بعد مسافت و دیگری 
به دلیل نبود ارتباط دو کشور بوده است. رسول محققیان تاکید 
کرد: ما عالقمندیم این ارتباط و ش��ناخت را از طریق برگزاری 
نمایشگاه های متقابل و مشترک در ایران و ویتنام ایجاد کنیم. 
وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین راه ها برای شناساندن ویتنام 
امروز به مردم ایران و جهان، نمایش��گاه ها اس��ت، افزود: بدون 
 ش��ك ارتباطات تجاری پایدار و مفید به توس��عه روابط منجر
  می ش��ود. م��ردم ایران فق��ط ویتن��ام را در ش��رایط جنگ و
 رشادت های مردمش می شناسند که این نقطه ای قوت برای 

این کشور است؛  اما در مورد ویتنام امروز، آگاهی کمی دارند. 

معاون فرهنگی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: باتوجه به 
شکایت کارگران درسال قبل مشخص می شودکه در 97درصد 
موارد روابط کارگر و کارفرما خوب بوده و ش��کایات از دو و نیم 
درصد کارفرمایان صورت گرفته است. محمدرضا پرنده اظهار 
داشت: با توجه به اینکه جمعیت کارگری در استان بالغ بر یك 
میلیون نفر است؛ بنابراین ش��کایت ۲۴ هزار کارگر از کارفرما 
نشان می دهد که شکایات تنها از بخش کوچکی از کارفرمایان 

صورت گرفته است.
وی گفت: کارگرانی هم که اخراج می شوند با پرداخت حق بیمه 
بیکاری تا یك سال، کارگر فرصت دارد که شغل مورد نظر خود 
را پیدا کند. معاون فرهنگی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با اظهار اینکه مس��ووالن دولتی باید بدانند اگر 
خود نمی توانند کارآفرین باش��ند، حداقل موانع کارآفرینان را 
حذف کنند، اظهار داشت: کارآفرینان خوب و الیقی در سطح 
استان اصفهان داریم که از صفر کار خود را آغاز کردند و امروز به 
جایی رسیده اند که برای کارگران زیادی اشتغال ایجاد کردند و 

الزم است این افراد شناسایی و مورد تجلیل واقع شوند.
وی با بیان اینکه دو هزار و ۳9۶ کارآفرین در سایت اداره کل کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد ۳۰ نفر 
به عنوان کارآفرین برتر استان شناسایی شدند و پنج کارآفرین 
برتر به کشور معرفی شدند. معاون فرهنگی اداره کل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: استانداری توجه ویژه ای به 

جامعه کارگری دارد و در راستای حل مشکالت کارگری اهتمام 
ویژه ای به خرج می دهد. وی با اظهار اینکه در هفته کار و کارگر، 
 تالش کردیم که از توان رسانه ملی برای گرامی داشت این اقشار 
زحمت کش اس��تفاده ش��ود، گفت: برگزاری جش��ن برای ده 
هزار کارگر به همراه خانواده هایش��ان در میدان امام علی )ع( 
اقدامی است که امسال برای قدردانی و ش��ادمانی این جامعه 

صورت دادیم. 
پرنده افزود: مس��ابقات قرآن و نهج البالغ��ه جامعه کارگران با 
شرکت بیش از ۲۱5 نفر از کارگران استان اصفهان برگزار شد 
که از ۱۸ نفر منتخب این مس��ابقات که به مرحله کشوری راه 

یافتند، تجلیل می شود.

معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری ضم��ن بیان اینک��ه نزدیك ب��ه ۳۳ هزار 
روس��تا و آبادی کش��ور تخلیه شده اس��ت، گفت: 
ام��روز ۶۴ ه��زار روس��تا داریم ک��ه از ای��ن تعداد 
 حدود ۳9 هزار روس��تا باالی ۲۰ خان��وار و بقیه زیر

 ۲۰ خانوار است که تالش می کنیم این روستاها از 
سکنه خالی نشوند. 

س��یدابوالفضل رضوی افزود: نرخ رشد اقتصادی ما 
قرار بود در برنامه پنجم توس��عه، هشت درصد باشد 
که متاسفانه از این نرخ بسیار فاصله داریم. قرار بود 
نرخ بیکاری و تورم نیز تك رقمی باشد که متاسفانه 

 این چنین نیز نش��ده اس��ت. بزرگترین علت این موضوع این بود که هم مردم را در
 فعالیت های اقتصادی وارد نکردیم و هم به مردم در مدیریت اقتصادی باور نداشتیم. 
وی گفت: متاس��فانه فراهم آوردن برنامه مش��ارکت اقتصادی مردم برای برخی ها 
سخت است و عده ای هم که باور دارند، چون کار سختی است وارد نمی شوند.  معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، اظهار کرد: ما مردم را به جهتی 
سوق نمی دهیم که از دست رنج خود درآمد کسب کرده و منتظر پیامك واریز یارانه 
نباشند.  رضوی تصریح کرد: ۲۱ میلیون و 5۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور روستایی و 
عشایری است که بی توجهی به روستاها و عشایر به معنی افزایش حاشیه نشینی در 
شهرها خواهد بود.  وی گفت: هرکدام از ما که به عنوان مسوول بر صندلی تکیه زده 
 ایم، باید جوابگوی این مشکالت باشیم و مردمی که می بینند و در مسوولیت نظارت،

 نمی گویند، باید جوابگو باشند. 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار داشت: توسعه توسط 

همه انجام می شود، می خواهیم مشارکت همگانی 
صورت گیرد تا توسعه اقتصادی فراهم شود و برای 
رفع مشکالت اقتصادی باید بخش خصوصی بزرگ 
و دولت کوچك شود که این سیاست، سیاست دولت 
تدبیر و امید اس��ت.  وی افزود: اعالم کرده ایم برای 
تحقق فرمان مقام معظم رهب��ری و اجرای فرمان 
امام راحل؛ مردم را در اقتصاد وارد کنیم و از مجلس 
تش��کر می کنیم که در بودجه 9۴ دو کمك خوب 
برای روستاها در نظر گرفته و ۲5۰ میلیارد تومان 
اعتبار روستایی را به ۳5۰ میلیارد تومان رساندند و 
5۰۰ میلیون دالر برای تامین آب روستاها اختصاص 
دادند. رضوی تصریح کرد: اعتباراتی که مختص روستاها در سال جاری است، نسبت به 
سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این امر به معنای توجه ویژه دولت یازدهم 
به روستاهای کشور است و مبنا را برای توسعه روستاها، مشارکت خود مردم روستا قرار 
داده ایم.  وی گفت: روزی که مردم روستاهای ایران شرکت داشتند، هنوز دنیا معنی 
شرکت را نمی دانست و یکی از نواقص ما مستندسازی نکردن این موضوعات است. 
زنان در فعالیت اقتصادی روستا نقش بزرگی داشته اند و مردم روستا فرهنگ مشارکتی 
دارند. افراد تحصیل کرده زیادی در روستاها هستند و از این حیث مشکل مدیریتی 
نداریم. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: گفته ایم در 
شرکت های ۲۰۰ خانواری، هر خانوار روستایی دو میلیون تومان بیاورد و دولت چهار 
برابر به شرکت وام با نرخ سه درصد می دهد و طرح را خود مردم تعریف کند و در غیر 
این صورت استان و شهرستان باید طرح را تعریف کند و این طرح در همه روستاهای 

کشور در نظر گرفته شده است.

سفیر کشور ویتنام؛ 

تصویر هنرمندان اصفهانی از ذهنم پاک نمی شود
معاون فرهنگی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد ؛

شکایات ۲4 هزار کارگر  اصفهانی از کارفرما 

33 هزار روستا و آبادی کشور خالی از سکنه 
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آگهی مزایده عمومی 
چوب )پالت( و تخته ضایعاتی

 شركت فوالد سفيد دشت 
چهارمحال و بختياری در نظر دارد چوب و 

تخته های ضايعاتی خود را به ميزان تقريبی 
60 تن از طريق مزايده عمومی به فروش 

برساند. لذا از متقاضيان دعوت می شود جهت 
دريافت اسناد مربوطه و بازديد از مورد مزايده 
از تاريخ نشر آگهی به مدت 3 روز به آدرس: 

 شهركرد – كيلومتر 35 جاده 
شهركرد _ بروجن – شركت فوالد سفيد 
دشت چهارمحال و بختياری واحد خريد 

مراجعه و يا با شماره تلفن 03834264564 
داخلی 252 تماس حاصل نمايند.

»آگهی فراخوان « نوبت  اول
 با اطمینان بسازید    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

شناسایی متقاضی 1 
04-94اجاره 

شناسایی متقاضیان اجاره سالن آمفی تئاتر ذوب آهن واقع در 
فوالدشهر محله B1 با در نظر گرفتن برنامه تعمیرات، بازسازی 

سالن و نگهداری فضای سبز
94/2/1694/2/16

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت  دوم شماره 800/1931(

    روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: 

-واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعميرات جايگاه سوختگيری گاز طبيعی فشرده )CNG( قلعه شور.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

-ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 71/500/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه.
به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی( و شناسه واريز 26.100.000.026 به نام شركت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه.
 مهلت اع�الم آمادگ�ی و دریافت اس�ناد: به م�دت دو هفت�ه ازتاري�خ آگه�ی نوب�ت دوم من�درج در روزنام�ه كه از س�ايتهای
 http://iets.mporg.ir  و       www.monaghese.niopdc قابل رؤيت می باشد. ضمنًا مناقصه گران می توانند مدارک را از آدرس 

اصفهان – خيابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزين – امور قراردادها دريافت نمايند. تلفن: 36244618.
شرایط متقاضی:

.CNG مورد تأييد مدير طرح CNG كليه شركتهای مجاز بهره برداری از جايگاه های-
-عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهای سنوات گذشته.

ضمناً متن آگهی در سايت www.shana.ir.قابل رؤيت می باشد.

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 منطقه اصفهان

.ir

چاپ دوم 



يادداشت

گشتی در اخبار

باسابقه ترين رويداد خودرويی 
بین المللی برای چینی ها

به لطف حضور برندهای جهانی و فعالیت خطوط مونتاژی آن ها در 
چین، در هر دوره شاهد اس��تقبال باالی خودروسازان معتبر از این 
نمایشگاه هستیم و نام اتوشانگ های در کنار نام دیگر نمایشگاه های 

بین المللی مهم؛ مانند دیترویت، پاریس و توکیو ثبت شده است.
پول نیوز، مازیار دانیالی - اتوش��انگ های یا نمایش��گاه بین المللی 
خودروی ش��انگ های یک��ی از رویداده��ای معتبر دنی��ای خودرو 
محسوب می شود که هر دو سال یک بار در شهر شانگ های کشور 
چین برگزار می شود. س��ابقه برگزاری این نمایشگاه به سال 1985 
میالدی باز می گردد که از این منظر باسابقه ترین رویداد خودرویی 
بین المللی برای چینی ها به شمار می رود. به لطف حضور برندهای 
مختلف جهانی در کشور چین و فعالیت خطوط مونتاژی آنها در این 
سرزمین پهناور، در هر دوره شاهد استقبال باالی خودروسازان معتبر 

جهانی از این نمایشگاه هستیم.
نام اتوش��انگ های در کنار س��ایر رویدادهای معتبر جهان خودرو؛ 
 مانند نمایشگاه های بین المللی دیترویت، پاریس و توکیو در تقویم 

بین المللی ثبت شده است.
امس��ال)2015( نیز برندهای بین المللی با آخرین دس��تاوردهای 
خود در نمایشگاه خودرو شانگ های حاضر شده و رقابت نزدیکی را 
با یکدیگر دنبال می کنند. از مدل ه��ای روز با جدیترین فناوری ها 
گرفته تا مفهومی های فضایی، محص��والت متنوعی برای بازدید در 

نمایشگاه حضور دارند.

تعیین مشاور ايرانی خط لوله 
صادرات گاز کشور به عمان تا هفته 

آينده
مش��اور ایرانی خط لوله صادرات گاز کش��ور به عمان تا هفته آینده 
تعیین می ش��ود. اختالف نظر بر سر تعیین مس��یر خط لوله انتقال 
دهنده گاز  ایران به عمان، هیاتی از این کش��ور را به ایران کشاند تا 
عالوه بر تعیین مسیر، مشاور انجام مطالعه خط لوله 200 کیلومتری 
از کوه مبارک به بندرصحار عمان نیز انتخاب شود. این پروژه در دو 
بخش زمینی و دریایی تعریف شده است؛ بخش زمینی این پروژه از 
رودان به کوه مبارک به طول تقریبی 200 کیلومتر و بخش دریایی از 
کوه مبارک به بندر صحار نیز 200 کیلومتر است. قرار است مطالعات 
مهندسی  در دو بخش دریایی و زمینی به صورت همزمان انجام شود 

تا خللی در اجرای این دو خط به وجود نیاید.
علیرضا کاملی، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از انتخاب 
مشاور ایرانی برای انجام مطالعات مهندس��ی پایه و مسایل دریایی 
صادرات گاز به عمان در هفته آینده خب��ر داد و گفت: صادرات گاز 
به عمان نیازمند مذاکره بیشتر اس��ت. هیات عمانی از شرکت های 
منتخب برای مش��اوره بازدید کرده و توانایی های فنی و مهندس��ی 

مشاوران منتخب را مورد بررسی قرار داده است.
البته قیمت گاز صادراتی به عمان نیز هنوز تعیین نشده است. به گفته 
کاملی قرار است بعد از کارهای مربوط به مطالعات مهندسی و پایه 
خط لوله دریایی برای صادرات گاز به عمان، دو کشور بر سر چگونگی 
صادرات گاز و نحوه خرید گاز عمان از ایران با یکدیگر مذاکره کنند.

 شهریور سال 1392 در حاشیه سفر س��لطان قابوس؛ پادشاه عمان 
به ایران یک یادداش��ت تفاهم برای صادرات گاز ایران به این کشور 

امضا شد؛ اواخر همان سال نیز این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد شد.

هیچ تولیدکنندای در سال ۹۳ 
تسهیالت کم بهره نگرفت

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س با بی��ان اینکه 
امیدواریم در بودجه س��ال 9۴ س��هم تولید به نحوه مناسبی 
پرداخت شود، افزود: به اعتقاد بنده در سال 93 هیچ رقمی از 

منابع قانون هدفمندی به بخش تولید اختصاص پیدا نکرد.
سید محمد بیاتیان، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس از وزیر 
صنعت انتظار داشتند تا موضوع یارانه تولید را بیشتر پیگیری 
می کرد، اظهار داشت: در بودجه سال 93 فقط حرف اختصاص 
پنج هزار میلیارد تومان به بخش تولید ش��د و در عمل اتفاق 

خاصی در این حوزه نیفتاد.
وی  افزود: آق��ای نوبخت در ماه های پایانی س��ال گذش��ته 
صحبت های مختلفی از اختصاص یارانه به بخش تولید کرد، 
اما به اعتقاد بنده هیچ رقمی از منابع قانون هدفمندی به بخش 

تولید اختصاص پیدا نکرده است.
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صندوق بین المللی پول با انتش��ار گزارش��ی، پنج مولفه 
مهمی که را که در سال های آینده به اقتصاد جهان شکل 
می دهد، معرفی کرده اس��ت؛ از کندی رش��د اقتصادی 
آمریکا گرفته، تا تداوم قیمت های پایین نفت و مواد اولیه.
جدیدتری��ن داده های منتش��ر ش��ده ازس��وی صندوق 
بین المللی پول )IMF(، شاکله های اصلی اقتصاد جهان 
در س��ال آینده را به صورت اجمالی نش��ان می هد که به 
گزارش پایگاه اینترنتی الیومینت، به برخی از مهمترین 

این رویدادها اشاره می کنیم.
اصالح چشم انداز رشد اقتصادی آمريکا با نرخ کمتر
درگزارش ماه آوریل IMF، با عنوان »چشم انداز اقتصاد 
جهان« یا WEO، پیش بینی شده، حجم GDP آمریکا، 
در سال 2015 میالدی، 3/1 درصد رشد کند که این نرخ، 

0/5 درصد پایین تر از برآوردهای قبلی است.
بنابراین، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا حاال که 
IMF معتقد اس��ت درحال حاضر، رشد اقتصادی آمریکا 
به اندازه ای نیست که تا پیش  از این تصور می شد، فدرال 
رزرو در نهایت امسال، نسبت به اعمال سیاست خود مبنی 
بر افزایش نرخ بهره اقدام خواهد ک��رد یا خیر؟ همچنین 
این نکته را نیز باید درنظر داش��ت ک��ه IMF، همچنین 
پیش بینی کندی، رشد آمریکا در س��ه ماهه چهارم سال 

2016 و رسیدن این نرخ به2/8 درصد کرده است.
درواق��ع، بانک اطالعات��ی گ��زارش WEO، پیش بینی 
می کند نرخ رش��د تولی��د ناخالص ملی آمریکا در س��ال 
2017، به 2/7 درصد کاهش یابد. نرخ GDP آمریکا در 

سال 2018، حتی از این هم پایین تر خواهد بود.
حفظ نرخ رشد GDP هند در رقم 8 درصد تا سال 

2020
IMF در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی 
جهان، نرخ رشد GDP هند را برای سال  مالی جاری، به 
7/5 درصد افزایش داد. این رقم، افزایشی 1/2 درصدی را 
نشان می دهد و شکی نیست که این افزایش به دلیل اصالح 

نرخ رشد ازسوی اداره آمار دولتی هند، رخ داده است.
در اینجا یک نکته به چش��م می خورد؛ بان��ک اطالعاتی 
گزارش WEO نشان می دهد، رشد تولید ناخالص ملی 
هند، تا س��ال 2020 میالدی، از رقم هش��ت درصد فراتر 
نخواهد رفت که این رقم با نرخ پیش بینی ش��ده ازسوی 

دولت هند، بسیار متفاوت است.
برپایه یک بررس��ی اقتصادی در هند، پیش بینی می شود 
اقتصاد این کشور در طول س��ال مالی جاری حدود 8/1 
 IMF ،الی 8/5 درصد رشد داشته باش��د. به عبارت دیگر
همچنین درباره چین انتظار دارد که رش��د اقتصادی این 

کشور، در سال 2017،  نهایتا 6 درصد خواهد بود و پس از 
آن اندکی افزایش خواهد یافت.

هنجار جديد در رشد اقتصادی جهان
»کریس��تین الگارد«، رییس صن��دوق بین المللی پول از 
بروز یک هنجار جدی��د؛ یعنی ادامه روند طوالنی رش��د 
پایین برای اقتصاد جهان خبر می دهد. »الرنس سامرز«، 
اقتصاددان، نیز نسبت به وقوع دوره یک رکود مزمن برای 

جهان هشدار می دهد.
همچنی��ن IMF، در گزارش چش��م انداز اقتصادی خود 
برای سال 2015، تغییری در پیش بینی های خود از نرخ 
 GDP جهان اعمال نکرده و اعالم کرد رشد ،GDP رشد
در جهان کند؛ اما مس��تمر خواهد بود. بااین حال، انتظار 
می رود، رش��د اقتصادی جهان، همچنان پایین تر از چهار 

درصد باقی بماند.
پايین ماندن قیمت نفت و مواد اولیه

پس از س��قوط اخیر قیمت ها، IMF انتظار دارد قیمت 
نفت از سال 2016، شروع به افزایش کند؛ اما پیش بینی 
می ش��ود قیمت محصوالت غیرس��وختی، در سال آینده 

اندکی افزایش یابد.
درحالی که پیش بینی می شود شاخص قیمت مواد اولیه 
IMF، که شامل مواد اولیه نفتی و غیرسوختی می شود، 
از س��ال 2016 به بعد افزایش یابد، انتظار می رود، نمایه 
قیمت مواد غیرسوختی و قیمت مواد ورودی صنایع شامل 
محصوالت خام کشاورزی و فلزات، به روند کاهشی خود 
ادامه ده��د. بنابراین، پیش بینی می ش��ود، نرخ تورم نیز 

همچنان پایین بماند.
پايین ماندن حجم تجارت جهانی

آیا دوران سرمس��تی ناشی از جهانی س��ازی را پشت سر 
، WEO در گ��زارش ماه آوری��ل IMF گذاش��ته ایم؟ 

چش��م انداز خود از رش��د حجم مبادالت جهانی را 0/1 
درصد برای س��ال 2015 و  0/6 درصد برای سال 2016 

میالدی کاهش دهد.
س��ازمان تجارت جهانی نی��ز به تازگ��ی پیش بینی کرد: 
احتماال درس��ال 2015 و 2016 میالدی ش��اهد بهبود 
ناچیز در حجم مبادالت جهانی هس��تیم ک��ه این اتفاق 
حاصل سه سال توسعه ضعیف در بخش مبادالت تجاری 

جهان است.
 اقتصاددانان ای��ن نهاد اع��الم کردند: رش��د حجم کلی 
مبادالت در دوس��ال آینده، همچنان پایین تر از میانگین 

ساالنه 5/1 درصدی از سال 1990 میالدی خواهد بود.
رشد ناچیز حجم مبادالت تجاری جهان در سال 201۴، 
از سومین س��ال متمادی خبر می دهد که حجم تبادالت 
جهانی کمتر از سه درصد رشد می کند. نرخ رشد مبادالت 
تجاری حدفاص��ل س��ال های 2012 و 201۴، تنها 2/۴ 
درصد بوده که این نرخ، کندترین نرخ رشد ثبت شده در 
یک دوره سه ساله است که در آن حجم مبادالت جهانی 

درحال گسترش بود.

گزارش صندوق بین المللی پول؛

پنج واقعیت اقتصاد جهان در پنج سال آینده
خطای انسانی، عامل حادثه 

مرگ بار فیروزکوه
نماینده وزارت راه و شهرسازی، محرومیت دو ساله راننده 
اتوبوس حادثه دیده محور فیروزکوه را که منجر به کشته 
شدن 12 نفر از هموطنان شد، تایید کرد و گفت:شرکت 
مربوطه این اتوبوس نیز 6 ماه مجاز به فعالیت نخواهد بود.

 هدایتی نیک خان افزود: این خودرو طبق مدارک موجود 
معاینه فنی داشته است و کنترل کیفیت و معاینه فنی را 

پاس کرده بود.
وی درباره اقدامات نظارتی وزارت راه از کیفیت خودروهای 
اتوبوس اسکانیا نیز گفت : خوشبختانه در سال 93 با اعالم 
فراخوان، همه اتوبوس های اسکانیا کنترل فنی و رفع نقص 
شدند که این مس��اله باعث کاهش حوادث مربوط به این 

خودروها نسبت به سال 92 شده است .
وی با بی��ان اینک��ه وزارت راه درصدد گس��ترش کنترل 
آن الین و لحظه ای مس��یرهای ش��ریانی کش��ور است، 
گفت: ب��ر این اس��اس ظرف حداکثر س��ه س��ال 1880 
 دس��تگاه س��امانه کنترل��ی در ش��ریان ه��ای اصل��ی

 جاده ای کشور نصب خواهند شد.
 رییس پلیس راه راهور نیز گفت: مدارک ظاهری نش��ان 

می دهد که راننده نتوانسته خودرو را کنترل کند.
س��رهنگ حمیدی افزود: باید علت اصلی کنترل نشدن 
اتوبوس و همچنی��ن عمل نک��ردن ترمز در ش��یب هم 

بررسی شود .
وی افزود: پلیس راهور همچن��ان به صورت جدی پیگیر 

حقوق مردم به ویژه در جاده هاست .
وی خاطر نشان کرد : پیگیری پلیس باعث شد تا مشکالت 
مربوط به خودرو هوو، پیگیری و رسانه ای شود و به نتیجه 
برسد .سرهنگ حمیدی گفت: بس��یاری از کنترل های 
خودروها، اکنون به صورت آف الی��ن صورت می گیرد و 
اگر آن را آن الین و لحظه ای کنیم از بس��یاری از حوادث 
جلوگیری خواهد شد.معاون نظارت سازمان استاندارد نیز 
ناتوانی راننده در کنترل خودرو را علت اصلی این حادثه 
دانست.مقدم افزود: براساس گزارش های پلیس راه ناجا 
و کارشناسان به این نتیجه رس��یدیم که راننده به دالیل 
نامشخص نتوانسته خودرو را کنترل کند .وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا نامه شما به وزارت راه و شهرسازی مبنی 
بر کنترل مستمر اتوبوس ها قبل از حرکت از هر مبدایی 
ارسال می شود گفت: این مهم درباره پرواز هواپیما ها به 
صورت مستمر ادامه دارد که باید در اتوبوس ها نیز پیاده 
شود . مقدم افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه وزارت 
راه چنین برنامه ای را اجرا کرده به دست ما نرسیده است .
مدیرعامل ش��رکت اس��کانیا در ایران نیز گفت : شرکت 
اسکانیا آزمایش های کنترل مشخص درباره اتوبوس ها را 

انجام داده و نهایی کرده است.

گازرسانی به 70 روستا در سال ۹4برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در هفته کارگر

برنامه های س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور در هفته 
کارگر توسط رییس این سازمان تبیین شد.

 کورش پرن��د،  معاون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و 
رییس این س��ازمان از برگزاری مراسم رونمایی از 23۴ عنوان 
استانداردهای آموزش شغلی فناوری گیاهان دارویی، داروهای 
گیاهی و طب سنتی و  فناوری انرژی های تجدید پذیر در روز 
یکش��نبه مورخ خبر داد. وی بیان داش��ت: برگزاری گذرهای 
مهارت��ی در مراکز آموزش��ی و همچنین واحد ه��ای صنفی و 
صنعتی اس��تان ها با اولویت ارائه آموزش های کپسولی حرفه 
آموزشی مربوطه، فرآیند تولید محصول و اتخاذ زمینه و امکان 
فروش محصوالت از جمله برنامه های سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور در هفته کارگر اس��ت. رییس سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کش��ور از  ارائه ب��ن های آموزش��ی رایگان با 
 اولویت  مراکز آموزش��ی دولتی  و بن تخفیف آموزشی توسط

 آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد برای فرزندان کارگر اعم از 
دانش آموخته، دانش��جو، دانش آموز و جوینده کار و همسران 
کارگر متقاضی آموزش های حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی 
و مش��اغل خانگی خب��ر داد. معاون وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی بیان داش��ت: ارائه خدمات مشاوره آموزشی و شغلی 
به جامعه کارگری کش��ور )فرزندان و همس��ران( با مشارکت 
مراکز کاریابی و مشاوره ش��غلی و برگزاری نشست های علمی 
و تخصصی با مجمع نمایندگان اس��تان و مدیران ارشد استان 
 با تاکید »شعار جامعه تولید محور در مقابل جامعه رانتی« در 
برنامه های هفته کارگر این سازمان قرار گرفته است. وی بیان 
داش��ت: در راس��تای ترویج فرهنگی آموزش ایمنی به معدن 
کاران، رونمایی از اس��تانداردهای آموزش ش��غل و شایستگی 
در حوزه معدن، برگزاری دوره های آموزش��ی کپسولی ایمنی 
برای معدن کاران در مراکز آموزشی و یا حضور در محل معادن، 
دوره های آموزشی کپس��ولی ایمنی و بهداشت برای کارگران 
ساختمانی در مراکز س��ازمان و محل کار کارگران، دوره های 
 آموزش��ی ایمنی و بهداش��ت برای ش��اغلین صنایع در محل

 بنگاه های اقتصادی و اطالع رسانی در خصوص افزایش سهم 
زنان در دوره های آموزشی است.

 

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان اصفهان،رییس 
واحد برنامه ریزی شرکت گاز اس��تان اصفهان از گازرسانی به 
20 روستا از توابع شهرستان س��میرم  تا پایان سال خبر داد و 
گفت: با توجه به بند ق تبصره 2 قانون  بودجه سال 1393، 50 
 روستا از توابع شهرستان فریدونشهرنیز مشمول گازرسانی  قرار 

گرفته اند که طی امسال به بهره برداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اینکه روستاهای مشمول گازرسانی سال جاری 
در مناطق کوهستانی و صعب العبور استان واقع شده اند افزود:  
با اتمام این پروژه ها، مجموع  روستاهای گازدار استان به یک 

هزار و 270 روستا خواهد رسید.
رییس برنامه ریزی ش��رکت گازاس��تان اصفهان، بیان داشت: 
با توجه به پوش��ش 99/۴ درصدی جمعیت اس��تان از نعمت 
گازطبیعی، گازرسانی به ش��هرها و روستاها رو به اتمام است و 
فعالیت حداکثری این شرکت در راستای طرح های توسعه ای، 
نگهداری و تعمیرات خطوط، ش��بکه ها و تجهیزات گازرسانی 
متمرکز می باشد.وی تصریح کرد: توسعه خطوط تغذیه و انتقال 
طرح جامع اصفهان بزرگ که 15 ف��از آن اجرایی و 9 فاز باقی 
مانده با هزینه ی بیش از 300میلی��ارد ریال و همچنین ادامه  
طرح جامع کاش��ان با  هزینه ی بی��ش از150میلیارد ریال از  

مهمترین  طرح های توسعه ای امسال است.
غف��وری، به تغذی��ه خط��وط انتقال ش��رق اصفهان ، اش��اره 

 ک��رد و گف��ت:  عملی��ات اجرای��ی 13کیلومتر خ��ط انتقال
 16 اینچ س��گزی به منظور تامین گاز مورد نیاز شرق اصفهان 
در سال جاری آغاز می شود که با اتمام این طرح حداقل 200 
هزار متر مکعب در ساعت گاز طبیعی ، به شبکه گازرسانی این 
ناحیه تزریق خواهد شد.وی اضافه کرد: این خط انتقال فرعی 
منشعب از خط هشتم سراسری اس��ت که با هزینه ای بیش از 

100 میلیارد ریال  قابل راه اندازی است. 
رییس برنامه ریزی شرکت گازاستان اصفهان، همچنین  طرح  
مقاوم سازی  و باز سازی تاسیس��ات  اعم از؛ شبکه و ایستگاه با 
هزینه ای بیش از 100 میلیارد ریال ، گریس کاری و بررس��ی 
وضعیت کار ش��یرگازها را از دیگر برنامه ها ی مهم امسال در 

راستای نگهداری و تعمیرات ساالنه این شرکت برشمرد.

 در جلسه دیروز کمیس��یون اقتصادی مجلس کلیات طرح چک تصویب شد. 
طرحی که به گفته ایرج ندیمی، عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی با 
تصویب کلیات آن زمینه و اجازه ورود به مساله چک و حل مسایل و مشکالت 

مربوط به آن و جهت دهی منابع فراهم می شود.
ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تالش کرده اس��ت رویکرد جدیدی را در 
رابطه با بحث چک در پیش گی��رد و از نظر همه نماین��دگان در این خصوص 

بهره گیرد.
در بخش دالیل توجیهی این طرح آمده است، »به رغم تمام مصوبات و با وجود 
اهتمام دستگاه قانون گذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن 
معضل چک بالمحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور 
چک بالمحل، انباش��ته ش��دن زندان های کش��ور از مرتکبان این جرم و عدم 
دستیابی بخش عمده ای از دارندگان این گونه چک ها به مطالبات قانونی خود، 

موید عدم موفقیت در این عرصه است«.
اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس درحالی در خصوص کلیات این طرح به 
اجماع رس��یدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک س��ال گذشته 

چندین بار اعالم کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای اساسی طرح یاد شده عبارتند از : پیش بینی مکانیسمی دقیق و توام 
با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و 
نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک 
و امکان دستیابی اشخاص به اطالعات این س��امانه، حذف فرآیند دادرسی در 
خصوص چک های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به 

رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک.
اگر به مصاحبه های مدیرکل ارتباطات و فن��اوری اطالعات بانک مرکزی طی 
چند ماه گذش��ته نگاهی بیندازیم، می بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی 
کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است. از طرفی کسب اطالع از بانک 
مرکزی نشان می دهد که سامانه سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی )چکاوک( 

تا پایان اسفند در تمام 30 استان کشور راه اندازی شده است.
کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی باالیی است و 
ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، باال 
بودن ریسک حمل و نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند 
تسویه بین بانکی و .... را ندارد. کارکرد چکاوک به این صورت است که مشتری 
چک را  به بانک خود تحویل می دهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن 
چک، تصویر چک را به همراه برخی اطالعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را 
با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک 

به همراه اطالعات مورد نیاز به بانک بدهکار منتقل  می شود.
شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطالعات و کنترل موجودی حساب مشتری 
در صورت کفایت حس��اب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در س��امانه 
اعالم عدم کفایت موجودی می کند. بانک بس��تانکار نیز بر اساس نتیجه اعالم 

شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می کند.
نکته حایز اهمیت این است که س��امانه چکاوک مس��ئولیت تبادل تصاویر و 
اطالعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار 

با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.

مجلس به کمک بانک مرکزی آمد؛
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اداره كل راه و شهرسازی اس�تان اصفهان در نظر دارد انجام امور حفاظت و صيانت از عرصه و 
اعيان ساختمانها و تأسيس�ات و راههای اصلی و فرعی و روستايی شهرستانهای تابعه استان 

اصفهان را به مدت يكسال به بخش خصوصی واگذار نمايد. 
بدينوسيله از شركتهای دارای صالحيت و مجوز قانونی از نيروی انتظامی دعوت می گردد برای 
دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 94/2/10 به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی 
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هفت هنر

 نمایشگاه آثار ساالنه ملی نقاشی
 در نگارخانه مرکزی

نمایشگاهی از آثار ساالنه ملی نقاشی توس��ط کمیته گردشگری در 
نگارخانه مرکزی در حال برگزاری اس��ت. مدیر کمیته گردش��گری 
ش��هرداری اصفهان گف��ت: در این نمایش��گاه بیش از نیم��ی از آثار 
نقاشی نقاش��ان برگزیده همایش س��االنه ملی نقاش��ی اصفهان، در 
معرض تماشای عالقمندان قرار گرفته اس��ت. ایزدخواستی تصریح 
کرد: همایش ساالنه ملی نقاش��ی اصفهان از سال گذشته تاکنون که 
فراخوانی را جهت دریافت آثار نقاش��ی با موضوع اصفهان در سراسر 
کشور منتش��ر س��اخت، در حال برگزاری اس��ت که اکنون باوجود 
اس��تقبال قابل توجهی که از این همایش ش��د و دریافت ۵۶۰ اثر از 
سوی نقاشان کشور، ۱۶۰ اثر به انتخاب داوران برگذیده شده که نیمی 
از آنها از ۲۹ فروردین ماه تا ۹ اردیبهش��ت ماه در گالری شماره یک 
و دو نگارخانه مرکزی اصفهان در معرض تماش��ای هنردوستان قرار 

گرفته است. 

دوره آموزش ساخت فیلم کوتاه
یک دوره آموزش فیلم سازی کوتاه توسط فرهنگسرای رسانه برگزار 
می ش��ود. مدیر فرهنگ س��رای رس��انه گفت: این دوره فیلم سازی 
مختص فیلم کوتاه اس��ت که برای افراد مبت��دی و عالقمند به فیلم 
سازی که نگاهی فرهنگی و هنری نسبت به مس��ایل مختلف دارند، 
برگزار می شود. شریفی فر افزود : این دوره آموزشی در مدت زمان هفت 
ماه و در قالب سه جلسه در هفته توسط اس��اتید متخصص و مجرب 
برگزار می شود. وی گفت: تالش شده است تا سرفصل های این دوره، 
هنرآموز را با اصول ابتدایی فیلم سازی آشنا کند. عالقمندان می توانند 

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۰۷۵۲۹ تماس بگیرند. 

 اکران »کپی برابر اصل« 
در گروه هنر و تجربه 

»کپی براب��ر اص��ل« فیلمی ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی عباس 
کیارستمی، قرار است از پنج  اردیبهش��ت در سینماهای گروه هنر و 
تجربه اکران ش��ود. گروه هنر و تجربه با انتشار عکسی از فیلم »کپی 
برابر اصل« س��اخته عباس کیارس��تمی در صفحه اینستاگرامش از 
اکران ای��ن فیلم از پنجم اردیبهش��ت در س��ینماهای گ��روه هنر و 
تجربه خبر داد. این فیلم قرار اس��ت در دو نس��خه دوبله و زیرنویس 
فارسی در سینماها به نمایش در آید. جعفری، مدیر شرکت قرن ۲۱ 
درباره دوبله این فیلم می گوید: دوبله این فیل��م با نظارت خود آقای 
کیارستمی انجام شده اس��ت. خصوصا این که کیارستمی حساسیت 
ویژه ای در زمینه ترجمه و دوبله این فیلم داشت. مدیریت دوبالژ این 
فیلم بر عهده سعید مظفری بوده و ترجمه آن را خانم گرگانی برعهده 
داشته اس��ت. به گفته جعفری دراین فیلم س��عید مظفری به جای 
 ویلیام شیمل و مریم شیرزاد به جای ژولیت بینوش صحبت می کند.

انتشار آخرین رمان برنده نوبل ۲۰۱۵ 
اولین ترجمه از رمان »برای اینکه در محله گم نشی«، آخرین اثر پاتریک 
مودیانو برنده نوبل سال ۲۰۱۴ که توسط زهرا خدادادی انجام پذیرفته است، 
توسط انتشارت کتاب کوله پشتی روانه بازار ش��د.  اباذر رضانیا، مدیر نشر 
کتاب کوله پشتی گفت: برنامه انتشارات این بود که این کتاب را در نمایشگاه 
کتاب رونمایی کنیم؛ اما برای اینکه اس��تفاده از این کتاب تنها مختص به 
تهرانی  ها نباشد، همزمان با انتشار کتاب، پخش سراسری آن را نیز شروع 
کرده ایم. وی افزود: شخصیت اصلی داس��تان ژان دراگان نویسنده ای در 
حدود شصت ساله که در تنهایی به سر می برد و از ترس رویارویی با اندوهی 
که آمیخته با گذشته اش است، از فکر کردن به آن زمان ها اجتناب می کند. 
مدت هاست که دیگر تلفن او زنگ نمی خورد. دیگر چندان هم نمی نویسد. 
تنها کتاب تاریخ طبیعی نویسنده ای به نام بوفن را می خواند. به گفته وی 
رمان »برای اینکه در محله گم نشی« جایی است که در آن مودیانو به بیان 
حال، جوانی و کودکی ژان دراگان می پردازد. گذشته و حال با هم در آمیخته 
و به شخصیت داستان کمک می کنند تا آهسته آهسته از دنیای بی رنگ و 
روی فراموشی به سوی دنیای رنگارنگ خاطرات گذشته روانه شود. دنیای 
رنگارنگ خاطراتی که نقش اصلی آن را زنی به نام اَنی اَستراند که در  کودکی 
دراگان نقشی مادرانه و در جوانی او مانند محبوبه ای مهربان بود، داشت. در 
یافتن گذشته خود و به خصوص در جستجوی اَنی، نوشتن را انتخاب می کند 

و کتاب تاریکی تابستان را می نویسد.

رمان جدید بختیار علی در بازار کتاب 
رمان »عمویم جمش��یدخان، مردی که باد همواره او را ب��ا خود می برد « 
نوش��ته بختیار علی با ترجمه رضا کریم مجاور، پس از چند سال انتظار، با 
کپی رایت نویسنده منتشر شد.  این رمان در کنار رمان مشهور »آخرین انار 
دنیا« از مهم ترین آثار این نویسنده کرد، محسوب می شود که بیش از هر 
چیز نمایانگر سبک خاص روایت او در قالب رئالیسم جادویی در جغرافیای 
خاورمیانه است. مترجم این اثر درباره رمان »عمویم جمشیدخان، مردی 
که باد همواره او را با خود می برد« می گوید: این کتاب قصه انسان بی خاطره 
و بی حافظه  امروز است، انسانی که در عصر آشفته  پسامدرن، تمام تارهای 
فکر و ذکرش از هم گس��یخته و هر روز و با هر افت وخیزی و در برخورد با 
هر مشکلی )همچون سقوط قهرمان قصه از آسمان( همه   گذشته را به باد 
فراموش��ی می س��پارد و آدم دیگری متفاوت با آدم دیروز از کار درمی آید. 
جمشیدخان حکایت انسان پوشالی و درون تهی این روزگار پوشالی است 
که با هر بادی از جا کنده می شود و هیچ پناهگاه امن و محکمی سراغ ندارد... 
حکایت تنهایی  بی انتهای انس��ان معاصر اس��ت... حکایت سرگشتگی در 
فضای بی کران این جهان و این زمان... قصه  انسان پادرهوای دوران ماست... 
انسانی که از باال شاهد همه  جنایت هاست، اما کاری نمی کند... نمی تواند 
کاری بکند...انتشارات افراز که با کپی رایت بختیار علی، به انتشار آثار او در 
ایران می پردازد از این نویسنده رمان های »آخرین انار دنیا«، »قصر پرندگان 
غمگین« و »مرگ تک فرزند دوم«، مجموعه شعر »نردبانی در غبار« را به 
چاپ رسانده است. »عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود 
می برد« با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار و ۹۰۰ تومان وارد 

بازار شده است.

همزمان با نخس��تین س��الگرد 
درگذش��ت محمدرض��ا لطفی، 
نوازنده برجس��ته تار، س��ه تار و 
محقق و پژوهشگرموسیقی، گروه موسیقی »کهن« 
در اصفهان کنس��رت بداهه نوازی برگ��زار می کند. 
سرپرست و آهنگساز این گروه گفت: ۱۲ اردیبهشت 
ماه، روز فوت اس��تاد محمدرضا لطفی است که عمر 
خود را در راه آموزش، پژوهش و پاسداری و پیشرفت 
موس��یقی ایرانی صرف کرد، بر این اس��اس تصمیم 
گرفتیم در این روز کنسرتی برگزار و اجرای آن را به 

این استاد برجسته موسیقی تقدیم کنیم.
کامیار فانیان، با اشاره به تالش استاد لطفی در زمینه 
پژوهش موس��یقی های نواحی و محلی و شناساندن 
صحیح آن اظهار داشت: تمام س��عی ما این است که 
تالش وی در زمینه این نوع از موسیقی را دنبال کنیم.

فانیان که در زمینه موسیقی نواحی فعالیت می کند، 
ادامه داد: چهار س��از از جمله دوتار و تنبور که ریشه 
آن به یک تفکر بر می گردد و به واسطه شرایط زمانی، 
مکانی و لهجه هرکدام مختص��ات ویژه ای پیدا کرده 

را دنبال می کنم.
وی گفت: این سازها به گونه ای است که ممکن است 
در ابتدای امر، موزیسن های ایرانی و شهری نتوانند 
با ریتم آن ارتباط دقیقی برقرار کنند؛ اما به تدریج که 
ارتباط و انس فرد با این س��ازها بیشتر شود، متوجه 
این نکته می ش��ود که این ریتم مفهوم��ی عمیق را 

 در صدای خود جا داده که انس��ان را محصور خویش 
می کند به گونه ای که گاه فرد در تمام عمر خود تنها 

تار و یا تنبور می نوازد.
مدیرعامل ش��رکت تهیه، تولید و تکثی��ر آثار صوتی 
»ترنم آش��نایی داوودی کهن« تاکید ک��رد: در واقع 
افرادی که گوش آنها سال ها با موسیقی معمول ایرانی 
عادت کرده ممکن است ریتم موسیقی محلی را بسیار 
متفاوت یافته و یا احساس کند ریتم آن صحیح نیست. 
این در حالی است که در بازه های زمانی متفاوت ریتم 
اصلی موس��یقی به دالیل مختلفی همچون جنگ و 

تحریم موسیقی مورد تهاجم واقع شده است.
پژوهش��گر، نوازنده و آهنگس��از اصفهانی عامل موثر 
دیگر در ای��ن موض��وع را ذهنیت موس��یقی دانانی 
دانس��ت که از غرب به ایران بازگش��ته و به تصحیح 
ریتم موسیقی ایرانی بر اس��اس ذهنیت موسیقیایی 
آموزشی خود دست زده اند و تاکید کرد: بدین شکل 
گاه تفکری که هزاران سال درباره ریتم موسیقی وجود 
 داشته به دلیل این تصورات غلط از میان رفته؛ چراکه

 موس��یقی دان به هیچ عنوان احتم��ال نمی داده که 
ش��اید این مساله ناش��ی از اش��تباه خود او و نه ریتم 

موسیقی است.
وی افزود: این معضلی است که امروزه درباره موسیقی 
نواحی ایران به چشم می خورد چراکه افراد مدعی در 
زمینه موسیقی نواحی به دلیل عدم تسلط بر سازهای 
محلی و آموزش ریتم های مربوط به این سازها ارتباط 

موجود را درک نمی کنند.
فانیان گف��ت: در واق��ع در دل س��اختار و ریتم این 
موسیقی تفکری خاص نهفته اس��ت که این موضوع 
را در کنس��رت های مختلف و تک ن��وازی های خود 
همواره به نمایش گذاشته و در کنسرت گروهی گروه 

موسیقی کهن نیز شاهد این تفکر خواهیم بود.
وی ادام��ه داد: بداهه ن��وازی از جمله محاس��ن این 
موس��یقی اس��ت؛ چراکه با ش��نیدن بخش��ی از این 
موس��یقی نمی توان ادامه آن را از پیش تعریف کرد. 
سرپرس��ت و آهنگساز گروه موس��یقی کهن تصریح 
کرد: قطعات از پیش ساخته شده ممکن است قابلیت 
اجرایی در هر زمان و مکانی را نداش��ته باشند؛ اما در 
بداهه نوازی، نوازنده می تواند آموزش های خود را با 
شرایط مختلف محیط، زمان، مکان و روحی و انرژی 
حاضران در ی��ک رابطه قرار دهد که این امر حس��ن 

بسیار مهمی است.
وی اضافه ک��رد: البته عیب این نوع از موس��یقی نیز 
به همان موضوع��ی برمی گردد که پی��ش از این نیز 
تعریفی از آن داشتیم به این معنا که افرادی که ذهن 
آنها با موس��یقی ایرانی آش��نایی دارد، ب��ه خاطرات 
شنیداری خود مراجعه و ممکن اس��ت نتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند و این موس��یقی مخاطبان خاص 
خود را دارد. بداهه نوازی پیش از این نیز در موسیقی 
ما رواج داش��ته و اس��اتید به نامی همچون کسایی، 
شهناز، لطفی، شریف و علیزاده در این زمینه معروف 
هستند که امیدواریم با اجرای کنسرت بداهه نوازی 

این امر بار دیگر در موسیقی ما رواج پیدا کند.
وی شرایط  کس��ب مجوز برای این کنسرت را آسان 
توصیف کرد و گفت: با توجه به لزوم احیای موسیقی 
سنتی، ش��رایط دریافت مجوز آس��ان تر شده است 
و زمان مناس��بی برای تبلی��غ در اختی��ار داریم؛ اما 
الزم اس��ت در زمینه اس��تفاده از بنره��ای تبلیغاتی 
 اداره ارش��اد اصفه��ان چاره اندیش��ی های��ی انجام

 دهد.
سرپرست و آهنگساز گروه موسیقی کهن تاکید کرد: 
همچنین با توجه به مش��کالت س��الن های اصفهان 
برای اجرای موس��یقی که یا برای ای��ن کار حرفه ای 
نیست و یا اجاره  آنها به  شکل سانسی است که برای 
هنرمندان به صرفه نمی باش��د، اداره ارشاد اصفهان 
باید خود در این زمینه وارد عمل ش��ده و سالن های 
مختلف را آزاد و با قیمت مناسب به هنرمندان عرضه 

کند.
 گفتن��ی اس��ت؛ کنس��رت گ��روه که��ن در روز

 ۱۲ اردیبهشت ماه از س��اعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در حوزه 
هنری اصفهان اجرا می ش��ود و عالق��ه مندان برای 
دریافت بلیط این کنس��رت می توانند با شماره های 

۳۶۶۷۱۳۱۴ و ۰۹۱۳۳۲۷۶۷۲8 تماس بگیرند.

گروه موسیقی »کهن« در حوزه هنری برگزار می کند؛

کنسرتی به یاد پهلوان تار

گروه 
فرهنگ

قفسه

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

مفاد آرا
1/144 شماره:1394/54/18809-1394/1/17 آگهی آراء صادره موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت کوهپایه 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  از طرف  آراء صادره  اینکه  به  نظر 
امالک کوهپایه به استناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی پس از انتشار آگهی 
از تاریخ تسلیم  باید  اداره تسلیم نمایند و معترض  این  تا دو ماه اعتراض خود را به 
اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضایی اخذ و به اداره ثبت محل 
ارائه حکم قطعی دادگاه است در  به  ثبت موکول  اقدامات  این صورت  تحویل دهد در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1-رای شماره 139360302028000513-93/03/31 آقای علی بیگی ورزنه فرزندحسن 
ششدانگ یک واحد تجاری مسکونی احداثی در پالک ثبتی 292 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 40/02 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

عبدالکریم اظهری ورزنه مالک دو دانگ مشاع.
ورزنه  احمدی  حبیب  آقای   1393/12/25-139360302028001245 شماره  رای   -2
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 234/86 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
3- رای شماره 139360302028001247-1393/12/25 خانم فاطمه رمضانی ورزنه 
فرزند غالمحسین ششدانگ یک بابت خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی 
 واقع در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 210/79 مترمربع خریداری مع الواسطه

از وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
ورزنه  احمدی  جواد  آقای   1393/12/26-139360302028001249 شماره  رای   -4
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 256/47 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
5- رای شماره 139360302028001251-1393/12/26 آقای علی احمدی ورزنه فرزند 
رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع در 
ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 226/51 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
6- رای شماره 139360302028001253-1393/12/26 آقای علی اکبر نصرالهی ورزنه 
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
 در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 166/89 مترمربع خریداری مع الواسطه

از وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
7- رای شماره 139360302028001255-1393/12/26 آقای جواد جابر ورزنه فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع در 
ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 192/32 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
ورزنه  خلیلی  رمضان  آقای   1393/12/26-139360302028001257 شماره  رای   -8
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 288/33 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
9- رای شماره 139360302028001259-1393/12/26 آقای جواد خلیلی ورزنه فرزند 
رمضان ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 132/90 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری.

10- رای شماره 139360302028001261-1393/12/26 آقای محمدعلی خلیلی ورزنه 
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 285/07 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری.
11- رای شماره 139360302028001263-1393/12/26 آقای حسینعلی خلیلی ورزنه 
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 225/28 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری.
12- رای شماره 139360302028001265-1393/12/26 حسین عباسی کوپایی فرزند 
رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 46/643 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 
و  رفیعیان  اله  رحمت  وراث  از  خریداری  مترمربع   557/37 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

مرحوم بی بی خانم رادان زوجه رحمت اله رفیعیان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/20

م الف:1108 اصغر علیخانی کوپایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تحدید حدود اختصاصی 

 1590 تقریبی  مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   2/10
مترمربع شماره 4 فرعی از 151 اصلی واقع در مزرعه سرچشمه ونداده جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقایان رضا عابدی فرزند علی اصغر و غیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  )30( روز  تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  مطابقه 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

تاریخ انتشار: 1394/02/05 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی 

 795 تقریبی  مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   2/11
جزء  ونداده  سرچشمه  مزرعه  در  واقع  اصلی   151 از  فرعی  یک  شماره   مترمربع 
عبدا...  فرزند  خدابنده  اسماعیل  آقای  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  میمه  ثبتی  بخش 
متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  میمه   988 شماره  شناسنامه 
قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضیان  یا 
مورخه  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبردگان  یا  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 
این  لذا به موجب  1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابقه ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  صورتمجلس 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.تاریخ انتشار: 1394/02/05 نوروز رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک میمه
فقدان سند مالکیت 

2/2 شماره: 1394/04/25094-1394/1/30 ورثه ابراهیم آقابابا فرزند حسین به استناد 
دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین معروف پنج قفیزی باغ میر به شماره 172 
ثبت  ذیل  که  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  وشوشاد  در  واقع  اصلی   -52 از  فرعی 
و  894956 صادر  چاپی  شماره  به  آقابابا  ابراهیم  نام  به   28 دفتر   17 4199 صفحه 
تسلیم گردیده سپس برابر سند قطعی 32350-1349/04/25 دفتر 7 نطنز به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر 

اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:8 مجتبی شادمان رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

2/4 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 795 مترمربع 
شماره 2 فرعی از 151 اصلی واقع در مزرعه سرچشمه ونداده جزء بخش ثبتی میمه 
فرزند حسین و حسن خدابخشی  آقای حسن سلیمانیان  نام  به  ثبتی  پرونده  که طبق 
ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  حسین   فرزند 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 1394/02/27 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  می شود  اخطار 
تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابقه   و صاحبان 
تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   )30(
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1394/02/05 نوروز رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی

 1590 تقریبی  مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   2/5
مترمربع شماره 6  فرعی از 151 اصلی واقع درمزرعه سرچشمه ونداده جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام عباسعلی خدابخشی فرزند غالمرضا در جریان 
بنا به  اینک  نیامده  یا متقاضیان ثبت به عمل  ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
نامبردگان  یا  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون  ماده15  از  اخیر  قسمت  دستور 
تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: شنبه 1394/02/05 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 

تحدید حدود اختصاصی
2/6 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 1590مترمربع 
شماره  8  فرعی از 151 اصلی واقع درمزرعه سرچشمه ونداده جزء بخش ثبتی میمه که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای عباسعلی مهدوی فرزند حسن شناسنامه شماره 16 میمه 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

تاریخ انتشار: شنبه 1394/02/05رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 

تحدید حدود اختصاصی
2/7 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 1590مترمربع 
شماره 7 فرعی از 151 اصلی واقع درمزرعه سرچشمه ونداده جزء بخش ثبتی میمه که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمدعلی مهدوی فرزند حسن شناسنامه شماره 36 میمه 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

تاریخ انتشار: شنبه 1394/02/05رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
تحدید حدود اختصاصی

2/8 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی  795 مترمربع 
شماره 3 فرعی از 151 اصلی واقع درمزرعه سرچشمه ونداده جزء بخش ثبتی میمه 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حیدر صنیعی فرزند غالمرضا در جریان ثبت است 
دستور  به  بنا  اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  حضور  عدم  علت  به 
تحدید  نامبردگان  یا  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون  ماده15  از  اخیر  قسمت 
حدود ملک مرقوم در مورخه1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
در  می شود  اخطار  مالکین  و  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد 
امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

تاریخ انتشار: شنبه 1394/02/05رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
تحدید حدود اختصاصی

2/9چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 795 مترمربع 
ثبتی  بخش  جزء  ونداده  سرچشمه  درمزرعه  واقع  اصلی   151 از  فرعی  پنج   شماره 
میمه که طبق پرونده ثبتی به نام خانم تاجما عابدی فرزندعلی اصغر و رضا طهماسبی 
یا متقاضیان ثبت به  فرزند محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه1394/02/27 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اعتراضات مجاورین  یابند.  مقرر در محل حضور  در روز و ساعت  اخطار می شود 
تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک   و صاحبان 
 )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  معترض ظرف  ثبت  معترضی 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   1394/02/05 انتشار: شنبه  تاریخ  نماید.  تسلیم  اداره 

میمه- حسین نوروز 
حصر وراثت

2/14 خانم اکرم مختاری دارای شناسنامه شماره25142به شرح دادخواست به کالسه 
46/94ش ح 14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صفیه داوری بشناسنامه 23850در تاریخ81/11/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- اکرم مختاری ش 
ش25142 )فرزندمتوفی( 2-عبدالنبی مختاری ش ش469)همسرمتوفی(.  متوفی به جز 
نام بردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م الف:500 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
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 به رئال مادرید 
تبریک می گویم

دختران تیم ملی ووشو 
مشخص شدند

دیه گو س��یمئونه در کنفرانس خب��ری بعد از بازی گفت: با وجود شکس��ت از 
عملکرد شاگردانش راضی است و به تک تک آنها افتخار می کند.

 دیه گو سیمئونه، سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال اتلتیکومادرید، بعد از شکست 
یک بر صفر تیم��ش مقابل رئال مادری��د و حذف از گردون��ه رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا در کنفرانس خبری گفت: به تیمم افتخار می کنم، یک بار دیگر 
ما در لیگ قهرمانان که تورنمنت بسیار سختی است رقابت خوبی انجام دادیم. 
خوشحالم که سرمربی تیمی هستم که تک تک بازیکنان آن تا ثانیه پایانی از 

جان مایه می گذارند و برای نتیجه گرفتن تمام تالش خود را انجام می دهند.
وی افزود: در 10 دقیقه ابتدایی بازی عملکرد خوبی نداشتیم؛ اما رفته رفته همه 
چیز بهتر شد و برای مدت زیادی بازی کامال متعادل دنبال می شد. آنها بیشتر 
مالک توپ بودند و ما هم فضا ها را به خوبی پر کرده بودیم و مثل همیشه روی 

ضد حمالت برنامه ریزی می کردیم.
سیمئونه در ادامه گفت: به رئال مادرید تبریک می گویم؛ به خاطر اینکه آنها 

بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشتند و گل بسیار مهمی به ثمر رساندند.

با برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی ووش��وی جوان��ان ایران در بخش 
دختران چهره نفرات راه یافته به اردوی آماده سازی این تیم، مشخص شد.

 این مس��ابقات روز چهارش��نبه، در محل آکادمی فدراس��یون ووشو و با 
 قضاوت داوران بین المللی و ممتاز داخلی در دو بخش س��اندا و تالو برگزار

 شد.
رباب ش��هریان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز س��اعاتی در 

آکادمی ووشو حضور یافت و این مسابقات را زیر نظر گرفت.
این مسابقات از صبح آغاز شد و تا عصر ادامه یافت که ابتدا سانداکاران جوان 
مبارزات خود را در چهار وزن برگزار کرده و س��پس تالوکاران در رده های 

سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان روی تالوفیلد رفتند.
نفرات راه یافته به اردوی تیم ووش��وی جوانان ایران از فردا تمرینات خود 
را به منظور حضور در مسابقان قهرمانی آسیا که مرداد در چین برگزار می 

شود، آغاز می کنند.

نمره قبولی کشتی در جام جهانی؛

آغاز راه سخت آزادکاران برای المپیک

موافقت هیات مدیره پرسپولیس
 با استعفای سیاسی

اعضای هیت مدیره باشگاه پرس��پولیس با استعفای مدیرعامل 
این باشگاه موافقت کردند.

 اعضای هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس روز گذش��ته و پس 
از چند روز که از اس��تعفای حمیدرضا سیاس��ی گذشته بود، با 

استعفای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس موافقت کردند. 
پس از موافقت هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس با استعفای 
سیاسی، این موضوع به رییس مجمع باشگاه پرسپولیس اعالم 

شد تا تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود. 
جعفر کاشانی،  رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس این خبر 

را تایید کرد.

 این طور حرف زدن نه در شان 
استقالل است و نه در شان من

مهاجم استقالل با تکذیب مصاحبه منتسب به خودش، گفت: به 
دنبال شکایت از این نشریه است.

رضا عنایتی در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه استقالل، با رد 
اظهارات منتسب به خودش که یکی از نشریات ورزشی از قول او 
چاپ کرده است، گفت: من یک کلمه هم با این روزنامه صحبت 
نکرده ام و نمی دانم که این صحبت ها را روی چه حسابی از قول 
من منتشر کرده اند. من از اینکه این صحبت ها را منتشر کرده 
اند واقعا ناراحتم و به دنبال شکایت از این نشریه هستم تا از این 
به بعد مصاحبه های خیالی از من چاپ نکنند. این صحبت هایی 
که از من منتشر شده، نه در شان استقالل است و نه در شان من 
و از طرفی دیگر همه، رضا عنایتی را می شناسند و می دانند که 
اهل این طور حرف زدن نیست. در ضمن اخیرا آقای افشارزاده 
به تمرین استقالل آمدند و اگر گالیه و مطلبی هم بوده باشد در 
آنجا به ایشان گفته ش��ده و این گونه مطلب نوشتن از قول من 

واقعا زیبا نیست.
وی در پایان با اش��اره به بازی حساس اس��تقالل و پدیده گفت: 
بازی با پدیده برای ما بسیار مهم است و همه بازیکنان، هم قسم 
شده اند تا این تیم را شکست دهند. ما هنوز شانس برای قهرمانی 
داریم و اگر به این هدف نرسیم، باید هرطور شده سهمیه آسیایی 
را کسب کنیم تا دل هواداران شاد ش��ود. البته حضور هواداران 
اس��تقالل در ورزش��گاه خیلی می تواند به روند ما در آن بازی 

کمک کند.
به گزارش س��ایت رسمی باش��گاه اس��تقالل، یکی از نشریات 
ورزشی، صبح چهارنشبه مصاحبه ای از س��وی عنایتی منتشر 
کرده که در آن از سوی این مهاجم استقالل، اصطالحا افشاگری 

هایی صورت گرفته است.

 یک بی احتیاطی 
کار دستمان داد

س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس، پس از شکس��ت تیمش از 
لخویای قطر گفت: بخش بزرگ��ی از این بازی را ما تحت کنترل 
داش��تیم و فقط یک بی احتیاطی در دقیقه 65 منجر به برتری 

حریف شد.
 برانکو ایوانکووی��چ در کنفرانس خبری پ��س از دیدار تیم های 
پرسپولیس و لخویا گفت: قبل از هر چیز باید به حریف به خاطر 
پیروزی در این دیدار تبریک بگویم و ابراز ناراحتی می کنم نسبت 

به هوادارانمان که نتوانستیم آنها را خوشحال کنیم.
وی افزود: بخش بزرگی از این بازی را ما تحت کنترل داشتیم و 
فقط یک بی احتیاطی در دقیقه 65 منجر به برتری حریف شد. 
طبیعی اس��ت که نباید این طور عمل می کردیم و گل دوم را در 
ضد حمله دریافت کردیم. در هر صورت نتیجه نسبت به شرایط 

بازی منصفانه نبود.
برانکو، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه توضیحی برای افت 
تیم پرس��پولیس در دقایق آخر بازی دارید و شانس خودتان را 
برای صعود چطور می بینید، گف��ت: در هر صورت ما محکوم به 
برد برابر بنیادکار هستیم. ما مشکل جسمانی بازیکنان را داریم 
و ریتم بس��یار باالی بازی ها که هر سه روز، یک بازی را پیش رو 

داریم ما را دچار مشکالتی می کند.
سرمربی پرس��پولیس تصریح کرد: متاس��فانه ما یک مقدار دیر 
کارمان را ش��روع کردیم و به تیم ملحق شدیم. بالطبع ما تالش 
می کنیم تا آخر مس��ابقات آنچه در توان داریم به کار بگیریم تا 
تیم را هر چه بهتر آماده کنیم و بتوانیم لیگ قهرمانان را به خوبی 

پشت سر بگذاریم.
برانکو در پاسخ به این س��وال که ما مطمئن بودیم که تیم شما 
می تواند یک بازی خوب را به نمایش بگ��ذارد و ما این را دیدیم 
که بیش از 60 دقیقه تیم ش��ما خوب بود و بازی را کنترل کرد، 
آیا لخویا تیم خ��وب و قوی و قدرتمندی بود یا مش��کالت ریتم 
بازی های نزدیک سبب افت تیم شما شد، خاطرنشان کرد: لخویا 
تیمی قوی است و در چند سال اخیر یکی از بهترین تیم های قطر 
اس��ت و ما تا دقیقه 65 کنترل کامل بازی را در دست داشتیم. 
لخویا نتوانست هیچ شانس��ی ایجاد کند و یک بی احتیاطی کار 
دست ما داد و بالطبع دو گل، موجب عصبانیت در درون تیم شد 

و تیم کنترل خودش را از دست داد.
ایوانکوویچ در خصوص اینکه تعویض های پرسپولیس را با تاخیر 
انجام داد و اگر گل نمی خورد تیم اصلی را تا پایان حفظ می کرد، 
گفت: درست است، بنگر را آماده کرده بودیم به میدان بفرستیم. 
او دفاع وسط ما و یکی از بهترین بازیکنان مان است؛ اما متاسفانه 
به خاطر مصدومیتش نتوانس��ت فورا به میدان برود و لحظه ای 
که گل خوردیم، طبیعتا مجبور شدم این تعویض را برگردانم و 

تعویض دیگری انجام بدهم و مهاجم وارد زمین کنم.
برانکو در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه شما از گابریل استفاده 
نکردید و نورالله��ی را هم از زمین بیرون آوردید و عمال وس��ط 
زمین را از دس��ت دادی��د و این باعث ش��د که س��ه گل پیاپی 
دریافت کنی��د، اظهار کرد: ب��رای حمله، مهاج��م اضافه کردم 
و به نوری گفت��م عقب تر بازی کن��د، برای اینک��ه بتوانیم خط 
حمله را تقوی��ت کنیم و خطرناک هم بودیم؛ ولی متاس��فانه به 
 دلیل اشتباهی که در خط دفاع انجام شد، دو گل دیگر دریافت

کردیم.
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 حتي اگر این تیم در لیگ دسته دوم باقي بماند، او دیگر 
تمایلي براي ادام��ه همکاري با این تیم ن��دارد؛ چراکه 
اوساسونا هر روز با مش��کالت حادتري روبه رو مي شود. 
این روزها هیچ پولي در حساب باشگاه نیست. اوساسونا 
مالیات نکونام را هم پرداخته نکرده و این موضوع باعث 
ش��ده تا همچنان حسابش مس��دود باش��د. اوساسونا 
شانس زیادي براي ماندن در لیگ دسته دوم ندارد و به 
احتمال فراوان س��قوط مي کند. در این صورت قرارداد 
نکونام اتوماتیک وار فسخ مي ش��ود و او مي تواند به تیم 
جدیدي نقل مکان کند. البته هنوز معلوم نیست نکونام 
به بازیگري ادامه ده��د یا نه اما در هر ص��ورت او حتي 
درصورت بقاي اوساسونا در لیگ دسته دوم عالقه اي به 
ماندن در پمپلونا ندارد. قرارداد این بازیکن به شکلي ثبت 
شده که در سال سوم مي تواند در این باشگاه مربیگري 
کند. طبق قرارداد امضا ش��ده در صورتي که نکونام در 
اوساس��ونا بماند، مي تواند مربیگري را در اوساسونا آغاز 
کند؛ اما در صورت فس��خ ق��رارداد، مي توان��د در جاي 
دیگري هم کار کند. البته باشگاه اوساسونا تمایل زیادي 
به ماندن نکونام دارد و مي خواهد از او در آینده به عنوان 
مربي استفاده کند؛ اما بازیکن ایراني هنوز تصمیمي در 

این زمینه نگرفته است.

بوکسور وزن منهای 81 کیلوگرم کشورمان تاکید کرد با 
پیگیری منظم تمرینات با قدرت در دور دوم مس��ابقات 

APB حضور پیدا می کند.
احس��ان روزبهانی اظهار داش��ت: حدود یک ماه اس��ت 
تمرینات خود را به صورت منظ��م روزی دونوبت زیر نظر 

بهرامی نژاد و اکبر احدی پیگیری می کنم.
نخستین المپین ایران در بازی های المپیک 2016 ریو 
افزود: به علت شکستگی که از ناحیه بینی داشتم، طبق 
دستور دکتر نیاز به 18 ماه استراحت یا به عبارتی شرکت 
نکردن در مسابقات داشتم؛ اما طبق برنامه آیبا باید در دور 
دوم مسابقات APB که خردادماه جاری برگزار می شود، 
شرکت داشته باشم.روزبهانی با اعالم اینکه حضور در این 
مسابقات برای من حایز اهمیت است، افزود: درست است 
احتمال تشدید مصدومیت از ناحیه بینی وجود دارد؛ اما 
می خواهم با تمام قوا برای کسب دومین کمربند قهرمانی 
جهان تالش کنم و در دومین دوره رقابت های APB هم 
قهرمانی را کسب کنم. جدا از مسایل فنی، قهرمانی در این 

مسابقات از لحاظ مالی هم به من کمک می کند.
وی همچنین اعالم کرد: هرچه بیشتر در کوران مسابقات 
قرار بگیرم راحت تر هس��تم و می توان��م آمادگی خود را 

حفظ کنم.

نکونام  از اوساسونا 
جدا می شود

 کاش از مربیان ایرانی 
بهتر استفاده می شد

واکن��ش پورعلی فرد ب��ه منتقدان حض��ور رونی کلمن 
در ایران/عکس��ش را به دیوارش��ان می زنند، انتقاد هم 
می کنندواکن��ش پورعلی فرد به منتق��دان حضور رونی 
کلمن در ایران/عکس��ش را به دیوارشان می زنند، انتقاد 
هم می کنندرئیس فدراس��یون بدنسازی و پرورش اندام 
مدعی شد کسانی که از ورود رونی کلمن به ایران انتقاد 

می کنند، عکس او را روی دیوارشان می  آویزند.
ناصر پورعلی فرد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این 
مطلب اظهار کرد: رونی کلمن با دعوت یک موسس��ه به 
ایران می آی��د و زمانی که ما متوجه این موضوع ش��دیم 
مراحل دریافت مجوز ورود این قهرمان نامدار جهان را به 
کش��ورمان انجام دادیم و با مسئوالن این موسسه هم به 
توافق رسیدیم. فدراسیون بدنسازی نمی خواست کلمن 
فقط در ایران توریست باش��د و به همین دلیل کارهای 
ورود وی را برعهده گرفتیم. او 8 بار قهرمان جهان شده و 
حضورش در ایران برای ما غنیمت است.وی در پاسخ به 
این پرسش که چه برنامه هایی برای حضور رونی کلمن 
در ایران دارید؟ توضیح داد: کلمن 2 روز در تهران حضور 
دارد و در این مدت قرار اس��ت 4 کالس 3 ساعته برگزار 
کند، ضمن این که محل هایی هم هستند که می  خواهیم 

به این قهرمان پرآوازه نشان دهیم.

 حضورش در ایران
 غنیمت است

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید، پیکار با همشهری ها 
را کلیدی خواند و از حضور در فینالی دیگر س��خن به 

میان آورد.
در آخرین س��ری از دیدارهای دور برگشت مرحله ی 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق ش��د یک 
بر صفر با گل چیچاریتو، اتلتیکومادرید را مغلوب کند 
و در مجموع یک بر صفر مجوز حض��ور در نیمه نهایی 

دریافت کند.
کارلو آنچلوتی اظهارداشت: می خواستم بازی را کنترل 
کنم. جلوی ضدحمله را بگیرم و روی ضربات ایستگاهی 
تمرکز کنم. تیم از نظر کنترل بازی، در مقاطعی خیلی 
خوب کار کرد. چیچاریتو بازی خوبی انجام داد. او فصل 

سختی داشت و شایسته زدن چنین گلی بود.
وی ادام��ه داد: هدف��م از جلو بردن س��رخیو راموس و 
اس��تفاده از وی در خط میانی، این بود که روی ضربات 
ایستگاهی بهتر کار کنیم. راموس این توان را دارد که در 
خط میانی هم راحت بازی کند.خودش را برای تیم فدا 

کرد و در پست جدید خیلی خوب ظاهر شد.
مربی ایتالیایی افزود: در کل فصل جاری، به نظرم این 
بازی،  دیداری کلیدی بود. اتلتیکو همیشه تیمی قوی 
است؛ اما ما مقابل این تیم قوی، عملکرد خوبی داشتیم. 

اظهارات آنچلوتی پس از 
عبور سخت از سد اتلتیکو

�

یکی از دستاوردهای قهرمانی در جام جهانی کشتی آزاد، حضور 
چهره های جوان و نوظهوری بود که توانستند ایران را به عنوان 
قهرمانی برس��انند؛ اما این عنوان انتظارات را از این رشته برای 

حضور در المپیک باال برد.
اواخر س��ال گذش��ته، بحث حضور در جام جهانی کشتی آزاد 
آمریکا و حفظ و تکرار قهرمانی شاگردان خادم، داغ ترین سوژه 
محافل کش��تی بود. در این بین موافقان و منتقدان فدراسیون 
کشتی هر کدام نظر خودشان را مطرح و به نوعی نتایج پیش رو را 
پیش بینی می کردند. اما آنچه بیش از همه مورد بحث و مناقشه 
بود، حضور برخی جوانان کم تجرب��ه در ترکیب تیم اعزامی به 
آمریکا بود که رسول خادم با ریس��ک باالیی آنها را در ترکیب 

تیم ملی قرار داد.
بدین ترتیب کادر فنی ترجیح داد، رقابت های جام جهانی آمریکا 
را با تمام اهمیت و حساسیت های موجود به میدانی برای کسب 
تجربه جوانان و آینده سازان تبدیل کند؛ حتی اگر نتیجه الزم 
کسب نشود و نوار قهرمانی های متوالي سه سال گذشته ایران در 

جام جهانی آمریکا قطع شود.
یونس سرمس��تی، ایمان صادقی، بهنام احس��ان پور، حس��ن 
یزدانی، پیم��ان یاراحمدی و علیرضا کریم��ی، همان جوانانی 
بودند که به رغم کس��ب افتخارات مختلف در رده سنی خود، 
تجربه چندانی در رده بزرگساالن نداشتند و حاال باید با اعتماد 
خادم و همکارانش در یکی از حساس ترین مسابقات ملی خود 
به میدان می رفتند. از سویی دیگر جوانان دیگری همچون سید 
احمد محمدی، مرتضی رضایی قلعه و محمدحسین محمدیان 
هم در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفتند که نس��بت به نفرات 
قبلی از تجربه بیش��تری برخوردار بودند و شاید می شد آنها را 

کمی باتجربه تر خواند.
کادر فن��ی در کن��ار ای��ن جوانان ک��م تجرب��ه اما ب��ا انگیزه، 
 آزادکاران باتجرب��ه و عن��وان داری همچ��ون مس��عود

 اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار، رضا یزدانی، کمیل قاسمی 
و پرویز هادی را هم در لیست اعزام قرار داد تا در نهایت ترکیب 

تیم ملی با دو فاکتور انگیزه و تجربه تشکیل و اعزام شود.
ستاره هایی که خوش درخشیدند

تیم کشتی آزاد ایران پس از کسب سه برد متوالي برابر تیم های 
بالروس، ترکیه و آذربایجان در مرحله گروهی و سپس پیروزي 
شیرین و ارزشمند برابر تیم آمریکا توانست چهارمین قهرمانی 
متوالی خود در جام جهانی را جشن بگیرد؛ اما آنچه بیش از هر 
چیز دیگر باعث شور و امید اهالی کشتی شد، درخشش جوانان 
بی ادعا اما توانمندی بود که توانستند جایگاه خود را در عرصه 
ملی تثبیت کنند و از هم اکنون به جانشینان بالمنازع بزرگان 

کشتي ایران بدل شوند.
 به عنوان مثال، بای��د به بهنام احس��ان پور اش��اره کرد که 
مي توان او را س��تاره وزن 61 کیلوگرم ج��ام جهانی و حتی 
برترین کشتی گیر تیم ملی ایران خواند. این جوان بهشهری 
که سال 2012 قهرمان جوانان جهان شده بود، توانست در هر 
چهار مبارزه خود در برابر قهرمانان جهان و المپیک بدرخشد 

و باعث بهت و حیرت تمامی کارشناسان و حریفان شود.
نقطه اوج درخش��ش احس��ان پور، غلبه ب��ر حاجی علی اف 
آذربایجانی و کلمن اس��کات آمریکایی از قهرمانان بزرگ و 
عنوان دار وزن 61 کیلوگ��رم جهان بود که همه را با تکنیک 
و غیرت ناب ایراني خود شگفت زده کرد. این جوان مازنی با 
کسب پیروزی های ارزشمند، نه تنها جایگاه تثبیت شده ای 
در تیم ملی برای خود کسب کرد، بلکه خیال رسول خادم و 
همکارانش تا رقابت های جهان��ی و المپیک 2016 برزیل را 

هم آسوده کرد.
اما احسان پور جوان و آینده دار، تنها ستاره تیم ملی ایران نبود؛ 
چراکه حس��ن یزدانی قهرمان جوانان جهان نیز از دیگر ستاره 
های نوظهور کشتی ایران محس��وب می شد که با دوبنده وزن 
۷0 کیلوگرم به میدان رفت و حریفان مدعی خود را یکی پس از 
دیگری به زانو در آورد. یزدانی با درخشش در جام جهانی آمریکا، 
نه تنها برای حریفان خارجی خود خط و نشان کشید؛ بلکه پشت 
حریفان داخلی را نیز به لرزه درآورد تا نش��ان دهد پس گرفتن 

دوبنده تیم ملی از او کار چندان ساده ای نیست.
 در ای��ن بی��ن بای��د ب��ه س��ید احم��د محم��دی در وزن

 65 کیلوگرم نیز اش��اره کرد. این جوان مازن��ی در جام جهانی 
سال گذش��ته در آمریکا خودی نشان داد و س��پس در رقابت 
های جهانی 2014 ازبکستان با کسب مدال نقره و عنوان نایب 
قهرمانی، توانس��ت به یک کش��تی گیر جوان؛ اما شش دانگ 
تبدیل شود. محمدی در جام جهانی موفق شد، طغرل عسگراف، 
قهرمان نامدار آذربایجانی را در یک کشتی پر افت و خیز شکست 
دهد و امتیازات با ارزش��ی نصیب تیم ملی ایران کند. مطمئنا 
محمدی هم می تواند یکی از امیدهای ما، در رقابتهای جهانی و 
المپیک محسوب شود و روزهای طالیی و درخشانی را در پیش 

داشته باشد.
مردانی که غیرت به خرج دادند

از درخشش آزادکاران جوان و باانگیزه تیم ملی که بگذریم، باید 
به نفرات باتجربه تر و عنوان داری اشاره کرد که به واقع با شرایط 
خاصی به میدان رفتند و غیرت به خرج دادند. محمدحس��ین 
محمدیان، دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی 2014 ازبکستان 
یکی از همین نفرات باتجربه تر؛ اما جوان بود که با نظر رس��ول 

خادم در یک وزن باالتر به میدان رفت و انصافا هم در وزن غیر 
تخصصی خود کشتی های خوبی گرفت. محمدیان با نظر کادر 
فنی از وزن 86 کیلوگرم به وزن ۹۷ کیلوگرم رفت تا در کنار رضا 
یزدانی نامدار و باتجربه، یاری رس��ان تیم مل��ی در جام جهانی 
باش��د.مطمئنا رویارویی وی با حریفانی که حدود 10 کیلو از 
او س��نگین تر و در عمل بس��یار باتجربه تر بودند، کار سخت و 
دشواری محسوب مي ش��د که محمدیان توانست از پس آن بر 
آید. فرزند خلف عسگری محمدیان، در جام جهاني آمریکا در دو 
کشتی به میدان رفت که در نخستین مبارزه، حریفی از ترکیه 
را از پیش رو برداش��ت و س��پس در فینال به مصاف جک وارنر 

قهرمان المپیک از آمریکا رفت.
آزادکار جوان و آینده دار ایران در دی��دار فینال در برابر حریف 
بسیار توانمند و باتجربه آمریکایی به هیچ وجه ناامید و از پیش 
باخته ظاهر نش��د و حتی تا 10 ثانیه مانده به پایان مبارزه نیز 
با نتیجه س��ه بر یک از حری��ف پیش بود. به هر ح��ال تجربه و 
قدرت بدنی باالي وارنر، باعث شد محمدیان در یک لحظه اسیر 
حمالت پیاپی حریف ش��ود و دو امتیاز از دست بدهد تا بازنده 
این دیدار حساس و نفس گیر باشد. مطمئنا اگر محمدیان می 
توانست وارنر را در این کشتی حساس و نفس گیر شکست دهد، 
تیم ایران زودتر از مب��ارزه مردان س��نگین وزن، قهرمان جام 
جهاني می ش��د و کار به دلهره و استرس مبارزه کمیل قاسمي 
و زاچ ري آمریکایي کش��یده نمي ش��د.در کنار محمد حسین 
محمدیان که ی��ک وزن باالتر به مصاف حریف��ان رفت، باید به 
مسعود اسماعیل پور نیز اش��اره کرد که او هم با احترام به نظر 
کادر فني در یک وزن باالتر یعن��ي وزن 65 کیلوگرم به میدان 

رفت. نایب قهرم��ان رقابت هاي جهاني 2014 ازبکس��تان در 
رقابت هاي جام جهاني در دیدار برابر حریفاني از ترکیه و آمریکا 
به میدان رفت و به رغم سبک بودن نسبت به حریفان، کشتي 
اول را برد و کش��تي دوم را در عین شایستگي در مقابل حریف 
 عنوان دار آمریکایي واگ��ذار کرد. در حالي که اس��ماعیل پور

 مي توانس��ت در همان وزن اصلي خود و در 61 کیلو به میدان 
برود و پیروزیهاي بیش��تري براي ایران کس��ب کند،  با احترام 
به نظر کادر فن��ي و با غیرت و افتادگي همیش��گي با حریفاني 
سنگین تر از خود مصاف کرد تا نشان دهد، در عین توانمندي و 
عنوان داري،  مطیع نظر مربیانش است.اما این پایان کار مردان 
تیم ملي ایران در آمریکا نبود،  چرا که رضا یزداني نیز مردانگي به 
خرج داد و به رغم مصدومیت جدي از ناحیه کمر و درد فراوان، به 
کمک تیم ملي آمد و در کنار هم قطارانش به میدان رفت. یزداني 
هیچ تعهد و اجباري براي حضور در جام جهاني نداش��ت اما از 
همان ابتدا اعالم کرد احساس نیاز تیم ملي به او،  اجازه مرخصي 
و غیبت در جام جهاني را به وي نمي ده��د و باید در کنار ملي 

پوشان براي کسب قهرماني تالش کند.
شاید کمتر کسي بداند که رضا یزداني به دلیل درد شدید کمر 
با کمربند طبي به آمریکا اعزام شد و حتي در حین پرواز طوالني 
مدت تا مقصد نیز همچنان تحت اقدامات درماني قرار داشت. به 
هر حال او در دیدار با حریف بالروس توانست 10 بر صفر پیروز 
میدان باشد؛ اما در مصاف با ش��ریف شریف اف قهرمان جهان و 
المپیک از آذربایجان به دلیل درد ش��دید از ناحیه کمر،  حرفي 
براي گفتن نداشت و با قبول شکس��ت، رویارویي انتقامي را به 

دیدار احتمالي در رقابت هاي جهاني آتي موکول کرد. 

اس�تقالل و پرس�پولیس



یادداشت

 گسترش مراکز آموزشی سما
 در چهارمحال و بختیاری

معاون دانش��گاه آزاد در امور س��ما گفت: در نظر داریم برای 
شهرستان های دارای واحد دانش��گاهی مراکز سما وابسته به 
دانشگاه هم داشته باشیم به همین منظور امیدواریم تا سال 

تحصیلی آینده این گسترش و توسعه، کلید بخورد.
سیدمحمود علوی در شهرکرد، اظهار داشت: سما یا سازمان 

مدارس آزاد 24 سال پیش تاسیس شده است.
وی تصریح کرد: رس��الت اصلی و مهم این س��ازمان، تربیت 
دانش آموز خوب و تکنسین در رش��ته های مختلف است، به 
نوعی اکنون سعی شده تا این وظیفه را تا حد ممکن به خوبی 

به انجام برساند.
این مسوول با اش��اره به نیاز بازار کار و نیاز به حرفه آموزی در 
کنار تحصیل، بیان داشت: سازمان سما سعی می کند در کنار 
تحصیل، حرفه آموزی را هم در دستور کار خود قرار دهد، به 
همین منظور دانشجویان این سازمان بیشتر فارغ التحصیالن 

مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش هستند.
علوی گفت: دانش آموزان فنی وحرف��ه ای و کارودانش بعد از 
فراغت از مدرس��ه و با ورود به س��ازمان س��ما، دو سال تحت 
آموزش ق��رار می گیرند و مباحث تکمیلی دوره متوس��طه را 

آموزش می بینند.
وی تعداد دانشجویان مش��غول به تحصیل در این سازمان را 
1500 دانشجو دانست و افزود: در حال حاضر در سازمان سما 

هشت رشته فعال وجود دارد.
این مسوول بیان داش��ت: س��ما همه فعالیت های یک واحد 
آموزشی را در یک سطح کوچک دارد و این در شرایطی است 
که سما سازمانی وابسته به دانشگاه بوده و رسالت آموزشی و 

علمی خود را به انجام می رساند.

 کارگاه آموزشی ایمنی غذا 
در لردگان برگزار شد

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان 
گفت: همزمان با هفته سالمت، کارگاه آموزشی ایمنی غذا در 
لردگان برگزار شد.یاسر جلیل پور در کارگاه آموزشی ایمنی 
غذا در لردگان، به مناسبت هفته سالمت اظهار کرد: شعار این 
بار هفته س��المت »ایمنی غذا از مزرعه تا سفره« است که بر 

لزوم مراقبت در نحوه انتخاب و استفاده غذا تاکید دارد.
وی افزود: فرآورده های بومی و محلی که از مزارع کش��اورزی 
همین شهرستان به دست می آید، دارای ارزش غذایی بسیاری 
است و از نظر تامین مواد الزم بدن قابل توجه ارزیابی می شود.

جلیل پور با تاکید بر لزوم تغذیه سالم در تمام اقشار مردم و در 
تمامی گروه های سنی تصریح کرد: باید مصرف فرآورده های 
گوشتی موجود در بازار، فس��ت فودها و فرآورده های کنسرو 
شده را تا جایی که امکان دارد کاهش دهیم؛ زیرا این مواد جزء 

اصول تغذیه ناسالم تلقی می شود. 

 حذف 5 نقطه پرحادثه    
 در محور شهرکرد-خوزستان

شهرس��تان  شهرس��ازی  و  راه  اداره  ریی��س 
 کی��ار، از ح��ذف 5 نقط��ه پرحادث��ه در مح��ور 

شهرکرد - خوزستان خبر داد.
رواب��ط عموم��ی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری، خانعل��ی س��لطانی اظه��ار 
ک��رد: در راس��تای ارتق��ای س��طح ایمن��ی ت��ردد و 
 کاهش تصادفات در مح��ور گهرو - ناغ��ان، پنج نقطه

 پر حادثه در این محور رفع و ایمن سازی شد.
وی مبلغ هزینه ش��ده در ای��ن پروژه را ی��ک میلیارد 
و 200 میلی��ون ری��ال عن��وان ک��رد و گف��ت: حجم 
حاصل از عملیات ترانش��ه بری که در نق��اط موردنظر 
 به صورت امان��ی و پیمانی انج��ام گرفته اس��ت، برابر

 27 هزار متر مکعب بوده که جهت تعریض و شانه سازی 
در محور فوق به طول 2 ه��زار و 200 متر خاک ریزی 
و تس��طیح ش��د. وی از رفع 5 نقطه پرحادثه دیگر در 
محور خوزس��تان خبر داد و اذعان کرد: این امر از دیگر 
اقدامات در دس��ت اج��رای این اداره کل اس��ت که در 
صورت تخصیص اعتبار تا پایان سه ماهه دوم امسال به 
پایان خواهد رسید.وی یادآور شد: شهرستان کیار یکی 
از پر تردد ترین محورها است و به دلیل این حجم تردد 
تا پایان س��ال چندین عملیات اجرایی در این جاده ها 

صورت خواهد گرفت.

ارائه تسهیالت برای جذب افراد 
بهبود یافته از مواد مخدر

فرمان��دار شهرس��تان ل��ردگان، ب��ر ض��رورت ایجاد 
پاسگاه های بازرسی مواد مخدر در جاده های ترانزیتی 
لردگان تاکید کرد و از ارائه تسهیالت چهار درصدی به 
تعاونی ها برای جذب افراد بهبود یافت��ه از مواد مخدر 
خبر داد.ابوالقاس��م کریمی در نشس��ت با دبیر شورای 
مواد مخدر اس��تان، اظهار داش��ت: در زمینه مبارزه با 
مواد مخدر با دو عرصه مقابله با قاچاقچیان از یک س��و 
و پیشگیری از اعتیاد، از سوی دیگر مواجه هستیم که 
باید تالش کنیم توان اصلی خود را در زمینه پیشگیری 

صرف کنیم.
وی افزود: مب��ارزه با مواد مخدر وظیفه چند دس��تگاه 
معدود نیست؛ بلکه همه دس��تگاه های اجرایی استان 
باید در این زمینه بکوشند و امکانات خود را بسیج کنند.

وی با تأکی��د بر اهمیت نظارت ب��ر جاده های ترانزیتی 
لردگان به خوزستان و لردگان به یاسوج، گفت: ضرورت 
ایجاد پاسگاه های سیار و ایست بازرسی های دائمی در 

گلوگاه های این جاده ها ضروری است.

یادداشت

در س��ی روز گذش��ته چند بار ذرات معلق از س��مت اس��تان 
خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شدند و آب و هوای 

این استان را تحت تاثیر قرار داده اند.
هم اکن��ون ذرات معلق بار دیگ��ر وارد اس��تان چهارمحال و 
بختیاری شده اند و کم کم در حال پیش��روی هستند و همه 

استان را در حال فرا گرفتن هستند.
آب و هوای شهرکرد مرکز استان، هم اکنون بیشتر از سایر نقاط 
استان تحت تاثیر قرار گرفته است و دید افقی در این شهر لحظه 

به لحظه در حال کمتر شدن است.
چهارمحال و بختیاری به واس��طه قرار گرفت��ن در ارتفاعات، 
 در سال های گذش��ته بس��یار کم تحت تاثیر این پدیده قرار 
می گرفت؛  اما با خشکس��الی و کاهش بارش ها و فعال شدن 
کانون  تولید گرد و غبار محلی، این پدیده در سال جاری مکرر 
آب و هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده است.خشک شدن 
مرغزار شهرکرد که در جوار فرودگاه ش��هرکرد قرار دارد، این 
منطقه را به یکی از کانون گرد و غبار تبدیل کرده است که این 

جواد کارگ��ران از برگزاری جش��نواره موس��یقی محلی 
مناطق زاگرس نشین کش��ور در بروجن خبر داد و اظهار 
داشت: معرفی موسیقی مقامی منطبق با فرهنگ ایرانی 
اسالمی و حفظ موسیقی اصیل ایرانی از اهداف برگزاری 

این جشنواره است.
وی افزود: تب��ادل و تعامل فرهنگی و هن��ری گروه های 
موسیقی نواحی مختلف کشور، دس��ت یابی به موسیقی 
دیرینه و کهن ایران که از نسل های پیشین به جای مانده و 
انتقال آن به آیندگان و قدردانی از هنرمندان این رشته از 

سایر اهداف این جشنواره است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: ش��رکت کنندگان در این جشنواره، باید حتما 
موس��یقی مقامی مناطق زاگرس نش��ین را بر روی لوح 

فشرده، بصورت تصویری، همراه با ذکر مشخصات کامل 
هنرمندان ارائه دهند.

کارگران، زمان اجرای هر برنام��ه 20 دقیقه و تعداد افراد 
در هر گروه حداکثر هش��ت نفر اعالم و خاطرنشان کرد: 

برگزیده اول بخش گروه نوازی به جش��نواره بین المللی 
موسیقی فجر راه می یابد.

وی با بی��ان این که بخش ویژه جش��نواره »دولت و ملت، 
همدلی و همزبانی« است، ادامه داد: آخرین مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه جش��نواره 10 مرداد ماه و زمان برگزاری 

جشنواره را نیمه نخست شهریور ماه اعالم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه عالقه مندان برای ش��رکت در جشنواره باید 
از ادارات فرهنگ و ارش��اد اس��المی معرفی نامه داش��ته 
باش��ند، ادامه داد: هنرمندان می توانند آثار هنری خود را 
به چهارمحال وبختیاری، شهرستان بروجن، بلواربوعلی، 
فرهنگسرای بروجن، دبیرخانه نهمین جشنواره موسیقی 

محلی مناطق زاگرس نشین ارسال کنند.

منطقه نقش مهمی در ایجاد آلودگی گرد و غبار در ش��هرکرد 
دارد.خشکسالی در دشت سفید دش��ت و فرادنبه و تعدادی از 
دش��ت های دیگر نیز نقش مهمی در تشدید این پدیده گرد و 

غبار در استان دارند.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
پدیده گرد و غبار بار دیگر آب و هوای این استان را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت و هم اکنون گرد و غبار در حال پیش��روی در 

استان هستند و در حال فرا گرفتن تمام استان هستند.
مهرداد قطره گفت: دید افقی در این اس��تان در حال کاهش 
است و ش��دت آلودگی طی پیش بینی ها، لحظه به لحظه به 
 سمت عصر و شب بیشتر خواهد شد.وی یادآور شد: پیش بینی 
می شود پدیده ورود ذرات گرد و غبار تاروزهای آینده در این 
استان وجود داشته باشد و از شدت آلودگی کاسته شود.میزان 

وجود ذرات معلق در هوا از مرز هشدار گذشته است.
مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در این 
خصوص گفت: میزان وجود ذرات معلق در هوا از مرز هش��دار 

گذشته است و خانواده ها باید کمتر از خانه بیرون بیایند.
شهرام احمدی ادامه داد: ریزگرد ها از سمت استان خوزستان  
به اس��تان چهارمحال و بختیاری وارد ش��ده اند که منشا آنها 
همان ریزگرد های کشور عراق هس��تند.وی عنوان کرد: هم 
اکنون میزان ذرات معلق 2/5 میکرون 2۳0 میکروگرم در متر 
مکعب هوا است.وی تاکید کرد: استفاده از ماسک برای حفظ 
سالمتی به خانواده ها تاکید فراوان می شود و در این مدت به 
اعضای خانواده ها تاکید می شود که کمتر از خانه بیرون بیایند.

مدیر کل محیط زیست اس��تان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: خانواده ها نسبت به بیماران قلبی و ریوی خانواده خود در 

خروج از خانه حساسیت بیشتری داشته باشند.
 احمدی یادآور ش��د: ش��دت آلودگ��ی ذرات معلق توس��ط 
کانون های ایجاد گرد و غبار در سطح استان مانند دشت های 

خشک شده تشدید شده است.

پیشروی ذرات معلق در بام ایران؛

جشنواره موسیقی محلی مناطق زاگرس نشین کشور در بروجن برگزار می شود

دید افقی کاهش یافت

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  شماره881به  شناسنامه  دارای  محمدرضاخیراللهی  آقای   2/15
کالسه 1009/93ش ح 14 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان براتعلی خیراللهی نجف آبادی بشناسنامه541درتاریخ93/7/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 
آبادی  نجف  2-محمدرضاخیراللهی  ش.ش2971،  آبادی  نجف  خیراللهی  1-افسانه 
آبادی  نجف  خیرالهی  4-فرشته  آبادی ش.ش334،  نجف  3-امیرخیراللهی  ش.ش881، 
ش.ش3798، 5-فرزانه خیرالهی نجف آبادی ش.ش1634، 6-مهری خیرالهی نجف آبادی 
آبادی  نجف  خیرالهی  8-پری  آبادی ش.ش393،  نجف  ش.ش640،7-علیرضاخیرالهی 
ش.ش247)همسرمتوفی(.  آبادی  نجف  خزائیلی  9-صدیقه  متوفی(  ش.ش215)فرزند 
متوفی به جز نام بردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد.م الف:498 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  شماره565به  شناسنامه  دارای  قائدی  علی  آقای   2/16
توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین  47/94ش.ح14 
بشناسنامه1080448942درتاریخ93/12/28اقامتگاه  قائدی  آرزو  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: علی قائدی 
ش.ش565)پدرمتوفی( 2-معصومه نادری بنی ش.ش11227)مادرمتوفی(. متوفی به جز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م الف:503 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

2/17 آقای حسینعلی دیانی دارای شناسنامه شماره671به شرح دادخواست به کالسه 
10/94ش.ح14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم دیانی نجف آبادی بشناسنامه556درتاریخ93/9/14اقامتگاه دائمی 
دیانی  اسداهلل  به:  منحصراست  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
دیانی  3-محترم  ش.ش412،  آبادی  نجف  دیانی  2-عصمت  ش.ش668،  آبادی  نجف 
نجف آبادی ش.ش413، 4-فتح اله دیانی نجف آبادی ش.ش602، 5-علی محمدحاجی 
سلطان  7-بیگم  آبادی ش.ش513،  نجف  رجبی  حاجی  6-صدیقه  رجبی ش.ش1200، 
آبادی نجف  نژاد  چوپان  8-محمدعلی  ش.ش1023،  آبادی  نجف  رجبی   حاجی 
دیانی  10-عباسعلی  ش21536،  ش  آبادی  نژادنجف  چوپان  9-ایران  ش.ش2052، 
آبادی  آبادی ش ش940، 11-حسینعلی دیانی ش.ش671، 12-زهرادیانی نجف  نجف 
های متوفی. متوفی به جز نامبردگان  ش.ش347،)پسرعمو-پسرعمه-دخترعمو-دخترعمه 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

م الف:519 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

2/18 آقای محسن حقیقی دارای شناسنامه شماره504به شرح دادخواست به کالسه 
34/94ش ح 14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منوچهر حقیقی نجف آبادی بشناسنامه20816درتاریخ93/11/21اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: آقارضا حقیقی 
نجف آبادی ش.ش1445، 2-محسن حقیقی نجف آبادی ش.ش504، 3-علی حقیقی نجف 
 آبادی ش.ش2546، 4-محمدحقیقی نجف آبادی ش ش503، 5-پروین حقیقی نجف آبادی
ش.ش908، 6-مهری حقیقی نجف آبادی ش.ش821، 7-پری دخت حقیقی نجف آبادی 
به  متوفی  8-فاطمه شیخی ش.ش267)همسرمتوفی(.  متوفی(  )فرزندان  ش.ش22920، 
جز نام بردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.م الف:523 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  شماره91به  شناسنامه  دارای  هاشمی  فهیمه  خانم   2/19
51/94ش.ح14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نرگس هاشمی جوزدانی بشناسنامه298درتاریخ93/10/14اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: نصراهلل هاشمی 
ش ش92، 2-علی هاشمی جوزدانی ش ش17، 3-نعمت اله هاشمی ش.ش731، 4-ولی 
اهلل هاشمی جوزدانی ش.ش19، 5-علی مددهاشمی جوزدانی ش.ش4، 6-طاهره هاشمی 
9-فاطمه  هاشمی ش.ش67،  8-طیبه  هاشمی ش ش91،  7-فهیمه  جوزدانی ش.ش12، 
هاشمی ش.ش480.  متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد 
به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  ازتاریخ  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  ویا 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:545 رئیس شعبه 14 شورای حل 

اختالف شهرستان نجف آباد
حصر وراثت

2/20آقای احمدعلی طالبی دارای شناسنامه شماره953به شرح دادخواست به کالسه 
35/94ش ح 14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی طالبی بشناسنامه14درتاریخ92/2/14اقامتگاه دائمی خود بدرود 
ش.ش868،  طالبی  شهناز  به  منحصراست  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
ش.ش994،  طالبی  4-معصومه  ش.ش921،  طالبی  3-فاطمه  ش.ش5،  طالبی  2-علی 
7-سکینه  متوفی(  طالبی ش.ش842،)فرزندان  6-مریم  طالبی ش ش953،  5-احمدعلی 
اینک با  کریمی ش.ش16)همسر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:559 رئیس شعبه 14 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

به کالسه  دادخواست  دارای شناسنامه شماره28به شرح  اشرف جعفری  خانم   2/21
توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین  54/94ش.ح14 
داده که شادروان غالمرضاسبزیان بشناسنامه2155درتاریخ1392/7/22اقامتگاه دائمی 
پویا سبزیان  به:  منحصراست  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
3-اشرف  ش.ش/کدملی1080221001،  2-نیلوفرسبزیان  ش.ش/کدملی1080457747، 
جعفری ش ش28. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد 
به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  ازتاریخ  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  ویا 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:561 رئیس شعبه 14 شورای حل 

اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ رای 

 9309980365700737 پرونده:  شماره   9309970354301406 دادنامه:  شماره   2/46
به  علی  فرزند  کفاش  کار  امانت  محمود  آقای  930768 شاکی:  بایگانی شعبه:  شماره 
آقای علی  متهم:  پ23   – پارسیان  کوچه   – کتابخانه  جنب   – سودان   – زینبیه  نشانی 
اتهامها: 1- تهدید 2- مزاحمت تلفنی 3- توهین به  خیاطی اسکوئی به نشانی متواری 
به  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  عادی  اشخاص 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی خیاطی اسکوئی دائر بر 
پیامک موضوع شکایت آقای  از طریق ارسال  توهین و تهدید   – تلفنی  ایجاد مزاحمت 
 93/6/25-2502 شماره  کیفرخواست  شرح  به  علی  فرزند  کفاش  کار  امانت  محمود 
شیوه  صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده – 
مزاحم  فرد  همراه  تلفن  خط  پرینت  بررسی   – شکایت  طرح  مقام  در  شاکی  اظهارات 
متن خارج نویسی شده پیامکها – تحقیقات انجام یافته- عدم حضور متهم در دادسرا 
و دادگاه با وصف درج آگهی در جراید و با التفات به سابق قرائن و امارات موجود 
قانون  641و608و669  مواد  به  مستنداً  فلذا  است  محرز  انتسابی  اتهامات  پرونده  در 
تعزیرات مصوب سال 75 و رعایت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 
92 حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام ایجاد مزاحمت 
اتهام فحاشی و دو سال حبس تعزیری بابت  74 ضربه شالق تعزیری بابت   – تلفنی 
اتهام تهدید صادر و اعالم میگردد ضمنًا مطابق تبصره 4 ماده فوق الذکر مجازاتها به 
لحاظ نوع درجه با هم جمع می شوند رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
جزایی  عمومی  دادگاه   117 شعبه  الف:353  است.م  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9109980361700911 پرونده:  شماره   9309970361701884 دادنامه:  شماره   2/47
سیدیحیی  فرزند  شفیعی  فاطمه  خانم   -1 خواهان ها:   910921 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  زاده  آقای مجید ضیغم  با وکالت  فرزند محمود  آقای سید مهدی دردشتی   -2

مهدی به نشانی اصفهان – میدان بزرگمهر – ابتدای خ.بزرگمهر – نبش کوی معراج – 
ساختمان سجاد – دفتر وکالت خواندگان: 1- آقای احمد معلمی فرزند صادق به نشانی 
خ مسجدسید- مقابل مسجد محمودی – نمایشگاه اتومبیل فاتح 2- آقای سعید شیرانی 
غالمحسین  آقای   -4 محمدحسین  فرزند  شیرانی  فرهاد  آقای   -3 محمدحسین  فرزند 
صادق امینی فرزند سیف ا... 5- آقای محمد حمیدی مصلح فرزند علی 6- آقای مرتضی 
فرزند  شیرانی  حمید  آقای   -7 مجهول المکان  نشانی  به  همگی  محمد  فرزند  طاهری 
محمدحسین 8- خانم ناهید شیرانی فرزند محمدحسین 9- خانم نازیال شیرانی فرزند 
محمدحسین 10- خانم بتول خلیفه سلطانی فرزند حسن 11- آقای حسینعلی شیرانی 
فرزند محمدحسین همگی به نشانی خ.کاشانی شمالی – کوچه شهید ثقفیان)32( – بن 
بست منتظر – مجموعه مسکونی طاوس- واحد4- منزل حمید شیرانی خواسته: تخلیه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  گردشکار: دادگاه 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مجید ضیغم زاده 
به وکالت از 1- آقای سید مهدی دردشتی فرزند محمود 2- خانم فاطمه شفیعی فرزند 
سید یحیی به طرفیت آقایان و خانمها 1- محمد حمیدی مصلح فرزند علی 2- غالمحسین 
ا... 3- سعید شیرانی فرزند محمدحسین 4- فرهاد شیرانی  صادق امینی فرزند سیف 
فرزند محمدحسین 5- حمید شیرانی فرزند محمدحسین 6- حسینعلی شیرانی فرزند 
محمدحسین 7- ناهید شیرانی فرزند محمدحسین 8- ماریال شیرانی فرزند محمدحسین 
مرتضی   -11 صادق  فرزند  معلمی  احمد   -10 حسن  فرزند  سلطانی  خلیفه  بتول   -9
طاهری فرزند محمد به خواسته تخلیه یک باب مغازه استیجاری از پالک ثبتی شماره 
5774/2 بخش 2 ثبت اصفهان واقع در اصفهان خیابان مسجدسید مقابل مسجد محمدی 
به لحاظ واگذاری به غیر بدون رضایت مالک موضوع اجاره نامه رسمی شماره 64802 
مورخ 51/11/30 دفتر 56 اصفهان به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل 
استنادی محل موضوع خواسته  نامه رسمی  اجاره  به موجب  نموده  اعالم  خواندگان 
برای مدت 2 سال به اجاره خواندگان ردیف اول و دوم و مورث خواندگان ردیف سوم 
اجازه  بدون  را  اجاره  مورد  اجاره مستاجرین  مدت  اتمام  از  پس  که  درآمده  نهم  الی 
انجام شده  تامین دلیل  اند و حسب  مالکین به خواندگان ردیف 10و11 واگذار نموده 
مغازه مورد اجاره در تصرف ایشان قرار دارد و با توجه به سلب حق انتقال به غیر 
پنجم  تخلیه شده است خواندگان ردیف  نامه رسمی خواستار صدور حکم  اجاره  در 
الی هشتم در جلسه رسیدگی این دادگاه حاضر و منکر واگذاری شده اند لیکن عنوان 
نموده اند هر ماه مبلغی از خوانده ردیف دهم از محل درآمد مغازه به صورت درصدی 
و توافقی پس از کسر اجاره مغازه و هزینه های آن دریافت می نمایند خوانده ردیف 
دهم نیز منکر واگذاری شده و عنوان نموده با خوانده ردیف اول به صورت درصدی 
در محل متنازع فیه اشتغال به کار دارند و میزانی از درآمد مغازه را به مالکان )سایر 
تصویر مصدق صورتجلسه  پاسخ  در  خواهانها  وکیل  نمایند  می  پرداخت  خواندگان( 
تامین دلیل مورخ 1376/2/9 منعکس در پرونده کالسه 38/76 شعبه 24 سابق را ارائه 
و اظهار نموده که براساس محتویات آن آقای احمد معلمی اعالم نموده 2 دانگ از منافع 
محل موضوع خواسته را از آقای حاج حسن محمدی خریداری نموده و ظاهراً نامبرده 
چهاردانگ از منافع را از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری و سپس به متصرفین 
فعلی )خواندگان ردیف 10و11( واگذار نموده است علی هذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده با عنایت به مفاد صورتجلسات تامین دلیل مورخ 91/3/1و76/2/9 که داللت بر 
الواسطه به  واگذاری چهار دانگ منافع سهم مشاعی خواندگان ردیف اول و دوم مع 
خواندگان ردیف دهم و یازدهم دارد لذا با توجه به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه 
مبنی بر تعیین مبلغ 1/620/000/000 ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت ششدانگ 
وکیل  اعتراض  مورد  تعیین شده  پیشه  و  میزان حق کسب  از حیث  که  مذکور  مغازه 
مذکور  نظریه  به  معترض  خواندگان  لیکن  شده  واقع  خواندگان  از  بعضی  و  خواهان 
اقدامی در جهت تودیع دستمزد هیات کارشناسی به  علی رغم ابالغ ظرف مهلت مقرر 
عمل نیاورده اند وکیل خواهانها نیز اعتراض موکلین را طی الیحه تقدیمی مسترد نموده 
است علی هذا دعوی خواهانها را تا میزان چهاردانگ مشاع از محل موضوع خواسته 
ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 515و198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
28و27 تبصره یک 19 و بند 2-14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 
حکم بر تخلیه چهاردانگ مشاع محل موضوع در قبال پرداخت 541/666/666 ریال بابت 
نصف حق کسب و پیشه و تجارت بالمناصفه در حق خواندگان ردیف دهم و یازدهم 
و  دادرسی  هزینه های  پرداخت  به  دوم  و  اول  ردیف  محکومیت خواندگان  همچنین  و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعالم مینماید.خواهانها مکلفند 
ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی حق کسب و پیشه تعیین شده را در صندوق 
حکم  این  واال  بدهند  مذکور  خواندگان  به  را  آن  پرداخت  ترتیب  یا  تودیع  دادگستری 
ملغی االثر خواهد بود و مهلت تخلیه ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه تعیین می گردد و 

نسبت به دو دانگ منافع سهم االرث خواندگان ردیف سوم تا دهم به لحاظ عدم احراز 
واگذاری آن به غیر دعوی خواهانها را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهانها صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت 
به خوانده ردیف دهم حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:368 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

 9309980361700413 پرونده:  شماره   9310420361700476 اجراییه:  شماره   2/48
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930419 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090361703559 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970361701207 حکم بر 
تنفیذ اعالم فسخ قرارداد موضوع خواسته )اجاره به شرط تملیک شماره 01841700003( 
صادر و محکوم علیه اکبر شهریار فرزند دریاقلی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به تحویل کامیون موضوع قرارداد با مشخصات منعکس در قرارداد )کامیون کشنده – 
کامیون به شماره انتظامی 511ع17-ایران13( و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی 
)3/006/000 ریال( و نشر آگهی )820/000 ریال( و حق الوکاله وکیل )3/600/000 ریال( 
در حق خواهانها 1- شرکت لیزینگ صنعت و معدن به مدیریت مهدی جمالی به نشانی 
تهران – خ.خرمشهر – پالک 61 و 2- پژمان ولی زاده فرزند یدا... به نشانی اصفهان 
– بلوار ارتش – باالتر از سه راه سیمین – مجتمع اداری – ط سوم شرقی – واحد21 
و نیز پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ )5/010/000 ریال( در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:369 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

 9309980361701016 پرونده:  شماره   9310420361700485 اجراییه:  شماره   2/51
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   931035 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090361704187 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970361701598 محکوم 
علیه ایوب آقایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 
نیز  و   92/02/16 مورخ  عادی  رسید  فقره  یک  استناد  به  خواسته  اصل  بابت  ریال 
هزینه های دادرسی 3% محکوم به و حق الوکاله وکیل 3/600/000 ریال طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی 
از سوی بانک مرکزی در حق خواهانها 1- احمد صادقی حسن آبادی فرزند محمود 
کالنتری14،  و  نورباران  چهارراه  حدفاصل   – بزرگمهر  خیابان   – اصفهان  نشانی  به 
2- علیرضا دهقان فرزند لطفعلی به نشانی اصفهان – خ رکن الدوله – رستوران محفل و 
نیز پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ 5/000/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:370 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  



امام رضا علیه السالم:
 آن کسى که نفس��ش را محاسبه کند، سود برده 
است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، 

زیان دیده است.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

روزها شروع به بلند شدن و گرمتر شدن کرده اند و باد بهاری 
با مالیمت می وزد و بیشتر پرندگان دور هم جمع شده اند. 
درختان شکوفه داده اند و چمن ها شروع به رشد کرده اند. 
این زمانیست که ممکن است شما شروع به خاراندن چشمان 
تان کنید تا جایی که متورم و قرمز شوند؛ به این عمل آلرژی 

در فصل بهار می گویند.
اگر آب ریزش پیدا کرده اید و احساس خفگی می کنید...

اگر مدام عطسه می کنید و در تمام طول روز چرت می زنید 
و شب ها هم با دهان نفس می کشید

ممکن است که شما به رایج ترین نوع آلرژی که اغلب به آن 
تب یونجه می گویند دچار شده باشید و علت آن اصوال  گرد 

و خاک و گرده افشانی گیاهان است .
به هر حال تب یونجه فقط یکی از فعل و انفعاالتی است که 
توسط فاکتور شرایط محیطی یا غذا،  مردمی را که سیستم 
ایمنی حساسی دارند، مبتال می کند و ممکن است که برای 

فرد مبتال سوزش های شدید و دردناک به بار بیاورد .
آلرژی در درجه نخست می تواند از شرایط محیطی باشد که 
در آن زندگی می کنید؛ به طوری که شما در یک مکان دیگر 

این احساس را ندارید.
دلیل حدود 40 درصد از آسم ها آلرژی است و عوامل اصلی 
تحریک آن عبارتن��د از : غذا ، گرد و خاک و گرده افش��انی 
گیاهان به عالوه نیش و یا گزیدن حشرات و اثرات به جا مانده 

از آن و فضوالتی که از سوسک ها در حمام باقی می ماند.
غذاهای آلرژی زا 

ش��یر گاو ، تخم م��رغ ، ب��ادام زمین��ی ، گندم ، س��بوس، 
میگ��و ، خرچنگ ، ص��دف ک��ه در افراد مختل��ف ممکن 
اس��ت متفاوت باش��د و فرد به ی��ک دو یا همه ای��ن غذاها 
حساس��یت نش��ان دهد. م��واد آل��رژی زا برای سیس��تم 
ایمنی بدن بس��یار خطرناکن��د و ممکن اس��ت به صورت 
ت��ورم و خ��ارش و یا ممکن اس��ت ب��ه ص��ورت گرفتگی 
 و دل درد ش��دید بروز کن��د که ای��ن درد به ح��د زیادی

 می تواند وحشتناک و دردناک باشد.
بسیاری از مردم در درمان آلرژی ناموفق هستند و درد و رنج 
زیادی را متحمل می شوند تا جایی که در موارد اورژانسی 
حتی مرگ هم دیده شده است؛ در صورتی که می توانستند 

با یک تزریق ساده از تمام این عوارض جلوگیری کنند.
مواردی که در آلرژی باید مد نظر داشت

1- آلرژی می تواند تغییر کند.
2- آلرژی می تواند به بقیه موادی هم که حساس نبودیم، 
نفوذ کند و بدن حساسیت نش��ان بدهد؛ مثل عطر ، سیگار 
کشیدن و یا حتی ممکن است همین مواد باعث کمتر شدن 

شان بشود .
3- آلرژی ممکن است که موروثی باشد.

4. هیچ دونفری راه های درمان یکسانی ندارند چرا؟ چون 
پیدایش آلرژی نیاز ب��ه دوعامل زمینه ژنتیکی و در معرض 

عوامل محیطی آلرژی زا به طور مکرر قرار گرفتن است.
عالئمی که آلرژی از خودش��ان به شما نش��ان می دهند، 
 خود یک دکتر واقعی هستند که س��ه ابزار مهم به ما نشان 

می دهند:جلوگیری ،پرهیز و در نهایت دارو درمانی.
راههای جلوگیری از آلرژی

 جلوگی��ری از آل��رژی واقع��ا س��خت اس��ت و کار
 م��ی ب��رد و حتی ممک��ن اس��ت ش��ما نتوانید آل��رژی و 
حساس��یت خ��ود را ب��ه ط��ور کامل تح��ت کنت��رل در 
 آوری��د؛ ام��ا راه های��ی وج��ود دارند ک��ه به ش��ما کمک 
می کنند تا با آلرژی کنار بیایید و با آن زندگی کنید. از هر 
چیزی که موجب بروز حساس��یت در شما می شود ،دوری 
کنید؛ به عنوان مثال اگر نس��بت به م��وی حیوانات آلرژی 

دارید، از ورود حیوانات به اتاق خواب تان جلوگیری کنید.
همچنین می توانید از رو تختی ها مخصوص ضد حساسیت 
استفاده کرده، ملحفه ها و پتو را در آب داغ شستشو بدهید 

تا مواد حساسیت زا از بین بروند.
همچنین می توانید از یک دستگاه تصفیه هوا در داخل اتاق 

استفاده کنید .
پاکیزه نگه داشتن اتاق کودک و کل منزل، قراردادن اسباب 
بازی ها و عروس��ک های پش��مالو در جعبه و تمیز کردن و 
گردگیری مستمر اتاق نیز می تواند مواد آلرژی زا را از کودک 

مبتال به آلرژی دور نگه دارند.
اگر شما یا فرزندتان نس��بت به یک ماده غذایی حساسیت 
دارید، همیشه برچسب مواد غذایی را چک کنید تا از مواد و 

اجزای تشکیل دهنده آن ماده غذایی آگاه باشید.
به خاطر داشته باشید که عالئم آلرژی نباید موجب عجز و 
درماندگی شما بشود. پزشک معالج به شما خواهد آموخت تا 
با آلرژی ها ارتباط برقرار کرده، از بروز آن ها جلوگیری کنید.

مس��اعد  زمین��ه  ب��ا  نوزادان��ی  اس��ت  ممک��ن 
ژنتیک��ی ب��رای ابت��ال ب��ه آل��رِژی ب��ه دنی��ا بیاین��د. 
 بس��یاری از آل��رژی ها،ب��ه ص��ورت ارث��ی، توس��ط
  ژن ها از پدر و م��ادر به کودک منتقل ش��ود. عالئم آلرژی

 می تواند در سنین خردسالی،کودکی،نوجوانی یا بزرگسالی 
بروز کنند و این در حالیس��ت که اغلب آلرژی ها در سنین 
بزرگسالی بهتر شده و کاهش پیدا می کنند. بسیاری از افراد 
آلرژی های غذایی را پشت س��ر می گذارند؛ اما آلرژی های 

دیگر می توانند در تمام عمر انسان را همراهی کنند.
بسیاری از اوقات تشخیص س��رماخوردگی از آلرژی بسیار 
سخت است؛ زیرا عالئم هردو می توانند شبیه به هم باشند. 
اگر عالئم سرما خوردگی شما بیش از دو هفته طول کشید به 

احتمال زیاد شما دچار آلرژی شده اید.
 بین سرماخوردگی و آلرژی تفاوت هایی وجود دارد که شما 

می توانید در هنگام بروز عالئم به دنبال آن ها باشید.
در هنگام بروز عالئم حساسیتی، بینی و چشمان شما دچار 
خارش می شود. در صورتی که در س��رماخوردگی چنین 

حالتی به وجود نمی آید.
همچنین خلط فرد در هنگام بروز آلرژی مانند آب ش��فاف 
است؛ اما در سرما خوردگی مایل به زرد بوده، غلیظ و تیره 

تر است.
اگر ش��ما عطس��ه می کنید،خارش دارید و به خس خس 
س��ینه مبتال ش��ده اید یا اغلب بع��د از خ��وردن یک ماده 
غذایی خاص دچار بیماری می شوید، به احتمال زیاد دچار 
 آلرژی هس��تید و باید از مصرف آن ماده غذایی خودداری

 کنید.

لنزهای جدید Zeiss با 
نمایشگر OLED رونمایی 

شدند

لنزهای دوربین، معموال برخی عالئم و نشانه ها را روی 
خود دارند که اطالعاتی نظیر طول کانونی و در برخی 

موارد، میزان گشودگی دهانه لنز را نشان می دهند.
اما ظاهرا Zeiss تصور می کند این روش های نمایش، 
اندکی قدیمی ش��ده ان��د و به همین خاط��ر لنزهای 
جدیدی با عنوان Zeiss Batis را برای دوربین های 
ب��دون آینه س��ونی رونمایی کرده اس��ت.خود لنزها، 
کامال استاندارد هس��تند؛ اما نکته جالب در مورد آنها 
این است که یک نمایش��گر OLED برایشان در نظر 
گرفته ش��ده که به لنز امکان می دهد اطالعاتی نظیر 
عمق میدان، فاصله تا نقطه کانونی و بس��یاری موارد 

دیگر را نمایش دهند.
Zeiss افزودن این نمایشگرها را »ابتکاری قابل توجه 
خطاب کرده که در حال حاضر نظی��ر آن در لنزهای 
دوربین یافت نمی شود« و باید تایید کنیم که واقعا نیز 

همین گونه است.
با این همه، پرسش اینجاس��ت که آیا اساسا نیازی به 
وجود چنین نمایشگرهایی هست، یا اینکه صرفا جنبه 
نمایشی و تزیینی دارند؟ آیا چنین امکانی مورد تایید 
عکاس��ان قرار خواهد گرفت؟ هنوز ب��رای اظهار نظر 
در این رابطه زود اس��ت؛ اما همان طور که گفته شد، 
افزودن این نمایشگرها صرفا یک ترفند قدیمی برای 

جلب مشتریان بیشتر است.
خود لنزه��ا در قال��ب دو م��دل مختل��ف عرضه می 
گردند: نخس��ت لنز واید 2۵ میلیمتری با گش��ودگی 
دهانه لن��زf/0.2 و دیگری لنز پورت��ره ۸۵ میلیمتری 
با گش��ودگی دهانه لنز  f/1.۸ هر دوی ای��ن لنزها از 
اواس��ط تیرماه وارد بازار می ش��وند و عملکرد بسیار 
خوبی را در کنار دوربین های بدون آینه سونی از خود 
به نمایش می گذارند، هرچند این محصوالت بهترین 
 A7S و II، A7R A7 کارایی را در کنار مدل ه��ای

خواهند داشت.
قیمت این دو لنز هنوز مشخص نش��ده؛ اما با در نظر 
داشتن این نکته که محصوالت Zeiss معموال ارزان 
تمام نمی شوند، به نظر نمی رسد که شاهد تغییر قابل 

توجهی در این مساله باشیم.
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 یاهو قصد رقابت
  با بزرگان جستجوی موبایلی

 را دارد
بخش اعظمی از درآمدهای س��ه ماهه نخس��ت یاهو در سال 
201۵، آن طور که گزارش های مالی این ش��رکت نشان می 

دهد حول مقوله »سرچ« یا همان جستجو می گردند.
حجم سرچ های صورت گرفته با استفاده از موتور جستجوی 
یاهو به لطف توافق اخیر آن ب��ا موزیال به باالترین میزان خود 
در پنج سال گذشته رسیده و عالوه بر این، به خاطر مذاکراتی 
که اخیرا ماریس��ا میر »مدیر عامل این کمپانی« بر سر مفاد 
قرارداد همکاری 10 ساله این شرکت با مایکروسافت داشت، 
انتظار می رود که خ��وش اقبالی یاهو برای ف��روش تبلیغات 
س��رچی خود همچنان ادامه یافته و از این نی��ز فراتر رود.به 
اعتقاد میر، فرصت های طالیی بیش��تری ورای سرچ سنتی 
در انتظار یاهوس��ت. او باور دارد که این ش��رکت می تواند در 
حوزه جس��تجوی موبایل دس��تیارهای صوتی؛ نظیر سیری 
اپل، کورتانای مایکروس��افت و حتی Google Now را نیز 
پشت س��ر بگذارد.وی که در فراخوان عمومی درآمدهای سه 
ماهه نخست 201۵ یاهو حضور یافته بود، اظهار داشت:  »این 
محصوالت به شدت با یکدیگر فرق دارند و در تاریخ تکنولوژی 
نیز نظیر آنها ارائه نش��ده و به همین دلیل است که باور داریم 
می توانیم نق��ش مهمی را در این حوزه ایف��ا کنیم و همزمان 
با ورود این فناوری به س��اعت های هوش��مند، نمایشگرهای 
تلویزیونی و ویدئو، تص��ور می کنیم که جای��گاه خوبی برای 
ایفای نقش ما در این حوزه وج��ود دارد و می توانیم به مردم 
کمک کنیم تا درک بهتری از محتوی در دسترس شان داشته 
 باش��ند و به  نتاج کیفی بهتری در جس��تجوهای خود دست

 یابند.«
می��ر در ادامه صحبت های��ش زمانی را به یاد م��ی آورد که با 
استفاده از تلفن هوش��مند خود به دنبال مسیری برای رفتن 
به فرودگاه جان اف کندی بود و با اس��تفاده از یک س��رویس 
سرچ موبایلی موفق شد شماره پرواز و شماره گیت خود را به 
دست آورد، در حالی که تا همین چند وقت پیش جز صفحه 
جستجوی ویکی پدیا اطالعات دیگری را نمی شد با استفاده 

از این ابزارها بدست آورد.
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