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 حقوق مسافر،
 در هاله ای از ابهام 

 مقرری بیمه بیکاری 
۷۱۲هزار تومان شد

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
سیاســت 

آفت فرهنگ است

جنتی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارشاد اسالمی استان اصفهان؛
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 تروریست ها ،کیش و مات شدند
در پی اقدام��ات تروریس��تی گروهک ه��ای مخالف 
نظ��ام در منطق��ه جنوب  ش��رق کش��ور، حراس��ت 
از ای��ن مرزها ب��ه عهده س��پاه گذاش��ته ش��ده بود 
 که ای��ن ماموری��ت ب��رای ی��ک دوره دیگ��ر تمدید

 شد.
با انجام اقدامات تروریستی گروهک های معاند نظام 
در مناطق جنوب ش��رق کش��ور به خص��وص پس از 
ش��هادت 14 تن از مرزبانان جمهوری اس��امی و نیز 
ربای��ش 5 تن دیگر که در س��ال 92 ص��ورت گرفت، 
مأموریت تأمین امنیت مرزی 300 کیلومتر از منطقه 
 س��راوان به قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه واگذار 

شد.
درواقع هرچند مسوولیت حراست از مرزها به صورت 
کلی برعهده نیروی زمین��ی ارتش ق��رار دارد، اما به 
دلیل تعدد اقدامات تروریستی در منطقه جنوب شرق 
کش��ور و در پی تصمیم گیری ها و هماهنگی های به 
عمل آمده به منظور تداوم اقدام��ات مؤثر در مقابله با 
تهدیدات مرزی ناشی از برخی تاش ها و فعالیت های 
گروهک ه��ای تروریس��تی و اش��رار مس��لح در نوار 
مرزی اس��تان سیس��تان، مقابله با ای��ن گروهک ها و 
 حراس��ت از مناطق مرزی این منطقه به سپاه واگذار

 شد....

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار 
ش��رکت کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤس��ای 
عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را »مظهر حاکمیت 
و امنیت« جمهوری اسامی خواندند و با تأکید بر اینکه ایجاد 
امنیت فردی، اجتماعی، اخاقی، و روحی و روانی در جامعه از 
مهمترین مسوولیت های نیروی انتظامی است، گفتند: الزمه 
برقراری امنیت، »اقتدار پلیس« است؛ اما این اقتدار باید همراه 

با عدالت، مروت و ترحم باشد.

رهبر انقاب اس��امی در ابتدای سخنان خود با تبریک توفیق 
درک ماه رجب، این ماه و ماه ش��عبان را فرصت هایی گرانبها 
برای تقرب به ارزش های الهی و خودس��ازی و مقدمه رسیدن 
به ماه مبارک رمضان دانس��تند و همه م��ردم را به بهره گیری 
بیش از پیش از برکات این ماه ها توصیه کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای اهمیت ایجاد و اس��تقرار امنی��ت به  عنوان مأموریت 
اصلی نیروی انتظامی را نشان دهنده اهمیت سازمان این نیرو 

برشمردند و افزودند: ایجاد امنیت مقوله ای تبلیغاتی...
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رهبر معظم انقالب در همایش  روسای نیروی انتظامی گفتند:  

ما به دنبال اقتدار پلیسی  هالیوودی نیستیم
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موعظه کننده های خاموش

از صنایع دستی در هتل های 
اصفهان استفاده شود

قیمت آب
 افزایش نیافته است 

 کار ما 
سخت تر از رقباست

 تبلت را چگونه از کودک مان
 جدا کنیم؟
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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  دوم
 با اطمینان بسازید    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

ساير موارد :
متقاضيان می توانند جهت تهيه آگهی فراخوان به سايت اينترنتی  www.esfahansteel.comمراجعه نمايند. 

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 ی 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
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آگهی استخدام
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زيررا از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

1/900/853/05795/100/000جاریخدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان 93-2-175

انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مرکزی و ادارات تابعه آب و فاضالب 93-2-176
111/219/740/7363/397/000/000جاریاستان اصفهان 

3/882/528/432176/500/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار 93-2-177

1/307/099/42965/354/000جاریعملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه چادگان93-2-178

وزارت نيرو ضمن برگزاری آزمون استخدامی متمركز در روز 
پنج شنبه مورخ 94/02/31 جهت شركت آب و فاضالب شهری 
استان اصفهان استخدام می نمايد. داوطلبان می توانند از تاريخ 

94/02/01 لغايت 94/02/10 به سايت
 www.azmoon-niroo.ir 
مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی استخدام 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

سهامی خاص

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583
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آگهی استخدام

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
سهامی خاص

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/2/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1394/2/20

دریافت اسناد: سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-5

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه 
  مبلغ تضمينبرآورد )ريال ( اعتبار

 ) ريال ( 

94-1-29
بهره برداری )اپراتوری( و نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ، ابزار 
دقیق از کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی اصفهان بزرگ و 

ایستگاههای پمپاژ مبارکه و زرین شهر و نوگوران
13/156/844/580455/000/000جاری

وزارت نيرو ضمن برگزاری آزمون استخدامی متمركز در روز 
پنج شنبه مورخ 94/02/31 جهت شركت آب و فاضالب شهری 
استان اصفهان استخدام می نمايد. داوطلبان می توانند از تاريخ 

94/02/01 لغايت 94/02/10 به سايت
 www.azmoon-niroo.ir 
مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



رهبر معظم انقالب در همایش  روسای 
نیروی انتظامی گفتند:  

 ما به دنبال اقتدار پلیسی 
هالیوودی نیستیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسللامی در 
دیدار شللرکت کنندگان در همایش فرماندهللان و مدیران 
و رؤسللای عقیدتی و سیاسللی نیروی انتظامی، این نیرو را 
»مظهللر حاکمیت و امنیت« جمهوری اسللامی خواندند و 
بللا تأکید بر اینکه ایجاد امنیت فللردی، اجتماعی، اخاقی، 
و روحللی و روانللی در جامعه از مهمترین مسللوولیت های 
نیروی انتظامی است، گفتند: الزمه برقراری امنیت، »اقتدار 
پلیس« اسللت؛ اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و 
ترحم باشللد.رهبر انقاب اسللامی در ابتدای سخنان خود 
بللا تبریک توفیق درک مللاه رجب، این ماه و ماه شللعبان 
را فرصت هایللی گرانبهللا برای تقرب بلله ارزش های الهی و 
خودسازی و مقدمه رسیدن به ماه مبارک رمضان دانستند 
و هملله مردم را به بهره گیری بیللش از پیش از برکات این 
ماه ها توصیه کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای اهمیت ایجاد 
و استقرار امنیت به  عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی را 
نشللان دهنده اهمیت سازمان این نیرو برشمردند و افزودند: 
ایجاد امنیت مقوله ای تبلیغاتی و لسانی نیست؛ بلکه وجود 
امنیت را باید مردم احسللاس کنند.ایشان با تأکید بر اینکه 
نیللروی انتظامی در ابعاد مختلللف امنیت، اعم از امنیت در 
رفت و آمد جاده ای، امنیت شللهرها، مرزها و مراکز مختلف 
نباید به هیچ حدی قانع باشللد، تأمین امنیت روانی جامعه 
را یکی از موارد بسللیار مهم دانسللتند و خاطرنشان کردند: 
مقابللله با نللا امنی های روانللی در جامعه همچللون نگرانی 
خانواده ها از حضور فرزندان شللان در خیابان ها و بوستان ها 
به دلیل احتمال کشللیده شدن آنها به سمت مواد مخدر و یا 
نگرانی از کشانده شللدن جوانان به سمت فحشا و منکرات، 
بسللیار بااهمیت تر از مقابله با نا امنی های فیزیکی اسللت و 
بایللد با چنین نا امنی هایی به  طور جدی مقابله شللود.رهبر 
انقاب اسللامی جوالن دادن برخی جوان های سرمسللِت 
غروِر ثروت بللا خودروهای گران قیمت در خیابان ها را یکی 
دیگللر از مظاهر ایجاد نا امنی روانی در جامعه برشللمردند 
و تأکیللد کردند: نیللروی انتظامی باید بللرای ابعاد مختلف 
ناامنللی برنامه داشللته باشللد و با آنها مقابللله کند.حضرت 
آیت اهلل خامنلله ای الزمه ایجاد امنیللت در جامعه را، عمل 
مقتدرانه پلیس دانسللتند و گفتند: نیللروی انتظامی مظهر 
حاکمیت و امنیت جمهوری اسللامی اسللت بنابراین باید 
اقتدار داشللته باشللد اما این اقتدار به معنللای ظلم کردن و 
حرکت بی مهار نیست.ایشان با تأکید بر » ما به دنبال اقتدار 
پلیسللی هالیللوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیسللتیم« 
افزودند: چنین اقتداری نلله تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد 
بلکه موجب ناامنی هم خواهد شللد.رهبر انقاب اسللامی 
برخوردهای پلیس آمریکا با سیاه پوسللتان را نمونه هایی از 
اقتدار ظالمانه خواندند و خاطرنشللان کردند: در آمریکا که 
اکنون رییس جمهور آن هم یک سیاه پوست است، سیاهان 
به وسللیله پلیس مللورد ظلللم و بی اعتنایللی و تحقیر قرار 
 می گیرند که چنین رفتاری موجب بروز ناآرامی ها نیز شده

 است.

احمد لطفی نژاد ، دربللاره میزان مقرری بیمه بیللکاری گفت: بیمه 
بیکاری مطابق با حداقل دستمزد است.

وی ادامه داد: بر اسللاس قانون کارگرانی که مشللمول بیمه بیکاری 
می شوند،  پرداخت بیشترین سللهم بیمه بیکاری 85 درصد حقوق 
افراد اسللت که 55 درصد به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل 
از بیکاری دریافت کرده اند و 10درصد حق همسر و 10 درصد برای 
دو فرزند اسللت. 85 درصد سللهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد 
کمتر باشد، یعنی مقرری بیمه بیکاری 712هزار و 413 تومان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پاسخ به اینکه 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در اسللتان تهران چه تعداد هسللتند، 
گفت: 41هزار و 280 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری داریم که حدود 
یک چهارم کل کشور اسللت. 170هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری 
استفاده می کنند. کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش 

ماه و بیشترین پرداخت 50 ماه است.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از جمع آوری امضاء برای سوال از 
رییس جمهور درباره دالیل عدم ارائه جزییات توافقات اخیر به مردم و عدم 
انتشار فک شیت خبر داد.حجت االسام حمید رسایی نماینده مردم تهران و 
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسامی، از جمع آوری امضا 
برای سوال از رییس جمهور درباره دالیل عدم ارائه جزییات توافقات اخیر به 
مردم )انتشار فک شیت( خبر داد. وی با اشاره به اینکه  برخاف تاکید رهبر 
انقاب مبنی بر ارائه جزییات مذاکرات به مردم و نخبگان، دولت بنایی بر این 
کار ندارد و همچنان بر مخفی کاری اصرار دارد، اظهار داشت: پیگیری های 
ما نشان می دهد که  مانع اصلی ارائه جزییات توافقات صورت گرفته هسته ای 
به مردم، شخص آقای روحانی است و وزیر خارجه در این باره تصمیم گیرنده 
نیست.نایب رییس کمیسللیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: روحانی با رای 
مردم پشت میز مذاکره نشسته  اما معلوم نیسللت چرا وقتی دشمنان ملت 
ایران از ریز توافقات و مذاکرات مطلع هستند، چرا باید مردم را نامحرم تلقی 
کنند، خصوصا که رهبر معظم انقاب تاکید کردند که در موضوع هسته ای 

و توافقات آن ما چیز محرمانه ای نسبت به مردم نداریم.
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در پللی اقدامات تروریسللتی گروهک هللای مخالللف نظام در 
منطقه جنوب  شرق کشور، حراست از این مرزها به عهده سپاه 
 گذاشته شللده بود که این ماموریت برای یک دوره دیگر تمدید

 شد.
با انجام اقدامات تروریستی گروهک های معاند نظام در مناطق 
جنوب شرق کشور به خصوص پس از شهادت 14 تن از مرزبانان 
جمهوری اسللامی و نیز ربایللش 5 تن دیگر که در سللال 92 
صورت گرفت، مأموریللت تأمین امنیت مللرزی 300 کیلومتر 
 از منطقه سللراوان به قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه واگذار 

شد.
درواقع هرچند مسللوولیت حراسللت از مرزها بلله صورت کلی 
برعهده نیللروی زمینی ارتللش قللرار دارد، اما بلله دلیل تعدد 
اقدامات تروریسللتی در منطقه جنوب شللرق کشللور و در پی 
تصمیم گیری هللا و هماهنگی های بلله عمل آمللده به منظور 
تللداوم اقدامات مؤثللر در مقابللله بللا تهدیدات مرزی ناشللی 
از برخللی تاش هللا و فعالیت هللای گروهک های تروریسللتی 
و اشرار مسلللح در نوار مرزی اسللتان سیسللتان، مقابله با این 
 گروهک ها و حراست از مناطق مرزی این منطقه به سپاه واگذار

 شد.
نیروی زمینی سللپاه نیز با حضور پررنگ تر در مرزهای شرقی و 
جنوب شرق در جهت تامین امنیت و مقابله با حرکات تروریستی 

عهده دار مسوولیت در این مناطق شد.
با حضور سللپاه در این مناطق و ایجاد امنیت پایللدار مردمی و 
تاش های شهدایی چون سللردار شللهید نورعلی شوشتری، 
تحللرکات تروریسللتی از داخللل شللهرهایی چون زاهللدان و 
 دیگر شهرسللتان های سیسللتان و بلوچسللتان به لللب مرزها 

رفت.
در پی واگذاری مأموریت مرزبانی و تأمین امنیت مرزی منطقه 
سراوان در استان سیستان و بلوچستان به نیروی زمینی سپاه، 
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی نیز به بازدید از این منطقه رفت تا میزان آمادگی 
نیروهای قرارگاه قدس برای اجرای این مأموریت را مشاهده کند.

بازدید فرمانده کل سللپاه پاسداران انقاب اسللامی از میزان 
آمادگی هللای مرزبانی بیانگر ایجاد وضعیتی بود که شللرایط را 
برای اقدامات و فعالیت های تروریسللتی و خرابکارانه معاندین 
و گروهک های تروریستی سللخت و ضریب امنیتی منطقه را با 

مشارکت و همکاری طوائف و مردم بومی ارتقا بخشید.
ماموریت سپاه در این حوزه، طی روزهای گذشته به پایان رسیده 
ولی با نظر مساعد ستادکل نیروهای مسلح، این ماموریت برای 

یک دوره دیگر تمدید شده است.
 نی�روی زمین�ی س�پاه از زاه�دان در براب�ر

 تروریست ها دفاع می کند

سردار علی شللادمانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح 
در رابطه نوع تقسیم بندی حفاظت از مرزها میان سپاه و ارتش 
گفت: اگر تهدید از خارج مرزها باشللد و از خارج مرزها به کشور 
حمله شود، دفاع از این مناطق برعهده ارتش است که البته سپاه 
هم در موقع نیاز به آنها کمک خواهد کرد؛  اما مسوولیت امنیت 
در داخل برعهده سپاه گذاشته شده است. البته نیروهای مرزبانی 
هم حضور دارند که مسللوولیت آنها در زمان صلح است و مرز را 
کنترل می کنند؛ اما اگر جنگی اتفاق بیفتد، مرزبانی در کنترل 
ارتش قرار می گیرد یا در جایی که نیروی زمینی سللپاه حضور 

داشته باشد مرزبانی در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی افزود: در شرق کشور، مسوولیت دفاع در برابر دشمن خارجی 
با ارتش است ولی چون آنجا االن چنین تهدیدی نداریم، ارتش 
عقب است و چون شرایط تروریستی و نا امنی ایجاد شده، نیروی 
زمینی سللپاه در آنجا حضور دارد تا مأموریللت داخلی خودش 
را انجام دهد. در واقع نیروی زمینی سللپاه دارد از زاهدان دفاع 

می کند.
 امنیت زاهدان به اندازه تهران و اصفهان است

شللادمانی تاکید کرد: گروهک های تروریسللتی نظیر ریگی و 
دیگران در ایللن منطقه در حد قابل توجهی منهدم شللدند؛ اما 
چون استکبار دائما در صدد است تا در این منطقه ایجاد نا امنی 
کند، از عناصر کم ظرفیت و غافل و عناصری که زمینه های جذب 
از طرف دشمن دارند اسللتفاده می کند تا گروه های دیگری را 

سازماندهی کند.
 معللاون عملیللات سللتاد کل نیروهای مسلللح گفللت: زمانی

 تروریست ها در زاهدان هم ترور و غارت می کردند و انفجاراتی 
هم داشللتند؛ ولللی االن فقللط در مللرز هسللتند و در مرز هم 
عملیات هایشان پیوسته نیسللت؛ بلکه محدود است در حالیکه 

وسعت مرزهای شرقی ما زیاد است.
شادمانی با بیان اینکه امروز نیروی زمینی سپاه و نیروی انتظامی 
وضعیت بسللیار خوبی در منطقه ایجاد کرده اند اظهار داشللت: 
من با اطمینان می گویم امنیتی که االن در زاهدان و سیسللتان 
و بلوچسللتان وجود دارد، مثل اصفهان و تهران است؛ ولی خب 
طبیعیست، مرز در دسترس دشمن است و به جهت ضعفی که 
کشورهای هم جوار ما یعنی پاکستان و افغانستان برای کنترل 
این طور موارد دارند آن سوی مرزها برای تروریست ها امن است.
 ماموریت نیروی زمینی س�پاه در مرزهای جنوب 

شرق تمدید شد
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: 
چند روز قبللل با اتمام ماموریت 5 سللاله نیروی زمینی سللپاه 
در جنوب شللرق، این ماموریت برای یک دوره مشللخص دیگر 
تمدید شللد تا ضمن برقراری کامل امنیت پایللدار، از اقدامات 
توسعه منطقه نیز پشتیبانی های الزم را به عمل آورد. این نیرو 
 توانسته بخش اعظمی از کار را به ثمر برساند و امنیت را تأمین 

کند.

سپاه ، مسوولیت امنیت مرزهای شرقی را به عهده گرفت؛

 تروریست ها ،کیش و مات شدند
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اظهارنظر وزیر کش�ور دولت دولت 
با استقرار دیدگاه های اصالح طلبان 

فاصله دارد
حجت االسللام موسللوی الری می گویللد که »احللزاب ما 
نتوانستند سفره ای پهن کنند که نیروهای نسل دوم و سوم 
جذب آن شوند« و به صراحت می گوید؛ وزارت کشور نباید 
خود را از اینکه احزاب قانونی و شناسنامه دار را زیر یک چتر 
جمع کند، عاجز بداند. وزیر کشللور دولللت اصاحات این 
نقد را بیان می کند که خیلی از ایللن مدیران محلی، یعنی 
حدود 75 درصد آن ها افرادی هسللتند که با مشی دولت و 
دیدگاه های دولت همراه نیسللتند و این نتیجه را می گیرد 
که دولت با استقرار دیدگاه های اصاح طلبان فاصله دارد.

 چ�ه کس�ی می خواه�د رض�ازاده 
در شورا بماند؟

رییس شورای شهر تهران ضمن اشاره به اینکه کمیسیون 
اصل 90 حضور همزمان رضازاده در انتخابات فدراسللیون 
وزنه برداری و شورا را بامانع دانسته است گفت: متأسفانه 
یکی از مدیران دولتی در یکی از وزارتخانه ها در تاش است 
رضازاده در انتخابات شرکت نکند. مهدی چمران با اشاره به 
روند بررسی حضور حسین رضازاده در انتخابات فدراسیون 
وزنه برداری اظهار داشت: این موضوع چندی قبل به سازمان 
بازرسی ارسال شد و این سازمان اعام داشت که با توجه به 
اینکه رضازاده در شللورا عضویت دارد بنابراین این موضوع 
باید در کمیته حل اختاف بررسللی شللود. رییس شورای 
اسامی شهر تهران، بیان داشللت: رییس سازمان بازرسی 
و همچنین یکللی از معاونان وی به این موضوع رسللیدن و 
پذیرفتند که ریاست بر فدراسللیون و شورا شغل محسوب 
نمی شود اما در این بین در جای دیگر مدیر دیگری تاش 

می کند که رضازاده در انتخابات شرکت نکند.

لیست رحیمی منتشر می شود
کمال الدین پیرموذن،  نماینده مردم اردبیل که در جریان 
اظهارات رحیمی مبنی بر پرداخت پللول به 170 نماینده 
خواستار افشای اسامی این نمایندگان شده بود در اینباره 
گفت: من و تعدادی از نمایندگان همچنان پیگیر افشللای 
این اسامی هستیم و خوشللبختانه با پیگیری های صورت 
گرفته اسامی این نمایندگان به زودی منتشر خواهد شد. 
وی با بیان اینکه اسللامی این 170 نماینده نزد روسای دو 
قوه قضاییه و مقننه و همین طور کمیسیون های اصل نود و 
قضایی مجلس محفوظ است گفت: در مراجعاتی که داشتم 
مسئولین دو قوه و رؤسای دو کمیسیون قول قاطع داده اند 

که این اسامی را به زودی منتشر خواهند کرد.

پیغام محرمانه مقام ارشد سعودی به 
ایران

روزهای آخر عملیات پرحجم نظامی سعودی به یمن که سه 
شنبه هفته گذشته پایان گرفت نشان می داد که سعودی 
در باتاق یمن در حال فرو رفتن است؛ لیکن چند روز قبل 
از آن پیامی از سوی یک مسوول شورای عالی امنیت ملی 
سعودی از طریق یکی از معاونان وزارت خارجه جمهوری 
اسامی ایران، منتقل می شود که خواستار کمک در مورد 

یمن بوده است.
پنجشنبه 27 فروردین یک مقام ارشد شورای عالی امنیت 
ملی سللعودی از طریق یکللی از معاونللان وزارت خارجه 
جمهوری اسامی ایران، با اشللاره به موقعیت استراتژیک 
افغانستان و تسلط بیشتر بر اوضاع منطقه پیشنهاد می دهد: 
»عربسللتان سللعودی این آمادگی را داردکلله دیگر هیچ 
دخالتی در تحوالت داخلی افغانستان نداشته باشد، القاعده 
را از آن کشور خارج کند و ایران به تنهایی تمامی تحوالت 
کشور و دولت افغانسللتان را در دسللت بگیرد.« این مقام 
سعودی، اجرای این پیشنهاد را منوط به این کرده بود که 
» ایران، به سعودی کمک کند تا بر یمن فائق  آید و حداقل 
سهمی 50 درصدی در تشکیل دولت یمن داشته باشد«. 
معاون وزارت خارجه جمهوری اسامی ایران نیز در پاسخ 
اظهار داشته است: »سیاست راهبردی ایران، عدم مداخله 
در امور سایر کشورهاست؛ بنابراین ما هیچ دخالتی در کشور 
یمن و افغانستان نداشته و نخواهیم داشت و از طرف دیگر 
نیز اجازه دخالت هیچ کشللوری را در سرنوشت کشورهای 

منطقه نخواهیم داد«.

 تقاض�ا ب�رای بازگش�ت الریجانی
 به دایره اصولگرایی

حجت االسام و المسلمین سید محمود نبویان در پاسخ 
بلله اینکه با توجه به تقابلی کلله میان الریجانی و جبهه 
پایداری وجللود دارد مدل وحدت چگونه تعریف خواهد 
شللدگفت: در حللال حاضر گروه هللای اصولگرا همچون 
جمعیللت ایثارگللران، رهپویان، جبهه پیللروان و جبهه 
پایداری به وحدت رسللیده اند و پایداری هم با هیچکس 
تقابلی ندارد. مللا از الریجانی هم تقاضا می کنیم به این 
جمع بیایللد. نبویان با بیان اینکه مللا درباره دو نکته از 
الریجانللی گله جدی داریم، خاطر نشللان کللرد: حتما 
این دو مورد از دسللت الریجانی در رفته اسللت و خوب 
اسللت که از سوی الریجانی اصاح شللود نکته اول این 
اسللت که وی به یکی از رئوس فتنلله پیام می دهد و ما 
گللله جدی داریم چللرا پیام داده اسللت؟ دوم اینکه در 
جلسه ای شرکت می کند و کنار موسوی خوئینی ها پدر 
خاکسللتری فتنه می نشللیند این ابهامات برای ما وحود 
دارد لللذا تقاضللا داریم که وی هم به دایللره اصولگرایی 
بیاید و در همین مجموعه ای که تشللکیل شده هم وارد 
شود هر کس که منافع مردم، ارزش های اسامی و مقام 
معظم رهبری پایبند باشد و مواضع ضد فتنه هم دارند، 

می توانند در جمع ما حضور داشته باشند.

شنیده ها 

مقرری بیمه بیکاری 
۷۱۲هزار تومان شد

سوال از رییس جمهور
 در مجلس کلید خورد

دبیر مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: بین دانشگاه 
و اداره حکمرانی کشللور شللکاف عمیقی وجود دارد که 
پژوهشللکده ای برای نظام دانشللگاهی کشللور تشکیل 
داده ایم. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در جلسلله هیات امنای پژوهشللکده چشللم انداز و 
آینللده  پژوهی که یکشللنبه، در واحد علللوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد برگزار شللد، با بیان اینکه تمام وزارتخانه ها 
و اسللتانداری ها نیازمند افرادی تحت عنوان کارشناس 
سیاستگذاری هستندگفت: وزارت علوم باید تحت عنوان 
سیاسللت عمل کند. وی اداملله داد: این پژوهشللکده ها 
باید کارشناسللانی را جهللت ارائه سیاسللتگذاری برای 
اسللتانداری ها و وزارتخانه ها مجلس شللورای اسامی و 
قوه قضاییلله پرورش دهنللد. رضایی افللزود: باید تمامی 
دستگاه ها در کشور در زمینه های مختلف، سیاستگذارانی 
را داشته باشللند که در ارتباط با مجمع، نیازهایشان را به 
عنوان سیاست عنوان کنند و در بعضی مواقع چون زبان 
سیاسللتگذاری را نمی دانند نمی توانند نیازهایشان را به 

مجمع انتقال دهند.
 دبیر مجمع تشللخیص مصلحللت نظام اداملله داد: بین 
دانشگاه و اداره حکمرانی کشور شکاف عمیقی وجود دارد 
که پژوهشکده ای برای نظام دانشللگاهی کشور تشکیل 
داده ایم.رضایی افزود: با تشللکیل این پژوهشکده از علم 

نهفته در آن برای علم و ترقی کشور استفاده خواهد شد.
وی گفت: در آمریکا در رابطه با سیاست خارجی حداقل 
140 پژوهشللکده در بخش خصوصی وجود دارد که این 
کشور را در این زمینه کمک می کند و البته به دانشگاه های 
آمریکا ارتباط دارد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
افزود: از زمانی که این پژوهشللکده تشللکیل شد با فراز 

و نشللیب هایی همراه بللود.وی گفت: در تمام اسللتان ها 
همایش علمی چشم انداز 1404 برگزار شد.دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که از زمانی که این 
پژوهشکده تشکیل شد فراز و نشللیب هایی به وجود آمد 
گفت: تمامی اسللتان ها میزبان دبیرخانه مجمع هستند 
و در تمامی اسللتان ها همایش علمی چشم انداز 1404 

برگزار شد.
رضایی در ادامه افزود: با تغییر رئیس دانشگاه آزاد فعالیت 
این پژوهشللکده کاهش پیدا کرد و البته رئیس دانشگاه 
 آزاد اعام کللرد، قصد فعال کللردن این پژوهشللکده را 
دارد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: یک 
پژوهشکده با دانشگاه صنعتی شریف به نام سیاستگذاری 
صنعت و فناوری تشللکیل دادیم و پژوهشللکده دیگری 
با دانشللگاه آزاد به نام سیاسللتگذاری و آینده پژوهشی 
تشللکیل شللد و البتلله در قللم هللم پژوهشللکده ای در 
ارتباط با مباحث اسللامی تشللکیل شللده اسللت.وی با 
بیان این که یکی دیگر از اهداف این نشسللت اسللتفاده 
از ظرفیت دانشللجویان دانشللگاه ها در سیاسللتگذاری 
وزارتخانه ها در بخش های اقتصاد، بازار پول و سللرمایه، 
محیط زیسللت، آموزش و سللامت اسللت، تصریح کرد: 
حسن تاسیس پژوهشللکده ها در این است که دسترسی 
ما به دانشللجویان سللهل تر و در هزینه هللا صرفه جویی 
می شود.رضایی با اشللاره به این که دانشجویان با حضور 
در مجمع راحت تللر می توانند با حکومللت ارتباط برقرار 
کنند گفت: در بودجه مجمع ردیفی برای پژوهشکده ها 
در نظر گرفته شللده و طبللق مصوبه مجلللس  دو و نیم 
 میلیللارد تومللان برای پژوهشللکده ها محسللوب شللده

 است.

یک مقام ایرانی بلله پایگاه المانیتللور گفت که تهران 
به ریاض پیغام داد در صللورت ادامه حمات به یمن، 
»انصاراهلل از خطوط قرمزی که برای خودش ترسللیم 

کرده، عبور می کند«.
یللک پایللگاه آمریکایللی از پیغللام هشللدارآمیز 
تهللران بلله ریللاض دربللاره توانمنللدی انصللاراهلل 
بللرای حمله بلله عمق خللاک عربسللتان سللعودی 
 در صللورت اداملله جنللگ علیلله یمللن هشللدار 

داد.
المانیتور در گزارشی تحت عنوان » مقام ایرانی درباره 
حمات بیشتر به یمن هشللدار داد«، نوشت: ساعاتی 
قبل از اعام رسللمی پایان »توفان قاطعیت« از سوی 
عربستان سعودی، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر 
خارجه ایران با خوشللبینی ابراز کرد کلله » به خاطر 
تاش های ما« در ساعت های آینده آتش بس محقق 

خواهد شد«.
در گللزارش المانیتور بلله نقل از یک مقللام ایرانی که 
نخواست نامش فاش شللودآمده اسللت: »اگر جنگ 
بللرای روزهای آینللده اداملله می یافت، رسللیدن به 
آتش بس خیلی سللخت می شللد. انصاراهلل مشللتاق 
بود که جنگ را بلله وارد عرصه و صحنلله دیگر نکند 
اما اگر سللعودی ها به این اقدام)جنگ( ادامه دهند، 
آنها)انصللاراهلل( از خطللوط قرمللزی کلله خودشللان 
 بللرای خودشللان ترسللیم کردنللد، عبللور خواهند 
 کللرد. ایللن پیامی بود کلله از طریللق میانجللی ها به 

سعودی ها ارسال شد«
این مقام ناشناس از ایفای نقش مهم عمان در کاهش 
اختافات بین طرف ها در یمن خبر داد و گفت: »عمان 

پیشللنهاد میزبانی برای مذاکرات آتی را داد و از سوی 
دیگر وزیر خارجه و تیم او ابتکاری برای ایجاد نقشه راه 
جهت پیدا کردن راه حل در یمن طرح کرد. این ابتکار 
به همللراه پیغام ایران به ریاض فضای مناسللبی برای 

آتش بس ایجاد کرد«.
در ادامه این گزارش آمده اسللت: » ایللران این پیغام 
 جللدی را بلله عربسللتان سللعودی داد کلله جنبش

 حوثللی ها قادر بلله پاسللخگویی به حمللات هوایی 
ائتللاف سللعودی از طریق موشللکهای میللان برد و 
 راکتهای ضدهوایی به داخل عربستان سعودی است

  موشک ها و تجهیزاتی که هنوز از آنها استفاده نکرده 
است«.

یک مقام حوثی به المانیتور گفت: » این قصد و هدف 
ما نیسللت که به سللعودیها ضربه بزنیم یا به ایستها و 
مراکز نظامی داخل عربستان حمله کنیم. ما در سال 
2009 این کار را کردیم و ما امروز هللم قادر به انجام 

آن هستیم.
 آنچلله مللا خواهانیللم حرکللت بلله سللمت مذاکره 
و خاص شللدن کشللور از القاعده اسللت و به همین 
دلیل اسللت که با وجود جنگ علیه ما، ما از پیشروی 
 از یک شللهر بلله شللهر دیگللر بازنماندیللم و متوقف

 نشدیم«.
در اداملله این گللزارش آمللده اسللت: »ایللن پیامی 
اسللت کلله 21 آوریللل ایرانیهللا از طریللق یللک 
طرف سللوم ارسللال کرد در حالی کلله مرضیه افخم 
سللخنگوی وزارت خارجلله ایللران تاییللد کللرد که 
 محمدجواد ظریللف و جان کری دربللاره یمن گفتگو 

کردند«.

 ممکن است انصاراهلل خطوط قرمز را بشکندشکاف عمیق بین دانشگاه و اداره حکمرانی کشور



یادداشت

 حضور اتوبوس های گردشگری
 در مناطق ۱۶ گانه

اتوبوس های گردش��گری در مناطق ۱۶ گانه شهر اصفهان از سوی 
کمیته گردشگری شهرداری اصفهان حضور می یابند. مدیر کمیته 
گردشگری شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز هفته نکوداشت 
شهر اصفهان از ۳ اردیبهشت ماه تا ۱۰ اردیبهشت، امکان بازدید از 
مناطق مختلف گردش��گری ش��هر اصفهان، اعم از تمامی مناطق و 
بناهای تاریخی از طریق استفاده از اتوبوس های گردشگری فراهم 
می ش��ود. ایزدخواس��تی افزود: این اتوبوس ها در مناطق ۱۶ گانه 
شهر آماده هستند تا ش��هروندان و گردش��گران را به مناطق مورد 

نظر انتقال دهند. 

برگزاري جلسه شوراي اداري 
شهرداري كليشاد و سودرجان 

بیست و سومین جلسه شوراي اداري شهرداري کلیشاد وسودرجان 
با حضور ش��هردار و کلیه واحدهاي ش��هرداری برگزار شد. عباس 
مرادی، شهردار کلیشاد وسودرجان، ضمن تبریک فرا رسیدن سال 
جدید با اشاره به شعار و فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 94 
گفت: امسال سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی است و باید همه 
باهم متحد باش��یم و به هم اعتماد کنیم و هم��ه یک دل یکصدا وبا 
وحدت کلمه زیر سایه مقام معظم رهبری در مسیر درست حرکت 
کنیم. مس��وولین واحدهاي ش��هرداری باید با وحدت و همدلی در 

جهت توسعه شهر گام بردارند.
وی با سپاس از مجموعه تالش ها و زحمات شبانه روزی همکاران 
در سال 9۳ بر ادامه نهضت خدمت رسانی به شهروندان و تالش در 
جهت خدمت رساني و تکریم ارباب رجوع به عنوان یک اصل مهم در 
خدمت تاکید نمود و جلب اعتماد و کسب حمایت و پشتوانه مردمی 
را به عنوان بهترین س��رمایه ه��ای معنوی و اجتماعی ش��هرداری 
دانست. وی هدف از برگزاري جلسات ش��ورای اداری شهرداری را 
ارزیابی و بررس��ی نحوه عملکرد واحدهاي ش��هرداري و همچنین 
بررسی میزان تحقق تعهدات و مصوبات و نیز شناسایی نقاط ضعف 
و قوت هر واحد عنوان کرد. همچنی��ن در ادامه روند تحقق یافتن 
مصوبات جلسات شوراي اداري از سال 92/7/۱7  لغایت 9۳/۱2/29  

مورد بررسي قرار گرفت.

 تعطيلی مدارس كاشان با تشدید
 گرد و غبار

مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث شهرستان کاشان گفت: شرایط 
جوی در وضعیت هشدار قرار دارد و چنانچه مرکز مدیریت و کنترل 
حوادث شهرستان به این جمع برسد که امروز شرایط از حالت هشدار 
به اضطرار تبدیل خواهد شد در اولین فرصت برای تعطیلی مدارس 
اطالع رسانی خواهد شد. جواد مزروعی افزود: بر اساس گزارش های 
دریافتی تا کنون به جز یک مورد بیمار تنفس��ی ب��ه مراکز درمانی 
مراجعه نکرده اس��ت و البته افرادی که از لحاظ پزش��کی بیماری 
تنفسی و قلبی و انواع حساس��یت ها دارند نباید از منزل خارج شده 
تا در معرض گرد و غبار قرار گیرند. وی افزود: هر چند وزش باد در 
۱5 استان کشور گزارش شده است، اما منشأ ریزدگردها محلی است 
و وزش باد باعث بروز گرد و خاک و ریزگردها می ش��ود. مدیر مرکز 
مدیریت و کنترل حوادث شهرستان گفت: وزش باد که از چهارشنبه 
شروع شده تا پایان روز یک شنبه ادامه خواهد داشت و ضمن بروز 
طوفان های ریزگرد باعث شده دمای هوا امروز نسبت به دیروز ۱۰ 
درجه کاهش پیدا کند. مزروعی در خصوص دالیل این موضوع گفت: 
با توجه به خشکسالی های پی در پی طی چند سال گذشته وضعیت 
زمین باعث شده که آستانه ثبات غبار نسبت به وزش بادش کاهش 

پیدا کند و سال به سال نیز این امر وخیم تر می شود. 
وی گفت: در صحرای عربس��تان و عراق با وزش ب��اد 7 متر بر ثانیه 
باعث بروز طوفان ریزگردها می شود که این عدد در حال حاضر برای 
کاشان وزش باد 2۰ متر بر ثانیه است که بر اساس اعالم اداره محیط 
زیست و هواشناسی س��رعت وزش باد در منطقه کاش��ان امروز به 
بیش از 2۰ متر در ثانیه رسید. مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث 
شهرستان ادامه داد: خشکسالی های پی در پی، وجود کویر در یک 
سوی شهرستان و  از بین رفتن مراتع به دالیل مختلف عمده ترین 

دالیل پایین آمدن آستانه ثبات خاک شده است. 

تشکيل كميته ویژه پيگيری امور مترو 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: کمیته ویژه 
پیگیری امور مترو اصفهان با حضور شهرداران درگیر در این پروژه 
در بدنه شهرداری اصفهان تشکیل شود. اصغر آذربایجانی با اشاره به 
بازدید از خط یک مترو اصفهان اظهار داشت: در این راستا ضروری 
اس��ت که مدیریت قطار ش��هری اصفهان هر چه زودتر گزارشی در 
خصوص روند پیشرفت این پروژه ارایه دهد.وی با اشاره به برخی از 
مشکالت پروژه قطار شهری اصفهان با سازمان میراث فرهنگی نیز 
اظهارداشت: از آنجایی که برنامه ریزی صورت گرفته برای راه اندازی 
مترو اصفهان با تاخیر مواجه بوده است روند ارتباطی استانداری با 
سازمان میراث فرهنگی می تواند در سرعت بخشیدن به بهره برداری 

از این پروژه کمک قابل توجهی داشته باشد. 
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با توجه به قدمت ش��هر اصفهان و وجود چهره های سرشناس 
بسیار در این شهر، تکایای زیادی وجود دارد که همگی نشان 
بارز از تاریخی بودن نصف جه��ان در اجتماعی بومی و محلی 

است. 
 در اصفهان تکایای معروفی از جمله تخت ف��والد وجود دارد 
که از دو قس��مت جداگانه تش��کیل ش��ده است؛ قسمت اول 
شامل تکایایی است که به وسیله دیوار محصور شده است و در 
ِورودی بزرگی دارد. این تکیه ها دارای فضای آزاد و اطاق های 
مجزایی در اطراف است که اش��خاص به تنهایی و یا به همراه 
خانواده خود و دس��ته جمعی متقبل مخارج آن می ش��دند و 
 محل دفن یک خانواده و یا چند خانواده به خصوص بوده است.
قسمت دوم ش��امل فضای س��بز آزاد و بدون حصار است که 
محل دفن همگان بوده اس��ت. ح��ال با توجه به قرار داش��تن 
در هفته نکوداش��ت اصفهان، بهانه ای ب��رای معرفی تکایای 
 متع��دد در نص��ف جهان یافتی��م ک��ه در ادامه م��ی خوانید:

تکيه بابا ركن الدین
 ای��ن تکیه ب��ه مناس��بت مدف��ن ع��ارف نامی قرن هش��تم 
باب��ا رکن الدی��ن مع��روف و مش��هور ش��ده و تکی��ه و بنای 
آن ب��ه ثب��ت آث��ار تاریخی رس��یده اس��ت. ای��ن بن��ا دارای 
گنبدهای هرمی اس��ت که با کاش��یکاری های نفیس زینت 
یافته اس��ت. کتیب��ه س��ر در بنا، یک��ی از زیباتری��ن خطوط 

 خوشنویس��ان و ب��ه خ��ط محم��د صال��ح اصفهانی اس��ت.
تکيه ميرفندرسکی

 این تکیه بزرگ که قریب به هجده هزار متر وسعت دارد، آرامگاه 
میر ابوالقاسم فندرسکی فرزند میرزا بیک بن امیر صدر الدین 
موسوی حسینی فندرسکی از حکما و عرفای حقیقت جو است 
که در حکمت الهی و طبیعی، ریاضی، علوم عقلیه و شعر و ادب، 

یگانه روزگار بوده است. 
وی در سال ۱۰5۰ هجری به سرای باقی شتافت و در این تکیه 
دفن ش��د و از آن زمان تا حال، مزار شریفش، زیارتگاه اهل دل 

و معرفت است.
تکيه آقا حسين خوانساری

این تکیه که از آثار عهد ش��اه سلیمان صفوی است، بنای قابل 
توجه و گنبد دوپوش و رفیعی دارد و به مناس��بت قبور فضال و 
علماء به »بقعه العلما« نامیده شده است که مهم ترین آن علماء، 
 آقا حسین خوانس��اری متوفی به س��ال ۱۰99 هجری است.

تکی��ه می��رزا رفیعاای��ن بن��ای تاریخ��ی مت��روک در کنار 
ف��رودگاه تخ��ت ف��والد ق��رار دارد و از آن فقط گنبد بس��یار 
زیبایی باقی مان��ده که همچ��ون گوهری تابن��اک جلوه می 
کند. نام می��رزا رفیع��ا، »رفیع الدی��ن محمد ب��ن حیدر بن 
زی��ن الدی��ن عل��ی« و از س��ادات طباطبای��ی و از علم��ای 
مع��روف دوران صفویه می باش��د که دارای تالیف��ات زیادی 

 ب��وده اس��ت. او متوفی ب��ه س��ال ۱۰۸۰ هجری می باش��د.
تکيه خاتون آبادی

 ای��ن بن��ا از آث��ار صفوی��ه اس��ت و در زمان ش��اه س��لطان 
حس��ین ب��ر روی آرام��گاه می��ر محم��د اس��ماعیل خاتون 
آب��ادی، یک��ی از ب��زرگان ای��ن خان��واده و صاحب تفس��یر 
کبیر، بن��ا ش��ده اس��ت. وی از علمای مع��روف اواخ��ر دوره 
 صفویه اس��ت که به س��ال ۱۱۱۶ هجری وفات یافته اس��ت.

تکيه سيد العراقين
 آرامگاه جمع کثیری از پیش��وایان مذهبی و فضال و ش��عرای 
نام آور اصفهان و متصل به تکیه خاتون آبادی، در تکیه س��ید 
العراقین اس��ت. از جمل��ه مدفونی��ن آن، ش��کراهلل متخلص 
به »منع��م« متوفی به س��ال ۱2۶۰ هجری می باش��د. دیگر 
مدفونین معروف این تکیه، ش��یخ اس��ماعیل تاج الواعظین، 
پدِر هنرمند و بی نظیر داس��تان س��رای اصفه��ان و از وعاظ 
 معروف شهر اصفهان اس��ت که در س��ال ۱۳2۶ وفات یافت.

تکيه فاضل سرابی
این تکیه در جانب ش��رق خیابان فیض اصفه��ان قرار گرفته 
و از بناهای آخر دوره صفوی اس��ت که در زمان ش��اه سلطان 
حسین به احترام چند تن از علماء مش��هور آن عصر همچون 
محمدبن عبدالفتاح تنکابنی، متوفی به سال ۱۱24 هجری و 
مشهور به »فاضل سرابی« بنا شد . میرزا حسن خان متخلص 

به »آتش« نیز یکی دیگر از علماء و ش��عرای مدف��ون در این 
 تکیه می باش��د که در س��ال ۱۳49 هجری وفات یافته است.

تکيه واله 
در مقابل تکیه فاضل سرابی، در جانب غرب خیابان فیض، باغ 
بزرگی به نام »والهیه« وجود دارد که قریب ده هزار متر وسعت 
داشته و در میان آن بقعه ش��اعرانه و زیبایی بنا شده است که 
آرامگاه آقا محمد کاظم واله اصفهانی از ش��عرا و خوشنویسان 
 معروف عهد قاجار است. واله در سال ۱229 هجری وفات یافت.

تکيه آباده ای 
درس��مت جنوب مس��جد رکن الملک که متصل به تکیه واله 
است، تکیه حاج محمد جعفر آباده ای که از علمای بزرگ عهد 
قاجاریه و از روحانیون با تقوی و مورد احترام مردم زمان خود 
بوده اس��ت، وجود دارد. وی بانی اعمال خیر همچون احداث 
مسجدی در محله جماله در بخش سه اصفهان، به نام مسجد 
 حاج محمد جعفر است که اخیرا به ثبت ابنیه تاریخی رسیده

 است. 
 او در س��ال ۱2۸۰ هج��ری دار فان��ی را وداع گف��ت.

تکيه تویسركانی
 در جنوب تکیه آباده ای ها، کوچه ای قرار دارد که سمت جنوب 
آن، تکیه تویسرکانی واقع شده است. در این تکیه، گروه زیادی 
از مشاهیر و علماء، شعرا و هنرمندان نامدار ایران از زمان قاجاریه 
 همچون میرزا عبدالغفار تویسرکانی و دو فرزندش مدفون اند.

تکيه ميرزا ابوالمعالی یا كلباسی
 ای��ن تکیه ب��ه ن��ام محم��د، فرزند حاج��ی محم��د ابراهیم 
کلباس��ی میرزا ابوالمعالی ک��ه از علمای پرهیزکار و مش��هور 
زمان خود بوده، اس��ت. بیشتر خانواده کلباس��ی در این تکیه 
 دفن ش��ده ان��د. وی در س��ال ۱۳۱5 هج��ری وف��ات یافته

 است.
تکیه مل��ک بن��ای اولیه ای��ن تکی��ه از مرحوم ح��اج محمد 
ابراهی��م ملک التج��ار اصفهانی اس��ت. او به س��ال ۱۳4۱ در 
منزل ش��خصی خود واقع در پاقلعه وفات یافت و بنا به وصیت 
خود، در همان جا به خاک س��پرده ش��د و طولی نکش��ید که 
این تکیه مدفن بس��یاری از علما و شعرای زمان مثل »طیب« 
 اصفهانی ش��اعر ب��زرگ و پزش��ک مع��روف دربار نادرش��اه 
.  ش��د

تکيه فاضل هندی 
در این تکیه بس��یاری از علماء و دانش��مندان از جمله محمد 
بن تاج الدین حسن اصفهانی از ش��اگردان مجلسی دوم که به 
نام »فاضل هندی« ش��هرت یافت، مدفون هستند. همچنین 
ش��اعر معاصر ش��اه صفی، به نام وراهلل اصفهان��ی متخلص به 
»ضیاء« که س��نگ بس��یار نفیس او در س��ال ۱۳۳۳ شمسی 
 در ِس��یلی مفقود ش��د، در این تکیه به خاک س��پرده ش��ده 

است.
تکيه فيض

 در س��مت غرب خیابان فی��ض، آرامگاه میرزا عبدالحس��ین 
ملقب به فی��ض علیش��اه اصفهان��ی ق��رار دارد ک��ه خیابان 
نی��ز ب��ه ن��ام اوس��ت. فی��ض متوف��ی ب��ه س��ال ۱۱94 و 
 یک��ی از اقط��اب ب��زرگ عال��م تص��وف و عرف��ان اس��ت.

یادداشت

اخبار كوتاه

عضو هیات علمی دانش��کده صنایع غذایی دانش��گاه 
صنعتی اصفهان گفت: نان در اصفهان با ترکیبی از آرد و 
گندم های بی کیفیت و باکیفیت  پخته می شود. مهدی 
کدیور اظهار داش��ت: نان ها در حالی در اصفهان پخت 
می شود که از مزرعه به مزرعه دیگر نوع و کیفیت گندم 

متفاوت است.
وی گف��ت: این تف��اوت گن��دم در صورتی اس��ت که 
 زمان ورود کامی��ون ها به مزارع ب��رای حمل گندم، از

 بی کیفیت ترین آن تا با کیفیت ترین گندم به صورت 
مخلوط تحویل آسیاب بان داده می شود. رییس انجمن 
علوم و فناوری غالت استان اصفهان تصریح کرد: آسیاب 
ها باید مجهز به آزمایشگاه ها و دستگاه های تشخیص 
نوع گندم باش��ند تا بتوانند با تشخیص دادن گندم بی 
کیفیت از باکیفیت و اضافه کردن مواد مجاز به آن برای 
اینکه بتوانند آرد مرغوب به نانوا تحویل دهند، به دلیل 
نداش��تن این تجهیزات و عدم تن دادن به این کار، به 
صورت مخلوط گندم را آسیاب و آرد به همین صورت به 

نانوا تحویل داده می شود.
کدیور اعالم کرد: نوع آرد هنگام پخت یا زمانیکه توسط 
آزمایشگاه های کنترل کیفیت آرد مورد آزمایش قرار 
گیرد، مشخص و شناسایی می شود. وی اضافه کرد: در 
اصفهان به علت نبود آزمایشگاه کامل کنترل کیفیت 
آرد، به طور قطع هنگامی که آرد حاصل از گندم های 
درهم به نانوا تحویل داده می شود، آماده کردن خمیر 
 برای پخت ن��ان با دش��واری های خاص خ��ود همراه

 می شود.
رییس انجمن علوم و فناوری غالت استان اصفهان اظهار 
داشت: این ش��رایط سبب می ش��ود که نانوا در هنگام 

خمیر نان وقتی با سختی غیرمعمول خمیر روبرو می 
شود و از س��ویی فرصت کافی برای آماده کردن خمیر 
برای پخت ندارد، از جوهر قند که بسیار برای سالمتی 

مضر است، استفاده می کند.
وی افزود: در همین راس��تا اگر هم آرد از سوی نانوا که 
عمدتا نانوای��ان نیز از دانش کافی برخوردار نیس��تند، 
ضعیف تشخیص داده شود با اضافه کردن مواد غیر مجاز 
اقدام به پخت نان می کن��د. کدیور گفت: این در حالی 
اس��ت که اگر قوی و ضعیف بودن آرد در محل آسیب 
گندم و تبدیل به آرد تش��خیص داده شود ضمن اینکه 
دیگر ش��اهد چنین مواردی از سوی نانوا نخواهیم بود، 
با اضافه کردن مواد مجاز می توان آرد مرغوب تولید و 

به نانوا ارائه کرد.
عضو هیات علمی دانش��کده صنایع غذایی دانش��گاه 
صنعتی اصفهان اظهار داشت: این در صورتی است که 
کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا که امروزه بزرگترین 
صادر کننده آرد به دنیا هستند هم تنوع آرد آنها بین دو 
تا سه مورد و به همین دلیل کنترل روی آن هم بسیار 

خوب است.

ریيس مجمع ميراث فرهنگی اصفهان:

از صنایع دستی در هتل های 
اصفهان استفاده شود

رییس هی��ات مدیره مجمع می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان با تاکید بر استفاده 
از صنایع دس��تی در هتل های اصفهان گفت: اتحادیه 
صنای��ع دس��تی و اتحادیه هتل��داران بای��د ارتباطی 
 نزدیکتر از گذش��ته در ای��ن زمینه با یکدیگ��ر برقرار

 کنند. 
امیر مسعود لوافان اظهار داشت: اتحادیه صنایع دستی 
و اتحادیه هتلداران باید ارتباطی نزدیکتر از گذشته در 
این زمینه با یکدیگر برقرار کنند. رییس هیات مدیره 
مجمع میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان پیرامون صنایع دستی در آستانه منسوخ 
شدن گفت: می توان در هر هتل فضایی برای نمایش و 
آموزش این رشته های صنایع دستی برای مدت محدود 

فراهم کرد.
ریی��س اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان نی��ز با اعالم 
آمادگی برای همکاری ب��ا اتحادیه هتلداران اس��تان 
اصفهان گفت: با حمایت از صنایع دس��تی واستفاده از 
این هنرها در هتل های استان اصفهان می توان به رشد 

و ارتقای صنایع دستی کمک ویژه ای کرد. 
عباس شیردل با معرفی هنرمندان برتر در رشته های 
مختلف صنایع دستی استان اصفهان خواستار حمایت 
ویژه مجمع گردش��گری و اتحادیه هتلداران از صنایع 
دستی در آستانه منسوخ شدن ش��د. مهدی نریمانی، 
رییس اتحادیه هتلداران استان اصفهان نیز در جریان 
این بازدید بر همکاری بیشتر اتحادیه هتلداران و اتحادیه 
صنایع دستی برای حمایت از فرهنگ و تمدن ایرانی و 

اسالمی تاکید کرد.

بخش دیاليز ۸۰ تختخوابی 
بهره برداری می شود

مدیرعامل خیری��ه درمانی حضرت ابوالفضل گف��ت: بخش دیالیز 
۸۰ تختخواب��ی مرکز درمانی تخصصی و ف��وق تخصصی حضرت 
ابوالفضل)ع( ویژه بیماران کلیوی با حمایت خیران به بهره برداری 
می رس��د. احمد فامیل دردش��تی اظهار داش��ت: خیریه حضرت 
ابوالفضل)ع( با در نظر گرفتن کمبود بخش های دیالیز در اصفهان، 
اقدام به س��اخت درمانگاه تخصصی داخلی با مجوز دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان کرده اس��ت. وی گفت: این درمانگاه در یکی از 
محالت پر جمعیت اصفهان واقع در خیابان امام خمینی)ره( اصفهان 
ساخته می شود. مدیر عامل خیریه درمانی حضرت ابوالفضل ادامه 
داد: این مرکز در زمینی به مساحت دو هزار و 7۸ متر مربع در هفت 
طبقه با برآورد هزین��ه ای بالغ بر ۱5 مییارد توم��ان وبا حدود یک 
هزار و 5۰۰ ساعت کار کارشناس��ی از نظر امور پزشکی، پرستاری 
و موارد دیگر در حال س��اخت اس��ت. وی اعالم کرد: مرکز درمانی 
حضرت ابوالفضل)ع( با پیش بینی تمام مسائل روز دنیا و تجهیزات 
 مورد نیاز و پیشرفته دارای ۸۰ تخت دیالیز خواهد بود. دردشتی از

 ویژگی های منحصر به فرد این مرکز درمان��ی را کار درمانی برای 
بیماران دیالیزی اعالم کرد تا بیماران بتوانند با آرامش بیش��تری 
دیالیز ش��وند، اف��زود: این مرک��ز دارای بخش رادیولوژی بس��یار 
پیشرفته، آزمایشگاه، دندانپزشکی و درمانگاه برای بیماران است و 
تمام مسائل جانبی مربوط به بیماران دیالیزی در آن پیش بینی شده 
است. وی گفت: از حدود دو سال چیش احداث این مرکز آغاز شود و 
روند ساخت آن بدون توقف و به خوبی پیش رفته است که امید می 
رود امسال بخش دیالیز آن به بهره برداری برسد. مدیر عامل خیریه 
درمانی حضرت ابوالفضل در خصوص ط��رح ایاب و ذهاب بیماران 
دیالیزی گفت: با توجه به شرایطی که یک بیمار دیالیزی دارد و قبل و 
پس از آن در شرایطی هستند که حتما باید یک همراه داشته باشند 
و در همین راستا در یک خانواده باید دونفر چندین ساعت وقت خود 
را سر دیالیز بیمار خود و می گذاشتند بنابراین این طرح کلید خورد. 

 پخت نان با تركيب گندم های
 بی كيفيت و باكيفيت 
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هفته گردشگری اصفهان ، میدان امام علی 

س: ایمنا
]عک

نصف جهان با تکایا ميزبانی می كند؛

موعظه کننده های 
خاموش



يادداشت

ممکن است همراه اول تنها شود
 تعلل در ارائه پروانه تجاری نس��ل های س��وم و چهارم به همراه اول 
سرانجام یک ماه گذشته )پیش از عید( به پایان رسید و اولین اپراتور 
موبایل ایران هم که شاید کمی مورد بی مهری واقع شده بود، توانست 

این پروانه را دریافت کند.
البته این نوع نگاه ها در طول فعالیت دولت های مختلف و به حسب 
سیاس��ت زدگی همواره نس��بت به اپراتورهای موبایلی که صرفا در 
حوزه ICT فعالیت می کنند وجود داشته اس��ت؛ اما دلیل آن واقعا 

مشخص نیست.
ایرانسل،  اولین اپراتور در رده بزرگ ایران بود که پایان نیمه اول سال 
گذشته توانس��ت مجوز تجاری را بگیرد و تقریبا با شش ماه فاصله، 
همراه اول هم که بهانه های مختلفی از جمله اختالالت بسیار و پایین 
بودن شاخص کیفی برای آن گرفته می شد، به این مجوز دست یافت.
البته اینکه رد زمان ارائه پروانه ایرانسل آن همه هیاهو و سروصدا شد 
اما مجوز اپراتور اول با چراغ خاموش و سکوت محص اعطاء شد هم 
جای تأمل دارد هرچند ممکن است دلیل غیر قابل پذیرش نزدیک 

بودن به شب عید برای آن ارائه شود.
نکته قاب��ل تأمل تری که این روزها به چش��م می خ��ورد نوعی بروز 
اختالف و تعارض در بدنه وزارت ارتباطات اس��ت؛ س��رانجام اعطاء 
مجوز به همراه اول با رونمایی از این اختالفات درونی همراه شد که 
شاید اگر کمی کالن تر فکر کنیم به دلیل دیر اعطاء شدن این پروانه 

از سوی دولت برسیم.
همراه اول ک��ه پایان س��ال گذش��ته به ش��کلی مش��کوک مجوز 
بهره برداری تجاری این نس��ل های جدید ارتباطی را دریافت کرد به 
گفته مدیر عاملش اختالالت شبکه آن از دی ماه سال پیش به پایان 

رسیده و شبکه این اپراتور به حالت عادی بازگشته بود.
بدیهی است که مدیر اپراتور شبکه اش را حتی در شرایط اوج اختالل 
هم با ثبات می داند؛ چرا که هیچ ماست بندی نمی گوید ماستم ترش 
است اما موضوع زمانی جالب می ش��ود که وزیر ارتباطات هم بر این 

ادعا صحه می گذارد.
محمود واعظی وزی��ر ارتباطات ب��ه صراحت اظهار کرد: براس��اس 
گزارشاتی که به دست ما رسیده مدتی اس��ت اختالالت همراه اول 
پایان یافته و حتی در ایام عید که زمانی پرترافیک اپراتورها محسوب 
می ش��ود از نظر صوت و پیامک مش��کلی در ارتباطات ای��ن اپراتور 

وجود نداشت.
اما رییس رگوالتوری در طرف دیگر ان صحنه به فکر جریمه کردن 

اپراتور اول کشور است!
علی اصغر عمیدیان به عنوان رگوالتور ارتباطی درباره نحوه نظارت 
بر کیفیت خدمات اپراتور اول تلفن هم��راه و نارضایتی مردم گفت: 

حق با مردم است و مشکالت را قبول دارم.
وی گفت: بر اس��اس زمان بندی اعالم ش��ده قرار بود تا آخر س��ال 
93 کیفیت خدمات در ته��ران و تعدادی از مراکز اس��تان ها به حد 
استاندارد برسد، اما در شرایط فعلی از شاخص های ارائه خدمات در 

این شبکه راضی نیستم.
عمیدیان افزود: به صورت مرتب میان معاونت نظارت سازمان تنظیم 
مقررات با اپراتور مربوطه جلس��اتی تشکیل می  ش��ود، البته اکنون 
شبکه رو به بهبودی است  ولی تا استاندارد الزم هنوز فاصله داریم و 

بر اساس پروانه احتمال جریمه آنها وجود دارد.
معاون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات تاکید ک��رد: اگر چند بار 
پیگیری کنیم و تذکر دهیم و رعایت نکنند، براساس پروانه اپراتور به 

سراغ جریمه خواهیم رفت.
عمیدیان در پاسخ به این سوال که اپراتور اول تلفن همراه کشور قرار 
بود تا 22 بهمن سال گذشته مشکالت شبکه را حل کند و این اتفاق 
روی نداد،گفت: با توجه به بح��ث تامین تجهیزات و نرم افزار، تاخیر 
سه تا چهار ماهه را می توان پذیرفت، اما اگر قرار باشد این مشکالت 
از اردیبهش��ت و خرداد عبور کند قابل تحمل نیس��ت و برخورد می 
کنیم؛ البته امیدواریم با توجه به قول داده ش��ده و پش��ت کاری که 
وجود دارد، تا خرداد این مش��کالت برطرف شود و مردم از پولی که 

می پردازند راضی باشند.
حال وزیر و اپراتور راضی در تقابل با رگوالتور ناراضی قرار گرفته اند 
اما از آن جهت که وزیر در منصب رییس کمیسیون تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی هم قرار دارد، با احتمال جریمه کردن این اپراتور 
که از سوی معاونش مطرح شده ممکن است تغییر موضع دهد و در 
نهایت همراه اول برخالف ش��عارش که می گوی��د » هیچکس تنها 

نیست«، این بار خودش تنهای میدان شود.

بسته پیشنهادی ايران برای صادرات گاز به 
سوئیس؛

صادرات حداقل ساالنه  دو میلیارد 
مترمکعب گاز

همزمان با سفر هیأت اقتصادی سوئیس به تهران بسته پیشنهادی 
صادرات گاز ایران به این کشور اروپایی آماده شده است.روز یکشنبه 
هیات اقتصادی سوئیس به رهبری س��فیر سابق این کشور در ایران 
برای انجام مذاکرات به تهران سفر کرد.یکی از محورهای مذاکره این 
هیات اقتصادی با مس��ووالن ایرانی صادرات گاز به این کشور است. 
اگرچه سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست؛ اما می تواند مبدا صادرات 
گاز ایران به اروپا باشد.ایران و سوئیس 7 سال قبل همکاری هایی را 
در بخش صادرات گاز آغاز کردند که در نیمه راه به دالیل مختلف از 

جمله تشدید تحریم ها متوقف شد.
اگرچه در دولت نهم مذاکرات با یک ش��رکت سوئیس��ی به منظور 
اجرای این خط صادرات گاز و انتقال گاز از ایران به س��وئیس نهایی 
شده بود؛ اما به دلیل برخی برخوردهای دولت ترکیه، این مذاکرت 
به ثمر نرسید.بر اساس آن قرارداد مقرر شده بود گاز ایران از طریق 
ترکیه به س��وییس انتقال یابد و  از طریق س��وئیس به ایتالیا و چند 
کش��ور دیگر اروپایی ترانزیت ش��ود ولی به دلیل آنک��ه ترکیه می 
خواس��ت در این انتقال گاز مشارکت داشته باش��د، طرح نیمه تمام 
ماند.به همین دلیل به نظر می رس��د مس��ووالن صنعت نفت ایران 
به دنبال مذاکره با سوئیس به منظور س��رمایه گذاری این کشور در 
انتقال گاز هستند و نمی خواهند کش��ور سومی کار سرمایه گذاری 

را بر عهده بگیرد.
در همین رابطه یک مقام آگاه گفت: بس��ته پیش��نهادی ایران برای 
انتقال گاز به سوئیس با س��رمایه گذاری این کشور آماده شده است  
که اگر مقرر ش��د در این دیدار مذاکره در مورد صادرات گاز صورت 
گیرد، بس��ته پیش��نهادی به نمایندگان اقتصادی سوئیس تحویل 

داده می شود.
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دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با اشاره به ابهامات 
زیاد آیین نامه جدید حقوق مس��افر خصوصاً در مسائل 
مرتبط ب��ا تأخیره��ای پ��روازی و جبران خس��ارت، از 
بی توجهی س��ازمان هواپیمایی به نظرات ایرالین  ها در 
تدوین نهایی ای��ن آیین نامه گله کرد و گف��ت: ابهامات 
موجود موجب بروز اختالف نظر بین مس��افر و ایرالین 

می شود.
مقصود اسعدی س��امانی، درباره آیین نامه حقوق مسافر 
  اظه��ار داش��ت: ش��رکت های هواپیمایی مس��افران را

 ولی نعمت خ��ود می دانند و س��عی می کنن��د رضایت 
مسافر را اخذ کنند؛ قطعاً هر چه میزان رضایت مسافر از 
خدمات دهی ایرالین ها افزایش یابد،  تأمین مالی شرکت 
هواپیمایی هم بیشتر خواهد بود و ایرالین درآمد بهتری 
دارد؛  بنابر این اولویت اول شرکت های هواپیمایی، رعایت 

حقوق مسافر و تأمین رضایت مردم است.
تدوين نهايی آيین نامه حقوق مس�افر بدون 

حضور ايرالين ها بود
وی ادام��ه داد:  در تهیه آیین نامه حقوق مس��افر ابتدا با 
ایرالین ها مذاکراتی انجام شد و نمایندگان شرکت های 
هواپیمایی در تدوین آن با سازمان هواپیمایی همکاری 

داش��تند، اما  پروسه رس��یدگی به آن و تغییرات نهایی، 
بدون حضور ایرالین ها انجام و موجب اعتراض برخی از 

ایرالین ها شده است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: در تغییراتی 
نهایی که در این آیین نامه اعمال شد، ابهاماتی وجود دارد 
که مورد اعتراض ایرالین ها اس��ت؛ حتی نظریاتی که از 
سوی ش��رکت های هواپیمایی مطرح شد تا این ابهامات 
رفع شود هم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مورد 
بی توجهی قرار گرفت  و امیدواری��م که این ابهامات رفع 

شود.
 بی توجهی به نوع تأخیرها در آيین نامه حقوق 

مسافر
اس��عدی س��امانی اظهار داش��ت: قطعاً بروز ابهامات در 
آیین نامه حقوق مس��افر موجب ایجاد اختالف نظر بین 
مسافر و ش��رکت های هواپیمایی می شود و مشکالتی را 
برای مسافر، شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی 

کشوری ایجاد می کند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بیان کرد: به عنوان 
مثال تأخیراتی ناش��ی از عوامل برون سازمانی برای یک 
پ��رواز رخ می دهد که ش��رکت های هواپیمایی نقش��ی 

در بروز آن تاخیر نداش��ته  اس��ت؛ اما چنین موردی در 
آیین نامه مذکور، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین به موض��وع تأخیرات عکس العملی 
توجهی نشده اس��ت؛ یعنی وقتی ایرالینی در یک پرواز 
دچار تاخیر ش��ود، قطعاً در پروازهای بعدی آن هواپیما 
که از قبل برنامه ریزی شده است، تا پایان روز تاخیر رخ 
می دهد و این موضوع موجب بروز مشکل برای مسافران 
خواهد بود اما توجهی به اینگونه تاخیرات هم نشده است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به اینکه در 
آیین نامه مذکور به موضوع  تأخیرات ناشی از عوامل فنی 
توجهی نشده است توضیح داد: این مورد به ایمنی پرواز 
مرتبط است. در اغلب کشورهای دنیا چون عوامل فنی 
نقش تعیین کننده ای در ایمنی پ��رواز دارد، به موضوع  
تأخیرات مرتبط با آن توجه خاص ش��ده است،  معموال 
اینگونه تأخیرها مشمول جبران خسارت نمی شود  زیرا 
حفظ جان مسافر در اولویت است که در آیین نامه موجود 

به آن توجه نشده است.
اسعدی سامانی با اش��اره به ابهامات مکرر در آیین نامه 
جدید  حق��وق مس��افر اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر 
ایرالین ها روش��ی را اجرا می کنند مبنی بر اینکه تأخیر 
پ��روازی خ��ود را از طریق پیام��ک و دیگ��ر روش های 
اطالع رس��انی ب��ه مس��افران اط��الع می دهن��د ، اما در 
دستورالعمل جدید حقوق مس��افر به این موضوع توجه 
نشده اس��ت که آیا مقطع زمانی جبران خسارت توسط 
ایرالین چه زمانی اس��ت؟ اگر شرکت از قبل بابت تأخیر 
پروازی خود اطالع رس��انی کند آیا میزان تأخیر از زمان 
درج شده روی بلیت محاسبه می ش��ود و یا از زمانی که 

مسافر در فرودگاه حاضر می شود؟
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی ادام��ه داد: چنین 
موردی  موجب ابهاماتی که اس��ت که قطع��اً به اختالف 
نظر بین ایرالین ها و مس��افران در ف��رودگاه می انجامد 
که امیدواریم سازمان هواپیمایی کشور هر چه سریع تر 
نس��بت به رفع ابهامات در راس��تای کاهش حواشی در 

فرودگاه اقدام کند.
 تدوين آيین نامه های مختلف حقوق مس�افر 

در ادوار گوناگون
اس��عدی س��امانی با تأکید بر اینکه الزم است سازمان 
هواپیمایی کش��وری تجدی��د نظرهای��ی در  آیین نامه 
حقوق مسافر داشته باش��د، اضافه کرد: به هر حال هیچ 
آیین نامه ای قرار نیس��ت همیشه و یکس��ان اجرا شود، 
مث��اًل در س��ال  87 و دوره ریاس��ت کاپیت��ان خانلری، 
آیین نامه ای درباره حقوق مسافر   مصوب شد، پس از آن 
در مردادماه سال 88  دوره ریاست محمدعلی ایلخانی نیز 
آیین نامه ای درباره حقوق مسافر ابالغ شد، امسال هم که 
باز آیین نامه ای در ارتباط با حقوق مسافر ابالغ شده است 
و ممکن است ریاست بعدی سازمان آیین نامه جدیدی 

در این باره تدوین کند.

آیین نامه حقوق مسافر  در پروازهای داخلی در 2 فصل، 
3 ماده، 8 بند، 14 زیر بند و 2 تبصره به ایرالین ها ابالغ 
شده است؛ بر این اساس در تأخیر های بیش از 4 ساعت 
شرکت حمل کننده موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه 
با تخفیف 30 درصد از لحاظ مسیر و کالس پروازی است.
برخی از بند ه�ای ايین نامه مذکور به ش�رح 

زير است:
تاخیرات پرواز؛

در صورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس زمان درج 
ش��ده در بلیت مس��افر، اقدامات ذیل می بایست توسط 

شرکت هواپیمایی انجام شود.
 اقدامات عمومی؛

- نماینده شرکت هواپیمایی با حضور در میان مسافران 
با متان��ت و احترام نس��بت به اطالع رس��انی صحیح در 

خصوص تاخیر پرواز اقدام می کند.
- ش��رکت هواپیمایی نسبت به اطالع رس��انی از طریق 
سیستم اطالعات پرواز به صورت مستمر اقدام می نماید.

 اقدامات اختصاصی؛
الف- تاخیر بیش از يک ساعت و تا 2 ساعت

- در صورت تاخیر بیش از یک ساعت و کمتر از دو ساعت 
از مسافران پذیرایی نوع اول به عمل خواهد آمد

- ارائه این پذیرایی مش��روط به وجود زمان کافی جهت 
پذیرایی و عدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز است.

ب- تاخیر بیش از 2 ساعت و تا 4 ساعت
- انج��ام پذیرایی مناس��ب حداقل نوع اول ب��ا توجه به 

امکانات فرودگاهی
- فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطالع 

رسانی
- تغییر پ��رواز در صورت درخواس��ت مس��افر و امکان 

انجام آن
- انجام اقدامات الزم جهت اعزام با س��ایر ش��رکت های 
هواپیمایی )در صورت درخواس��ت مسافر( و در صورت 
وجود پرواز از همان مس��یر و یا انتقال به مقصد نهایی از 
طریق مس��یرهای جایگزین )به غیر از مسیر درج شده 

در بلیت(
- پرداخت کام��ل وجه بلیت مس��افر در صورت انصراف 

مسافر از ادامه پرواز
ج- تاخیر بیش از 4 ساعت

- در این صورت شرکت حمل کننده موظف به ارائه یک 
فقره بلیت مش��ابه با تخفیف 30 درصد از لحاظ مسیر و 
کالس پروازی اس��ت. ابطال پرواز در این حالت مشمول 

بند 2-3-3 خواهد بود.
تبصره 2: در مورد پروازهایی که به دلیل شرایط جوی 
یا امنیتی فرودگاه مبدا، مقصد و در مس��یر دچار تاخیر 
و یا ابطال می گردد، ش��رکت های هواپیمایی با رعایت 
مقررات پذیرایی از مس��افرین صرفا موظف به استرداد 

کامل وجه به مسافرین هستند.

اسعدی سامانی پیرامون تأخیرهای پروازی تشريح کرد؛

حقوق مسافر، در هاله ای از ابهام  

طرح تصويب موافقتنامه 
ايران و 1+5 در حال تدوين

بررسی ساخت شهرک 
صنعتی چینی در ماهشهر

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی از تهیه و تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن 
موافقتنامه ایران و 1+5 پس از تصویب در مجلس توسط دولت اجرا 
ش��ود. نمایندگان مجلس به دنبال تهیه طرحی برای اصالح اصل 
77 قانون اساسی هستند که به موجب آن موافقتنامه ایران و 5+1 

بعد از تصویب در مجلس توسط دولت اجرا شود.
همچنین در این طرح، هیات هفت نفره ای از نمایندگان با انتخاب 
مجلس در نظر گرفته ش��ده تا در تدوین، ن��گارش و اجرا نظارت 
داشته باش��ند.طراح اصلی این طرح سیدحسین نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.

نقوی حس��ینی در این ب��اره گف��ت: در حال جم��ع آوری امضا از 
نمایندگان جهت ارائه این طرح و بررسی در صحن علنی است.

 محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت پیش از این اعالم کرده 
بود که ایران و چین در بندر جاسک شهرک صنعتی خواهند ساخت. بعد از 
گذشت حدود سه ماه از این خبر، یک هیات چینی با سفر به بندر ماهشهر در 
حال بررسی برای ساخت یک شهرک صنعتی در این بندر است.بیژن نامدار 
زنگنه پیش از این اعالم کرده بود که »75 میلیارد دالر طرح پتروش��یمی 
تعریف ش��ده که باید ای��ن طرح ها از طری��ق فاینانس خارج��ی تکمیل 
شوند«براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده پیش بینی می شود، در صورت 
تأمین 35 میلیارد دالر تا  افق 1404، ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
کش��ور به 180 میلیون تن افزایش یابد تا ایران در این بخش از عربستان 
پیشی گیرد.هم اکنون ظرفیت اسمی نصب شده مجتمع های پتروشیمی 
کشور حدود 58 میلیون و 500 هزار تن است اما از این رقم در مجموع 41 
میلیون تن آن به تولید محصول پتروشیمی در کشور اختصاص یافته است.

 علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم 
رونمایی از 234 عنوان اس��تاندارد آموزش شغلی و شایستگی 
در حوزه های انرژی نو با اش��اره به اینکه عمده ترین مش��کل 
بیکاری کش��ور عدم مهارت فارغ التحصیالن دانشگاهی است 
گفت: وزیر بیکاران هستم و تنها خبر خوش من برای کارگران 

ایجاد شغل است.
 وی با تأکید بر اینکه س��ال گذش��ته 300 هزار نف��ر از طریق 
کاریابی ها برای فعالیت معرفی ش��دند گفت: 100 هزار نفر از 
آنها به دلیل نداش��تن مهارت از فعالیت انصراف دادند. حدود 
چهار درصد از فارغ التحصیالن کش��ور متناس��ب با بازار کار 

تحصیالت کسب کرده اند.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به ایجاد مشاغل نو 
و جدید در مشاغل سخت گفت: ظرفیت ایجاد 30 هزار شغل 
در رشته IT در طول س��ال با کمترین تحرک وجود دارد که 
در تالش��یم با بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده بخشی از 

مشکالت بازار کار را تسهیل بخشیدم.
 ربیعی با اشاره به اینکه محور اصلی ایجاد اشتغال در این دولت 
اشتغال بزرگ ، بنگاه کوچک اس��ت ادامه داد: سازمان فنی و 
حرفه ای باید نقش اساس��ی در بنگاه های خرد و کوچک ایفا 
کند و با توجه به تأکیدات رئیس جمهور بحث مهارت افزایی را 

به منظور حل مشکل بیکاران در دستور کار داریم.

۷۰۰هزار کارگر ساختمانی 
بیمه  می شوند

وزیر راه و شهرسازی چندی قبل اعالم کرد ورود نسل جدید قطارها 
به ایران هزینه هایی دارد که هرچند بخش قابل توجهی از آن از سوی 
سرمایه گذاران و دولت تامین می ش��ود، اما قطعا بخشی از آن نیز در 

قیمت بلیت لحاظ خواهد شد.
 قطارهای نس��ل جدید ک��ه از نظر نوع خدمات رس��انی و س��رعت 
دسترس��ی به ش��کل قابل توجهی به ناوگان هوایی نزدیک شده اند، 
از نظر هزینه ای نیز با توجه ب��ه تکنولوژی های ب��ه کار رفته و البته 
هزینه های موجود برای حف��ظ کیفیت آنها، با صنع��ت هواپیمایی 

برابری می کنند.
 قطار س��ریع الس��یر ته��ران  ق��م – اصفه��ان و برقی س��ازی ریل

 تهران – مشهد جزیی از این طرح های جدید است که باید برای راه 
اندازی آنها در خطوط ریلی کشور برنامه های بلیتی جدیدی تدارک 
دید.در کنار نس��ل جدید قطارها اما نرخ بلیت فعلی اعمال ش��ده در 
قطارهای فعال و ناوگان در سیر کشور نیز با آنچه هزینه های واقعی را 

در بر می گیرد همچنان فاصله بسیاری دارد.
در ش��رایطی که راه آهن جمهوری اسالمی ایران س��رانجام و پس از 
ماه ها بررسی با افزایش قریب به 20 درصدی نرخ بلیت قطار موافقت 
کرد و البته بحث هزینه خدمات ایستگاهی نیز در بعضی از مسیر ها 
بر روی بلیت مس��افران آورده شد اما هنوز ش��رکت های حمل و نقل 
ریلی مجبورند نسبت به تفاوت نرخ بلیت با هزینه هایشان در بعضی 

مسیرها زیان بدهند.

شمشیر دولبه قیمت بلیت برای 
راه افتادن قطارها

مدیرکل دفتر بررس��ی های اقتصادی آبفای کشور با 
بیان اینکه قیمت آب در س��ال جاری هنوز افزایشی 
نداشته اس��ت گفت: بر اس��اس قانون بودجه تعیین 
تعرفه آب در س��ال ج��اری بر عهده ش��ورای اقتصاد 
گذاشته شده است.معصومه آذرگون در پاسخ به این 
سوال که آیا قیمت آب در س��ال جاری افزایش یافته 
است، گفت: تعرفه آب در س��ال جاری هیچ افزایشی 

نداشته و همانند تعرفه های سال 92 است.
وی با بیان اینکه تعرفه های آب در س��ال 92 به طور 
یکنواخ��ت 20 درص��د افزای��ش یافت،گف��ت: هنوز 
تعرفه های آب در سال جاری افزایش نیافته است اما 
باید اذعان کرد افزایش حتی بی��ش از 20 درصد نیز 
کفاف هزینه های خدمات رسانی به مردم را نمی دهد.

تعیین تعرفه ه��ای آب و فاضالب در س��ال جاری بر 
عهده شورای اقتصاد گذاشته شده است

آذرگون ادامه داد: بر اساس ماده 8 قانون بودجه تعیین 
تعرفه ه��ای آب و فاضالب در س��ال ج��اری بر عهده 
شورای اقتصاد گذاشته شده است که هنوز هم از این 

موضوع خبری بیرون نیامده است.
اعضای ش��ورای اقتص��اد را رییس جمه��ور، رییس 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی، ریی��س کل بانک 

مرکزی و وزیران اقتصادی تشکیل می دهند.

رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی دلیل افزایش 
قیمت گوش��ت قرمز را وضع تعرفه 15 درصدی بر 

روی صادرات پوست گوسفند عنوان کرد.
علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، 
گفت: گوشت گوسفندی از دو سال پیش تا آذر ماه 
س��ال 93 هیچ گون��ه افزایش قیمتی نداش��ت؛ اما 
از آن تاریخ به بع��د به تدریج این محصول ش��اهد 
افزایش قیمت بوده اس��ت.وی با اش��اره به افزایش 
قیمت س��ه هزار تومانی در هر کیلوگرم گوشت در 
چند ماه اخی��ر، افزود: در حال حاض��ر هر کیلوگرم 
گوشت گوسفندی با قیمت حدود 28 هزار تومان به 
مغازه داران عرضه و هر کیلوگرم گوشت شقه بدون 
دنبه گوس��فندی با قیمت 31 ه��زار و 500 تومان 
به مشتری عرضه می ش��ود.رییس اتحادیه گوشت 
گوسفندی با بیان اینکه بازار خرید گوشت قرمز به 
دلیل گرانی چندان رونق ندارد، بیان داشت: یکی از 
علل افزایش قیمت گوشت گوسفند، کاهش شدید 
قیمت پوست آن است.ملکی افزود: هر جلد پوست 
گوسفند تا اواخر سال 93 با قیمتی حدود 35 هزار 
تومان به فروش می رفت، اما با کاهش 15 درصدی 
قیمت آن هم اکنون ب��ا قیمتی حدود 8 هزار تومان 

خریداری می شود.

قیمت آب
 افزايش نیافته است

صادرات پوست گوسفند، دلیل 
افزايش قیمت گوشت
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هفت هنر

ارکستر مضرابی اصفهان 
در هنرسرای خورشید

ارکس��تر مضرابی اصفهان در هنرس��رای خورش��ید اجرا می شود. 
سرپرست این گروه گفت: گروه ارکستر مضرابی اصفهان با سابقه ای 
۸ ساله در اصفهان مش��غول به فعالیت اس��ت و تاکنون کنسرتهای 
متعددی را اجرا کرده اس��ت. میعاد ابراهیمیان اف��زود: این اجرا نیز 
که همزم��ان با هفته نکوداش��ت اصفهان در هنرس��رای خورش��ید 
برگزار می شود، به اجرای مجموعه ای از قطعات ایرانی و کالسیک و 
همچنین به بازسازی و بازآفرینی برخی از تصنیف های خاطره انگیز 
و نوس��تالژیک می پردازد. وی گفت: در ای��ن اجرا قطعاتی همچون 
نسیم بهاری )شهرداد روحانی(، دلشدگان )حسین علیزاده(، آزادی 
) ش��هرداد روحانی(، مرغ س��حر )مرتضی نی داوود(، به اصفهان رو 
)تاج اصفهانی(، هزار دس��تان )مرتضی نی داوود( و کیف انگلیس��ی 
)فرهاد فخرالدینی( به اجرا درمی آید.گفتنی است؛ این کنسرت روز 
۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰:۳۰ در هنرسرای خورشید واقع در پل 

چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ برگزار می شود. 

جشنواره جلوه های آب و نمایشگاه عکس 
بخش بین الملل

 ۲۰ قطع��ه عکس از »دیمیت��ری فوفایو«، عکاس رس��می امور بین 
الملل استانداری سنت پترزبورگ روسیه با محوریت آب برای دومین 
جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه ای آب فرستاده شد. همچنین قرار 
است آثار ارسالی این عکاس در یکی از دو محل موزه  هنرهای معاصر 
یا دبیرخانه دائمی جشنواره در طول روزهای جشنواره برگزار شود. 
گفتنی است؛ طبق برنامه ریزی ش��ورای سیاست گذاری جشنواره 
مقرر ش��ده تا بخش��ی بین المللی غیر رقابتی در روزهای جشنواره 
برگزار شود که در این بخش کشورهایی همچون مکزیک، صربستان و 
روسیه شرکت می کنند. دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های 

آب از هفتم تا دهم اردیبهشت 94 در اصفهان برگزار می شود.

 تمدید زمان ثبت  نام بن کارت
 الکترونیک کتاب 

مدیر کمیته رفاهی بیست وهش��تمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
ته��ران از تمدید زمان ثبت نام دانش��جویان و طالب ب��رای دریافت 
بن کارت ه��ای الکترونیک خرید کتاب خبر داد. نیکنام حس��ین پور 
گفت:  س��ایت ثبت ن��ام از روز یکش��نبه 6 اردیبهش��ت باز اس��ت و 
دانش��جویان فرصت دارند تا روز پنج ش��نبه 1۰ اردیبهشت ماه برای 
ثبت نام اقدام کنند .وی افزود: جلس��ه فنی با بانک صادرات، شرکت 
آس��ان پرداخت و مسوول فنی س��ایت ثبت نام برگزار شده است و با 

هماهنگی های انجام شده کار ثبت نام ادامه پیدا خواهد کرد. 

قدرت اهلل ایزدی: 

 سروش صحت از من خواست 
»رشید« نباشم 

قدرت اهلل ای��زدی، معروف به »رش��ید« در مجموع��ه تلویزیونی 
»شمعدونی« به کارگردانی سروش صحت ایفاگر نقش کاراکتری 
به نام دایی جالل است. ایزدی درباره حضور خود در این مجموعه 
گفت: ش��معدونی، نخستین اثر تلویزیونی اس��ت که من در آن در 
هیبت شخصیت دیگری به غیر از رش��ید ظاهر می شوم؛ چون در 
طی سالیان سال مردم مرا با این نقش شناخته اند و شخصا نیز تعلق 
خاطر ویژه ای به آن دارم اما س��روش صحت که همواره جس��ارت 
واگذاری نقش های متفاوت به بازیگران برخالف کلیشه های رایجی 
که از آنها دیده ایم و همچنین کشف استعدادهای جدید را دارد از 
من خواست که این بار رشید نباش��م و اتفاقا در یک کاراکتر جدی 

ظاهر شوم. 
وی افزود: دایی جالل، شخصیت با نفوذی است و پیرو درگیری یکی 
از خواهرزاده های خود با ماجرای اختالس تالش می کند تا از طریق 
ارتباط با ش��خصیت های مهم دولتی خواهرزاده خ��ود را از بحران 
نجات دهد البته با توجه به مضمون طنز کار در تماس های تلفنی او 
نام دکتر محمد جواد ظریف، دکتر قالیباف، دکتر جاسبی و ... برده 
می شود که ما هر یک از این پالن ها را در دو برداشت می گرفتیم در 
یک برداشت با نام واقعی این عزیزان و در برداشت دیگر با عناوینی 
چون دکتر و مهندس که در زمان پخش اگر احیانا اصالحیه ای وارد 

شد قابل تغییر باشد. 
وی تصریح کرد: دایی جالل از قسمت دوازدهم وارد داستان می شود 
و تا قسمت هفدهم حضور دارد و پس از وقفه ای مجددا از قسمت 45 
وارد قصه می شود البته من همزمان با این کار در اصفهان مشغول 
بازی در سریال »رشید حرفه ای« بودم که نوروز امسال از شبکه شما 
پخش شد و طبعا تفکیک بین این دو نقش کار دشواری بود و قطعا 
راهنمایی های درست سروش صحت و همراهی بازیگران در تحقق 

این امر بسیار موثر بود. 
این بازیگر درباره همکاری خود با س��ایر بازیگران کار گفت: نقش 
خواهر من را خان��م آتنه فقیه نصیری ایف��ا می کردند که همکاری 
بسیار خوبی با یکدیگر داشتیم همچنین سروش صحت این بار نیز 
چهره ای جدید به نام محمد نادری را به عرصه تصویر معرفی کرده 

است که به شدت مستعد و توانا است و قطعا ماندگار خواهد شد. 
ایزدی افزود: در حال حاضر و در آستانه پخش ، طبیعتا قدری نگران 
هس��تم که مردم من را در قالب جدید بپذیرند کما اینکه با کسب 
اجازه از جناب صحت در قسمت های پایانی رگه هایی از رشید را به 
شخصیت جالل افزودم اما به هر حال این مردم هستند که در نهایت 
تعیین کننده هستند و اگر اینجا موفق باشم قطعااین شیوه جدید را 
ادامه خواهم داد. مجموعه شمعدونی، داستان دو خانواده است که 

عطا و هوشنگ سرپرستی آن را برعهده دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به سرمایه عظیم تمدن ایرانی اظهار 
داش��ت: هویت ملی بدون توجه به موضوع فرهنگ، 
شناس��نامه دار نمی ش��ود و بر این اس��اس گسترش 
آزادی های فرهنگی برای اهل فک��ر، فرهنگ و ادب 

از سیاست های فرهنگی این دوره قرار گرفته است.
عل��ی جنتی با اش��اره به اینک��ه در بحث واس��پاری 
تصدی گری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عمده 
فعالیت های خود را به انجمن های فرهنگی و هنری 
 واگذار کرده اس��ت، افزود: آنچه امروز اقتصاد خالق

 می نامیم اقتصاد مبتنی بر فکر، ذهن و اندیشه است. 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی تاکید کرد: با کمال 
تاسف نگاه کالن کش��ور برای تامین اعتبارات حوزه 
فرهنگ نسبت به س��ایر بخش ها نگاه مناسبی نبوده 
است؛ چراکه دغدغه اصلی دولتمردان تامین معیشت، 

ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور بوده است.
وی اضافه ک��رد: این در حالی اس��ت که سیاس��ت و 
اقتصاد بای��د ذیل فرهنگ تعریف ش��ود و شایس��ته 
نیس��ت که فرهنگ در زیر س��ایه اقتصاد قرار گیرد. 
جنتی تاکید کرد: باید از همه ابزارها در راستای رشد 
فضائل اخالقی، گسترش فرهنگ اسالمی، و ایرانی و 

صدور فرهنگ خود به خارج از کشور استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 

تالش م��ا این بوده اس��ت که مدیران کل اس��تان ها 
از افرادی باش��ند که شایس��تگی الزم برای کارهای 
فرهنگی را داشته باشند، اظهار داشت: من شخصیت 
 فرهنگ��ی هن��ری حجت االس��الم قطب��ی را از قبل

 می ش��ناختم و به دلیل ارتباط مناس��ب ایش��ان با 
اصحاب فرهنگ و رس��انه و ارتب��اط معقول و مبتنی 
بر همکاری ایشان با مسووالن وی را مناسب تصدی 

مدیریت ارشاد دیدیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه تاکید ما بر 
ثبات مدیران و نه تغییر بوده است گفت: در طول این 
مدت حجت االسالم قطبی با اخالص، تواضع و پشتکار 
و آینده نگری فعالیت های زیرس��اختی برای استان 
اصفهان انجام داد و به رغم محدودیت ها از نظر تامین 
اعتبار فرهنگی و برخی کارشکنی ها به کار خود ادامه 
داد. وی  تصریح کرد: حجت االسالم ارزانی نیز جزو 
چهره های نام آش��نای اصفهان است که سالیان دراز 
در زمینه فرهنگی فعالیت داشته و دارای تحصیالت 
حوزوی و دانشگاهی، صاحب تجربه در داخل و خارج 

کشور و آشنا با مسایل اجرایی است. 
جنتی با اشاره به سیاس��ت های دولت یازدهم مبنی 
بر اس��تفاده از نیروهای شایسته و معتدل در کارهای 
اجرایی بیان کرد:  امس��ال س��ال همدلی و همزبانی 
اس��ت و دولت یازدهم به دنبال جذب افراد به دور از 

گرایش اصالح طلبی و اصولگرایی است.
وی ادامه داد: حجت االس��الم ارزانی گرایش سیاسی 

نداشته و دغدغه اصلی او خدمت به آرمان های نظام 
جمهوری اسالمی ایران اس��ت. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی با بیان اینکه فرهنگ نم��ی تواند در فضای 
 سیاسی توس��عه پیدا کند، گفت: ما در هراستانی که

 می خواهی��م ف��ردی را انتخاب کنی��م، گزینه های 
مختلفی بررس��ی می ش��ود؛ اما  یکی از مش��کالت 
کشورما سیاس��ت زدگی و نگاه کردن همه مسائل با 
عینک سیاست است که س��بب می شود کارها پیش 

نرود.
وی اضافه کرد: در همین مس��اله انتخاب مدیر ارشاد 
اصفه��ان در ط��ول روزه��ای گذش��ته پیامک های 
مختلفی در وایبر و واتس آپ ازافراد شناس و ناشناس 
دریافت کردم که به من پیشنهاد می کردند چه کسی 
را ب��رای مدیرکلی ارش��اد انتخاب یا انتخ��اب نکنم. 
جنتی خاطرنشان کرد: در طول ۳5 سال گذشته در 
س��مت های مختلف خودم افرادی را ب��رای مدیریت 
انتخاب کردم که دارای تدین، معتقد به نظام و والیت 
فقیه و دارای تخصص و تجربه اجرایی در کار باشد و 
فارغ از این مسائل به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم.

سیاست به فرهنگ اجازه تنفس دهد
در این مراس��م همچنین رس��ول زرگرپور، استاندار 
اصفهان ابراز امیدواری کرد که سیاس��ت به فرهنگ 
اجازه تنفس دهد و اظهار داش��ت: تمام گمانه زنی ها 
 و ش��ایعات پیرام��ون رفت��ن حجت االس��الم قطبی 
بی اس��اس بود و انتخاب مدیر کل ارشاد اصفهان به 
ش��کل طبیعی و منطقی پیش رفت. وی اضافه کرد: 
انتخاب حجت االسالم ارزانی پیشنهاد بخش فرهنگ 

و هنر استان بود.
در ای��ن مراس��م حج��ت االس��الم قطبی به ش��رح 
عملکرد خود در ط��ول زمانی که تص��دی مدیرکلی 
ارش��اد اصفهان را برعهده داش��ت پرداخت. گفتنی 
اس��ت؛ از حاش��یه های این مراس��م اعتراض 15 نفر 
از کارکنان اخراجی اداره ارش��اد اصفه��ان با پالکارد 
بود که پ��س از پایان س��خنان جنتی نی��ز با صدای 
بلن��د در حالیک��ه س��کوت س��الن را فراگرفت��ه بود 
خواستار پاسخ روشنی از وزیر ارش��اد در این ارتباط 
ش��دند و وزیر ارش��اد میز درحال ترک س��ن مجبور 
به بازگش��ت به پشت تریبون ش��د. با توجه به حضور 
اقش��ار مختلف م��ردم از جمل��ه نماین��دگان ادیان 
توحیدی س��الن به ان��دازه ای از جمعیت انباش��ته 
 بود که اغلب خبرنگاران ایس��تاده مراس��م را پوشش

 دادند. 

جنتی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارشاد اسالمی استان اصفهان؛

سیاست ، آفت فرهنگ است

گروه 
فرهنگ

سکانس
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   1393/12/16-1393/03/7786 شماره:   1/38
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
به  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  که 
دادگاه عمومی را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1(رای شماره 139360302032000774 مورخ 1393/12/13 آقای حسین غالمی فرزند 
نصراله ششدانگ یک باب مرغداری احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ مزرعه چی 
تحت پالک 141 اصلی برزاوند بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 12000 مترمربع 

مالک رسمی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/01/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/02/07

م الف:515 خیراله عصاری - رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

1/295 شماره آگهی: 139403902127000001 شماره پرونده: 9204002127000145 
زمین  قطعه  ششدانگ  تمامت   9200162 بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  براساس 
شماره پنجهزار و چهارصد و نود و هشت فرعی از یک اصلی واقع در ابنیه بخش یک 
ثبتی شهرضا به مساحت 236/84 مترمربع مورد ثبت صفحات 547و502و550 دفاتر 
خانه  دیوار  به  دیواریست  متر   10/10 طول  به  شمااًل  ذیل:  اربعه  حدود  با  142و173 
 1/4370 شرقًا به طول 23/45 متر جا پی است به زمین 1/5499 جنوبًا به طول 10/10 متر

جا پی است به کوچه چهارمتری غربًا به طول 23/45 متر جا پی است اشتراکی با زمین 
السادات  نفیسه  و  نام زینب مطلوبی  بالسویه  فوق  تمامت ششدانگ پالک  که   1/5497
میرنیام و مولود رضوان و زهرا کشوری و مریم السادات طبائیان و طیبه اسفندپور 
سابقه ثبت دارد و به موجب سند رهنی شماره 22048 مورخ 1390/11/11 دفتر اسناد 
شعبه  تعاون  و  توسعه  بانک  رهن  در  نامبردگان  طرف  از  5 شهرضا  رسمی شماره 
اجراییه  تقاضای صدور  بدهی بستانکار  پرداخت  به علت عدم  قرار گرفته و  شهرضا 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار 
کارشناس  ارزیابی  برگ  و  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  برابر صورت مجلس  و  گرفته 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. مورد بازدید به صورت یکباب 
ساختمان مسکونی با عرصه 236/84 مترمربع و اعیانی 155 مترمربع با اسکلت دیوار 
باربر آجری با سقف تیرآهن و طاق ضربی و سطوح داخلی شامل دیوار و سقف گچ و 
رنگ و نمای حیاط سنگ و سیمان تگری و آجر نمای 5 سانتی – کف اتاقها موازییک – 
دربهای داخل چوبی و دربهای خارجی فلزی و سرویس کامل بهداشتی و زیرزمین به 
مساحت 72 مترمربع با سقف تیرآهن و طاق ضربی و دیوارهای آجری بند کشی شده 
و کف موزاییک و آشپزخانه با کابینت فلزی با تاسیسات آب و برق و گاز و اتصال به 
فاضالب شهری است که با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی جمعًا مبلغ یک 
میلیارد و پانصد و شانزده میلیون ریال ارزیابی گردیده است و مورد رهن تا تاریخ 
1395/01/26 تحت پوشش بیمه ایران می باشد در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح 
الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/03/18 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
مبلغ  از  مزایده  تشکیل می گردد.  مزایده  آن جلسه  از  بعد  گردد روز  مواجه  ای  نشده 
قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع  میلیون  و شانزده  پانصد  و  میلیارد  یک  کارشناسی 
از  قبل  می توانند  طالبین  می شود  فروخته  باشد  خریدار  که  کس  هر  به  و  پیشنهادی 
تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا – خیابان ولی عصر غربی – فرعی 

است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید  کدپستی 86137-65451  پالک17/1-   – یک 
مالیات  و  اسناد رسمی  دفاتر  در  انتقال سند  هزینه های  از  اعم  قانونی  هزینه   کلیه  که 
آب و  دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان – 
برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک نوبت 
تاریخ 1394/02/07 درج و منتشر می شود.  در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در 

محمدمهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
آگهی مزایده

2/13 آگهی مزایده  پرونده اجرائی کالسه 9300002: تمامت هشت حبه و یک –چهارم 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب مرغداری پالک23 فرعی از289 اصلی 
دهستان سفلی واقع در بخش17ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت10000مترمربع که 
ثبت6621 و شماره چاپی  با شماره  امالک  دفتر 35  آن در صفحه 495  مالکیت  سند 
388886الف90 ثبت و صادر شده است به آدرس زواره جاده در باغ با حدود شماال 
دیواریست به باقیمانده پالک289اصلی سفلی بطول 75متر شرقا دیواریست به باقیمانده 
پالک  باقیمانده  به  دیواریست  و  درب  جنوبا  بطول133/17متر  289اصلی سفلی  پالک 
289اصلی  پالک  باقیمانده  به  دیواریست  غربا  متر   75/38 بطول  سفلی  289اصلی 
العبور  حق  سفلی  289اصلی  پالک  باقیمانده  ارتفاقی:از  حقوق  133متر  بطول  سفلی 
سالن  باب  سه  شامل  مرغداری  مستحدثات  رسمی  کارشناسان  نظر  طبق  که  دارد 
مرغداری و پیش سالن،یکباب سوله انبار و آسیاب دان،ساختمان کارگری و سرویس 
میباشد.  مرغداری  محوطه  دیوارکشی  و  برق  باسکول،اتاق  انبار،اتاق  بهداشتی،آب 
و  متری  22سانتی  اجری  دیوار  از  استفاده  با  و  بوده  تسطیح  فقط  مرغداری  محوطه 
به  سالن  باب  سه  شامل  مرغداری  است.سالن  شده  محصور  حدود2/4متر  ارتفاع  به 
سالن  پیش  بانضمام  حدود710مترمربع  مساحت  و  14/20متر  عرض  و  50متر  طول 
ارتفاع  با  از نوع سوله  ابعاد حدود3/15×4/10متر و مساحت حدود12/90مترمربع  به 
پوشش سقف  ورق  تیر  اسکلت  و  متر   2/55 پایه حدود  ارتفاع  و  3/80متر  تاج حدود 
دیوارهای  با  بتنی  نوع  از  پالست،کف  کارتن  و  پشم شیشه  و  گالوانیزه  ورق  نوع  از 
آجری و نمای اندود سیمان و درب و پنجره فلزی و همچنین سقف پیش سالن از نوع 
شیروانی با پروفیل و ورق گالوانیزه و دیوار آجری با پوشش سیمانی و درب ورودی 
فلزی میباشد .سالن آسیاب و انباردان شامل یکباب سالن به ابعاد11×20متر و مساحت 
حدود220مترمربع اسکلت دیوار باربر آجری35 سانتی متر و سقف شیروانی متشکل از 
خرپای فلزی تیرآهنی و پروفیل زرد و ورق گالوانیزه و ارتفاع حدود4متر ،درب ورودی 
اندود  و  با مالت ماسه و سیمان  دیوارهای آجری  بتنی و  ،کف سالن  فلزی  پنجره  و 
سیمانی میباشد.ساختمان منبع ذخیره آب به ابعاد حدود 3/5×12/70متر و به مساحت 
حدود44/5مترمربع که با استفاده از سیستم دیوار باربر آجری و طاق  ضربی و سطوح 
داخلی با مالت ماسه سیمان و ایزوگام پوشش شده و پوشش سقف آن کاهگل میباشد.
ساختمان کارگری به ابعاد حدود 3/90×15/20متر و به مساحت حدود59/30 مترمربع 
و  اجر ساخته شده،کف  و  تیراهن  و سقف  آجری  باربر  دیوار  از سیستم  استفاده  با 
بدنه اندود سیمان و سقف گچ و پنجره ها فلزی میباشد.همچنین سرویس بهداشتی به 
مساحت حدود 7/5مترمربع با استفاده از دیوار باربر آجری و سقف شیروانی از قوطی 
8×4 و ورق گالوانیزه و کف و بدنه سیمانی و درب و پنجره فلزی میباشد.اتاق باسکول 
از سیستم  استفاده  با  که  میباشد  مترمربع   8/4 و مساحت حدود  ابعاد2/80×3متر  به 
دیوار باربر آجری و سقف شیروانی متشکل از قوطی 8×4 و ورق گالوانیزه و کف و 
بدنه سیمانی و درب و پنجره فلزی میباشد.مرغداری دارای انشعاب برق و گاز،ترانس
KVA 50 و دیزل ژنراتورKVA 30 و باسکول60تنی آسیاب و میکسر و باالبر و تخلیه 
بار ،دان خوری زنجیری و سه دستگاه هواکش به قطر حدود 1/40متر و هیتر گرمایشی 
سالن میباشد و طبق اظهار مالک ،ملک مذکور بیمه نمیباشد ملکی اقای مهدی توکلی که 
از ساعت 9الی12روز دوشنبه مورخ94/2/28 در محل اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
به مزایده گزارده میشود. مزایده از مبلغ پایه هفتصد و بیست و هشت میلیون و یکصد 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  هرکس  به  و  شروع  ریال  هزار  شصت  و 
فروخته میشود. الزم بذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه  پس از مزایده در صورت  وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد. نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مي گردد این آگهی در یک نوبت  درروزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شدو در 
 صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. تاریخ انتشار آگهي: 94/2/7 

ذبیح اله فدائي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ رای 
 9309983640301280 پرونده:  شماره   9409973640300052 دادنامه:  شماره   2/79
شماره بایگانی شعبه: 931329 خواهان: خانم ثریا مؤمن زاده خولنجانی فرزند فتح ا... 
به نشانی زرین شهر – خ.ولی عصر – ک.شهید محمدرضا آبادی – نبش نوبهار – پ17 
به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق  آقای عبدالجبار کنعانی فرزند جاسم   خوانده: 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  زوجه  درخواست  به 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را 
کنعانی  عبدالجبار  آقای  طرفیت  به  ا...  فتح  فرزند  زاده  مؤمن  ثریا  خانم   دادخواست 
فرزند جاسم به خواسته طالق به استناد بندهای اول و هشتم از بندهای 12گانه مندرج 
دفتر   7194 ترتیب  شماره  رسمی  سند  مصدق  فتوکپی  مالحظه  با  ازدواج  سند  در 
رسمی ثبت ازدواج 155 حوزه ثبت اصفهان که حکایت از وجود علقه زوجیت دایم بین 
 طرفین دارد و به موجب بند ب شرایط ضمن عقد ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت 
بالعزل با حق توکیل غیر داده که در موارد مشروحه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز 
از دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و در صورت بذل از طرف او 
از موارد مشروحه که به امضا زوج ه رسیده عبارت  بند اول و هشتم  قبول نماید و 
نفقه زن به مدت شش ماه و در موردی که شوهر  از دادن  از استنکاف شوهر  است 
سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اینکه زوج زندگی خانوادگی را 
از نظر دادگاه غیبت  یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه  بدون عذر موجه ترک کند 
نماید گزارش مامورین کالنتری یازده زرین شهر ثبت شده به شماره 93/11/9-1944 
حکایت از زندگی مشترک خواهان با خوانده در آدرس اعالمی داشته و چندین سال 
است که خوانده به جای نامعلومی رفته و زندگی مشترک را ترک کرده و اظهارات سه 
را ترک  دارد خوانده حدود ده سال است زندگی مشترک  نفر شهود خواهان حکایت 
و  نشده  دادگاه حاضر  در جلسه  آگهی  نشر  از طریق  علیرغم دعوت  کرده و خوانده 
داوران جهت  و  دادگاه  اینکه مساعی  و  فوق  مراتب  به  نظر  لذا  نداشته  معمول  دفاعی 
سازش موثر واقع نگردیده و لحاظ نظریه قاضی مشاور تحقق بندهای موضوع خواسته 
محرز است مستند به مواد 1119 قانون مدنی و 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز 
شرایط اعمال وکالت در طالق صادر خواهان می تواند در صورت بقاء بر تصمیم خود 
با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق در جهت اعمال وکالت مأخوذه از ناحیه 
زوج پس از انتخاب نوع طالق خود را به وکالت از زوج با حق توکیل غیرمطلقه نماید 
و در صورت بذل از طرف او قبول نماید جهیزیه در تصرف زوجه است زوجه مهریه 
و حقوق مالی ناشی از نکاح را در قبال طالق به زوج بذل کرده حق رجوع به مابذل را 
در صورت وقوع طالق از خود ساقط کرده زوجه مدخوله می باشد بدیهی است رعایت 
مدت  می باشد  آن  مجری  عهده  به  اجرای صیغه طالق  قانونی  شرایط صحت شرعی 
انقضای مهلت فرجام  یا  ابالغ رای فرجامی  تاریخ  از  اعتبار حکم طالق شش ماه پس 
برای  آن  عدم  یا  جنین  وجود  مورد  در  ذی صالح  پزشک  گواهی  ارائه  است  خواهی 
ثبت طالق الزامی است رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و بعد از آن ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قابل فرجامخواهی است.م الف:74 شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی زرین شهر
فقدان سند مالکیت 

2/80 شماره:1394/18/28132-1394/2/5 نظر به اینکه آقای ذوالفقار صالحی هاردنگی 
چهاربرگ  استناد  به  علی  مانده  هاردنگی  صالحی  فریبا  خانم  و  محمد  عیدی  فرزند 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن اسناد 
مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 879 فرعی از 353/1-اصلی واقع در هاردنگ 
لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که به ترتیب در صفحات 461و464 دفتر 15- امالک ذیل 
ثبت شماره 2386 )نسبت به پنج دانگ مشاع و یک دانگ مشاع( به نام ایشان ثبت و 
به  الف/85 صادر گردیده و  به شماره چاپی 566327و566326  المثنی  مالکیت  اسناد 
عمومی  دادسرای  محترم  دادستان   1392/10/25 مورخ   922634 شماره  نامه  موجب 
و انقالب لنجان در قبال مبلغ 700/000/000 ریال مورد وثیقه و بازداشت قرار گرفته 
و معامله دیگری انجام نشده است و به علت جابجایی مفقود گردیده اند و نامبردگان 
لذا طبق ماده 120 اصالحی  اند  المثنی نموده  مجدداً درخواست صدور اسناد مالکیت 
به  انجام معامله نسبت  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون  نامه  آیین 

ملک موصوف یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم 
نماید چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل اسناد 
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای اسناد مالکیت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضیان تسلیم خواهد کرد.م الف:60 مصطفی شمسی معاون واحد ثبتی لنجان 
حصر وراثت

2/81 خانم پروین میران زاده مهابادی دارای شناسنامه شماره 41 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  48/94ش2  کالسۀ  به 
تاریخ  در   1783 بشناسنامه  مهابادی  زاده  میران  رضا  شادروان  که  داده  توضیح 
1392/5/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 6 دختر به نامهای 1- زهرا میران زاده مهابادی به شماره شناسنامه 164 و 2- 
پروین میران زاده مهابادی به شماره شناسنامه 41 و 3- خدیجه میران زاده مهابادی 
به شماره شناسنامه 38 و 4- منیژه میران زاده مهابادی به شماره شناسنامه 84 و 5- 
صدیقه میران زاده مهابادی به شماره شناسنامه 51 و 6- تهمینه میران زاده مهابادی 
به شماره شناسنامه 317 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:570 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/100 شماره ابالغیه: 9410100354000336 شماره پرونده: 9209980360000286 
شماره بایگانی شعبه: 940084 خواهان خداداد صالحی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
رضا نعمتی راسخ – محمد شیرازی – جالل نعمتی – عبدا... صباغی – غالمرضا مجیدی 
به خواسته شرکت در ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه 9209980360000286 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/03/17 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهواللمکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2071 شعبه 114 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  اکبر حیدری  پرونده کالسه 94-7 خواهان  2/101 در خصوص 
مطالبه به طرفیت رحمت ا... نوری کوهانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 94/3/11 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2693 شعبه8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/102 در خصوص پرونده کالسه 136/94 خواهان احمد امینی نصر دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  محمد  علی  فرزند  بیرجندی  محمدرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   11/30 ساعت   94/3/17 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
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خط و نشان گلزن بایرن 
برای دورتموندی ها

به دنبال قهرمانی،
 در جام حذفی 

کاپیت��ان تی��م ملی آلم��ان ک��ه ت��ک گل بای��رن را مقاب��ل هرتابرلی��ن زد، 
 ب��رای حری��ف ب��زرگ خ��ود در نیم��ه نهای��ی ج��ام حذف��ی خط و نش��ان

 کشید.
باستیان شواین اشتایگر توانس��ت در دقیقه 80 تک گل بازی یارانش را مقابل 

هرتابرلین به ثمر رسانده و  سه امتیاز ارزشمند برای باواریایی ها بگیرد.
ش��واینی ک��ه بع��د از رقابت ه��ای ج��ام جهان��ی 2014 برزی��ل ب��ه جای 
فیلی��پ الم، کاپیت��ان تیم مل��ی آلمان ش��د، بعد از ب��ازی به خاطر کس��ب 
ب��رد اظه��ار خرس��ندی ک��رد و ب��رای بورس��یادورتموند،  رقی��ب تیم��ش 
 در بازی سه ش��نبه در ج��ام حذف��ی آلم��ان )د.اف.ب پوکال( خط و نش��ان

 کشید.
وی اظهار داش��ت: بسیار از کس��ب این برد خانگی خوش��حالیم. حاال منتظر 
بورسیادورتموند در نیمه نهایی جام حذفی هس��تیم. می خواهیم فینالیست 

شده و به برلین برای بازی نهایی برویم.
دیدار بایرن و دورتموند ساعت 23 سه شنبه به وقت تهران آغاز خواهد شد.

 یورگن کلوپ در پی برتری  دو بر صفر شاگردانش مقابل اینتراخت فرانکفورت در 
هفته سی ام بوندس لیگای آلمان با اشاره به اینکه باشگاه بایرن مونیخ قصد دارد روز 
سه شنبه در بازی دو تیم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی آلمان از وی به خاطر 
زحماتی که برای فوتبال آلمان کشیده است، قدردانی کند گفت: اهدای دسته 
گل حرکتی دوست داشتنی است؛ ولی روز سه شنبه در تقابل با بایرن مونیخ به 
دنبال یک جنگ تمام عیار هستیم. نمی خواهیم با دریافت گل ها خام و نرم شویم. 
وی در ادامه افزود: ما به دنبال قهرمانی در جام حذفی هستیم و ترسی از کسی 
نداریم. دورتموند شاید شانس اول قهرمانی در این رقابت ها نباشد؛ ولی ما با بازی 
خوب مان مقابل اینتراخت نشان دادیم که چه تیم خوبی هستیم. در کل دورتموند 
شایسته این پیروزی بود. همه چیز در این بازی خوب بود و از موقعیت های خود 
به خوبی اس��تفاده کردیم. گل دوم مان هم روی یک حرکت س��ریع و فوق العاه 
به ثبت رسید و از این رو خوشحالیم. درست اس��ت که بایرن مونیخ صدرنشین 

بوندس لیگاست ولی برای بازی سه شنبه اعتمادبه نفس باالیی داریم.

هیچ کس جز توکلی جرات قبول 
سمت سرمربیگری را نداشت

به��داد س��لیمی، در خص��وص آغ��از اردوی تیم ملی 
وزنه برداری کشورمان اظهار داش��ت: استارت کارمان 
به خوبی زده شد و نفرات هم تا حدودی جمع شده اند. 
ش��روع کار خوب بوده و حمایت فدراسیون ادامه دارد 
و امیدواریم ب��ا ادامه این روند تمرینات خوبی داش��ته 

باشیم.
وی در ارتباط با جدا شدن بهمن زارع از کادر فنی تیم 
ملی وزنه برداری خاطرنش��ان کرد: زارع گویا به دلیل 
مشکالت شخصی از سرمربی گری استعفا داده است،  
البته او زحمات زیادی کشیده به خصوص برای من طی 
سال گذشته. توکلی نیز چهره شناخته شده ای است و 
ش��اگردان زیادی مثل من، کیانوش رستمی، سهراب 
مرادی و س��عید محمدپور را تحویل وزنه برداری داده 
است. ما از رده نوجوانان از طرف توکلی معرفی شدیم 
و وی روی ما کار کرد. اکنون نیز ب��ا توجه به توانایی و 
ش��ناختی که از ما دارد می تواند حرکات مثبتی انجام 

داده و نتیجه بگیرد.
دارن��ده مدال طالی مس��ابقات جهان��ی و المپیک در 
سنگین وزن عنوان کرد: تیم خیلی عقب است و تمامی 
کش��ورهای دنیا بعد از مس��ابقات جهانی قزاقس��تان 
اردوهای ریکاوری را انج��ام دادند و حتی اروپایی ها در 
مسابقات قهرمانی اروپا شرکت کردند. ما نسبت به اینکه 
از برنامه عقب هستیم کار مشکلی داریم و باید زحمات 
بیشتری را بکش��یم تا به موفقیت دس��ت پیدا کنیم.

سلیمی ادامه داد: فعال شرایط این گونه است و فدراسیون 
با سرپرست اداره می ش��ود اما فردا تکلیف فدراسیون 
مشخص خواهد شد و بسیاری از نفراتی که تا پیش از این 
حاضر به همکاری نبودند به فدراسیون اضافه خواهند 
شد. حتی برای قبول سمت سرمربیگری تیم ملی نیز 
طباطبایی با نفرات زیادی صحبت کرد اما تنها توکلی 
جرات و جسارت و شهامت حضور در تیم ملی را داشت و 

بدون چشمداشتی حاضر به همکاری شد.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که نظرت��ان در خصوص 
انتخابات فدراسیون وزنه برداری چیست، گفت: امیدوارم 
هرکسی که حقش باشد، رییس شود. مهمترین اصل 
این بوده که رئیس آینده به قول هایی که می دهد عمل 
کند تا قول وی فراموش نش��ود تا بار دیگر وزنه برداری 

رو به رشد حرکت کرده و نتایج خوبی را به دست آورد.

سرمربی تیم فوتبال فوالد  مبارکه  سپاهان درباره قهرمانی اظهار داشت؛

کار ما سخت تر از رقباست

برگزاری جلسه کمیته فنی و توسعه 
در غیاب مجیدی و طالبی

 کمیته فنی و توس��عه فوتبال یکش��نبه،  در فدراسیون فوتبال 
تشکیل جلس��ه خواهد داد که در این جلس��ه فرهاد مجیدی و 

جالل طالبی غایب خواهند بود.
در ای��ن جلس��ه ق��رار اس��ت برنامه های تی��م امی��د، تیم های 
جوان��ان و نوجوان��ان ای��ران و تیم ه��ای مل��ی بان��وان م��ورد 
بررس��ی قرار گیرد که دو عض��و کمیته فنی و توس��عه فوتبال 
 به عل��ت س��فر خارج��ی خ��ود در جلس��ه حض��ور نخواهند 

داشت.
مجی��دی و طالب��ی ک��ه اواخ��ر س��ال گذش��ته ب��ه عضویت 
کمیته فن��ی و توس��عه درآمدند، اح��کام خود را نی��ز دریافت 
 کرده ان��د و اکن��ون ب��ه ص��ورت رس��می عض��و ای��ن کمیته 

هستند.

در پی درگذشت حجت اهلل خطیب
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در پیامی، درگذشت مدیر 
عامل سابق باشگاه پرس��پولیس و سرپرست پیشین فدراسیون 
کشتی را به جامعه ورزش کش��ور، خانواده آن مرحوم و خانواده 

بزرگ پرسپولیس تسلیت گفت.
باش��گاه  س��ابق  عام��ل  مدی��ر  خطی��ب  حج��ت اهلل   
پرس��پولیس و سرپرس��ت پیش��ین فدراس��یون کش��تی 
 صب��ح  دی��روز در بیمارس��تان ج��م ته��ران ب��ه دی��ار 

حق شتافت.
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس طی پیامی این ضایعه را به 
جامعه ورزش کش��ور، خانواده محترم خطیب و خانواده بزرگ 
پرس��پولیس تس��لیت گفته و برای آن ش��ادروان از درگاه ایزد 
 منان علو درجات و برای بازماندگانش صبر و ش��یکیایی مسالت 

کرد.

گزارش سایت االهلی در باره 
هلمکه

س��ایت باش��گاه االهلی مصر طی مقاله ای به این نکته اش��اره 
 کرد ک��ه هلمک��ه هنوز نتوانس��ته ب��رای ای��ن تیم ب��ه میدان

 برود.
سایت رسمی تیم فوتبال االهلی مصر که باشگاه کنونی هندریک 
هلمک��ه، بازیکنی که در نیم فصل به اس��تقالل آم��د و به دلیل 
مصدومیت از فهرس��ت این تیم کنار رفت، مطلبی را در مورد او 
منتشر کرده است که خواندن آن خالی از لطف نیست، از نکات 
جالب این مقاله مصدومیت این بازیکن است که بر خالف برخی 
جوس��ازی ها نش��ان می دهد این بازیکن هنوز برای االهلی به 

میدان نرفته است:
هندریک هلمک��ه 27 س��اله آلمانی ک��ه اصالتا برزیلی اس��ت 
بازیکن جدید خط میانه تیم االهلی اس��ت که ب��ا وی در فصل 
اخیر نقل و انتقاالت زمس��تانی قرار داد بسته ش��ده. او پیش از 
عزیمت به مصر در تیم لی��گ برتری یارو فنالند ب��ازی کرده و 
قرار بود که در تیم اس��تقالل ایران توپ بزند اما ق��رارداد او در 
اواخر دس��امبر به س��بب مصدومیت این بازیکن فسخ گردید. 
اگرچ��ه او در یک مس��ابقه دوس��تانه اندکی پا به توپ ش��د اما 
 به دلی��ل همین مصدومیت هنوز به طور رس��می ب��ازی نکرده

 است.
سایت باشگاه االهلی با عبده طلعت، مربی ای که سالها در فنالند 
زندگی و فوتبال بازی کرده گفتگوی انجام داده که به شرح زیر 

است:
 طلع��ت بازیک��ن حرف��ه ای مص��ری در تی��م ه��ای فنالن��د 
در ده��ه 80 و 90 می��الدی اس��ت و از س��ال 98 به این س��و 
رس��ما مربی چند تیم لی��گ برتر و دس��ته یکی فنالند اس��ت 
و زمانی ک��ه هلمک��ه در تیمهای ی��ارو و ماریهمن این کش��ور 
 توپ می��زده طلعت مربی تی��م هلس��نکی را بر عهده داش��ته

 است.
هندریک یک بازیکن فنی با فکر مهندس��ی فوتبال است اما به 

لحاظ بدنی به شدت کند است. 
در تیمه��ای فنالند هیچ��گاه یک بازیک��ن حرفه ای ت��راز اول 
نبوده ام��ا به لطف تمرینات س��خت تیم به چش��م آمده و دیده 
شده اس��ت. در این میان باید گفت اگر بخواهیم سطح تیمهای 
 فنالن��د را با تیم االهلی مقایس��ه کنی��م گوی برن��ده با االهلی

 است.
هیچ کس نمی تواند االن پیش بینی کند که آیا هلمکه می تواند 
خواسته تیم االهلی را برآورده سازد و آیا اساسا می تواند االهلی 
را همراهی کند یا خیر. گمان م��ی کنم وقتی در فنالند بود یک 
یا دو بار به طور جدی مصدوم شد. او را برای خط میانی و حمله 
انتخاب کرده اند اما دفاع برایش بهتر است. اگرچه که او دارد کم 

کم از اوج افول می کند و دور می شود. 
حس��ام غالی مربی االهلی به فکر ریکاوری اوست و اگر بتواند به 
بهترین شکل از قابلیت های او استفاده کند شاید بتواند بازیکن 

خوبی باشد.

پیام تسلیت افشارزاده به مناسبت 
درگذشت حجت اهلل خطیب

مدیرعامل استقالل پیامی را جهت درگذشت حجت اهلل خطیب 
صادر کرد.

بهرام افشارزاده طی پیام درگذشت حجت اهلل خطیب را تسلیت 
گفت. در این پیام آمده:

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذش��ت حجت اهلل خطی��ب ضایعه دردناکی ب��رای خانواده 
ورزش است. آن مرحوم که سال ها در حوزه های مختلف ورزشی 
این مملکت حضور داشت، منش��ا خدمات بزرگی بود و بی شک 

جای خالی او تا همیشه به چشم می آید.
 من از طرف مجموعه بزرگ باش��گاه استقالل درگذشت حجت 
اهلل خطی��ب را به خان��واده آن مرحوم و خان��واده بزرگ ورزش 
 تسلیت می گویم و امیدوارم روح آن مرحوم با ائمه اطهار محشور

 شود.
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علی مرادی، در خص��وص برگزاری مجم��ع انتخاباتی 
فدراسیون وزنه برداری و اینکه حسین رضازاده تکلیف به 
کجا رسیده است اظهار داشت: این موضوع را باید از خود 
وی پرسید و قوانین نیز مش��خص و واضح است. وزارت 
ورزش و جوانان نیز نظرش را اعالم کرده و مش��کلی در 
این خصوص نیست. وی در پاسخ به این سؤال که شنیده 
می شود شما گزینه وزارت ورزش هستید، خاطرنشان 
کرد: چنین چیزی صحت ندارد و دوس��تانی هس��تند 
که کاندیداهای دیگ��ر را منتصب ب��ه وزارت می دانند. 
خوشحال هستم که وزارت ورزش و جوانان تاکنون در 
انتخابات فدراس��یون های مختلف از شخصی حمایت 
نکرده و ای��ن موضوع جای تقدیر دارد.رییس پیش��ین 
فدراسیون وزنه برداری عنوان کرد: چندی پیش سجادی 
معاون قهرمانی وزیر ورزش بخشنامه ای داد که وزارت 
تاکنون از فردی حمایت نک��رده و نخواهد کرد. من این 

موضوع را شنیدم و جای تشکر دارد.
مرادی اف��زود: م��ن هم ش��نیده ب��ودم که ف��ردی را 
وزارت نس��بت داده اند اما این بخش��نامه هم��ه چیز را 
منتف��ی ک��رد. تع��دادی از هیئت ها ع��دم صحت این 
 موضوع را متوجه شدند و خوش��بختانه مشکلی وجود

 ندارد.

دارنده مدال طالی مس��ابقات قهرمانی جهان در س��ال 
2005 و قهرمان جام جهانی 2006 به عنوان س��رمربی 
تیم ملی ووشوی بانوان ایران در بخش ساندای جوانان و 

بزرگساالن انتخاب شد.
 با مذاکرات فدراسیون ووش��وی ایران با انجمن ووشوی 
چین، چند مربی از سوی چینی ها معرفی شده که پس از 
بررسی های الزم، خانم » ژانگ یو جیه« به عنوان سرمربی 

تیم بانوان ایران معرفی شد.
وی عالوه بر قهرمانی جهان و جام جهانی، از سال 2009 
هدایت تیم استان خنان چین را برعهده داشته و قهرمانان 

زیادی را معرفی کرده است.
قرار اس��ت این مرب��ی هدایت تی��م ووش��وی جوانان و 
بزرگساالن بانوان ایران را برای حضور در مسابقات آسیایی 

چین و جهانی اندونزی برعهده داشته باشد.
برای��ن اس��اس وی بام��داد جامع��ه هفته ج��اری وارد 
ته��ران خواهد ش��د و ق��راردادش ت��ا پایان مس��ابقات 
جهانی بزرگس��االن که آبان ماه در اندون��زی برگزار می 
ش��ود، خواهد بود.رقابت ه��ای قهرمانی جوانان آس��یا 
مردادماه س��ال جاری در چی��ن و مس��ابقات قهرمانی 
 جه��ان بزرگس��االن، آب��ان م��اه در اندون��زی برگ��زار

 می شود.

بخشنامه نشان داد 
کسی حمایت نمی شود

» ژانگ یو جیه« سرمربی تیم 
وشووی بانوان ایران شد

 کارلوس کی روش در پایان نشست خود با علی کفاشیان 
و رضا حس��نی خو ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: 
جلس��ه خیلی خوبی داشتیم. بعد از جلس��ه با کفاشیان 
صحبت کردم و گفتم نقطه نظرات بسیار خوبی در جلسه 
امروز رد و بدل شد. ورود حسنی خو از سوی وزارت ورزش 
به جلسه من و کفاشیان بسیار مثبت بود تا برای موفقیت 

تیم ملی حمایت همه جانبه را داشته باشیم.
این مربی پرتغالی تصریح کرد: مهمترین مساله این است 
که باید تمام امکاناتی را که برای موفقیت در جام جهانی 
مهم است، فراهم کنیم. چنانچه شرایط و امکانات مهیا 
باشد امکان موفقیت در جام جهانی وجود خواهد داشت.
وی در ادام��ه اف��زود: مبن��ای موفقیت ه��ای ب��زرگ، 
حمایت های بزرگ اس��ت. هم اکنون زمان متعهد شدن 
است. االن زمان قول دادن نیست، زمان انجام تعهد است. 
بنا بر قول ها و وعده ها نمی توانیم موفق شویم. فقط تعهد 

است که باعث موفقیت می  شود.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: تنها راه 
موفقیت این است که با تعهد کامل راهکاری مناسب پیدا 
کنیم. در حال حاضر خوش بین هستم و با نگاهی مثبت 
دنبال راهکار خواهم بود ام��ا دیگر زمان قول دادن تمام 

شده است و اکنون زمان تعهد است.

مبنای موفقیت های بزرگ، 
حمایت های بزرگ است

 نخس��تین مرحله اردوی آمادگی ژیمناستیک هنری 
مردان با دعوت 9 ژیمناس��ت برتر انتخابی مس��ابقات 
هفته گذشته از تاریخ 8 لغایت 17 اردیبهشت ماه جاری 
 در خانه ژیمناستیک شهید آذرپی تهران برگزار خواهد

 شد.
اسامی نفرات دعوت شده به مرحله اول اردوی آمادگی 
 بزرگس��االن ژیمناس��تیک هنری آقایان به ش��رح زیر

 است:
هادی خناری نژاد از مازندران

سعیدرضا کیخا از فارس
ایمان خاموشی از تهران
نیما عزیزی از مازندران

سامان مدنی از مازندران
حمیدرضا قاقزانی از قزوین

کیوان انصاری از اردبیل
مهدی احمدکهنی از کرمان

فتاح زارع نژاد از آذربایجان شرقی
همچنین محمد آذرپی سرمربی ، اسماعیل خرسندل 
مربی بدنساز و حس��ن میرقائمی، محمدرضا خیرخواه 
 و ماه��ان باژرنگ مربی��ان دعوت ش��ده به ای��ن اردو 

هستند.

دعوت از ۹ ژیمناست برای 
اردوی تیم ژیمناستیک

�

سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان گفت: به عقیده 
من کاری که ما برای قهرمانی داریم سخت تر از رقبای ماست؛ 
زیرا آنها همگی در برابر هم بازی مستقیمی دارند و برد در آن 

مسابقه می تواند حداقل به نفع یکی از تیم ها باشد.
حسین فرکی در نشس��ت خبری پس از دیدار برابر راه آهن 
اظهار کرد: من هم این پیروزی را خدمت تمام مردم اصفهان 
و هواداران اصفهان تبری��ک عرض می کنم و از آنها تش��کر 
می کنم که دعوت ما را لبیک گفتند و در اس��تادیوم حضور 
پیدا کردند. حضور آنها هم باعث شد که شرایط تیم بهتر شود 
و خوشحالیم که توانس��تیم آنها را خوشحال به خانه هایشان 

بازگردانیم.
وی ادام��ه داد: بچه های ما امروز خیلی خوب ظاهر ش��دند. 
ما سه بر صفر برنده ش��دیم؛ اما ش��اید موقعیت های گل ما 
می توانست گل های ما را دو رقمی کند اینکه سه امتیاز کسب 
کردیم و س��ه گل زدیم می تواند در ادامه به ماکمک زیادی 
کند ضمن اینکه ما در برابر تیمی قرار گرفتیم که در جدول 

شرایط نامناسبی داشت.
س��رمربی س��پاهان افزود: ش��رایط باد هم به ضرر ما بود به 
هرحال حریف از ابتدا و قب��ل از دریافت گل به دنبال آن بود 
که بیش��تر در زمین خود حضور داشته باش��د و گل نخورد. 

اما وقتی به گل رسیدیم س��عی کردیم در نیمه دوم وضعیت 
خودمان را با گل های بیش��تر تثبیت کنیم. به هرحال بازی 
خیلی خوب و با برنامه تاکتیکی انجام دادیم و از موقعیت های 
خانگی خود به خوبی استفاده کردیم. ما امیدوار هستیم در 
بازی آخر تیم مان ورزشگاه پر ش��ود و با حمایت آنها نتیجه 

مورد نظر را بگیریم.
سرمربی س��پاهان در ادامه درباره ش��انس قهرمانی تیمش 
گفت: به عقیده من کاری که ما برای قهرمانی داریم سخت تر 
از رقبای ماست؛ زیرا آنها همگی در برابر هم بازی مستقیمی 
 دارند و برد در آن مس��ابقه می تواند حداقل ب��ه نفع یکی از

 تیم ها باش��د؛ اما با تیم هایی بازی داریم که چیزی برای از 
دس��ت دادن ندارند و برای ماندن در جدول تا آخرین لحظه 

تالش می کنند.
وی ادامه داد: از زمانی که به سپاهان آمدیم. تمام مسابقات در 
زمان های نامناسب انجام شد یعنی هر مسابقه ای که داشتیم 
یا با تیم های قعر جدول بود یا با تی��م های مدعی صعود. به 
همین خاطر همیشه در تمام مسابقات خود استرس داشتیم 
این مساله خودش تمرکز باالیی را می طلبد تا در ادامه پیروز 
ش��ویم امیدوارم وضعیت م��ا مطابق میلمان دنبال ش��ود و 
امیدواریم پیروزی در بازی های بعدی نصیب ما شود. درآن 

صورت هر اتفاق دیگری در جدول می تواند به نفع ما باشد.
فرکی در ادامه گفت: ما قبل از مسابقه به بازیکنان دو کارته 
می گوییم مواظب باشند . امیدوارم رس��انه ها این مساله را 
پیگیری کنند تا فصل آینده ش��رایط تغییر کند فرقی نمی 
کند بازیکن ما باشد یا بازیکن تیم دیگری در اروپا می گویند 
بازیکن با پنج کارت زرد محروم می ش��ود ام��ا در ایران با دو 

کارت.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که االن س��پاهان و س��ایر تیم ها 
در شرایط سخت به س��ر می برند اس��ترس ها زیاد است به 
هرحال باید مواظب بود که کارت نگرفت. در رابطه با از دست 
دادن موقعیت ها هم باید بگویم که باید بیشتر کار کنیم که 
متاسفانه دقت الزم را نداشتیم. شاید این به خاطر  اینکه آخر 
فصل هست و فش��ارها زیاد. البته به عقیده من کار برای من 
تازه شروع شده است. وقتی بخواهیم تحولی ایجاد کنیم نیاز 
است که یکی دو فصل در تیم باشیم فکر نمی کنم هیچ تیمی 

در برابر راه آهن این همه موقعیت خلق کرده باشد.
وی در خصوص محرم نویدکیا در ترکیب سپاهان خاطرنشان 
کرد: محرم اگر در زمین هم بایستد برای تیم کافی است. او 
یک بازیکن تاثیرگذار است. دقت کنید که در دو بازی اخیر 
تا امروز چقدر تمرکز او بیشتر شده است. من بعد از بازی از او 
تشکر کردم. او در این فاصله کم توانسته از نظر بدنی خود را 

به شرایط آرمانی برساند.
فرکی در ارتباط با عدم تمرکز بازیکنان سپاهان در لحظاتی 
از مسابقه و در برخی از پست ها بیان داشت: من قبل از بازی 
در جلس��ه تیمی این مس��اله را گفتم که تمرک��ز الزمه تیم 
ما اس��ت. اگر دقت کرده باش��ید گل هایی که زده یا خورده 
می شود مربوط به ش��روع بازی اس��ت یا مربوط به شروع و 
پایان نیمه دوم اس��ت. یعنی زمان هایی که تیم غافلگیر، یا 
مجبور می ش��ود فشار بیاورد و شکس��ت را با پیروزی عوض 
کند اما ما در بعض��ی از بازی ها مثل بازی ب��ا صبا در دقایق 
پایانی تمرکز الزم را نداش��تیم. قش��نگی فوتب��ال به همین 
مس��ائل اس��ت که در آن اتفاق می افت��د. ما بای��د به خاطر 
داشته باشیم که همیشه در این دقایق تمرکز باالیی داشته 
باش��یم. فکر می کنم که این قانون فوتبال اس��ت. اگر دقت 
کرده باش��ید آمار هم نش��ان می ده��د اکثر گل ه��ا در این 
دقایق به ثمر رسیده است. من به تیمم می گویم پس از گل 
زدن 5 دقیقه بای��د بازی را کنترل کنند زیرا در آن ش��رایط 
احتمال زیادی است حریف به گل برسد. اما گهگاه می بینیم 
 چیزهایی که م��ی گوییم اتفاقاتی غی��ر از آنچه گفته ایم رخ 

می دهد.

اس�تقالل و پرس�پولیس



یادداشت

اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای 
بانوان مهارت برگزار شد

محمود تقی پور در مراسم اختتامیه نمایشگاه بانوان مهارت که 
با حضور جمعی از مسووالن استانی برگزار شد، اظهار داشت: 
این نمایشگاه که دستاوردی از صنایع دس��تی بانوان استان 

بوده از استقبال خوبی مواجه شده است.
وی بازتاب گسترده نمایشگاه را در اخبار و رسانه های جمعی، 
بازدیدهای گسترده اقشار مختلف جامعه اعم از دانش آموزان 
و دانشجویان، درخواست های مکرر و مکاتبات مراکز آموزشی 
برای حضور در این نمایش��گاه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: 
کمیت و کیفیت باالی این نمایشگاه سبب استقبال مردم شده 
اس��ت.مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمح��ال و بختیاری بیان 
کرد: تحقق شعار همدلی و همزبانی بین ملت و مسووالن، به 
معنی انجام درست وظایف از سوی دولت است و مردم باید به 
مسئوالن آنها اعتماد کنند.تقی پور خاطرنشان کرد: رسانه ها 
باید خدمات دولت را به اطالع مردم برسانند، نظرات گروه های 
مختلف را منعکس کنند چرا که این به دولت است.وی گفت:  
امیدواریم که برپایی این نمایش��گاه توانسته باشد قدمی هر 
چند ناچیز در راستای تحقق شعار امس��ال باشد و این شعار 
برای توده مردم راهگشا بوده و از سوی دیگر راهنمایی برای 

برخورد و رفتار مسووالن باشد.

تشکل حق آبه کشاورزان 
تشکیل می شود

رستم غیبی ، در جلس��ه ش��ورای حفاظت منابع آب استان 
اظهار داشت: تشکل حق آبه کش��اورزان برای تسهیل در کار 

کشاورزان استان تشکیل می شود.
وی با اش��اره به اینکه حق آبه به کش��اورزان حاشیه سدهای 
سورک،بیدکان و چش��مه زنه پرداخت می ش��ود، افزود: در 
گذشته کشاورزان از طریق کانال های موجود حق آب داشتند 
که با احداث سدها مش��کالتی در این زمینه به وجود آمد که 
با اجرای این طرح این مش��کالت برطرف می شوند.مدیرکل 
جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مساحت 
دقیق اراضی پایین دس��ت سدها در اس��تان به صورت دقیق 

مشخص نشده است.
غیبی خاطرنشان کرد: گزارشات درباره حق آبه مناطق حاشیه 
زاینده رود برای شهرکرد، بن، سامان و کوهرنگ تهیه شده که 

برای شهرستان کوهرنگ در دست اقدام است.
گودرز امیری با بیان اینکه تشکیل، تش��کل حق آب بران بر 
عهده جهاد کشاورزی اس��ت، بیان کرد: مساحت زمین های 
کش��اورزی و میزان آب هر روس��تا با اس��تفاده از این روش 

مشخص می شود.
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: مبنای توزیع آب س��دها بر اساس مالکیت افراد و حدود 

اراضی است.

اتحادیه های ضعیف اصناف ادغام     
می شود

 مع��اون برنام��ه ری��زی مرک��ز ام��ور اصن��اف و 
بازرگان��ی وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
ادغ��ام اتحادی��ه ه��ای اصن��اف در شهرس��تان ها که 
عملک��رد آنان ضعی��ف و مطابق اس��تانداردها نیس��ت 
 خب��ر داد. جمش��ید گلپ��ور در جم��ع مس��ووالن

 اتاق های اصناف شهرس��تان های 9گان��ه چهارمحال 
وبختیاری در شهرکرد اظهار داش��ت: فعالیت اتحادیه 
های اصن��اف باید کوچک س��ازی، س��اماندهی و برای 
موفقیت در امور، به سمت نوگرایی و جوان گرایی سوق 
یابد.وی بر برگزاری دوره های آموزش��ی کس��ب و کار 
 و آش��نایی با قوانین صنفی برای فع��االن اصناف تاکید

 کرد.
مع��اون برنامه ری��زی مرکز ام��ور اصن��اف و بازرگانی 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: اصن��اف ایران 
باید به سوی اس��تاندارهای جهانی حرکت کنند.گلپور 
ادام��ه داد: هم اینک بازارهای جهانی به س��وی تجارت 
الکترونیک پیش م��ی روندوی اف��زود: اتاقهای اصناف 
اطالعات فعالی��ت خود را در س��امانه ثب��ت اطالعات 
اصن��اف کش��ور ثب��ت و ب��ه روز رس��انی کنند.گلپور 
ادام��ه داد: براس��اس برنامه ری��زی های انجام ش��ده و 
 تاکی��د وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت، با توس��عه زیر

س��اخت های الکترونیک زمان تقاضا تا ص��دور پروانه 
فعالیت واحدهای صنف��ی از 90 روز به 10 روز کاهش 
می یابد. در این نشس��ت مس��ووالن اتاق های اصناف 
شهرستانهای چهارمحال و بختیاری مشکالت واحدهای 

صنفی استان ر ا تشریح کردند.

افزایش 15 درصدی صادرات 
تعاونی های استان

 داوود شیوندی، پنجم اردیبهشت ماه در نشست خبری 
با اصحاب رسانه و مطبوعات اس��تان با اشاره به افزایش 
10 درصدی صادرات تعاونی های استان در سال گذشته 
افزود: در سال گذش��ته محصوالتی چون لوزام خانگی، 
سیم و کابل و س��ولفات روی به مبلغ 131 میلیون دالر 
از استان صادر شد.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
امسال این افزایش به 15 درصد برسد، اظهار کرد: بیشتر 
تعاونی هایی که در حال افتتاح هستند با هدف صادرات 
تولید دارند و محصوالتی قابل رقابت با سایر محصوالت 
در سطح ملی تولید خواهند کرد.ش��یوندی با تاکید بر 
اهمیت توس��عه صادرات غیرنفتی استان، تصریح کرد: 
باید تالش کنیم تا با حمایت از تولید کنندگان و ارتقای 
س��طح کیفیت تولیدات، به جایگاه مطلوبی در س��طح 

ملی برسیم.

یادداشت

حجت االس��الم  والمس��لمین محمدعلی نکون��ام،  نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در 
دیدار حجت االسالم حاج سید محمد طباطبایی و فرزندش 
سید محمدحسین معروف به علم الهدی که حافظ و مفسر 
کل قرآن کریم  است،  با تأکید بر اینکه جای جای کشور باید 
به طور گسترده در محضر قرآن باشد، اظهار داشت: با تشکیل 
شورای توس��عه فعالیت های قرآنی در استان، کارهای اولیه 
برای راه اندازی یک مرکز بزرگ قرآنی در استان کلید خورده 
اس��ت که با راه اندازی این مرکز از برخی موازی  کاری ها در 
عرصه فعالیت های قرآنی که از عظمت و ابّهت کار می کاهد، 
جلوگیری می شود و یک هماهنگی، هم خوانی و ارتباط بسیار 

قابل توجهی بین تمام مراکز قرآنی صورت خواهد گرفت.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر خالء ه��ای فراوانی در 
فراهم کردن زمینه ب��رای بهره مندی همگان از محضر قرآن 
در کش��ور وجود دارد  افزود: بس��یاری از جوانان و نوجونان 

روستایی و ش��هری ما مشتاق هس��تند که در محضر قرآن 
باش��ند و با قرآن در حدودی که ضرورت و مورد نیاز اس��ت 
آشنا شوند؛  اما متأسفانه هنوز زمینه و عرصه برای آنان فراهم 

نشده است.
 امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه مهجور بودن قرآن در این 
عرصه محقق و محسوس اس��ت بیان  کرد: علیرغم کارها و 
فعالیت های فراوانی که ص��ورت گرفته اّما قرآن در ظاهر که 
همان بها دادن و فراهم کردن زمینه برای بهره مندی همگان 
است، مهجور واقع شده است؛ بنابراین باید به خاطر این قصور 

از محضر قرآن عذرخواهی کنیم.
نکونام خاطرنش��ان کرد: ظرفی��ت قرآن آن  ق��در عظیم و 
ضرورتش آن  چنان باالس��ت که همه کاره��ا و فعالیت های 
صورت گرفته تاکنون، یک درصد جزیی نسبت به آنچه که 
باید انجام ش��ود هس��ت؛ بنابراین برای رفع این کمبودها و 
مهجوریت زدایی از قرآن باید به طور گسترده وارد عمل شد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کشت برنج  در 
س��ه هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.س��یروس بیک بکان، اظهار 
داشت: شهرستان لردگان با پیش بینی  دو هزار هکتار بیش ترین کشت 

برنج را در استان به خود اختصاص می دهد.
وی افزود: خزانه گیری برنج درشهرستان لردگان، اردل و کیار آغازشده 

و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد.
مدیر زراعت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشت پیاز در استان 

آغاز شده است بیان کرد: کشت پیاز درشهرستان کیار، بروجن 
و شهرکرد آغاز شده و تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد.بیک بکان 
با بیان اینکه امس��ال 500 هکتار از اراضی استان زیر کشت پیاز 
می رود، خاطرنشان کرد: س��ال گذشته بیش ترین سطح کشت 
پیاز به شهرستان بروجن با 200 هکتار اختصاص یافت و امسال 
نیز شهرستان کیار با 180 هکتار کشت پیاز افزایش چشمگیری 

نسبت به سال قبل در کشت این محصول داشته است.

رییس شورای فرهنگ عمومی اس��تان حمایت همه جانبه 
از مراکز قرآنی را یکی از وظایف مهم این ش��ورا عنوان کرد 
و افزود: حمایت و پشتیبانی و ایجاد هماهنگی بین مراکز و 
دستگاه هایی که به هر شکل فعالیت قرآنی انجام می دهند 
جزو دستورالعمل ها و وظایف اصلی شورا توسعه فعالیت های 

قرآنی محسوب می شود.
نکونام بر ضرورت انجام فعالیت قرآنی توأم با جاذبه و خالقیت 
توسط مجموعه های قرآنی تأکید کرد و گفت: قرآن سراسر 
جاذبه و نور اس��ت و کس��انی که از جاذب��ه و نورانیت قرآن 
بهره مند ش��وند به طور قطع دیگر هیچ کمبودی در زندگی 
نخواهند داشت؛ بر همین اساس افرادی که می خواهند کار 
قرآنی انجام بدهند حتما باید فعالیت آنها در راستای تحقق 
این امر مهم یعنی همراه با جذابیت، نورانیت و س��المت به 

معنای واقعی کلمه باشد.
رییس س��تاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اس��تان با 
تأکید بر اینکه مجموعه های قرآنی باید از ظاهرس��ازی ها، 
گزارش های آنچنانی اما شعاری و روزمرگی که در بسیاری 
از جاها گرفتار آن هستند به دور باشد، خاطرنشان  کرد: در 
مجموعه های قرآنی باید واقعیت، حقیقت و صداقت محض 
حاکم باشد. خطیب جمعه ش��هرکرد با بیان اینکه بکوشید 
فعالیت های قرآنی همراه با محتوا باشد، بر لزوم غافل شدن 
از تدبر و درک آیات ق��رآن تأکیدکرد و گفت: تربیت بیش از 
10 میلیون حافظ جزء مطالبات رهبر معظم انقالب و یکی 
از اموری است که باید به آن پرداخته شود، اما رهبری بیش 
از همه در دیدارهای مختلف با قرآنیان بر انس با قرآن و تدبر 
و تعمق در معانی و مفاهیم آن، که کمال انسان را به ارمغان 

خواهد آورد، توصیه مستمر و مکّرر داشته اند.
نماینده ول��ی فقیه در اس��تان در پایان بر حف��ظ عالمانه و 
محّققانه قرآن تأکی��د و بیان کرد: حفظ س��طحی قرآن نه 
ماندگار خواهد بود و نه تأثیرگذار در جامعه، بنابراین محتوا و 
درک مفاهیم قرآن باید در این امر مهم به شکل جدی مورد 

توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

سه هزار هکتار از اراضی چهارمحال زیر کشت برنج 

راه اندازی نخستین مرکز بزرگ قرآنی 

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
2/103 در خصوص پرونده کالسه 126/94 خواهان زهره بهارزاده با وکالت 1- حسین 
الزام به تحویل به طرفیت مهدی  محمدیان 2- نفیسه عرب زاده دادخواستی مبنی بر 
ساعت   94/3/11 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  اکبری 
10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2695 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

نصرا...  فرزند  عباسی  مختار  خواهان   2018/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/104
و  علی  فرزند  کریمیان  محسن  طرفیت  به  چک  فقره  یک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ  نایب جاودان فرزند ولی محمد  تضامن 
94/3/17 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:2696 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/105 در خصوص پرونده کالسه 2019/93 خواهان مختار عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه یک فقره چک به طرفیت حسین دهقانی ناژوانی فرزند قدیرعلی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/3/17 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2697 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  به  کدخدایی  مجید  خواهان  9/94ش39  کالسه  پرونده  خصوص  در   2/106 
سید محمد زارعی دادخواستی مبنی بر خلع ید به طرفیت راه خدا گلی و توران علی 
یاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/3/10 ساعت 16/20 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
می شود.م الف:2698  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/107 در خصوص پرونده کالسه 133/94 خواهان احمدرضا دهش دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید فرید بهبهانی موسوی – سید فرشید بهبهانی موسوی تقدیم 
با  است  تعیین گردیده  برای مورخ 94/3/10 ساعت 8/30  است وقت رسیدگی  نموده 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اتخاذ می شود.م الف:2705 شعبه 7 حقوقی مجتمع  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2/108 در خصوص پرونده کالسه 2099/93 خواهان مهدی رجبی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت سعید بوسعیدی اشترجانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 94/3/11 ساعت 9صبح تعیین گردیده که طی فیش شماره 
575689 مبلغ 120/000 ریال هزینه آن واریز گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2707 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

زاده  طاهری  رضا  خواهان  93-119و631-93  کالسه  پرونده  خصوص  در   2/109
دادخواستی مبنی بر تجدیدنظرخواهی به طرفیت حسن طاهری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی ظرف 10 روز در ساعت اداری تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2708 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  حیدری  مسعود  خواهان   2138-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/110
مبنی بر مطالبه به طرفیت تورج کیانی فالورجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 94/3/10 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
اتخاذ می شود.م الف:2713 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  تصمیم مقتضی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/111 در خصوص پرونده کالسه 93-2137ش5 خواهان مسعود حیدری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 1/500/000 تومان وجه یک فقره چک به طرفیت سوارعلی ظاهری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/3/10 ساعت  عبده وند 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2714 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/112 در خصوص پرونده کالسه 2117/93ش5 خواهان مختار عباسی دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  نایب جاودان اصل  مبنی بر مطالبه به طرفیت 
روز یکشنبه مورخ 94/3/17 ساعت 8صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
اتخاذ می شود.م الف:2715 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  تصمیم مقتضی 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پرونده کالسه 161/94ش5 خواهان طاهره سلیمان دادخواستی  2/113 در خصوص 
مبنی بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت خسارت وارده به طرفیت جالل داستانیان 
و عبدالرسول نیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/3/17 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2717 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/114 شماره دادنامه: 9309970352802030 شماره پرونده: 9309980359500037 
شماره بایگانی شعبه: 931452 شکات: 1- آقای علیرضا مرادی فرزند حسن 2- آقای 
محمد مرادی فرزند حسن با وکالت آقای محسن صادقی فرزند اکبر به نشانی اصفهان 
امام  مهر  صندوق  روبروی   – ملک  و  گلزار  مابین   – غربی  بهشت  هشت  خیابان   –
رضا)ع( – ساختمان امین1- طبقه سوم متهمین: 1- آقای علیرضا طبالی فرزند محمد 
علی به نشانی مجهول المکان 2- آقای محمد شاکری فرزند یدا... با وکالت آقای سعید 
قاسمی فرزند رمضان به نشانی اصفهان – چهارراه شیخ صدوق – ابتدای شیخ صدوق 
پالک384 اتهام: خیانت در امانت گردشکار:  طبقه سوم گالری مبل پارسا –  شمالی – 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
)با وکالت  آقایان محمد شاکری  اتهام  دادگاه: در خصوص  مینماید. رای  صدور رای 
آقای سعید قاسمی( و علیرضا طالبی دائر بر خیانت در امانت نسبت به 23 ظرفیت بار 
آقای محسن  وکالت  )با  مرادی  و محمد  مرادی  علیرضا  آقایان  آهن موضوع شکایت 
صادقی( با عنایت به دفاعیات متهم محمد شاکری و وکیل وی و اذعان شاکی محمد 
مرادی در دادگاه مبنی بر اینکه بارها جهت فروش تحویل متهمین شده است و روش 
گرفته  می  تحویل  را  بارهایی  متعدد  دفعات  در  متهمین  که  است  بوده  این  بر  معمول 
اند و پس از فروش مبالغ آن را به شکات پرداخت می کرده اند و در مورد اخیر به 
به  شکات  دسترسی  اند  نموده  توقیف  را  اموال  متهمین  شریک  طلبکاران  اینکه  دلیل 
به شکایت  آالت  آهن  پرداخت وجه  به  هم حاضر  متهمین  و  است  نشده  ممکن  اموال 
نشده اند و با عنایت به مفاد توافقنامه عادی که رونوشت آن ضمیمه پرونده است این 
دادگاه شکایت شکات را ناشی از حصول اختالف مالی طرفین تلقی نموده و اقدامات 
متهمین را با فرض وقوع و مباشرت هر دو متهم از شمول ماده 674 قانون تعزیرات 
مصوب 1375 خارج دانسته و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر 
برائت ایشان صادر و اعالم می نماید این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:375 شعبه 102 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/115 شماره دادنامه: 9309970352802033 شماره پرونده: 9209980364801605 
نشانی  به  تقی  فرزند  بیزری  حسین  آقای  شاکی:   931482 شعبه:  بایگانی  شماره 
ساختمان  بن.بست شاهین بهرنگی نژاد –  کوچه شهید عالیی –  خ.گلزار –  اصفهان – 
ط2 متهم: خانم رقیه نامور فرزند سیف علی به نشانی مجهول المکان اتهام:  آبشار – 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و  کالهبرداری گردشکار: دادگاه 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم رقیه 
نامور )متواری( دائر بر کالهبرداری و به میزان 150 هزار تومان موضوع شکایت آقای 
حسین بیزری با عنایت به اظهارات شاکی – مستندات ارائه شده توسط نامبرده و اینکه 
نهایی حاضر  و رسیدگی  مقدماتی  تحقیقات  مراحل  از  هیچیک  در  ابالغ  علیرغم  متهم 
نشده است و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه به استناد ماده یکم 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری وی را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری و رد مبلغ فوق به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ به عنوان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:376 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
2/116 شماره دادنامه: 9309970351401656 شماره پرونده: 9309980351400383 
آقای  وکالت  با  زیارتگاهی  ترابی  امیر  آقای  خواهان:   930385 بایگانی شعبه:  شماره 
سید  خیابان  ابتدای   – عباسی  چهارباغ  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  قربانی  مهرداد 
علیخان – پاساژ میهن – طبقه اول – دفتر آقای ولی ا... کالنتری خوانده: آقای کیوان 
ختم  دادگاه  گردشکار:  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  عباسی 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی آقای امیر ترابی زیارتگاهی فرزند اکبر با وکالت آقای مهرداد قربانی 
به طرفیت آقای کیوان عباسی فرزند خداداد مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت دو فقره سفته واخواست نشده به 
بر  داللت  که  خواهان  نزد  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر   65401-65402 شماره های 
از دعوی مطروحه  اطالع  با  اینکه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده  استقرار دین و 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی 
مطرح شده تا سقف فوق محق تشخیص مستنداً به مواد 515و519و198و522 قانون 
انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص 
محکوم  خواهان  حق  در  وصول  زمان  تا   93/4/4 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  بانکی 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  رای صادره  می نماید 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:380 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

2/119 شماره آگهی: 139403902004000003 شماره پرونده: 9100400200400668 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9101732 ششدانگ یک باب خانه پالک 
مترمربع   91/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   4997 از  فرعی   7 شماره 
پالک24 که سند   – کوچه شهید شاطرگلی   – خ مصلی)آب250(   – به آدرس اصفهان 
مالکیت آن در صفحه 318 دفتر 636 امالک و ذیل شماره 117794 به نام جواد یزدانی 
باغملکی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت داشته است با حدود: شمااًل به طول 6 متر 
دیوار به دیوار خانه 4997/2 شرقًا به طول 13/80 متر دیوار به دیوار خانه 4997/8 
خط  متر   1/40 طول  به  دوم  کوچه  به  دیواریست  و  درب  متر   5/5 بطول  اول  جنوبًا 
مستقیم مفروض است به قسمتی که بعدا در مسیر تعریض کوچه قرار خواهد گرفت 
)این قسمت به صورت پخ می باشد( غربًا به طول 16/70 متر خط مستقیم مفروض است 
به قسمتی که بعدا در مسیر تعریض کوچه قرار خواهد گرفت که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق عبارت است از یکباب منزل مسکونی دارای عرصه ای به مساحت 
حدود 91 مترمربع و اعیانی 170 مترمربع با کیفیت ساخت نامطلوب با دیوارهای باربر 
از آجر و سیمان – سقف تیرآهن و آجر – نما از سنگ و پالستر ماسه سیمان – درب 
و پنجره فلزی – کف موزاییک با سیستم سرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری گازی 
می باشد دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد ملکی آقای جواد یزدانی باغملکی 
است که ششدانگ طبق سند رهنی شماره 29969-1390/06/26 دفترخانه 116 اصفهان 
در رهن بانک قرض الحسنه مهر ایران واقع می باشد و فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در  الی 12 روز شنبه مورخ 1394/2/19 در 
خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
به  باشد  به هر کس خریدار  و  ریال شروع  میلیون  میلیارد و یکصد  پایه یک  مبلغ  از 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره  نیز بدهی های  باشد و  آنها  دارای  مورد مزایده 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  از  تا تاریخ مزایده اعم 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/02/07 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 
اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:2860 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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    در خانه های کوچک امروزی، بس��یار مهم است 
که طراحی دکوراس��یون داخلی خان��ه به صورتی 
باشد که بتوان از همه فضاهای آن به صورت مفید 
استفاده کرد. استفاده مناسب از فضاهای خانه به 
کاربردی تر ش��دن فضاها کمک کرده و آرامش و 
آسایش ساکنان را نیز تامین خواهد کرد.به همین 
منظور تصمیم گرفته ایم تا برای ش��ما دوستان و 
همراهان همیش��گی ایده هایی را برای اس��تفاده 
مناسب و کاربردی از فضاهای کوچک را جمع آوری 
 کند، پس با هم نگاهی به ای��ن ایده های کاربردی

 بیاندازیم.
طراحی دوبلکس فضاهای کوچک

طراحی دوبلکس فضاهای کوچک راهی اس��ت تا 
بتوان فضاهای بیش��تری را در یک مس��احت کم 
گنجاند. برای این کار بهتر است برای فضاهایی نظیر 
اتاق خواب از ارتفاع استفاده کرده و آن ها را باالی 

راه پله ها طراحی کنیم. این کار باعث می شود طراحی معماری 
داخلی خانه حرفه ای تر به نظر بیاید و همچنین باعث می شود 
از فضا بهترین استفاده را ببرید و هم محصور بودن اتاق خواب 

خود را در فضایی کوچک تامین کرده اید.
نمونه ای دیگ�ر از طراح�ی اتاق خ�واب در فضای 

کوچک

فضاهای��ی را که در ارتف��اع طراحی می کنید، لزوم��ا نباید در 
وجه انتهایی خانه قرار بگیرند، این فضا ها می توانند به س��ان 
سقف های کاذب برای دیگر فضاهای خانه نیز عمل کنند و به 

دکوراسیون داخلی خانه تان جذابیت ببخشند.
ایجاد اختالف ارتفاع در کف خانه

بهتر اس��ت در طراحی دکوراس��یون داخلی فضاهای کوچک 
 از دیوار اس��تفاده نش��ود؛ دیواره��ا باعث می ش��وند که فضا 
کوچک تر از آنچه که هست به نظر بیاید. پس بهترین راه برای 
این که حوزه های مختلف خانه را از هم جدا کنید، ایجاد اختالف 
ارتفاع در کف خانه واس��تفاده از پله است، با کمی باال یا پایین 
بردن فضاهای مختلف خانه می توانید آن ها را از هم جدا کنید.

استفاده از دیوارهای خالقانه در فضاهای کوچک
اگر مجبور به اس��تفاده از دیوار برای ایجاد محرمیت در فضای 
کوچک خانه تان هستید، بهتر اس��ت این دیوار ها به گونه ای 
باش��ند که کاربری دیگری نیز داشته باش��ند. به طور مثال به 
 جای دیوار های ضخیم که فضای خانه را کوچک تر می کنند
  می توانید از  یک کتابخانه اس��تفاده کنید که به ش��ما اجازه 
می دهد که مقداری از وسایل دیگرتان را نیز در آن جای داده و 

از آن استفاده بهتری بکنید.

جداسازی فضاها در خانه کوچک به وسيله 
تغيير رنگ

 ب��رای جداس��ازی فضاه��ا در خان��ه ه��ای کوچک 
می توان از تکنی��ک تغییر رن��گ نیز اس��تفاده کرد. 
ش��ما می توانید با اس��تفاده از رنگ ه��ای مختلف در 
کف و یا دیوارهای ی��ک خانه، بر جدا ب��ودن فضاها از 
 یکدیگر تاکید بیشتری داشته باشید. حتی این فضاها 
می توانند فاقد در بوده و در زمانی که قرار است از مهمان 
در خانه کوچک خود پذیرایی کنید از پرده هایی با رنگ 
 ها و طرح های زیبا برای محصور بودن فضاها استفاده

 کنید.
مبلم�ان راهی ب�رای جداس�ازی فضاهای 

کوچک
یکی از راه های هوش��مندانه برای جداسازی فضاهای 
کوچک این است که به یک مدل درست برای چیدمان 
مبلمان خود برسید. مبلمان ها نیز می توانند همانند 

دیوارها، باعث جداشدن فضاهای مختلف از یکدیگر شوند.
رنگ سفيد، معجزه ای برای فضاهای کوچک

برای این که کوچک بودن فضای خانه تان کمتر به چشم بیاید 
از رنگ سفید در طراحی دکوراسیون داخلی خانه تان استفاده 
کنید. رنگ سفید به دلیل روشنی که در فضا ایجاد می کند به 

بزرگتر جلوه دادن فضا کمک خواهد کرد.

همان طور که مي دانید، اولین اصل حذف چربي هاي 
اضافه بدن،کنترل غذا و رعایت یک رژیم مناس��ب و 

دومین اصل حذف مواد زائد بدن است.
 م��واد زائد ب��دن ، س��موم حاصل از س��وخت وس��از 
پروتئین ها و چربي ها و همچنین موادي که از طریق 
آلودگي هاي غذایي وارد بدن شده اند، است. این مواد 
از سه طریق از بدن خارج مي شوند؛ کلیه ها، روده ها و 
پوست که فعالیت صحیح این اندام ها موجب سالمت 

بدن مي شود.
کليه ها:

براي اینکه کلیه ها بتوانند به درس��تي فعالیت خود را 
انجام دهند باید در س��المتي کامل باشند. همچنین 
در روز به میزان کافي آب مصرف شود. بدن ما روزانه 
 به 8 لیوان )2 لیتر( آب نیازمند اس��ت ک��ه از طریق
 نوش��یدني ها وغذاها تأمین مي شود. براي تأمین آب 
مورد نیاز بهتر است دربین وعده هاي غذایي  دو تا سه 
لیوان آب یا آب میوه هاي تازه و یا حتي آب سبزیجات 
مصرف ش��ود. البته میزان زیاد، آب ب��ه یکباره نباید 
نوشیده شود، چرا که موجب آزار معده مي شود.مصرف 
دم کرده هاي گیاهي مثل چاي کاکل ذرت و چاي دم 
گیالس، موجب افزایش ادرار مي شود. کدو تنبل، کلم 
پیچ، مارچوبه، ش��اهي ، تربچه ، پیاز، سیب درختي، 
گریپ ف��روت، انگور و آناناس غذاهایي هس��تند که با 
افزایش ادرار به دفع بهتر م��واد زائد کمک مي کنند.
همچنین ،مصرف س��بزي خوردني که حاوي شاهي 
زیاد اس��ت . عالوه بر کمک به دفع مواد زائد، موجب 
کاهش چربي خون مي ش��ود. ساالد حاوي کلم و پیاز 
خام ریز ش��ده نیز بس��یار مفید خواهد بود.مصرف 8 
لیوان مایعات در روز بسیار مفید است ، ولیکن مصرف 
زیاد آب و مایعات با غذا موجب بروز اختالل در هضم 

غذا مي شود.
روده ها:

یکي دیگر از اعضاي بدن براي دفع مواد زائد هستند. 
یبوست یکي از مشکالتي است که بسیاري از افراد چاق 
به آن مبتال هستند. فعالیت کند روده ها موجب دفع 

دیر و مشکل تر مدفوع مي شود.
عدم تحرک کافي و پش��ت میزنشیني موجب کاهش 
فعالیت روده ها مي ش��ود. پیاده روي و انجام حرکات 
نرمشي در منزل، شنا و حتي انجام نرمش هاي نشسته 
مانند ، منقبض و منبسط کردن عضالت جداره شکم 

کمک شایاني به فعالیت دستگاه گوارش مي کند.
نوش��یدن آب کافي در روز از بروز یبوست جلوگیري 
مي کند . همچنین نوشیدن یک لیوان آب ولرم پس از 

برخواستن از خواب مي تواند مفید باشد.
خوردن س��بزیجات و میوه جات و نان هاي س��بوس 
دار که داراي فیبر بیش��تري هستند. به افزایش حجم 

مدفوع در دفع بهتر آن کمک مي کند.
در صورت عدم ایجاد نفخ، آش کلم درمان موثري براي 
رفع یبوست است. موادي که به طور سنتي به عنوان 
مسهل ها ش��ناخته ش��ده اند نیز موثرند، مثل آلوي 
خیسانده که دسر خوش��مزه اي همه هست. مصرف 
جوانه گندم به همراه س��االد یا ماست و مصرف پودر 
مخمر آبجو به همراه ماست یا ش��یر نیز مسهل است.
کاستن از فش��ار هاي عصبي و آرامش خیال ، موجب 

کاهش گرفتگي عضالت دستگاه گوارش مي شود.
پوست:

عضوي دیگر در بدن براي دفع مواد زائد.سونا و ماساژ 
بدن خصوصا در قسمت هاي داراي چربي اضافي ، به 
تنفس بهتر پوس��ت بدن کمک مي کن��د و همچنین 

احساس طراوت و شادابي به وجود مي آورد.
عمل ماس��اژ را خودتان در حمام هم مي توانید انجام 
دهید. ماساژ پوس��ت به وس��یله لیف هاي تهیه شده 
از الیاف طبیعي تا حدي که ب��ه افزایش جریان خون 
وسرخي منطقه بینجامد مفید اس��ت.پس از ماساژ و 
سونا ،حمام کردن با آب س��رد به حفظ حالت پوست 

کمک مي کند.
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 تبلت را چگونه از کودک مان
 جدا کنيم؟

یکی از مش��کالتی که بچه های امروزی دارند اس��تفاده زیاد از لوازم 
الکترونیکی مانند تبلت است. حال والدین چگونه باید این تبلت ها را 
از کودک شان جدا کنند. این روزها به هر خانه ای که وارد می شوید، به 
جای سرگرم بودن کودکان با خمیرهای بازی که خالقیت شان را باال 
می برد و مهارت  دست های شان را بیشتر می کرد، تبلت هایی در دست 
بچه ها جا دارد که چشم های ش��ان را خسته و مفاصل دست های شان 
را ضعیف می کند. در این میان والدینی که امکان خرید چنین ابزاری 
برای کودک ش��ان ندارند هم از خود گذش��تگی کرده و او را با گوشی 
هوشمند تلفن همراه شان س��رگرم می کنند و مهارت کودک شان در 
انجام بازی های مختلف را به رخ این و آن می کشند. بچه های امروزی 
تمایلی به دویدن، کاردستی درست کردن و نقش پذیری در بازی هایی 
که نسل ما از آنها لذت می برد، ندارند. آنها ترجیح می دهند روی مبل 
راحتی لم بدهند، یک کاسه پفک کنارشان بگذارند و هر روز چندین 
مرحله از بازی ای که به آخر رساندنش کار هر کسی نیست را رد کنند.

بچه های امروزی نمونه کوچک شده والدین شان هستند. نمونه آنهایی 
که در  مهمانی ها به جای گپ زدن با حاضران، به غایب های جمع وایبر 
می زنند و به جای چند متر دویدن، به دنبال نصب انواع اپلیکیشن های 
سالمت روی گوشی خود هستند. هدیه پژوهشگران فناوری اطالعات 
به بچه های امروزی نه هوش بیشتر و نه ذهن آماده تر است. آنها روی 
مبل های راحتی، صاحب بدنی خسته و انباشه از چربی می شوند و پشت 
صفحه تبلت ها، چشم هایی آزرده و ذهنی آشفته را از آن خود می کنند.
شاید بعد از خواندن این یادداشت، به قصد گرفتن تبلت فرزندتان از او، 
از روی مبل بلند شوید؛ اما بنشینید! نیازی به محروم کردن فرزندتان 
از تبلتش نیست، کافی است خودتان همین حاال گوشی را روی زمین 
بگذارید و نه با ح��رف، بلکه با آوردن ورزش و مطالعه به س��اعت های 

مرده تان، به کودک خود هم سبک زندگی سالم را آموزش دهید.
استفاده زیاد از تبلت

ساعت های اس��تفاده فرزندتان از تبلت را محدود کنید.به ساعت نگاه 
کنید.

با وضع کردن برخی قانون ها، ساعت های اس��تفاده فرزندتان از تبلت 
را محدود کنید. برای مثال به او اجازه ندهید که س��ر میز شام تبلتش 

را بیاورد.
خاموشی بزنيد

محققان می گوین��د تبلت بازی پیش از خواب می تواند فرزند ش��ما را 
بی خواب کند. پس ب��ه او اجازه بازی کردن با تبل��ت پیش از خواب را 

ندهید و نگذارید آن را به اتاق خوابش ببرد.
وقت شناس باشيد  

حتی اگر همه اطرافیان ت��ان برای کودک خود تبلت خریده باش��ند، 
دلیلی ندارد که در سه سالگی به فرزندتان چنین هدیه ای بدهید. اگر 
می خواهید او را با تکنولوژی آشنا کنید، به او اجازه دهید برخی ساعات 
روز با تبلت شما بازی کند اما ش��خصی کردن این وسیله را از چنین 

سنی شروع نکنید.
از خودتان شروع کنيد  

هرقدر هم که از لزوم فعالیت بدن��ی و قوی تر کردن ارتباطات رو در رو 
برای فرزندتان صحبت کنید، فایده ای ندارد. تا زمانی که او می بیند که 
در  مهمانی برای تان وایبر بازی شیرین تر از گپ زدن با دیگران است، 
تمایلی به گوش کردن به توصیه های تان پیدا نمی کند. اگر می خواهید 
فرزندتان زندگی مجازی را جایگزین تجربه های حقیقی زندگی نکند، 

خودتان در رعایت چنین اصلی پیشقدم شوید.
دست به کار شوید  

اگر تنها یک فرزند دارید، به او حق دهید برای پر کردن تنهایی اش به 
تبلت وابسته شود. در چنین شرایطی به جای جنگیدن با او، خودتان 
برای تغییر ش��رایط وارد عمل ش��وید. بازی های دونف��ره پرتحرک و 
هیجان انگیز، هم می تواند سالمت جس��م فرزندتان را تضمین کند و 
مهارت های حرکتی اش را تقویت کند و هم لحظات ش��اد و خوشی را 
برایش رقم بزند. اگر کودک تان از چنین نعمتی بهره مند ش��ود دیگر 

نیازی به مدام بازی کردن با تبلت پیدا نخواهد کرد.

آیا می دانيد؟
• آیا می دانستید   هویج حاوی چربی است؟

• آیا می دانستید   آووکادو پرکالری ترین میوه است؟
• آیا می دانستید پرمصرف ترین میوه در آمریکا موز است؟

• آیا می دانستید   75 درصد حجم یک موز را آب تشکیل داده است؟
• آیا می دانستید  برنج غذای اصلی 50 درصد از مردم جهان است؟

• آیا می دانستید که مردم فیلیپین به بیش از  هزار لهجه سخن می گویند.
• آیا می دانستید  کم کاربردترین حرف زبان انگلیسی حرف »Q« است؟

• آیا می دانستید پرفروش ترین بستنی در آمریکا بستنی وانیلی است؟
"• آیا می دانس��تید  زمانی که انگ��ور را داخل ماکروفر م��ی گذارید منفجر

 می شود؟
آیا می دانس��تید  اکثر گاوها با گوش دادن به موسیقی شیر بیشتری تولید 

می کنند؟
• آیا می دانستید سرعت سریع ترین حلزون 2/3 میلیمتر در ثانیه می باشد 

یعنی ۱ کیلومتر در 5 شبانه و روز.
"• آیا می دانس��تید که  8 درصد م��ردم جهان در بدن خود یک اس��تخوان 

دنده ی اضافی دارند؟
• آیا می دانس��تید که  تخم مرغ حاوی انواع ویتامین ها به غیر از ویتامین 

c می باشد؟
• آیا می دانستید گربه  ها می توانند ۱00 صدا با حنجره خود تولید کنند در 

حالیکه سگ ها کمتر از ۱0 صدا.
• آیا می دانستید آمریکایی ها س��االنه 35 هزار تن انواع ماکارونی مصرف 

می کنند؟
• آیا می دانستید بیشتر ویتامین c موجود در میوه ها در پوسته آن ها یافت 

می شود؟
• آیا می دانستید میانگین غذای مصرفی یک فرد در کل زندگی اش چیزی 

حدود ۱00 تن غذا و 45 هزار و424 لیتر آب می باشد؟
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کوئل؛گجت پوشيدنی برای تسکين
 دردهای مزمن

در سرار جهان افراد بسیاری هستند که از دردهای مزمن بدن یا Chronic Pain رنج می برند. 
دردهایی که زندگی را برای آنها سخت و طاقت فرسا کرده و قدرت انجام فعالیت های روزانه را از 
آنها گرفته است. اکنون محققان عصب شناسی گجتی را گجتی با نام Quell ابداع کرده اند که 

به ادعای آنها ، می تواند درد های موضعی مزمن را برطرف سازد.
کوئل ) Quell ( به مدت 60 دقیقه اعصاب بدن شما را تحریک می کند و به شکل کامال طبیعی و 
بدون دارو، سیگنال های درد را متوقف می کند. کسانی که از این دستگاه استفاده کرده اند خواب 
راحت تر و درد کمتری را تجربه کرده اند. هدف از تولید این دس��تگاه پوشیدنی عالوه بر کاهش 

درد، افزایش توانایی بیمار در انجام کارهای روزمره خود است.
 جلسات درمانی با کوئل ) Quell ( می تواند تا یک ساعت به طول بينجامد

کوئل) Quell ( از یک دستگاه الکترونیکی، بند ورزشی و الکترودهای ویژه ای تشکیل شده است. 
کسانی که از درد مزمن رنج می برند، باید آن را دور ماهیچه های پای خود ببندند و تنها یک دکمه 
را برای فعال سازی آن فشار دهند. دستگاه با استفاده از یک تکنولوژی ویژه به نام WINS عمل 

تحریک سازی اعصاب را آغاز می کند.
گجت Quell  می تواند درد های موضعی مزمن را برطرف سازد

کوئل )Quell ( به شکل ویژه بر روی اعصاب حس��ی تمرکز می کند و پالس های عصبی به مغز 
می فرستد. سپس از آنجا پاسخی برای توقف سیگنال های درد به تمامی بدن فرستاده می شود. 
مصرف کننده ممکن است پس از پوش��یدن این دستگاه با فش��اری کم و یا احساس تکان های 
بسیار آرام در پای خود روبرو شود. پس از ۱5 دقیقه دردها آرام آرام از بین می روند.هدف از تولید 

دستگاه پوشیدنی عالوه بر کاهش درد، افزایش توانایی بیمار است.
جلسات درمانی می تواند تا یک س��اعت به طول بینجامد و در صورت نیاز می توان با فاصله های 
 یک س��اعته در طول روز یا شب نیز از آن اس��تفاده کرد. اپلیکیش��ن ویژه ای هم برای آن تولید

 شده است.

 زیپ رباتيکی که پس از پرخوری
 باز می شود

یک محقق موسسه فناوری ماساچوس��ت )ام آی تی( زیپ هوش��مندی طراحی کرده که در زمان 
پرخوری فرد، به طور خودکار باز می ش��ود.Zipperbot که توس��ط آدام وایتون به عنوان بخشی 
از پایان نامه اش در مورد خیاطی رباتیک ساخته شده اس��ت، از حسگرهایی برای باز و بسته کردن 
دندانه های زیپ در پاسخ به حرکاتی مانند افزایش دور کمر بهره می برد. این فناوری از حسگرهای 
اپتیکال برای قرار دادن دقیق دندانه ها بر روی یکدیگر استفاده کرده تا زیپ جمع نشده یا در مواد 
اطرافش گیر نکند. زیپ مذکور همچنین از حسگرهای هوش��مند برای شناسایی حرکت استفاده 
می کند. در حالت نظری، این فناوری می تواند برای تنگ یا گشاد کردن لباس پس از غذا خوردن یا 
در زمان نشستن و برخاستن بکار گرفته شود. سایر کاربردهای آن می تواند شامل کمک به کودکان 
 Zipperbot ،یا افراد ناتوان در پوشیدن لباس یا بستن لباس های سخت باش��د. به گفته وایتون
یک بستر مداوم رباتیک برای متصل کردن لبه های پارچه بوده که جهت بررسی کنترل مستقل یک 
ژست مربوط به خیاطی تولید شده است.لباس پوشیدن مختص انسان بوده و نحوه پوشیدن لباس در 
سراسر جهان تقریبا مشابه است. این ویژگی نقش مهمی در همه فرهنگ ها ایفا کرده و مخلوطی از 
معانی و نشانه ها را از طریق   نمادشناسی مد منتقل می کند. وایتون بر این باور است که ادغام رباتیک 
و مد در خیاطی به ارتقای کاوش های هویت برای انسان و ربات خواهد انجامید. نمونه پیش ساخت 
هوشمند این زیپ بطور بی سیم با یک برنامه برای پیگیری گامها، تنگ و گشاد کردن لباس در زمان 
حرکت کاربر و حتی اعالم هشدار در زمان تنبل شدن فرد همگام می شود. همچنین محققان یک 
کمربند خود تنظیم کننده معرفی کرده اند که Belty نام گرفته است. مدل فلزی و پالستیکی این 
فناوری توسط برتراند دلپا و کارین کولم، طراحان پاریسی ش��رکت Emiota ساخته شده است. 
اگر اندازه دور کمر افزایش یابد، کمربند به کاربر از طریق یک برنامه هشدار می دهد که وی در حال 
افزایش وزن است. همچنین در زمان نشستن، کمربند بازتر می شود تا به فرد فضای تنفسی بیشتری 

ارائه داده و پس از بلند شدن وی، بطور خودکار تنگ تر می شود.

فناوری

معمای جشن تولد

 چهار مادر به همراه فرزندان خود 
در یک جشن تولد کوچک شرکت 

کرده اند. کودکان شرکت کننده در 
این جشن، ۱، ۲، ۳ و ۴ ساله هستند. 
این مراسم، جشن تولد فرزند یلدا 
بوده است. رضا، بزرگترین کودک 
شرکت کننده در این جشن نبود. 

الهه یک سال پیش صاحب دختری 
به نام مهناز شد. جشن تولد بعدی 
فرزند باران، سومین جشن تولد او 
خواهد بود. یکتا بزرگتر از دانیال 

است. فرزند یگانه، بزرگترین کودک 
این مراسم و دانیال از فرزند باران 

بزرگتر است.
نام مادران و فرزندان و سن آنها؟؟؟

جواب تست هوش شماره ۱567
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