
صعود رتبه های معکوس از سال های گذشته 
سهمیه فوتبال 
اصفهان در تیم 
ملی آب رفت

در استان صورت گرفته است 

ژاپنی ها 
در خط آهن اصفهان

 توهم زا بودن قرص کلداکس
 کذب است 

 فیلم های سینمای ایران 
به کویت می روند

ایران توانمندی نظامی خود را 
به رخ می کشد

 آینده  ساخت » پردیس سینمایی« 
در دست بودجه سال 94
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شایستگی قهرمانی سال گذشته تکرار شد  6
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دراولین مرحله مسابقات لیگ برترآکروژیم کشور
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گرفتن حق ویزیت برای 
ادامه درمان خالف است

وزیر بهداش��ت گفت: اگر درمان بیمار تمام نشده و فرد 
برای ادامه درمان و مش��اهده عکس و آزمایش مراجعه 
می کند، نباید دوباره حق ویزیت بپردازد. وی همچنین 
از تالش وزارت بهداشت برای کاهش دوره طرح پزشکان 
و پیراپزشکان خبر داد.سید حس��ن هاشمی در حاشیه 
همایش معاونان آموزش��ی دانش��گاه های علوم پزشکی 

کشور، گفت: امیدواریم آموزش پزشکی دچار تحول...
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استارت   موتورهای برقی
 در دیار زاینده رود 

به منظور کاهش آلودگی هوا
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ریی��س ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی 
اصفهان از برگزاری مراسم ویژه نهم  دی ماه در 
سالروز حماس��ه اصفهان مطابق با 8 دی ماه در 
گلستان شهدای اصفهان با حضور حجت االسالم 

رئیسی دادستان کل کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، جعفر عس��گری 
در نشس��ت خبری با خبرنگاران به مناس��بت 
حماسه 9 دی اظهار داشت: این حماسه عظیم با 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در جواب فتنه...

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاض��ر طرح ایج��اد بندر خش��ك در 
اصفهان در دستور کار مدیران استاني قرار دارند 
که امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتري به 

نتیجه برسد.
سردار کریم نصر اصفهاني با اشاره به طرح ایجاد 
بندر خش��ك در اصفهان گفت: در حال حاضر 
موض��وع بندر خش��ك در دس��تور کار مدیران 

استاني قرار دارند که امیدواریم این موضوع...

فرمانده انتظامی استان اصفهان  :یکي از مزیت هاي مهم بکارگیري موترهای برقی  پیشگیري 
از وقوع جرایم به خصوص سرقت است

  اصفهانی ها در خلق حماسه
 9 دی پیشتاز بودند

روند اجرايي طرح بندر خشك 
تسريع يابد

افزایش یك میلیوني جمعیت 
اصفهان تا دو سال آینده 3

 مدیر کل استاندارد :پخت نان 
استاندارد را پیگیری می کنیم 4 3

پیشنهاد ایجاد رصدخانه شهرهای 
خالق در پژوهشگاه  شاخص 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)كد آگهی  :ر- 93132(

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

1393/10/10نگهداری و آبیاری حدود 37 هکتار فضای سبز در شرکت فوالدمبارکه48386903مناقصه1

48375781مناقصه2
48375781

خرید دستگاههای آناالیزر اکسیژن نیتروژن )ON( و کربن سولفور )CS(مارک 
"ELTRAبه همراه تحویل ، راه اندازی ، آموزش ، گارانتی و 

خدمات پس از فروش
1393/10/30

1393/10/15خرید محافظ های لبه کویل و قاب های فلزی48386552مناقصه3

1393/10/15تهیه مرغ قطعه بندی شده منجمد و تازه--------مناقصه 4

 اجرای محوطه سازی و سدل گذاری سایت انبار صادرات بندر عباس 48381736مناقصه5
1393/10/10شرکت فوال د مبارکه 

جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی : www.msc.ir مراجعه فرماييد.

 ش�ركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه  زي�ر را از مح�ل اعتب�ارات داخلی ب�ه پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتهای پيمانكاری كه دارای شرايط ذكر شده در ذيل صفحه می باشند دعوت می شود 
 تا از تاريخ 1393/10/07 الی 1393/10/21 با واريز مبلغ 300/000 ريال برای هر پروژه به ش�ماره 2175670203003 حساب سيبا 
) بانک مل�ی ( و دريافت اس�ناد و مش�خصات فن�ی پروژه و اس�ناد پيش�نهاد قيمت ب�ه دبيرخانه ش�ركت واق�ع در اصفهان 
 خ 22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری امي�ر كبي�ر مراجع�ه يا ب�رای كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت ش�ركت ش�هركهای صنعتی
 اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نماييد. مهلت تحويل  و پيشنهاد قيمت به دبير خانه شركت شهركهای صنعتی استان 
اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1393/10/22 می باشد و هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه 

می باشد. 
1- موضوع مناقصه : خريد و اجرای خط انتقال آب و مخزن 50 متر مكعبی فلزی شهرک صنعتی چادگان )تجديد(

مبلغ برآورد اولیه: 3/919/399/186ريال از محل منابع جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :55/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته آب

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی  نوبت  اول    

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 
دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

  یکشنبه  7 دی    1393 |  5 ربیع االول    1436
 شمار ه 1479   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1479  dec 28 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

جناب آقای تورج حاج رحیمیان 

مدیر کل محترم  ثبت احوال استان اصفهان 

فرا رسیدن هفته ثبت احوال
 را به جنابعالی و همکاران پرتالش تان

  تبریک می گوییم.
روزنامه زاینده رود

ثبت احوال نوین، مدیریت هویت در فضای مجازی



يادداشت

ايران همیشه درروزهای سخت کنار 
عراق بوده است

رییس منطقه کردستان عراق ضمن قدردانی از دولت و ملت 
ایران در خصوص حمایت های اخیر، گفت: ایران همیش��ه در 
روزهای س��خت، کنار مابوده و در این ایام سخت اخیر نیز در 

کنار ما بود.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در سفر به عراق 

با مسعود بارزانی دیدار و گفت وگو کرد.
الریجانی در این دیدار با بیان اینکه در شرایط کنونی تروریسم 
به یک موضوع جدی در منطقه تبدیل ش��ده است، گفت: با 
توجه به وضعیت کنونی الزم است تا تمام کشورهای منطقه 
احساس مسوولیت کنند، البته هم اکنون تا حد زیادی فضای 
تحوالت امنیتی تغییر کرده و کش��ورها خس��ارت حاصله از 
تروریست ها را درک کرده اند، اما با این وجود، برخی کشورها 

به این گروه افراطی هنوز کمک می کنند.
الریجانی با اش��اره به موضع قاطع اقلیم کردس��تان عراق در 
مبارزه با تروریس��م، افزود: جمهوری اس��المی ایران همیشه 

در کنار شما است.
بارزانی نیزبا بیان اینکه مشترکات زیادی میان اقلیم کردستان 
و ملت ایران وجود دارد، گفت: ما همیش��ه به دنبال حمایت 
جمهوری اس��المی از اقلیم کردستان عراق هستیم و تاکنون 
این روابط مثبت بوده اس��ت و اقلیم هم در رابطه با تعامل دو 

سویه با ایران از هیچ اقدامی اجتناب نمی کند.

خیال پردازی اسرايیل درباره ايران!
س��خنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی در واکنش به 
 خبر آموزش زبان فارس��ی به دیپلمات های صهیونیست، در 
خیال پردازی مدعی ش��د این رژیم روزی س��فارت خود در 

تهران را بازگشایی می کند.
 پائول هرشسون سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
پس از انتش��ار خب��ر برنام��ه وزارت خارجه ای��ن رژیم برای 
 آموزش زبان فارسی به کارکنان خود، در توئیتر نوشت: روزی 

سفارت مان در تهران را بازگشایی می کنیم. 
وی در توئیت دیگری، با انتش��ار خبر آموزش زبان فارسی به 
دیپلمات های صهیونیس��ت، نوشت: »ش��اید برای اینکه قرار 
اس��ت این افراد روزی در ایران و در سفارتمان مشغول به کار 

شوند.«
وزارت خارجه اس��راییل دیپلمات های این رژی��م را ملزم به 

یادگیری زبان فارسی کرده است.

شرط ترکیه برای همکاری با عراق
دولت ترکیه همکاری با عراق علیه گروه تروریستی داعش را 
به مبارزه با گروه موس��وم به حزب کارگران کردستان ترکیه 

»پ.ک.ک« مشروط کرد.
به نقل از پایگاه خبری المس��له، حیدر العبادی نخست وزیر 
عراق که سرگرم دیدار از آنکارا است، در کنفرانس مطبوعاتی 
مش��ترک با احمد داود اوغلو همتای ترک خود شرکت کرد 
و گفت: گروه داع��ش امنیت عراق و ترکی��ه و همه منطقه را 

تهدید می کند.
دولت ترکیه با انتقادهای بین المللی زیادی به علت اجازه دادن 
به عناصر تندرو و افراطی برای رفتن به سوریه از طریق خاک 

ترکیه روبرو است.
العبادی در این کنفرانس خبری گفت: می توانیم با یکپارچه 
کردن توان خود و حمایت کشورهای منطقه داعش را شکست 
دهیم و انتظار داریم ک��ه در این راه ترکی��ه در زمینه تبادل 
اطالعات و آموزش نظامی و مس��لح کردن نیروهای )عراقی( 

کمک کند.
از س��وی دیگر نخس��ت وزیر ترکی��ه نیز گف��ت: ترکیه عمال 
جنگجویان کرد عراقی وابسته به نیروهای پیشمرگه را برای 
نبرد با تروریست ها آموزش داده اس��ت و ما از هر ایده ای که 

باعث حمایت بیشتر از بغداد می شود، استقبال می کنیم.
اوغلو گفت: م��ا آماده ارای��ه هرگونه کمک علی��ه گروه های 
تروریستی از جمله گروه های نوظهور اخیر مثل داعش و حزب 
کارگران کردستان ترکیه هستیم که از طریق خاک عراق علیه 

ترکیه حمالتی را صورت می دهد.
نخس��ت وزیر عراق گفت: ما خواهان ص��ادرات نفت از طریق 

ترکیه هستیم؛ زیرا به نفع عراق است.

کشته شدن سه نفر در نیروگاه 
هسته ای کره جنوبی

بر اثر نقص فنی در یکی از نیروگاه های کره جنوبی در منطقه 
»اولسان« که پیش��تر مورد حمله نفوذگرهای اینترنتی قرار 
گرفته بود، سه نفر کشته شدند اما مقامات امنیتی این کشور 

ارتباط حادثه با حمله اخیر را رد کردند.
 اپراتور این نیروگاه هسته ای که اخیرا از سوی فردی که خود 
را »رییس گروه مخالفان راکتورهای هس��ته ای« نامیده بود 
مورد حمله قرار گرفت و بخش قاب��ل توجهی از اطالعات آن 

به سرقت رفت.
به گزارش »یونهاپ« خبرگزاری کره جنوبی، یک مقام رسمی 
ش��رکت انرژی آبی و اتمی کره جنوبی در توضیح این حادثه 
 گفت: به نظر می رس��د نش��ت گاز س��می نیتروژن از یکی از

 کابل های زیرزمینی در محل ساخت و س��ازهای مربوط به 
راکتور اتمی یاد شده باعث مرگ این سه کارگر شده باشد.

وی با بیان اینکه هیچ مورد نش��ت رادیو اکتیو در این نیروگاه 
گزارش نش��ده، گفت: حادثه زمانی رخ داد ک��ه کارگران در 
زیرزمین نیروگاه مش��غول بازرسی و بررسی وضعیت امنیتی 

آن بودند. 
این نیروگاه در منطقه »اولسان« در 400 کیلومتری جنوب 

شرق سئول قرار دارد.
طبق برنامه قبلی قرار بود راکتور شماره سه این نیروگاه اتمی 
با ظرفی��ت تولید 1400 مگاوات برق هس��ته ای ب��ا توجه به 
اتمام 99 درصد عملیات اجرایی آن، در ماه ژوئن سال آینده 
میالدی راه اندازی شود.به نوشته رسانه های محلی وقوع این 
حادثه که تنها چند روز پس از حمله سایبری به یکی دیگر از 
راکتورهای اتمی کره جنوبی رخ می دهد، نگرانی های زیادی 
را در خصوص میزان تضمین ایمنی نی��روگاه های اتمی این 

کشور در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

تحلیلی بین المللی ضمن اشاره به آغاز رزمایش بزرگ ایران 
در آب های خلیج فارس، بر آمادگی ت��وان دفاعی ایران در 
برابر هر گونه تهدید خارجی بالقوه و نیز تغییر مواضع ایران 

در برابر ریاض صحه گذاشتند.
 اندیشکده آمریکایی »امریکن اینتر پرایز« طی تحلیلی در 
زمینه برگزاری رزما یش نظامی مش��ترک ارتش و نیروی 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی ایران )رزمایش محمد 
رسول اهلل( نوشت: تهران اخیرا از برگزاری رزمایش نظامی 
بزرگ چند منظره جهت دفاع از س��واحل خ��ود در دریای 

عمان خبر داده است.
بر اساس این گزارش در این رزما یش ارتش و سپاه پاسداران 
ایران حضور دارند و تبلیغات گس��ترده ص��ورت گرفته در 
این زمینه حکایت از ارتقاء بنیه نظامی ایران بعد از تمدید 

مذاکرات هسته ای در تاریخ 24 نوامبر سال جاری دارد.
ایران همچنی��ن در تالش جهت نش��ان دادن قابلیت های 
دفاعی بهبود یافته خود در برابر حمالت احتمالی آمریکا و 

اسراییل علیه تاسیسات هسته ایش می باشد.
از سوی دیگر فعل و انفعال های رخ داده در این کشور و اخبار 
درج ش��ده از بروز پاره ای از اختالف ها حکایت از این دارند 
که رهبری این کشور موفق در ایجاد اتحاد بین سران ایران 
در زمینه سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای شده است.

اندیشکده فوق همچنین طی تحلیلی کوتاه در زمینه فعل 
و انفعال های یمن نوش��ت: در حالی ک��ه حوثی های تحت 
حمایت ایران به تثبیت مواضع خود در دولت این کش��ور 
مبادرت می نمایند،ایران نیز در تالش جهت پر رنگ کردن 
نقش خود در یمن و اتخاذ موضع تهاجم��ی در مواجهه با 

عربستان سعودی است.
»خبرگزاری فرانسه« نیز پنجش��نبه گذشته طی تحلیلی 
ضمن اش��اره به برگزاری رزمایش ایران در آب های خلیج 
فارس نوشت: ایران رزمایش گس��ترده ای را جهت نمایش 
قدرت خود در گس��تره  چند صد کیلومتری از تنگه هرمز 
تا خلیج عدن آغاز کرد و قرار است در این رزمایش نظامی 
6 روزه به آزمایش پهپادها و موش��ک های بالستیک خود 

بپردازد.
از نقاط برجس��ته این رزمایش از دید خبرگزاری فرانس��ه 
حضور 13000 هزار نیروی نظامی در این رزمایش است و 
برای اولین بار می باشد ایران مبادرت به چنین سازماندهی 

نفری در رزمایش هایش کرده است.
این خبرگزاری در خاتمه نوشت:نیروی دریایی ایران حضور 
بین المللی خود را طی سال های گذشته افزایش داده و به 
ویژه در ت��الش جهت کمک به کش��تی های تجاری که در 
خلیج عدن  مورد حمله دزدان دریایی ق��رار می گیرند ،بر 

آمده است.
گفتنی اس��ت، رزمایش محمد رس��ول اهلل از پنج شنبه در 
وس��عتی حدود 2 میلیون متر مربع به صورت مش��ترک با 
محوریت نیروی دریایی ارتش و همکاری نیروهای زمینی، 

هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش آغاز شد.
 مس��وول عقیدت��ی، سیاس��ی آج��ا در منطق��ه اصفهان، 
یزد و چهارمح��ال و بختی��اری گفت: برگ��زاری رزمایش 
هایی همانند رزمای��ش محمد رس��ول اهلل)ص( می تواند 
قدرت ایران را ب��ه داعش و هم��ه گروه های تروریس��تی 
جهان نش��ان دهد و گس��تردگی این عملی��ات نکته ویژه 

دیگری بوده که ب��ه اهمیت این رزمایش می افزاید.س��ید 
عباس قریش��ی در جمع اصحاب رس��انه اس��تان اصفهان 
به نامگذاری امس��ال از س��وی مقام معظم رهب��ری به نام 
س��ال اقتصاد و فرهنگ با ع��زم ملی و مدیری��ت جهادی 
 اش��اره کرد و گفت: م��ا به تبعی��ت از این فرم��ان رهبری 

فرهنگ��ی  ه��ای  برنام��ه 
متعددی را ب��رای نیروهای 
مسلح در نظر گرفتیم و سعی 
داریم که محتوای برنامه ها را 
با خواست رهبری هماهنگ 
کنی��م و م��ا همچنی��ن در 
ای��ن رزمای��ش ب��ا پخ��ش 
دع��ای کمی��ل و ترانه های 
حماس��ی ک��ه تداعی کننده 
ش��اخصه های بارز فرهنگی 
و اه��داف رزمن��دگان بوده، 
ش��ور و نش��اط معنوی را به 

رزمندگان تزریق کنیم.
مس��وول عقیدتی، سیاسی 
آجا در منطق��ه اصفهان، یزد 
و چهارمح��ال و بختی��اری 
همچنین افزود: ب��ا توجه به 
اینکه زم��ان برگ��زاری این 

رزمایش بین س��الروز رحل��ت جانگداز پیامب��ر و تولد این 
حضرت بوده، به احترام ایش��ان این عنوان انتخاب ش��ده 
است.قریشی همچنین به تعامل میان سپاه و ارتش اشاره 
و تصریح ک��رد: تعامل و وحدت موجود بین س��پاه و ارتش 
یکی از ویژگی های مناسب این رزمایش بوده که می تواندبه 
پیش��رفت ما کمک کند.حضور نیرو ه��ای نظامی هوایی، 
زمینی، دریایی و پدافند خاتم االنبیا نشانگر مدیریت واحد 
رزمایش بوده که می تواند در ارتقا ش��رایط ما کمک کند. 
وی افزود: برگزاری رزمایش هایی همانند رزمایش محمد 
 رس��ول اهلل)ص( می تواند قدرت ای��ران را به داعش و همه 
گروه های تروریستی جهان نش��ان دهد و گستردگی این 
عملیات نکته ویژه دیگری بوده که به اهمیت این رزمایش 
می افزاید.وی در ادامه با نزدیک ش��دن س��الروز حماس��ه 
نهم دی ماه اش��اره کرد و گفت: ما در س��الروز ۸ دی یعنی 
روزی که م��ردم اصفهان با والی��ت میثاق و عه��د دوباره 
بسته اند جلس��ه گفتمان خانواده و بصیرت را در حسینیه 
سید الش��هدا ارتش با حضور خانواده های ارتشیان برگزار 
می کنیم در س��الروز 9 دی نی��ز کلیه یگان ه��ای ارتش و 
پدافند در شهرس��تان های مختلف مثل اصفهان، کاشان، 
 ش��هررضا و شاهین ش��هر برنامه ه��ای وی��ژه ای خواهند

 داشت.

بازتاب رزمايش محمد رسول اهلل در رسانه های خارجی

رزمايش های ارتش و سپاه لرزه بر اندام تروريست های منطقه می اندازد

ایرانتوانمندینظامیخودرابهرخمیکشد
امام جمعه موقت اصفهان:

عدم موفقیت انقالب های منطقه 
دخالت های آمريکا است

امام جمعه موق��ت اصفهان گفت: ام��روزه برخی از 
روشنفکرنمایان از اس��الم منهای روحانیت حرف 
می زنن��د، اما یقی��ن بدانن��د که به خواس��ته خود 

نمی رسند.
 حجت االس��الم س��یدمجتبی میردام��ادی در 
خطبه های نم��از جمعه این هفت��ه اصفهان که در 
میدان امام )ره( این ش��هر برگزار ش��د اظهار کرد: 
امروزه برخی از روش��نفکرنمایان از اس��الم منهای 
روحانیت حرف می زنن��د و تصمیم بر این دارند که 
دانشگاه ها را به پادگان نظامی تبدیل کنند و جنگ 
احزاب در دانشگاه ها به راه بیندازند، اما یقین بدانند 

که به خواسته خود نمی رسند.
وی بر ضرورت سیاسی بودن دانشجویان تأکید کرد 
و گفت: به فرموده رهبر معظم انقالب دانش��جوی 
سیاسی دانشجوی زمان خود نیست، ولی عالوه بر 
سیاسی بودن داشتن بصیرت نیز از ضروریات است.

وی با تبریک سالروز خلق حماسه نهم دی ماه، این 
روز را روز بصیرت و تجدید بیعت با امام خمینی )ره( 
و رهبر معظم انقالب دانست و با تحسین این حرکت 
انقالب مردم گفت: تمام عزت و برکت ایران اسالمی 
به لطف خدا و در س��ایه رهبری امام بزرگ و رهبر 
معظم انقالب است و این انقالب، قیامی بیمه  شده 

است و خداوند حافظ و نگهبان این انقالب است.
میردامادی عدم موفقی��ت انقالب های منطقه را به 
علت دخالت های آمریکا دانس��ت و ادام��ه داد: اگر 
در لیبی و مص��ر و بحرین حرکت ه��ای مردمی به 
نتیجه نمی رس��د به این دلیل اس��ت که رهبری و 
هدایت این انقالب ها به دست شخصیت هایی مانند 
 امام خمین��ی )ره( و رهبر معظم انقالب اس��المی

 نیست.
امام  جمعه موقت اصفهان بر ضرورت مقابله با فساد 
اداری تأکید کرد و با اشاره به اینکه برگزاری همایش 
مش��کلی را در این رابطه حل نمی کن��د ادامه داد: 
ازجمله مصادیق مقابله با فس��اد، رعایت عدالت در 
گرفتن مالیات از صنایع و کارگاه های کوچک است.

وی بر ض��رورت رف��ع معض��ل بی��کاری به عنوان 
بزرگ ترین مش��کل جامعه تأکید کرد و گفت: اگر 
همه ما در انجام وظای��ف خود کوتاهی کنیم، لطف 
خدا شامل حال ما نش��ده و باید منتظر عذاب الهی 

باشیم.
میردام��ادی در ادام��ه با اش��اره ب��ه قدرت نمایی 
20 میلی��ون نف��ری ش��یعیان در روز اربعی��ن 
حس��ینی در کرب��ال خاطرنش��ان کرد: دش��منان 
در چنین مواقعی ک��ر و کور می ش��نود، ولی همه 
 این ه��ا نش��ان دهنده قدرت اس��الم و مس��لمانان

 است.

اخبار کوتاه

2
تبریکظریفبهمناسبتسالنومیالدی

وزیر امور خارجه کشورمان در پیام های جداگانه ای به وزرای امور خارجه کشورهای 
مختلف جهان فرا رسیدن سالروز میالد حضرت عیسی مسیح )ع( را به همتایان خود 
تبریک گفت وابراز امیدواری کرد تا در سال جدید میالدی با پیروی از سیره آن پیامبر 

عظیم الشان شاهد صلح، ثبات و آرامش در سراسر جهان باشیم.
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دس��تیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت 
های دینی و مذهبی با بیان این که جمهوری اسالمی 
 ایران وظیفه خود می داند از دین و آزادی های دینی

 اقلیت های مذهبی حمایت کند، گفت: هرمسلمانی 
به حضرت مسیح )ع( توهین و بی احترامی کند از دین 

اسالم خارج است. 
حجت االسالم و المسلمین »علی یونسی« روز جمعه 
در مراسم آغاز سال نو مسیحی که در کلیسای حضرت 
یوسف )ع( آشوری ها و کلدانی های ایران برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: عید میالد حضرت مسیح)ع( فقط به 
مسیحیان تعلق ندارد بلکه تمامی مسلمانان و ایرانیان 
در این عید سهیم هس��تند، زیرا آشوری ها و کلدانی 
 ها بخش مهمی از تاریخ تمدن ایران باستان به شمار

 می روند.
وی به سوره حضرت مریم )س( در قرآن کریم اشاره و 
تصریح کرد: در قرآن کریم از مظلومیت حضرت مریم 

)س( دفاع شده اس��ت و در این سوره خداوند بر وحدت همه 
ادیان تاکید دارد، زیرا همه ادیان منش��ا، رسالت و هدفشان 

یکی است. 
دس��تیار ویژه رییس جمهوری در امور اق��وام و اقلیت های 
دینی و مذهبی ب��ا بیان این که همه وجود حضرت مس��یح 
)ع( معجزه بود، یادآور شد: وظیفه تمامی مسلمان است که 

به حضرت مسیح )ع( که پیامبر خداوند است، ایمان داشته 
باشند و هر مسلمانی که به حضرت مس��یح )ع( اهانت کند 
از دین اسالم خارج است. یونس��ی از طرف رییس جمهوری 
و دول��ت یازدهم، س��ال جدید می��الدی و می��الد حضرت 
مسیح )ع( را تبریک گفت و اظهار داش��ت: باید برای نجات 
انسانیت، مسیحیان و مس��لمانان دربند به خصوص اقلیت 
های مذهبی در عراق که گرفتار خشونت داعش شده اند، دعا 

کرد.وی تاکید کرد که جمهوری اس��المی 
 ایران وظیفه خ��ود می داند ک��ه از دین و

 آزادی ه��ای دینی اقلیت ه��ای مذهبی 
حمایت کند. پیش از س��خنان یونس��ی، 
»رم��زی گرمو« اس��قف اعظم کلیس��ای 
آش��وری، کلدان��ی و کاتولیک ای��ران در 
سخنانی با اش��اره به اجالس گذشته گفت 
وگوی ادیان که بین ایران و واتیکان برگزار 
ش��د، گفت: در بیانیه پایان��ی این اجالس 
بر هم��کاری دو دین بزرگ بش��ریت یعنی 
اسالم و مسیحیت برای مقابله با تروریست 
 بخصوص اعم��ال داعش در ع��راق تاکید

شد. 
وی با بیان این که فقدان هویت دینی بزرگ 
ترین مش��کل جوامع بش��ری امروز است، 
ادامه داد: وقت��ی ایمان ب��ه خداوند وجود 
نداشته باشد، انس��ان دس��ت به ترور و اعمال خشونت آمیز 
می زند و م��ن امیدوارم عید میالد مس��یح )ع( سرمنش��اء 
نزدیکی بین اسالم و مسیحیت باش��د. اسقف اعظم گرمو از 
جمهوری اس��المی ایران برای به رس��میت شناختن اقلیت 
 های مس��یحی جه��ت انجام اعم��ال مذهبی خود تش��کر 

کرد. 

حمله داعش به آمريکا
مجله اینترنتي وابسته به گروه داعش که توسط گروه القاعده 
یمن هدایت مي ش��ود در خبري تازه،  عن��وان » داعش در 
آمریکا«را در صفحه نخست خود قرار داده و خبر از احتمال 

حمله داعش به مناطق مختلف ایاالت متحده داد.
به نظر مي رس��د س��میرظفرخان که وبالگ نویس��ي نام 
آشنا براي ایاالت متحده آمریکا محس��وب مي شود حدود 
یک س��ال پیش از ش��روع به کار این مجله ب��ه یمن رفته 
و به عضویت گ��روه تروریس��تي القاعده درآمده اس��ت. از 
جمله مقالت منتش��ر ش��ده در این مجله مي توان به مقاله 
»چگونه در آش��پزخانه خود بمب بس��ازیم؟ « اشاره کرد. 
مقاله اي که براس��اس تحقیق��ات صورت گرفت��ه،  موجب 
 تحریک بمب گ��ذاران مس��ابقات دو ماراتن س��ال 2013 
ش��د.داعش که فعالیت و اهداف خود را ب��ه طرق گوناگون 
به پیش مي ب��رد، از نقش ش��بکه هاي اجتماع��ي و فضاي 
 مجازي نی��ز به��ره ب��رده و به نش��ر آث��ار و اه��داف خود 

مي پردازد.

پوتین مرد سال سیاسی جهان 
است

یک اندیشکده معتبر آمریکایی که ش��عباتی را در شهرهای 
اروپایی و آس��یایی دارد، طی گزارش نم��وداری »والدیمیر 

پوتین« را »پرنفوذترین« چهره سیاسی جهان نام نهاد.
 بر اساس این گزارش، »والدیمیر پوتین«رییس جمهور روسیه 
با کسب 54 درصد آرا پرنفوذترین چهره سال در امور بین الملل 
بود.در همین رابطه باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و آنگال 

مرکل صدر اعظم آلمان تنها 4درصد آرا را کسب کردند.
در زمینه »افزایش قدرت جهانی« چین با 53 درصد آرا در رتبه 

اول »افزایش قدرت جهانی« قرار گرفت.
اندیشکده کارنگی در خاتمه گزارش نموداری خود در زمینه 
»پرنفوذترین شخصیت جهان سیاست در سال  آینده« رییس 
جمهور چین را با کسب  40درصد آرا در رتبه نخست قرار داد. 

در این زمینه پوتین با 26 درصد  در رتبه بعدی جای دارد.
حس��ن روحانی رییس جمهور ایران نی��ز در این رای گیری 

11درصد نگاه ها را متوجه خود ساخت.

 استاد پرورش از مطرح کردن 
خود به شدت پرهیز داشت

سخن از بزرگان گفتن شاید سخت باشد اما نقل آنها از زبان 
دوستان و نزدیکان ایشان قدری آسان تر است. مرحوم استاد 
س��ید علی اکبر پرورش، بزرگ مرد میدان مبارزه و جهاد که 
برای آرمان های امام )ره( و انقالب از جان مایه گذاش��ت و در 
این راه مو سپید کرد، اکنون و در نخستین سالگرد ارتحالش، 
نام وی پیوسته بر سر زبان هاست و دوستان به نیکی از او یاد 
می کنند. محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
که خود سال ها همراه با مرحوم پرورش در جبهه ای مشترک 
فعالیت می کرد در توصیف فضایل و ویژگی های شخصیتی آن 
مرحوم گفت: مردم اصفهان و برخی از مردم کشور در جریان 
زندگی سیاسی و اجتماعی مرحوم پرورش، مبارزات ارزشمند 
قبل از انقالب اسالمی و خدمات بی نظیر ایشان پس از انقالب 
قرار دارند. وی اظهار داشت: به مناسبت سالگرد ارتحال ایشان، 
ذکر فضایل استاد پرورش یکی از اقدامات ضروری است و بنده 

نیز خدا را شاکر هستم که در این باب سهیم شده ام. 

دستیار ويژه ريیس جمهوری

ايران از آزادی اقلیت های مذهبی حمايت می کند

کولیوند: مبارزه با فساد نبايد 
جزيره ای باشد

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
 بر مبارزه همه جانبه با فساد در کشور و تعامل قوای

 سه گانه برای مقابله با این معضل تاکید کرد.
محمد ج��واد کولیوند  در خص��وص تاکیدات مقام 
معظم رهبری برای برخورد عملی و بدون مالحظه با 
مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد مبارزه ای همه 
جانبه اس��ت و نباید جزیره ای با این معضل برخورد 
کنی��م. چرا که با برخ��ورد جزیره ای مش��کلی حل 
نمی شود.وی با تاکید بر نگاهی همه جانبه و جدی بر 
مشکل فساد اقتصادی تصریح کرد: همه دستگاه های 
اجرایی، نظارتی، آموزش��ی، فرهنگی و نظامی باید 
دس��ت به دس��ت هم دهند و مبارزه ای یکپارچه و 

تاثیرگذار با فساد داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
با بیان اینکه قانون برای مقابله با فساد به اندازه کافی 
وجود دارد اظهار کرد: مجلس کار خود را انجام داده 
و در حال حاضر اجرا و نظارت ب��ر این قوانین حایز 
اهمیت است.کولیوند خاطر نشان کرد:  در حال حاضر 
باید برخورد جدی با مفاسد در زمینه زمین خواری 
و رش��وه گیری و همچنین در ح��وزه بانک ها مورد 
پیگیری باشد و شرایط جامعه به نحوی شود که همه 
افراد ش��خصا به فکر مقابله با این معضل باشند.وی 
افزود: دستگاه های قضایی نیز باید برخورد محکم و 
قاطعی با مفسدین داشته که الحمداهلل در چند سال 
اخیر سیس��تم قضایی به طور جدی با این موضوع 

برخورد کرده است.
وی ضمن تاکید بر تعامل قوای سه گانه در راستای 
مقابله با مفاس��د اقتصادی تصریح ک��رد: مبارزه با 
 فس��اد زمانی جواب می دهد که هر س��ه قوه تعامل 
قابل قبولی با یکدیگر داشته و در یک راستا حرکت 
کنند و هر جا احس��اس شد مش��کلی وجود دارد از 

یکدیگر کمک بخواهند.

 ايران در 
آب های خلیج 
فارس نوشت: 

ايران رزمايش 
گسترده ای را 
جهت نمايش 

قدرت خود در 
 گستره  چند 

صد کیلومتری از 
تنگه هرمز تا خلیج 

عدن برگزار کرد
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جمعيت ايرانيان به ۸۰ ميليون نفر رسيد
رييس س��ازمان ثبت احوال کش��ور گفت: جمعيت ايران به 78 ميليون و جمعيت 
ايرانيان به 80 ميليون نفر رسيد که دو ميليون نفر از ايرانيان در خارج از کشور زندگي 
مي کنند.، در هر کيلومتر مربع از مساحت ايران، 46 نفر ساکن هستند؛ در حالي که 

در کشورهاي پر جمعيت در هر کيلومتر متر مربع 360 نفر ساکن هستند.
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     مطالعات نش��ان مي دهد که بي��ن 60 تا 70 
درصد عام��ل اصلي آاليندگي هواي ش��هرها، 
وسايل نقليه هستند و مطالعات دقيق تر ثابت 
کرده که موتور سيکلت ها در بين وسايل نقليه، 
متهم شماره يک هستند و شش تا هشت برابر 

خودروها در آلودگي هوا نقش دارند.
  از اين رو چند س��الي اس��ت که مس��ووالن و

 توليد کنندگان به اجماع رسيده اند که به تدريج 
موتور سيکلت هاي دو زمانه را از چرخه توليد 
خارج کرده و شماره گذاري آنها را متوقف کنند 
و در حرکت بعد، براي جايگزيني موتورسيکلت 

هاي برقي به جاي بنزيني اقدام کنند.
همچنين اعالم ک��رده اند بر اس��اس مصوبات 
هيات دول��ت، موت��ور س��يکلت ه��ای برقی 

 را ط��ی ي��ک برنام��ه پن��ج س��اله جايگزين 
موتور س��يکلت ه��ای بنزينی خواهن��د کرد، 
البته س��ازمان ها و مؤسس��ات دولتی نيز بايد 
در جري��ان جايگزين��ی محص��والت جدي��د، 
خريد موتور س��يکلت ه��ای برق��ی را مد نظر 
قرار دهن��د و واحدهای تولي��دی نيز به تدريج 
توليد موتورسيکلت های برقی را در کنار مدل 
های بنزينی ق��رار دهند تا به ص��ورت پلکانی 
 توليد موتورس��يکلت های بنزين��ی کاهش و 

مدل های های برقی آن افزايش يابد.
 ش��هردار اصفهان يکي از عوامل اصلي آلودگي 
هوا در شهرها را تردد موتورسيکلت های بنزينی 
می داند و می گوي��د: ط��رح جايگزين کردن 
موتورس��يکلت هاي برقي با موتورسيکلت هاي 
 بنزين��ي يک��ی از تصمي��م ه��ای خ��وب

 زيست محيطی است که بايد جدی گرفته شود. 
سيدمرتضي س��قائيان نژاد ادامه می دهد: در 
اين رابطه ب��ا 4 کارخانه وارد مذاکره ش��ده که 
اميدواريم اين طرح در س��ال ج��اري عملياتي 

ش��ود. وي خاطرنش��ان م��ی کند: ب��ا وجود 
اينکه قيمت موتورس��يکلت هاي برقي 3 برابر 
موتورس��يکلت هاي بنزيني اس��ت اما اين نوع 
موتورسيکلت ها تاثير بسزايي در کاهش آلودگي 

هوا دارند.
اصفه�ان، پیش�گام در اس�تفاده از 

موتورسیکلت های برقی
از آنجا که پليس اصفهان هميشه در طرح هاي 
اجتماعي و انتظامي پيشتاز بوده و سعي کرده 
تا الگوس��از باش��د، اين بار نيز به عنوان اولين 
استان در کش��ور طرح اس��تفاده از موتورهاي 
برقي در گش��ت هاي پليس راهور را راه اندازي 
 کرد تا زمينه را براي ترغيب و تشويق مردم به

  به��ره ب��رداري از اي��ن موتوره��ا فراه��م 
کند.

فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان می گويد: 
مدت ها در اتاق ه��اي فکر اي��ن فرماندهي با 
اساتيد دانشگاه ها و کارشناس��ان انتظامي در 
خصوص راهکارهاي کاهش تلفات انساني ناشي 
 از تصادفات موتورس��واران بح��ث و تبادل نظر

 مي شد تا اينکه بهترين راهکار از سوي اعضاي 
اين جلسات، ترغيب و تشويق مردم به استفاده 
از موتورهاي برقي به ج��اي موتورهاي بنزيني 

اعالم شد.

سردار عبدالرضا آقاخاني می افزايد: جلوگيري 
از آلودگي هوا، پيش��گيري از حداقل 30درصد 
از مرگ وميره��اي تصادفات موتورس��واران، 
کمک به بهداشت روح و روان جامعه و آرامش 
دادن و جلوگي��ري از آلودگي صوت��ي، صرفه 
جويي در مصرف س��وخت و کم��ک به اقتصاد 
کش��ور و کمک به سهل و آسان ش��دن تردد با 
موتورس��يکلت از جمله مزيت هاي اس��تفاده 
از موتورهاي برقي اس��ت.وی با بيان اينکه هم 
اکنون براس��اس آمارهاي به دس��ت آمده ۵6 
درصد از جرايم شهري به وسيله موتورسيکلت 
هاي بنزيني و ب��ه اصطالح موتوره��اي تيزرو 
انجام مي ش��ود، می گويد: يکي از مزيت هاي 
مهم بکارگيري اين نوع موتورها پيش��گيري از 
وقوع جرايم به خصوص س��رقت است.فرمانده 
انتظامی اس��تان اصفهان ابراز امي��دواری می 
کند با همت مسؤوالن و مشارکت خوب مردم 
اصفهان استفاده از موتورهاي برقي در اين شهر 
همگاني ش��ود تا از اين طريق استان اصفهان 
بتواند رتبه اول کش��ته هاي موتورسيکلت در 
کش��ور را به رتبه اول کاهش فوتي هاي ناشي 
از تصادفات موتورس��يکلت ه��ا تبديل کند و 
 قطعاً تحقق اين هدف دور از دسترس نخواهد

 بود.

به منظور کاهش آلودگی هوا؛

استارت موتور های برقی در ديار  زاينده رود
ساماندهی موتورسواران به صورت پايلوت کشوری در اصفهان

www.zayanderoud.com

 تجمیع 35 هزار پرونده ديابتی
 در استان

مدير درمان تأمين اجتماعی استان اصفهان گفت: در سال جاری 
3۵ هزار پرونده ديابتی در استان اصفهان تجميع شده است.

 علی اعتصام پور در جلسه ش��ورای هماهنگی دستگاه های تابعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عملکرد اين مجموعه 
در طول يک سال گذشته اظهار کرد: طی اين مدت با حمايت های 
انجام ش��ده حدود 1۵ هزار مترمربع س��اخت و ساز در مديريت 
درمان تأمين اجتماعی اس��تان انجام ش��ده اس��ت.وی به انجام 
ساخت و س��از يک هزار متر مربعی در اورژانس بيمارستان دکتر 
شريعتی اش��اره کرد و ادامه داد: يک هزار مترمربع ساخت و ساز 
نيز در بيمارستان فاطمه زهرا )س( انجام شده که طی دو هفته 
آتی به بهره برداری می رسد.مدير درمان تأمين اجتماعی استان 
اصفهان با تاکيد بر اينکه سه درمانگاه در خيابان احمد آباد اصفهان 
باز س��ازی ش��ده اس��ت، تصريح کرد: در حدود 60 درصد از 26 
پلی کلينيک و درمانگاه تأمين اجتماعی در سطح استان اقداماتی 
انجام شده است.وی با بيان اينکه در سال جاری 3۵ هزار پرونده 
ديابتی در استان اصفهان تجميع ش��ده است، اضافه کرد: خريد 
هفت دستگاه آمبوالنس برای بيمارس��تان های استان به ارزش 

14 ميليارد ريال از اقدامات صورت گرفته در سال جاری است.

پیشنهاد ايجاد رصدخانه شهرهای 
خالق در پژوهشگاه  شاخص 

رييس پژوهشگاه شاخص پژوه پيشنهاد کرد رصدخانه شهرهای 
خالق با کم��ک ش��هرداری در اين پژوهش��گاه ايجاد ش��ود تا 

شاخصه های شهر اسالمی خالق توسعه يابد.
 امير محم��ودزاده در همايش ملی ش��هرهای خالق و توس��عه 
پايدار با بيان اينکه نگاه من به مقوله شهرهای خالق ديدگاهی 
واگراست، گفت: از نظر من برای ديدن شهر خالق اسالمی بايد 
به 400 س��ال قبل اصفهان نظر کرد و ابداعات شهری خالقانه 
آن دوران را مرور ک��رد و با خود گفت آيا پس از 400 س��ال نيز 
می توانيم چنان خالقانه عمل کرده و چنين معماری باشکوهی 
خلق کنيم؟وی تصريح کرد: مرور تصاوير مسجد جامع در هزار 
سال پيش مبين اين مس��ئله اس��ت که در آن دوران معماران 
مبتک��ر و توانمندی بودند که ب��ا ايجاد 12 خروج��ی و ورودی 
مختلف برای اين مسجد، اوج مديريت بحران، پدافند غيرعامل و 
خالقيت شهری را به نمايش گذاشتند.دبيرکل همايش شهرهای 
خالق و توسعه پايدار افزود: بزرگانی مانند استاد علی اکبر بنای 
اصفهانی معماران پيش��رو و خالقی بودند که با ايجاد ورودی ها 
و خروجی های مهندسی  ش��ده که هر يک به يکی از محله ها باز 
می شد در چند صد سال قبل الگوی انسان خالق بودند که اکنون 
هم برای نيل به ش��هر خالق نياز به چنين انس��ان های خالقی 

داريم.

جريمه 80 پوندی برای تُف کردن
 از اين پ��س انداختن آب ده��ان در خيابان ه��ای لندن جريمه 

خواهد داشت.
بر اس��اس طرحی که ش��وراهای محلی لندن تصويب کرده اند 
کسانی که در خيابان های اين شهر آب دهان بيندازند تا 80 پوند 

جريمه می شوند.
به گزارش بی بی س��ی، اگر وزارتخانه ناظر بر شوراهای محلی در 
انگليس هم اي��ن طرح را تصويب کند، اين جريمه حتی ش��امل 
فوتباليس��ت هايی هم ک��ه در زمين ب��ازی آب ده��ان به زمين 

بيندازند، می شود.

وزير بهداشت:

گرفتن حق ويزيت برای ادامه درمان 
خالف است

وزير بهداش��ت گفت: اگر درمان بيمار تمام نش��ده و فرد برای ادامه 
درمان و مشاهده عکس و آزمايش مراجعه می کند، نبايد دوباره حق 
ويزيت بپردازد. وی همچنين از تالش وزارت بهداشت برای کاهش 

دوره طرح پزشکان و پيراپزشکان خبر داد.
سيد حسن هاشمی در حاشيه همايش معاونان آموزشی دانشگاه های 
علوم پزشکی کش��ور، گفت: اميدواريم آموزش پزشکی دچار تحول 
شود چون آموزشی که می دهيم مشابه 30 سال گذشته است، البته 
به معنی اين نيست که دانش ما مانند گذشته باشد اما سبک آموزشی 
و طول دوره آن بايد تغيير کند.وی ادامه داد: در تربيت متخصص هم 
بايد تجديدنظر شود، همچنين در اعتبار بخش��ی مراکز، مأموريت 
محور شدن دانش��گاه ها، تالش در جهت استقاللشان و پيشگيری 
از گسترش بی رويه آموزش عالی از جمله برنامه هايی است که بايد 
دنبال شود.هاشمی تصريح کرد: مجلس 30 درصد ظرفيت تربيت 
دانشجو را به مناطق محروم داده است و ما برای اينکه آسيبی ايجاد 
نشود، طرحی پيشنهاد داديم که تصويب شد و بر اساس آن دانشگاه ها 
به ويژه مناطق محروم بتوانند طی 10 سال آينده به نحوی نيرو تربيت 
کنند که نيازی به اعزام نيروی طرحی نباشد.وزير بهداشت در مورد 
طرح آمايش سرزمينی آموزش پزشکی گفت: در دو جلسه گذشته 
شورای عالی انقالب فرهنگی برای اين طرح صحبت شده و قرار شده 
کارگروه مرتبط کار را نهايی کند و به صحن شورای انقالب فرهنگی 
ارايه دهد.وی طرح نيروی انس��انی را از مش��کالت فارغ التحصيالن 
دانست و گفت: سه تا ۵ سال به صورت اجباری بايد به مناطق محروم 
بروند و در مناطق خاص نيز مدت زمان طرح 3 برابر شده که اين بايد 
سامان پيدا کند.به همين دليل در طرح تحول سالمت نيز مدت زمان 
طرح کاهش پيدا می کند و متخصصانی که در مراکز دولتی صرفاً ارايه 

خدمت می کنند، برای بومی گزينی متعهد می شوند.

ريیس ش�ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان از برگزاری مراس�م ويژه نهم  دی ماه در  گروه 
سالروز حماسه اصفهان مطابق با 8 دی ماه در گلستان شهدای اصفهان با حضور حجت االسالم جامعه 

رئیسی دادستان کل کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار زاينده رود، جعفر عسگری در نشس�ت خبری با خبرنگاران به مناسبت حماسه 9 دی اظهار 
داشت: اين حماسه عظیم با رهنمودهای رهبر معظم انقالب در جواب فتنه 88 روی داد و مردم غیور ايران اسالمی 

در جواب اهانت های فتنه گران به مقدسات به پا خاستند و بساط فتنه را در هم پیچیدند.

بازار داغ شايعات 

توهم زا بودن قرص کلداکس 
کذب است 

موضوع توهم زا بودن ق��رص »کلداکس«، خبری 
بود که طی روزهای گذش��ته در فض��ای مجازی 
منتشر ش��د و اين در حالی اس��ت که چندی قبل 
وزير بهداشت به رسانه ها توصيه کرد مردم را بابت 

اخبار نادرست، نگران نکنند.
ش��ايعات در حوزه س��المت ب��ه وي��ژه در بخش 
داروي��ی، همواره وجود داش��ته اس��ت. به طوری 
که با کوچکترين خبر نادرست، به يک باره موجی 
از نگرانی و دله��ره در بين مردم ايجاد می ش��ود. 
ش��ايد پنی س��يلين چينی، يکی از همين دست 
اخباری بود که دو س��ال قبل بر سر زبان ها افتاد و 
رسانه ای ش��د. به دنبال آن، موارد مشابه ديگری، 
خوراک برخی رسانه ها ش��د و البته اخيرا، دوباره 
شايعات دارويی شدت گرفته است. نمونه اخير آن، 
موضوع توهم زا بودن ق��رص »کلداکس«بود که 
هفته گذش��ته در فضای مجازی منتشر شد.دکتر 
س��يد امير رضويان مدير عامل شرکت داروسازی 
دکتر عبي��دی در واکنش به ش��ايعه ای که برخی 
رسانه ها در مورد»توهم زا بودن قرص کلداکس« 
منتشر کرده اند گفت: اين خبر به دليل نامشخص 
بودن منبع که از طرف يکی از پزش��کان اورژانس 
بيمارستانی در تهران مطرح شده است هيچ گونه 
ارزش خبری نداشته و به شدت تکذيب می شود.   

افزايش يك میلیوني جمعیت 
اصفهان تا دو سال آينده

مع��اون اجتماع��ي فرمانده��ي انتظامي اس��تان 
اصفه��ان گفت: براس��اس آم��ار جمعيتِي ش��هر 
اصفهان توسط ش��هرداري اين ش��هر، تا دو سال 
آين��ده، يک ميلي��ون نفر ب��ه جمعي��ت اصفهان 
اضافه مي ش��ود؛ و اين درحالي ا س��ت که امکانات 
و زيرس��اخت ها، هيچ تغيير قاب��ل توجهي نکرده 
 است و اين امر به يک دردسر جدي تبديل خواهد

 شد.
س��رهنگ جهانگير کريم��ي، مع��اون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفه��ان در بازديد از 
دفتر ايمنا و در جمع خبرنگاران و مس��ووالن اين 
خبرگزاري به س��واالت خبرنگار اين رسانه پاسخ 

داد. 
وي درخصوص مرگ 3 نفر از اعضاي يک خانواده 
در جريان حادثه آتش سوزي يک منزل مسکوني 
در شهرستان شهرضا گفت: موارد آتش سوزي در 
صورتي ، پيگيري پليس��ي مي شود که شکايتي در 
خصوص آن صورت گيرد؛ ب��ه طور معمول در اين 
حوادث، ماموران آتش نشاني در صحنه حاضر شده 
و نظر کارشناسي خود را ارايه مي دهند لذا چنانچه 
نظر آنها مبني بر رس��يدگي پليسي باشد، پرونده 
 تشکيل و با دس��تور قضايي پيگيري مي شود ولي

 ۹0 درص��د م��وارد آتش س��وزي به اي��ن مرحله 
نمي رسد.

س��رهنگ کريمي درخصوص توزي��ع موادمخدر 
صنعت��ي در برخي آرايش��گاه هاي زنان��ه، تصريح 
کرد: آرايش��گاه ها جزو صنوف محسوب مي شوند 
و اصن��اف نيز به دو دس��ته  داراي مجوز از س��وي 
اتحاديه و صنف مربوطه با تاييد نيروي انتظامي و 
بدون مجوز تقسيم مي ش��وند که در تمام صنوف، 

درصدي از آنها فاقد مجوز هستند. 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
تصريح کرد: فرماندهي انتظامي اس��تان، معموال 
در جلس��اتي که با اتحاديه ها دارد، آنها را موظف 
مي کند که از صن��وف زيرمجموعه خ��ود بازديد 
کرده و از فعاليت صنوف فاقد مجوز جلوگيري و در 

صورت تخلف، آنها را پلمب کنند.

رييس ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی اصفهان در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران به مناس��بت حماسه ۹ دی 
اظهار داشت: اين حماسه عظيم با رهنمودهای رهبر معظم 
انق��الب در جواب فتن��ه 88 روی داد و م��ردم غيور ايران 
اس��المی در جواب اهانت های فتنه گران به مقدسات به پا 
خاستند و بس��اط فتنه را در هم پيچيدند. جعفر عسگری  
با اش��اره به اينکه فتنه 88 خس��ارت ه��ای فراوانی برای 
انقالب و نظام داش��ت، تاکيد کرد: افزودن شکاف در ميان 
نيروهای انقالبی، تزلزل در اعتماد مردم به س��ازوکارهای 
حکومت دينی، فعاليت ش��بکه های اجتماع��ی در تقابل 
با انقالب، ايج��اد تردي��د در ارکان نظ��ام همانند واليت 
 فقيه، انس��جام بخش��ی  به نيروهای معان��د انقالب مانند 
سلطنت طلبان و منافقان در کار يکديگر، همراهی سرويس 
های اطالعاتی و جاسوس��ی بيگانه به فتن��ه گران و ايجاد 
زمينه های دخالت در کشورمان از جمله ابعاد اين فتنه بود.

رييس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی اصفهان با اشاره 
به اينکه موض��ع گيری برخی خواص در اي��ن زمينه حايز 
اهميت است، تصريح کرد: 84 درصد از مردم در انتخابات 
سال 88 ش��رکت کرند که امتياز بااليی برای جامعه ايران 
اسالمی بود و با اين پشتوانه می توانستيم مطالبات به حق 
مردم ايران را در دنيا دنبال کنيم اما فتنه 88 خدشه ای به 
اين امتياز وارد و نتوانستيم از اين امتياز باال استفاده کنيم.

وی ادامه داد: اس��تقالل نظ��ام جمهوری اس��المی ايران 
 يکی از مهم ترين دس��تاوردهای انقالب اس��المی بود اما 
فتنه گران قصد  راه انداختن زمينه ای برای ورود بيگانگان 
و دخالت  در کش��ور را داش��تند و با عمل خود زمينه ساز 
بسط و گسترش تحريم های ناعادالنه، ترويج پديده ايران 
هراسی و اسالم هراس��ی و ايجاد وقفه در رشد و گسترش 
انقالب و بيداری اسالمی در منطقه شدند.عسگری با اشاره 
به فرمايش رهبر معظم انقالب درباره اينکه اصفهانی ها در 
خلق حماسه ۹ دی پيشتاز بودند، تاکيد کرد: سيل عظيم 
مردم اصفهان با حضور خود در 8 دی ماه و قيام در برابر فتنه 
گران باعث ايجاد تحرک در ساير استان های کشور شدند 
که منجر به پيروزی ارزش های اس��المی و منزوی کردن 

فتنه گران شد.
ض�رورت روش�نگری و تبیین ابع�اد مختلف 

حماسه 9 دی 
وی اضاف��ه کرد: پس از حماس��ه ۹ دی فتنه گ��ران ديگر 
نتوانستند به اهداف خود برسند و اخيرا با فضای ايجاد شده 
دنبال اين هس��تند که حقانيت خود را ثاب��ت و در جايگاه 
مسئوليتی نظام جايی باز کنند که بايد با باال بردن بصيرت 
و آگاهی جامعه و تبيين ابعاد فتنه در سالروز ۹ دی امسال 

خواسته مردم در زمينه محاکمه سران فتنه مطرح شود.
رييس ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی اصفهان  با 

 اشاره به سخن آيت اهلل طباطبايی امام جمعه اصفهان در 
خطبه های نم��از جمعه که فتنه گران مفس��د فی االرض 
هستند و خسارت های فراوانی به نظام وارد کردند، تاکيد 
کرد: حکم اين افراد مشخص است اما نظام با رأفت با آنها 

برخورد کرده است.
وی ادامه داد: اين افراد اکنون درخواست برداشتن حصار 
و عفو دارند در حالی که پس از فرمايشات روشنگرانه رهبر 
معظم انقالب می توانستند توبه و استغفار کنند اما به قدری 
جسارت دارند که هنوز اين کار را انجام نداده و از محور فتنه 

شدن خود از مردم و واليت عذرخواهی نکردند.
عسگری گفت: حماسه ۹ دی به دليل حرکت خودجوش 
مردمی بدون محوريت و جناح بندی رخ داد و مردمی که 
تنها بر اساس احساس وظيفه به ميدان آمدند ماندگار شد 
و مشت محکمی به دهان فتنه گران و اربابان آنها زدند که 
اميدواريم تقابل با فتنه ۹ دی عبرتی ب��رای ديگر افرادی 

باشد که انديشه پوچی در ذهن می پرورانند.
وی با اشاره به اهداف ستاد ۹ دی ابراز داشت: آشکارسازی 
ابعاد حماس��ه ۹ دی، بررس��ی فعاليت ه��ای موثر و مورد 
نياز برای اثبات کارآم��دی نظام، توجه دادن افکار عمومی 
برای حرکت های عمومی و بسترسازی برای حرکت های 
خودجوش مردمی، تبيين جاي��گاه واليت فقيه در خنثی 
سازی فتنه ها از جمله اين موارد است.وی با اشاره به اهم 
برنامه های ويژه نهم دی ماه گفت: تش��کيل جلسه با امام 
جمعه اصفهان در اين ارتباط، برگزاری مراس��م س��الگرد 
استاد پرورش، سخنرانی قبل از خطبه ها با محوريت نهم 
دی، برگزاری کرسی های آزادانديشی با محوريت بصيرت 
افزايی و دش��من شناس��ی ، برگزاری دوره های آموزشی 
معرف��ت و بصيرت حس��ينی در اس��تانداری از جمله اين 
موارد است.عسگری اضافه کرد: ش��اخص ترين برنامه به 
مناسبت نهم  دی در سالروز حماسه بزرگ مردم اصفهان 
در دوش��نبه 8 دی ماه با حضور حجت االس��الم رئيس��ی 
دادستان کل کشور از ساعت ۹ در گلستان شهدای اصفهان 
برگزار می شود و مراسمی نيز با حضور اقشار مختلف بسيج 
در بعدازظهر سه شنبه در گلستان شهدای اصفهان برگزار 
می شود.در ادامه اين نشس��ت حجت االسالم محمدرضا 
صالحيان اظهار داش��ت: اصفهان همواره الگوی سراس��ر 
کشور در دفاع از انقالب و نظام بوده است و امسال نيز می 
توانيم با نوآوری در بيان مباحث نهم دی ماه الگوی استان 
های ديگر در تبيين اين حماسه عظيم باشيم.وی با اشاره 
به اينکه سواالت زيادی در زمينه عملکرد سران فتنه مطرح 
اس��ت که می توانيم آنها را  از طريق رسانه ها در رسانه ها 
مطرح کنيم، ابراز داشت: سوال ما از فتنه گران اين است، 
نظامی که در برهه ای از زمان شما را به عنوان نخست وزير 
و رييس مجلس پذيرفت فصل الخط��اب انتخابات نيز بود 

پس چرا جايی که به نفع شما نبود چنين التهاباتی در کشور 
ايجاد کرديد.دبير کميته مساجد شورای هماهنگی تبليغات 
اسالمی اصفهان تاکيد کرد: مردم برای رهبری امام خمينی بر 
نظام جمهوری اسالمی به پای صندوق های رای نرفتند بلکه 
 سيل جمعيت در زمانی که هنوز شاه بر سر قدرت بود خودش 
نشانه ای از رفراندوم برای ايجاد حکومت اسالمی به رهبری 

امام خمينی بود و دنيا نيز اين مسئله را قابل قبول دانست.
وی ادامه داد: در نهم دی ماه نيز بي��ش از ۵0 ميليون نفر به 
خيابان آمدند و اين پيام را به دنيا دادند که اجازه نمی دهند 

انقالب اسالمی آنهابه تاراج بيگانگان و دشمنان نظام برود.
صالحيان در ادامه با اشاره برنامه های ويژه نهم دی ماه تاکيد 
کرد: در 7۹ شهر اصفهان نماز جمعه برگزار می شود که رتبه 
نخست را در کشور داريم و بر اين اساس در خطبه های نماز 
 جمعه سراسر اس��تان در روز گذش��ته ائمه جمعه به موضوع 
نهم دی پرداختند.وی با بيان اينکه در سراسر استان 4۵00 
مسجد داريم، تصريح کرد: 800 مس��جد شهر اصفهان در ۵ 
منطقه تقسيم ش��ده اس��ت و بر اين مبنا اين موضوع به آنها 
ابالغ شده است که در هر منطقه ۹ مسجد به شکل شاخص به 

مبحث ۹ دی بپردازند.
دبير کميته مس��اجد ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی 
اصفهان  تصريح کرد: البته هم��ه ائمه جماعات در اين زمينه 
به عنوان مرزبانان مکتب ش��يعه و انقالب  مس��ئول هستند 

و اي��ن موض��وع خاص مس��جد 
خاصی نيس��ت اما ۹ مس��جد در 
هرمنطقه به شکل نمادين انتخاب 
و به ش��کل ش��اخص تری به اين 
موضوع م��ی پردازن��د.وی اضافه 
کرد: بر اين موض��وع اعتقاد داريم 
که بحث ه��ای دوطرف��ه در رفع 
ش��بهات نسل جوان بس��يار موثر 
اس��ت و بر اين اس��اس برنامه ای 
به امام جماعات درباره سخنرانی 
های روزانه داده ش��ده اس��ت که 
يک روز مختص مس��ايل سياسی 
اس��ت.صالحيان ابراز داش��ت: از 
مسووالن مس��اجد خواسته شده 
اس��ت که نامگذاری های مختلف 
مانن��د افتت��اح کتابخانه، س��الن 
ورزش��ی ميادي��ن و خيابان های 
مجاور مس��جد با ن��ام ۹ دی برای 

زنده نگه داشتن اين حماسه بزرگ انجام شود و کتاب هايی 
در کتابخانه نيز به حماس��ه ۹ دی اختصاص داش��ته باش��د.

در ادامه اين نشس��ت صدرايی دبير کميته ورزش��ی شورای 
 هماهنگ��ی تبليغات اس��المی اظهار داش��ت: به مناس��بت

 ۹ دی همايش دوچرخه سواری در سالروز خلق اين حماسه 
عظيم ۹ دی از س��اعت 2 بعدازظهر در منطقه دروازه دولت 
و جنب پارکينگ ش��هرداری ب��ا اهدای کارت قرعه کش��ی 
برگزار می ش��ود.وی با اش��اره ب��ه اينکه س��ازمان فرهنگی 
ورزش��ی ش��هرداری، اداره کل ورزش و جوانان و س��ازمان 
بس��يج ورزش��کاران در برگزاری اين همايش همکاری می 
کنند، تاکيد کرد :اين مراس��م ب��ا ورزش پهلوان��ی که مورد 
تاکيد رهب��ری اس��ت آغاز م��ی ش��ود و در ادامه مس��ابقه 
دوچرخه س��واری تا گلس��تان ش��هدا را خواهيم داش��ت و 
اختتامي��ه همايش ني��ز در همين م��کان برگزار می ش��ود.

دبير کميته ورزش��ی ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی 
 ادام��ه داد: همچنين حرک��ت موتورس��واران در پيش روی 
دوچرخ��ه س��واران  را ش��اهد خواهي��م ب��ود و خودروهای 
قديم��ی کالس��يک نيز به منظور ش��ور بخش��يدن ب��ه اين 
همايش به دنبال افراد ش��رکت کننده در مس��ابقه هستند.
 وی با اش��اره به اينک��ه اهالی ورزش��ی و جامعه ورزش��ی با

 لباس های ورزش��ی دربرنامه ويژه ۹ دی ماه  که در تاريخ 8 
ديماه در گلستان ش��هدای اصفهان برگزار می شود شرکت 
دارند، گفت: س��اخت و آنونس راديويی به مناسبت حماسه 
۹ دی و ايجاد موج وبالگی در ميان س��ازمان های مردم نهاد 
و برگزاری مسابقات ورزشی در سراسر استان با نام ۹ دی  از 
ديگر برنامه های ما برای گرميداشت اين حماسه عظيم است.

برگزاری مراسم ويژه نهم دی ماه با حضور حجت االسالم رئیسی

 اصفهانی ها در خلق حماسه 9 دی پيشتاز بودند 

شاخص ترين 
برنامه به مناسبت 

نهم  دی در سالروز 
حماسه بزرگ 

مردم اصفهان در 
دوشنبه 8 دی ماه 

با حضور حجت 
االسالم رئیسی 

دادستان کل 
کشور از ساعت 

9 در گلستان 
شهدای اصفهان 

 برگزار 
می شود



يادداشت

اعطای وام ازدواج در اصفهان
رییس اداره امور ش��عب بانک رفاه کارگران اس��تان اصفهان 
گفت: در س��ال جاری به 3 هزار و 800 نفر در س��طح استان 

اصفهان وام قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است.
 وحید خانلری در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به یکی از مهم ترین 
اقدامات رخ داده در این بانک در س��ال جاری اظهار کرد: باز 
شدن گره قرض الحسنه ازدواج رخداد خوبی بود که در دولت 

تدبیر و امید به وقوع پیوست.
وی تصریح کرد: این وام ها به صورت قرض الحسنه و به مبلغ 
3 میلیون تومان و ب��ا کارمزد چهار درصد به ای��ن افراد داده 

شده است.
وی به ارایه تسهیالت قرض الحسنه به مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در سال جاری 15 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ضروری به مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی در سطح استان داده شده است.
خانلری با اش��اره به مطالبات غیر جاری این بانک تاکید کرد: 
بانک رفاه کارگران استان اصفهان 170 میلیارد ریال مطالبات 

غیر جاری دارد.

روند اجرايي طرح بندر خشك 
تسريع يابد

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر 
طرح ایجاد بندر خش��ک در اصفهان در دس��تور کار مدیران 
استاني قرار دارند که امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتري 

به نتیجه برسد.
سردار کریم نصر اصفهاني با اشاره به طرح ایجاد بندر خشک 
در اصفهان گفت: در حال حاضر موضوع بندر خشک در دستور 
کار مدیران اس��تاني قرار دارند که امیدواری��م این موضوع با 

سرعت بیشتري به نتیجه برسد. 
عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان 
در مرکز کشور قرار دارد و از این رو مي تواند در اقتصاد کشور 
بسیار کمک کند، افزود: اکنون که در فصل بودجه ریزي قرار 
داریم دولت و مجلس باید توجه بیش��تري به صرفه جویي در 

هزینه ها داشته باشند. 
سردار نصر تصریح کرد: ورود خودروهاي لوکس خارجي جزء 
هزینه هاي غیرضروري است که باید جلوي این اقدام گرفته 
 شود. وي خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق و تسریع در اجراي

 پروژه هاي در حال اج��را، زیربنایي و اصولي باید مد نظر قرار 
گیرد.

تولید فوالدهای ويژه خودروسازی 
در فوالد

مدی��ر ناحیه فوالدس��ازی ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت: با 
راه ان��دازی واح��د RH-TOP در ناحی��ه فوالدس��ازی و 
 IF ریخته گری م��داوم فوالد مبارکه، ت��وان تولید فوالدهای
مورد نیاز صنایع خودروس��ازی برای نخستین بار در شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان ایجاد شد.
 بهرام زمانی ب��ا تایید این خبر اظهار ک��رد: با تالش کارکنان 
س��خت کوش ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم برای 
نخس��تین بار در کش��ور تولید فوالدهای عاری از عناصر بین 
شبکه ای بسیار کم کربن از طریق سیکل RH-TOP ناحیه 

فوالدسازی با موفقیت انجام گرفت.
 وی با اش��اره ب��ه ای��ن مطلب ک��ه واح��د گاززدای��ی از نوع

 RH-TOP س��اخت ش��رکت )اس. ام. اس دماگ( است و 
از تیرماه س��ال جاری راه اندازی ش��ده اس��ت، افزود: در این 
واحد تاکنون حدود 12 هزار تُن از انواع فوالد تحت عملیات 

گاززدایی و کربن زدایی قرار گرفته است.
زمانی در پایان از زحمات تمامی همکاران اش، قدردانی کرد.

ژاپنی ها در خط آهن اصفهان
 در جریان سفر یک هیات اقتصادی ژاپنی به ایران این گروه 
از سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کشور استقبال کرده 
و به طور خاص از برنامه ریزی برای ورود به خط سریع السیر 

تهران – اصفهان سخن گفته اند.
این هیات ژاپن��ی که در طول هفته گذش��ته از بس��یاری از 
زیرس��اخت های اقتصادی ایران از جمله بندر شهید رجایی 
دیدار ک��رده و با مقام��ات وزارت راه و شهرس��ازی مذاکرات 
مختلف��ی انجام داده ان��د در رابط��ه با حض��ور در پروژه های 

زیربنایی کشور ابراز عالقه کرده اند.
هر چند بحث های مطرح شده در طول این سفر بیشتر حول 
محور معرفی پروژه های بزرگ زیربنایی در ایران بوده و کمتر 
به طور خاص و جزیی به ورود ژاپنی ها در عرصه های مختلف 
اقتصادی اختصاص یافته اما با توجه به نگاه مثبت دو طرف به 
ادامه یافتن این همکاری احتمال س��رمایه گذاری این کشور 

توسعه یافته آسیایی دراین طرح ها بسیار باال است.
پس از انجام مذاکرات ابتدایی بین ژاپنی ها و مسووالن شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای کشور بنا شده این گروه طرح های 
مطرح شده از س��وی ایران را در کش��ور ژاپن بررسی کرده و 

نتایج دقیق بررسی هایشان را به ایران اعالم کنند.

پخت نان استاندارد را پیگیری 
می کنیم

مدیر کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت: یکی از مباحثی 
که در ش��ورای اس��تاندارد اس��تان مورد پیگیری قرار گرفت 
موضوع پخت نان اس��تاندارد بود که مقرر شد توسط اتحادیه 
مربوطه پیگیری ها انجام شود. غالمحسین شفیعی با اشاره به 
فعالیت های اداره کل استاندارد در سطح استان اظهار کرد: در 
شورای استاندارد استان طرح های خوبی پیگیری شده است.

وی افزود: برای نمونه یکی از مباحثی که در شورای استاندارد 
استان مورد پیگیری قرار گرفت موضوع پخت نان استاندارد 
بود که مقرر شد توسط اتحادیه مربوطه پیگیری ها انجام شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان اضافه 
کرد: یکی دیگر از طرح های پیگیری شده، حضور مهندسان 
مجری در ساخت وس��ازها بوده که این موضوع اجباری شده 
اس��ت، عالوه بر آن س��اختمان های بیش از 3 هزار متر باید 

مهندس مقیم داشته باشند.

کاهش فشار برقشرهای 
آسیب پذير جامعه 

با فعالیت تعاونی های مسکن
رییس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون استان 
اصفهان گفت: از آنجا که هدف اصلی تأسیس تعاونی 
های مس��کن کمک به اقش��ار ضعیف جامعه اس��ت 
فعالیت تعاونی های مسکن در چهارچوب قانون می 

تواند سبب کاهش فشار بر این قشر شود.
عباس حاج رسولیها در جلس��ه کمیسیون عمران و 
مسکن اتاق تعاون با مدیران ش��رکت آب و فاضالب 
و توزیع برق شهرس��تان اصفهان، هدف از تش��کیل 
تعاوني های مسکن را اس��تفاده از نیروي فردي اعضا 
در همکاري جمعي تا حدي که در یک نظام پیشرفته 
تعاون، اعضاي تعاوني ها براي رفع حوایج خود به هیچ 
کس حتي دولت محتاج نباشند، عنوان کرد و افزود: 
تشکیل یک شرکت تعاوني مسکن بدین معني است 
که با تجمع نیروهاي فردي، وقت، انرژي و س��رمایه 
انسان ها، دستگاهي به وجود مي آید که قادر خواهد 
بود نسبت به تأمین مسکن اعضاء اقدام کنند که هر 
یک از اعضاء به تنهایي قدرت انجام آن را نداشته اند. 

وی بیان داشت: شرکت هاي تعاوني اغلب در وضعي 
هس��تند ک��ه مي توانند عناصر س��دکننده توس��عه 
اقتصادي را که در نظام هاي کهن اجتماعي و ممالک 
رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و این عناصر 
را به نیروي محرک برای پیشبرد و تقویت برنامه هاي 

توسعه اقتصادي مبدل کنند. 
وی تاکید کرد: تعاونی های مس��کن موجب کاهش 
حجم کار و مراجعات مکرر اف��راد به ادارات خدماتی 
می ش��وند و از طرفی مس��کن ارزان قیمت براساس 
قیمت تمام ش��ده تهیه و تحویل اعضاء می دهند لذا 
خدمات آنها به صورت ویژه است و مجموعه هایی موثر 
و خدمت گذار هستند.  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان نیز در این نشست، گفت: سیستم 
اجرایی ما در ش��رکت برق به صورت درآمد و هزینه 
است اما بنا نداریم به کسی ظلم شود. پیرپیران ادامه 
داد: دیدگاه ما سرعت دادن به امور متقاضیان است، 
بسیاری از مشکالت ناشی از عدم آگاهی و کم اطالعی 
متقاضی��ان از مقررات ب��وده که س��بب پدید آمدن 

بسیاری از مشکالت آنها می شود. 
وی گفت: کمیته ای در اداره برق شهرستان به ریاست 
مدیرعامل شرکت تحت عنوان کمیته عالی انشعاب 
وجود دارد که نس��بت ب��ه پرونده ه��ا در این کمیته 

تصمیم گیری می شود. 

اخبار کوتاه

4
دالر ۳۵۵۳ تومان شد

در بازاردیروز طال و ارز هر دالر آمریکا با قیمت 3553 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با قیمت 992 هزار تومان فروخته می شود. هر اونس طال در بازار جهانی با قیمت 1196 دالر 
مورد مبادله قرار گرفته و در بازار داخلی نیز ه��ر گرم طالی 18عیار 101 هزار تومان قیمت خورده 

است.
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دبیر خانه کارگر اصفهان گفت: اصفهان، استانی است که 
در ابعاد مختلف در سطح کشور دارای رتبه بوده است، اما 
متاسفانه اکنون شاهد هستیم که متوسط نرخ بیکاری 

آن از متوسط نرخ بیکاری در سطح کشور باالتر است.
اصغر برش��ان اظهار کرد: اقتصاددانان بدترین نوع تورم 
را تورم توأم با رکود می دانند ک��ه به آن »رکود تورمی« 
می گویند. متاسفانه در حال حاضر در کشور شاهد رکود 
تورمی هستیم و بس��ته های حمایتی برای خروج از این 

رکود آنچنان موثر نبوده است.
 به گزارش ایس��نا وی با بیان اینکه نمی توان اعدادی را 
که برای شاخص های آماری در بحث تورم اعالم می شود 
اشتباه دانست، افزود: قطعا شاخص هایی که براساس آنها 
مبنای تورم را باال و پایین می کنند، دارای ایراد است، زیرا 
این اعداد ملموس است و تورم واقعی برای تک تک آحاد 
جامعه و همچنین کارشناسان، عددی نیست که توسط 

مراجع رسمی اعالم می شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: درخواس��ت 
ما از دولت این است که  شاخص ها را اصالح کند تا رقم 
تورمی که اعالم می ش��ود و براس��اس آن تمام کارهای 
اقتصادی در س��طح سیاسی ش��کل می گیرد نزدیک به 

حقیقت یا عین حقیقت باشد.
برش��ان افزود: استان اصفهان مانند س��ایر قسمت های 

کشور از این امر مستثنی نیست و با وجود اینکه استانی 
است که در ابعاد مختلف در س��طح کشور دارای رتبه و 
در برخی از زمینه ها همیش��ه جزء اولین ها بوده است، 
متاس��فانه متوس��ط نرخ بیکاری در آن از متوسط نرخ 

بیکاری در سطح کشور باالتر است.
وی به دالیل افزایش نرخ بیکاری در استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: طی سالیان گذشته و به ویژه دهه گذشته، 
اصفهان را شهر برخوردار تلقی کرده اند در حالی که اگر 
وارد کالن ش��هر اصفهان ش��وید در مناطق پانزده گانه 
شهرداری، مناطقی را می بینید که محروم تر از بسیاری 

از مناطق محروم کشور هستند.
برش��ان با بیان اینکه در استان اصفهان شهرستان هایی 
داریم که واقعا از نقاط محروم محسوب می شوند، تاکید 
کرد: اگر آمارهای ش��اخص بودجه های متعدد جاری و 
عمرانی اصفهان را در دهه گذشته بررسی کنیم متوجه 
می شویم که متاسفانه با وجودی که اصفهان از نظر واریز 
درآمد به خزانه دولت پس از تهران در رتبه دوم است، اما 

در جذب اعتبارات در رده های باالی 20 قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: وقتی اس��تانی از رتبه صنعتی این قدر 
امتیاز داشته، ولی به عنوان اس��تان برخوردار به میزان 
کافی به آن اعتبارات داده نشده در بخش اشتغال، تولید 
و صنعت قطعا از سایر اس��تان ها جا می ماند و به همین 

نقطه می رسد که نرخ رشد بیکاری اش با وجود صنعتی 
بودن از سایر استان ها بیشتر می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفه��ان با بیان اینکه اصفهان 
زمانی در صنعت نساجی، منچستر ایران بوده است، ادامه 
داد: کارخانه های نساجی اصفهان که دارای قدمت باالیی 
بوده اند یکی پس از دیگری تعطیل ش��ده و متاسفانه به 
اندازه کافی جایگزینی در امر اشتغال ایجاد نشده است.

برش��ان خشکس��الی را یکی دیگر از دالیل افزایش نرخ 
بیکاری در استان اصفهان اعالم کرد و افزود: خشکسالی 
بس��یاری از اش��تغال های موجود در بخش کشاورزی و 
صنایع مرتبط با کشاورزی در این استان و شهر اصفهان 

را از بین برده است.
عملکرد نمايندگان در دفاع از حق استان

وی ب��ا اش��اره به عملک��رد نماین��دگان اس��تان گفت: 
نماین��دگان منتخب مردم هس��تند، اما اگ��ر مجموعه 
نمایندگان استان اصفهان را با مثال مجموعه نمایندگان 
استان آذربایجان شرقی مقایسه کنیم خواهیم دید که 
آنها به دالیل متعددی توانس��ته اند از منطقه شان دفاع 
و جذب اعتبارات کنند که در رونق، اش��تغال، توس��عه 
اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم موثر بوده است.

 برشان در خصوص راهکارهای موجود در زمینه جذب 
منابع انسانی در صنایع، به جای تعدیل نیرو گفت: یک 
راه کوتاه مدت و یک راه بلندم��دت برای این کار وجود 
دارد که یکی گردش نقدینگی، هماهنگی و ایجاد تعادل 
بین ص��ادرات و واردات ب��رای رفع موانع اش��تغال های 

موجود است.
وی اف��زود: راه دیگ��ر حمای��ت از تکمی��ل ظرفی��ت 
اش��تغال های موجود که می توانند نی��رو جذب کنند، 
اس��ت زیرا برخی از ش��رکت ها در حال حاض��ر تعدیل 
نی��رو و اخراج��ی دارند و برخ��ی دیگر ب��ا 30 درصد از 
ظرفی��ت خ��ود کار می کنن��د که ب��ا کم��ی مراقبت و 
 افزایش گ��ردش نقدینگ��ی این مش��کل می تواند حل 

شود.
دبیر اجرای��ی خانه کارگ��ر اصفهان خاطر نش��ان کرد: 
رتبه های اصفهان در سال های گذشته در برخی مسایل 
جهت معکوسی پیدا کرده اس��ت و به طور مثال اگر در 
بخش صنعت، کشاورزی و .... دارای رتبه بودیم متاسفانه 
طبق آمارهای امروزه و در حال حاضر در نزاع، افسردگی، 
طالق، بیماری های ری��وی و قلبی و... در رتبه های اولیه 

کشور هستیم.

داليل افزايش نرخ بیکاری در استان  

صعود رتبه های معکوس در اصفهان از سال های گذشته 

 نفت
قیمت گرفت

تعیین سهم آبه 
اصفهان از بهشت آباد  

 در پی حمله موشکی به پاالیشگاه نفت »السدرا« لیبی که به عنوان یکی 
از کلیدی ترین مراکز نفتی در این کشور تلقی می شود، باعث واکنش 
بازار جهانی نفت به این حادثه شد. در همین حال، قیمت نفت در منطقه 
آسیا با افزایش روبرو شد و قیمت نفت »وست تگزاس اینترمیدیت« 
برای تحویل در ماه فوریه با 28 سنت افزایش به 56.12 دالر معامله شد. 
همچنین قیمت نفت دریای برنت به عنوان معیار جهانی با 13 سنت 
افزایش رقم 60.37 دالر را برای تحویل در ماه فوریه تجربه کرد. این در 
حالی است که به دنبال درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان 
در لیبی که از 13 دسامبر ماه جاری تاکنون صورت گرفته، تاثیر قابل 
توجهی را بر روی اقتصاد این کشور گذشته و تولید لیبی را از 800 هزار 

بشکه در روز به 350 هزار بشکه کاهش داده است.

نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان 
اصفهان هنوز اس��تیضاح خود از وزیر نیرو را پ��س نگرفتند، گفت: ما 
معتقدیم وزارت نیرو باید سهم آبه اصفهان از بهشت آباد را تعیین کند 
البته بهره برداری از این طرح در قالب لوله در بلندمدت بسیار پرهزینه 
است.محسن صرامی فروشان در خصوص اقدامات نمایندگان مجلس 
برای پیگیری مش��کالت کم آبی اصفهان، بیان داش��ت: هنوز بیشتر 
نمایندگان استان بر موضوع اس��تیضاح وزیر نیرو به دلیل عدم توجه 
کافی به مشکالت آبی اصفهان تاکید دارند. وی اظهار داشت: نمایندگان 
 اصفهان همچنان بر روی مواضع خود پایبند هس��تند چ��را که باید 
طرح های میان مدت و بلندمدت حل مشکالت آبی اصفهان اجرایی 

شود و در بودجه نیز برای آن ردیفی در نظر گرفته شود.

مهندس محمود پور ، سرپرست معاونت منابع انساني 
و امور اجتماع��ي ذوب آهن اصفهان گفت : ش��رکت 
سهامي ذوب آهن اصفهان یک شرکت تولیدي بزرگ و 
از کارخانه هاي کالن کشور به شمار مي رود که داراي 
قدمت زیادی مي باش��د .وي اف��زود : در واقع حاصل 
این قدمت که به عنوان یک نقطه قوت مطرح اس��ت 
، بهره گیري از تجربیات ارزش��مند است  که نمود آن 
در بومي سازي بس��یاري پروژه هاي زیست محیطي 
دیده مي شود .محمود پور یادآور شد : ذوب آهن براي 
انجام پروژه هاي زیست محیطي حدود 400 میلیارد 
تومان هزینه کرده که این مهم را وظیفه و مسوولیت 
خود در قبال جامعه مي دان��د .وي افزود : انجام پروژه 
هاي زیس��ت محیطي همچنان ت��داوم دارد و برخي 
از آنها نیز به اتمام رس��یده که نتایج آن براي سازمان 
حفاظت از محیط زیست کاماًل مشهود و ملموس است 
.سرپرست معاونت منابع انساني و امور اجتماعیذوب 
آهن با اشاره به همکاري و تعامل مناسب این شرکت با 
سازمان حفاظت از محیط زیست ، گفت : این سازمان 
آنالیزاتورها و نشانگرهایي در کارخانه نصب کرده که 
قادر هستند میزان آالیندگي و هواي پاک را بسنجند . 

این روزها تحلیل های متفاوتی در رابطه با آینده قیمت 
این فلز گران بها منتشر می شود.

ه��ر اون��س ط��ال در بازاره��ای جهانی در ش��رایطی 
چهارش��نبه هفته گذش��ته در قله 1175 دالری آرام 
گرفته بود که جمعه بعدازظهر قیمت آن با افزایش به 

1196 دالر رسید.
 ای��ن پ��رواز 21 دالری هر اون��س ط��ال در بازارهای 
جهانی در ش��رایطی اتف��اق افتاد که روز چهارش��نبه 
هفته گذش��ته تقریبا آخرین روز کاری س��ال 2014 
برای بازارهای جهان��ی بود اما فعالیت ه��ای پراکنده 
برخی بازارها سبب ش��د قیمت طال شرایط بی نظمی 
را سر کند.  بر این اس��اس قیمت طال در شرایطی که 
روزهای پایانی س��ال میالدی سر می ش��ود  توانست 
 خود را بار دیگر در مرز 1200 دالر برای هر اونس قرار

 دهد.
گفتن��ی اس��ت تحلیلگرانی که ب��ر این باور هس��تند 
 ک��ه قیم��ت ط��ال در س��ال 2015 کاه��ش پی��دا

می کند برآورد ک��رده اند قیم��ت این فلز گ��ران بها 
 در ب��ازه ای میان 1050 ت��ا 1090 دالر ق��رار خواهد

 گرفت.

پیش بینی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است 
اقتصاد چین در سال 2014 برای نخستین بار آمریکا 
را پشت سر گذاشته به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل 

خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز که در س��ال 2013 
بالغ ب��ر 16.768 تریلیون دالر بوده در س��ال جاری 
میالدی به 17.416 تریلیون دالر خواهد رسید که بر 
این اساس آمریکا برای نخستین بار به جایگاه دومین 

اقتصاد بزرگ دنیا سقوط می کند.
صندوق بین المللی پ��ول همچنین پیش بینی کرده 
است جایگاه اقتصاد ایران میان بزرگترین اقتصادهای 
دنیا تغیی��ری نکند و ایران در س��ال 2014 همچون 
س��ال 2013 به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا 

باقی بماند.
جایگاه س��ومین تا هفدهمی��ن اقتصاد ب��زرگ دنیا 
در س��ال 2014 نی��ز به ترتیب برای کش��ورهای زیر 
پیش بینی ش��ده اس��ت: هند، ژاپن، آلمان، روسیه، 
برزی��ل، فرانس��ه، اندون��زی، انگلی��س، مکزی��ک، 
 ایتالی��ا، کره جنوب��ی، عربس��تان، کانادا، اس��پانیا و

 ترکیه.

ریی��س پلیس امنی��ت عمومی فرمانده��ی انتظامی 
کهگیلویه و بویراحمد از شناس��ایی و دس��تگیری دو 

بدهکار میلیاردی بانکی این استان در تهران خبر داد.
سرهنگ علی کاشانی افزود: به دنبال ارجاع یک فقره 
پرونده از سوی مقام قضایی مبنی بر متواری شدن دو 
بدهکار میلیاردی بانکی کهگیلویه و بویراحمد به تهران 
پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت 

عمومی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی بیان ک��رد: ماموران با شناس��ایی مخفیگاه هر دو 
متخلف اقتصادی و پس از دریاف��ت نیابت قضایی به 

منظور دستگیری آنان عازم تهران شدند.
کاش��انی اظهار کرد: مام��وران با مراقب��ت های الزم 
و زیر نظ��ر گرفتن مح��ل های رف��ت و آم��د هر دو 
 متهم آن��ان را در ی��ک عملیات غافلگیرانه دس��تگیر

 کردند.
وی عن��وان ک��رد: ای��ن دو مته��م چهار س��ال قبل 
با دریاف��ت افزون ب��ر 350 میلیارد ریال تس��هیالت 
از یک��ی از بان��ک ه��ای کهگیلوی��ه و بویراحم��د از 
 بازپرداخت اقساط آن خودداری کرده و متواری شده

 بودند.

فلزات ارزشمند بین المللصنعت و طبیعت نظام بانکی

هزينه 400 میلیاردی ذوب 
آهن برای زيست محیط

 پیش بینی قیمت طال
 در سال 2015

سقوط آمريکا به جايگاه 
دوم اقتصادجهان

دوبدهکار میلیاردی بانکی 
دستگیر شدند
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مدیر کتابخانه و مرکز اسناد آستان مقدس حضرت محمدهالل بن علی )ع( 

آران و بیدگل از وقف دو جلد کتاب خطی نفیس به این مرکز خبر داد.
 علی محمد سلطان محمدی اظهار داشت: این آثار خطی شامل کتاب »منهاج 
الفاضلین« اثر »محمدبن اس��حاق حموی« و به خط »مال غالمرضا آرانی« و 

همچنین کتاب »مختصر معانی« اثر »تفتازانی« است.
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هفتیادداشتوقف دو جلد کتاب خطی به آستان محمدهالل بن علی)ع( 

 افزایش سفر توریست ها 
از65 کشور جهان به اصفهان

مدیر کل تش��ریفات اس��تانداری اصفهان گفت: در هفت ماه 
گذشته سال جاری از حدود 65 کشور جهان به اصفهان سفر 
کرده  اند که بیش��ترین آنها از ایتالیا، آلمان، فرانس��ه، اسپانیا، 
اتریش، چین، ژاپن، لهس��تان، هنگ کنگ، بلژیک، سوئیس و 
آمریکا بوده اند.مس��عود نیک آیین با اشاره به آمار گردشگران 
خارجی بر اس��اس بازدید از آثار و ابنیه تاریخ��ی اظهار کرد: 
در سال جاری ورود گردشگران به اس��تان اصفهان نسبت به 

سال های گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه 32 هزار نفر گردشگر در هفت ماه گذشته سال 
جاری فرصت گردشگری به اصفهان را داشته اند، افزود: افزایش 
ورود گردش��گران به اصفهان هم زمان با مقامات کش��ورهای 
اروپایی به اصفهان و دیدار با اس��تاندار بوده اس��ت.مدیرکل 
تشریفات استانداری اصفهان با اشاره به باز شدن فضای جدید 
در عرصه تعامالت بین المللی و عرصه گردشگری، تصریح کرد: 
این امر حاصل نبوغ هنری، ادبی��ات فاخر دولت مردان در نوع 
ادبیات جدید در عرصه بین الملل و تغییر نگرش افکار عمومی 
دنیا نسبت به کشور و نیز خنثی شدن پروژه ایران هراسی است.

پایگاه ملی حفاظت از روستای 
تاریخی ابیانه احیا می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردشگری استان 
اصفهان گف��ت: پای��گاه ملی حفاظ��ت از روس��تای تاریخی 
ابیانه احیاء می ش��ود.فریدون ال��ه یاری در دی��دار با رییس 
 شورای اس��المی و دهیاری روس��تای ابیانه افزود: با توجه به 
ظرفیت های فرهنگی روستای تاریخی ابیانه ، پایگاه استانی 
حفاظت از روس��تای تاریخی ابیانه بزودی به پایگاه ملی ارتقا 
یافته و ای��ن پایگاه احیا می ش��ود.وی اظهار داش��ت: مرمت 
بناهای تاریخ��ی ابیانه که به ثبت ملی رس��یده اند نظیر موزه 
مردم شناسی روستا وآتشکده هارپاک از یکسو و طرح بزرگ 
مرمت تمامی بناهای تاریخی ابیانه با مشارکت مالکین آنها در 
سال 1393 آغاز خواهد شد.در این دیدار محمدرضاعلیرضایی 
رییس شورای اسالمی روستای ابیانه نیز گفت: روستای ابیانه 
دارای ظرفیت های فرهنگی باالیی است که می توان به واسطه 
آن در آینده نسبت به ثبت جهانی این روستای تاریخی اقدام 

نمود.

معاون صدا تغییر کرد
 نسرین آبروانی برای ریاست بر ش��بکه های رادیویی انتخاب 
ش��د.دکتر محمد س��رافراز  رییس س��ازمان صداوسیما  طی 
حکمی نس��رین آبروانی را به س��مت معاون صدای س��ازمان 
صداوسیما منصوب کرد.نسرین آبروانی پیش از این مدیریت 
شبکه پیام را بر عهده داشته است. حداقل طی 10 سال اخیر، 
برای اولین بار اس��ت که یک خانم به س��مت مع��اون رییس 

سازمان صداوسیما انتخاب می شود.

 فیلم های سینمای ایران 
به کویت می روند

جشنواره س��ینمایی ایران  از امروز 
آغاز می شود و به مدت ۴ روز متوالی 

ادامه دارد.
 به منظور توس��عه و تروی��ج هنر و 
فرهنگ ایران در کویت، جش��نواره 
فیلم های س��ینمایی ایران در تاالر 
سینس��کیب مجتمع هن��ری لیلی 
گالری برگزار می شود.این جشنواره هنری به همت رایزنی فرهنگی 
ایران در کویت ازامروز آغاز و به مدت ۴ روز متوالی ادامه دارد. طبق 
زمان بندی از پیش تعیین ش��ده، مقرر ش��ده اس��ت تا فعالیت این 
جش��نواره هنری هر روز س��اعت 7:30 آغاز و تعدادی از فیلم های 

برگزیده جشنواره های بین المللی به نمایش درآید.
در مراس��م افتتاحیه این جش��نواره، فیلم »بید مجنون« اثر مجید 
مجی��دی، از کارگردان��ان ایرانی پخ��ش می ش��ود.در دومین روز 
از جش��نواره فیلم های س��ینمایی ایران، فیلم »راه آبی ابریش��م« 
به کارگردان��ی محمد بزرگ نیا برنده جایزه بهترین فیلم جش��نواره 
لهستان نمایش داده می شود.همچنین، در روزهای سوم و چهارم این 
جشنواره هنری، »حوض نقاشی« فیلم برگزیده جشنواره بین المللی 
فیلم فجر و برنده س��یمرغ بلورین و »گهواره ای ب��رای مادر« برنده 
جایزه بهترین فیلم بلند در جشنواره سینمایی مسکو پخش خواهد 
شد.در آخرین روز از این جش��نواره میزگرد نقد و بررسی فیلم های 
ایرانی با حضور تعدادی از کار شناسان هنر هفتم و متخصصان امور 

سینمایی برگزار خواهد شد.

 »میکائیل« سریال احتمالی نوروز
 شبکه یک شد 

س��ریال »میکائیل« که ت��ا اکنون 
نزدیک به 70 درصد از کار تولید آن 
را گ��روه و عوامل تولید پشت س��ر 
گذاش��ته اند، ممکن است مجموعه 
س��یما ی��ک  ش��بکه   ن��وروزی 

باشد. 
س��ریال »میکائیل« به کارگردانی 
س��یروس مق��دم و تهیه کنندگی اله��ام غفوری که ح��دود دو ماه 
پیش در تهران و در منزلی حوالی میدان س��پاه کلی��د خورده بود 
با پایان کار در لوکیش��ن های پارک ارم، بیمارس��تان ناجا، خانه ای 
در مالصدرا، راه آهن و... به قش��م رس��ید و گروه در لوکیش��ن های 
مختلف جزیره از جمله کارخانه قایق س��ازی، خان��ه عبداهلل، خانه 
 آقاخان، س��طح دریا، بیابان و حتی آس��مان جزیره و... مشغول کار 

هستند.

»مهمان داری«، »بیگانه« ،»نطفه ش��وم«، »خانوم«، 
»مستانه«، »س��اکن طبقه وس��ط« و ... تنها چند فیلم 
از شمار فیلم هایی هستند که همچنان در انتظار اکران 
در اصفهان مانده اند. این در حالی است که فیلم »شیار 
1۴3« هفته گذشته در دو سالن سپاهان و قدس اکران 
ش��د و س��الن های تعطیل اصفهان همچن��ان متروکه 
مانده اند! به گ��زارش ایمنا تعداد فیلم ه��ای در انتظار 
اکران برای س��ینمای این روزهای اصفه��ان به قدری 
زیاد است که شاید بتوان گفت مخاطبان جدی سینما 
برای دیدن آثار تازه س��ینمایی راهی به جز روانه تهران 
شدن، ندارند. هر چند آغاز به کار گروه سینمایی »هنر 
و تجربه«با رویکرد تازه در روزه��ای اخیر تا حدی این 
مش��کل را حل کرده اس��ت و مخاطبان خاص خود را 
با استقبالی چشمگیر به سالن س��وره اصفهان کشانده 
اس��ت؛ اما فعالیت این یک سالن س��ینما نیز نمی تواند 
 و نتوانس��ته جای خال��ی س��ینما ایران و فلس��طین و 
تاالر اندیشه و حتی نیاز به ساخت سالن های تازه در شهر 
را پر کند.مدیر »ایران فیل��م« اصفهان در رابطه با ادامه 
طوالنی مدت جریان سکوت و تعطیلی سینماهای فعلی 
اصفهان گفت: س��ینما ایران که خیلی وقت است دیگر 
زیر مجموعه ما نیست؛ این سینما قبال از بنیاد شهید به 
بانک دی واگذار شده و بعد از این هم چندین بار تغییر 

مالکیت داده است تا جایی که من شخصا نمی دانم این 
س��ینما در حال حاضر متعلق به کیست؟ البته می دانم 
که قصد تغییر کاربری س��ینما و فعالیت تجاری آن بود 
ولی این مسئله هم خود به مجوزهای مختلف شهرداری 
نیاز داش��ت و بر همین مبنا هم عملی نشد. همان طور 
که طبق قانون در محل سینما اگر هم مجموعه تازه ای 
ساخته ش��ود، باید حتما یک بخش آن س��ینما باشد و 

تغییر کاربری کلی آن اصال امکان پذیر نیست. 
 وی اضافه کرد: اگر س��ینما ایران متعلق ب��ه ما بود، به 
هیچ عنوان در آن را نمی بس��تیم و حتما از آن استفاده 
می کردیم؛ چون می توان این س��ینما را ب��ا تجهیزات 
اندکی مثل یک دستگاه دیجیتال جدید که سینما شهر 
در اختیار س��ینماهای مختلف قرار می دهد و تغییراتی 

جزیی در رنگ و صندلی های سالن استفاده کرد. 
وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که زمانی قرار 
بود در مجموعه سینماهای چهارباغ پردیس سینمایی 
این شهر احداث ش��ود، گفت: وقتی کسی پیگیر همین 
سینماهای بسته ش��ده هم نیست ش��ما سراغ ساخت 
پردیس س��ینمایی را در این ش��هر می گیرید؟! ساخت 
چنین مجموعه ای در اصفهان نیازمند کمک و مساعدت 
نهادهای قدرتمندی مثل اس��تانداری، اداره کل ارشاد 
و ش��هرداری اصفهان اس��ت. حال باید س��وال کرد که 

اداره ارشاد اس��تان به عنوان یک نهاد نظارتی اصال در 
زمان تعطیلی س��ینماها از مالک فعلی وضعیت سینما 

را پیگیری کرد؟ 
ما فق�ط می خواهیم س�ینما، س�ینما باقی     

بماند!
اما مدیر کل اداره ارش��اد اصفهان در رابطه با نقش این 
ارگان برای س��اماندهی وضعیت س��الن ها و واگذاری 
سینماهای بنیاد ش��هید به حوزه هنری اصفهان گفت: 
واگذار کننده و تحویل گیرنده هیچ کدام ما نیس��تیم و 
آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که سینما، سینما 
باقی بماند. قطبی ادامه داد: از نظر قانون هم اصراری بر 
ماکلیت ش��خص یا ارگان خاصی وجود ن��دارد. اما این 
مسئله گاهی مطرح بوده که دستگاه دولتی مستقیما به 
اداره سینماها ورود پیدا نکند. اما اینکه سینماها توسط 
حورزه هنری اداره شوند با توجه به تالش هایی که حوزه 
در این راستا داشته است قابل قبول به نظر می رسد؛ به 
هر حال کار وقتی توس��ط متخصص انجام شود، بهتر و 
با اصول و شرایط درس��ت پیش می رود. چنین چیزی 
به نظرم به نفع مجموعه س��ینمایی استان است و رونق 
بیشتری را در جریان س��ینمایی ایجاد خواهد کرد اما 
اینکه چرا بنیاد ش��هید مقاومت می کند و این مقاومت 

منطقی هست یا خیر بحث قانونی خود را دارد. 
س�اخت»پردیس س�ینمایی«در اصفهان به 

بودجه سال 94 بستگی دارد
معاونت فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان درباره 
ساخت پردیس سینمایی توسط این سازمان در اصفهان 
گفت: اینکه دقیقا عنوان»پردیس س��ینمایی « توسط 
ما تحقق یابد؛ ج��ای بح��ث دارد اما برداش��تن گامی 
مش��ابه آن یعنی ساخت سالن های س��ینمایی کوچک 
و متعدد در نقاطی که شهروندان و مردم حضور دارند، 
 برای دسترسی بیش��تر و بهتر افراد به س��ینما مد نظر

ما هست.
علی قاس��م زاده درباره پیش روی این ط��رح و اجرایی 
شدن آن ادامه داد: مباحث کارشناسی تا حدودی در این 
زمینه صورت گرفته و تحقق چنین مهمی در برنامه های 
ما پیش بینی شده است ولی زمان و جریان جزییات آن 
بستگی به اخذ بودجه در س��ال 9۴ دارد و نمی توان در 
حال حاضر در رابطه با آن اقدامات خبری مش��خص و 

قطعی انجام داد.

غبار کهنگی بر پیکر سینماهای اصفهان

 آینده  ساخت » پردیس سینمایی« در دست بودجه سال 94

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

حصر وراثت
10/72 خانم نصرت عسگری دارای شناسنامه شماره 1234 به شرح دادخواست به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از  کالسۀ 58/93 
داده که شادروان شیرین مختاری بشناسنامه 29 در تاریخ 93/8/25 اقامتگاه دائمی 
نصرت  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
عسکری فرزند سید اشرف ش.ش 1234 )فرزند متوفی( 2- بیگم عسکری فرزند سید 
اشرف ش.ش 22 )فرزند متوفی( 3- بهجت السادات عسکری فرزند سید اشرف ش.ش 
متوفی(  )فرزند   921 اشرف ش.ش  فرزند سید  رقیه عسکری   -4 متوفی(  )فرزند   20
انجام  با  اینک  متوفی(.  )فرزند   3956 ش.ش  اشرف  سید  فرزند  عسکری  مهدی   -5
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمتربه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

10/93 خانم پروانه کاوه باغبادرانی دارای شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 93-63 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسدا... کاوه باغبادرانی بشناسنامه 137 در تاریخ 92/3/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اشرف 
کاوه  محمدرضا   -2 )زوجه(   45 شناسنامه  شماره  با  جعفر  فرزند  باغبادرانی  کاوه 
باغبادرانی فرزند اسدا... به شماره شناسنامه 69 )فرزند( 3- فرزانه کاوه باغبادرانی 
فرزند اسدا... به شماره شناسنامه 57 )فرزند( 4- مریم کاوه باغبادرانی فرزند اسدا... 
به شماره شناسنامه 53 )فرزند( 5- پروانه کاوه باغبادرانی فرزند اسدا... به شماره 
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   40 شناسنامه 
و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  یکمتربه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  سه 
ماه  سه  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا 
واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل  دارد  تقدیم  دادگاه   به 

اختالف باغبادران
حصر وراثت

 191-1300-784 شماره  شناسنامه  دارای  باغبادرانی  دانشور  اشرف  خانم   10/94
به شرح دادخواست به کالسۀ 93-61 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  باغبادرانی  دانشور  عالءالدین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
1783 در تاریخ 1358/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1- بصیرت خانم بهاران باغبادرانی به شماره شناسنامه 
40 )همسر متوفی( 2- اشرف دانشور باغبادرانی فرزند عالءالدین دانشور به شماره 
عالءالدین  فرزند  باغبادرانی  دانشور  میمنت   -3 )فرزند(   1911300784 شناسنامه 
دانشور به شماره شناسنامه 9 )فرزند( 4- نصرت دانشور باغبادرانی فرزند عالءالدین 
دانشور به شماره شناسنامه 81 )فرزند( 5- حشمت بیگم دانشور باغبادرانی فرزند 
فرزند  دانشور  سیروس   -6 )فرزند(   74 شناسنامه  شماره  به  دانشور  عالءالدین 
باغبادرانی  دانشور  زینت   -7 )فرزند(   182 شناسنامه  شماره  به  دانشور  عالءالدین 
فرزند عالءالدین دانشور به شماره شناسنامه 6709 )فرزند( 8- بدرالسادات دانشور 
فرخنده   -9 )فرزند(   166 شناسنامه  شماره  به  دانشور  عالءالدین  فرزند  باغبادرانی 
)فرزند(   7264 شناسنامه  شماره  به  دانشور  عالءالدین  فرزند  باغبادرانی  دانشور 
10- فیروز دانشور باغبادرانی فرزند عالءالدین دانشور به شماره شناسنامه 7263 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی 
ماهی یکمتربه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
ابالغ وقت رسیدگی

سیچانی  ایمانی  بتول  خواهان   1645/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/95
نموده  تقدیم  امیرقلی  فرزند  صادقیان  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تعیین  10/30صبح  ساعت   93/11/27 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
 2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:26118 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عسگری  مریم  خواهان   1624/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/97
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن پریوش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/11/14 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.م الف:26122 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره  تلقی و تصمیم مقتضی 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عسگری  مریم  خواهان   1626/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/98
وقت  است  نموده  تقدیم  مرادیان  حامد   – منصوری  الهه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/11/14 مورخ  سه شنبه  روز  برای  رسیدگی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه 
این  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شعبه واقع در اصفهان 
نمایید. در صورت عدم حضور  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  مراجعه و نسخه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:26123 شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/98 در خصوص پرونده کالسه 1625/93 خواهان مریم عسگری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت اصغر بیاتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 93/11/14 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
2 شورای حل  11 حقوقی مجتمع شماره  اتخاذ می شود.م الف:26124 شعبه  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خرازی  مرجان  خواهان   1671/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/99
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا پیمان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
بودن خوانده  به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  93/11/14 ساعت 9/30 
به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  تقاضای خواهان  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 32 شعبه  م الف:26125  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  احمدی  زهرا  1346/93خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/100
مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد عباسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
بودن خوانده  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8:30 93/11/21 ساعت 
به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  تقاضای خواهان  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 

حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
م الف:26127  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

رستمی  محسن  خواهان  1316/93ش9  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/101
-1971 دادنامه  در  شده  توقیف  مال  بر  مبنی  ثالث  اعتراض  بر  مبنی  دادخواستی 

اسدا...   -1 طرفیت  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای   9 شعبه  از  صادره   92/12/28
نصراصفهانی 2- سمیه سلطان محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/11/15 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  تقاضای خواهان  حسب 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  شعبه  این 
عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
م الف:26137  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

فرد  هنری  مجتبی  خواهان  1641/93ش9  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/102
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سالم  ثمین  و  صانعی  الهه  خانمها  وکالت  با 
35/000/000 ریال معادل سی و پنج میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه به طرفیت 1- شرکت 
برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  قاصد  آرش   – اهواز  مردان  رادین  راهداران 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/11/13 مورخ 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
عدم  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26140 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/103 در خصوص پرونده کالسه 1643/93ش9 خواهان مهدی تباشیری با وکالت 
خانمها الهه صانعی – ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 26/800/000 ریال 
معادل بیست و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات اعم از 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت 1- محمد جواد 
 93/11/13 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  طالبی  علی   -2 زاده  تقی 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11/30صبح  ساعت 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
اختالف  آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  ابتدای خیابان  این شعبه واقع در  به 
عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
م الف:26141  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/104 در خصوص پرونده کالسه 1642/93ش9 خواهان مهدی تباشیری با وکالت 
خانمها الهه صانعی – ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
معادل پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و 
نموده  تقدیم  گلچین جلفائی  ایرج  به طرفیت  تادیه  تاخیر  حق الوکاله وکیل و خسارت 
با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   93/11/13 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل 
اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  مراجعه  اختالف  دو شورای حل  شماره 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:26142 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
 10/105 در خصوص پرونده کالسه 1130/93ش9 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه
خانم  وکالت  با  و  مهردادی  و مسعود  توکلی  نظری  محمدحسین  آقایان  نمایندگی  به 

شهزاد احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ 31/000/000 میلیون 
است وقت  نموده  تقدیم  پسندیدزاده  2- کاوس  1- حسین عاشوری  به طرفیت  ریال 
با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/11/13 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل 
اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  مراجعه  اختالف  دو شورای حل  شماره 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:26143 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
10/106 شماره ابالغیه: 9310100369402124 شماره پرونده: 9109980350300949 
شماره بایگانی شعبه: 920623 خواهان شهرداری خمینی شهر دادخواستی به طرفیت 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته  به  رضایی  علیرضا  خوانده 
استان  تجدیدنظر  دادگاه   12 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
دادگاههای  مجتمع   – نظر  چهارراه  باال-  چهارباغ  خیابان  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9109980350300949 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/02/15 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقای علیرضا رضایی فرزند عبدالعلی و درخواست خواهان و به تجویز 
امور مدنی و دستور  انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 
حاضر گردد.م الف:25902 باقری مدیردفتر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی  
10/107 شماره ابالغیه: 9310100353003586 شماره پرونده: 9209980358300603 
شماره بایگانی شعبه: 930990 شاکی ریحانه جعفرزاده و عذرا ملکیان جبلی شکایتی 
تقدیم  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  بر  مبنی  جلیل  فرزند  سیاح  افسانه  علیه  بر 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی 
ساعت   1394/2/15 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   930990 کالسه  به  و  ارجاع 
به تجویز ماده 180  به علت مجهول المکان بودن متشاکی و  تعیین شده است.   9/30
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  ق.آ.د.ک 
در  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متشاکی  تا  می شود 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
نمود.م الف:26094  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  مقررات  وفق  و  تلقی   شده 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/108 شماره ابالغیه: 9310100350806393 شماره پرونده: 9109980350800468 
شماره بایگانی شعبه: 910485 خواهان اسماعیل عابدی کچی دادخواستی به طرفیت 
با قیومت خانم زهرا عابدی کچی  الهه عابدی کچی  خواندگان فرشته عابدی کچی و 
ابراهیم عابدی کچی  ابراهیمی و زهرا عابدی کچی و  و فخری عابدی کچی و زهره 
و طاهره عابدی کچی و رسول عابدی و محبوبه عابدی کچی و بتول نصرالهی کچی 
عابدی  حدیث  و  کچی  عابدی  اعظم  و  کچی  عابدی  محمود  و  کچی  عابدی  مهری  و 
تقدیم  ماترک  تقسیم  تقاضای  خواسته  به  کچی  عابدی  زهرا  خانم  قیومت  با  کچی 
دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1394/02/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9109980350800468
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:26286 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
طراحیلباسمدرنبرایتشخیصآسیبدیدگی

محققان کال��ج رویال لباس هوش��مندی طراحی کردند که آس��یب دیدگی  را 
تش��خیص می دهد این پیراهن ورزش��ی Bruise نام دارد و به درمان سریع تر 
آسیب دیدگی ها مخصوصا در ورزش��کاران معلول کمک می کند. این پیراهن 
طوری طراحی شده است که با توجه به شدت آسیب های ایجاد شده رنگ عوض 

می کند.
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 تجهيز  و بازسازی 
خانه کشتي اصفهان 

تيم واليبال پيکان تهران 
دراصفهان اردو زد!

 مدیریت جدید هیات کشتي اس��تان اصفهان در اولین ماه هاي فعالیت به 
دنبال بازسازي سالن کشتي شهید نصر است.س��الن کشتي شهید نصر از 
قدیمي ترین سالن هاي کشتي شهر اصفهان در سال هاي گذشته با بي توجهي 
و شاید کمبود منابع مالي در شرایط نامناسبي قرار داشت. هرچند این سالن 
میزبان تمرینات کشتي گیران اصفهاني بود اما به دلیل عدم بهره مندي از 
شرایط استاندارد امکان میزباني مس��ابقات مختلف را نداشت. با تغییراتي 
که در هیات کشتي اس��تان اصفهان صورت گرفته و حضور محمد مجیري 
در رأس این هیات، اولی��ن اقداماتي که در برنامه مدیریت جدید کش��تي 
استان قرار گرفته بازسازي و ترمیم سالن ش��هید نصر است. ابوذر شیراني 
دبیر هیات کشتي اس��تان اصفهان در این رابطه به ایمنا گفت: براي تجهیز 
سیستم روشنایي سالن و امکانات فني دیگر که در سال هاي اخیر با مشکل 
مواجه شده اند صحبت ها و رایزني هایي انجام شده که به زودي تعمیرات و 

بازسازي هاي مورد نیاز در سالن نصر انجام خواهد شد. 

 درپی تعطیلی تی��م های والیبال زنان وم��ردان ذوب آهن اصفهان،تیم 
والیبال پیکان تهران در اصفهان اردو زد!

 تیم های  والیبال بانوان وآقایان این باش��گاه به طور موقت به تعطیالت 
رفتند وب��ا موافقت مس��ووالن این باش��گاه، تیم والیبال پی��کان تهران 
درمجموعه ورزشی ملت) ورزشگاه اختصاصی ذوب آهن( اردو زده و در 
سالن مرحوم حسن رهنما به تمرین پرداخته اند.براساس این گزارش، 
تیم والیبال پیکان تهران در پایان اردوی 5روزه خود،در روز س��ه شنبه  
نهم دی ماه پس ازانجام یک بازی دوستانه با تیم والیبال ذوب آهن راهی 

تهران خواهد شد. 
 شایان ذکر اینکه تیم والیبال ذوب آهن پنج شنبه گذشته در دیداربا تیم 
 کرمان سه بر ک به پیروزی رسید و با 19 امتیاز همچنان درصدر جدول 

مسابقات والیبال دسته یک کشور قراردارد.

به گ��زارش روابط عمومی باش��گاه 
آینده گس��تر ایرانی��ان، رقابت های 
لی��گ دس��ته اول کش��ور پیگیری 
 ش��د که در یک��ی از حس��اس ترین

 دیدار های این رقاب��ت ها تیم های 
اصفهانی کاش��ی نیلو و آینده گستر 
ایرانیان به مصاف ه��م رفتند که در 

پایان این تیم کاش��ی نیلو بود که در یک بازی غیر منتظره 
با نتیجه 6 بر 1 تیم همش��هری اش را شکست داد. تک گل 
آینده گس��تر ایرانیان را محس��ن جانقربان به ثمر رساند و 
برای کاشی نیلو محمد عیدی،مسعود فالح )2 گل(، مجید 
کیانی گل به خودی، محمد درخشانی و امیر حقانی به ثمر 
رساندند. دیدار تیم های کاش��ی نیلو و آینده گسترایرانیان 
 با توجه به شرایط دو تیم در صدر جدول رده بندی گروه از

 حساسیت های باالیی برخوردار بود. حساسیت هایی فراتر 
از یک دربی که در ادامه از حواشی این بازی می خوانیم:

این بازی با حدود 1۰ دقیقه تاخیر آغاز شد.
از همان دقایق ابتدایی کادر فنی تیم کاش��ی نیلو اصفهان 

بارها به داور مسابقه معترض بودند.
در دقیقه 1۳ بازی داور دیدار احمدباغبانباشی سرمربی تیم 

کاشی نیلو را از کنار زمین اخراج کرد.
اولین گل ب��ازی را دقیقه 1۷ مجید کیانی به اش��تباه وارد 
دروازه خودی ک��رد و 1۳۰ ثانیه بعد محمد عیدی بار دیگر 
گلزنی کرد .عیدی فرصت داش��ت بار دیگ��ر از روی نقطه 
پنالتی دوم اختالف را به سه برس��اند اما ضربه پنالتی را از 

دست داد.
علی اکب��ر ابرقویی ن��ژاد رییس هیات 
فوتبال استان اصفهان در دقایق پایانی 
بازی نیمه نخس��ت در س��الن حضور 

یافت.
در دقیقه 2۳ مس��عود فالح گل س��وم 

شاگردان افضل را به ثمر رساند.
از دقیقه 2۸ تیم ابنده گستران از سیستم پنج نفره استفاده 

کرد.
در دقیقه ۳۳ حسین کشانی از اینده گستران اصفهان یک 

پنالتی را از دست داد.
در دقیقه ۳۴ محمد حسین درخشانی گل چهارم تیم کاشی 

نیلو را به ثمر رساند.
در دقیقه ۳6 امیر حقانی دروازبان کاشی و دقیقه ۳۷ مسعود 

فالح بار دیگر برای نیلو هم گلزنی کرد.
محسن جانقربان برای اولین بار برای تیم آینده گسترایرانیان 

گلزنی کرد.
پس از باغبانباشی امیر اسدی دستیار وی نیز در دقیقه ۳۸ به 

دلیل اعتراض از کنار زمین اخراج شد.
مصطفی حیدری بازیکن تیم فوتس��ال کاشی نیلو به دلیل 
اعتراض شدید به داور در حالی که روی نیمکت بود با دریافت 

کارت قرمز از بازی اخراج شد.
در این بازی محمد عیدی و مرتضی نصیری از کاشی نیلو و 
محسن مومنی، مجید کیانی و حسین کشانی از آینده گستر 

از داور کارت زرد گرفتند.

جانش��ین اداره منابع انس��انی س��تاد کل 
نیروهای مس��لح اعالم کرد که اگر پوالدی 
به ایران بازگردد و خ��ودش را معرفی کند 
می تواند همراه تیم ملی در جام ملت های 

آسیا حضور داشته باشد.
 سردار موسی کمالی ، در مورد بحث بازی 
کردن س��روش س��عیدی بازیک��ن فوالد 

خوزستان مقابل پرسپولیس و اینکه مهدی تاج رییس سازمان 
لیگ اعالم کرده سعیدی مجوز داشته و سردار کمالی در جریان 
امر قرار گرفته است، گفت: ما  لیست 69 بازیکن را به فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ ارایه و اعالم کرده بودیم که این بازیکنان 

حق حضور در لیگ برتر و لیگ دسته اول را ندارند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
بخشی از این مشکل به سازمان وظیفه عمومی برمی گردد که باید 
در سیس��تم خود هنگام درخواست سعیدی برای گرفتن برگه 
اشتغال به تحصیل اعالم خطا می کرد. سازمان لیگ هم در این 
زمینه مقصر است، چرا که باید پیش از صدور مجوز بازی برای این 
بازیکنان از نظام وظیفه استعالم می گرفت که چه طور بازیکنی که 

کارت معافیتش  باطل شده، مجوز بازی پیدا کرده است.
کمالی با بیان اینکه این موضوع کج س��لیقگی ما بوده و سامانه 
سیستم نظام وظیفه باید روی نام سعیدی »Error« می داد، 
افزود: 69 بازیکنی که نام شان پیش از این اعالم شده بود، تا زمانی 
که ناجای مرکز در مورد آنها اظهارنظری نکرده، حق بازی کردن 
ندارند. عالوه بر سعیدی، شهاب کرمی و جلیلی هم از این موضوع 

سوءاستفاده کرده بودند.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
و فدراس��یون فوتبال پی��ش از این از 
س��ازمان وظیفه عمومی درخواست 
کرده بودند اجازه دهند بازیکنانی که 
کارت معافیت شان باطل شده است، 
در جام ملت ه��ای 2۰15 اس��ترالیا 
حضور داشته باشند و پس از پایان این 
رقابت ها مطابق قانون با آنها برخورد شود. کمالی در این زمینه به 
تسنیم گفت: با مهدی تاج رییس سازمان لیگ صحبت و اعالم 
کردیم که اگر مهرداد پوالدی به ایران بیاید و خودش را معرفی و 

به قانون تمکین کند، با دید مثبت به او نگاه می کنیم.
جانش��ین اداره منابع انس��انی س��تاد کل نیروهای مسلح در 
پاسخ به این سوال که وضعیت سایر بازیکنان ملی پوشی چون 
سروش رفیعی که با چنین مش��کلی روبرو هستند، چه خواهد 
ش��د، گفت: برخی از بازیکنان عالوه بر اینکه اع��الم کرده اند، 
کارشان اشتباه بود، با س��ازمان وظیفه عمومی همکاری کرده 
و گفته اند که چه اف��رادی آنها را برای گرفت��ن کارت معافیت 
فریب داده اند. ب��ا آنها نیز همکاری می کنیم اما در مورد س��ایر 
 بازیکنان ملی پوش چون رفیعی، فدراسیون فوتبال درخواستی 

نداده است.
کمالی در پایان عنوان کرد: دو راه وجود دارد که یا فدراس��یون 
فوتبال نام مهرداد پوالدی را حذف کند و ب��رای بازیکنانی که 
خواستار حضورشان در تیم ملی هس��تند، یک جا درخواست 
 داده ش��ود و ی��ا اینک��ه طب��ق مس��یر از قب��ل تعیین ش��ده 

پیش بروند.

شکست غير منتظره آینده گستر مقابل کاشی نيلو

بازی ای که با تاخير آغاز شد
شرط کمالی برای پوالدی :

فدراسيون نام بازیکن سرباز را حذف کند

   

نگاهی به لیس��ت 21 نفره تیم مل��ی فوتبال 
برای حضور در مس��ابقات جام ملت های آسیا 
نشان می دهد که کارلوس کی روش همچنان 
بر همان عقاید قبلی خودش دست به معرفی 
نفرات تیم ملی می زند و نگاه آنچنانی به لیگ 

ندارد.
حدود دو هفت��ه دیگر تیم ملی ای��ران باید در 
اولی��ن بازی خ��ودش در جری��ان رقابت های 
فوتبال جام ملت های آس��یا به دیدار تیم ملی 
بحرین برود و با مش��خص شدن نفرات حاضر 
در لیست تیم ملی می توان به این نکته رسید 
که سرمربی پرتغالی تیم ملی نگاه آنچنانی به 
بازی های لیگ ندارد و دعوت از پدیده های لیگ 
چهاردهم در جریان اردوهای تیم ملی فقط یک 
نمایش تبلیغاتی بوده است و اگر مصدومیت و 
مشکالت ایجاد شده برای تعدادی از بازیکنان 
تیم ملی نبود کی روش ب��دش نمی آمد که با 

همان بازیکنان حاض��ر در جام جهانی 2۰1۴ 
راهی جام ملت های استرالیا شود. 

ازطرف دیگر با خط خ��وردن رحمان احمدی 
و قاس��م حدادی فر س��همیه فوتبال اصفهان 
 به حاج صفی و وری��ا غفوری محدود ش��د تا 
ذوب آهن نماینده ای در تیم ملی نداشته باشد.

دروازه بانان و جای خالی رحمان
در بین دروازه بان های دعوت شده نام علیرضا 
حقیقی، علیرضا بیرانوند و محس��ن فروزان به 
چشم می خورد که دو نفر اول شایسته حضور 
در این لیست هس��تند اما مشخص نیست که 
متر و معیار کارلوس ک��ی روش برای دعوت از 
محس��ن فروزان و خط زدن رحمان احمدی 

چه بوده است.
 دروازه بان س��پاهان در ش��رایط فعلی از هر 
نظر نس��بت به دروازه بان ج��وان و کم تجربه 
استقالل حق بیشتری برای پوشیدن پیراهن 
تیم ملی دارد و از ط��رف دیگر همین رحمان 

احم��دی یکی از عوام��ل اصلی صع��ود ایران 
به رقابت ه��ای جام جهانی و بق��ای کی روش 
در فوتب��ال ای��ران ب��ود و رفت��ار س��رمربی 
پرتغال��ی تی��م ملی یک ناسپاس��ی نس��بت 
 ب��ه زحم��ات رحمان احم��دی در تی��م ملی

 است.
مصدوميت منتظری معادالت را بر هم زد

در خط دفاعی بدترین خبر برای فوتبال ایران 
مصدومیت ناگهانی پژم��ان منتظری بود که 
بدون ش��ک یکی از نفرات اصل��ی و با کیفیت 
فوتب��ال ما در س��اختار دفاعی ب��وده و غیبت 
او می تواند مش��کالت بس��یار زیای را به خط 
دفاعی تیم ملی تحمیل کن��د. از طرف دیگر 
امیرحس��ین صادقی این روزه��ا حتی در تیم 
باش��گاهی خودش هم در لیس��ت مازاد قرار 
گرفته و شرایط سید جالل حسینی هم آنچنان 
مشخص نیست تا کی روش در صورت تمایل 
برای اس��تفاده از دفاع اتوبوس��ی کار بس��یار 

سختی داشته باش��د. حضور دوباره بازیکنانی 
مثل هادی عقیلی می توانست بهترین کمک 
 را به تیم ملی داش��ته باش��د که فعاًل اینگونه

 نشده است.
 از ط��رف دیگ��ر ک��ی روش همچن��ان هم به 
حضور مه��رداد پ��والدی امیدوار اس��ت و به 
همین خاط��ر نام حبیب گردانی را از لیس��ت 
خط زده تا احس��ان حاج صف��ی همچنان و با 
اختالف نفر اول فوتبال ملی ایران در س��مت 
چپ باش��د. حضور رامین رضاییان و مرتضی 
پورعلی گنج��ی در بین مدافع��ان تنها نکته 
امیدوارکننده این لیس��ت اس��ت که با توجه 
ب��ه عقاید خاص س��رمربی تیم مل��ی بعید به 
 نظ��ر می رس��د ک��ه از ای��ن دو نفر اس��تفاده 

شود.
فلس�طين به ما لطمه زد و باید خس�ارت 

بدهد
کارلوس کی روش پس از لغو بازی دوس��تانه 

ایران مقاب��ل فلس��طین گفت: واقعا تاس��ف 
برانگیز و تاس��ف بار است. این مس��اله لطمه 
بزرگ��ی ب��ه تیم مل��ی جه��ت آماده س��ازی 
 در راه حض��ور در ج��ام ملت های آس��یا وارد 

می کند.
وی درباره این مس��اله که فدراسیون فوتبال 
فلسطین تقاضای بازی دوس��تانه با ایران را 
داده بود اما به صورت یک طرفه این بازی را 
لغو کرد، گفت: فدراسیون فوتبال فلسطین 
با فرستادن نامه عذرخواهی انصراف خود را 
برای این ب��ازی به فدراس��یون فوتبال ایران 
اعالم ک��رده بنابرای��ن فدراس��یون فوتبال 
این کشور باید تمامی خس��ارت های وارده 
برای تغیی��ر برنامه تیم ملی و س��فر هر چه 
 س��ریعتر ما ب��ه س��وی اس��ترالیا را متقبل

 شود.
س��رمربی تیم ملی در پاس��خ به این س��وال 
 که در فاصل��ه دو هفته مانده به ش��روع جام

 ملت های آس��یا وضعیت رقب��ای ایران در 
مرحله گروهی را چط��ور ارزیابی می کنید؟ 
گفت: رقبای همگروه ما در حال آماده سازی 
در فض��ای ای��ده آل و ش��رایط آب و هوایی 
مناس��ب و برابر با استرالیا هس��تند و حتی 
بحرین در حال حاضر در آنج��ا حضور دارد. 
این به هیج وجه قابل قبول نیس��ت که تیم 
ملی فلسطین در آخرین لحظه این بازی را به 

صورت یک طرفه لغو کرده است.
۲۱ دی؛ اولين مصاف ایران برابر بحرین 

ساعت ۱۲:۳۰ 
رقابت های جام ملت های آسیا با حضور 16 
تیم در چهار گروه از 19 دی لغایت 11 بهمن 
9۳ با میزبانی استرالیا در پنج شهر سیدنی، 
نیوکاس��ل، کانبرا، بریزبن و ملب��ورن برگزار 

خواهد شد.
گروه بن�دی ای�ن دوره از رقابت ها

 به شرح زیر است: 
گروه A: استرالیا، کره جنوبی، عمان و کویت 

گروه B: ازبکس��تان، عربس��تان، چین و کره 
شمال 

گروه C: ایران، امارات، قطر و بحرین 
گروه D: ژاپن، اردن، عراق و فلسطین 

ای��ران ب��ه عن��وان تی��م اول از گ��روه B در 
مرحله مقدمات��ی ب��ه ای��ن دوره از رقابت ها 
صع��ود ک��رده اس��ت. همچنی��ن تیم ه��ای 
ام��ارات و بحری��ن به عن��وان تیم ه��ای اول 
از گ��روه ه��ای E و D و همچنی��ن قط��ر به 
عنوان تی��م دوم از گ��روه D مرحله مقدماتی 
همگروه��ی های ای��ران در مرحل��ه قهرمانی 
 رقابت های ج��ام ملت های اس��ترالیا 2۰15 

هستند. 
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رقابت های جام ملت های آسيا

۲۱ دی؛ اولين مصاف ایران برابر بحرین
سهمیهفوتبالاصفهاندرتیمملیآبرفت

نيمار: به مسی و رونالدو نمی رسم
کاپیتان تیم ملی فوتبال برزیل 
می گوید برای او بس��یار سخت 
است که به سطح لیونل مسی و 
کریستیانو رونالدو برسد. او هنوز 
نمی داند که چرا دون��گا او را به 
عنوان کاپیت��ان جدید تیم ملی 
برزیل انتخاب کرد.کریس��تیانو 
رونالدو و لیونل مسی هفت سالی 
است که بر فوتبال جهان سایه گسترانده اند و کسی یارای رقابت 
با آنها را ندارد. نیمار از بازیکنانی است که این توانایی را دارد تا به 
قدرت رونالدو و مسی پایان دهد و به عنوان بهترین بازیکن جهان 
انتخاب شود. این بازیکن برزیلی در فصل جاری بازی های خوبی 
را با پیراهن بارسلونا به نمایش گذاش��ته و در این تیم جا افتاده 
است، با این حال او می گوید که شک دارد بتواند روزی به سطح 

مسی و رونالدو برسد.

 دراولين مرحله مسابقات ليگ برتر
آکروژیم کشور

اصفهان باشایستگی قهرمانی سال 
گذشته  را تکرارکرد!

اصغر قلندری-درمرحله اول   
مس��ابقات لیگ برترآکروژیم 
ب��ا  اصفه��ان  کش��ور،تیم 
شایس��تگی قهرمان��ی س��ال 
گذشته را تکرارکرد.مرحله اول 
مسابقات لیگ برترآکروژیم که 
از روز پنج شنبه چهارم دی ماه 
ی��ش  و ر د جعفر ر حضو ر د
زاده)رییس( وفرامرزس��نگینی دبیرفدراس��یون ژیمناستیک 
جمهوری اسالمی ایران، درخانه ژیمناستیک اصفهان برگزارشد، 

با قهرمانی بال منازع تیم آکروژیم اصفهان به پایان رسید.
دراین مرحله از مسابقات لیگ برتر آکروژیم،که با میزبانی خوب 
هیات ژیمناستیک اس��تان اصفهان برگزارشد هفت تیم شرکت 
کننده طی دو روز به رقابت پرداختن��د که تیم اصفهان بابرتری 

کامل در دوبخش دونفره وچهارنفره به قهرمانی رسید.
رقابت اصلی این مرحله بی��ن تیم های اردکان،ی��زد واصفهان 
بود، که دربخ��ش دونفره  رئوف دری س��اوی ودانی��ال فروغی 
از تیم اصفهان مقام نخس��ت را احرازکردندوتی��م های اردکان 
الف ویزد الف به ترتیب دوم وسوم ش��دند. دربخش چهارنفری 
تیم اصفهان متش��کل ازژیمناس��ت های با انگیزه ای همچون 
جوادکاظمی،مهیارمصفا،امی��ر حس��ین سردش��ت ومصطفی 
صدیقی که با به نمایش درآوردن حرکات موزون وبسیار زیبای 
آکروژیم گوی س��بقت را ازرقبای خود ربودند،در جای نخست 
قرارگرفت.دربخش چهار نفره تیم یزد عنوان دوم را اختیار کرد 
وتیم اردکان سوم شد، در مجموع تیم اصفهان اول ،تیم اردکان 

الف دوم وتیم الف یزد سوم شدند.

 صفه بعد از ۷ سال ميزبان
 رکابزنان کوهستان 

کوه صفه اصفهان پس از ۷ سال 
ب��ار دیگ��ر ش��اهد رقاب��ت 
دوچرخه س��واران در مسابقات 
دوچرخه س��واری کوهس��تان 
)کراس کانتری( بود.مسابقات 
دوچرخه س��واری کوهس��تان 
قهرمان��ی اس��تان اصفهان به 
مناس��بت نه��م دی م��اه روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت، بعداز ظهر روز پنجشنبه چهارم 

دی ماه در پارک کوهستانی صفه برگزار شد..

فرکی: کی روش دلبستگی دارد
س��رمربی تیم فوتبال سپاهان 
گفت: کی روش دلبس��تگی به 
مجموعه ای که در جام جهانی 
داش��ته، دارد. 2 بازیک��ن نفت 
بازیکنان جوانی هستند. رامین 
رضاییان هم از راه آهن اس��ت. 
شریفی هم از س��پاهان حضور 
داش��ت که خ��ط خ��ورد. این 
بازیکنان ش��اید االن فرصت بازی کردن پیدا نکنند اما در جام 

ملت های آسیا 2۰19 شاید بتوانند خودشان را نشان دهند
حسین فرکی در برنامه ورزش و مردم در خصوص وضعیت تیم 
ملی اظهار داشت: آرزوی موفقیت برای تیم ملی در این دوره را 
داریم. ما سال هاس��ت نتوانستیم قهرمان ش��ویم. انتظارات این 
است که با حمایت از بازیکنان و کادرفنی قهرمانی در این دوره 
را به دس��ت بیاوریم. وی در واکنش به اظه��ار نظر کی روش که 
گفته برخی هوشمندانه توقعات را از تیم ملی باال می برند، افزود: 
خیلی در این مسایل نیس��تیم که خدایی ناکرده کسی بخواهد 
هوشمندانه توقعات را باال ببرد. در جام جهانی تیم ملی ما خوب 
بود و در سطح باالیی بازی کرد. حاال مردم انتظار دارند که همان 

تیم ملی در جام ملت ها نیز خوب بازی کند. 

 کفاشيان: سال خوبی را
 پشت سر گذاشتيم

رییس فدراسیون فوتبال گفت: 
فعالیت های ص��ورت گرفته در 
فوتبال باعث شده تا روند خوبی 

را پشت سر بگذاریم.
 علی کفاش��یان در مجمع این 
فدراس��یون گف��ت: زحم��ات 
اعضای مجمع در طول س��ال 
گذش��ته در حوزه فوتبال و در 
بخش باشگاه ها، هیات ها و سازمان لیگ و سایر ارگان ها دست به 

دست هم داد تا سال خوبی را پشت سر بگذاریم.
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هفت داعش سرسپرده آمریکاست
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: داعش، گروهکی تروریستی و سرسپرده 
آمریکا است.قاس��م سلیمانی دشتکی در آیین تش��ییع پیکر شهید غالمعلی 
شاهسون مارکده با تسلیت به مردم استان چهارمحال و بختیاری و خانواده این 
شهید اظهار کرد: بسیاری از گروهک های تروریستی مانند القاعده و داعش، 

سرسپرده و دست نشانده آمریکا هستند.

7

مدیرکل اداره راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری گفت: 
فرهنگ سرای بزرگ شهرکرد که یکی از بزرگترین پروژه های 

استان است  در ماه آینده افتتاح می شود.
قاسم قاسمی در نشست اعضای شورای حمل و نقل و مسکن 
استان با اش��اره به عملکرد 9 ماهه اداره کل راه و شهرسازی 
استان در حوزه مسکن مهر، گفت: تا پایان امسال دوهزار واحد 

توسط راه و شهرسازی استان به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: هرچند اکنون مش��کالتی در زیرساخت های 
این پروژه ها وجود دارد اما دستگاه های خدمات رسان آمادگی 

آماده سازی و تحویل این واحدها را تا پایان امسال دارند.
قاس��می با اش��اره به افزایش چهار برابری اعتبارات امس��ال 
راه و شهرس��ازی اس��تان تصریح کرد: تاکنون در این حوزه 

163میلیارد تومان  بودجه عمرانی ابالغ اعتبار شده است که 
تا به امروز 80میلیارد تومان از این اعتبار به استان تخصیص 
یافته است که این میزان در چهارسال گذشته بی سابقه است.

وی به پروژه های نیمه تمام استان در بخش شهرسازی اشاره 
و خاطرنشان کرد: فرهنگ س��رای بزرگ شهرکرد که یکی از 
بزرگترین پروژه های استان است در ماه آینده افتتاح و در اختیار 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قرار می گیرد.
قاس��می اظهار کرد: این پروژه بزرگ با دو سالن اجتماعات و 
مجموعه کامل فرهنگی جزو کارهای ماندگار استان خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه مطالعات اکثر طرح های تفضیلی شهرهای 
استان آماده ش��ده اس��ت افزود: این طرح ها برای تصویب به 
شورای شهرسازی ارسال ش��ده است و طرح هادی شهرهای 

فاقد این طرح نیز تهیه شده است.
قاسمی با اشاره به پیشرفت پروژه های اجرایی بیمارستان ها در 
سطح استان تصریح کرد: پروژه 32تخت خوابی مال خلیفه که 
جزو مصوبات سفر دولت تدبیر به استان است تا پایان امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی از پیش��رفت فیزیکی 97درصدی بیمارستان چلگرد نیز 
خبرداد و گفت: این بیمارستان نیز آماده تحویل به بهره بردار 
اس��ت همچنین بیمارس��تان 220تخت خوابی بروجن نیز 
تاکنون پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است که امیدواریم تا 

پایان سال آینده به بهره برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
 گفت: برای گاز رس��انی در این اس��تان 670 میلیارد ریال در

 2 سال گذشته هزینه شده است.
گودرز امیری  اظه��ار کرد: برای گاز رس��انی به نقاط مختلف 
استان چهارمحال و بختیاری 670 میلیارد ریال در سال های 

1392 و 1393 تأمین و هزینه شده است.
وی گف��ت: تکمی��ل و بهره برداری از ش��بکه گاز رس��انی به 
روستاهای مسن، بوگر و سپیدان در شهرستان لردگان از جمله 
پروژه های مربوط به گاز رسانی در استان چهارمحال و بختیاری 

در این مدت هستند.
امیری تأکی��د کرد: آغاز عملی��ات اجرایی گاز رس��انی به 66 

روستای جدید در تمامی شهرس��تان های استان چهارمحال 
و بختیاری از اقدامات مس��ووالن ارش��د این اس��تان در یک 

سال گذشته به شمار می رود.این مسوول افزود: آغاز عملیات 
اجرایی به تمامی مسکن های مهر شهرستان های 9 گانه استان 
چهارمحال و بختیاری نیز در یک سال گذشته به طور ویژه و 

جدی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: گاز رسانی به نقاط پراکنده شهرها و روستاهای این 
استان هم در یک سال گذشته جزو اولویت های مهم مسووالن 
بوده اس��ت.امیری اظهار داشت: گاز رس��انی به شهرک های 
صنعتی فاقد گاز استان چهارمحال و بختیاری نیز در یک سال 
گذشته به عنوان یکی از برنامه های اولویت دار مسووالن ارشد 

این استان قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

هزینه 670 میلیارد ریالی گازرسانی در استان

فرهنگسرای بزرگ شهرکرد ماه آینده افتتاح می شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
وبختیاری:

 9 دی تجلی والیت مداری 
در بین مردم است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نهم 
دی ماه تجلی والیت مداری ب��ه معنای واقعی در بین 

مردم است.
حجت االس��الم محمدعلی نکونام در خطبه های نماز 
جمعه این هفته که در مصالی ام��ام خمینی برگزار 
شد، اظهار کرد: کس��انی که با حق درافتاده اند و صف 
در صف ایس��تاده اند و می خواهند حق را نابود کنند 
بدانند طولی نمی کشد که عذاب الهی یا در این دنیا یا 
در دنیای دیگر به سراغ شان خواهد آمد و این وعده ای 
است که پروردگار داده و وعده حق تخلف ناپذیر است.

وی تصریح کرد: هم کسانی که طرفدار باطل هستند 
از کثرت جمعیت به خود نبالند و هم طرفداران حق از 
کمی جمعیت خود ناراحت نباشند چون تعداد افراد 
مالک بطالن حق و حقانیت باطل نیست و طرفداران 
باطل به زودی خواهند فهمید ک��ه بالیدن به کثرت 

جمعیت اشتباه و بالندگی شان پوچ است.
نکونام با اشاره به اینکه در دنیا دو نوع امر ظاهری و امر 
واقعی وجود دارد خاطرنش��ان کرد: امر واقعی مطابق 
حقیقت و جریان هستی است و طرفدار حق در عالم 
همه آس��مان و آس��مانیان، تمام دریا، و تمام زمین و 
اهالی زمین به غیر از اندکی از انسان ها و اجنه هستند 

و به نوعی همه طرفدار حق هستند.
نماینده ولی فقیه ادامه داد: حق و جریان حق ضعیف 
نیس��ت و قدرت زیادی دارد و خداوند برای انسان ها 
اختیاری قرار داده اس��ت تا به انتخاب خود به سمت 
حق و باطل بروند و مالک این است که انسان حق را 
بشناسد و همیشه و همه جا حق اگر یک نفر هم باشد 
پیروز اس��ت چون او با خدا و همه جریان هستی هم 

مسیر و شکستی در کار او نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در ط��ول تاریخ پرچم داران باطل به 
مس��ایل پوچ می بالیدند و اهالی حق را از این مس��ال 
می ترساندند ولی همه نابود ش��دند تاکید کرد: قرآن 
به شدت فرهنگ کثرت طرفداران باطل را رد و با این 
افراد مبارزه کرده اس��ت و در همه تاری��خ انبیا و ائمه 
همیشه کم بودند و غالب و دشمن زیاد بودند و مغلوب.

نکونام در ادامه گفت: همانطور که بارها گفته ش��ده 
است تقوا دارای درجه هایی است و هر انسانی نسبت به 
درجه تقوا خود دغدغه های متفاوتی دارد و لذا هرچه 
این درجه بیشتر می شود دغدغه ها آشکارتر می شوند.

 مجروح حادثه تیراندازی داعشی ها 
فوت کرد

فرماندار شهرستان سامان گفت: مجروح حادثه تیراندازی داعشی ها 
در عتبات عالیات فوت کرد.

سعید صالحی اظهارکرد:غالم علی شاهسون از اهالی روستای گرمدره  
از توابع شهرستان سامان که در  سیزدهم آذرماه برای زیارت کربالی 
معال در اربعین حسینی در مسیر سامرا به کربال مورد حمله گرو ه های 
داعش��ی قرار گرفت، دربیمارستان سوانح امدادی ش��هید کامیابی 

مشهد دار فانی را وداع گفت.
وی با اشاره به اصابت کردن گلوله به کتف و نزدیک بودن آن با گردن و 
نخاع غالم علی شاهسون، تصریح کرد: نارسایی تنفسی و افت فشار به 
دلیل اصابت گلوله در نقطه بسیار حساس بدن، موجب مرگ وی شد.

صالحی گف��ت:  فوت غالم علی شاهس��ون ب��ه اس��تانداری اعالم و 
هماهنگی های الزم با استانداری خراسان نیز به منظور حمل جسد 

وی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: زمان انتقال به استان و همچنین تشییع جنازه 

وی هنوز مشخص نیست.

  اجرای طرح »وبگاه دوست علمی« 
ویژه دانش آموزان  استان  

رییس بنیاد نخبگان چهارمح��ال بختیاری از اج��رای طرح »وبگاه 
دوست علمی« ویژه دانش آموزان استان تا پایان امسال خبر داد.

خداداد پیر علی با اشاره به راه اندازی »وبگاه دوست علمی« در استان 
اظهار داشت: این طرح در گذشته به صورت متمرکز و با مدیریت بنیاد 
ملی نخبگان اجرا شده بود که امسال به صورت استانی در چهارمحال و 

بختیاری با همکاری آموزش و پرورش استان اجرا می شود.
 وی هدف از راه اندازی وبگاه  دوس��ت علمی در اس��تان را تسهیل در 
پیاده سازی طرح دوستی برای ترویج علم در فضای مجازی با همیاری 

دیگر استان های کشور معرفی کرد.

 ۱0 هزار کارت ملی هوشمند 
در چهارمحال و بختیاری صادر شد

سرپرست ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از صدور ده هزار کارت 
ملی هوشمند در 9 ماهه امسال در استان خبر داد.

 محمدعلی رفیع پور در مراسم افتتاحیه اداره ثبت احوال شهرستان 
سامان اظهار داش��ت: ده هزار کارت ملی هوشمند در 9 ماهه امسال 
در اس��تان صادر ش��ده اس��ت.وی افزود: افراد باالی 15 سال و افراد 
متقاضی تعویض شناس��نامه و کارت ملی در اولویت دریافت کارت 
ملی هوشمند قرار دارند.سرپرست ثبت احوال چهارمحال و بختیاری 
گفت: افراد با مراجعه به پس��ت و ثبت احوال در شهرستان ها و دفاتر 
پیش��خوان و پرکردن فرم تقاض��ای دریافت کارت ملی هوش��مند 

می توانند نسبت به دریافت این کارت اقدام نمایند.
رفیع پور س��المت الکترونیک، پرداخت یارانه ها، تجارت الکترونیک 
و گواهینامه را از مزایای کارت ملی هوش��مند عن��وان کرد که تمام 

خدمات توسط این کارت هوشمند انجام می شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
10/109 شماره ابالغیه: 9310100350806475 شماره پرونده: 9109980350801273 
به  دادخواستی  خوراسگانی  کمالی  طاهره  خواهان   911336 شعبه:  بایگانی  شماره 
امل کمالی و حسن  طرفیت خواندگان زهره کمالی و حسین کمالی و عباس کمالی و 
کمالی به خواسته تقسیم ترکه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350801273 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/02/02 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  گردد.م الف:26291  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/110 شماره ابالغیه: 9310100361707170 شماره پرونده: 9309980361700923 
شماره بایگانی شعبه: 930939 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی 
با وکالت زهرا سعادت دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- علی فروغی ابری 2- امید 
فروغی ابری هر دو فرزندان اکبر و مهدی کوره پز فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 930939ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/11 و ساعت 10:45 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:26415 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پرونده کالسه 1965/93ش4 خواهان علی عباسی  10/111 در خصوص 
برای مورخ  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  عباسی  به طرفیت حسین  نفقه  بر  مبنی 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/11/11
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26474 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/112 در خصوص پرونده کالسه 1340/93 خواهان شرکت سهامی پخش البرز به 
شیبانی   – کوچک شیرازی  میرزایی  امیری   – مرادی  مدیریت  به  ثبت 20895  شماره 
تقدیم نموده است وقت  یدالهی جونقانی  به طرفیت نسیم  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/15 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:26482  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/113 در خصوص پرونده کالسه 1639/93 خواهان مهدی نیک نفسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهمن محمدی زاده فرزند تقی تقدیم نموده است وقت 
با  است  گردیده  تعیین  ساعت8/30   93/11/29 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:26485 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 39 شعبه   93/7/8 تاریخ   466 شماره  رای  موجب  به  شماره:380/93ش39   10/114
مهدی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
آقابابایی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال 
اصل خواسته و پانصد و سی و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 93/5/28 لغایت وصول در حق محکوم له رضا رحیمی سبدانی 
خ شهدای مارچین و نیم عشر حق االجرا. ماده  مارچین –  به نشانی خ امام خمینی – 
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:26102 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/115 کالسه پرونده: 93-636 شماره دادنامه: 795 تاریخ رسیدگی: 93/9/11 مرجع 
نشانی  محمودی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   18 شعبه  رسیدگی: 
عصمت  خوانده:  پالک1  فرعی2-   – افالکیان  ناصر  شهید  کوی   – جی  خ   – اصفهان 
این  به  پرونده  ارجاع  از  شعبان نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ابراهیم محمودی فرزند محمد به طرفیت عصمت 
از  تصرف  ایام  المثل(  )اجرت  بهاء  اجاره  مطالبه  خواسته  به  قاسمعلی  فرزند  شعبان 
تاریخ 92/12/19 لغایت زمان اجرای حکم تخلیه از قرار روزانه مبلغ دویست هزار ریال 
طبق شرط بند 14-6 اجاره نامه شورا با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات 
خواهان به شرح دادخواست و ضمایم تقدیمی و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی 
نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و قرارداد 
فیمابین موجر و مستاجر در بند 14-6 بیانگر توافق طرفین در خصوص اجرت المثل 
ایام تصرف بر مبنای روزانه مبلغ دویست هزار ریال بر عهده مستاجر شرط گردیده 
است و نظر به اینکه خواهان اظهار داشته است که خوانده از تاریخ 92/12/19 مصادف 
لغایت زمان تخلیه مورخ 93/5/15 عین مستاجره را متصرف  اجاره  انقضای مدت  با 
بوده است که مدت پنج ماه اجرت المثل بدهکار می باشد شورا با توجه به وجود قرارداد 
ماده 10  استناد  به  قرارداد  در  عقد  و رعایت شرط ضمن  فیمابین خواهان و خوانده 
قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر بقای دعوی خواهان و حکم 
به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس 20 روز قابل رسیدگی تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:26109 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

10/116 شماره:93-75 به موجب رای شماره 617 تاریخ 93/4/29 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی چراغ اصفهانی 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
هزینه  بابت  ریال   180/000 مبلغ  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  خواسته 

دادرسی با احتساب نیم عشر اجرای احکام.مشخصات محکوم له: نفیسه امینی والشانی 
نبش  خ مقداد –  فرزند اکبر با وکالت محمد آقاابراهیمی سیچانی به نشانی اصفهان – 
کوچه پنجم – ساختمان زیتون – طبقه اول- موسسه آفتاب عدل. 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:26126 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/117 کالسه پرونده:991/93 شماره دادنامه: 1464-93/9/5 خواهان: مهدی کریمی 
سهلوانی نشانی: اصفهان – فلکه احمدآباد – جنب پل هوایی – تعمیرات پارسیان وکیل: 
 الهام نساج نشانی: اصفهان – فلکه احمدآباد – خ ولی عصر – مجتمع تجاری ولی عصر

– طبقه دوم – واحد203 خوانده: غفار جعفرزاده نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی کریمی 
فقره  یک  وجه  ریال   22/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  غفار جعفرزاده  طرفیت  به 
خسارت  مطلق  انضمام  به  تجارت  بانک  عهده  به   93/2/20-950885 شماره  به  چک 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به 
بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و307و315  مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 175/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک )93/2/2( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف  و  مرجع 

اصفهان می باشد.م الف:26128 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/118 شماره:2025/92ش45ح به موجب رای شماره 485 تاریخ 93/3/28 شعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی چراغ 
اصفهانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت سی و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت صد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ سی و دو هزار تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
له: نفیسه امینی والشانی با  نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت. مشخصات محکوم 
وکالت محمد آقاابراهیمی سیچانی به نشانی اصفهان – خ خاقانی – کوچه ایروان. 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:26129 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/17-1623 دادنامه:  شماره   1008-93 پرونده:  10/119کالسه 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امیرحسین رحمتی شمس آبادی نشانی 
اصفهان – خ حکیم نظامی – ابتدای ارتش – ساختمان هیوندای – نبش کوچه33-ط3- 
واحد01 وکیل: پدرام داوری نشانی اصفهان – حکیم نظامی – ابتدای ارتش – ساختمان 
الدین  نظام   -2 قنبری  مهدی   -1 خواندگان:  واحد9  33-ط3-  کوچه  نبش   – هیوندای 
جنب نوت  چهارراه ملک –  هشت بهشت غربی –  طاهری هر دو به نشانی اصفهان – 
بوک- پشت فروشگاه هواپیمایی، 3- لیال استکی به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به 
 انتقال سند رسمی خودرو یک دستگاه سواری پژو207 به شماره انتظامی 94-926ط23

مقوم به یک میلیون تومان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی امیرحسین رحمتی شمس آبادی با وکالت پدرام داوری به طرفیت 
به خواسته  فوق الذکر  آدرسهای  به  استکی  لیال  و  طاهری  الدین  نظام  و  قنبری  مهدی 
انتظامی  شماره  به  پژو207  سواری  دستگاه  یک  خودرو  رسمی  سند  انتقال  به  الزام 
و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  عنایت  با  تومان  میلیون  یک  به  مقوم  94-926ط23 
بیع  رابطه حقوقی  که   92/3/4 نامه مورخ  مبایعه  کپی مصدق  از جمله  ابرازی  مدارک 
نامه  مبایعه  کپی  همچنین  و  می نماید  احراز  را  اول  ردیف  خوانده  و  خواهان  فیمابین 
فیمابین خوانده ردیف اول و دوم )مالک ثبتی خودرو( که تسلسل ایادی به مالک ثبتی را 
احراز می نماید و با عنایت به پاسخ استعالم به شماره 141316/9206 مورخه 93/6/25 
طاهری  الدین  نظام  آقای  را  صدرالذکر  خودروی  رسمی  و  ثبتی  مالک  که  راهور  از 
اعالم نموده است هر چند اعالم می دارد که خودروی مذکور توسط فایل گروهی ایران 
گردیده  استعالم  خودرو  ایران  شرکت  از  موضوع  این  که  می باشد  رهن  در  خودرو 
که شرکت مذکور در پاسخی به شماره 5445504 مورخه 93/7/28 اعالم می دارد که 
مشتری تسویه حساب نموده و پس از تنظیم سند انتقال به نام شخص انتقال گردیده 
و مراحل فک رهن در سیستم راهور و چاپ شناسنامه جدید توقیفی از سیستم رفع 
می گردد و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حاضر نگردیدند و 
یا الیحه ای مبنی بر رد دعوی خواهان به شعبه ارائه ننمودند فلذا شورا دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 10و219و220و223 قانون مدنی خوانده 
و  اسناد رسمی  دفاتر  از  یکی  در  به حضور  را  طاهری  الدین  نظام  آقای  دوم  ردیف 
تنظیم و انتقال سند رسمی خودروی سواری پژو207 به شماره انتظامی 94-926ط23 
نام  به   NAAR13FEJ9T8846 شاسی  شماره  و   13590001178 موتور  شماره  و 
خواهان محکوم می نماید در مورد مابقی خواندگان با توجه به اینکه دعوی متوجه آنان 
نمی باشد به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می نماید و اعالم می دارد رای 
صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف 20 روز پس از آن همچنین در مورد قرار 
 صادره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:26130 
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نشانی:  سهلوانی  کریمی  مهدی  خواهان:   93/8/28-1474 دادنامه:  شماره   10/120
نساج  الهام  وکیل:  پارسیان  تعمیرات   – هوایی  پل  جنب   – احمدآباد  فلکه   – اصفهان 
 – دوم  طبقه   – عصر  ولی  تجاری  مجتمع   – عصر  ولی  خ   – احمدآباد  فلکه  نشانی: 
مجهول المکان  نشانی:  پور  عالی  منصور  خوانده:  کالنتری13  روبروی   – واحد203 
خواسته: مطالبه مبلغ پنج فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی کریمی سهلوانی به طرفیت 
منصور عالی پور به خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال وجه 5 فقره چک به 
439423-92/8/30و439424-92/9/30و439425-92/10/30و439426- شماره های 
92/11/30و439427-92/2/30 به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310و313و307و315 
قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
بابت هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و دویست هزار  ریال  میلیون  دو  و  بیست  مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی 
می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا  )چکها(  چک  سررسید 
رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

ضمنًا در خصوص چک شماره 1439426 با توجه به اینکه در گواهی عدم پرداخت نام 
دارنده چک ذکر نگردیده لذا به استناد بند 1 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می گردد.
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سالمت  

 چه کنیم که سالم
 پیر شویم؟

محققان دریافتند که تغییرات آب وهوایی 
و توسعه شهرنشینی عاملی برای پیشرفت 
ویروس بیماری ت��ب دانگ در بخش های 
زیادی از کش��ورهای آس��یب پذیر جهان 

ایجاد شده است.
 با توجه به تحقیقات انجام شده دانشگاه 
سازمان ملل متحد، آسیب پذیری دانگ 
به علت گرم شدن کره زمین و شهرنشینی 
در غرب و مرکز آفریق��ا، جنوب آمریکا و 

اروپا، در حال افزایش است.
اولین طرح از آسیب پذیری دانگ هش��دار داد که دانگ ممکن است به برخی از 
مناطق در غرب و مرکز آفریقا به دلیل بهداشت ضعیف و کیفیت آب آشامیدنی و 

همچنین پوشش مراقبت های بهداشتی کافی گسترش یابد.
محققان گفتند: تغییرات آب و هوایی می تواند تهدی��دات جدی در مناطقی که 

تجربه دانگ بومی وجود نداشته است را ایجاد کند.
این تحقیقات همچنین افزود: از آنجائی که زمین گرم می شود دانگ می تواند به 

بخش های بزرگی از اروپا و مناطق کوهستانی جنوب آمریکا گسترش پیدا کند.
تب دانگ، یک بیماری حاد می باشد که ناگهان ظاهر می شود و در مناطق گرمسیر 

و نیمه گرمسیر یافت می شود.
این بیماری دارای عالیمی مانند: س��ردرد، تب، خستگی، درد مفاصل و عضالت، 
ورم غدد لنفاوی، بثورات پوستی، خونریزی لثه ها، درد شدید در پشت چشم و قرمز 

شدن کف دست ها و پاها دارد.
تب دانگ پس از جنگ جهانی دوم و در بیش از 110 کشور به یک مشکل جهانی 

تبدیل شده است.
با توجه به اعالم سازمان بهداشت جهانی )WHO(، در حالی که هیچ واکسنی 
برای تب دنگ تهیه نشده است در هر سال این بیماری جان حدود 20 هزار نفر را 

می گیرد و 100 میلیون نفر را مبتال می کند.

نتایج نشان داد که نس��بت انگشت اشاره 
و حلقه به طور معکوس سهم حجم بیضه 
یک مرد بال��غ را تعیین می کن��د، به این 
معنا که داشتن انگش��ت حلقه کشیده تر 
با داش��تن بیضه بزرگ تر در ارتباط است 

و بر عکس. .
اگر مرد هستید انگشتانتان بیشتر از آنچه 
فکر می کنی��د حرف برای گفت��ن دارند! 
محققان می گویند اندازه انگش��ت دست 
راست مردان بزرگسال، ش��اخص خوبی برای اندازه بیضه و میزان باروری آن ها 

است.
مردانی که انگش��ت حلقه آن ها از انگش��ت اشاره ش��ان بزرگ تر است بیضه های 
بزرگ تری دارند و احتمال پدر شدنشان از کس��انی که این چنین نیستند بیشتر 

است.
محققان کره جنوبی ابتدا طول انگشتان دوم و چهارم مردان را اندازه گیری کردند 
و سپس به طور جداگانه و مستقل اندازه بیضه آن ها توسط یک متخصص مجاری 

ادراری مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان داد که نسبت انگشت اشاره و حلقه به طور معکوس سهم حجم بیضه 
یک مرد بالغ را تعیین می کند، به این معنا که داش��تن انگشت حلقه کشیده تر با 

داشتن بیضه بزرگ تر در ارتباط است و بر عکس.
همچنین این آزمایش نشان داد که سن و قد تأثیر چندانی بر حجم بیضه ندارند در 
حالی که وزن اثری حاشیه ای دارد، مطالعات قبلی نشان داده بود که اندازه انگشت 

دوم تا چهارم با سیستم تولید مثل مردان در ارتباط است.
ژن های هاکس ک��ه چگونگی تکوی��ن اندام ه��ا را تعیین می کند وظیفه رش��د 
انگشت و رشد آلت تناس��لی را در مرحله جنینی بر عهده دارند و در این مطالعه 
 تأثیر تقدم و تأخر انگش��تان دست مردان در س��بقت از بقیه در باروری مشخص

 شده است.

 اندازه انگشت دست راست شاخص 
باروری مردان!

 افزایش خطرات 
تب دانگ در شهرنشینی 

فعالیت ذهنی و انج��ام کارهای خالق ممکن اس��ت 
به پیش��گیری از زوال عقل و حفظ ح��دت ذهنی در 
س��المندی کمک کن��د. هم��ه می دانیم ک��ه ورزش 
برای سالمت جسمی مان خوب اس��ت و در سال های 
اخیر پژوهش ها در حیوان��ات و برخی از پژوهش های 
انسانی نش��ان داده اس��ت که ورزش همچنین ممکن 
اس��ت توانایی ه��ای ذهنی را ه��م بهبود بخش��د، اما 
اطمینان بخش ترین راه برای ب��ه کار انداختن مغز، به 

چالش کشیدن آن برای فکر کردن است.
 پژوهش های بس��یاری رابطه میان اثرات فعالیت های 
خالق و چالش برانگیز را برسالمت ذهنی به خصوص 
با افزایش س��ن را مورد بررسی قرار داده اند. بیشتر این 
پژوهش ها بر زوال عقل متمرکز بوده اند که با از دست 
رفتن حافظه و »کارکرده��ای اجرایی«- توانایی طرح 
ریزی، ابتکار و مدیریت مش��خص می شود. زوال عقل 
علل بسیاری دارد از جمله میزان پایین هورومون های 
تیروئیدی یا اعتیاد به الکل، اما ش��ایع ترین علل زوال 
عقل س��کته های مغزی متعدد و باالتر از همه بیماری 

آلزایمر است.
پژوهشگران مدت هاست که دریافته اند، میزان باالی 
تحصیالت و داشتن شغل هایی که نیاز به فعالیت ذهنی 
زیاد دارد با کاهش خطر ابتال به بیماری آلزایمر ارتباط 
دارد گرچه ثابت کردن رابطه سببی میان این دو مشکل 
بوده است. یک بررسی منتشر شده در نشریه پزشکی 
نیوانگلند نش��ان می دهد که ظاهرا انجام فعالیت های 
ش��ناختی- مانن��د بازی های صفح��ه ای، حل جدول 
کلمات متقاطع یا نواختن آالت موسیقی اثر محافظتی 
بیشتری نسبت به فعالیت های جسمی مانند پیاده روی 

و شنا در مقابل زوال عقل دارد.
موسیقی به حافظه کمک می کند

به نظر می رسد موس��یقی به بیماران مبتال به آلزایمر 
کمک می کند ت��ا خاطرات درازمدت��ش را که معموال 
مدت ها پ��س از دس��ت رفت��ن حافظ��ه کوتاه مدت، 
حفظ می  ش��ود، به یاد آورند و به نظر می رسد حافظه 
موس��یقیایی در بیماران مبت��ال به آلزایمر از دس��ت 
نمی رود. ش��ماری از گزارش های موردی حاکی از آن 
است که بیماران در مراحل انتهایی این بیماری که دیگر 
نمی توانستند صحبت کنند یا نام اعضای خانواده شان را 
به یاد آورند، هنوز می توانند آهنگ های قدیمی، چه از 

لحاظ ریتم آهنگ و چه ترانه آن را به یاد آورند.
پژوهش��گران دریافته ان��د مش��ارکت در آواز خواندن 

بیماران مبتال به زوال عقل را هشیارتر می کند.
فوران های خالقیت  

زوال عق��ل اغلب باعث منفعل ش��دن افراد می ش��ود، 
بنابراین این افراد تمایل کمتری به طراحی، نقاشی یا 
شرکت در فعالیت های هنری نشان می دهند، اما گاهی 
اثر بیماری در س��المندان ممکن است کامال متفاوت 
باشد. مشهورترین مثال در این مورد ویلم دکونینگ، 
نقاش آبستره انتزاعی اس��ت که در سال 1997 در 92 
سالگی درگذشت. دکونینگ شهرت بسیاری در عالم 
نقاش��ی داش��ت. زوال عقل او در دهه هفتاد زندگیش 
آغاز شد. در ابتدای روند این بیماری، دکونیینگ به طور 
اعجاب آوری خالق ش��د و در طول دوره ای چهارساله 
به طور میانگین هفته  ای یک نقاش��ی می کشید. هنر 
دکونیینگ او را هوشیار نگه می داشت و به نظر می رسید 
از لحاظ جس��می هم ب��ه او کمک می ک��رد.  برخی از 
بیماران مبتال به این نوع زوال عقل مهارت های هنری 
پیدا می کنند که پیش از این هرگز نداشته اند. نقاشی  ها 
یا طراحی های این افراد واقع گ��را یا فر اواقع گرا و مملو 
از جزییات اس��ت. برخی از پژوهش��گران معتقدند که 
آسیب وارد آمده به طرف چپ مغز که با تفکر منطقی و 
پردازش کلمات ارتباط دارد، ممکن است به نحوی در 
این افراد فعالیت طرف راست مغز را که با تفکر و ادراک 

فضایی را کنترل می کند، رها کند.

کمپانی لنوو، پیشرو در فناوری، اولین اولترابوک 13.3 
 Intel( اینچی مجهز به تراشه جدید اینتل موسوم به
 Pro 3 Lenovo Yoga را به نام )Core M chip
عرضه کرد ک��ه عالقمن��دان ویندوز 8.1 با دانس��تن 
مشخصات فنی آن، قطعاً عاش��ق این سیستم 1400 

دالری خواهند شد.
 صفحه لمسی با رزولوش��ن 3200 در 1800 پیکسل 
با تاش��وندگی کل سیس��تم به ص��ورت 360 درجه از 
ویژگی های منحصربه فرد این سیستم است که پس از 
تاشدگی به صورت تبلت قابلیت خود را نشان می دهد.

تراشه »کورام اینتل« سبکی تا 15 درصد و باالتر رفتن 
عمر باطری تا 2 ساعت بیش��تر از مدل های قبلی را به 
ارمغان آورده است که در یوگا 3 پرو مشاهده می کنید.

یوگا 3 نسل سوم از س��ری یوگا محسوب می شود که 
مزیت های آن به گفته کارشناسان به شرح زیر است:

باریک و س��بک، حت��ی ظریف ت��ر از اولترابوک های 
معمولی

طراحی چندمنظوره
عملکرد بسیار باال هنگام کار

نمایشگر بسیار زیبا و شفاف
اما عیب هایی که روی این سیس��تم گذاشته اند نیز به 

شرح زیر است:
 عمر باط��ری کمت��ر )7:30 س��اعت( در مقایس��ه با

 سیستم هایی مانند مک بوک ایر اپل)11 ساعت(
 صفحه کلی��د کم عمق هن��گام تای��پ در مقایس��ه با 

مدل های قبلی

صفحه لمسی قبل از استفاده، باید با دقت تعریف شود
دکمه اس��تارت همیش��ه کار نمی کند و لنوو گفته به 

زودی این مشکل را حل می کند
ی��وگا 3 برای ب��از و بس��ته ش��دن از یک س��ری بند 
س��اعتی )هینچ( و متصل کننده بهره ب��رده که باعث 
 ش��ده تا هیچ درگاه یا پورتی در پش��ت سیستم تعبیه

 نشود.
وج��ود بلندگوهای ج��ی ب��ی آل/ JBL ای��ن تبلت-

اولتراب��وک را در بخ��ش صوتی منحصربه ف��رد کرده 
 اس��ت و لذت ش��نیدن آهن��گ را دوچندان س��اخته

 است.
ابعاد یوگا 3 مع��ادل x 9 x 11.8 0.5 اینچ با وزن 1.1 
کیلوگرم اس��ت که به قیمت 1400 دالر به باال راهب 
بازار شده است و در مقایسه با مک بوک ایر)999 دالر(، 
توشیبا کرابوک )1500 دالر(، سامسونگ ای تیو بوک9 
)1500 دالر به باال(، ایس��ر Aspire S7)1400  دالر 
به باال(، ایسوس زن بوک UX301LA)1800 دالربه 
باال( کمی باال به نظر می رسد. )یوگا 3 مدل 512 گیگ 

هارد و 8 گیگ رم  1500 دالراست(

پرندگان هم صداهای اطراف خود را می شنوند و نسبت 
به آن واکنش نشان می دهند اما این در حالیست که فاقد 

گوش بیرونی مانند انسان هستند.
محققان در پاسخ به این سوال که پرندگان چگونه بدون 
گوش می ش��نوند، اظهار کردند: گوش پرن��دگان مانند 

گوش انسان  نبوده، بلکه ساختاری خاص دارد.
گوش پرندگان گوش میانی است و س��اختار مخروطی 
خارج را ندارد و از یک حفره در کنار سر به داخل متصل 

اس��ت.هانس اش��نایدر، رئیس دانش��گاه جانورشناسی 
دانشگاه فنی مونیخ اظهار کرد: تیمی از محققان بر روی 
مکانیسم ش��نوایی پرندگان از جمله مرغ های معمولی، 
کالغ و اردک بررسی هایی را انجام داده و به نتایجی دست 
یافتند.آن ها در یک محیط آزمایشگاهی حجم و فرکانس 

صداها را در پرندگان مورد اندازه گیری قرار دادند.
محققان دریافتن��د هنگامی که یک ص��دا از یک جهت 
خ��اص می آی��د، نزدیک ترین پ��رده گوش، ص��دا را در 

فرکانس باال و متف��اوت ثبت می کند و ب��ه پرنده اجازه 
تعیین مسیر صدا را می دهد.

عالوه بر این، ارتباط قابل توجهی بین چشم و صدا برای 
پرندگان وجود دارد.از آنجا که چشم پرندگان در دو طرف 
سر قرار دارد، میدان دید آنها نزدیک به 360 درجه است. 
هنگامی که آنها صدایی را می شنوند، سر خود را در جهت 
صدا می چرخانند تا صدا را بهتر بشنوند و منطقه مورد نظر 

را کامال شناسایی کنند.

دانستنی هایی از تازه های فن آوری

مروری بر اولترابوک »یوگا 3 پرو«
این قسمت های کله پاچه را 

نخورید!
کل��ه پاچ��ه ی��ک منبع 
غذایی بس��یار پر کالری 
اس��ت به ط��وری که هر 
100 گرم کله پاچه 300 
کالری دارد.دکتر خدیجه 
رحمانی متخصص تغذیه 
گفت: کله پاچه یک منبع 
غذایی است که چربی بسیار باالیی دارد و نه تنها غذای مفیدی 
به ش��مار نمی رود بلکه بسیار نیز مضر اس��ت .تمامی اعضای 
موجود در یک دست کله پاچه از کالری و چربی زیادی برخوردار 
است به عنوان مثال چربی موجود در چشم از نوع چربی ترانس 
است و اصال مناسب برای بدن نیست.مغز نیز کلسترول بسیار 
باالیی دارد به طوری که هر یک مغز مع��دل 8 زرده تخم مرغ 
کلسترول دارد و کس��انی که چربی خون باالیی دارند به هیچ 
عنوان مجاز به اس��تفاده نیس��تند.وی با اش��اره به اینکه تنها 
قس��مت های بناگوش ،  زبان  و پاچه دارای گوشت است و باید 
با میزان واحد گوش��ت مورد نیاز روزانه تنظیم ش��ود افزود: بر 
اس��اس هرم غذایی، زبان معادل 3 واحد گوش��ت است و نیاز 
روزانه بدن نیز همان 3 واحد گوش��ت می باش��د در حالی که 
در یک دس��ت کله پاچه هم زبان معادل 3 واحد گوشت است 
و هم اینکه هر پاچه نیز معادل 2 واحد گوش��ت به حساب می 
 آید بنابراین از نظر میزان واحد گوشت روزانه برای بدن بیشتر 
می شود.دکتر رحمانی تصریح کرد: به طور کلی هر 100 گرم 
کله پاچه ح��دود 300 کالری دارد بنابراین اف��رادی که اضافه 
وزن دارند  یا کس��انی که دچار بیماری قلبی هس��تند و حتی 
افرادی که کلسترول خونشان باالس��ت اصال مجاز به استفاده 
نیس��تند. توصیه دیگر اینکه کله پاچه را از بیرون تهیه نکنید 
بلکه سعی کنید خودتان درس��ت کنید و بگذارید 12 ساعت 
کامل بپزد و پس از س��رد ش��دن چربی روی آن را کامل جدا 
کنید.وی خاطرنش��ان کرد: کس��انی که هیچ بیماری ندارند و 
کلس��ترول پایینی دارند می توانند ماهی یکبار آن را استفاده 
 کنند و چنانچه کل��ه پاچه  را به عنوان وع��ده صبحانه مصرف

می کنند در وعده ناهار باید از یک غذای گیاهی سبک استفاده 
کنند.

پیشنهاد عروسی تک نفره 
برای دختران مجرد!

یک آژانس مسافرتی 
در کیوت��و، یک��ی از 
زیباترین ش��هرهای 
ژاپ��ن، س��ازماندهی 
مراسم عروسی برای 
زن��ان مج��رد را آغاز 
کرده است.»عروسی 
یک نفری« گردشگری سرکا ش��امل انتخاب لباس شب ویژه، 
دس��ته  گل و آرایش مو، لیموزین، اقام��ت در هتل و یک آلبوم 
عکس یادگاری برای شماس��ت.توموئه س��اوانو، یکی از اولین 
کس��انی که این »ازدواج یک نف��ری« را امتحان کرده اس��ت، 
می گوید:» این امکانات حس اعتماد  به  نفس مرا افزایش داد... 
تاثیر آن برابر با یک تجربه  فوق العاده مثل بازدید از یک دژ میراث 
جهانی بود«.از ماه مه که این خدمات ارایه شده است حدود 30 
زن از سراسر ژاپن »عروس یک نفری« شده اند. به گفته آژانس 
گردشگری س��رکا، تقریباً نیمی از آنان زنان س��ابقاً مزدوجی 
بوده اند که یا مراسم عروسی نداش��ته اند یا از تجربه  آن راضی 
نبوده اند.یوکیکو اینوئه، رییس شرکت به کیودو می گوید او این 
امکانات را برای تشویق زنان به داشتن احساسات مثبت در مورد 
خود ایجاد کرده است اما اذغان می کند که» برخی گفته اند که 
استفاده از آن می تواند آنها را تنها، بدبخت و غمگین کند.«تایمز 
ژاپن به تازگی در گزارش��ی نوشته اس��ت:»در سراسر کشور، 
ژاپنی های زیادی به دلیل سالخوردگی، شهرنشینی، گذشتن از 
سن ازدواج و افزایش میزان طالق تنها زندگی می کنند.«تایمز 
ژاپن از موسسه ملی جمعیت و تحقیقات امنیت اجتماعی ژاپن 
نقل کرده که انتظار می رود جمعیت کشور تا سال 2060 بین 26 

تا 38درصدکاهش یابد.

 نیمکت های جنجال برانگیز 
در فرانسه

قراردادن توری های فلزی 
دور نیمکت های ش��هری 
در »آنگول��م« فرانس��ه 

جنجال برانگیز شد.
 شهردار ش��هر »آنگولم« 
برای حفظ زیبایی شهر و 
دوری کارتن خواب ه��ا از 
مرکز ش��هر، دور نیمکت های یک مرکز تجاری را به توری های 
فلزی مجهز کرد که این اقدام نه تنها چهره ش��هر را زیبا نکرده 
بلکه بسیاری از مردم را معترض کرده است.دو نوجوان با عبور 
از فنس ها به داخل آن رفتند و به این ترتیب به شهردار اعتراض 
کردند. آنها گفتند که این توری ها آنها را شوکه و شرمنده کرده و 

با ورود به آن خواستند تغییر در تصمیم شهردار بدهند.
به نقل از یورونیوز، شهردار جوان آنگولم می گوید که این تصمیم 
در همفکری با بوتیک داران و تاجران محلی عملی شده و هر چند 
به طور موقت زنداِن دور نیمکت ها برچیده شده اما مبارزه علیه 

کارتن خواب های شهر ادامه خواهد یافت.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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امیرالمؤمنین علی علیه السالم:
خوش رویی احسان و نیکی نسبت به مردم است.

پرنده ها چگونه بدون گوش می شنوند؟

آگهی مناقصه نوبت اول 

م الف 26588

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای روشنائی ورودی شهر جدید مجلسی  
با اطالعات مشروحه  ذیل را به شرکتهای پیمانکاری تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

1- موضوع پروژه :تهیه مصالح و اجرای روشنائی ورودی شهر جدید مجلسی
2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار : 1/417/000/000 ریال بر اساس فهرست بهای سال 93 توانیر 

3- رشته و پایه پیمانکار : پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج در رشته نیرو باشند. 
 4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 93/10/13 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به
 امور قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه صالحیت ، رتبه بندی و معرفی نامه از 

شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد .
5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : پیمانکاران  پس از تکمیل اسناد حداکثر تا تاریخ 93/10/23 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل و رسید تحویل  دریافت نمایند.
 6-نام و نش�انی کارفرما   : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - ش�هر جدید مجلس�ی - بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی

 تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178  
                                                               WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه  می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

دریچه

س
طرح : فار

 سال جدید
 و بحران اجتماعی 
در آمریکا


	1b
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

