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تهدید بنای آجری سلجوقی در گلپایگان؛ 

استاندار اصفهان در 
بازدید     دیروز مترو؛

4

3

3

چشم انداز ساخت داخل در دوران پس از تحریم
رییس هیات داوری انجمن س��ازندگان صنعت نفت 
گفت: سازندگان داخلی ما باید به حدی رشد کرده و 
به خود ایمان داشته باشند که پس از رفع تحریم ها و 
ورود شرکت های خارجی نیز بتوانند نیازهای صنعت 
نفت را تامین کنن��د که در غیر ای��ن صورت، صنعت 
نفت نیازهای خود را از ش��رکت های خارجی تامین 

خواهد کرد.
 عضو هیات رییسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با اشاره به مشکالت نظام بانکداری برای ساخت 
داخل گفت: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که به 
محض درخواست سازندگان برای آنها ال.سی بانکی باز 

شود تا بتوانند از تسهیالت استفاده کنند.

رض��ا خیامیان با اش��اره ب��ه حمای��ت وزارت نفت از 
سازندگان داخلی، اظهار داشت: مدیران فعلی صنعت 
 نفت، س��وابق خوبی در حمایت از س��اخت داخل در

 سال های گذشته داشته اند.
رییس هیات داوری انجمن س��ازندگان صنعت نفت، 
خاطرنشان کرد: البته به دلیل کاهش درآمدهای ملی، 
تعداد پروژه های ساخت صنعت نفت در دو سال اخیر، 
کاهش پیدا کرده و به همین دلیل امکان دارد که این 

حمایت، جلوه زیادی نداشته باشد.
این فعال صنع��ت نفت اضافه ک��رد: از جمله اقدامات 
مثبت وزارت نفت در دوران جدید مدیریت، ابالغ شیوه 

نامه حمایت از ساخت...
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معضل مترو، برخورد با آثار میراثی است

رقابت پنهان و آشکار پاریس و 
واشنگتن

کارگران باید سبد کاال 
دریافت کنند

 نفت ایران، 
60 دالری می شود

 ۲۸ آذر، آغاز ثبت نام 
داوطلبان انتخابات مجلس
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 حضور 65 کشور خارجی 
در نمایشگاه کتاب 

 گزارش بانک جهانی 
از بدهی خارجی ایران

 تنها مسیر ورودی »شاه عباس« به عمارت »عالی قاپو« 
در میدان نقش جهان بار دیگر باز شد.

فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی نقش جهان، با اشاره 
به انجام چهار فاز مرمتی روی این مس��یر تاریخی گفت:  
این مسیر با 500 میلیون تومان بازسازی شد و از این به 
بعد قرار است مکان ورودی توریست ها به میدان امام )ره( 

اصفهان باشد.
این مس��یر به طول 135 متر از محدوده ی پشت عمارت 

»عالی قاپو« از جبهه ی غربی تا خیابان س��په را ش��امل 
می شود. این مسیر یک راه ورودی از پشت عمارت عالی 
قاپو و تنها مسیر ورودی شاه به این عمارت تاریخی بوده 
است که مردم عادی تنها از مس��یرهای دیگر منتهی به 

میدان؛ مانند مسیر »سعدیه« عبور و مرور می کردند.
عملیات مرمت این مس��یر تاریخی باقی مانده از دوره ی 
صفوی از سال 1374 آغاز شد و اکنون با پایان فاز چهارم 

پروژه، آن قرار است برای عبور و مرور...

راه »شاه عباس«
 به »عالی قاپو« باز شد



 امیر محمد قربانی معاون آموزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
با اش��اره به نقش شبیه س��ازها در بحث آموزش اظهار داشت: ما در گذشته 
تنها 12 عدد شبیه ساز سامانه موش��کی S200 داشتیم؛ اما اکنون با تالش 
متخصصان داخلی، قرارگاه پدافند هوایی، 150 شبیه ساز سالح های سنگین 

و 150 شبیه ساز سالح های سبک را در اختیار دارد.
قربانی همچنین با بیان اینکه 10 شبیه س��از س��امانه موش��کی اسکایگارد 
برای آموزش نیروها مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، به افتتاح شبیه ساز 
سامانه موشکی هاگ در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: از این مدل 
شبیه ساز، 2 نمونه دیگر نیز در دس��ت ساخت است. معاون آموزش قرارگاه 
پدافند هوایی ادامه داد: ساخت شبیه ساز س��امانه موشکی »راپیر« نیز 95 

درصد پیشرفت داشته و به زودی رونمایی خواهد شد.
طراحی و س��اخت شبیه ساز مستقل از سامانه موش��کی S200 نیز از دیگر 
مواردی بود که قربانی به آن اش��اره کرد و از پیش��رفت 50درصدی ساخت 

آن خبر داد.

 ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم 2۸ آذرماه تا ۴ دی ماه سال جاری 
انجام می شود. نجا ت اهلل ابراهیمیان، س��خنگوی شورای نگهبان اعالم کرد: 
»دستور شروع انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری 
به وسیله وزارت کشور و ثبت نام از داوطلبان و کاندیداها از 2۸ آذر ماه 9۴ تا 
۴ دی ماه 9۴ انجام می شود.«وی افزود: بررسی سوابق داوطلبان در مراجع 
چهارگانه و صالحیت آنها از 29 آذر ماه 9۴ تا 9 دی ماه 9۴ )ظرف 5 روز از 
هر استعالم( انجام می شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: 
فرصت داوطلبان رد صالحیت شده برای شکایت نیز از 16 دی ماه 9۴ تا 19 
دی ماه 9۴ خواهد بود. یعنی داوطلبان رد صالحیت شده و کاندیداها در این 
مدت زمان تعیین شده می توانند شکایت کنند.ابراهیمیان همچنین گفت: 
فرصت رسیدگی به شکایات داوطلبان توسط شورای نگهبان 20 بهمن 9۴ 
تا 26 بهمن 9۴ خواهد بود همچنین داوطلبان انتخابات مجلس دهم و دوره 
پنجم خبرگان رهبری می توانند از 29 بهمن 9۴ تا 5 اس��فند 9۴ تبلیغات 

انتخاباتی داشته باشند.
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اقدامات مداخل��ه جویانه الی��زه در ورای مرزهای فرانس��ه در 
چارچوب ناکامی های دولت این کشور به رهبری فرانسوا اوالند 
از حزب سوسیالیست و شکاف های ایجاد شده در آن حزب و نیز 
کاهش شدید محبوبیت حزب و دولت در نزد اذهان عمومی نیز 
قابل ارزیابی است، البته این تفکر را می توان مورد حمایت برخی 

جناح های درون حزب سوسیالیست دانست.
سفر » فرانسوا اوالند« رییس جمهور فرانسه، در هفته جاری به 
منطقه و حضور وی به عنوان مهمان افتخاری در » نشست سران 
کشورهای حوزه خلیج فارس« در ریاض در حالی انجام می گیرد 
که طی چند روز آینده ش��یوخ منطقه به کمپ دیوید عزیمت 
خواهند کرد و این امر را می توان نشانی بر رقابت پنهان و آشکار 

پاریس و واشنگتن در منطقه خلیج فارس دانست.
 اوالند پس از کسب قدرت در س��ال 2012 تالش کرد رویکرد 
خاورمیانه ای فرانس��ه را تقویت و فضای مناس��ب تری در این 
منطقه برای پاری��س ایجاد کند. فروش جنگن��ده های رافائل 
به ارزش هفت میلیارد دالر به قطر، جهت این رویکرد را بیشتر 

نشان می دهد.
 اوالند، اولین رهبر غربی اس��ت که در نشست شورای همکاری 
خلیج فارس شرکت می کند. تالش فرانسه برای افزایش روابط 
خود با کشورهای عرب خلیج فارس در حالی انجام می شود که 
عربستان وارد نوعی تنش پنهان با آمریکا در پاره ای از مسائل و 

موضوعات مهم منطقه ای شده است.
عالوه بر این آمریکا از سال 2010 استراتژی نظامی خود را بر پایه 
تمرکز بر آسیا برنامه ریزی کرده است. تصور می رود تمرکز آمریکا 

بر خاورمیانه طی یک دهه آینده کاسته خواهد شد و از همین رو 
فرانسه تالش دارد  تا جای خالی آمریکا را در این منطقه پرکند.

یکی از محورهای مهم مذاکرات رییس جمهوری فرانسه با شیوخ 
عرب منطقه عالوه بر موضوعات اقتصادی و تجاری به ویژه فروش 
جنگ افزارهای نظامی، بحران های مهم منطقه ای از جمله جنگ 
یمن، سوریه و مبارزه با داعش در عراق خواهد بود به همین دلیل 
» لوران فابیوس« و » ژان ایو لودریان«  وزی��ران امور خارجه و 

دفاع، اوالند را در این سفر همراهی خواهند کرد.
فروش تس��لیحات نظامی مدرن به کش��ورهایی ب��ا نظام های 
حکومتی توتالیتر، مستبد و دیکتاتوری خانوادگی، اشرافی، با 
اصل عدم حمایت پاریس از این نوع نظام های سیاسی همخوانی 
ندارد و نشانگر رویکرد دوگانه پاریس در برخورد با مقوله حقوق 

بشر می باشد.
فرانس��ه نمی تواند افراطی��ون و جهادگران در آفریق��ا )مالی، 
نیجریه، س��ومالی و...( را که از حمایت قطر و عربستان سعودی 
برخوردار هس��تند را نادیده بگیرد و از طرفی دیگر عربستان را 
مهمترین متحد خود در خاورمیانه قلمداد کند، این یک تناقض 

و پارادوکس در رفتار سیاسی الیزه به شمار می رود.
کشورهای میزبان اوالند در این تور خاورمیانه ای تولید کننده و 
صادر کننده نفت، گاز و البته هسته مرکزی تغذیه افکار افراطی 
و حمایت از تروریسم به شمار می روند. همین کشورها فرانسه را 
وادار کردند تا در نشست ژنو 2، جمهوری اسالمی ایران را نادیده 
بگیرد، در حالیکه سازمان ملل و برخی از طرف های اصلی این 

منازعه از این دعوت دفاع کرده بودند.

بس��یاری در فرانس��ه بر این باورند ک��ه اقدامات الی��زه اتحاد و 
یکپارچگی ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و صلح داخلی را با 
خطر جدی روبه رو می سازد. چراکه تقریبا شش میلیون مسلمان 
ساکن فرانسه شاهد روابط اس��تراتژیک و تنگاتنگ کشورشان 
با کشورهایی می باش��ند که نمایندگی مس��لمانان رادیکال و 
افراطی را بر عهده دارند و این امر شاید بر افکار و عقاید مسلمانان 

فرانسوی به ویژه قشر جوان تاثیرات سویی  ایجاد کند.
 سفر رسمی رییس جمهور فرانسه به دو کشور قطر و عربستان که 
رقبای شناخته شده در مسائل منطقه ای و حوزه شورای همکاری 
خلیج فارس به شمار می روند، نشان می هد فرانسه تمایل دارد با 

هر دو کشور رقیب، بازی موازی و همسانی را شروع کند.
از س��وی دیگر با توجه به نقش این دو کش��ور در تامین مالی و 
لجستیکی گروه های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره 
و موضع یکسویه پاریس در قبال تحوالت خاورمیانه، کمکی به 
تقویت صل��ح و ثبات و امنیت منطقه نخواه��د کرد و به معنای 

چشم پوشی از واقعیت های منطقه می باشد.
اوالند مهمان افتخاری نشست سران خلیج فارس

گفت وگ��و درخص��وص چگونگ��ی اج��رای قطعنامه های ضد 
تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مبارزه با داعش، 
جبهه النصره، القاعده و ...  در دستور کار فرانسوااوالند در دیدار 
با رهبران قطر و عربستان سعودی قرار نخواهد داشت؛ استمرار 
حمایت از این گروه ها و باز بودن مرزها و تردد تروریست به خاک 

سوریه، عراق و ... موجب نگرانی افکار عمومی است.
نگاه یک س��ویه فرانس��ه به تحوالت منطقه ک��ه در چارچوب 
س��خنرانی ها، اظهارات و مصاحبه های رییس جمهور و وزرای 
دفاع و خارجه این کشور در سفر  به کش��ورهای جنوبی حوزه 
خلیج فارس مطرح می ش��ود، ب��ا توجه به نقش برخ��ی از این 
کش��ورها در تامین مالی و لجس��تیکی گروه های تروریس��تی 
)داعش، جبهه النصره و...(، بی ش��ک نگران��ی محافل داخلی 
فرانسه از روند افزایش پیوستن اتباع فرانسوی به گروهک های 
 تروریس��تی از جمل��ه داع��ش در ع��راق و س��وریه را تقویت

 خواهدکرد.
الزم به ذکر است؛مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در دفاع از 
برنامه دولت این کشور برای جلوگیری از پیوستن اتباع فرانسوی 
به نیروهای داعش هفته گذشته اعالم کرده بود» ما باید به این 
پدیده جدید توجه خاص کنیم چون خطرات آن در خاک فرانسه 

وجود دارد.«
پرهیز مقامات کاخ الیزه از محکومیت کشتار مردم در یمن توسط 
 جنگنده های سعودی نقض صریح ادعای مقامات فرانسوی در

 ا حترام به اصول انس��انی اس��ت و نش��انگر واهی بودن چنین 
ادعاهایی می باشد و از سوی دیگر اینکه اشتباه فرانسه در اتخاذ 
موضع گیری مبتنی بر حمایت از حمالت نظامی عربس��تان به 
یمن باعث افزایش خطر گروه های افراطی و تروریستی در منطقه 

و جهان را در پی خواهد داشت.
تحوالت چند ساله اخیر در منطقه خاورمیانه باالخص در سوریه 
و کشتارهای عظیم صورت گرفته در یمن طی چند ماهه گذشته 
که با چراغ سبز و حمایت های برخی کشورها مانند فرانسه صورت 
می گیرد، گویای این امر است که متاس��فانه برخی کشورهای 
ثروتمند حوزه خلیج فارس همچنان به عنوان منبع سودآوری 
برای فروش تس��لیحاتی فرانس��ه و برخی دیگر کشورهای فرا 

منطقه ای عمل می کنند.
متاس��فانه آنچه اکنون در منطق��ه خاورمیانه ب��ه عینه دیده 
می شود، تالش بازیگران منطقه ای با بهره گیری از تروریست ها 
برای تغییر در موازن��ه منطقه ای به نفع خ��ود و تحقق پاره ای 
آمال و آرزوهای دس��ت نیافتنی است . سکوت همراه با رضایت 
فرانسه وحمایت های گاه و بیگاه ضمنی و صریح آن در برابر این 
سیاس��ت ها، آینده منطقه را با هاله ای از ابهام رو به رو س��اخته 

است.
 اقدامات مداخل��ه جویانه الی��زه در ورای مرزهای فرانس��ه در 
چارچوب ناکامی های دولت این کشور به رهبری فرانسوا اوالند 
از حزب سوسیالیست و شکاف های ایجاد شده در آن حزب و نیز 
کاهش شدید محبوبیت حزب و دولت در نزد اذهان عمومی نیز 
قابل ارزیابی است. البته این تفکر را می توان مورد حمایت برخی 
جناح های درون حزب سوسیالیس��ت دانست. برخی از جریان 
سیاسی که در تالشند با توسل به سیاست فرا فکنی و دامن زدن 
به بحران های منطقه ای، بر ناکامی های دولت سرپوش بگذارند. 
البته این نوع اقدامات بیهوده بوده و به کاهش مشکالت اوالند و 

جریان مذکور کمکی نخواهد کرد.
اکنون آمریکا و برخی دیگر از متحدان آن به این باور مهم دست 
یافته اند که برقراری ثابت و امنیت منطقه ای منهای ایران و بدون 
حمایت و حضور ایران و اجرای هرگونه م��دل امنیتی موثر در 

منطقه بدون بازیگری ایران به سرانجام مقصود نخواهد رسید.
مقابله با عادی س��ازی روابط کشورهای منطقه بر اساس اصول 
همزیستی مسالمت آمیز و حسن همجواری، سیاست دیرینه ای 
است که از سوی فرانس��ه و برخی دیگر از بازیگران بین المللی 
پیگیری می ش��ود تا بتوانند جای پای خود را برای ادامه حضور 
منطقه ای حفظ کنند. سنگ اندازی فرانسه به نیابت از عربستان 
سعودی و رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات هسته ای برآمده 

از این سیاست است.
 اس��تفاده از تجرب��ه و اش��تباهات آمری��کا در منطق��ه 
از س��وی پاریس ب��رای حل بحران ه��ای خاورمیان��ه از جمله 
س��وریه و یم��ن در چارچ��وب ض��رورت ن��گاه واق��ع بینانه 
ب��ه تح��والت منطقه ب��رای دس��تیابی ب��ه حل مش��کالت و 
بحران ه��ا و پرهی��ز از ن��گاه ی��ک س��ویه ض��روری و حیاتی 
 اس��ت و زمینه س��از ایجاد ثبات و امنی��ت پای��دار در منطقه

 می باشد.

پشت پرده های حضور اولین رهبر غربی در نشست شورای همکاری خلیج فارس؛
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ابراهیمیان در نشست خبری؛

 مخالفت شورای نگهبان
 با استانی شدن انتخابات مجلس

سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینکه این ش��ورا تاکنون 
اظهارنظر رسمی درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
نداشته است، گفت: بیش از این در سال ۸6 طرحی مشابه به 
شورای نگهبان واصل شد که ش��ورا نیز با آن طرح مخالفت 

کرد.
نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان  طی سخنانی 
در نشست خبری که با حضور جمعی از خبرنگاران داخلی و 
خارجی تشکیل شد، در پاسخ به سواالتی درباره نظر رسمی 
ش��ورای نگهب��ان در زمینه طرح اس��تانی ش��دن انتخابات 
مجلس اظهار داش��ت: این طرح مراحل قانونی خودش برای 
 آنکه ش��ورای نگهبان بتواند به عنوان یک مصوبه درباره آن 
اظهارنظر کند را هنوز طی نکرده و همچنان در دست بررسی 

در مجلس شورای اسالمی است.
وی افزود: بنابراین ش��ورای نگهبان فعال نظر رسمی درباره 
این طرح ندارد؛ اما اینکه برخی رسانه ها مطرح کردند عده ای 
از طراحان طرح استانی ش��دن انتخابات مجلس نظر موافق 
ش��ورای نگهبان را هم اخذ کردند، باید بگویم اظهارنظرات 
ش��ورای نگهبان در قالب تصمیمات رس��می با رعایت آیین 
تصمیم گیری انجام می ش��ود، ش��ورای نگهبان هنوز مجال 
تصمیم گیری در مورد طرح استانی شدن انتخابات مجلس را 
پیدا نکرده و در واقع شورای نگهبان هنوز نظر رسمی در این 

مورد نداشته است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش 
تاکید کرد: شاید عده ای از دست اندرکاران طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس از برخی اعضای شورای نگهبان استمزاجی 
نظرشان را پرسیدند که این موضوع اساسا نظر شورای نگهبان 
تلقی نمی ش��ود و هنوز ش��ورای نگهبان اظهارنظر رس��می  

استانی شدن انتخابات مجلس اعالم نکرده است.
ابراهیمیان ادامه داد: س��ابقه طرح موضوع برگزاری استانی 
انتخابات مجلس وجود دارد، در سال ۸6 طرحی که با همین 
عنوان مشابه و حدود ۴ سال در دست بررسی مجلس بود به 
شورای نگهبان واصل شد و ش��ورا نیز مخالفتش را با استانی 
ش��دن انتخابات مجلس به نحوی ک��ه در آن طرح آمده بود، 
اعالم کرد، عم��ده دلیل مخالفت ش��ورای نگهب��ان و اعالم 
مغایرت، مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که بر مشارکت 

عمومی مردم و اتکا به آرای ملت تکیه داشت.
وی ادام��ه داد: اینکه طرح جدید اس��تانی ش��دن انتخابات 
مجلس چقدر با آن طرح س��ال ۸6 مش��ابهت دارد و به چه 
میزان از آن ای��رادات را رفع ک��رده، فعال اظهارنظ��ر درباره 
آن زودهنگام اس��ت، باید ببینیم این ط��رح چگونه تصویب 
می ش��ود، اگر کامال ش��بیه مصوبه قبلی مجلس در سال ۸6 
شود، رویه قبلی شورای نگهبان حکایت از مخالفت دارد؛ اما 
باید تغییرات طرح در زمان خودش در جلسات رسمی شورای 
نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و سپس شورا به صورت رسمی 

اظهارنظر کند.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه ش��ورای 
نگهبان 6 طرح و الیحه و 6 اس��اس نامه را طی مدت گذشته 
مورد بحث و بررسی قرار داده است که یکی از مهمترین این 
طرح ها، طرح حمایت از آمران به مع��روف و ناهیان از منکر 
بود که 23 آذر ماه 93 به ش��ورای نگهبان واصل ش��د و پس 
از سه نوبت بررس��ی و رفت و برگش��ت، با رفع مغایرت های 
قانونی و شرعی نهایتا، دوم اردیبهشت 9۴ به تصویب رسید 

و تایید شد.
وی ادامه داد: نظرات شورای نگهبان در این مورد منبع قابل 
توجهی است، درباره نقش قانون در حکومت اسالمی و شیوه 
اعمال اصل هش��تم قانون اساس��ی که باید مورد توجه قرار 
گیرد، همچنی��ن الیحه خروج از رکود نیز پس از س��ه نوبت 
اظهارنظر و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در 

نهایت تایید شد.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: الیحه مفصل یک فوریت اصالح 
قانون مالیات های مستقیم که در ۴6 بند اصالحاتی را بر مواد 
زیادی از قانون اعمال کرده ب��ود، در نهایت در 1۸ بند مورد 
ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات به مجلس 
اعاده شد، در نهم اردیبهشت 9۴ نیز طرح دوفوریتی اصالح 
قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با یک ابهام 
و یک ایراد قانون اساس��ی در بخشی که ش��یوه خاصی برای 
بررسی صالحیت نمایندگان فعلی مجلس تصویب کرده بود، 

مغایر قانون شناخته و به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان خاطرنش��ان ک��رد: همچنین طرح استفس��اریه 
تعیین تکلیف معلمان حق التدریس��ی نیز به تایید ش��ورای 

نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره تایید یا رد صالحیت 
نامزدهایی که سابقه عضویت در احزاب منحله را دارند، گفت: 
عضویت در احزاب منحله به طور کلی از موانع تایید صالحیت 
اس��ت؛ اما اگر کسی وابس��تگی خود را به حزب منحله اعالم 
نکرد و از دس��تورات قانونی پیروی کرده و با رعایت قانون در 
حزب جدیدی ثبت نام کرد صرف سابقه او مانعی برای تایید 
صالحیت نیست.وی پرونده فرد شامل سوابق و تحوالت در 
زندگی سیاسی او را مالک شورا برای تایید صالحیت عنوان 
کرد و گفت: ممکن است کسی در حزبی اقدامات غیرقانونی 
کرده باشد و اکنون وارد حزب جدید قانونی شده باشد. در این 
صورت ما نمی توانیم به گذش��ته او به دیده اغماض بنگریم؛ 
اما اگر حزب قبلی منحل شد و آن فرد از قانون تمکین کرده 
و رفتار قانونی داش��ت صرف عضوی��ت وی در حزب منحله 

نمی تواند عامل رد صالحیت او باشد.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره طرح ثبت نام حداکثری 
از سوی بعضی جریانات با هدف فش��ار بر شورای نگهبان در 
جهت کاهش رد صالحیت ها گفت: قانون انتخابات به خوبی 
می تواند رفتارهایی از قبیل اقدامات س��ال ۸۸ را که منش��أ 
بحران در کش��ور بود در قالب مفاهیم حقوقی به رس��میت 

شناخته شده مالک قرار دهد.

مجلس

ساخت شبیه ساز موشک 
S200 به نیمه راه رسید

 2۸ آذر، آغاز ثبت نام 
داوطلبان انتخابات مجلس

فرمانده کل سپاه گفت: امروز آخرین دستاورد انقالب اسالمی در 
یمن است که یمنی ها با الگوپذیری از ایستادگی ایران اسالمی 

در برابر نظام سلطه به ایستادگی و مقاومت می پردازند.
  سردار سرلش��کر جعفری فرمانده کل سپاه در همایش تجلیل 
از مربیان برتر عقیدتی سیاسی سپاه، گفت: امنیت در حد قابل 
قبول محقق شده و جمهوری اسالمی ایران از تهدیدات نظامی 

و امنیتی عبور کرده است.
وی افزود : وضعیت انقالب اسالمی ایران در خارج از کشور بسیار 
مطلوب است و ما امروز بیداری اس��المی و مقاومت اسالمی را 

شاهد هستیم.
جعفری با اش��اره به بُعد اس��تکبار س��تیزی انقالب اسالمی به 
عنوان مهمترین و زنده ترین بعد انقالب اظهار داشت:  این مهم 
موجب پیشرفت و توسعه اهداف بلند انقالب اسالمی در خارج از 

مرزهای کشور شده است.
فرمانده کل سپاه با اشاره به موفقیت های زیادی که در داخل و 
خارج به واسطه انقالب اسالمی به دست آورده ایم، افزود: امروز 
آخرین دس��تاورد انقالب اسالمی در یمن اس��ت که یمنی ها با 
الگو پذیری از ایس��تادگی ایران اس��المی در برابر نظام سلطه 
به ایس��تادگی و مقاومت می پردازند و هر چه دشمنان منطقه 
ای و فرا منطقه ای انقالب اسالمی تالش می کنند این حرکت 

ایستادگی و مقاومت را خاموش و متوقف کنند، نمی توانند.
فرمانده کل س��پاه افزود: این بُعد بیرونی انقالب یک بعد پیش 
رونده اس��ت که البته ابعاد مهمترش باید در داخل کشور اتفاق 

بیفتد که پیشبرد مراحل انقالب اسالمی است.
سرلشکر جعفری با طرح این سوال که تکلیف ما در قبال انقالب 
اسالمی چیست ؟ گفت: باید این پرس��ش همواره دغدغه همه 
ما باشد؛ چرا که انقالب در این مقطع زمانی احتیاج به پیشرفت 
سریعتر در داخل کشور دارد و این به تالش و مجاهدت مضاعف 

نیازمند است.

وی افزود: ما در حال تمدن سازی و حرکت به سمت یک تمدن 
بزرگ اسالمی هستیم و این قرن، قرن اسالم،  معنویت، عقالنیت 
و عدالت است. در این مسیر هرکس مقابل انقالب اسالمی قرار 

گیرد شکستش قطعی و حتمی است.
جعفری به مس��اله امنیت ، عدالت اجتماعی و اقتصادی، تربیت 
معنوی و اخالقی و رفاه و آبادانی زندگ��ی مردم به عنوان چهار 
موضوع مهم اش��اره کرد و افزود: آنچه که امروز توانستیم آن را 
در حد قابل قبول فراهم کنیم امنیت است؛ زیرا ما از تهدیدات 
نظامی و امنیتی با وجود برخی مش��کالت عبور کرده ایم و این 

دستاورد بسیار بزرگی است.
وی تصریح کرد: در سه مورد دیگر عدالت اجتماعی و اقتصادی، 
تربیت اخالقی و معنوی م��ردم و رفاه و آبادان��ی زندگی مردم 
تقریبا کارهایی انجام شده است که البته در برخی موارد ضعف 

دارد و باید تالش بیشتری شود.
جعفری افزود: توسعه و پیش��رفت آبادانی با جهت گیری های 
نامناسب بوده و یا بر اس��اس عدالت نبوده اس��ت که باید برای 
تحقق آن با برنام��ه دقیق تر و تالش مضاع��ف عمل کرد.وی با 
اشاره به اینکه محل تربیت فکر و قوای عقالنی انسان تعلیم است 
و محل تربیت نفس و قوای شهوانی انسان تزکیه است، گفت:  ما 
در عرصه تزکیه که مقدم بر تعلیم است وظیفه سنگینی داریم؛ 
چرا که مش��کل اساس��ی در دو بخش برانگیخته ش��دن فکر و 

اندیشه و تهذیب و اخالق است.
جعفری در ادامه خاطرنش��ان کرد: نیاز اصلی انقالب اس��المی 
تربیت عقالنی است؛ یعنی نیروی خرد انسان را استخراج کردن 

و برانگیخته کردن تفکر، که حالل مشکالت است.
فرمانده کل سپاه گفت: نیاز به خالقیت، نوآوری و به روز کردن 
همه کارها از جمله روش ها و محتویات آموزش��ی و همچنین 
بر طرف کردن نیاز جوان ها احتیاج به کار جدید ،خالقیت و نو 
آ وری دارد که البته کاری سخت است؛ اما باید به دنبال آن باشیم.

دولت تدبیر و امید ، آغاز به کار حمایت از تولید داخلی 
را از ماموریت های مهم خود می داند و با استقبال از این 
موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد 
که مصوبه خرداد ماه گذش��ته دولت مبنی بر تعیین 
فهرس��ت کاالهای مش��ابه تولید داخلی و ممنوعیت 
خرید و واردات آن ب��رای کلیه دس��تگاه های دولتی 
و عمومی را ب��ا توجه به افزایش مس��تمر قابلیت های 
تولیدی به ویژه در حوزه تولیدات دانش بنیان را مورد 
بازنگری قرار داده و فهرس��ت جدید ای��ن کاالها را به 

دولت ارایه کند.
 دکتر روحانی با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و پیشگامی 
دولت در این خصوص، اظهار داشت: استفاده از کاالی 
تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل ش��ود و یکی از 
مصادی��ق امر به مع��روف را حمای��ت از تولید داخلی 

عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اینکه مبارزه با فساد بایستی در عمل صورت 
گیرد و نتایج حاصل از تالش هایی که در این باره انجام 
می ش��ود، به اطالع مردم شریف رس��انده شود، همه 
دستگاه های اجرایی و س��ایر نهادهای مسوول در امر 
مبارزه با فساد را به اقدام عملی توصیه کرد و از برخی 
اظهارات شبهه افکن که اطالعات غیر واقعی و کذب را 
اشاعه می دهد انتقاد کرده و اینگونه اقدامات را موجب 

زیر سوال رفتن مبارزه واقعی با فساد دانست.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های 
اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات وزیران به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی 
برای حل و فصل مشکالت و موانع فراروی واحدهای 

تولیدی، با تشکیل کارگروهی تحت عنوان »کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید« در همه استان های کشور 

موافقت کرد.
دول��ت همچنین به منظور س��رعت بخش��ی به طرح 
توس��عه خمی��ن، اش��تغال زای��ی، توانمندس��ازی و 
محرومیت زدایی آن با افزوده ش��دن این شهرستان 
به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی 

موافقت کرد.
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز، از 
دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران بود. آیین نامه 
مذکور با هدف افزایش انگیزه کارکنان دس��تگاه های 
کاشف در امر کشف کاالهای قاچاق و نیز افزایش توان 
تجهیزاتی دستگاه های متولی در امر مقابله با قاچاق 

کاال و ارز به تصویب رسید.
هیات وزیران مبالغ جزای نقدی تخلفات ناشران اوراق 
بهادار، اسناد مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران 
آنها را به تصویب رساند.با اصالح تصمیم نامه موضوع 
نحوه صدور پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس 
و اتومبیل کرایه، صدور پروانه کس��ب در امور مربوط 
به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مس��افر درون 

شهری به عهده شهرداری ها موکول شد.
دول��ت ب��ه وزارت دادگس��تری اجازه داد نس��بت به 
 انجام مذاکره، پی��ش امضا )پ��اراف( و امضای موقت 
موافقت نامه انتقال محکومان بی��ن دولت جمهوری 
اس��المی ایران و دولت ام��ارات متحده عرب��ی و نیز 
موافق��ت نام��ه هم��کاری در زمینه بهداش��ت دام و 
دامپزشکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 
جمهوری خلق چین ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ 

آنها اقدام کند.

سرلشکر جعفری؛

امروز آخرين دستاورد انقالب اسالمی در يمن است

ريیس جمهوری در جلسه هیات دولت ؛

استفاده از کاالی تولید داخل به فرهنگ جامعه تبديل شود



یادداشت

 نصب امكانات دسترسی به اینترنت
 در روستاهای کاشان 

 DSLAM مدیر مخابرات شهرستان كاشان گفت: تجهیزات 
در كافوهای نوری تامین كننده ارتباطات تلفنی و نیز پورت های 

پرسرعت در روستاهای كاشان، نصب و راه اندازی شد. 
 DSLAM قاسم علی س��لوكی، از نصب و راه اندازی تجهیزات
و همچنین پورت های پرس��رعت در روستاهای این شهرستان 

خبر داد.
وی اظهار داشت: در راستای زمینه سازی برای دستیابی آحاد 
جامعه به اطالعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فراهم كردن 
امكانات برای دس��تیابی به اینترنت، تجهیزات DSLAM در 
كافوهای نوری تامین كننده ارتباطات تلفنی روستاهای غیاث 
آباد و باریكرسف، جمعا به میزان ۲۵۶ پورت نصب و راه اندازی 
شد. مدیر مخابرات شهرستان كاش��ان تصریح كرد: همچنین 
پورت های پرس��رعت منصوبه در روستای جوشقان استرك به 
میزان ۱۲۸ پورت توسعه یافت و واگذاری سرویس ADSL در 

این روستا مجددا به روز شد.

 پروژه متروی شاهین شهر 
امسال اجرایی می شود

ش��هردار شاهین ش��هر گف��ت: ب��ه دلیل اینك��ه پ��روژه مترو 
شاهین ش��هر به صورت مش��اركتی اس��ت، بنابراین امسال در 
 تالش��یم پروژه را از حالت ش��عار خارج و آن را وارد فاز اجرایی

 كنیم. 
علی اصغر ذاكری هرندی با بیان اینكه پروژه كمپینگ ش��رقی 
شاهین شهر از پل شهید سلیمان خاطر تا پل شهدای گرگاب به 
طول ۷ كیلومتر شروع شده است، اظهار داشت: در بهمن ماه سال 
گذش��ته كلیه مجوزهای این پروژه اخذ و پیمانكار آن مشغول 

كار عمرانی است.
وی از احداث اولین مجموعه فرهنگ س��رای خانواده در استان 
اصفهان و در شهر شاهین شهر با اعتبار اولیه ۱/۵ میلیارد تومان 
خبر داد و اف��زود: پیمانكار این پ��روژه از بهمن ماه فعالیت خود 
را شروع كرده اس��ت و امس��ال نیز برای تكمیل و بهره برداری 
 آن تا پایان س��ال ی��ک میلی��ارد توم��ان دیگر تامی��ن اعتبار

شده است.
ش��هردار شاهین ش��هر در خص��وص آخرین اقدام��ات صورت 
گرفته در موضوع متروی شاهین ش��هر اظهار داش��ت: متروی 
شاهین شهر در نیمه دوم س��ال ۹۲ از میدان استقالل اصفهان 
تا شاهین ش��هر ب��ه ط��ول ۱۷/۲ كیلومتر در ش��ورای ترافیک 
شهرهای كشور مصوب و ابالغ شد. وی با بیان اینكه در بودجه 
سال گذشته شهرداری شاهین شهر تصریح كرد: اعتباری برای 
 طراحی ف��از اول و دوم پروژه مترو شاهین ش��هر هزینه ش��ده 

است.

راه »شاه عباس«
 به »عالی قاپو« باز شد

 تنها مسیر ورودی »شاه عباس« به عمارت »عالی قاپو« در میدان 
نقش جهان بار دیگر باز شد.

فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی نقش جهان، با اشاره به انجام 
چهار فاز مرمتی روی این مس��یر تاریخی گفت:  این مسیر با ۵00 
میلیون تومان بازسازی شد و از این به بعد قرار است مكان ورودی 

توریست ها به میدان امام )ره( اصفهان باشد.
این مسیر به طول ۱3۵ متر از محدوده ی پشت عمارت »عالی قاپو« 
از جبهه ی غربی تا خیابان سپه را شامل می شود. این مسیر یک راه 
ورودی از پش��ت عمارت عالی قاپو و تنها مسیر ورودی شاه به این 
عمارت تاریخی بوده است كه مردم عادی تنها از مسیرهای دیگر 

منتهی به میدان؛ مانند مسیر »سعدیه« عبور و مرور می كردند.
عملیات مرمت این مس��یر تاریخی باقی مانده از دوره ی صفوی از 
سال ۱3۷4 آغاز شد و اكنون با پایان فاز چهارم پروژه، آن قرار است 

برای عبور و مرور گردشگران به این میدان جهانی استفاده شود.
این مسیر از نظر موقعیت جغرافیایی در مسیر دولت خانه ی صفوی 
بوده كه 3۸ كاخ را در خود داشته است؛ اما در حال حاضر كاخ هایی 
مانند »عالی قاپو«، »چهلستون«، »هشت بهشت«، »تاالر اشرف« 

و »تاالر تیموری« از آن تعداد باقی مانده اند. 

 شهر 10 هزار نفری 
کتابخانه ندارد! 

ش��هر گلش��هر از توابع شهرس��تان گلپایگان با ح��دود ۱0 هزار 
نفر جمعی��ت در مقول��ه فرهنگ ب��ا كمبودهای زی��ادی روبه رو 
اس��ت؛ از جمل��ه مهم  ترین این معض��الت كه مخصوص��ا جوانان 
 و نوجوان��ان این ش��هر ب��ا آن مواجه اند، نب��ود كتابخانه اس��ت.

گلش��هر از توابع شهرس��تان گلپایگان و منطقه ای ب��ا جوانان با 
استعداد و كوش��ا، چندین سال است كه به ش��هر تبدیل شده؛ اما 
با گذش��ت این س��ال ها هنوز فاقد حتی یک باب كتابخانه است 
و دانش آموزان و دانش��جویان این منطقه برای اس��تفاده از منابع 
كتابخانه ای مجبورن��د چند كیلومتر مس��یر را ط��ی كنند تا در 
 ش��هر گلپایگان بتوانند منابع م��ورد نیاز خود را جس��تجو كنند؛

ام��ا اس��تفاده از فض��ای مطالع��ه مانن��د مناب��ع نیس��ت ك��ه با 
 یك��ی دوب��ار رف��ت و آم��د به مرك��ز ش��هر بت��وان حل ك��رد و 
دانش آم��وزان این منطق��ه به ویژه پش��ت كنكوری ه��ا فضایی 
مناس��ب برای مطالع��ه ندارن��د و این در حالی اس��ت ك��ه برای 
 ش��هرهای باالی هزار نف��ر وجود ی��ک كتابخانه ضروری اس��ت.

علیرض��ا احم��دی، ریی��س اداره كتابخان��ه ه��ای عموم��ی 
گلپای��گان در مورد ای��ن مس��اله گف��ت: شهرس��تان گلپایگان 
دارای ۵ كتابخان��ه نه��ادی و ی��ک ب��اب مش��اركتی و ح��دود 
۵ ه��زار و ۲00 مت��ر مرب��ع فض��ای كتابخان��ه ای اس��ت كه در 
 ش��هرهای گلپای��گان و ی��ک ب��اب ه��م در گوگ��د ق��رار دارند.

وی اف��زود: افرادی ك��ه عضو كتابخانه ها هس��تند م��ی توانند از 
منابع موجود مانند؛ كتاب های درس��ی، غیردرسی، خطی و كتب 
 مرجع و همچنی��ن فضای مناس��ب كتابخانه ها اس��تفاده كنند.

ریی��س اداره كتابخان��ه ه��ای عموم��ی گلپای��گان تصری��ح 
كرد: اما گلش��هر یكی از ش��هرهای تابع شهرس��تان ب��ا جمعیت 
چن��د ه��زار نف��ری از وج��ود ی��ک كتابخان��ه عموم��ی محروم 
اس��ت و جوان��ان این منطق��ه ك��ه از ه��وش و اس��تعداد باالیی 
 ه��م برخوردارن��د از خدم��ات كتابخان��ه ب��ی به��ره هس��تند.

وی با اش��اره به تالش های صورت گرفته در جهت ایجاد كتابخانه 
در این شهر اظهار داشت: مدتی پیش شهرداری گلشهر ساختمانی 
را برای ایج��اد كتابخانه واگذار ك��رد كه البته ای��ن امر به صورت 
واگ��ذاری حق انتفاع این س��اختمان ب��ه مدت 30 س��ال و برای 
اس��تفاده نهاد كتابخانه ها ص��ورت گرفت تا در آینده با س��اخت 
 یک مجتمع مناس��ب كتابخانه به س��اختمان جدید منتقل شود.

احم��دی گف��ت: ام��ا ای��ن س��اختمان قدیمی ب��ود و نی��از به 
تعمیر و بازس��ازی داش��ت كه البت��ه تاكنون 30 درص��د كار آن 
انجام ش��ده؛ اما هنوز بس��یار كار دارد و ادامه بازس��ازی فیزیكی 
 ای��ن س��اختمان و همچنی��ن تجهی��ز كتابخان��ه هزین��ه های

 بسیار دارد.
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س��ونامی تخریب آثار تاریخی و فرهنگی شهرس��تان 
گلپایگان به بیخ گوش اداره میراث فرهنگی این ش��هر 
رسید و ش��مارش معكوس برای تخریب آثار باقیمانده 
آغاز شد. به گزارش زاینده رود به نقل از مهر، بنای مناره 
آجری سلجوقی در زمره بلندترین مناره های قرن پنجم 
هجری قمری و دارای دو در است و در درون آن پلكانی 
تعبیه شده است. قسمت های پایین و باالی مناره دارای 
كتیبه آجری است كه این كتیبه به خط كوفی نوشته 
ش��ده و فاقد تاریخ و متن كتیب��ه آن از آیات كالم اهلل 

مجید است.
 این مناره با قدمتی هزار س��اله در برابر عوامل طبیعی

 » زلزله، باد، باران، سرما و گرما« سرفراز برجای مانده و از 
جمله بلندترین مناره های ایران است كه از طریق دو راه 
پله دورانی با ۶4 پله به باالی مناره می توان صعود كرد. 
به گفته رضا بیات، یكی از دوستداران میراث فرهنگی 
شهرستان گلپایگان مناره گلپایگان از زمان سلجوقیان 
است و برخی ساختمان آن را با ساختمان مسجد جامع 
و بازار چهارس��وق گلپایگان همزم��ان می دانند. وی با 
اشاره به اینكه مردم ش��هر گلپایگان تا حدود 40 سال 
قبل خاك دستی خود را از اطراف مناره تامین می كردند 
ادامه داد: در اطراف این مناره  قطعه های ظروف سفالین 
 شكسته نیز دیده می شد و آن محل را چاله های پامناره 
می گفتند.این دوستدار میراث فرهنگی كه معتقد است 

مناره س��لجوقیان گلپایگان به عنوان راهنمایی برای 
كاروانیان بوده است افزود: باالی این مناره چراغ هایی 
را می كرده اند و از این طری��ق كاروانیان راه خود را پیدا 

می كردند.
وی اضافه كرد: بعد از خیابان كش��ی چون خیابان چند 
متری از جاده قافله فاصله پیدا كرد، زمین های اطراف 
مناره را با قسمتی از جاده قدیم به مالكان آن محدوده 
واگذار كردند.بیات قرار گرفتن س��اختمان نمایندگی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
گلپایگان و واحد حفاظت س��ازمان، در مجاورت مناره 
سلجوقی را باریكه نور امیدی برای حفظ این اثر تاریخی 
ارزشمند دانس��ت و گفت: در نگاهی اجمالی می توان 
امیدوار بود كه استقرار این نمایندگی در كنار این مناره 
می تواند قوت قلبی برای دوستداران میراث فرهنگی 
باشد و اما این در حالی اس��ت كه این روزها خبرهایی 
ناش��ی از بی كفایتی در نگهداری از این اثر تاریخی به 

گوش می رسد.
حری�م آث�ار تاریخ�ی در گلپای�گان حفظ 

نمی شود
وی با اشاره به گودبرداری  هفت متری در چند قدمی 
مناره هزار ساله سلجوقیان در گلپایگان، اظهار داشت: 
این اقدام در ادامه تخریب و نابودی آثار فاخر فرهنگی 
و تاریخی شهرس��تان گلپایگان، پ��س از گودبرداری 

در پایه های شرقی مس��جد جامع در فروردین ماه سال 
جاری و كوتاه آمدن دس��تگاه های مس��وول و مصلحت 
اندیش��ی مدعیان دفاع از حقوق مردم و تاریخ و فرهنگ 
شهرستان اتفاق افتاده اس��ت.بیات بابیان اینكه مصالح 
خش��ت و گل این بنای با عظمت و سقف های تیر چوبی 
خانه های تاریخی شهرستان گلپایگان قربانی مصلحت 
اندیشی و بی تدبیری ها شده اند، ادامه داد: در این راستا 
باید توجه داشته باشیم كه در آینده ای نزدیک فاضالب 
مجموعه تجاری در حال س��اخت پی این بنای تاریخی 
را در آینده ای نزدیک نابود خواهد ك��رد. وی با تاكید بر 
اینكه متاسفانه در شهرستان گلپایگان حریم آثار تاریخی 
دستخوش برخی از منفعت طلبی ها می شود، ادامه داد: 
در این راستا امیدواریم مسووالن استانی نسبت به این امر 

اهتمام ویژه ای داشته باشند.
هرگونه ریزش را پاسخگو خواهیم بود

اما در این می��ان مهدی نوبخ��ت، ریی��س اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلپایگان كه معتقد 
اس��ت گودبرداری صورت گرفته در كنار مناره سلجوقی 
گلپایگان قبال هم بوده است و به چشم شهروندان دیده 
نمی شده است، گفت: تنها س��ه متر از گودبرداری انجام 
شده مربوط به ساخت و س��از جدید است.وی كه معتقد 
است س��اخت مجتمع تجاری در فاصله س��ه متری اثر 
تاریخی هزار س��اله امری ضروری اس��ت، ادامه داد: این 
محل خرابه باشد بهتر اس��ت یا در آن اقدامی نو صورت 
گیرد؟رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی گلپایگان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینكه آیا 
كاربری مناسبی برای ساماندهی اطراف مناره سلجوقی به 
منظور توسعه گردشگری در نظر گرفته شده است، افزود: 
در این زمینه باید یادآور ش��وم كه قرار شده است طبقه 
باالیی مجتمع تجاری در دست ساخت سفره خانه سنتی 
راه اندازی شود.وی ادامه داد: در این راستا باید یادآور شوم 
كه هر گونه ریزش��ی بر اثر گودب��رداری در اطراف مناره 

سلجوقی را پاسخگو خواهیم بود.
برخورد ب�ا گودبرداری ها در حری�م بناهای 

تاریخی گلپایگان
فریدون اللهیاری، مدیركل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینكه قبال 
هم گودبرداری در كنار مس��جد جامع گلپایگان صورت 
گرفته است گفت: در خصوص س��اخت و ساز در حریم 
این مسجد برخورد الزم صورت گرفت و بناهای ساخته 

شده تخریب شد.
وی ادامه داد: پس از تخریب بناهای غیر مجاز س��اخته 
شده در حریم مسجد جامع گلپایگان ساخت مجدد این 

بناها با نظارت میراث فرهنگی در حال پیگیری است.
مدیركل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
اس��تان اصفهان در خصوص مناره س��لجوقی گلپایگان 
نیز گفت: این اقدام در بیخ گوش میراث فرهنگی صورت 

گرفته و مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

تهدید بنای آجری سلجوقی در گلپایگان؛ 

گودبرداری، به جان مناره هزار ساله افتاد
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 موضوع: آگهي مناقصه عمومي
 شماره آگهي : 87340003  شماره مجوز: 1394-640

آگهی مناقصه 94/15

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان 

-  شماره تقاضا: 20718-20342
-  دستگاه مناقصه گزار : شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز            

-  موضوع مناقصه :خريد Insulating joint طبق مشخصات ذيل از سازندگان داخلي

شركت مخابرات اس�تان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرس�تان گلپايگان با برآورد 3/400/000/000 ريال 
)سه ميليارد و چهارصد ميليون ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 136/000/000 ريال را به صورت مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار 

واگذار نمايد.
لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.
از تاريخ 94/2/15 لغايت 94/2/24 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داش�تن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به 
حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واريزی 13000801127192( به اين ش�ركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره 
 WWW.TCI.ir و يا WWW.TCE.ir 2 – اطاق 216 – مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتی شركت
مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اس�ناد فرصت دارند 
پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يک مخابرات اس�تان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضیح اینکه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف ايرانی 

ميسر خواهد بود.

-  محل اخذ اسناد مناقصه : اصفهان - كيلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد-اداره مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز  امور كاال - تلفن 36278205-35052192-031 / نمابر 021-81314571
-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه  255/000/000ريال)دويست و پنجاه و پنج ميليون ريال(

-  مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگي : حداكثر 14 روز از تاريخ انتشار آگهي 
 -  محل تحويل پاكت مناقصه : دبيرخانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشاني فوق -  پاكت هاي مناقصه شامل پاكت هاي الف- ب -ج و در يک پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي باشد.-  ارائه 

اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده)روزنامه رسمي(براي شركت ها و سازندگان داخلي الزامي است.
فرآيند مناقصه: عمومي-يک مرحله اي

-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز ايران منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان 
حداقل يک سال ارائه نمايد.   

 -  متن قرارداد تيپ شامل 11 صفحه در سايت موجود مي باشد.    -  اطالعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل موجود مي باشد.
WWW. SHANA. IR            WWW. NIGC – NIGTC. IR        http://iets.mporg.ir       WWW.NIGC-DIST2 .       

 روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره قلمشرح کاال واحدتعداد
INSULATING JOINT
CLASS 600, BUTT  WELDING  ENDS, MONO  BLOCK CONSTRUCTION  TYPE 
ACCORDING TO ANSI B31.8 FOR GAS PRESSURE PIPING WITH  DESIGN FACTOR OF 
0.4 AND MAX. PRESSURE OF1050 PSI. CONFORMING TO  IPS-M-TP-750-PART 8

IR

NO42                42” Í 0.688” W.T-API 5L- Í65 1

NO36                 36” Í 0.688” W.T- API  5L - Í702

NO30                 30” Í 0.688” W.T – API 5L - Í 653

SIZE (IN)                       MATCHING PIPE (IN)

2

4

3

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان:

رشد طرح های خود اشتغالی در کمیته امداد
 رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان:

کارگران باید سبد کاال دریافت کنند
مدیر كمیته امداد شهرس��تان اصفهان با بیان اینكه یک هزار و 
۵44 طرح خود اشتغالی در س��ال گذشته صورت گرفته است، 
گفت: در زمینه جذب اعتبارات اجرای طرح نس��بت به س��ال 

گذشته، رشد ۶0 درصدی وجود داشته است.
 علي جعفري با اش��اره به اج��رای یک ه��زار و ۵44 طرح خود 
اش��تغالی با مبلغ ۱44  میلیارد ریال از محل اعتبارات امدادی 
و بانكی در س��ال ۹3، گفت: بیشترین گروه ش��غلی اجرا شده 
 را طرح های صنفی، صنعتی و خدماتی فنی ش��امل مي ش��ود.

وي تصریح كرد: تع��داد طرح های اجرا ش��ده از ابتدای فعالیت 
كمیته ام��داد تاكنون ب��ه ۱۶  ه��زار و ۶۲0 طرح رس��یده كه 
 از ای��ن تعداد ۶ ه��زار و ۵3۲ ط��رح، تحت نظارت می باش��ند . 

مدیر كمیته امداد شهرستان اصفهان با بیان اینكه نظارت فنی 
بر طرح های اجرا ش��ده یكی از ویژگی های خاص فعالیت های 
كمیته امداد اس��ت، افزود: این نظارت ها در س��ه مرحله شامل 

قبل از اج��را، حین اج��را و بع��د از اجرا ب��وده و در این راس��تا 
 تع��داد  ۱۶   ه��زار و 3۵0 مورد نظارت فنی انجام ش��ده اس��ت . 

جعفری به رش��د ۶0 درصدی در زمینه جذب اعتبارات اجرای 
طرح، نسبت به سال گذشته اشاره كرد و گفت: در زمینه اجرای 
 سرفصل مختلف آموزشی نیز رشد ۸۲ درصدی تحقق یافته است . 

وي در ادام��ه تولی��دات فرش در س��ال گذش��ته را ۱۱۶ تخته 
فرش عنوان كرد و اف��زود  : این فرش ها كه به مت��راژ 4۵۲ متر 
و ب��ه ارزش 4۹0 میلیون تومان ب��وده، درفروش��گاه تولیدات 
 خودكفای��ی كمیته ام��داد اصفهان به فروش رس��یده اس��ت . 

   مدیر كمیته امداد شهرستان اصفهان در زمینه حرفه آموزی و 
كاریابی به شركت تعداد ۶۷۷ نفر در كالس آموزش بلند مدت، 
۷۱۸نفر در كالس آموزش كوتاه مدت و كارآفرینی، 4۲۵ نفر در 
كالس حرفه آموزی دانش آموزی و دبیرستانی، ۱4 نفر تعامل با 

كارفرمایان و 3۵نفركاریابی انجام شده اشاره كرد.

 رییس كان��ون انجمن های صنف��ی كارگران اس��تان اصفهان با 
تاكید بر اینكه كارگران زیر خط فقر نیستند؛ بلكه زیر خط مرگ 
هس��تند، گفت: س��بد كاال باید به كارگران تعلق گی��رد؛ چرا كه 
 جزء قشر آس��یب پذیر هس��تند.علی یزدانی در انتقاد از سخنان

 فیروز آبادی، قائم مقام وزیر تعاون، كار و رفاه جتماعی درباره شش 
مرحله توزیع سبد كاال در سال ۹4، اظهار داشت: سبد كاال در سال 
گذشته سه بار به اقشار آسیب پذیر داده شد؛ اما متاسفانه كارگران 
از دریافت آن بی بهره شدند و جای تعجب دارد كه چرا كارگران با 
این درآمد پایین را جزء این قشرآسیب پذیر حساب نمی كنند.وی 
تاكید كرد: كارگران كشور زیر خطر فقر نیستند؛ بلكه زیر خط مرگ 
هستند؛ چرا كه بر اساس آمارهای وزارتخانه های مسوول، خط فقر 
كشور حداقل دو میلیون تومان اعالم شده و حقوق ۷00 هزار تومانی 

كارگران از یک سوم این رقم نیز كمتر است.
این فع��ال كارگ��ری با تاكید ب��ر اینك��ه اجاره به��ا و هزینه های 

زندگ��ی ی��ک كارگر ب��ا دس��تمزد ناچیز ی��اد ش��ده همخوانی 
ندارد، ی��ادآور ش��د: س��بد كاال می تواند بخش��ی از مش��كالت 
تامین مواد غذای��ی این زحمت كش��ان را كاهش ده��د و جای 
تعج��ب دارد، وزارتخانه متول��ی امور كارگری كه خود مس��وول 
 توزیع این س��بد اس��ت، چرا به این قش��ر بی توجه��ی می كند. 

 یزدانی درباره آمار اش��تغال ذكر شده ادامه داد: منكر ایجاد شغل 
جدید نیستیم؛ اما آمار بر اس��اس رقم تمامی بیمه شدگان تامین 
اجتماعی در سال ذكر شده است، به بیان بهتر افراد زیادی به صورت 

آزاد بیمه واریز كرده اند كه نباید شاغل محسوب شوند.
وی از كاه��ش دو درص��دی حقوق بازنشس��تگان انتق��اد كرد و 
گفت: افزایش حقوق این قشر نیز بر اساس رقم افزایش دستمزد 
س��االنه باید انجام ش��ود؛ اما هی��ات دولت علی رغ��م مخالفت 
 وزی��ر كار، تعاون و رف��اه اجتماعی ب��ه این موض��وع بی توجهی 

كرده است.



يادداشت

تحلیلی

 چشم انداز ساخت داخل
 در دوران پس از تحريم

رییس هی��ات داوری انجمن س��ازندگان صنع��ت نفت گفت: 
س��ازندگان داخلی ما باید به حدی رش��د کرده و به خود ایمان 
داش��ته باش��ند که پس از رفع تحریم ها و ورود ش��رکت های 
خارجی نیز بتوانند نیازهای صنعت نفت را تامین کنند که در غیر 
این صورت، صنعت نفت نیازهای خود را از شرکت های خارجی 

تامین خواهد کرد.
 عضو هیات رییسه انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت با 
اشاره به مشکالت نظام بانکداری برای ساخت داخل گفت: باید 
شرایط به گونه ای فراهم شود که به محض درخواست سازندگان 
برای آنها ال.سی بانکی باز ش��ود تا بتوانند از تسهیالت استفاده 

کنند.
رضا خیامیان با اشاره به حمایت وزارت نفت از سازندگان داخلی، 
اظهار داشت: مدیران فعلی صنعت نفت، سوابق خوبی در حمایت 

از ساخت داخل در سال های گذشته داشته اند.
رییس هیات داوری انجمن سازندگان صنعت نفت، خاطرنشان 
کرد: البته ب��ه دلیل کاهش درآمدهای ملی، تع��داد پروژه های 
ساخت صنعت نفت در دو سال اخیر، کاهش پیدا کرده و به همین 

دلیل امکان دارد که این حمایت، جلوه زیادی نداشته باشد.
این فعال صنعت نفت اضافه کرد: از جمله اقدامات مثبت وزارت 
نفت در دوران جدید مدیریت، ابالغ شیوه نامه حمایت از ساخت 
داخل توس��ط وزیر نفت بوده که اقدامی مهم و حایز اهمیت در 
حمایت از س��اخت داخل به ش��مار می رود. در صورت اجرای 
کامل این ش��یوه نامه، بخش زیادی از مش��کالت سازندگان و 

تولیدکنندگان بخش خصوصی رفع خواهد شد.
رییس سابق هیات مدیره انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با اش��اره به تغییر رویکرد وزارت نفت در حمایت از ساخت 
داخل، افزود: اخیرا برای تعدادی از پروژه های نفتی از جمله در 
میادین آزادگان، از سازندگان بخش خصوصی دعوت شد، این 
درحالی اس��ت که در گذش��ته چنین حمایتی انجام نمی شد و 

بخش خصوصی را به این پروژه ها راه نمی دادند.
خیامیان در بخش دیگری با اش��اره به چشم انداز ساخت داخل 
در دوران پس از تحریم، گفت: در حال حاضر موضوع مهم، این 
اس��ت که پس از رفع تحریم ها چه اتفاقی در حوزه ساخت رخ 
خواهد داد و اینکه سازندگان داخلی چه جایگاهی در آن دوران 

خواهند داشت.
خیامیان با بیان اینکه از جمله راهکارهای آماده شدن سازندگان 
داخلی برای دوران پس از تحریم، ش��راکت آنها با شرکت های 
بزرگ بین المللی است، اظهار داشت: سازندگان داخلی از طریق 
شراکت با شرکت های معتبر خارجی هم می توانند به دانش فنی 
آنها دست پیدا کنند و هم قادر خواهند بود در پروژه هایی که آنها 

در صنعت نفت ایران دراختیار می گیرند، سهیم شوند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه رف��ع تحری��م ه��ا ب��ه س��ود 
خواه��د  آن  رش��د  باع��ث  و  اس��ت  داخ��ل  س��اخت 
 ش��د، اف��زود: س��ازندگان داخل��ی نبای��د از بازش��دن 
درب های کش��ور بهراس��ند؛ بلکه باید خود را ب��رای آن دوران 

آماده کنند.
س��ازندگان  انجم��ن  مدی��ره  هی��ات  س��ابق  ریی��س 
تجهی��زات صنع��ت نف��ت ب��ا خاطرنش��ان ک��ردن اینک��ه 
ورود ش��رکت ه��ای خارج��ی باع��ث ایج��اد فض��ای رقاب��ت 
 در صنع��ت نفت م��ی ش��ود، اضاف��ه ک��رد: باید ی��ک فضای 
رقابت آمیز منصفانه در داخل کشور ایجاد شود که براساس آن، 

شرکت های توانمند ایرانی فعالیت های خود را توسعه دهند.
خیامیان اضافه کرد: متاسفانه در گذشته، امکان رقابت منصفانه 
 داخلی ها با خارجی ها وجود نداشت و امتیازات فراوانی به نفع 
 ش��رکت های خارجی در نظ��ر می گرفتن��د؛ به عن��وان مثال 
ش��رکت های خارجی ب��ه راحتی می توانس��تند از ال.س��ی و 
تسهیالت بانکی استفاده کنند؛ اما شرکت های ایرانی به ال.سی 

دسترسی نداشتند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت 
داخل، می تواند نقش مهمی در حمایت از ساخت داخل داشته 
باشد، اظهار امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه رسیده و فضای 
اقتصادی باز ش��ود و همزمان با آن نیز حمایت از ساخت داخل 

نیز تقویت شود.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در بخش دیگری 
از این گفت وگو با اشاره به مشکالت نظام بانکداری برای ساخت 
داخل، تصریح کرد: باید ش��رایط به گونه ای فراهم ش��ود که به 
محض درخواست سازندگان برای آنها ال.سی بانکی باز شود تا 

بتوانند از تسهیالت مورد نظر استفاده کنند.
این فعال صنعت نفت همچنین با اشاره به معضل تضامین بانکی، 
خاطرنش��ان کرد: یکی از مش��کالت بزرگ س��ازندگان داخلی 
صنعت نفت بحث تضامین بانکی است که هنوز چاره ای برای آن 

اندیشیده نشده است.
خیامیان با بیان اینکه پروژه های صنعت نفت از طریق مناقصه 
واگذار می شود، افزود: برای شرکت در مناقصات و اخذ قرارداد 
چندین ضمانت نامه باید توسط سازندگان داده شود که تهیه آن 

بسیار مشکل ساز است.
وی گفت: به عنوان مثال، براس��اس قوانین بانکی به شرکتی که 
دارای چک برگشتی باشد، ضمانت نامه نمی دهند و این در حالی 
اس��ت که به دلیل پرداخت نکردن مطالبات توسط کارفرمایان 
 دولتی و کمبود نقدینگ��ی، امکان دارد چک ما برگش��ت داده 

شود.
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این که در کشورهای همسایه ما، س��ازندگی، تجارت، آموزش 
و تولید به سرعت در حال توسعه اس��ت، به خاطر برخورداری 
آن ها از مزیت رقابتی باالتری در این حوزه ها نیست؛ بلکه این 
کشورها با استفاده از مدل مناسب توانسته اند ذی نفعان را در 

این حوزه ها جذب کنند.
به نظر می رسد در ش��رایط موجود درکشور سه موضوع اصلی 
باید در توسعه کش��ور مورد توجه قرار گیرد. اول تعیین هدف، 
دوم معرفی برنامه به منظور رسیدن به اهداف و سوم تسری این 
برنامه به تمامی اقشار جامعه به نحوی که آحاد مردم از وظیفه 

و نقش خود در توسعه کشور آگاه باشند.
در تعیین هدف خوشبختانه این موضوع در ایران 1404 تبیین 
و معرفی شده است و می توان آن را یک هدف میان مدت برای 
 کشور دانست. س��مت و سوی حرکت کش��ور مشخص شده و 
می دانیم که حداقل در س��ال 1404 در چه موقعیتی خواهیم 

بود.
برنامه پلی اس��ت که م��ی تواند م��ا را از وضعی��ت موجود به 
وضعی��ت مطل��وب ک��ه همان ه��دف طراحی ش��ده اس��ت 
برس��اند؛ بنابرای��ن توج��ه ب��ه تنظی��م صحی��ح آن و کنترل 
لحظ��ه ب��ه لحظ��ه و اطمین��ان از درس��تی اج��رای آن یکی 
از مهمتری��ن ابزاره��ا ب��رای رس��یدن به ه��دف اس��ت.  این 
برنام��ه در برخی کش��ورها به ص��ورت میان مدت )5 س��اله( 
 و کوتاه مدت )یک س��اله( یا همان بودجه تنظیم می ش��ود و 
بخش ه��ای مختل��ف جامع��ه مس��وولیت اج��رای آن را بر 
عهده دارند.اما آنچه ک��ه در اجراء برنامه ض��روری به نظر می 
 رس��د، لزوم توجه به تغییرات بس��یار زیاد محیطی اس��ت که 

می تواند اجراء برنامه را با مش��کالت فراوان مواجه س��ازد، در 
حقیقت هر کش��ور در یک محیط کالن که اعم از محیط های 
مختلف از جمله محیط سیاسی )داخلی و بین المللی(، محیط 
قانونی، محیط طبیعی، محیط نظامی، محیط رقبا و ...تشکیل 
 ش��ده اس��ت و باید بتواند با توجه به تاثیری که دائما از محیط 
 می گیرد و در بس��یاری م��وارد مانع حرکت در مس��یر برنامه

 می شود، مقاومت کرده و بر محیط فائق آید.
بنابراین در حوزه های مختلف باید بتوانی��م برنامه ریزی را به 
شکلی طراحی کنیم که کمترین تاثیر را از محیط گرفته و یا در 
صورت تاثیر از محیط بتواند به شکل مثبت و به سمت تقویت 

خود حرکت  کند.
یک��ی از بهترین ش��یوه ه��ای تنظی��م برنام��ه اس��تفاده از 
تجربی��ات و الگوهای��ی اس��ت ک��ه کش��ورهای مختل��ف به 
وس��یله آن توانس��ته ان��د، چه��ار ح��وزه اقتص��ادی بزرگ 
از جمل��ه تولی��د، بازرگانی، س��ازندگی و آم��وزش را به پیش 
 ببرند. ای��ن الگوها )مدل ها( امروزه به ش��کل قال��ب هایی در 
آم��ده اند ک��ه تمام��ی ذینفع��ان این ح��وزه ها کام��ال با آن 
آش��نایی یافته و در بس��یاری از موارد می ت��وان گفت که در 
صورت اس��تفاده از قال��ب هایی ج��ز قالب های اس��تاندارد و 
تعری��ف ش��ده، ذینفع��ان ک��ه ب��ه عن��وان مث��ال در حوزه 
س��ازندگی همان کارفرمایان، س��رمایه گذاران، پیمانکاران، 
 توس��عه دهن��دگان و نهایت��ا به��ره ب��رداران هس��تند،

 نمی توانند به درستی وظیفه و نقش خود را تعریف و در آن قرار 
گیرند.این یکی از موضوعات مهم در جامعه امروزی ما اس��ت.

اینکه در کشورهای همس��ایه ما، سازندگی، تجارت، آموزش و 

نیز تولید به سرعت در حال توسعه است، از آن جهت نیست که 
آن ها در حوزه های فوق از مزیت رقابتی باالتری نس��بت به ما 
برخوردار هستند؛ بلکه این کشورها با استفاده از مدل مناسب 

توانسته اند ذینفعان حوزه های مورد نظر را جذب کنند.
در این مدل ها به تناسب مشارکت هریک از ذینفعان در پروژه 
نتیجه ای که برای همه آنها اصطالحا نتیجه یک برنده را دارد، 
طراحی ش��ده اس��ت و با قرار گرفتن در آن نقش م��ی توانند 

انتظارات خود را برآورد کنند.
وظیفه دولت امروزه در سراسر دنیا فقط ارائه مدل های درست 
در حوزه های گوناگون اقتصادی اس��ت، هر کجا مدل درست 
ارائه شده است، شاهد پیروزی و موفقیت در آن حوزه هستیم. 
وظیفه دولت در اداره یک کشور ساختن آن نیست. اگر دولت 
مدل درستی ارائه کند، کشور با استفاده از فرزندان خود ساخته 
خواهد شد.به عنوان مثال، در حال حاضر شاهد هستیم که در 
همس��ایگی ما، ترکیه، آذربایجان، عراق، امارات متحده عربی، 
قطر و ... به سرعت در حال پیشی گرفتن از یکدیگر و سازندگی 
کشور خود هستند. به عنوان مثال ساخت فرودگاه بین المللی 
در این کش��ورها با ظرفیت ه��ای گوناگون و خی��ره کننده به 

سرعت در حال آنجام است.
آیا می دانید در همس��ایگی ما، ترکیه ، چ��ه اتفاقاتی در حال 
روی دادن اس��ت؟ با وجود فرودگاهی زیبا و قاب��ل توجه این 
کش��ور تصمیم به س��اخت فرودگاه جدیدی گرفته اس��ت که 
برخی از مشخصات آن عبارت است از: 76،5 میلیون متر مربع، 
پارکینگی با ظرفیت 25 هزار اتومبیل، 6 باند هواپیما، 181 پل 
مسافری، 271 پارکینگ هواپیما،  ظرفیت 90 میلیون مسافر 
در سال ، ظرفیت 150 میلیون مس��افر در صورت تمام تمامی 

فازها قابل افزایش تا 200 میلیون نفر مسافر.
این پروژه  صد هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون و 5000 

نفر اشتغال غیر مستقیم به همراه دارد.
22 میلیارد دالر درآمد در 25 س��ال آتی برای ترکیه به همراه 
خواهد داشت.این فرودگاه س��ومین فرودگاه بین المللی شهر 
استانبول اس��ت.مثال های فراوان دیگری از پروژه های بزرگ 
منطقه قابل ذکر است، که بیشتر به تاسف خواهد انجامید، به 
نظر شما این پروژه های بزرگ با مدیریت دولت به عنوان یک 

کارفرما و یا سرمایه گذار امکان پذیر است؟
این گونه پ��روژه های بزرگ هرگ��ز نمی تواند توس��ط دولت 
س��رمایه گذاری و بهره برداری ش��ود.دولت صرف��ا اگر بتواند 
مدل مناس��ب برای س��اخت یک ف��رودگاه بین الملل��ی ارائه 
کن��د، هم��ه ذینفعان ای��ن پ��روژه به س��رعت خ��ود را برای 
مذاک��ره و آغ��از کار آماده خواهن��د کرد، الزم نیس��ت دولت 
برای س��اخت ای��ن گونه پ��روژه ها س��رمایه گ��ذاری و حتی 
نگ��ران تامین بودج��ه آن باش��د. جالب اس��ت بدانیم.ممکن 
 اس��ت س��والی که به وج��ود آید ای��ن باش��د ک��ه در چنین 
پروژه های مل��ی و ب��زرگ )Mega Project( موضوعاتی از 
قبیل امنیت و حراست از مرزهای هوایی شاید نتواند در اختیار 

بخش های غیر دولتی قرار گیرد؟
پاس��خ این جاس��ت ک��ه در این گون��ه مدل ه��ا که ب��ار ها و 

بارها در سراس��ر جه��ان به اج��راء در آمده اس��ت، نظر دولت 
و بخ��ش هایی که مس��وولیت حراس��ت از ح��وزه های تحت 
 نظر خ��ود را دارن��د به بهترین ش��کل تامین ش��ده اس��ت و

 بخ��ش ه��ای ی��اد ش��ده عم��ال در اختی��ار ذینف��ع اصلی 
خ��ود ق��رار دارد.در صورت��ی ک��ه ام��روزه دولت ه��ا بتوانند 
 ب��ا مدیری��ت خ��ود و اتکاء ب��ه مناب��ع خ��ود در کش��ورها و

 پایتخت های خود فرودگاه بسازند، اداره این فرودگاه موضوع 
دیگری اس��ت که حتما از توان دولت ها خارج اس��ت.در مدل 
صحیح س��اخت ف��رودگاه، جالب اس��ت بدانیم ک��ه طراحی، 
س��رمایه گذاری، س��اخت و بهره برداری همگی در داخل یک 
مدل پیش بینی ش��ده اس��ت، از آنجا که طراحی این فرودگاه 
توس��ط گروهی انجام می ش��ود که  در نهایت به��ره بردار نیز 
خواهد بود و یا س��رمایه گذار توس��ط گروهی صورت خواهد 
گرفت که برای از دست دادن یک روز برای خود جرائم بزرگی 

مشخص کرده است.
بنابرای��ن، طب��ق آنچ��ه ک��ه در کش��ورهای ب��زرگ دی��ده 
 ایم، طب��ق برنام��ه ری��زی و در مدت دو س��ال ب��زرگ ترین 
فرودگاه ه��ای دنیا س��اخته و آماده پرواز ش��ده ان��د، از همه 
مهمت��ر به��ره ب��رداری و اقتص��ادی نم��ودن ف��رودگاه ها و 
 افزای��ش ذینفع��ان ای��ن گونه پ��روژه ه��ا، باعث می ش��ود،

 بهره برداران بهترین نوع ارتباط با ش��رکت ه��ای هواپیمایی 
ب��زرگ در دنی��ا را ب��ر ق��رار نماین��د و در توس��عه اقتصادی 
 پروژه س��هیم باش��ند.در ح��ال حاضر به��ره ب��رداران بزرگ

 فرودگاه های جهان، دست کم 200 شرکت هواپیمایی بزرگ 
را می توانن��د در فرودگاه های جدید و در دس��ت احداث خود 

برای پروازهای آتی برنامه ریزی کند.
اهمیت ارائه م��دل صحیح در این حوزه صرفا به س��اخت یک 
فرودگاه بر نمی گردد. ساخت پروژه های بزرگ در یک کشور 
می تواند تاثیر فراوانی در توسعه تولید، اشتغال، بازرگانی و ... 
خواهد داش��ت، بنابراین می توان ادعا نمود در صورت انتخاب 
مدل صحیح در ح��وزه های اقتصادی، نه تنه��ا آن بخش ویژه 
مورد توجه قرار خواهد گرفت، بلکه س��ایر حوزه های کالن و 
خرد نیز متاثر خواهد بود.البته این موضوع صرفا یک مثال بود، 
در حوزه های آموزش، تولید و تجارت هم وضع به همین منوال 
است، دولت باید بتواند در حوزه های فوق مدل های صحیح را 
با توجه به شرایط محیطی شناس��ایی و در حوزه های یاد شده 
معرفی نماید، این معرفی صحی��ح برای جذب ذینفعان واقعی 

کافی خواهد بود.
 در این ج��ا می ت��وان ادعا کرد ک��ه انتخاب م��دل صحیح در

 حوزه ه��ای آموزش، تولی��د، بازرگانی و س��ازندگی می تواند 
خدمتی بزرگ برای دولت ها فرض شود. فرصتی کوتاه که تنها 
در 4 الی 8 سال می تواند باعث تحولی بزرگ در کشور ها گردد.

با این توضی��ح می توان دریاف��ت که واقعا یک��ی از بزرگترین 
وظایف دولت معرفی مدل های صحیح در حوزه های مختلف 
 اس��ت، این مدل ها صرفا در ح��وزه اقتصادی نیس��ت و حتی

 می تواند در ح��وزه های فرهنگی، اجتماع��ی و ... مورد توجه 
قرار گیرد.

ضرورت توجه فوری به مدل های نوين اقتصادی؛

اقتصاد را خالقان مدل قبضه کردند

 ارزيابی مثبت صندوق 
بین المللی پول از ارزش ين

 نفت ايران، 
60 دالری می شود

صندوق بین المللی پول در حال نزدیک شدن به اعالم این نتیجه است که 
برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته، نرخ برابری یوان چین در 
مقابل سایر ارزها منصفانه است. چین در سال های گذشته برای تقویت 
نرخ رشد اقتصادی خود، ارزش یوان را پایین نگه داشته بود تا صادرات آن 
افزایش پیدا کند. آمریکا بارها نارضایتی خود از این مساله را به چین اعالم 
کرده بود و از این کشور خواس��ته بود تا جلوی تغییرات آزادانه نرخ ارز را 
نگیرد. چین اخیرا، سیاست توسعه اقتصادی خود را از صادرات محور به 
تقاضای داخلی محور تغییر داد تا مانع تاثیر بحران های اقتصادی جهانی 
بر اقتصاد این کشور شود. با این کار، نیاز چین به استفاده از سیاست پایین 
نگه داشتن ارزش یوان کاهش یافت. صندوق بین المللی پول قرار است 
ظرف ماه های آینده، رسما، نتیجه ارزیابی خود در مورد یوان را در گزارش 

این صندوق از اقتصاد چین گزارش کند.

قیمت نفت سبک ایران در میان انواع ش��اخص های نفت خام رکورد زد و 
به 59 دالر و 69 سنت برای هر بشکه رسید و پیش بینی می شود به زودی 
به 60 دالر برسد. قیمت نفت س��بک ایران در هفته منتهی به 24 آوریل با 
 چهار دالر و 18 سنت افزایش بیشترین رش��د قیمت نفت را در میان انواع 
شاخص های نفت خام تجربه کرد و به 59 دالر و 69 سنت برای هر بشکه 
رسید و پیش بینی می شود به زودی به 60 دالر برسد. به گزارش امور اوپک 
و روابط با مجامع انرژی، همچنین قیمت نفت سنگین ایران با چهار دالر و 
6 سنت افزایش به 57 دالر و 29 س��نت برای هر بشکه رسید، در حالی که 
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای امسال تاکنون 49 دالر و 68 
سنت برای هر بشکه بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی 
به 24 آوریل س��ه دالر و 70 س��نت افزایش یافت و به 59 دالر و ٣0 سنت 

برای هر بشکه رسید.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از افزایش 241 میلیون 
دالری بدهی خارج��ی ایران خب��ر داد و اعالم ک��رد: کل دیون 
خارجی ایران در پایان س��ال 201٣ به هفت هزار و 647 میلیارد 

دالر رسید.
 بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، کل بدهی خارجی ایران 

در پایان سال 201٣ را 7،647 میلیارد دالر اعالم کرد.
بر اس��اس این گزارش که آمارهای مربوط به سال های 2000 تا 
201٣ را منتشر کرده است، بدهی خارجی ایران در سال 201٣ 

نسبت به سال پیش از آن 241 میلیون دالر افزایش یافته است.
 میزان بدهی خارج��ی ایران در س��ال 2012، بال��غ بر 7،406 
میلیارد دالر عنوان شده است.بر اساس این گزارش، از کل دیون 
خارجی ایران در پایان س��ال 201٣ بالغ بر ٣،842 میلیارد دالر 
به بدهی ه��ای بلندم��دت و 1،600میلیارد دالر ب��ه بدهی های 
کوتاه مدت و 2 میلیارد و 204 میلی��ون دالر به بدهی به صندوق 
بین المللی پول اختصاص دارد.بدهی ایران به این نهاد بین المللی 
در پایان سال 2012 بالغ بر 2،192 میلیارد دالر بوده است. به این 
ترتیب 12 میلیون دالر بر میزان بدهی ایران به صندوق بین المللی 
پول افزوده شده است. برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد که 
ایران در س��ال 201٣، ٣1 میلیون دالر بابت دیون خارجی خود 
سود پرداخت کرده اس��ت. این رقم برای دیون خارجی ایران در 

سال 2012 بالغ بر ٣5 میلیون دالر برآورد شده است.

 گزارش بانک جهانی 
از بدهی خارجی ايران

معاون وزیر جهاد کشاورزی برگشت خوردن برخی از محموله های 
هندوانه  صادراتی را تایید و اعالم کرد: محموله های برگشت خورده 
مشکل آفت زدگی و بهداشتی نداشته اند و برخی کشورهای عربی با 
ایران سر ناس��ازگاری و نامهربانی دارند که ممکن است در تجارت 

محصوالت کشاورزی تاثیرگذار باشد.
عباس کش��اورز،  با بیان اینکه برخی جریان های سیاسی حاکم در 
این زمینه مش��کل ایجاد می کنند، تصریح کرد: برخی کش��ورهای 
عربی با ایران س��ر ناس��ازگاری و نامهربانی دارند و ممکن است در 
تجارت محصوالت کش��اورزی نیز تاثیر گذار باش��د؛ به عنوان مثال 
یکی از محموله های هندوان��ه صادراتی ایران ب��ه دلیل اینکه چند 
روز در مرز معطل شده و به اصطالح ترش شده بود، کیفیت خود را 
از دست داد و به همین دلیل برگش��ت خورد؛ بنابراین این موضوع 
هیچ ربطی به آفت زدگی و سالمت محصول ندارد؛ چرا که هنداونه 
در فضای باز و در معرض نور خورش��ید که قرار گیرد، ممکن است 

دچار این مشکل شود.
وی اظهار کرد: برگش��ت خوردن هنداونه  صادرات��ی ایران با ادعای 
س��الم  نبودن و آفت زده بودن این محصول کامال متفاوت است؛ چرا 
که ممکن اس��ت به دالیلی برخی از محموله های صادراتی هندوانه 
برگشت خورده باشد؛ اما این موضوع ارتباطی به سالمت محصوالت 
ندارد؛ چرا که همه آن ها با گواهی های بهداشتی تایید شده از سوی 

سازمان حفظ نباتات صادر شده اند.

 ناسازگاری عرب ها، عامل 
برگشت  هندوانه های صادراتی!

علی اصغر عمیدیان گفت: به منظور شفاف سازی و 
تعیین حدود وظایف هر یک از دارندگان پروانه ارائه 
خدمات ارتباطی ثابت و اپراتورهای میزبان و تسهیل 
در تعامالت بی��ن آنها، »مقررات ناظ��ر بر وظایف و 
تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه 
ارائه خدمات ارتباطی ثاب��ت )servco(« تصویب 
شده است .دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
درباره وظایف و تعه��دات اپراتوره��ای میزبان که 
براساس این مصوبه در حال حاضر»شرکت مخابرات 
ایران«، دارندگان پروانه های »ایجاد و بهره برداری 
از ش��بکه ارتباطات ثاب��ت )FCP(«، »انتقال داده 
مبتنی بر فن��اوری بی س��یم ثاب��ت )وایمکس(« و 
» ایج��اد و بهره ب��رداری از ش��بکه های انتقال داده 
نوری و دسترسی کاربران با اس��تفاده از فیبرنوری 
)ایرانیان نت(«را ش��امل می ش��ود، اف��زود: اپراتور 
میزبان باید درخواس��ت مذاکره همه متقاضیان را 
بررسی کرده و در فرآیند انعقاد قرارداد عمده فروشی 
به ویژه درباره نحوه دسترس��ی و استفاده از شبکه و 
تعرفه واگذاری آن، اصل عدم تبعیض را رعایت کرده 
و برای جلوگیری از هرگونه انحص��ار، در چارچوب 
مصوبه و درص��ورت وجود متقاضی، با حداقل س��ه 

دارنده پروانه، قرارداد عمده  فروشی منعقد کند.

رییس هیات مدیره اتحادیه سراس��ری مس��کن 
کارکنان دولت از توافق ربیعی با اجرای مس��کن 
تعاون در ِدل مس��کن اجتماعی خبر داد و گفت: 
بر اساس سند چشم انداز توس��عه، بخش تعاون 
باید 50 درصد مس��کن کش��ور را تامین کند که 
نیازمن��د حمایت دول��ت اس��ت.علی خواجوی 
بجستانی  گفت: تا کنون این موضوع محقق نشده 
است. مس��کن باید به بخش تعاون بر گردد چون 
تعاونی ها کارنامه پرباری در س��اخت و ساز دارند 
و پروژه ها و ش��هرک های زیادی را س��اخته اند. 
تعدادی زیادی از مردم ک��ه اکنون صاحب خانه 
هستند توس��ط تعاونی ها خانه دار ش��ده اند. بر 
اساس سند چشم انداز توسعه، بخش تعاون باید 
50 درصد مسکن کشور را تامین کند که نیازمند 
حمایت دولت است. وی اوضاع بخش مسکن در 
دوران تصدی هفتمین و هش��تمین وزیر مسکن 
کش��ور را دوران طالیی توصیف کرد و گفت: آن 
زمان به تعاونی های مس��کن زمی��ن داده بودند 
و تعاونی ها با پول خرد مردم برایش��ان مس��کن 
می ساختند؛ اما متاس��فانه بعد از سال 88 بخش 
مسکن در دست انبوه سازان افتاد و با دادن وام و 

تسهیالت و ورود انبوه سازان تورم به وجود آمد.

ايرانیان نت، مخابرات و شرکت های 
وايمکس به گوش باشند

 توافق ربیعی با ادغام 
طرح مسکن تعاونی با اجتماعی
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هفت هنر

نشست »لوسین لوی برول و مساله 
ذهنیت ها« در رویش دیگر

نشس��تی با عنوان»لوس��ین لوی-ب��رول و مس��الۀ ذهنیت ها« از 
س��وی موسس��ه مطالعاتی روی��ش دیگر برگ��زار می ش��ود. مدیر 
این موسس��ه گفت: لوس��ین لوی-برول فیلس��وف و انسان شناس 
فرانس��وی ب��ود. وی ب��ه خاط��ر پژوهش ه��ای گس��ترده در 
 مورد چیزی ک��ه ذهنی��ت ابتدایی می نامد، بس��یار نامدار اس��ت.

 واعظ افزود: وی تاکی��د فراوانی بر نقش عواط��ف در زندگی روانی 
انس��ان دارد. وی گفت: این نشس��ت با س��خنرانی ی��داهلل موقن، 
 نویس��نده و مترج��م آث��ار لوس��ین لوی-ب��رول برگزار می ش��ود.

لوی-برول که س��ال ها کرس��ی تدریس در دانش��گاه س��وربن را 
در اختی��ار داش��ت، در آن دوران آث��اری همچون یاکوب��ی 
 )۱۸۹۴( و آگوس��ت کن��ت )۱۹۰۰( را ب��ه ن��گارش درآورد؛

اما آث��ار دوران س��از او عبارت ان��د از اخالق مرس��وم و علم اخالق 
)۱۹۰۳( و به ویژه ش��ش جل��د کتابی ک��ه به پژوه��ش درباره آن 
 چی��زی اختص��اص یافته ان��د ک��ه او ذهنی��ت ابتدای��ی می نامید.

 موضوعات مطروحه در آثار لوی-برول کام��اًل نو و اصیل اند؛ از این 
 رو ارزیابی تاثیراتی که دیگران بر تفکر او داش��ته اند دش��وار است.

 همچنی��ن یدهلل موق��ن که آث��اری از لوی ب��ری را ترجم��ه کرده 
است، کارشناس ارش��د رشته تاریخ و فلس��فه علم از دانشگاه لیدز 
انگلستان است.گفتنی اس��ت؛ این نشس��ت به صورت رایگان، روز 
پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه از س��اعت ۱۸ در موسسه رویش دیگر 
واقع در خیاب��ان بزرگمهر، روبروی بیمارس��تان ش��هید صدوقی، 

ساختمان جام جم، طبقه اول برگزار می شود.

 پرتره پیشکسوتان هنر ایران
در کافه گالری هنر

مجموعه ای از آثار نقاشی ریحانه فهامی در کافه گالری هنر در حال 
برگزاری است و تا 2۴ اردیبهشت برپاست. این هنرمند گفت: در این 
نمایشگاه ۱۵ پرتره در ابعاد ۳۵ در ۵۰ از هنرمندان بزرگ کشورمان 
در زمینه های مختلفی؛ همچون بازیگری، ش��عر، آواز، نویسندگی 
 و موس��یقی در مع��رض تماش��ای عالقمن��دان قرار گرفته اس��ت. 
چهره ه��ای  می��ان  از  آث��ار  ای��ن  اکث��ر  اف��زود:  فهام��ی 
هنرمندان��ی ک��ه دیگ��ر در می��ان م��ا نیس��تند انتخ��اب ش��ده  
 و ب��ا تکنی��ک آبرن��گ در س��بک رئ��ال طراح��ی ش��ده اند. 
وی گف��ت: ای��ن نمایش��گاه ب��ا نی��ت اظه��ار ارادت م��ن 
 ب��ه محض��ر ای��ن هنرمن��دان ب��زرگ برپ��ا ش��ده اس��ت. 
وی در ادامه برپایی نمایش��گاه های هنری در فض��ای کافه هنر را 
اتفاقی  مثبت ارزیابی کرد و عنوان داش��ت: ای کاش فرصتی فراهم 
می شد تا تمامی کافه های اصفهان امکان برپایی نمایشگاهی هنری 
را در فضای داخلی شان داش��تند؛ چراکه این مس��اله پیوند بسیار 

نزدیکی را میان هنرمندان و مردم عادی برقرار می کند.

 تقدیر مرکز مسلمانان هالیوود
 از پیمان معادی 

مرکز عمومی امور مس��لمانان هالیوود )MPAC( پس از اکران 
»کمپ ایکس ری« از پیمان معادی با اهدای جایزه »صدا و وجدان 

حقیقت« تقدیر کرد. 
س��الم المریاتی، رییس این مرکز که طی نامه ای از معادی برای 
حضور در این مراس��م دعوت کرده است، در قس��متی از این نامه 
برای این بازیگر نوش��ت: »ما این افتخار را داریم از شما به عنوان 
مس��لمانی که با بازی در فیلم »کمپ ایکس ری« فضای مناسبی 
را برای اعتراض به رفتارهای ضدبش��ری نس��بت به یک مسلمان 
زندانی شده رقم زدید، یاد کنیم. بازی درخشان شما روایت شفافی 
است از ارتباطات انسانی و اشتراکات بشری در کنار یکدیگر....؛ چرا 
که این فیلم به صورتی ظریف و دقیق اشتباهات دولت ما )ایالت 
امریکا( را با منطق و استفاده از یک روش ساده؛ یعنی با نشان دادن 
دوستی و عشق زیر سوال می برد. به همین دلیل امیدواریم که شما 

پذیرای جایزه بیست و چهارمین دوره جشن ما باشید.« 
این مراسم  که  همزمان با والدت حضرت علی )ع( در هتلی واقع در 
لوس آنجلس برگزار شد و پیمان معادی به عنوان بازیگر مسلمان 

بین المللی شایسته تقدیر و تشکر ویژه شده است. 
معادی که مشغول بازی در پروژه  بین المللی دیگری در جزیره مالتا 

ایتالیاست، نتوانست در این مراسم حضور داشته باشد. 
MPAC یکی از معتبرترین مراکز بسط و اشاعه اسالم در هنر و 

سینمای امریکاست که از اعتبار ویژه ای برخوردار است. 
پیمان معادی به زودی برای رسیدگی و اکران فیلم »کمپ ایکس 

ری« و سایر فعالیت های سینمایی خود به ایران باز می گردد. 

 لوس بازی و شوخی سطحی جای
 طنز را گرفته است 

بازیگر فیلم سینمایی »رخ دیوانه« به کارگردانی ابوالحسن داودی 
معتقد است، سینمای کمدی در ایران به سوی پرتگاه می رود.

بیژن امکانیان که این روزه��ا »رخ دیوانه« را روی پرده س��ینما 
دارد، درباره این فیلم و همچنین وضعیت سینمای ایران صحبت 
کرد. وی در مورد آثار کمدی و جایگاه فعلی آن در سینمای ایران 
گفت: سینمای کمدی در این س��ال ها آنقدر سردستی شده که 
عمال تا حدود زیادی تاثیر خودش را از دست داده است. در ایران 
راه سینمای کمدی به سمت و سوی پرتگاه می رود؛ زیرا به جای 
سینمای کمدی که شاخصه های درستی دارد، به مسایلی سطحی 
رس��یده ایم. کمدی موقعیت، کمدی غالب در سینماست؛ اما به 
جای این نوع کمدی شناسنامه دار ما به لوس بازی و شوخی های 
سطحی و خلق شخصیت های تیپیکال رسیده ایم که این ها سلیقه 
تماش��اگر ما را پایین آورده اس��ت. خیل کار هایی از این دست به 

سینمای کمدی ما لطمه زده است.

 بیس��ت و هش��تمین نمایش��گاه 
بی��ن الملل��ی کت��اب ته��ران از 
۱6 ت��ا 26 اردیبهش��ت با ش��عار 
»خواندن، گفت وگو با جه��ان« در مصالی امام خمینی 
 )ره( ب��ا حضور ناش��ران داخل��ی و خارجی آغ��از به کار 
می کند. با توجه به این رخداد فرهنگی بین المللی، اخبار 
فرهنگی کشور هر چه به روزهای برگزاری این نمایشگاه 
نزدیک می شویم حجم بیش��تری از اخبار رسانه ها را به 

خود اختصاص می دهد.
آثار بیش از دو هزار و 800  ناش�ر در نمایشگاه 

بین المللی کتاب 
قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران از عرضه 
آثار بیش از دو هزار و ۸۰۰ ناش��ر خارجی در نمایش��گاه 
کتاب امسال خبر داد و گفت: در بیست و هشتمین دوره 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6۵ کشور حضور دارند 
که کتاب هایشان را به بازدیدکنندگان عرضه می کنند.  

امیرمس��عود ش��هرام نیا، درباره تعداد ناش��ران داخلی و 
بین الملل گفت: امس��ال در بخش بین الملل نمایش��گاه 
کتاب حدود ۱۳۰ غرفه داریم که ای��ن غرفه ها به تعداد 
قابل توجهی ناشر اختصاص پیدا کرده است. اکنون بیش 
از دو هزار و ۸۰۰ ناشر آثار و کتاب هایشان برای حضور در 
نمایشگاه ثبت کرده اند. وی ادامه داد: همچنین بیش از 
۱۷۰ هزار رکورد کتاب در بخش بین الملل نمایشگاه ثبت 
شده که احتمال می دهیم تعداد این رکوردها تا بیش از 
۳۰ درصد افزایش پیدا کن��د. این رکورد به ویژه در تنوع 

کتاب های التین نمایشگاه خیلی مطلوب است.
ش��هرام نیا تصری��ح ک��رد: مجموع��ا 6۵ کش��ور در 
نمایش��گاه بیس��ت و هش��تم حض��ور دارن��د؛ البت��ه 
کتاب ه��ای ش��ان را به ش��یوه های مختلف ب��ه نمایش 
می گذارن��د. تقریب��ا نیم��ی از ای��ن ناش��ران در بخش 
فروش نمایش��گاه فعالند؛ اما ح��دود نیمی از ناش��ران 
 خارج��ی تنها آث��ار خود را ب��ه بازدیدکنن��دگان عرضه

 می کنند. 
وی درباره بخش اجرایی نمایش��گاه کتاب تهران گفت: 
اکنون کار نص��ب دیواره های غرفه ها ناش��ران داخلی و 
تکمیل آن ها در بخش ناشران بین الملل به پایان رسیده 
اس��ت. تقریبا همه ناش��ران از جانمایی فضا خود اطالع 
دارند، برخی ناش��ران هم غرفه های پیش ساخته خود را 

به مصلی آورده اند.
قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران اضافه کرد: هنوز تعداد 
اندکی از ناشران داخلی وجود دارند که فضای غرفه شان 
قطعی نشده و مشکالتی دارند؛ اما می توان گفت جانمایی 
۹۹ درصد غرفه ناشران انجام شده و یک درصد باقی مانده 
را تش��کل ها در حال هماهنگی اند. این ناشران معموال از 
لحاظ تعداد انتشار کتاب و ش��رایط مشابه نتوانستند در 
ثبت نام ش��رکت کنند. اکنون در تالش��یم تا بتوانیم در 

خدمت تعداد بیشتری از ناشران باشیم.
غرفه برتر نمایش�گاه بین المللی کتاب تهران 

معرفی می شود 
غرفه برتر نمایش��گاه بین المللی کت��اب تهران همزمان 

ب��ا روز اختتامیه بیس��ت و هش��تمین دوره نمایش��گاه 
بین المللی کتاب تهران معرفی خواهد شد.

به گزارش س��تاد خبری بیست و هش��تمین نمایشگاه 
بین المللی کت��اب تهران، ب��رای انتخاب غرف��ه برتر در 
این دوره از نمایش��گاه کتاب واحد مس��تقلی پیش بینی 
شده است. از همه بخش های مس��تقلی که در نمایشگاه 
کتاب تهران حض��ور دارند، نمایندگان��ی در این کمیته 
حضور دارند و به بررس��ی و ارزیابی انتخ��اب غرفه برتر 
می پردازند.  فرآیند انتخاب غرفه برتر به منظور قدردانی 
از مجموعه دست اندرکاران دولتی و خصوصی نمایشگاه 

کتاب تهران صورت می گیرد.
مولفه های اثرگذار در انتخاب غرفه برتر در طول برپایی 
به ویژه روز های آغازین نمایش��گاه در اختیار غرفه داران 
قرار می گیرد.گفتنی اس��ت؛ در روز افتتاحیه نمایشگاه 
ناش��ران نمونه س��ال ۱۳۹۳ در حضور ریی��س جمهور 

معرفی می شوند
عرضه 10 هزار اثر دیجیتال در نمایشگاه کتاب 
واعظیان، مدیر بخش نش��ر دیجیتال بیست و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با اعالم حضور بخش 
»نش��ر دیجیتال« در نمایش��گاه کتاب، از فراهم آمدن 
فرصت اس��تفاده از ظرفیت نش��ر دیجیتال برای تبدیل 

محتوای مکتوب به دیجیتال خبر داد.
حس��ین واعظیان، مدیر بخش نش��ر دیجیتال بیست و 
هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت: امسال 
برای نخستین بار بخش »نش��ر دیجیتال« از سوی مرکز 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی برپا خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه اع��الم فراخ��وان ب��رای ای��ن بخش 
از نمایش��گاه از ۱۳ بهمن م��اه ۱۳۹۳، افزود: براس��اس 
فراخوان ص��ورت گرفت��ه، 22۰ تقاضا ب��رای حضور در 
نمایشگاه کتاب به س��امانه مرکز ثبت ش��د که با توجه 
 به ش��رایط و ضواب��ط و محدودی��ت فضای نمایش��گاه، 

۱2۰ موسسه برای شرکت در این دوره تایید شدند.
مدیر بخش نش��ر دیجیتال گفت: این ۱2۰ موسس��ه با 
۱۰ هزار عنوان اثر در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه 
بین المللی کت��اب تهران حضور پیدا می کنند. از س��وی 
دیگر بخش »نش��ر دیجیت��ال« با ش��عار »فرصت های 
سرمایه گذاری در نش��ر دیجیتال« دو نشست تخصصی 
را با حضور ناشران مکتوب و دیجیتال برگزار می کند. در 
این نشست ها، ناشران سنتی و ناشران دیجیتالی که راه 
حل هایی برای بهبود و تسهیل نش��ر دارند، به گفت وگو 

می نشینند.

قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت؛ 

 حضور 65 کشور خارجی در نمایشگاه کتاب 

گروه 
فرهنگ

سکانس
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تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر   1394/1/11-1394/04/16964 شماره:   1/44
واقع در مزده جزء بخش  از شماره 147-اصلی  باغ پالک شماره 164 فرعی  یکدرب 
یازده حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام منیره سعیدی مزده فرزند 
نیامده  به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  غیره  و  رضا 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم مورخ 94/4/8 ساعت 9 صبح روز در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
پذیرفته خواهد شد. تا 30 روز  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 
تاریخ انتشار:1394/02/15 م الف:5 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر  شماره:1394/1/19-1394/04/19586   1/117
یکدرب باغ و به شماره پالک 721 فرعی از 118-اصلی واقع در جاریان بخش 9 ثبت 
در  نورا...  فرزند  فر  کاشانی  آقای عباس  نام  به  ثبتی  پرونده  و  که طبق سوابق  نطنز 
به  بنا  اینک  نیامده است.  جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
مورخ 1394/03/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.فیش شماره999404 تاریخ 

انتشار:1394/02/15 م الف:11 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
حصر وراثت

به کالسۀ  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 40  کیانی  ربابه  2/223 خانم 
79/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قلی صادقی بشناسنامه 105 در تاریخ 93/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- معصومه صادقی ش.ش 
لیال صادقی ش.ش 5490040831، 4- زهرا  1741، 2- صدیقه صادقی ش.ش 6، 3- 
صادقی ش.ش 1821، 5- حسن صادقی ش.ش 20، 6- خدیجه صادقی ش.ش 8، 7- علی 
صادقی ش.ش 4 )فرزندان متوفی( 8- ربابه کیانی ش.ش 40 )همسر متوفی(. متوفی به 
جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:749 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/224 خانم ثریا ماندگاری دارای شناسنامه شماره 11249 به شرح دادخواست به کالسۀ 
90/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
تاریخ 93/12/18  آبادی بشناسنامه 445 در  که شادروان داریوش مانده گاری نجف 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حسن مانده گاری ش.ش 1091271577، 2- بیژن مانده گاری نجف آبادی ش.ش 222، 
آبادی نجف  گاری  مانده  ثریا   -4  ،1039 آبادی ش.ش  نجف  گاری  مانده   3- حسین 
ش.ش 11249، 5- نسرین شیروانی سامانی ش.ش 522. متوفی به جز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:742 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

شرح  به   430 شماره  شناسنامه  دارای  علیشاهی  چم  بابائیان  مریم  خانم   2/225
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  82/94ش.ح14  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صالح فردانی جمال زاده بشناسنامه 15 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 93/11/19 
منحصر است به:1- محمدرضا فردانی جمال زاده ش.ش 1080456201، 2- منصوره 
فردانی جمال زاده ش.ش 250، 3- مینا فردانی جمال زاده ش.ش 2009)فرزندان متوفی( 
نامبردگان  بابائیان چم علیشاهی ش.ش 430 )همسر متوفی(. متوفی به جز  4- مریم 
ورثه دیگری ندارد. 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:716 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

مزایده 
 9109983730200462 پرونده:  شماره   9410113730600064 نامه:  شماره   2/226
موجب  به  و  ح2  940030اجرایی  کالسه  پرونده  در   940030 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی نجف آباد محکوم علیه اجرایی آقای بهزاد ایستان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 92/555/000 ریال بابت اصل خواسته و احتساب کلیه 
حق  در  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  و  تادیه  تاخیر  از  اعم  دادرسی  خسارات 
محکوم له آقای باقر کریمی و همچنین محکوم است به پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال 
دوم  شعبه  احکام  اجرای  طریق  از  که  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت 
حقوقی نجف آباد وسیله نقلیه ذیل توقیف و توسط کارشناس دادگستری آقای مهندس 
معین ارزیابی گردیده است. یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی 3038 واقع در 
ویالشهر – خ.شهید باهنر – کوچه شهید ابوطالب کالنتری – پ20 – کدپستی 59591-
85817 دارای عرصه 264 مترمربع و اعیانی 202 مترمربع با سقف آهن و آجر و ... و 
نمای آجرنما و 56 مترمربع زیرزمین و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن جمعًا 
به مراتب فوق و  با توجه  ارزیابی گردیده است. که  ارزش 2/060/000/000 ریال  به 
عدم اعتراض طرفین به نظریه مذکور در فرجه مقرر قانونی لذا اموال توقیف شده از 
طریق اجرای احکام شعبه دوم حقوقی در تاریخ دوشنبه 1394/02/29 ساعت 11/00 
صبح و در محل همین اجرا واقع در دادگستری نجف آباد- طبقه سوم – اتاق 319 به 
مزایده گذاشته و به فروش می رسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی 
سپرده  حساب  به  المجلس  فی  را  آن   %10 بایست  می  که  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین 
مهلت  و چنانچه ظرف  واریز  ملی  بانک  نزد  به شماره 2171290354001  دادگستری 
مقرر نسبت به واریز مابقی مبلغ اقدام ننماید وجه سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد ضمنًا خریدار میتواند ظرف 5 روز قبل از 
مزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید نماید.م الف:746 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
اخطار اجرایی

2/227 شماره: 345/93 به موجب رای شماره 423 تاریخ 93/11/6 شعبه هفتم شورای 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا محمدی فرزند 
 حسینعلی و رضا اسحاقی فرزند غالمرضا هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند
به خوانده ردیف دوم آقای رضا اسحاقی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال سند رسمی اتومبیل به شماره انتظامی ایران13-212م58 به نام خواهان سعید 
جمشیدیان فرزند لطف ا... شغل آزاد با وکالت خانم سمیه عرب به نشانی قلعه سفید 
ا... جمشیدیان و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار  کوی شهید حبیب   – خ.طالقانی   –
نیم  بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
ابالغ  عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:731 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان نجف آباد 
احضار متهم

2/228 شماره ابالغیه: 9410103731000660 شماره پرونده: 9309983731900712 
شماره بایگانی شعبه: 940102 دادگاه عمومی و انقالب شهرستان نجف آباد به موجب 
اتهام  به  ساعدی  زهرا  برای   9309983731900712 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست 
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  غیر  مال  انتقال 
وقت رسیدگی برای مورخه 1394/03/25 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است 
 در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:748 

شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

2/229 خانم عزت چاوشی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  85/94ش.ح14 
 91/1/11 تاریخ  در   590 بشناسنامه  گنهرانی  اسماعیلی  صغری  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- عزت چاوشی ش.ش 3، 2- محمود چاوشی ش.ش 889 )فرزندان متوفی(. متوفی به 
جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:733 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
اخطاریه ممنوع الخروجی

پرونده: 9300068  بایگانی  پرونده:139304002127000037/1 شماره  2/230 شماره 
شریفیان  شهال  خانم  به  بدینوسیله   139403802127000006 ابالغیه:  آگهی  شماره 
فرزند حشمت ا... به شماره شناسنامه 253 به نشانی شهرضا- سروستان – فاز یک 
 288 شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند  زمانی  محمد  محمدرضا  آقایان  و  پالک797   –
پالک41   – بن بست شهید میربد   – کوی متقی   – ابوذر  خیابان   – به نشانی شهرضا 
شهرضا  نشانی  به   419 شناسنامه  شماره  به  حسینعلی  فرزند  حاجگداعلی  مجتبی  و 
احمدیان  داریوش  و  حاجگداعلی  مجتبی  اتومبیل  نمایشگاه   – 45متری  خیابان   –
فاز یک   – سروستان   – به نشانی شهرضا  به شماره شناسنامه 255  فرزند مرتضی 
نشانی:  به   563 شناسنامه  شماره  به  مرتضی  فرزند  احمدیان  فرهاد  و  پالک797   –
شهرضا - سروستان - فاز یک - پالک797 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرسهای 
اجرایی  پرونده  موضوع  در  می گردد  ابالغ  اید  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  مذکور 
له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه شما  بایگانی 9300068  به شماره 
اعالم می دارد بنا به درخواست بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید لذا 
 مراتب جهت اطالع به شما در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج منتشر می گردد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
اخطاریه ممنوع الخروجی

پرونده: 9300074  بایگانی  پرونده:139304002127000043/1 شماره  2/231 شماره 
مهدی  محمد  آقایان  به  بدینوسیله   139403802127000005 ابالغیه:  آگهی  شماره 
فرهادی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 2101 به آدرس: شهرضا – خیابان 45متری- 
نرسیده به میدان امام – سوپر مواد غذایی فرهادی و اسماعیل طاوسی فرزند عبدالوهاب 
به شماره شناسنامه 672 به آدرس: شهرضا – خیابان 45متری – کوچه12- پالک17 
و غالمرضا حاجگداعلی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 1137 به آدرس: شهرضا 
– خیابان45متری – نمایشگاه اتومبیل مهدی و خانم آسیه غالمی فرزند حسینعلی به 
شماره شناسنامه 99 به آدرس: شهرضا – دروازه سید خاتون – کوچه شهید طحانی –

پالک31 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرسهای مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده 
اید ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9300074 له مدیریت 
شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه شما اعالم می دارد بنا به درخواست بستانکار 
روزنامه  در  شما  به  ابالغ  جهت  مراتب  لذا  اید  گردیده  کشور  از  الخروج  ممنوع  شما 

زاینده رود چاپ اصفهان منتشر می گردد.مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
اخطاریه ممنوع الخروجی

پرونده: 9300067  بایگانی  پرونده:139304002127000036/1 شماره  2/232 شماره 
شماره آگهی ابالغیه: 139405102127000079 بدینوسیله به آقای جواد صادقی فرزند 
سلطانعلی به شماره شناسنامه 320 به شماره ملی 1171114257 متولد 1359/06/30 
ابالغ  امکان  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  فرعی7  –میدان شهدا-  نشانی: شهرضا  به 
واقعی در آدرس مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ می گردد در موضوع پرونده 
اجرایی به شماره بایگانی 9300067 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه 
شما بدینوسیله اعالم میگردد بنا به درخواست بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور 
گردیده اید مراتب جهت اطالع به شما در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر 

می گردد. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اجراییه 

پرونده: 9300069  بایگانی  پرونده:139304002127000038/1 شماره  2/233 شماره 
شماره آگهی ابالغیه: 139403802127000004 بدینوسیله به آقایان اکبر عابدی فرزند 
فرعی11-   – پاسداران  خیابان   – نشانی: شهرضا  به   76 به شماره شناسنامه  حسن 
به  به شماره شناسنامه 2709  ابوالحسن  فرزند سید  و سید صالح موسوی  پالک42 
و  حیدرزاده  بن.بست   – غضنفری  شهید  –کوچه  خیابان45متری   – شهرضا  نشانی: 
 – نشانی: شهرضا  به   936 شناسنامه  شماره  به  ا...  حبیب  فرزند  فرهادی  علی  همت 
خیابان45متری – دروازه سیدخاتون- کوچه شهید طحانی – پالک20 و مجید فرهادی 
 – خیابان45متری   – شهرضا  نشانی:  به   550 شناسنامه  شماره  به  مسیح ا...  فرزند 
روبروی اداره کشاورزی سابق – منزل فرهادی و محمدرضا فرهادی فرزند مسیح ا... 
به شماره شناسنامه 2179 به نشانی: شهرضا- خیابان45متری – کوچه شهید دوستی 
و سید روح ا... موسوی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 421 به نشانی: شهرضا- 

سروستان – فاز یک – کوچه زمین شهری – پالک آخر کوچه که برابر گزارش مامور 
ابالغ در آدرسهای مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده اید ابالغ می گردد در موضوع 
پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9300069 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان 
و علیه شما بنا به درخواست بستانکار پرونده شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید.
می گردد. منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  آگهی   این 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
احضار متهم 

 9409983642400128 پرونده:  شماره   9410113642400197 نامه:  شماره   2/234
شماره بایگانی شعبه: 940139 آگهی احضار متهم آقای مجید پور حیاوی به این وسیله 
به جناب عالی ابالغ می گردد خانم اعظم صادق زاده فرزند بهرام شکایتی علیه شما دایر 
بازپرسی  ارجاع در شعبه  از  بر فروش مال غیر و کالهبرداری مطرح نموده که پس 
دادسرای عمومی و انقالب زرین شهر به کالسه 940139ب1 ثبت و تحت رسیدگی است 
بنا به اعالم و درخواست شاکی به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 
از جراید کثیراالنتشار  امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی  قانون آیین دادرسی در 
آگهی می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام وارد و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به 
طور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
م الف:100 نوروزی بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

لنجان)زرین شهر(
تحدید حدود اختصاصی 

2/235 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 6404 واقع در کوی 
کبودان اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام وقف بتصدی و تولیت بانو شاهرخ بهمرد دختر مرحوم حسین در جریان 
ثبت می باشد و از نوبت تحدید حدود به علت اشتباه در آگهی قبلی خارج گردیده اینک 
ثبت تحدید حدود پالک  قانون  اخیر ماده 15  باال و دستور  نامبرده  به درخواست  بنا 
به  و  مرقوم در روز سه شنبه مورخه 94/3/5 راس ساعت 9 صبح در محل شروع 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
پذیرفته خواهد  تا 30 روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون  ماده 20 
ثبت  معترضین  های  پرونده  تکلیف  و  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  و طبق  شد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
 مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 

تاریخ انتشار:1394/02/15عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

2/236 کالسه: 1353/93 شماره دادنامه: 1820-93/10/24 مرجع رسیدگی: شعبه 12 
فلکه احمدآباد   – شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی کریمی نشانی اصفهان 
خ.ولی عصر  فلکه احمدآباد –  موبایل پارسیان وکیل: الهام نساج نشانی اصفهان –   –
نشانی  نجفی  فرشته  خوانده:  واحد203   – دوم  طبقه   – عصر  ولی  تجاری  مجتمع   –
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نجفی  فرشته  طرفیت  به  نساج  الهام  وکالت  با  کریمی  مهدی 
مطلق  انضمام  به   470300 کل  داری  خزانه  به شماره  وجه سفته  ریال   50/000/000
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 155/000 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/8/14 لغایت تاریخ وصول 
ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه 
رای  اعالم می نماید  و  در حق خواهان صادر  احکام می باشد  اجرای محترم  بر عهده 
در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره 
نظرخواهی  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  نقض  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  شورا  این 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:2116 شعبه 12 حقوقی مجتمع  در 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
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1- موضوع مزايده: واگذاري تعدادي از اراضي و واحد ها با كاربریهاي مختلف در محالت هویزه، استاد شهریار، صدرا و حوزه5،4 و6 مركز شهر فوالدشهر
2- مزايده گزار: شركت عمران شهر جدید فوالدشهر

3- مهلت و محل دريافت و تسليم اسناد مزايده: از تاریخ 94/2/1 تاپایان وقت اداری مورخ 94/2/17 و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شركت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر،تلفن:031-52630161-5.
تاريخ بازديد: روزهاي دو شنبه و سه شنبه مورخ 94/2/14 و 94/2/15 از ساعت 9:00 صبح تا 13:00.

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري مورخ 94/2/29 به دبیرخانه شركت عمران بوده و زمان گشایش پاكتهاي پیشنهاد قیمت در تاریخ 94/2/30 مي باشد.
5- نوع سپرده شركت در مزايده: ضمانت نامه بانکی در وجه شركت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جدید فوالدشهر.

تذكر1: متقاضیان مي توانند در مزایده بیش از یک قطعه یا واحد شركت كنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.
تذكر2: فروش كلیه قطعات و واحدها به صورت نقدي مي باشد.

آگهي مزايده شماره 94/517/ص مورخ 94/1/29

 شركت عمران شهر جديد فوالدشهر

ف
دی

 ر

 مالحظات  مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(  مبلغ کارشناسي )ریال(  مساحت )متر مربع( کاربری شماره پالکنام محله

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي820/438,614,515,000431,000,000خدمات مالی کسب و کار4/4حوزه 4 مرکز شهر1

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي795/267,157,340,000358,000,000خدمات مالی کسب و کار4/5حوزه 4 مرکز شهر2

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي777/463,887,300,000195,000,000خدمات علمی پژوهشی4/13حوزه 4 مرکز شهر3

759/456,835,050,000342,000,000خدمات مالی کسب و کار4/17حوزه 4 مرکز شهر4
ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي728/283,641,400,000182,500,000خدمات علمی پژوهشی4/24حوزه 4 مرکز شهر5

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي864/967,784,640,000389,500,000خدمات گردشگری4/25حوزه 4 مرکز شهر6

5002,750,000,000137,500,000خدمات علمی پژوهشی4/29حوزه 4 مرکز شهر7

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

5002,750,000,000137,500,000خدمات علمی پژوهشی4/30حوزه 4 مرکز شهر8
ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

569/329,678,440,000483,950,000کارکردهای پشتيبان5/2حوزه 5 مرکز شهر9
ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

569/3210,247,760,000512,500,000کارکردهای پشتيبان5/3حوزه 5 مرکز شهر10
ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

50010,500,000,000525,000,000خدمات مالی کسب و کار5/10حوزه 5 مرکز شهر11
ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي1159/756,378,625,000319,000,000خدمات علمی، فرهنگی و پژوهشی6/1حوزه 6 مرکز شهر12

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي1140/9918,255,840,000913,000,000خدمات گردشگری6/2حوزه 6 مرکز شهر13

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي720/753,964,125,000198,500,000خدمات علمی، فرهنگی و پژوهشی6/3حوزه 6 مرکز شهر14

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي720/753,964,125,000198,500,000خدمات علمی، فرهنگی و پژوهشی6/4حوزه 6 مرکز شهر15

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي912/7510,953,000,000548,000,000خدمات گردشگری6/5حوزه 6 مرکز شهر16

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي875/0610,500,720,000525,500,000خدمات گردشگری6/6حوزه 6 مرکز شهر17

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي62513,125,000,000656,500,000کارکردهای پشتيبان6/7حوزه 6 مرکز شهر18

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي2505,000,000,000250,000,000کارکردهای پشتيبان6/8حوزه 6 مرکز شهر19

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي820/7516,415,000,000820,750,000کارکردهای پشتيبان6/9حوزه 6 مرکز شهر20

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي820/7515,594,250,000780,000,000کارکردهای پشتيبان6/10حوزه 6 مرکز شهر21

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي820/7516,415,000,000820,750,000کارکردهای پشتيبان6/11حوزه 6 مرکز شهر22

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي2505,000,000,000250,000,000کارکردهای پشتيبان6/12حوزه 6 مرکز شهر23

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي62513,125,000,000656,250,000کارکردهای پشتيبان6/13حوزه 6 مرکز شهر24

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي663/757,965,000,000398,250,000خدمات گردشگری6/14حوزه 6 مرکز شهر25

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي588/757,065,000,000353,250,000خدمات گردشگری6/15حوزه 6 مرکز شهر26

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي588/753,238,125,000162,000,000خدمات علمی، فرهنگی و پژوهشی6/16حوزه 6 مرکز شهر27

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي663/753,650,625,000183,000,000خدمات علمی، فرهنگی و پژوهشی6/17حوزه 6 مرکز شهر28

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي62513,125,000,000656,250,000کارکردهای پشتيبان6/18حوزه 6 مرکز شهر29

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي88310,596,000,000529,800,000خدمات گردشگری6/19حوزه 6 مرکز شهر30

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي62512,500,000,000625,000,000کارکردهای پشتيبان6/20حوزه 6 مرکز شهر31

ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي62512,500,000,000625,000,000کارکردهای پشتيبان6/21حوزه 6 مرکز شهر32

713/2516,404,750,000820,500,000کارکردهای پشتيبان6/22حوزه 6 مرکز شهر33
ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي

34(c2 (ضوابط ساخت بر اساس طرح جامع مصوب و طرح تفصيلي شهر و مصوبات کميسيون ماده پنج استان- فروش به صورت نقدي19,245,030,000962,500,000زمين مسکونی آپارتمانی89محله صدرا

صورت اراضی حوزه 4 و 5 و 6 شهرجدید فوالدشهر

صورت واحدهاي تجاری محالت هویزه )ب4( و استاد شهریار )ب7( شهرجدید فوالدشهر
 ( شهرجدید فوالدشهر7( و استاد شهریار )ب4صورت واحدهاي تجاري محالت هویزه )ب

ف
رشدي

 

 نام محله
شماره 
 پالک

 طبقه کاربری
مساحت 

 اعیانی

 مبلغ کارشناسی
 )ريال(

مبلغ سپرشده شرکت 
 شدر مزايده)ريال(

 مالحظات

 فروش به صورت نقدي  ///1///4/1  ///1//82414  41/2  همکف واحد تجاري 0/8/1 (B4هویزه ) 1

 فروش به صورت نقدي  ///1///4/1  ///823144/1  44/14  همکف واحد تجاري 0/8/4 (B4هویزه ) 4

 فروش به صورت نقدي  ///1///141  ///421184/1  31//4  همکف واحد تجاري 0/8/0 (B4هویزه ) 8

 فروش به صورت نقدي  ///,///4/1  ///826104/1  2//44  همکف واحد تجاري 0/8/2 (B4هویزه ) 4

 فروش به صورت نقدي  ///1//4114  ///448144/1  48/48  همکف واحد تجاري 0/8/18 (B4هویزه ) 4

 فروش به صورت نقدي  ///1//4414  ///443164/1  44/28  همکف واحد تجاري 0/4/12 (B4هویزه ) 0

 فروش به صورت نقدي  ///44134/1  ///1///4461  44/34  همکف واحد تجاري 0/4/46 (B4هویزه ) 6

 فروش به صورت نقدي  ///1//4414  ///444162/1  48/41  همکف واحد تجاري /0/4/8 (B4هویزه ) 3

 فروش به صورت نقدي  ///1///161  ///88/133/1  03//4  همکف واحد تجاري 0/4/88 (B4هویزه ) 2

 فروش به صورت نقدي  ///1///161  ///884120/1  31//4  همکف واحد تجاري 0/4/86 (B4هویزه ) /1

 فروش به صورت نقدي  ///1//4114  ///1//44214  48/4  همکف واحد تجاري 0/4/44 (B4هویزه ) 11

 فروش به صورت نقدي  ///1///131  ///80/113/1  40/03  همکف واحد تجاري 441/8 (B4هویزه ) 14

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///838113/1  46/86  همکف واحد تجاري 441/4 (B4هویزه ) 18

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///832143/1  46/34  همکف واحد تجاري 444/1 (B4هویزه ) 14

 فروش به صورت نقدي  ///1///131  ///846134/1  44/40  همکف واحد تجاري 444/4 (B4هویزه ) 14

 فروش به صورت نقدي  ///1///4/1  ///1//82610  43/4  همکف واحد تجاري 444/8 (B4هویزه ) 10

 فروش به صورت نقدي  ///1///101  ///810120/1  44/04  همکف واحد تجاري 444/4 (B4هویزه ) 16

 فروش به صورت نقدي  ///1///121  ///86814441  46/06  همکف واحد تجاري 443/18 (B4هویزه ) 13

 فروش به صورت نقدي  ///1///121  ///1//83/11  46/14  همکف احد تجاريو 443/14 (B4هویزه ) 12

 فروش به صورت نقدي  ///1///131  ///1//84814  44/44  همکف واحد تجاري 443/14 (B4هویزه ) /4

 فروش به صورت نقدي  ///1//1614  ///840124/1  44/63  همکف واحد تجاري 443/10 (B4هویزه ) 41

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///830120/1  46/04  همکف واحد تجاري 442/2 (B4هویزه ) 44

 فروش به صورت نقدي  ///1//1314  ///802184/1  40/83  همکف واحد تجاري /442/1 (B4هویزه ) 48

 فروش به صورت نقدي  ///1///101  ///811143/1  3//48  همکف واحد تجاري 442/11 (B4هویزه ) 44

 ( شهرجدید فوالدشهر7( و استاد شهریار )ب4صورت واحدهاي تجاري محالت هویزه )ب

ف
رشدي

 

 نام محله
شماره 
 پالک

 طبقه کاربری
مساحت 

 اعیانی

 مبلغ کارشناسی
 )ريال(

مبلغ سپرشده شرکت 
 شدر مزايده)ريال(

 مالحظات

 فروش به صورت نقدي  ///1///4/1  ///1//82414  41/2  همکف واحد تجاري 0/8/1 (B4هویزه ) 1

 فروش به صورت نقدي  ///1///4/1  ///823144/1  44/14  همکف واحد تجاري 0/8/4 (B4هویزه ) 4

 فروش به صورت نقدي  ///1///141  ///421184/1  31//4  همکف واحد تجاري 0/8/0 (B4هویزه ) 8

 فروش به صورت نقدي  ///,///4/1  ///826104/1  2//44  همکف واحد تجاري 0/8/2 (B4هویزه ) 4

 فروش به صورت نقدي  ///1//4114  ///448144/1  48/48  همکف واحد تجاري 0/8/18 (B4هویزه ) 4

 فروش به صورت نقدي  ///1//4414  ///443164/1  44/28  همکف واحد تجاري 0/4/12 (B4هویزه ) 0

 فروش به صورت نقدي  ///44134/1  ///1///4461  44/34  همکف واحد تجاري 0/4/46 (B4هویزه ) 6

 فروش به صورت نقدي  ///1//4414  ///444162/1  48/41  همکف واحد تجاري /0/4/8 (B4هویزه ) 3

 فروش به صورت نقدي  ///1///161  ///88/133/1  03//4  همکف واحد تجاري 0/4/88 (B4هویزه ) 2

 فروش به صورت نقدي  ///1///161  ///884120/1  31//4  همکف واحد تجاري 0/4/86 (B4هویزه ) /1

 فروش به صورت نقدي  ///1//4114  ///1//44214  48/4  همکف واحد تجاري 0/4/44 (B4هویزه ) 11

 فروش به صورت نقدي  ///1///131  ///80/113/1  40/03  همکف واحد تجاري 441/8 (B4هویزه ) 14

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///838113/1  46/86  همکف واحد تجاري 441/4 (B4هویزه ) 18

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///832143/1  46/34  همکف واحد تجاري 444/1 (B4هویزه ) 14

 فروش به صورت نقدي  ///1///131  ///846134/1  44/40  همکف واحد تجاري 444/4 (B4هویزه ) 14

 فروش به صورت نقدي  ///1///4/1  ///1//82610  43/4  همکف واحد تجاري 444/8 (B4هویزه ) 10

 فروش به صورت نقدي  ///1///101  ///810120/1  44/04  همکف واحد تجاري 444/4 (B4هویزه ) 16

 فروش به صورت نقدي  ///1///121  ///86814441  46/06  همکف واحد تجاري 443/18 (B4هویزه ) 13

 فروش به صورت نقدي  ///1///121  ///1//83/11  46/14  همکف احد تجاريو 443/14 (B4هویزه ) 12

 فروش به صورت نقدي  ///1///131  ///1//84814  44/44  همکف واحد تجاري 443/14 (B4هویزه ) /4

 فروش به صورت نقدي  ///1//1614  ///840124/1  44/63  همکف واحد تجاري 443/10 (B4هویزه ) 41

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///830120/1  46/04  همکف واحد تجاري 442/2 (B4هویزه ) 44

 فروش به صورت نقدي  ///1//1314  ///802184/1  40/83  همکف واحد تجاري /442/1 (B4هویزه ) 48

 فروش به صورت نقدي  ///1///101  ///811143/1  3//48  همکف واحد تجاري 442/11 (B4هویزه ) 44

 
 والدشهرشرکت عمران شهر جديد ف                                                                         

 

 فروش به صورت نقدي  ///1//1314  ///804120/1  40/14  همکف واحد تجاري 442/14 (B4هویزه ) 44

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///8341/0/1  46/42  همکف واحد تجاري /400/1 (B4هویزه ) 40

 ورت نقديفروش به ص  ///1///121  ///866143/1  40/26  همکف واحد تجاري 400/11 (B4هویزه ) 46

 فروش به صورت نقدي  ///1//1214  ///834164/1  46/43  همکف واحد تجاري 400/14 (B4هویزه ) 43

 فروش به صورت نقدي  ///1///121  ///863143/1  4//46  همکف واحد تجاري 406/14 (B4هویزه ) 42

 فروش به صورت نقدي  ///1///161  ///883144/1  44/13  همکف واحد تجاري 406/14 (B4هویزه ) /8

 فروش به صورت نقدي  ///1///161  ///886101/1  44/26  اول واحد تجاري /884/1 (B6شهریار)استاد 81
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یادداشت

در استان چهارمحال و بختیاری؛

خانه » مرتضوي ها« مرمت شد
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري چهارمحال و 
بختياری از پايان عمليات اجرايي تعمير و مرمت خانه مرتضوي هاي 

شهركرد خبر داد.
 بهمن عس��گري  اظهاركرد: عمليات اجرايي تعمي��ر و مرمت خانه 

مرتضوي ها به مدت شش ماه به طول انجاميد.
وی با بيان اينكه اجراي عمليات؛ ش��امل اجراي كانال ناكش، حذف 
الحاقات نامناسب، اجراي نماي آجري با آجر سنتي و همگون با نما، 
اجراي كالف كشي و استحكام بخشي پي و بدنه است، افزود: اعتباري 
بيش از 500 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني هزينه شده است.

 مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قدمت اين بنا 
را مربوط به دوران قاجاريه دانست.

معاون سازمان صنایع كوچك و شهرك هاي 
صنعتی؛

 رونق صنعت و رفع بیكاري 
در چهارمحال و بختیاری دور نیست

مع��اون برنامه ريزي و ام��ور اقتصادي س��ازمان صناي��ع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران گفت: به زودي شاهد رونق صنعت و رفع 

بيكاري در چهارمحال و بختياری هستيم.
  فرشاد مقيمی در بازديد از ش��هرك های صنعتی اين استان گفت: 
سال گذشته مجموعه شركت ش��هرك هاي چهارمحال و بختياري 
تالش های قابل توجهی برای ايجاد و راه اندازی طرح های جديد در 
زمينه زير ساخت ها در شهرك هاي صنعتي اين استان انجام داد كه 

منجر به حضور و استقبال چشمگير متقاضيان سرمايه گذاری شد.
وی از انعقاد تفاهم نامه ميان اين س��ازمان و برخي بانك هاي عامل 
خبر داد و افزود: با انعقاد اين تفاهم نامه زمينه براي سرمايه گذاري 
متقاضي اين حوزه بيش از پيش همواره ش��د و اميد است به زودي 

شاهد رونق صنعت و رفع بيكاري به ويژه در اين استان باشيم.
معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي اي��ران نيز در اي��ن بازديد، گفت: هدف اصلی ش��هرك های 
صنعتی ايجاد هماهنگی و اس��تفاده مطل��وب از امكانات زيربنايی و 
ارايه خدمات مناس��ب و ضروری برای متقاضيان سرمايه گذاری در 
زمينه توليدات صنعتی بوده و شناسايی متقاضيان واقعی از اهميت 

بسيار زيادی برخوردار است.
فتحعلي محمدزاده  اظهار كرد: بايد با اين نگاه كه واگذاری هر قطعه 
زمين، می تواند باعث ايجاد اش��تغال پايدار برای چند نفر ش��ود، به 
موضوع واگ��ذاری زمين های صنعتی با نگاه ويژه س��رمايه گذاری و 
توليد توجه ش��ود، كه به دليل نبود اين نگاه در برخ��ی مواقع و بال 
استفاده ماندن برخی اراضی مجبور به اجرای طرح توسعه و پذيرفتن 

هزينه های بيشتر می شويم.
در بازديد معاونان سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
از شهرك هاي صنعتي استان، تالش ها برای رفع موانع سرمايه گذاری 
در صنعت استان چهارمحال و بختياري كه با ايجاد زير ساخت هاي 
مطلوب به صورت جدی در حال انجام اس��ت، بسيار رضايت بخش 

ارزيابي شد.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای؛    

 اجرای طرح احیای منابع 
آب زیرزمینی استان

مديرعامل شركت آب منطقه ای چهارمحال و بختياری 
گفت: احيای آب های زيرزمينی استان در دستور كار اين 

شركت قرار گرفت.
حسين صمدی 13 ارديبهش��ت ماه در نشست خبری با 
اصحاب رس��انه و مطبوعات اس��تان، با تاكيد بر اهميت 
احيای منابع زيرزمينی آب، اظهار كرد: يكی از طرح هايی 
كه امسال اجرايی می شود و رس��انه ها نيز در اجرای آن 
نقش آفرين هس��تند تغذيه مصنوعی، تعادل بخش��ی، 
حفظ آب ه��ای زيرزمين��ی و برخورد با حف��ر چاه های 
غيرمجاز است.وی خاطرنشان كرد: اس��تان با پنج هزار 
 چاه جزء استان های پاك كشور است؛ چراكه از اين تعداد 

200 چاه غيرمجاز و مابقی مجاز هستند.
صمدی همچني��ن از افزايش 100درص��دی اعتبارات 
عمرانی آب منطقه ای استان در س��ال جاری خبرداد و 
افزود: امسال دو برابر سال گذشته و به مبلغ 72ميليارد 
تومان اعتبار ملی به آب منطقه ای چهارمحال و بختياری 

تخصيص داده شد.
وی با اشاره به اهميت آب در زندگی و رويكرد دولت تدبير 
و اميد در اين زمينه، تصريح كرد: در دهه های گذش��ته 
مديريت آب به صورت مديريت نقطه ای بود و عوامل تاثير 
گذار بر زنجيره باال و پايين دست آن نقطه مد نظر نبود. 
صمدی تغيير ساختار مديريت آب از نقطه ای به يكپارچه 
را از رويكردهای برنامه پنجم دانست و خاطرنشان كرد: 
اكنون اي��ن مديري��ت يكپارچه در حوزه ه��ای مختلف 
كارون، زاينده رود، فالت مركزی و ش��مال ايران شكل 

گرفته است. 
وی اظهار كرد: حدود 100س��ال پيش  در كش��ورهای 
اروپايی رودخانه هايی به علت آلودگی باعث مرگ و مير 
افراد زيادی می ش��دند؛ اما به عل��ت مديريت يكپارچه، 
امروز به راحتی قابل استفاده هس��تند.صمدی با اشاره 
به طرح های انتقال آب بين حوضه ای از استان، افزود: در 
شورای عالی آب طرح تونل بهشت آباد مورد بررسی قرار 
گرفت و به طور كلی حذف شد؛ چون اين طرح نقطه ای 
بود و در آن مديريت يكپارچه لحاظ نشده بود. وی با بيان 
اينكه آب بهش��ت آباد از طريق لوله، پمپاژ و در برخی از 
نقاط از روش تونل كوتاه انتقال داده می ش��ود گفت: آب 
بهشت آباد تنها برای مصرف آب شرب و نه صنعت انتقال 
می ياب��د؛ چراكه با ح��ذف بخش صنعت مي��زان انتقال 
آب بسيار كمتر می ش��ود.صمدی همچنين نقش موثر 
آبخوان ها در حي��ات مردم را يادآور ش��د و تصريح كرد: 
باالی 70 درصد نياز آبی استان از منابع زيرزمينی و كمتر 

از 30 درصد از آب های سطحی تامين می شود.

یادداشت

عضو كميته ملی كارون گفت: هدف احداث تونل گالب 2 نه تنها 
نامشخص اس��ت؛ بلكه هيچ گونه توجيه كارشناسانه و منطقی 
برای احداث آن وجود ندارد و اين می تواند ب��ه منزله دور زدن 
استان چهارمحال و بختياری برای بهره برداری غيرمنصفانه آب 

به نفع استان های مجاور باشد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، مه��دی پژوه��ش ب��ا اش��اره ب��ه 
انتق��ال آب بي��ن حوض��ه ای و آث��ار آن اظهارك��رد: 
و بهش��ت آباد  تون��ل  م��ورد  در  اس��تانی   مس��ووالن 

 گالب 2 دچار خواب زدگی شده بودند؛ چراكه زمان آغاز به كار 
و كليد خوردن اين تونل ها مسووالن استان هيچ گونه توجهی 

به چرايی اجرای اين پروژه ها و پيامدهای ناشی از آن نداشتند.
عضو هيات علمی دانشگاه ش��هركرد با اشاره به تاريخچه كليد 
خ��وردن و اجرای تونل گالب گفت: اين طرح توس��ط اس��تان 
اصفهان با هدف انتقال آب از سرش��اخه های كارون و به منظور 
تامين آب شهرستان كاشان در دو فاز صورت گرفت كه فاز اول 

تونل گالب 1 و در امتداد آن در فاز دوم گالب 2 كليد خورد.
پژوهش افزود: تونل گالب 1 با ط��ول 10 كيلومتر و عمق 3/8 
مترمكعب كه 1/7مترمكعب در ثاني��ه آب از آن عبور می كند و 
تامين كننده آب شرب شهرستان كاشان است  در سال 91 به 

كار خود پايان داد.
به گفته وی، پس از پايان كار ف��از اول تونل گالب 1، طرحی با 
عنوان فاز دوم گالب 2 توسط استان اصفهان پايه گذاری شد كه 
حفر اين تونل در استان ما صورت نگرفته است و آنچه كه در اين 
زمينه دست مسووالن استانی را به منظور پيگيری قانونی برای 

توقف طرح بسته همين مورد است.

وی همچنين در تش��ريح ويژگی های عمران��ی گالب 2 اظهار 
 كرد: از جمل��ه ويژگی ه��ای اين تون��ل 17 كيلومت��ری عبور
22 مترمكعب در ثانيه آب از آن و انتقال به استان اصفهان است.

گالب 2؛ بهره برداری غیرمنصفانه آب
پژوهش،  با اش��اره به اهداف اح��داث تون��ل گالب 1 مبنی بر 
تامين آب شرب شهرستان كاش��ان خاطرنشان كرد: علی رغم 
اين مهم هدف احداث تونل گالب 2 نه تنها نامش��خص است؛ 
بلكه هيچ گونه توجيه كارشناس��انه و منطقی برای احداث آن 
وجود ندارد و اين می تواند به منزله دور زدن استان چهارمحال 
و بختياری برای بهره برداری غيرمنصفانه آب به نفع استان های 

مجاور باشد.
عضو كميته ملی كارون افزود: ذی نفعان اين پروژه با بهانه های 
واهی مبنی بر اس��تفاده بی رويه از آب كارون توسط روستاييان 
در مناطق پايين دست سرچشمه كارون و بهره برداری با هدف 
توسعه باغ های اين مناطق، س��عی در انحراف اذهان عمومی و 

مظلوم واقع شدن خود داشتند.
چهارمح�ال و بختی�اری بهره ب�رداری م�ازادی از

 زاینده رود ندارد
اين محقق و استاد دانشگاه با اشاره به برنامه زنده تلويزيونی كه 
با حضور دكتر احسانی، محقق و مدير حوزه آبخيز فالت مركزی 
به عنوان فردی بی طرف پخش شد اشاره كرد و گفت: تحقيق و 
پژوهش اين محقق نشان داد كه استان چهارمحال و بختياری 
هيچ گونه سوء استفاده و بهره برداری مازادی از زاينده رود ندارد.
 وی اف��زود: ب��ه گفت��ه اي��ن محق��ق ح��ق آب اس��تان

 چهارمحال و بختياری 237 هزار مترمكعب در س��ال است كه 

اين تنها سهم اس��تان از رودخانه زاينده رود است كه متاسفانه 
ميزان آب برداشت شده از چاه های شهرستان سامان نيز در آن 

محاسبه شده است.
پژوهش خاطرنشان كرد: در محاسبه حق آب استان چهارمحال 
و بختياری آب چاه ها نبايد محاسبه و جزء اين ميزان محسوب 

شود.
خشكی زاینده رود از كجا آغاز می شود؟

وی گفت: همچنين در تحقيقات انجام ش��ده مش��خص شد تا 
روستای چم آسمان از توابع استان اصفهان آب رودخانه جاری 
است و از اين روستا به بعد آبی مشاهده نمی شود و منطقه دچار 

خشكی است.
به گفته وی، علل خشكی اين منطقه و كم آبی به داليل عمده ای 
چون برداش��ت بی رويه با مج��وز يا بدون مجوز آب توس��ط دو 

كارخانه عظيم فوالد مباركه و ذوب آهن است.
پژوهش،  دومين دليل خش��كی اين منطق��ه را عدم مديريت 
صحيح منابع آبی و هدايت كش��اورزان منطقه به سمت كشت 
جايگزين برنج دانست و تصريح كرد: تسريع خشكسالی رودخانه 
زاينده رود و هم صدا و همراه كردن مردم با خود برای دست يابی 
سريع تر به اهداف و بهره برداری مازاد آب اين رودخانه، مهم ترين 
هدف مس��ووالن اصفهان از عدم تالش برای ممانعت از كشت 

محصوالت آب بر در اين استان است.
عدم مدیریت منابع آب در اصفهان عمدی است

وی سومين دليل خش��كی رودخانه را عدم مديريت منابع آبی 
دانست و افزود: در استان اصفهان تاكنون سياست گذاری برای 
اصالح الگوی مصرف آب صورت نگرفته كه اين امر به عمد و از 

سوی مسووالن اين استان است.
عضو كميته ملی كارون مهم ترين داليل برگزيدن سياست های 
 فوق را دس��ت يابی به اهداف و سياس��ت های كالن و بلندمدت

50 سال آينده عنوان كرد.
به گفته وی، همچنين اختصاص رودخانه زاينده رود به استان 
اصفهان به اين دليل كه در زمان ش��يخ بهايی اي��ن رودخانه از 
مركز اصفهان عبور می كرده و درواقع اين رودخانه نماد اصفهان 
است، دليل ديگر مس��ووالن اصفهانی برای احراز مالكيت آب 
زاينده رود است.        وی افزود: اينجا يك سوال پيش می آيد كه 
در زمان شيخ بهايی جمعيت استان اصفهان چقدر بود؟ چقدر 
شهرك سازی در اين استان صورت گرفته بود؟ و اكنون خواست 

مسووالن اين استان چيست؟
پژوهش در اين باره اظه��ار كرد: اصفهانی ها عالوه بر توس��عه 
صنعت توريسم در جريان جاری ساختن آب رودخانه در بستر 
رود و عبور از پل های خواجو و سی و سه پل، خواهان تامين آب 
11 شهرستان اين اس��تان و حتی شهرستان هايی كه در حوزه 

باتالق گاوخونی قرا ندارند هستند.

عضو كمیته ملی كارون گفت:

پروژه گالب در ابهام

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
2/237 شماره دادنامه: 2178-93/12/05 شماره بایگانی: 93-1682 خواهان: عباسعلی 
صهبا نشانی: اصفهان – خیابان 22بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر)22 بهمن( – سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خوانده: عیسی سوادکوهی نشانی: مجهول المکان 
را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  مطالبه  خواسته: 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
مطالبه  خواسته  به  سوادکوهی  عیسی  آقای  طرفیت  به  صهبا  عباسعلی  آقای  دعوی 
مبلغ 21/400/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بشرح متن 
دادخواست با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان در دادخواست و صورتجلسه 
مورخه 93/11/19 و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و انتظار 
دعوی  شورا  ننموده  ارسال  نیز  دفاعیه ای  الیحه  و  نیافته  حضور  جلسه  در  کافی 
آیین  قانون  198و519و522  مواد  باستناد  و  دانسته  صحت  بر  محمول  را  خواهان 
بابت  ریال   21/400/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  رای  مدنی  دادرسی 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   240/000 و  خواسته  اصل 
دادخواست )93/9/27( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان می باشد رای صادره 
 غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:2117 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

مرجع   93/10/30-1860 دادنامه:  شماره  1117/93ش6  پرونده:  کالسه   2/238
به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه  رسیدگی: 
مدیریت علیرضا زمانی نشانی: اصفهان-پل اذر – ابتدای خیابان توحید – پالک3 وکیل: 
مجتمع  جنب خیابان شهید قندی –  خ.حکیم نظامی –  زهرا سعادت نشانی: اصفهان – 
کیمیا – طبقه دوم – واحد4 خواندگان: 1- حسین خلجی فرزند محمد نشانی اصفهان 
بلوک28- طبقه4- پالک42،   – مجتمع میهن آرا   – ارغوان   – منظریه   – خمینی شهر   –
2- مهدی کریمی درچه فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت به طرفیت آقایان 1- حسین خلجی 2- مهدی کریمی 
-814652 شماره  به  چک  یک  وجه  از  ریال   39/064/103 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

توجه  با  قانونی،  مطلق خسارت  انضمام  به  انصار  بانک  عهده  به  ریال   65/000/000
های  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ حضوری و قانونی 
در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  جلسه  در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت 
تضامنی  محکومیت خواندگان بصورت  بر  آ.د.م حکم  قانون  198و515و519و522  و 
به پرداخت مبلغ 39/064/103ریال بابت اصل خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/5/19( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت  قابل  از آن  پس 
قابل تجدیدنظرخواهی  ابالغ  از  اول حضوری و ظرف 20 روز پس  به خوانده ردیف 
باشد.م الف:2120 شعبه ششم حقوقی مجتمع  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/239 شماره: 1554/93ش8 به موجب رای شماره 1960 تاریخ 93/11/19 شعبه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدنور 
 3/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  بخش  روان 
دادرسی  ریال هزینه  آگهی و 170/000  و هزینه های نشر  وارده  بابت خسارت  ریال 
احکام. اجرای  حق  در  عشر  نیم  پرداخت  و  کارشناسی  هزینه  ریال   1/000/000 و 

مشخصات محکوم له:مهناز رضایی فرزند باقر به نشانی خ.مسجدسید - کوی پشت 
بارو - پالک40. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  اجرای حکم و  یا مالی معرفی کند که  بدهد  به  برای پرداخت محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:2129 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2/240 شماره: 1574/93 به موجب رای شماره 1940 تاریخ 93/3/19 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی خدری فرزند 
بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  علی 
اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و 170/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 730701-93/7/4و730702-93/9/12 در حق 
محکوم له مرتضی صدیقی به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – سهروردی – جنب 
رستوران شیرین نخل – شرکت کیان پالست سپاهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  نماید.م الف:2130  اعالم 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/241 شماره: 1573/93 به موجب رای شماره 1938 تاریخ 93/11/19 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قدرت ا... خدادادی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه نشر آگهی و 160/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
له  محکوم  در حق   91/5/3-121150/441898/32 به شماره  تاریخ سررسید چک  از 
مرتضی صدیقی به نشانی سه راه سیمین – سهروردی – جنب رستوران شیرین نخل 
– شرکت کیان پالست سپاهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:2131  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/242 شماره: 93-1692ش11 به موجب رای شماره 2016 تاریخ 93/11/30 شعبه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جهان بخش 
موسوی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 25/000/000 ریال وجه چک 
شماره 309663-93/7/15-165/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه انتشار آگهی طبق 
با احتساب  لغایت وصول  تاریخ سررسید 93/7/15  از  تادیه  تعرفه خسارت تاخیر و 
نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: محسن کریمی به نشانی اصفهان – خ.زینبیه 
– جنب لوازم خانگی رخشان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:2133 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 11 شعبه   92/11/30 تاریخ   2022 شماره  رای  موجب  به   1691-93 شماره:   2/243
بهرام  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
معصومی باقرآبادی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال 
و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال   160/000 و  خواسته  اصل 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 330739-89/5/25 لغایت وصول با احتساب 

نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: محسن کریمی به نشانی اصفهان – خ.زینبیه 
– لوازم خانگی رخشان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی 
اجرائیه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:2134 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 29 شعبه   93/11/6 تاریخ   906 رای شماره  موجب  به  93/787ش29  شماره:   2/244
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید جالل 
احدی نژاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 25/500/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/11/8 لغایت زمان وصول توسط 
اجرای احکام و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسین جعفری به 
نشانی خ.پروین – مجتمع آوا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:2143 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

 29 شعبه   93/11/6 تاریخ   908 رای شماره  موجب  به  93/786ش29  شماره:   2/245
امیرعلی  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
الماسی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 47/600/000 ریال بابت 
پرداخت  و  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال   25/500/000 پرداخت  و  خواسته  اصل 
توسط  وصول  تاریخ  لغایت   89/7/24 چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
اجرای احکام و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسینعلی جعفری 
به  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34  آوا.  مجتمع   – پروین  به نشانی خ 
به  به موقع  آنرا  مفاد  علیه مکلف است ظرف ده روز  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:2147 شعبه 29 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 29 شعبه   93/11/6 تاریخ   907 رای شماره  موجب  به  93/785ش29  شماره:   2/246
امیرعلی  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
الماسی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 235/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت 
توسط  وصول  تاریخ  لغایت   89/7/4 چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
اجرای احکام و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسینعلی جعفری 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  آفتاب.  مجتمع   – خ.پروین   – اصفهان  نشانی  به 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
نماید.م الف:2148  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/247  کالسه پرونده:660/93 شماره دادنامه: 879-93/12/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی:  جعفری  خواهان: حسینعلی  اصفهان  اختالف  حل  حقوقی شورای  نهم  و  سی 
حسین آباد خوانده: پویا قنبری نشانی: مجهول المکان خواسته:  اصفهان- خ پروین – 
مطالبه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون ریال و کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه 

به تاریخ 92/12/23 شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 
کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 660/93 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: 
به خواسته  قنبری  پویا  آقای  به طرفیت  آقای حسینعلی جعفری  در خصوص دعوای 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال موضوع یک چک به شماره 1441/301899/54 مورخ 
محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و خسارات  دادرسی  هزینه  انضمام  به   93/10/23
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت 
ثابت  لذا شورا دعوی خواهان را محرز و  نیاورده  دین و برائت ذمه خویش به عمل 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198و519و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  هزینه  بابت  ریال  هزار  پانزده  و  چهارصد 
سررسید چک )93/2/23( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
 20 مذکور ظرف  مدت  اتمام  از  پس  و  همین شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از 
می باشد. اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز 

م الف:2149 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

2/248  کالسه پرونده:659/93 شماره دادنامه: 880-93/12/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی:  جعفری  خواهان: حسینعلی  اصفهان  اختالف  حل  حقوقی شورای  نهم  و  سی 
اصفهان- خ پروین – خ.حسین آباد خوانده: پویا قنبری نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون ریال و کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه 
به تاریخ 93/12/22 شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 
کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 659/93 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: 
به خواسته  قنبری  پویا  آقای  به طرفیت  آقای حسینعلی جعفری  در خصوص دعوای 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال موضوع یک چک به شماره 1449/301898/17 مورخ 
محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   92/1/23
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت 
ثابت  لذا شورا دعوی خواهان را محرز و  نیاورده  دین و برائت ذمه خویش به عمل 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198و519و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  هزینه  بابت  ریال  هزار  پانزده  و  چهارصد 
سررسید چک )93/1/23( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
 20 مذکور ظرف  مدت  اتمام  از  پس  و  همین شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از 
می باشد. اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز 

م الف:2150 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

2/249 شماره: 650/93 به موجب رای شماره 758 تاریخ 93/11/14 شعبه 39 شورای 
به  قاسم رضایی  علیه  یافته است محکوم  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  حل 
میلیون و ششصد هزار ریال  نه  مبلغ  پرداخت  به  نشانی مجهول المکان  محکوم است 
از  اصل خواسته و پانصد و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نشانی  به  جعفری  حسینعلی  خواهان  حق  در  وصول  تاریخ  تا  چک  سررسید  تاریخ 
اصفهان – خ.پروین – بعد از چهارراه مسجدالرسول – کوچه ش.معمارزاده – مجتمع 
واحد2 و پرداخت نیم  عشر حق االجرا.)تاریخ صدور چک 93/3/4 می باشد(.  آفتاب – 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:2151 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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  شکل صورت و ش��کل فریم: به طور کلی، فریمی که برای فرد 
انتخاب می شود بایس��تی دارای خطوطی باشد که آن دسته از 

سطوح صورت را که از حالت ایده آل فاصله دارد را تعدیل کند.
هفت شكل و تيپ صورت

1- بیضی: نوع ایده آل شکل صورت به شمار می رود.
2- مستطیلی: از حالت طبیعی باریک تر و درازتراست و سطوح 
جانبی صورت نسبت به حالت بیضی، نسبت به یکدیگر موازی 

هستند.
3- گرد: نسبت به حالت بیضی، کروی تر می باشد.

4- مربعی: نس��بت به حالت بیضی، جانبین صورت با یکدیگر 
 بیش��تر موازی هس��تند به عالوه ص��ورت کوتاه و په��ن تر نیز

 است.
5- مثلثی: قسمت پائینی صورت نسبت به قسمت باالی صورت 

پهن تر است.
6- مثلثی وارونه: که ناحیه پیشانی پهن تر از ناحیه فک است.

7- لوزی: قسمت مرکزی صورت پهن تر است و در باال و پایین، 
صورت به طور قابل توجهی باریک می شود.

تاثيرگذاری در طول صورت
در انتخاب فریم اندازه عمومی و افقی فری��م، میزان گردی و یا 
مربع بودن شکل فریم و رنگ قسمت قدامی فریم اهمیت دارند. 
 به منظور سادگی بیش��تر در بحث ش��کل های مختلف فریم، 

می توان آن را در دو مقوله مورد بررسی قرار داد:
1- ابعاد فریم و اینکه آیا تاکید بیشتری بر قسمت باال یا پایین 
فریم صورت گرفته است مثل فریم های با رنگ گرادیان عمودی 
و یا در تمامی قسمت های فریم تاکید یکسانی وجود دارد مثل 
فریم های با رنگ یکنواخت. این مالحظات در ارتباط با درازا و 

پهنای صورت قرار می گیرد.
2- چگونگی زاویه دار بودن و میزان گردی ش��کل فریم که در 
ارتباط ب��ا زاویه ها و میزان گردی ص��ورت و چگونگی خط ابرو 

قرار می گیرد.
پهنای مناس��ب برای فریم برابر با پهن ترین قس��مت ساختار 

استخوانی صورت است.
3- به عنوان یک قاعده عمومی، هرچه صورت کشیده تر باشد، 
عمق فریم نیز باید بیشتر باش��د. در این حالت فریم قسمتی از 
صورت را می پوش��اند و به نظر می رس��د که کشیدگی صورت 

کاهش پیدا کرده است.
4- فریم های تیره تر که دارای رنگ یکنواخت هستند نسبت به 
فریم های گرادیان عمودی به کوتاه کردن صورت های کشیده 
بیش��تر کمک می کنند. الزم به تذکر اس��ت که هر فریمی که 
 توجه شخص نظاره گر را به قسمت باالیی آن جلب نماید، جزء

 فریم های گرادیان عمودی محس��وب می شود، نظیر فریم نخ 
نایلونی که قسمت باالی آن مشکی رنگ است. این فریم ها در 
کشیده نمودن صورت های پهن مفید هس��تند. در این حالت 

نواحی مرجع در تعیین ارتفاع صورت قسمت تیره باالی فریم 
و خط چانه صورت خواهند بود و بنابراین این فریم ها صورت را 

کشیده تر به نظر می رسانند.
هرچه دسته فریم باالتر قرار گرفته باش��د صورت را کشیده تر 
نش��ان می دهد و بالعکس. پس برای صورت های کشیده فریم 
عینکی که بخش انتهایی آن پایین تر قرار گرفته اس��ت مفید 

خواهدبود.
5- در صورت های چاق و فربه، عالوه بر رعایت نکاتی که برای 
صورت های پهن رعایت می شود بهتر است از فریمی استفاده 
 ش��ود که حضور آن بر روی صورت کمتر نمایان باش��د، نظیر

 فریم های ریملس، نخ نایلونی و یا فلزی نازک. همچنین به اندازه 
عمودی فریم نیز باید توجه داشت.

در صورت هایی که قسمتی از آن پهن تر از سایر نواحی است می 
توان با انتخاب فریم مناسب تعادل صورت را دوباره برقرار نمود. 
مثال در صورت های مثلثی با قاعده پایین که ناحیه فک پهن تر از 

پیشنی است مالحظات زیر را باید مدنظر داشت:
صرف اس��تفاده کردن از عینک به دلیل جلب توجه به قسمت 

باالی صورت بر تعادل صورت می افزاید.
پهنای فریم طبق قاعده کلی بایستی تقریبا برابر با پهنای ناحیه 
فک باشد.بهتر است از فریم های بیضی و یا فریم هایی که قسمت 
پایین آن ش��یب دار اس��ت اس��تفاده گردد، چرا که فریمی که 

مستطیلی است خط صاف چانه را بیشتر تاکید می کند.
بهتر است فریم، رنگ تیره تری داشته باشد. اگر صورت کشیده 
است رنگ یکنواخت داشته باش��د و اگر صورت کوتاه است در 

باالی فریم، رنگ تیره تری وجود داشته باشد.
از طرف دیگر در صورت های مثلثی با قاعده باال فیت فریم مشکل 
تر است چرا که حضور فریم، توجه را به سمت قسمت پهن صورت 
متوجه می کند. به منظور کاهش توجه، فریم باید حداقل جلب 
توجه را داشته باشد. بایستی حداقل پهنا را داشته  باشد چرا که 
اگر پهنای آن از پهنای سر بیشتر باشد توجه بیشتری به ناحیه 

باالی صورت جلب می شود.
بهتر است ظریف باش��د و رنگ مالیمی داشته باشد. فریم های 
ریملس و یا فلزی نازک با رنگ مالیم گزینه های خوبی می توانند 
باشند. فریم با شکل گرد می تواند حالت مثلثی صورت را خراب 
کند. این نوع صورت ظرافت جذابی به صورت ناتوان می دهد و 

بهتر است فریم انتخابی نیز ظرافت ویژه ای داشته باشد.
خطوط فریم

تکرار کردن خطوط صورت بوس��یله خطوط فریم، باعث تاکید 
بر خطوط صورت می شود که می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر 

زیبایی صورت فرد داشته باشد.
قسمت باالیی فریم بایستی شکلی مش��ابه حالت ابروهای فرد 
داشته باشد و قسمت پایینی آن پیروی کننده خطوط گونه و فک 

باشد در غیر اینصورت هارمونی صورت از بین می رود.

بهترین فریم برای مردان طاس، فریمی است که ریم باالیی آن 
در ناحیه ابرو مستقیم باشد، به این دلیل که ریم باالیی قسمتی از 
ناحیه پیشانی را می پوشاند و بنابراین کمی از ارتفاع زیاد پیشانی 
می کاهد.مهمترین کاری که قسمت پایینی فریم می تواند انجام 
دهد اثر باالبرندگی صورت در اش��خاص پیری است که صورت 
افتاده ای دارند. در صورتی که فریم پایینی نسبت به فریم باالیی 
 توجه بیش��تری جلب نماید چینهای پایین رون��ده موجود در 
صورت های پیر را کمتر بنظر می رس��اند. اث��ر مهم دیگر فریم 
پایینی پوشاندن چین های زیر پلک در بعضی افراد است که در 
این حالت می توان از طریق انتخاب فریمی با فریم پایینی ضخیم 

و تیره این ناحیه را پوشاند.
رنگ مو:

1- برای موهای س��فید، فریم های با رنگ آبی و قرمز کم رنگ 
مناسب می باشد.

2- افراد با موهای ضخیم و تیره می توانند از فریم های تیره تر و 
جذاب تر استفادهنمایند ولی افراد با موهای نازک و روشن بهتر 
است از فریم های ظریف و با رنگ روشن استفاده کنند چرا که 
یک عینک تیره و جذاب بر روی صورت فردی با موهای روشن 
و نازک جلب توجه بسیار بیشتری نسبت به صورت شخصی که 

دارای موهای تیره و ضخیم است می کند.
3- در ارائه فریم های فلزی، افراد با موهای بلوند، قهوه ای روشن 
و قرمز می توانند از فریم طالیی رنگ اس��تفاده کنند و افراد با 
موهای سفید از فریم نقره ای رنگ. افرادی که دارای رنگ موی 
تیره یا مشکی هستند از هرکدام از این رنگ ها می توانند استفاده 
نمایند. برای ش��خصی که دارای موهای س��فید کمی در اوایل 
میانسالی است، استفاده از فریم نقره ای رنگ تاکید بیشتری بر 
موهای سفید فرد کرده و وی را مسن تر جلوه می دهد بنابراین 

در اینگونه افراد استفاده از فریم با رنگ تیره تر توصیه می شود.
چشمان دارای PD زیاد یا کم

در افرادی که چش��م های آنها نس��بت به پهنای صورت بسیار 
نزدیکتر به یکدیگر هستند باید از فریمی استفاده کنند که توجه 
کمتری را به قس��مت مرکزی فریم جلب کند، پس بهتر است 
فریمی با پل بی رنگ و نواحی تمپورال مشخص استفاده گردد 
تا توجه شخص نظاره گر به نواحی تمپورال صورت جلب شود. 
برعکس برای شخصی که چش��مانش نسبت به یکدیگر فاصله 
زیادی دارند، بهترین فریم، فریمی اس��ت ک��ه دارای پل بینی 
تیره رنگ و ضخیم می باشد که کمی پایین تر نیز قرار می گیرد.

یکی از شایع ترین اختالالت چشمی عفونت چشم 
است.

چش��م، عضوی از بدن اس��ت که اگ��ر روزی دچار 
اختالل شود، بخش عمده ای از زندگی ما را با مشکل 
مواجه می کند. یکی از ش��ایع تری��ن اختالالتی که 

ممکن است در چشم پدید آید، عفونت است.
عفونت  چش��می چنین تعریف می شود؛ چشم قرمز 
می ش��ود، پلک ها متورم می ش��ود و چش��م دارای 
ترشحات چرکی اس��ت، یا اینکه آن  قدر ترشح زیاد 
می ش��ود که صبح ها هنگام بیدار شدن، چشم ها به 
س��ختی باز می ش��وند. چش��م عضوی از بدن است 
که اگ��ر روزی دچار اختالل ش��ود، بخش عمده ای 
 از زندگی م��ا را با مش��کل مواجه می کن��د. یکی از 
شایع ترین اختالالتی که ممکن است در چشم پدید 

آید، عفونت چشم است.
عالیم عفونت چشم

- رنگ سفید کره چش��م، صورتی یا قرمز رنگ می 
شود.

- ترشحات سبز، زرد یا س��فید رنگ در گوشه چشم 
جمع می شود.

- مرتب از چشم اشک می آید.
- هنگام پلک زدن احساس می شود که چیزی مثل 

سنگ ریزه یا شن و ماسه، در چشم وجود دارد.
- پلک ها هنگام خواب خشک می شوند.

- در ناحیه پلک ها، ورم به چشم می خورد.
- یک توده دردناک و کوچک قرمز رنگ در ریشه مژه 

ها احساس می شود.
- در بعض��ی م��وارد ب��ه خص��وص در عفونت های 
ویروسی چش��م ممکن اس��ت تب، گلودرد و عالیم 

سرماخوردگی نیز همراه این نشانه ها باشد.
- هنگام عفونت چشم، در کنار استفاده از داروهای 
تجویز شده و رعایت شدید نکات بهداشت شخصی، 
به علت مس��ری ب��ودن بیماری از بس��تن چش��م 

خودداری شود
پيشگيری از عفونت چشم

عفونت چشم به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شود. بنابراین اگر کس��ی که زیاد با او در تماس 
هس��تید، مثل اعضای خانواده، به عفونت چش��می 
مبتال می باش��د، با رعایت نکات زیر از سرایت آن به 

دیگران جلوگیری کنید :
- دس��ت ه��ای خ��ود را ب��ا آب و صابون بش��ویید. 
ای��ن کار در عی��ن راح��ت ب��ودن، موثرتری��ن راه 
 ب��رای جلوگیری از انتقال عفونت چش��می اس��ت. 
دست ها مرتبا در تماس با آلودگی های باکتریایی و 
ویروسی و قارچی قرار می گیرند و باید قبل از تماس 

با چشم، آنها را شست.
- از دست زدن به صورت و چشم های خود بپرهیزید 
. اگر باید دارویی را به داخل چش��م خود بریزید و یا 
کرمی را برای دور چش��م خود استفاده کنید، حتما 
قبل از این کار،  دس��ت های خود را ب��ا آب و صابون 

بشویید.
ترش�حات چرکی چش�م، عالیم عفونت 

چشم
ورم چشم یکی از عالئم عفونت چشم است.

- از آرایش کردن چشم پرهیز کنید و از برخورد لوازم 
آرایش با چش��م جدا پرهیز کنید . ممکن است مواد 
آرایشی فاسد شده باشند و یا مرغوب نباشند و چشم 

شما نسبت به آنها حساسیت داشته باشد.
- لوازم بهداش��تی ش��خصی خود را به فرد دیگری 
ندهید. حوله شخصی داش��ته باشید و لوازمی مانند 
حوله، لباس و بال��ش خود را هر چن��د وقت یک بار 

بشویید.
- در صورت��ی که عفونت چش��می داری��د، هرگز از 
لنزهای چش��می اس��تفاده نکنی��د و اگ��ر لنزهای 
شما آلوده ش��ده اند، قبل از اس��تفاده مجدد آنها را 
ضدعفونی کنید. در مورد نح��وه  ضدعفونی کردن 

لنزهای خود از پزشک سوال کنید.
- هرگز از لنزهای چش��می افراد دیگر )حتی اگر به 
سالم بودن آنها اطمینان دارید( استفاده نکنید، زیرا 

لنز، یک وسیله شخصی است.
-در محیط های با آب و هوای گرم و خشک، پرگرد 
و غبار و هنگام وزش باد از چشم های خود محافظت 

کنید.
- اگر در محیطی کار خود با مواد شیمیایی سروکار 
دارید، حتما از عینک های مخصوصی که محافظت 
کننده چشم ش��ما در برابر آس��یب مواد شیمیایی 

هستند، استفاده کنید.
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کودکان از شما
 الگو برداری می کنند

هرکس��ی برای خودش یک الگو ی��ا قهرمان دارد که او را تحس��ین 
می کند. بعضی ها یک هنرپیش��ه، ورزش��کار یا یک سیاس��تمدار 
 را الگ��و قرار می دهن��د، اما حیرت انگیز زمانی اس��ت ک��ه یک نفر

 می گوید: »قهرمان من پدرم است« یا »قهرمان من مادرم است«. 
همه والدین آروز دارند فرزندش��ان به آنها به چش��م یک فرد ویژه و 
خوب نگاه کند و از آنها الگو بگیرد و آنها را تحسین کند. اما این امر، 
اتفاقی رخ نمی دهد. آنها همین طور که بزرگ می شوند شما را نگاه 

می کنند و از شما الگو برداری می کنند.
اگر می خواهید بچه ه��ا از رفتار و کردار ش��ما بهترین یادگیری را 
داشته باشند و قهرمان واقعی آنها باشید، به این 1۰ نکته عمل کنید.

۱ - به همسرتان ابراز عالقه کنيد و به او احترام بگذارید
شاید زمانی که با همسرتان صحبت می کنید، تصورش را هم نکنید 
که فرزندان تان دارند ش��ما را نگاه می کنند، اما همین طور است؛ 
این بهترین الگو برای کودکان است. و وقتی آنها بزرگ شوند همان 

رفتارها را به کار می گیرند.
اگر دائما با همس��رتان دعوا کنید، ممکن اس��ت آنها فکر کنند که 
ازدواج چیز بدی است و همه اش دردسر دارد. در حالی ک اگر شما 
دوستدار و مراقبت همسرتان باش��ید باعث می شود آنها هم وقتی 

بزرگ شدند، همان کار را انجام دهند و این الگو برداری است.
۲ - الهام بخش ارزش های مثبت برای آنها باشيد

ارزش هایی مانن��د احترام ب��ه بزرگ تره��ا و دوس��تان، کمک به 
نیازمندان و مهمان نوازی خیلی مهم هستند این الگو در نسل های 

جوان خیلی کمرنگ شده اند.
بس��یاری از کودکان و نوجوانان و حتی جوانان به ش��دت س��رگرم 
اینترنت و ب��ازی های کامپیوتری و فضاهای مج��ازی و ارزش های 

نوتعریف شده برآمده از آنها هستند.
به فرزندان تان نشان دهید چطور ارزش های واقعی و ماندگار زمانی 
که بزرگ ش��دند، به آنها کمک می کند. حتما در آن زمان فرزندان 

تان از شما سپاسگزار خواهند بود.
۳ -اجازه دهيد متناسب با سن ش�ان، تصميم های کوچک 

بگيرند
به آنها اجازه بدهید خودش��ان غذای ش��ان را س��فارش دهند و با 
پیشخدمت رستوران صحبت کنند؛ اجازه بدهید خودشان تصمیم 
بگیرند چه رش��ته ای را برای تحصیل انتخاب کنن��د؛ اجازه بدهید 

خودشان تصمیم بگیرند برای گردش به کجا بروند.
وقتی به آنها اجازه م��ی دهید این تصمیم ه��ا را در زندگی روزمره 
خود بگیرند، می آموزند که مستقل تر باشند و اعتماد به نفس شان 

افزایش می یابد.
عالوه بر این اگر تصمیم اش��تباهی بگیرند، از آن یاد می گیرند؛ این 
قابلیت ها را مدیون اعتماد شما خواهندبود و این بهترین الگو برای 

کودکان است.
۴ -به حرف شان گوش دهيد

 زمانی که بچ��ه ها اعتراض می کنند و یا ش��ما ی��ا دیگران صحبت
 می کنند، قبل از هر کار دیگری به حرف شان گوش کنید. حتی اگر 

صحبت نمی کنند هم به آنها توجه کنید.
رفتار آنها چیزهای زیادی به ش��ما خواهدگفت. این گوش کردن به 
شما کمک می کند تصمیمات بهتری در مورد آینده شان بگیرید که 

به آنها کمک خواهدکرد.
پدر و مادر الگوی فرزندان,الگوی فرزندان,الگوبرداری فرزندان

هرکس��ی برای خودش یک الگو ی��ا قهرمان دارد که او را تحس��ین 
می کند

۵ -زمان تان را به آنها هدیه کنيد
هر روز زمانی را با فرزندتان سپری کنید. وقتی که آنها با شما نباشند، 
به تلویزیون، غذاهای ناسالم، دوستی های نامناسب و رفتار مخرب 
روی می آورند این بهترین الگو برای کودکان است که با شما باشند 

و هر چه می خواهند از شما بخواهند.
 اجازه ندهید این اتفاق برای شان بیفتد. مدام با آنها صحبت کنید و 
به آن ها یادآوری کنید که می توانند هر مش��کلی را با شما در میان 

بگذارند.
۶- آنها را در جمع های اجتماعی وارد کنيد

زمانی که برای کاری بیرون می روید، در صورت امکان اجازه بدهید 
همراه شما باشند. آنها را به مردم معرفی کنید. اجازه بدهید ببینند 

چطور با مردم مالقات و صحبت می کنید و از شما الگو بگیرند.
اجازه بدهید ببینن��د وقتی با م��ردم رو به رو می ش��وید، در مورد 
 چه چیزی صحب��ت می کنید. با ای��ن تصور که درس ش��ان لطمه 
می خورد، آنها را در خانه حبس نکنید. آنچه در این فضای اجتماعی 
می آموزید، خیل��ی مهم تر از اطالعات کتابی اس��ت که در این یک 

ساعت فرا می گیرند.
۷ -به آنها یاد بدهيد با پول چه کار کنند

فقط به آنها پول توجیبی ندهی��د، بلکه گاهی کارهایی را هم به آنها 
محول کنید و سپس براساس کار انجام شده به آنها پول بدهید. در 
این صورت در سن پایین یاد می گیرند که باید کار کنند تا پول داشته 

باشند این یکی از بهترین الگو ها برای کودکان است.
همچنین به آنها یاد بدهید که بخشی از پول شان را پس انداز کنند 
 تا در ضروری تری��ن زمان از آن اس��تفاده کنند. ای��ن رفتار را فقط

 می توانند از قهرمان شان یاد بگیرند که شما هستید.
۸- اهميت پيگيری رویاهای شان را به آنها بگویيد

بعض��ی اف��راد ب��ه دنب��ال رویاهای ش��ان نم��ی رون��د، زی��را یا 
خیل��ی دی��ر متوجه می ش��وند ی��ا اینک��ه وقت��ی ج��وان بودند، 
هرگز کس��ی ب��ه آنه��ا اهمی��ت ای��ن قضی��ه را نگفته اس��ت. این 
 احتمال را ک��ه فرزندت��ان بعدا ای��ن گله را از ش��ما بکن��د، از بین

 ببرید.
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 ساخت دستكشی متفاوت 
برای لمس اشياء در بازی 

دانش��گاه رایس موفق به ساخت دستکش     
 Hands  متفاوتی ش��ده است.دس��تکش
Omni، دستکش هایی هستند که تجربه 
متفاوتی را در اختیار کاربرانی قرار می دهند 
که به بازی های واقعیت مجازی عالقه مند 
هستند.واقعیت مجازی به معنای تجربه ای 
متفاوت در دنیای مجازی است که کاربران 
قادر به درک همه چیز در این فضا بوده و می 
توانند با محیط اطراف خود تعامل برقرار کرده و تجربه متفاوتی را داش��ته باشند. چنین 
رویایی با هدس��ت های واقعیت مجازی در حال محقق شدن اس��ت. کاربران با زدن این 
هدست در دنیای واقعی و مجازی غوطه ور خواهند بود.در سال های اخیر، کمپانی های 
مختلف هدست های واقعیت مجازی بسیاری را طراحی کرده اند که کاربران با زدن آنها 
بر چشم می توانند تجربه متفاوتی از دنیای مجازی و اطراف خود داشته باشند. اما اکنون 
محققان دانشگاه رایس موفق به ساخت دستکش متفاوتی شده اند که به کاربران اجازه 
می دهد تا با پوشیدن این دس��تکش قادر به لمس اش��یا و محیط مجازی در بازی های 

واقعیت مجازی باشند.

 عينک گوگل برای کمک  به کودکان

 مبتال به  اوتيسم
محققان، عینک  گوگل را برای کمک به کودکان 
اوتیسمی در ماساچوس��ت طراحی کردند که به 
اصطالح »قدرت مغز« نامیده می شود و در جهت 
بهبود مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان 

مبتال به اوتیسم بسیار موثر است.
ای��ن برنامه ب��رای کارب��ران خود ک��ه کودکان 
اوتیسمی هس��تند کمک بزرگی اس��ت. برنامه 
قدرت مغز به کودکان اوتیس��می کمک می کند 

تا با پدر و مادر خود تعامل داشته باشند و از طریق تمریناتی در قالب بازی ارتباط چشمی 
برقرار کنند.

دکتر شاهین، عصب شناس و طراح این برنامه اظهار کرد: مزیت برنامه عینک گوگل برای 
کاربران خود که کودکان اوتیس��می هستند این اس��ت که آنها را با زندگی و دنیای واقعی 
مرتبط می کند. این برنامه به گونه ای اس��ت که از طریق مانیت��ور تعامل اجتماعی و میزان 
تعامل کودک با پدر و مادر را ارزیابی کرده و ارتباط از طریق چشم را هم شناسایی می کند.

ساهین افزود: برنامه قدرت مغز همچنین مجهز به تراشه شتاب سنج است. بدین صورت که 
حرکات سر از قدرت مغز استفاده کرده تا نگاه کودکان به والدین یا دیگران را بررسی کند.

فناوری

تست هوش

جواب معمای  شماره 1573 ؛

 آنکه چاق تر و وزنش از همه بیشتر بود و اینکه گفته شده است آنان افراد الیقی بوده اند،
 نکته انحرافی است؛ وگرنه وجود هر سه آنان برای جامعه مفید بود.
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