
سرنوشت نامعلوم طال در روزهای آینده 
سلبریتی های 
جهان که سال  
۲۰۱۴ مسلمان 
شدند

رییس اتحادیه طال و جواهر استان عنوان کرد
 عربستان رکورد گردن

2 زنی را زد!
چرا مردان زودتر

3 از زنان می میرند؟
 سفر به کربال

4 و نجف با قطار 

 قیمت قطعی دنا؛ ۴۱ میلیون و
 ۹۰۰ هزار تومان

مهمترین داروی بیماران پیوندی 
رایگان شد

خانم ها بیشتر در آرایشگاه ها 
فریب می خورند

زباله سازی  ایرانی ها ۵ برابر 
کشورهای توسعه یافته
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بهبود فضای فیزیکی زندانیان 
نیازمند حمایت خیران

سپاهان تنها تیم بدون خروجی

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان

 خودروهای کالسیک هویت دار  می شود

گزارش کامل نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال
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زندان نسوان اصفهان با وجود 3۰۰ زندانی زن از وجود یک پزشک زنان و زایمان محروم  است.

رییس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ اعالم کرد ۶۶ بازیکن در فصل نقل و انتقاالت نیم 
فصل لیگ چهاردهم تیم های خود را تغییر دادند.

مصطفی شهبازی در این باره اعالم کرد: نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران از ۹ 
آذر تا ۷ دی ماه به مدت ۲۸ روز ادامه داشت که این مهلت به پایان رسید. 

وی در ادامه تاکید کرد: دلیل این اعالم به فیفا ارتباط جهانی باش��گاه ها برای اس��تخدام 
بازیکنان بین المللی از طریق سیستم انطباق »تی. ام .اس« است. 

اما با پایان مهلت نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر چهره جدید تیم ها برای نیم فصل دوم 
مسابقات مشخص شد جایی که با این همه نقل و انتقال باید منتظر روزهای پرهیجانی در 

لیگ برتر باشیم.در بین تیم های لیگ برتری سپاهان تنها تیمی بود که بازیکنی را از دست 
نداد هرچند این تیم در میانه نیم فصل به اجبار خلیل زاده و حمودی را از لیست خود خارج 
کرد. سپاهان که در آغاز فصل نقل و انتقاالت دو جای خالی در لیست خود داشت با جذب 
دو هافبک دفاعی خارجی لیس��ت خود را پر کرد تا کم س��ر و صدا کار خود را خاتمه دهد. 
دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب آهن اما یکی از پر سر و صداترین تیم های نقل و انتقاالت بود 
و محسن مسلمان، هافبک بازیساز خود را که ساز جدایی کوک کرده بود به طور قرضی به 
فوالد فرس��تاد و مصطفی شجاعی نیز دیگر خروجی س��بزها بود. ذوب آهن در عوض کاوه 

رضایی، مهاجم جوان سایپا را خرید و ولید اسماعیل...

 نماد مبلمان شهری 
چشم انتظار باران

استاندار اصفهان گفت: مشکالت و پیشرفت های صورت 
گرفته در باره حوضه آبریز زاینده رود باید به صورت شفاف 
برای مردم بیان شده و برداشت های غیرمجاز در حوضه 
آبری��ز زاینده رود باید کنترل ش��ود. رس��ول زرگرپور در 
دیدار مهرزاد احس��انی، مدیر حوضه آبری��ز زاینده رود با 
وی اظهار داشت: مس��ایل مربوط به رودخانه زاینده رود 
باید به صورت ش��فاف ب��رای مردم توضیح داده ش��ود تا 
مردم در جریان اقدامات صورت پذیرفته و نیز مشکالت 
جاری قرار گیرند.وی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت 
 نیرو مس��وولیت مدیریت و تصمیم گیری درباره حوضه

 آبریز...
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دانشگاه ها رشته های مورد نیاز 
جامعه را تدريس کنند

امام جمعه اصفهان گفت: دانشگاه ها باید به ظرفیت های ایران 
اسالمی توجه داشته باشند و با توجه به آن ها رشته های مورد 
نیاز جامع��ه را تدریس کرده و افراد تحصی��ل کرده را تربیت 
کنند. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در جلسه هم اندیشی 
مدیران حوزه های علمیه سراسر کشور که در سالن همایش 
مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره( قم برگزار شد، ابراز کرد: 
برای اینکه جامعه اسالمی به پیشرفت برسد باید به حوزه های 
علمیه و افرادی که در عرصه های مختل��ف دینی و فرهنگی 

فعالیت می کنند توجه کنیم.
وی حمایت از نخبگان جامعه اس��المی را یکی از رسالت های 
حکومتی برشمرد و افزود: نقش��ه راه برای رسیدن به اهداف 
انقالب باید تغییر کند زیرا برخی از ناهمواری های که در این 
نقشه وجود دارد راه رسیدن به آرمان ها را طوالنی تر کرده است 

و امیدواریم مسووالن نیز به این مسئله توجه داشته باشند.
امام جمع��ه اصفهان با تاکید بر بررس��ی برخی از مش��کالت 
موجود برای فعالیت طالب در جامعه اسالمی خاطرنشان کرد: 
بعد از انقالب حوزه تقویت شده است و این موضوع را مدیون 

الطاف ائمه اطهار)ع( به ویژه حضرت معصومه)س( هستیم.

  لزوم افزايش اعتبارات حوزه
 ورزش و جوانان در سال آينده

عضو فراکس��یون ورزش مجلس ش��ورای اس��المی گفت: به 
لحاظ جای��گاه ورزش در زمینه س��المت مردم باید نس��بت 
 به افزای��ش اعتب��ارات ای��ن ح��وزه در س��ال آین��ده اقدام 

شود.
 عوض حیدرپ��ور اظهار کرد: افزایش فضاه��ای تخصصی در 
حوزه ورزش و جوانان جزو مهم تری��ن نیازمندی های جامعه 
امروز محس��وب می ش��ود و بر همین اس��اس باید نسبت به 
تدوین برنامه های مناسب در این زمینه در قالب برنامه ششم 
توس��عه اقدام کنیم.وی افزود: بنده به عنوان عضو فراکسیون 
ورزش مجلس و مسوول کمیته پزشکی، ورزشی در خصوص 
بهره گیری از نظرات ورزش��کاران برای بهب��ود وضعیت بیمه 
پزش��کان اهتمام خاصی دارم و در همین راس��تا باید نسبت 
 به افزای��ش مزایای قابل دسترس��ی برای ورزش��کاران اقدام 

کنیم.

 آمريکا به دنبال ترک اعتیاد
 به نفت است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: آمریکا 
به عنوان اصلی ترین سیاست های خود در دولت اوباما، هدف 
عبور از نفت و ترک اعتیاد صنعت نفت به خلیج فارس تا سال 
۲۰۲۰ را دنبال می کندمحسن رنانی در نشست تاثیر تحوالت 
بازار نفت و مذاکرات هس��ته ای بر اقتصاد ایران، با اش��اره به 
اینکه رییس جمه��وری آمریکا در س��ال ۲۰۰۸ میالدی در 
دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور و کاندیدایی خود 
در آن دوره اعالم کرد که آماده مذاکره با ایران اس��ت، اظهار 
داشت: اوباما اصلی ترین سیاستش این بود که غرب در سال 
۲۰۲۰ حتی یک قطره نفت نیز وارد نکند و اصلی ترین هدف 
 آمریکا از حمله به ع��راق نیز ناامنی در منطق��ه نفتی عرب و 
خلیج فارس بوده اس��ت. وی با بیان اینک��ه قیمت نفت تاثیر 
زیادی از پارامترهای سیاسی و تحوالت منطقه خلیج فارس 
می پذیرد، بیان داش��ت: در سال های گذش��ته با افزایش دو 
برابری قیمت نفت از بشکه ای ۲۳ دالر در سال ۲۰۰۳ میالدی 
به ۵۰ دالر در سال ۲۰۰۶ ، شوک بزرگی به بازار نفتی جهان 

وارد شد. 

 ۳۵ کشته در جشن سال نو
 در شانگهای چین

مقامات چینی اعالم کرده اند که در مراس��م جش��ن سال نو 
۲۰۱۵ میالدی در ش��هر ش��انگهای، جمعیت هجوم آورده و 

حداقل ۳۵ نفر زیر دست و پا کشته شده اند.
خبرگزاری رسمی چین )شینهوا( گزارش داده است که ۴۲ نفر 
نیز زخمی شده اند. بنا بر این گزارش، حادثه در ساعت یازده 
و سی و پنج دقیقه شب به وقت محلی در میدان چنیای، واقع 
در منطقه هانگپوی ش��انگهای، رخ داد. مقامات دولت محلی 
می گویند یک هیات ویژه برای بررس��ی علت حادثه تشکیل 
شده است. خبرگزاری رسمی چین می گوید که تعداد زیادی 
از مجروحان به بیمارس��تان دولتی شانگهای منتقل شده اند. 
تصاویر منتشر شده از حادثه در شبکه های اجتماعی اینترنتی 
نشان می دهد که به عده ای از مجروحان در خیابان کمک های 
اولیه داده می شود و ش��مار زیادی از ماموران پلیس در محل 

حاضر شده اند.

بصیری پور ريیس شورای عالی 
استان ها شد

 بصیری پور برای دو سال باقیمانده از عمر چهارمین دوره از 
شورای عالی اس��تان ها به عنوان رییس با رأی اکثریت اعضا 

برگزیده شد.
در دوازدهمین اجالس عمومی شورای عالی استان ها که پنج 
شنبه برای انتخاب رییس و هیات رییسه برگزار شد در پایان 
رأی گیری از میان 7۴ رأی مأخوذه برای ریاست شورای عالی 
استان ها غالمرضا بصیری پور با ۴۲ رأی رییس شورای عالی 
استان ها ش��د. برای انتخاب ریاست ش��ورای عالی استان ها 
غالمرضا بصیری پور و مهدی چمران کاندیدای ریاست بودند 
که از بین رأی های مأخوذه ۴۲ رای به بصیری پور و ۳۲ رای 

به مهدی چمران اختصاص یافت.
 پس از رأی گیری یک رأی اضافه اعالم ش��د که با پیش��نهاد 
چمران یک رأی از بصیری پور که رأی بیشتری داشت کم شد.

 بنابراین در نهای��ت بصیری پور با ۴۲ رأی ب��ه عنوان رییس 
ش��ورای عالی اس��تان ها انتخاب ش��د و دو س��ال باقیمانده 
ازچهارمین دوره شورای عالی استان ها را ریاست خواهد کرد.

بنابراین گزارش انتخابات برای تعیین اعضای هیات رییس��ه 
شورای عالی استان ها ادامه دارد.

آیت اهلل آملی الریجانی گفت: دس��تگاه قضا مقتدرتر از 
این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد 
 کما اینک��ه بااقتدار،توانایی خویش را در رس��یدگی به 
پرون��ده های��ی س��نگین ت��ر و پیچی��ده ت��ر نش��ان 
داده اس��ت.هر گاه مصوب��ه ش��ورایعالی امنی��ت 
مل��ی درب��اره حص��ر س��ران فتن��ه تغیی��ر یاب��د، 
 دس��تگاه قضای��ی آم��اده برگ��زاری دادگاه آن��ان

 است
 آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسووالن عالی 
قضایی با تبری��ک آغاز والیت و امام��ت امام زمان)عج( 
و ب��ا آرزوی توفیق برای تمام ش��یعیان ای��ران و جهان 
در پیروی و بهره من��دی از انوار طیبه ائم��ه اطهار)ع(، 
 میالد حضرت مسیح)ع( را به مسیحیان جهان تبریک 

گفت.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ائمه اطهار)ع( نعمات 
بزرگ برای مردم و شیعیان والیت مدار خلفای خداوند 
بر زمین هس��تند و پیروی از آنان توفیق بزرگی در گام 
برداشتن در  مس��یر الهی اس��ت، حضرت مسیح)ع( را 
پیامبر صلح و دوستی و رحمت دانست و گفت: انتظار این 
است که سران کشورهای غربی و استکباری که خود را 
پیروان حضرت مسیح می دانند در عمل پایبند به تعالیم 

نورانی آن حضرت باشند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به اینکه »متاس��فانه 

س��ران قدرت های زورگوی جهان تعالی��م انبیای الهی 
را کنار گذاش��ته اند« افزود: امیدواریم سران کشورهای 
غربی و مدعیان پیروی از حضرت مسیح که پیامبر صلح 
و دوستی است به فطرت انسانی و تعالیم انبیای بر حق 
 الهی بازگردن��د و راه حضرت مس��یح)ع( را بپیمایند و

 بی خ��ود و بی جهت اس��الم هراس��ی را در دنیا ترویج 
 نکنند و به جای آن مروج عدالت واقعی و کرامت انسانی

 باشند.
رییس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود با گرامیداشت 
سالروز »حماسه عظیم نهم دی ماه« و با تاکید بر اینکه 
»آن حماس��ه عظیم مردمی همچنان نیازمند تحلیل و 
تبیین است« گفت: »فتنه ۸۸« جریانی بود که اگر ادامه 
می یافت اساس انقالب اسالمی را به خطر می انداخت و 
چیزی از انقالب باقی نمی گذاشت، اما بحمداهلل مردم با 
 بصیرت ایران با حضور به موقع خود چش��م فتنه را کور 

کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اعالم این که »نمی گوییم تمام 
آنهایی که در جریان فتنه بودند قصد براندازی داشتند« 
تصریح کرد: تمام آنهایی که در جریان فتنه قرار گرفتند 
برانداز نبودند اما در مس��یر براندازی ق��رار گرفتند و با 

توطئه بیگانگان و کشورهای غربی هم صدا شدند.
رییس قوه قضایی��ه تاکید ک��رد: در جری��ان فتنه ۸۸ 
کشورهای غربی و رس��انه های انبوهش��ان هم صدا با 

برخی فتنه  گران ع��ده ای را که در خیابان ها آش��وب 
کردند و اموال عموم��ی را به آتش کش��یدند، مدافعان 
آزادی نامیدند در حالی که خودشان هم می دانند آزادی 
و دموکراس��ی هم قواعد و ابزار و ش��رایط خاص خود را 
دارد و مکانیزم انتخابات نیز کامال واضح و پذیرفته شده 
است و هیچ گاه در خیابانها و از طریق آشوب و بلوا نتیجه 

انتخابات مشخص نمی شود.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه »ادعای تقلب 
یازده میلیونی دروغ محض است« افزود: به عنوان کسی 
که در آن مقطع در شورای نگهبان حضور داشتم اعالم 
می کنم که دروغی بزرگتر از تقلب ی��ازده میلیونی در 
انتخابات در عالم سیاست وجود ندارد و این دروغ بزرگ 
نش��ان می دهد که فتنه از قبل طراحی شده بود که اگر 
نتیجه انتخابات به نفع آنان نش��د، ای��ن دروغ را مطرح 
کنند و همزمان به صورت گس��ترده س��ران کشورهای 
غربی از جمله آمری��کا، انگلیس و رژیم صهیونیس��تی 
به همراه رس��انه های انحصار طل��ب از این دروغ بزرگ 
حمایت کردند و پا به میدان گذاش��تند در حالی که در 
روند انتخاباتی خود این کشورها مکانیزم های انتخاباتی 
کامال پذیرفته ش��ده اس��ت و به نتایج و حکمیت های 
انتخاباتی تن می دهند ولو اینک��ه در باطن آن را قبول 

نداشته باشند.
رییس دس��تگاه قضا گفت: اگر طراحی بیگانگان پشت 
سر فتنه نبود چرا به یکباره س��ران کشورهای بیگانه و 
دشمنان نظام جمهوری اس��المی ایران و تریبون های 
رس��انه ای آن��ان به می��دان آمدن��د و لحظه ب��ه لحظه 
آش��وب های فتنه گران را رصد و گ��زارش می کردند و 
س��ران فتنه چطور نفهمیدند که چنی��ن حمایت همه 
جانبه ای از این فتنه، نش��انگر طراحی قبلی و نقشه ای 

برای براندازی است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اینکه »برخالف سران 
فتنه و دنباله روهای آنان، م��ردم فهیم ایران به خوبی و 
به موقع متوجه عمق فتنه ها شدند« اظهار کرد چنین 
رخدادها و فتنه هایی که معموال با نقش��ه و دخالت ها و 
حمایت های همه جانبه  کشورهای سلطه گر در برخی 
کشورهای دیگر رخ می دهد؛ معموال چندین سال طول 
می کشد تا جمع شود و چه بسا حتی نتیجه اش براندازی 
نظام حاکم اس��ت اما در ایران حمایت مردم و حضور با 
بصیرت آنان نقش��ه های فتنه گران و حامیان آنها را به 

سرعت نقش بر آب کرد.
رییس دستگاه قضا »نقش دستگاه قضایی در برخورد با 

فتنه ۸۸ را قابل دفاع و موجب افتخار« دانست و گفت: 
دس��تگاه قضایی مفتخر اس��ت که از انبوه فحاش��ی ها، 
توهین ها و افتراها نهراس��ید و به خوب��ی مقاومت کرد 
و از این ب��ه بعد نیز در مقابل فتنه گران و تمام کس��انی 
که بخواهند جریان فتنه را احیا کنند مقتدرانه خواهد 

ایستاد و به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی به جای��گاه وارزش والیت فقیه 
در جریان فتنه ۸۸ و نقش ابعاد مختلف مدیریتی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( در خنثی نمودن این غائله 
اشاره کرد و با بیان اینکه »در جریان فتنه شاهد تسامح، 
صبوری، رحمت و در عین حال استواری و صالبت مقام 
معظم رهب��ری بودیم« افزود: متاس��فانه معاندان نظام 

رفتار رئوفانه مقام معظم 
رهب��ری در آن جریان را 
پررن��گ نمی کنن��د در 
حالی ک��ه رهب��ر معظم 
انقالب صبورانه و پدرانه 
فرصت ه��ای بی نظیری 
را در اختیار س��ران فتنه 
گذاش��تند ت��ا آن��ان به 
 آغوش نظام باز گردند اما 
فتنه گ��ران از این فرصت 
استفاده نکردند و موجب 
هت��ک حیثی��ت نظ��ام 

اسالمی شدند.
آیت اهلل آمل��ی الریجانی 
با اش��اره به اینکه هر گاه 
مصوب��ه ش��ورای عال��ی 
امنیت مل��ی در خصوص 
حصر س��ران فتنه تغییر 
یاب��د، دس��تگاه قضایی 
آم��اده برگ��زاری دادگاه 

سران فتنه اس��ت گفت: البته باید بگوییم دادگاه جای 
درد دل کردن س��ران فتنه و س��خن پراکنی و تحریک 
عواطف مردم نخواهد بود و این اف��راد در دادگاه باید از 
خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به 

اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.
آیت اهلل آملی الریجانی در پایان گفت: نظام اس��المی و 
مردم با بصی��رت ما مجال برپایی مجدد بس��اط فتنه را 

نخواهد داد.
رییس دستگاه قضا در پایان س��خنان خود به رزمایش 
اخیر نیروهای مس��لح ارتش اش��اره کرد و ب��ا تقدیر از 
عملکرد نیروهای مس��لح کش��ور اقت��دار نظامی آنان 
 را موج��ب اقت��دار سیاس��ی و امنیت و آرامش کش��ور

 دانست.

ريیس قوه قضايیه:

دروغی بزرگتر از تقلب 11 میلیونی نیست
مصوبهشوراتغییرکندسرانفتنهرامحاکمهمیکنیم

اخبار کوتاه

2
فلسطینبهکشورهایعضو»دادگاهالهه«پیوست

در پی عدم تصویب طرح پیش نویس قطعنامه فلسطین مبنی بر پایان اشغال گری اسراییل از 
سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین 
تصمیم گرفته است که همچون برخی دیگر از کشورها به عضویت دیوان بین المللی دادگستری 

معروف به »دادگاه الهه« درآید. 
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سوالنا: اروپا بايد به زوال قدرت 
خود اعتراف کند

مسوول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی 
نوشت که این اتحادیه دیگر محوری که کشورهای همسایه 

گرد آن جمع می شوند، نیست.
 »خاویر سوالنا« از مقامات بلندپایه اسبق اتحادیه اروپا در 
یادداشتی در پایگاه خبری »پراجکت سندیکت« با اشاره 
به ناکامی های اروپا در حل بحران سوریه تصریح کرده اروپا 
دیگر محوری نیست که کشورهای همسایه گرد آن جمع 
شوند.این سیاستمدار اسپانیایی که سمت های مختلفی از 
جمله دبیر کل ناتو و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
داشته بحران سوریه را واقعه ای دانسته که باید اروپا را بیدار 
کند.آقای س��والنا در بخش��ی از این یادداشت می نویسد: 
»مش��کالتی که در آنجا )س��وریه( وجود دارند محدود به 
خاورمیانه ای که برای مدت طوالنی درگیر بی ثباتی بوده 

نیست و اروپا باید به سرعت با این وضعیت مقابله کند.«
س��والنا می افزاید: »اما قدرت قطب اروپا رو به اضمحالل 
اس��ت. اتحادیه اروپ��ا در همان ح��ال ک��ه دارد با ضعف 
اقتصادی دس��ت و پنجه نرم می کند با بحران هایی که در 
اوکراین، روسیه، آفریقای شمالی و خاورمیانه وجود دارد 

در ورطه بحرانی ژئوپولتیک هم گرفتار آمده است.«

ابتکار:هیچ طرحی بدون ارزيابی 
زيست محیطی اجرا نمی شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت:اجازه 
نمی دهیم، هیچ طرحی عمرانی بدون داش��تن ارزیابی و 

پیوست زیست محیطی در کشور اجرایی شود.
  معصوم��ه ابت��کار در خص��وص تعیین تکلی��ف اجرای

 طرح های انتقال آب از سرچش��مه های کارون به دیگر 
مناطق کشور، گفت:هر طرحی قرار است در کشور انجام 
شود، باید حتما پیوس��ت های محیط زیستی و مطالعات 

آن را همراه داشته باشد.
وی اجرای هرگونه طرح انتقال آب در کش��ور را مستلزم 
داشتن ارزیابی های زیست محیطی سختگیرانه دانست 
و اظهار کرد: در صورتی که ارزیابی های زیست محیطی 
منفی بوده یا عوارض منفی داشته باشد، سازمان محیط 

زیست با آن طرح مخالفت می کند.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست کش��ور همراه با معاون اول رییس جمهوری، وزیر 
آموزش وپرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر نیرو 

به استان خوزستان سفر کرده است.

 عربستان رکورد گردن
 زنی را زد!

برخی رس��انه های غرب��ی به نق��ل از خبرگزاری آس��و 
شیتدپرس اعالم کردند که عربستان سعودی حکم اعدام 
۸۳ نفر با روش گردن زدن را طی سال ۲۰۱۴ اجرا کرده که 
نسبت به پنج سال گذشته رکورد تازه ای در زمینه اعدام با 

این شیوه بر جای گذاشته است.
برخی رس��انه ه��ای غرب��ی به نق��ل از خبرگزاری آس��و 
ش��یتدپرس اعالم کردند که عربس��تان س��عودی حکم 
اعدام ۸۳ نف��ر با روش گ��ردن زدن را طی س��ال ۲۰۱۴ 
 اجرا ک��رده که نس��بت ب��ه پنج س��ال گذش��ته رکورد
  ت��ازه ای در زمینه اعدام با این ش��یوه بر جای گذاش��ته

 اس��ت.این خبرگ��زاری افزود: عربس��تان س��عودی روز 
چهارش��نبه ۱۰ دی ماه حکم اعدام یک تبعه پاکس��تان 
را به جرم قاچاق مقادیر زی��ادی هروئین از طریق گردن 

زدن، اجرا کرد. 
بر اساس این گزارش، اغلب کسانی که در عربستان گردن 
زده شده اند متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بوده اند. 
س��ازمان عفو بی��ن الملل می گوی��د، عربس��تان یکی از 
کشورهایی است که بیش��ترین آمار اعدام را در جهان را 

دارد. 

»جب بوش« از همه سمت های خود 
استعفا کرد

جب بوش در حالی از همه س��مت های خود در بخش های 
غیر انتفاعی و تجاری اس��تعفا داده که این اقدام مسیر الزم 
برای شرکت وی در رقابت های انتخاباتی ۲۰۱۶ میالدی را 

هموار خواهد کرد.
جب بوش فرماندار س��ابق فلوریدا از کلیه سمت های خود 
شامل عضویت در هیات مدیره ش��رکت های غیر انتفاعی و 
تجاری استعفا داده است. این ادامه روندی بوده که از اوایل 
دسامبر آغاز شده و جب بوش اعالم کرده بود که فعاالنه در 

رقابت های انتخاباتی شرکت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سخنگوی جب بوش در این باره تاکید 
کرد که بازنگری بوش در منافع تجاری خود یک گام طبیعی 
اس��ت تا وی تمرکز خود را ب��ر روی رقابت ه��ای انتخاباتی 
و جلب حمای��ت الزم برای نام��زدی در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری معطوف کند.
جب ب��وش بیش��ترین ش��انس را در بین س��ایر نامزدهای 
جمهوری خواهان برای ش��رکت در رقابت های انتخاباتی با 
نامزد دموکراتها خواهد داش��ت. وی پس از پایان مسوولیت 
به عنوان فرماندار فلوریدا در شرکت های خصوصی تجاری 

زیادی فعالیت داشته است.

در پایان سال کهنه میالدی و ورود به سال ۲۰۱۵، لیستی نه نفره از افراد شاخص و 
به اصالح سلبریتی های جهان را که در سال ۲۰۱۴ به دین مبین اسالم گرویده اند،

 پایگاه خبری اخبار جهان اسالم به نام ONISLAM در پایان سال کهنه میالدی 
و ورود به سال ۲۰۱۵، لیستی نه نفره از افراد شاخص و به اصالح سلبریتی های جهان 

را که در سال ۲۰۱۴ به دین مبین اسالم گرویده اند، منتشر کرده است.
1- مونیکا- بازيگر هندی 

مونیکا یکی از معروفترین بازیگران صنعت فیلمسازی هندوستان  بالیوود  است که 
در مه سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت مسلمان شود. وی با اسالم آوردن و انتخاب حجاب 
بازیگری را هم کنار گذاشت. مونیکا نام خود را نیز به رحیمه تغییر داد و هرگز در مورد 
دالیل انتخاب اسالم سخنی به میان نیاورد. رحیمه از کودکی به سینما روی آورد و 
در ۵۰ فیلم بازی کرد. وی یکی از محبوبترین چهره ها در جنوب هند به خصوص در 

میان ماالیایی ها داشته است. 
2– آهنگساز هندی 

یووان ش��انکار راجا از موفق ترین آهنگس��ازان و مصنفان هندی است که در سال 
۲۰۱۴ اسالم آورد. در ماه فوریه بود که وی فاش کرد مسلمان شده است. وی با دفاع 
از این تصمیم خود اعالم کرد افتخار می کند که مسلمان شده و در این راه از حمایت 

خانواده خود نیز بهره مند بوده است. 
۳- اسکندر  پسر يک اسالم ستیز هلند 

ضرب المثل پسر کو ندارد نش��ان از پدر را باید در اس��کندر تازه مسلمان هلندی 
جستجو کرد. پدر اسکندر، آمود وان دورن اس��ت که سیاستمدار هلندی بود که 
سابقاً مواضع نژادپرستانه و البته اسالم ستیزانه داشت اما باالخره به اسالم گروید. 
اسکندر نیز همچون پدر راه مسلمانی در پیش گرفت. اسکندر پس از مطالعه قرآن 
در ماه آوریل به اسالم گروید. پدر او پیشتر عضو حزب دست راستی و افراطی آزادی 

هلند بود. اسکندر جزء ۳7 نفری بود که در کنفرانس صلح دوبی به اسالم گرویدند. 
۴- جنیفر گرات، خواننده آمريکايی 

جنیفر گرات خواننده زن آمریکایی که پس از شرکت در فستیوال آواز جهان عرب به 
اسالم عالقمند شده بود، در ژانویه مسلمان شد. این خواننده ۲۳ ساله اهل بوستون 

به مراکش رفته تا زبان عربی را هم یاد بگیرد. 
۵- ماکسین باتی، سیاستمدار جوان فرانسوی 

ماکسین تا قبل از اینکه از حزب دست راستی و افراطی جبهه ملی فرانسه به رهبری 
لوپن اخراج شود عضو این حزب بود و مانند آنها ضدمهاجرت بود. او با عضویت در 
همین حزب به شورای یک شهر در حومه پاریس هم راه یافت. وی در اکتبر به اسالم 
گروید و به خاطر ضبط و ارسال یک فیلم از ویژگی های صلح دوستانه قرآن و نیز 

اسالم آوردن خود به هم حزبی های سابقش مشهور شد. 
۶- فرانسیس براسی، مربی فوتبال فرانسوی 

براس��ی که پیش��تر یک بازیکن مطرح فوتبال در فرانس��ه بوده اکنون مربی یک 
تیم فوتبال در لیگ الجزائر اس��ت و در همان جا هم مسلمان شده است. مسلمان 
ش��دن او در ماه آوریل اتفاق افت��اد. وی از س��ال ۲۰۰۳ در تیم های مراکش��ی و 
 تونس��ی هم مربیگری کرده و در همین مدت با اس��الم و آموزه های آن آشنا شده

 است. 
۷- امه که ازوگو، فوتبالیست نیجريه ای 

این فوتبالیست حرفه ای و سابق تیم ملی نیجریه که سابقه حضور در جام جهانی را 
نیز در پرونده خود دارد در ژانویه به اسالم گروید. ازوگه ۴۶ ساله با مطالعه زندگانی 
پیامبر گرامی اسالم به این دین مبین گروید و نام خود را به مصطفی تغییر داد. وی 
پیامبر اسالم را بزرگترین رسول خداوند می داند و می گوید دین اسالم زندگی وی 

را عوض کرده است. 

۸- يک تیم فوتبال کامرونی 
در ماه سپتامبر کل اعضای یک تیم فوتبال کامرونی در دوبی به دین اسالم گرویدند. 
همه اعضای تیم از ایتام، بی خانمانان و افراد تهی دست کامرون بودند. آنها در یک 
سفر آموزشی به دوبی به اسالم روی آوردند. نوع رفتار هم تیمی ها و مربیان مسلمان 

آنها در اسالم آوردن اعضای این تیم نقش به سزایی داشته است. 
۹- تماشاگران جام جهانی 

درهنگامه برگ��زاری جام جهان��ی فوتب��ال ۲۰۱۴ در برزیل نیز تع��داد زیادی از 
تماشاگران به دین اسالم گرویدند. در ماه جوالی دست کم ۱۹ تماشاگر این بازی ها 
مسلمان شدند. گروه های مختلف اسالمی به این بازی ها اعزام شدند تا کار تبلیغی 

رادر میانه جام جهانی به اجرا درآورند.

سلبريتی های جهان که سال  2۰1۴ مسلمان شدند

دستگاه قضايی 
مفتخر است که از 
انبوه فحاشی ها، 

توهین ها و افتراها 
نهراسید و به خوبی 

مقاومت کرد و از 
اين به بعد نیز در 
مقابل فتنه گران 
و تمام کسانی که 
بخواهند جريان 

فتنه را احیا کنند 
مقتدرانه خواهد 

ايستاد



يادداشت
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در مصرف روغن و نمک تجدیدنظر کنید

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان

تاثیر زمینه سازی برای اشتغال زندانیان در کاهش  بزهکاری

یک متخصص تغذیه گفت: الزم است در مصرف روغن و نمک در وعده های غذایی 
تجدیدنظر شود، چرا که عامل مهم در بروز بیماری های قلبی و عروقی هستند.

زیرا غذاهای حاوی نمک و مصرف چربی ها از عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری  های 
قلبی و عروقی هستند.

3

No. 1484   | jan 3  ,2015  |  8 Pages

مهمترین داروه��ای بیم��اران پیوندی کش��ور از جمله 
»سلسپت و ساندیمون« برای دارندگان دفترچه خدمات 
درمانی )بیمه سالمت ایرانیان( رایگان شد. این در حالی 

است که برای بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
نیز از ماه های قبل هزینه این دو قلم دارو رایگان شده بود.

در این راس��تا یکی از بیمارانی که از گرانی و حتی برخی 
کمبودهای دارویی در گذش��ته گالیه می کرد می گوید: 
نوبت قبلی ک��ه برای تهیه ای��ن داروها ب��ا دفترچه بیمه 
خدمات درمانی اقدام ک��رده بودم در ح��دود 500 هزار 
ریال هزینه کردم ولی ای��ن بار تم��ام هزینه های این دو 
قلم دارو رایگان شد.همچنین در این باره داریوش آرمان 
معاون ارتباط��ات و بین الملل انجم��ن خیریه حمایت از 
بیماران کلیوی با تایید و صحت ای��ن رویداد عنوان کرد: 
با رایگان شدن داروهای »سلسپت و س��اندیمون« برای 
بیماران پوش��ش بیمه خدم��ات درمان��ی؛ دو قلم داروی 
دیگر بیماران دیالیزی نیز ش��امل »اپرکس و ونوفر« نیز 
به صورت رایگان به آنان عرضه می ش��ود.این درحالی بود 
که در خردادماه امسال داروی اپرکس )تولید داخل( 18 
هزار و 400 تومان و داروی ونوفر نیز 25 هزار تومان قیمت 
 داش��ت که بیمه ها مقداری از هزینه ه��ای آن را پرداخت 

می کردند.0

    معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، یکی از مش��کالت شهرها را باال 
بودن میزان پسماند بیان و اعالم کرد: میزان پسماند در 

کشورمان 5 برابر کشورهای توسعه یافته است.
محمد امام��ي امین با بی��ان این مطل��ب افزود:حجم 
پسماند در کشورمان 5 برابر کش��ورهاي توسعه یافته 
است که کاهش آن عالوه بر کمک به کاهش مشکالت 
زیس��ت محیطي و ش��هري، در پایین آوردن هزینه ها 

تأثیرگذار است. 
معاون س��ازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور 
همچنین درمورد ترافی��ک و هواي آلوده در ش��هرها 
نی��ز گف��ت: محدودیت ه��اي گس��ترده اي در حوزه 
حمل ونقل وجود دارد. میزان مصرف سوخت خودروها 

با استانداردهاي یورو4همخواني ندارد. 
وي تأکید کرد: براي ایجاد ش��هر و هواي سالم، ناوگان 
حمل و نقل باید به س��مت کاهش سوخت و استفاده از 

سوخت استاندارد حرکت کند. 
امامي امی��ن اضافه ک��رد: توج��ه ویژه ش��هرداري ها 
به بح��ث گردش��گري، موض��وع مهم الیح��ه درآمد 
 پایدار اس��ت که در ش��رایط کنوني در دولت بررس��ي 

مي شود.

درحالی ک��ه انتخاب نام مناس��ب برای فرزند شناس��نامه 
فرهنگی والدین و نش��انه سلیقه س��الم خانواده است، این 
روزها شاهد نامهایی بر کودکان هستیم  که نه تنها مفهومی 
ندارند حتی تلفظ آنها هم کار سختی است.هر موجودی در 
عالم هستی نام و نشانی دارد که با آن خوانده می شود و برای 
هرچیزی از قبیل گیاهان، حیوانات، جمادات و غیره داشتن 
نامی که مشخصه آن از دیگری باش��د، ضرورت دارد.برای 
انسان که اشرف مخلوقات اس��ت نیز باید نامی برتر از دیگر 
موجودات انتخاب ش��ود و نام باید فراخور شرافت و کرامت 
انسانی او باش��د و منظور از نام زیبا نامی است که از دیدگاه 

شرع پسندیده و دارای معانی نیکو باشد.
اما مسلم است که انتخاب اسم برای کودک یکی از هیجان 
انگیزترین فعالیت ها قبل از تولد ن��وزاد و یکی از مهمترین 
تصمیمات خانواده است اما متأسفانه با اینکه فرهنگ اسالم 
غنی و گسترده است، در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که 
خانواده ها تحت تأثیر فرهنگ بیگانه اسامی کاماًل بیگانه را 

برای فرزندان خود انتخاب می کنند.
در همین خصوص یک جامعه  شناس با بیان اینکه هنگامی 
که نوزاد توانایی انتخاب اسم نداشته پدر و مادر باید متناسب 
با ویژگی های فرهنگی و اعتقادی جامعه ای که فرزند در آن 
بزرگ می شود، نامی برای او برگزینند، عنوان کرد: در جامعه 
ما انتخاب اسامی اسالمی و ایرانی و نام هایی که معانی زیبا را 

به ذهن القا می کنند، مناسب است.

منیره عباسی با اش��اره به عواقب انتخاب نام های نامناسب 
اذعان کرد: دچار عقده حقارت ش��دن، مش��کالت روحی و 
روانی، گوشه گیری و خجالت کشیدن از عمده عواقب انتخاب 

نام های نامناسب است.
وی با بیان اینکه بعضی از والدین فکر می کنند که تکراری 
بودن اسامی از در چش��م بودن و دیده ش��دن فرزندانشان 
می کاهد، عن��وان کرد: تازه ب��ودن اس��امی در صورتی که 
متناس��ب با معیارهای فرهنگی و دینی جامعه باشد خوب 

است.
عباس��ی با تاکید بر اینکه جدید بودن ن��ام، دلیل بر خوب 
بودن آن نیس��ت چرا که ممکن اس��ت نامی ب��ا وجود تازه 
بودن تصوری غلط را به ذه��ن دیگران القا کند، عنوان کرد: 
اسامی خود به خود جایگاه افراد را در اجتماع انتخاب و ثابت 

می کنند.

سعید ستادیان گفت: آمار اعتیاد خانم ها در کشور افزایش 
یافته و روند آن به دلیل الغر شدن بیشتر شده است.

دیده می شود آمار مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور 
افزایش یافته و جوانان زیادی را در دام خود گرفتار کرده 
است. طبق گزارشاتی از گفته کارشناسان، افزایش اعتیاد 

میان خانم ها بیش از گذشته شدت یافته است.
س��عید س��تادیان رییس کارگروه کاهش تقاضای مواد 
مخدر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: علل های 
زیادی از جمله  بحران های شخصیتی، مشکالت اقتصادی، 
مشکالت ژنتیکی، مسایل عش��قی برای گرایش افراد به 
س��مت مواد مخدر وجود دارد و همچنین کسانی که در 
خانواده مشکالت افس��ردگی، اعتیاد و طالق دارند، عازم 
این راه می شوند و افرادی هم که این مشکالت را ندارند به 

خاطر کنجکاوی و لذت به سمت اعتیاد می روند. 
 وی در  خصوص رنج سنی معتادین افزود: اعتیاد رنج سنی 
مشخصی ندارد ولی بنا بر تجربه و آمار می توان فهمید که 

بیشتر معتادان در رنج سنی 25 تا 35 سال قرار دارند.
 وی در ادامه گفت:  متاسفانه اعتیاد در کشور افزایش یافته، 
به طور فرض اگر قبال آمار اعتیاد 5درصد بوده، هم اکنون 
25درصد است.  سعید ستادیان با اشاره به اینکه، مصرف 
شیشه در میان خانم ها شیوع یافته و افسردگی، شکست 
عشقی از همه مهم تر چاقی بهانه ای شده تا به سمت این 
مواد روی آورند،  بیان داشت: زمانی که خانم  ها تحت تاثیر 

چاقی هستند طبق پیش��نهاد اطرافیان)دوستان ناباب( 
برای الغری، ماده مخدر شیشه را مصرف می کنند

به گفته وی، در برخی از خانم ها  3 روز اول مصرف شیشه 
وزنش��ان کاهش پیدا می کن��د و به ص��ورت ناآگاهانه به 
دلیل وابس��تگی ایجاد ش��ده، دچار اختالل ش��خصیت، 
توهم، بی خوابی و... می ش��وند و باید ب��رای درمان تحت 
نظر پزش��کان قرار بگیرند.این کارشناس ضمن تاکید بر 
این موضوع که بیشتر خانم های قربانی در آرایشگاه های 
زنانه فریب دوستان ناباب را می خورند، اظهار داشت:  مواد 
مخدر امروز دارای ناخالصی های بیش��تری است، زیرا که 
قیمت خال��ص آن روز به روز درحال افزایش اس��ت. این 
ناخالصی ها را طوری اضافه می کنند که رنگ، مزه، طعم و 
بوی مواد مخدر تغییر پیدا نکند چراکه در غیر این صورت 

قاچاقچیان به خوبی فروش نمی کنند. 

چرا برخی والدين فکر می کنند نام فرزندشان بايد “تک و تازه” باشد

آثار انتخاب نام های نامعقول بر کودک
مسايل عاشقانه يکی از داليل گرايش جوانان به مواد 

خانم ها بیشتر در آرايشگاه ها فريب می خورند

زباله سازی  ايرانی ها ۵ برابر کشورهای توسعه يافته مهمترين داروی بیماران پیوندی رايگان شد
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ديوار تخريب شده در دانشگاه هنر 
ارزش تاريخی نداشته است

سرپرس��ت پایگاه نقش جهان در رابطه با تخریب بخش��ی از 
ساختمان توحید خانه دانشگاه هنر اصفهان گفت: این بخش 
هیچ ارزش تاریخی خاصی نداشته است و با هماهنگی پایگاه 
تخریب شده است.فریبا خطابخش افزود: بخش تخریب شده 
دو تیغه الحاقی سیمانی و جدید بوده است که چند سال پیش 
توسط مسووالن  دانش��گاه لحاظ شده بوده اس��ت و امروز به 
صالحدید آنها تخریب شده اس��ت. فریبا خطابخش در پاسخ 
به دلیل ممانعت از این جریان با وجود نداشتن ارزش تاریخی 
آن افزود: ما قبال در جریان موض��وع بودیم اما فعال ازادامه کار 
ممانعت کردیم تا با نظر مدیر کل اداه میراث فرهنگی استان 

اصفهان دستورادامه کار داده شود. 
وی با اشاره به جنجال سازی برخی از افراد در این جریان گفت: 
مسووالن،اعضاء و اساتید دانشگاه هنر خود بخشی از تشکیالت 
فنی میراث فرهنگی اصفهان هستند و به هیچ عنوان اقدامی 

آسیب زننده در این جریان انجام نمی دهند. 

 اثبات وجود گونه سگ آبی
 در زيستگاه  آبی گلپايگان

رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت گلپای��گان گفت: با حضور 
کارشناسان محیط زیست کشور و به همت انجمن دوستداران 
و حافظان می��راث فرهنگی گلپایگان وجود گونه س��گ آبی در 

زیستگاه  آبی گلپایگان به اثبات رسید.
 قاس��م حس��ومی اظهار کرد: پس از آگاهی انجمن دوستداران 
و حافظ��ان می��راث فرهنگ��ی گلپای��گان از وج��ود گونه مهم 
حی��ات وح��ش  در زیس��تگاه های آب��ی شهرس��تان گلپایگان 
مکاتبات زیادی با س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور و 
اداره حفاظ��ت از محیط زیس��ت شهرس��تان گلپایگان صورت 
 گرف��ت ک��ه ای��ن پیگیری ها منج��ر به حض��ور کارشناس��ان 
 محیط زیست کشور در سد کوچری، زیستگاه این گونه حیوان

 آبی شد.

اصفهانی ها بیش از 9۵ هزار واحد 
خون اهدا کردند

مردم استان اصفهان در 9 ماه گذشته بیش از 95 هزار واحد خون 
به نیازمندان اهدا کردند.

 روابط عمومی اداره کل انتقال خون اصفهان اعالم کرد: تا پایان 
آذر سال جاری بیش از 124 هزار و 877 نفر برای اهدای خون به 

مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند. 
این روابط عمومی اضافه کرد: از ای��ن تعداد 95 هزار و 245 نفر 
موفق به اهدای خون ش��دند.بر اساس این گزارش، 55 درصد از 
این افراد، اهدا کنندگان مستمر هستند.) اهدا کننده مستمر به 
اهداکننده ای اطالق می شود که حداقل سالی دو بار خون اهدا 
می کند(.اداره کل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه 
26 درصد از اهداکنندگان خون استان را اهدا کنندگان باسابقه 
تشکیل می دهند، اضافه کرد: 19 درصد نیز اولین بار خون اهدا 
کردند.این اداره کل بیش��ترین فراوانی اهدای خون در اس��تان 

اصفهان در 9 ماه گذشته را در گروه خونی O مثبت اعالم کرد.

 شناسايی 3206 دانش آموز
 بازمانده از تحصیل 

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
یکی از علل عدم استقبال والدین بی سواد از آموزش های سوادآموزی 
این است که متاسفانه خدمات ارایه شده به افراد با سواد و بی سواد 
تقریباً یکسان است.محمد براتی با اشاره به اینکه طرح سواد آموزی 
والدین بی سواد در سال تحصیلی جدید در حال اجراست، اظهار کرد: 
طبق آمار اعالم شده 24 هزار و 340 نفر از والدین دانش آموزان استان 
اصفهان، بی سواد هستند.وی با بیان اینکه از طریق پاالیش های اولیه 
11 هزار و 283 نفر از والدین بی سواد دانش آموزان شناسایي شده اند، 
افزود: خوشبختانه توانستیم در سال تحصیلی جاري تعداد سه هزار و 
437 نفر از والدین بی سواد را در کالس های سواد آموزی جذب کنیم.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
یکی از علل عدم استقبال والدین بی سواد از آموزش های سوادآموزی 
این است که متاسفانه در ایران خدمات ارائه شده به افراد با سواد و 

بی سواد تقریبا یکسان است.

چرا مردان زودتر از زنان می میرند؟
بر اس��اس نتایج پژوهش جدید مرکز روبرت کوخ آلمان، مردان 
به علت این که کمتر از زنان به س��المتی خود توجه می کنند و 
بیش��تر از زنان به اعتیاد گرایش دارند و ورزش کافی نمی کنند، 
زودتر می میرند.روزنامه آلمانی فرانکفورتر الگماینه در گزارشی 
نوشت: تحقیق مرکز روبرت کوخ آلمان بیانگر آن است که مردان 
در اواسط عمر خود نسبت به زنان از سالمت کمتری برخوردارند 

و در نهایت زودتر از زنان می میرند.
مرکز روبرت کوخ با انتشار گزارش��ی درباره وضعیت بهداشت و 
س��المت مردان، به افزایش نرخ مرگ و می��ر زودرس مردان به 
ویژه بین 35 تا 65 سالگی پرداخته و علت این امر را بی توجهی 
مردان به س��المتی خود و پرداختن آنها به ام��ور تهدید کننده 

سالمتیشان،عنوان کرده است.
براس��اس این گزارش علی رغم کاهش استفاده از توتون، بازهم 
ش��مار مردان معتاد به س��یگار به ویژه در می��ان خانواده های 
محروم بسیار بیش��تر از زنان اس��ت که یکی از نتایج آن شیوع 
سرطان مهلک ریه است.این گزارش می افزاید: شماری از مردان 
مش��روبات الکلی به میزان خطرناک می نوش��ند و نیز مردان و 
بویژه جوانان بسیار بیشتر از زنان مواد مخدر غیر مجاز، مصرف 
می کنند.این گزارش رون��د فزاینده چاقی، دیاب��ت و باالبودن 
فشار خون در مردان را نیز از دیگر عواملی عنوان کرده است که 
س��المت مردان را تهدید می کند.بر اساس این گزارش با وجود 
این که دو س��وم مردان ورزش می کنند اما تنها یک چهارم آنها 
فعالیت جسمی کافی دارند و س��بک زندگی در این میان نقش 
مهمی ایفا می کند.این گ��زارش می افزاید: مردان��ی که بعد از 
30 سالگی به تنهایی زندگی می کنند در مقایسه با کسانی که 
شریک زندگی دارند، بیش��تر در معرض خطر های بهداشتی و 

سالمتی قرار دارند.

برای کاهش آلودگی هوا

فعالیت واحدهای ريخته گری 
در شهر متوقف می شود

اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان اصفهان، 
ش��هرداری های مناطق پانزده گان��ه اصفهان را به 
شناس��ایی، پلمپ و جلوگیری از فعالیت واحد های 

ریخته گری در این کالنشهر ملزم کرد.
 با توجه به احتمال بروز مخاطرات زیس��ت محیطی 
ناشی از پایداری هوا و تش��دید آلودگی در کالنشهر 
اصفهان، ش��هرداری های پانزده گانه شهر اصفهان 
ملزم به جلوگیری از فعالیت واحد های ریخته گری 

در سطح شهر شدند.
کوره های ریخت��ه گری س��نتی در داخل محدوده 
قانونی ش��هر اصفهان و در مجاورت منازل مسکونی 
قرار دارد و از سوخت » مازوت « و قراضه فلزی آغشته 
به رنگ و روغن به عنوان مواد اولیه مصرفی استفاده 
می کنند که این عمل س��هم بس��زایی در تش��دید 

آلودگی هوا دارد.
اداره محیط زیس��ت زیست شهرس��تان اصفهان در 
راستای رسیدگی به ش��کایات متعدد شهروندان و 
نیز ل��زوم برخورد قانونی و منطقی در راس��تای رفع 
و کاهش آلودگی حاص��ل از فعالیت ای��ن واحدها، 
شهرداران 15 منطقه اصفهان را به شناسایی، پلمپ 
و جابه جایی واحدهای مذکور ب��ه محل های مجاز 

ملزم کرد.
اس��تقرار واحدهای مذکور داخل مح��دوده قانونی 
شهر، مغایر با ضوابط و معیار های استقرار واحدهای 
 صنعتی )مصوبه ماه تیر س��ال 90 هی��ات وزیران(

 است.
اصفهان از نظر آلودگی هوا روزهای س��خت و نفس 
گیری را می گذراند، به طوری که به گفته مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اصفهان روزهای هوای پاک 
اصفهان از تهران و سایر کالن ش��هرهای کشور هم 

کمتر است.
حمید ظهراب��ی همچنین گفته ب��ود: صنایع بزرگ 
اصفهان همه تالش��ی که برای کاه��ش آلودگی هوا 
انجام ش��ده بود را به دلیل اس��تفاده از مازوت به باد 

دادند.
افزایش آلودگی ه��وای اصفه��ان در دو هفته اخیر 
مسووالن استان را با نگرانی مواجه ساخته به طوری 
که اس��تاندار اصفهان خواستار تش��کیل کمیته ای 
برای بررس��ی احتمال مص��رف م��ازوت و گازوییل 
 به جای گاز توس��ط صنای��ع به وی��ژه صنایع بزرگ 

شد.

بهبود فضای فیزیکی زندانیان نیازمند حمایت خیران

   

مدیرک��ل زندان ه��ا و اقدام��ات 
تامین��ی و تربیتی اس��تان اصفهان 
گفت: همچنان ب��رای بهبود فضای 
 فیزیک��ی و اس��کان زندانی��ان نیازکند حمای��ت خیران

 هستیم.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، رمضان امی��ری در 
نشس��ت هیات مدی��ره و هی��ات امنای خی��ری حضرت 
ام��ام موس��ی کاظ��م )ع( اظه��ار داش��ت: 55 درصد از 
 زندانیان اس��تان اصفه��ان متاهل و 45 درص��د نیز مجرد 

هستند.
وی اف��زود: 20 درصد از زندانی��ان مجرد اس��تان نان آور 
خانه ب��وده و در حال حاضر در بند هس��تند ک��ه با حضور 
 آنها در زندان مش��کالتی برای خانواده ش��ان ایجاد شده

 است.
مدیرکل زندان های استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه 
خداوند در قرآن کریم احی��ای یک نفس را به منزله حیات 
جامعه دانسته است، ابراز داشت: امام خمینی )ره( و رهبر 
معظم انقالب نیز دیدگاهی تربیتی نسبت به زندانیان دارند 
و بر این اساس خیریه امام موسی کاظم )ع( برای اولین بار 
در کشور به منظور کمک به بهبود فضای فیزیکی و اسکان 
زندانیان و کمک ب��ه ارتقای وضعیت بهداش��تی، رفاهی، 
تحصیلی، افزایش آگاهی مذهبی، اجتماعی، فرهنگی در 

سال 89 افتتاح شد.

وی با اش��اره به اینکه پس از تدوین و تصویب اساس��نامه 
توسط هیات موسس این خیریه با شماره 3412 ثبت شده 
است، افزود: همچنین خیریه در زندان های تابعه خمینی 
 شهر، ش��هرضا، گلپایگان، فریدن، خوانس��ار، زرین شهر

 راه اندازی شده است و در آینده نزدیک در تمام استان های 
کشور راه اندازی می شود.

امیری ب��ا ارایه عملک��ردی از فعالیت خیریه امام موس��ی 
کاظم )ع( به زندانیان و خانواده های آنها در استان اصفهان 
بیان داشت: مشارکت در احداث بیمارستان 40 تختخوابه 
شهدای هفتم تیر زندان مرکزی به ارزش دو میلیارد و 500 
میلیون ریال، مش��ارکت در احداث خواب��گاه 800 نفره و 
مجموعه فرهنگی پیشرفته به مس��احت 800 متر مربع و 
حمام 80 دوش��ه زندان مرکزی اصفهان از جمله اقدامات 
صورت گرفته با همک��اری این خیریه در زن��دان اصفهان 

بوده است.
وی س��اخت موتورخانه حمام عمومی و اهداء دو دستگاه 
آمبوالنس توسط مجتمع فوالد مبارکه را از دیگر اقدامات 
حاصل از تالش های صورت گرفته در خیریه امام موس��ی 
کاظم )ع( ب��رای زندانیان اصفه��ان دانس��ت و ادامه داد: 
اهدای دو دس��تگاه آمبوالنس، خریداری و نصب آسانسور 
در بیمارستان شهدای هفتم تیر، اهدای وسایل و کاالهای 
غیرنقدی توس��ط خی��ران، افتتاح مهدک��ودک حضرت 
علی اصغر)ع( با مش��ارکت خی��ران ویژه کودک��ان زندان 

نسوان، مشارکت خیران در ساخت زندان جدید نسوان با 
پرداخت بیش از 130 میلیون تومان، مشارکت در تجهیز 
خوابگاه های زندان جدید نس��وان، راه ان��دازی 21 واحد 
 برای مالقات ش��رعی از جمله دیگر فعالیت های این مرکز 

بوده است.
 امیری ادامه داد: رفع حکم قصاص و اخذ رضایت ش��کات 
برای 10 نفر از زندانی��ان با پرداخ��ت800 میلیون ریال، 
 بازگش��ت 520 زندانی ب��ه آغ��وش خانواده ب��ا پرداخت

 2 میلیارد و 200 میلیون تومان ب��ا حضور خیران از دیگر 
موارد کارهای خیریه امام موسی کاظم )ع( بوده است ضمن 
اینکه 110 میلیون تومان توسط اتاق بازرگانی اصفهان برای 
شروع عملیات س��اختمانی کابین مالقات زندان مرکزی 

تدارک دیده شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی 
نیازه��ای زندانیان اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: در 
ح��ال حاضر بهب��ود فضای 
فیزیکی زندان های اس��تان 
مهم تری��ن نی��از این بخش 
است و در این راستا خیران 
باید توجه بیش��تری داشته 

باشند.
مدیرکل زندان های اس��تان 
اصفه��ان وجود مش��کالتی 
بهداش��تی درمانی را نیز از 
دیگر چالش های موجود در 
زندان های اس��تان اصفهان 
دانس��ت و بی��ان داش��ت: 
اعتبارات تخصیص یافته به 

استان برای درمان و سالمت زندانیان استان کافی نیست و 
در این راستا خیران باید به این امر توجه ویژه داشته باشند.

وی با اش��اره به اینکه بیمه سالمت ش��امل حال زندانیان 
نمی شود، گفت: بر این اس��اس اداره کل زندان های استان 
 2 میلی��ارد تومانی به بیمارس��تان های اصفه��ان بدهکار

 است.
امیری تاکید کرد: همچنین زندان نسوان اصفهان با وجود 
300 زندانی زن از وجود یک پزشک زنان و زایمان محروم 

هستند.
وی با اشاره به نیاز به ایجاد شغل برای گذران روزهای زندان 
توسط زندانیان تاکید کرد: مشغول کردن زندانیان به کار 
در طول روز موجب آرامش آنها می شود و تاثیر زیادی در 

کاهش بزه ها دارد.

گروه 
جامعه

20 درصد از 
زندانیان مجرد 
استان نان آور 
خانه بوده و در 

حال حاضر در بند 
هستند که با حضور 

آنها در زندان 
مشکالتی برای 

خانواده شان ايجاد 
شده است



يادداشت

تشکیل کمیته امنیت اشتغال 
دراصفهان

نشست انجمن صنفی هیات امناهای ش��هرک های صنعتی 
اصفهان با مجتمع سراسری هیات امناهای تهران و استان ها 

در شهرک صنعتی اشترجان برگزار شد.
دبیر انجم��ن صنفی هیات امناهای ش��هرک ه��ای صنعتی 
اصفهان در این جلس��ه بیان ک��رد: در گردهمای��ی های این 
انجمن ها باید مس��ایل و مشکالت ش��هرک ها مطرح شود تا 

تصمیمات الزم برای رفع آن گرفته شود. 
محمد اقارب پرست با اشاره به مشکالت و چالش های صنایع 
در شهرک ها، گفت: مالیاتی که توسط شهرک ها به شهرداری 
پرداخت می ش��ود باید به ش��رکت های خدماتی ش��هرک 
 ها اختصاص یابد تا در خود ش��هرک ها هزینه ش��ود چراکه 

شهرک های صنعتی از قانون شهرداری ها مستثنا هستند.
اقارب پرس��ت با گالیه از نحوه تحویل و تحول ش��رکت های 
خدماتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی، بیان کرد: تاخیر در 
تکمیل زیرساخت ها در ش��هرک ها هم از دیگر چالش هایی 

است که صنایع در شهرک ها با آن روبرو هستند. 

موفقیت گاز استان در سیستم 
مديريت انرژی 

 شش��مین دوره ممی��زی  مراقبت��ی سیس��تم مدیری��ت
 ) HSE-MS ( و دومی��ن ممیزی سیس��تم مدیریت انرژی

) ISO 50001( این شرکت با موفقیت به پایان رسید.
 این ممی��زی مراقبتی ب��ه مدت س��ه روز از 6 ت��ا8  دی ماه 
سالجاری توسط شرکت IMQ در کلیه بخش های ستادی 
و ادارات تابعه  با موفقیت  انجام  ش��د ک��ه حاصل آن  تمدید 

گواهینامه های مذکوربود.
گفتنی است، استقرار دو سیس��تم مدیریتی مذکور در ادامه 
سیاست های سازمان در راستای اهداف استراتژیک، ارتقای 
سطح بهداش��ت  و ایمنی کارکنان و صیانت از محیط زیست 

بوده است.
 در شش��مین دوره ممی��زی مراقبت��ی سیس��تم مدیری��ت

 HSE-MS، تمامی الزمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
شرکت گاز استان اصفهان  در راستای، مدیریت  وکنترل هدر 
روی انرژی در کلیه س��اختمان ها،  تاسیس��ات، ایستگاه ها، 
هیترها، موتور خانه و همچنین  ایمن سازی اجرای پروژه ها، 
شبکه ها و خطوط انتقال مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

 قیمت قطعی دنا؛ ۴۱ میلیون و
 ۹۰۰ هزار تومان

عضو ناظر ش��ورای رقابت با تش��ریح جزییات جلس��ه شورا 
گفت: در این جلس��ه اعتراض ایران  خودرو نس��بت به قیمت  
تعیین شده برای خودرو دنا از سوی شورای رقابت مطرح و در 
نهایت،نظر شورا مبنی بر عدم بازنگری در قیمت  این خودرو 

اعالم شد.
  نادر قاضی پور با تشریح جزییات ، اظهار داشت: نماینده ایران  
خودرو هفته گذشته در جلسه ای با رییس شورای رقابت اسناد 
و مدارکی را در مورد قیمت تمام شده تولید دنا ارایه کرده بود 
که در جلسه شورای رقابت، در این مورد بحث شد و در نهایت، 
اعضای شورا بر عدم بازنگری در قیمت گذاری دنا تأکید کردند.

وی ادامه داد: اعضای شورای رقابت بر قیمت تعیین شده برای 
دنا تأکید دارند و تجدید نظ��ری در قیمت این خودرو صورت 
نخواهد گرفت.قاضی پور افزود: مرکز ملی رقابت، قیمت جدید 
دنا را اعالم خواهد کرد.ایران خودرو خواستار قیمت گذاری 48 

میلیون تومانی برای خودروی دنا بود.

 سرنوشت نامعلوم طال در
 روزهای آينده 

هوش��نگ شیش��ه بران رییس اتحادیه طال و جواهر اس��تان 
اصفهان گفت: باال رفتن شاخص دالر در مقابل ارزهای معتبر 
بین المللی در روزهای پایانی سال میالدی به باالترین سطح 
در ۹ سال گذشته رس��ید. ارزش یورو در برابر دالر بار دیگر با 

کاهش روبه رو شده است . 
 وی با اش��اره ب��ه اینکه می��زان مب��ادالت ط��ال در بازارهای

 بین المللی به علت تعطیالت کریسمس تا حد زیادی کاهش 
یافته اس��ت افزود:عوامل عمده ای که طال را در سال گذشته 
میالدی تحت تاثیر قرار داد کندی روند رش��د اقتصاد چین 
،ژاپن و اتحادیه اروپا بود.کاه��ش قیمت نفت نیز تاثیر زیادی 

بر روند طال داشت.
شیشه بران تاکید کرد:هند با لغو محدودیت واردات طال بازار 

را غافلگیر کرد.
وی با اش��اره به اینکه بزرگترین عامل موثر در سراس��ر سال 
نوس��ان پیوس��ته ارزش دالر بود افزود: انتظار می رود چین 
دومین مصرف کننده طال در سال ۲015 حضور فعالتری در 

عرصه خرید فیزیکی طال داشته باشد.
وی در عین حال افزود: با توجه به تحوالت رخ داده نمی توان 
پیش بینی کرد طال در روزهای آینده چگونه مسیری را طی 

خواهد کرد.

اجرای برنامه تعمیر نیروگاه ها
از ابت��دای دوره تعمیر نیروگاه های کش��ور در س��ال جاری 
تاکنون، حدود 45 درصد کل برنامه تعمیر نیروگاه ها به پایان 
رسیده اس��ت.از ابتدای دوره تعمیر نیروگاه های کشور که از 
15 ش��هریورماه آغاز ش��ده، تاکنون عملیات تعمیر 4۳ هزار 
و 1۹۲ مگاوات ظرفی��ت نیروگاهی معادل 44.۹4 درصد کل 
برنامه تعمیر نیروگاه ها اجرا شده است.بر این اساس، تاکنون 
عملی��ات تعمیر 6۹۳6 م��گاوات ظرفی��ت نیروگاهی معادل 
48.۷1 درصد مجموع برنامه تعمیر اساس��ی نیروگاه ها و ۳6 
هزار و ۲56 مگاوات ظرفیت نیروگاهی معادل 44.۲۹ درصد 

مجموع برنامه تعمیر دوره ای انجام گرفته است.
براساس این گزارش، هم اکنون 4۳۳4 مگاوات از برنامه تعمیر 
اساسی و ۳۲۹5 مگاوات نیز از برنامه تعمیر دوره ای نیروگاه ها 
در حال اجرا است.برنامه تعمیر نیروگاه های کشور همه ساله 
با پایان یافتن پیک مصرف برق در تابستان آغاز می شود و تا 

نزدیک شدن به اوج مصرف برق در سال بعد ادامه می یابد.

 جزيیات تغییر تعرفه های
 تلفن ثابت

وزیر ارتباطات درب��اره تغییر تعرفه های تلفن ثابت 
خاطر نش��ان کرد: کس��ی نگفته که قصد افزایش 
این تعرفه ها را داریم بلکه م��ا می خواهیم تعرفه ها 

متعادل شود.
محمود واعظی در پاسخ به این سوال که با توجه به 
تاکید دولت یازدهم و به ویژه وزیر ارتباطات مبنی 
بر باال نرفت��ن تعرفه های ارتباطی و فش��ار نیامدن 
به مردم همچنان ب��ه نظر می رس��د در این دولت 
بیشترین امتیازات برای اپراتورها در نظر گرفته شده 
و اپراتورها نه تنها مجاز به ارایه  خدمات نس��ل های 
باالتر که منجر به سوددهی بیشتر برای آنها می شود 
شده اند بلکه براس��اس مجوز های وزارت ارتباطات 
در نهایت توانس��ته اند تعرفه ه��ای مختلف خود را 
افزایش دهند اظهار ک��رد: این که م��ا مجوز ورود 
به نس��ل های باالتر ارتباطی را به اپراتورها داده ایم 
اگرچه امتیازی برای آنها محس��وب می شود و کار 
آنها وسعت پیدا می کند اما در حقیقت با ارایه این 
مجوزها قصد ما آن است که برای مردم امکانی ایجاد 
ش��ود که از تکنولوژی های روز دنیا عقب نماند و از 
خدماتی که در کش��ور های دیگر استفاده می شود 

مردم ایران نیز استفاده کنند.
وزیر ارتباط��ات ادام��ه داد: در گذش��ته مجوز به 
تکنولوژی داده می شد، اما ما برای این که اپراتورها 
مجاز باشند با س��رمایه کمتر، خدمات متنوع تری 
را به مردم ارای��ه کند تکنول��وژی را آزاد کرده و به 
اپراتورها مجوز دادیم که به نس��ل های باالتر ورود 

کنند.
واعظی همچنین عن��وان کرد: براین اس��اس فکر 
می کنم در کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات و 
وزارت ارتباطات مهم ترین هدف آن است که مردم 
بتوانند از امکاناتی که ما را به س��مت ش��بکه ملی 
اطالعات و دولت الکترونیک پیش می برد به تدریج 

بهره مند شویم.
وزیر ارتباط��ات همچنین اظهار کرد: قرار نیس��ت 
در کش��ور تمام امور به دس��ت دولت انجام ش��ود 
چرا ک��ه بخ��ش خصوصی ت��وان انج��ام کارهای 
بزرگی را دارد ک��ه اگر قرار باش��د دوام بیاورد باید 
به این حیطه ها ورود پیدا کند. ما نیز در تصمیمات 
خود هم مالحظه م��ردم را می کنی��م و هم بخش 
خصوصی را مورد توجه قرار می دهیم و در این میان 
طبیعی است که گاهی مردم و اپراتور فکر کنند در 

تصمیم گیری به آنها فشار وارد می شود.

۴
ایران و ترکیه  پیش تاز درآسیا

جمیل چاکارمدیر عامل ش��رکت کارکس ترکیه یکی از بزرگترین شرکت های 
تأمین کننده مواد اولیه پالستیکی و پتروشیمی در دنیا پس از بازدید از مجموعه 
کارخانجات گروه صنعتی انتخاب ، اظهارداشت: دو کشور همسایه ایران و ترکیه 
پیشرفت های چشمگیری در صنایع مختلف داش��ته اند و می توانند در منطقه  

پیشتازی کند.
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استاندار اصفهان گفت: مشکالت و پیشرفت های صورت 
گرفته در باره حوضه آبری��ز زاینده رود بای��د به صورت 
شفاف برای مردم بیان شده و برداشت های غیرمجاز در 
حوضه آبریز زاینده رود باید کنترل شود. رسول زرگرپور 
در دیدار مهرزاد احسانی، مدیر حوضه آبریز زاینده رود با 
وی اظهار داشت: مسایل مربوط به رودخانه زاینده رود 
باید به صورت ش��فاف برای مردم توضیح داده ش��ود تا 
مردم در جریان اقدامات صورت پذیرفته و نیز مشکالت 

جاری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت نیرو مس��وولیت 
مدیریت و تصمیم گیری درباره حوضه آبریز زاینده رود 
را به ط��ور کامل بر  عه��ده دارد، افزود: مدیریت ارش��د 
اس��تان اصفهان به مدیری��ت یکپارچ��ه در این حوضه 
اعتقاد داش��ته و باید با اتخاذ تصمیمات کارشناس��ی و 
فنی از بی برنامه گی های احتمالی جلوگیری و نس��بت 
به احیای حوضه اقدام شود.استاندار اصفهان با اشاره به 
برداشت های غیر مجاز وسیع در حوضه آبریز زاینده رود 
بیان ک��رد: مدیریت و مردم اس��تان اصفه��ان از وزارت 

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه اصفهان گفت: در نیروگاه ها و مخازن 
این شرکت امکان استفاده از سوخت مازوت وجود ندارد.

مهدی توالییان افزود: فوالد مبارکه در زمان محدودیت استفاده از گاز طبیعی از سوخت 
دوم یعنی گازوییل استفاده می کند که سوختی گران و وارداتی است.

وی با تاکید بر اینکه مش��عل های این شرکت مازوت سوز نیس��ت، ادامه داد: در شرایط 
اضطرار مجوز استفاده از سوخت دوم به اندازه یک دهم یا یک صدم برای صنایع از سوی 

وزارت نفت وجود دارد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه اظهار کرد: مصرف روزانه این شرکت 
10 میلیون متر مکعب گاز طبیعی اس��ت که س��ازگاری فوالد مبارکه با شرایط زیست 

محیطی را نش��ان می دهد.وی ادام��ه داد: از این میزان مصرف گاز، هف��ت میلیون متر 
مکعب به صورت مواد اولیه یا به عنوان گاز احیا استفاده می شود به این معنی که گازی 

نمی سوزد.
توالییان اضافه کرد: در شرایط محدودیت، اس��تفاده از گاز طبیعی به شش میلیون متر 

مکعب می رسد و روزانه ۳00 متر مکعب گازوییل برای نیروگاه ها مصرف می شود.
وی تاکی��د ک��رد: در ش��رایط محدودی��ت اس��تفاده از گاز طبیع��ی، ش��رکت ف��والد 
مبارک��ه مجب��ور اس��ت ک��ه ظرفی��ت خ��ط تولی��د را کاه��ش دهد.ای��ن ش��رکت 
 آماده بازدید مس��ووالن اس��تان و عموم م��ردم برای بررس��ی وضعیت س��وخت خود

 است.

نیرو انتظ��ار دارند که نظارت کاف��ی و برنامه ریزی الزم 
برای کنترل برداش��ت ها از ابتدا تا انتهای حوضه آبریز 
زاینده رود داش��ته باشد و همه برداش��ت های غیر مجاز 
که به طور کامل شناس��ایی ش��ده اند را ت��ا ۲ ماه آینده 
مسدود سازد.وی با تأکید بر اینکه باید نصب کنتورهای 
هوشمند هرچه سریع تر انجام شود، تصریح کرد: با نصب 
این دستگاه ها مردم متوجه برخورد و عزم جدی دولت 
در این زمینه می شوند.زرگرپور گفت: اگر درباره اجرایی 
کردن تصمیمات کمیس��یون هماهنگی و کارگروه آن 
ظرف مدت ۲ ماه اقدام عامل صورت نپذیرد، مشکالتی 
را در پیش دارد.وی به مصوبات طرح اصالح الگوی کشت 
اش��اره و خاطرنش��ان کرد: وزارت نیرو موظف بوده که 
اقدامات انجام شده از سوی جهاد کشاورزی را پیگیری و 
تکلیف این مصوبات را روشن کرده و با اتخاذ تصمیمات 
اساسی در کارگروه مربوطه ، نتیجه را به مردم و مدیریت 

استان اعالم کند.
زاينده رود اصلی ترين نماد مبلمان ش�هری 

اصفهان است
مدیر حوضه آبریز زاین��ده رود نیز در ای��ن دیدار اظهار 
داش��ت: زاینده رود اصلی تری��ن نماد مبلمان ش��هری 
اصفهان بوده و اگر بارش ها به صورت متناوب انجام شود، 
شاهد جریان آب این رودخانه در استان اصفهان هستیم.

مهرزاد احسانی افزود: متأسفانه بیش از یک ماه است که 
بارش های خوبی را در استان شاهد نبوده ایم و انتظارات 
درباره می��زان بارش ها تحق��ق نیافته و با این ش��رایط ، 
مش��کالتی را در پیش داریم و بای��د در زمینه وضعیت 
رودخانه تصمیم گیری جدیدی صورت پذیرد که این امر 

ظرف چند روز آتی در تهران صورت می پذیرد.
وی بر کنترل همه برداشت های غیر مجاز تأکید کرده و 

برای تحقق این امر قول مثبت داد.
در ادامه این دی��دار، کارگروه کمیس��یون هماهنگی با 

حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

زرگرپور: مسايل مربوط به زاينده رود بايد شفاف بیان شود

برداشت های غیر مجاز در حوضه آبريز زاينده رود بايد کنترل شود

 نماد مبلمان شهری چشم انتظار باران 

اصفهانی ها ۱.۵میلیارد 
لیتر بنزين دود کردند

 سفر به کربال
 و نجف با قطار 

مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اس��تان اصفهان گفت: 
طی ۹ ماه نخس��ت امس��ال یک میلیارد و ۳۹4 میلیون و ۹54 هزار و 
148 لیتر بنزین در اس��تان اصفهان مصرف شده است.حسین کرد با 
اشاره به اینکه مصرف بنزین در این مدت نسبت به زمان مشابه سال 
گذش��ته ۲.41 درصد افزایش یافته است، اظهار داش��ت: در ۹ ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ میلیون و ۷65 
هزار و ۲6۳ لیتر بیشتر در استان اصفهان بنزین مصرف شده است.وی 
بیان داشت: در ۹ ماه نخست س��ال گذشته یک میلیارد ۳6۲ میلیون 
و 188 هزار و 885 لیتر بنزین در اس��تان اصفهان مصرف ش��ده بود.

کرد همچنین به کاه��ش ۹1.56 درصدی مصرف مازوت در اس��تان 
 اصفهان طی ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

اشاره کرد.

در جریان دیدار وزیر راه و شهرس��ازی ایران و وزیر حمل ونقل عراق 
بنا شد دو کشور نسبت به فراهم آوردن شرایط الزم برای اتصال ریلی 
خاک ایران و عراق و به دنبال آن برپایی مسیر حرکتی زایران عتبات 
عالیات از طریق ریل تالش های گسترده ای انجام دهند.جبر الزبیدی 
وزیر حمل و نقل عراق که برای چند دور مذاکرات فشرده با همتایان 
ایرانی خود به کشورمان س��فر کرده در دیدار با وزیر راه و شهرسازی 
ایران ابراز امیدواری کرد شرایط الزم برای اتصال ریلی دو کشور فراهم 
شود.این مسیر که بنا است از مرز شلمچه ایران به راه آهن بصره متصل 
شود از طریق شبکه سراسری ریل عراق می تواند این مسیر را به کربال، 
نجف، بغداد و مسیرهای شمالی کشور عراق متصل کند. طبق اعالم 
آخوندی برای فراهم آمدن این اتصال تنها به ساخت ۳۲ کیلومتر راه 

ریلی جدید احتیاج است.

بیش از ۳ میلیون نفر از مردم جهان در آرزوی داشتن 
شغلی مناسب در سال ۲015 هستند.

سازمان جهانی کار )ILO( با انتشار گزارشی اولویت 
مردم 1۹4 کشور دنیا را بهره مندی از شغلی مناسب 

عنوان کرد.
بر اساس یک نظرس��نجی که از سوی س��ازمان ملل 
متحد صورت گرفته س��ه میلی��ون و ۳00 هزار نفر از 
مردم جهان برخورداری از موقعیت شغلی بهتر را جزو 
اولویت های اصلی خود برای داش��تن دنیایی بهتر در 

سال ۲015 اعالم کرده اند.
در گزارش سازمان جهانی کار آمده است که از مجموع 
۷ میلیون ش��رکت کننده در این نظر س��نجی نیمی 
از آنها خواهان داشتن ش��غلی مناسب در سال جدید 

میالدی هستند.
به نقل از س��ازمان جهانی کار، در این نظرسنجی که 
یکی از بزرگترین نظرسنجی های سازمان ملل متحد 
در طول ۷0 سال فعالیت آن به شمار می رود،  بیش از ۳ 
میلیون نفر از 1۹4 کشور جهان در آرزوی داشتن یک 
شغل مناسب و بهره مندی از فرصت های شغلی بهتر 

در سال ۲015 میالدی هستند.

 مش��اور وزی��ر تع��اون ، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: 
هر دقیقه به طور میانگین بی��ش از یک نفر به بازار کار 
اضافه می ش��ود که معموال تحصیلکرده دانش��گاهی 
است و باید برنامه ریزی سیس��تمی و یکپارچه داشته 
 باشیم و به ویژه ش��بکه بانکی باید هوشمندانه تالش

 کند.
 مس��لم خانی گف��ت: آین��ده نظ��ام های آموزش��ی 
 کارآمد را توسعه کارآفرینی تش��کیل می دهد و نظام 
 جام��ع مه��ارت و فن��اوری که ش��امل س��ه زیرنظام 
صالحی��ت   ، فن��اوری  و  مه��ارت  آم��وزش   ( 
حرفه ای و ش��رایط احراز اش��تغال( اس��ت به توسعه 
 بازار ب��ر اس��اس ش��اخص ه��ای به��ره وری کمک

 می کند.
مش��اور وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در امور 
اش��تغال افزود: پیوند آموزش با محی��ط کار در قالب 
مهارت آم��وزی موج��ب می ش��ود فارغ التحصیالن 
پس از پایان آم��وزش بالفاصله وارد بازار کار ش��وند و 
باید همه تالش کنی��م فارغ التحصیالن دانش��گاهی 
 پ��س از پای��ان آم��وزش ب��ه س��رعت وارد ب��ازار کار

 شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب آیین نامه 
 اجرای��ی قانون تعیی��ن تکلیف اس��تخدامی مربیان 
حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
 به رس��می و پیمانی در نشس��ت هی��أت دولت خبر 

داد.
علی ربیع��ی بیان داش��ت: هیأت وزیران در جلس��ه 
مورخ ۹۳/10/10 که به ریاس��ت مع��اون اول رییس 
جمهوری برگزار شد، آیین نامه اجرایی قانون تعیین 
تکلیف اس��تخدامی مربیان حق التدریس س��ازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کش��ور به رسمی و پیمانی را 

به تصویب رساند.
وی بی��ان داش��ت: در ای��ن تصویب نام��ه چگونگی 
تغیی��ر وضعیت اس��تخدامی ب��ه رس��می و پیمانی 
تع��داد 4 ه��زار 8۷6نف��ر از مربیان ح��ق التدریس 
 س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تعیین شده

 است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه بیان داشت: 
روند اج��رای تبدیل وضعیت مربی��ان حق التدریس 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور توسط این 
سازمان تدارک دیده می ش��ود و به صورت مرحله به 

مرحله صورت می گیرد.

۷۳ میلیارد و 60۷ میلیون دالر، حجم تجارت خارجی 
ایران در ۹ ماه منتهی به آذر سال 1۳۹۳ است.براساس 
آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، حجم صادرات 
۳5 میلیارد و 145 میلی��ون دالر و حجم واردات ۳8 

میلیارد و 46۲ میلیون دالر ثبت شده است.
بررسی آمار گمرک نشان می دهد که چین بیشترین 
مقصد کااله��ای صادراتی ایران بوده اس��ت. کش��ور 
چین با ۲5.۹۷ درصد س��هم ارزش دالری و ۳۷.8۲ 
درصد س��هم وزنی از صادرات در رتب��ه اول قرار دارد. 
عراق ب��ا 1۷.5۹درصد س��هم ارزش دالری و ۲0.15 
درصد س��هم وزنی در رتبه دوم، امارات متحده عربی 
با 10.6۲درصد سهم ارزش دالری و۷.4۷درصد سهم 
وزنی در رتبه س��وم، افغانس��تان با ۷.۳5 درصد سهم 
ارزش دالری و ۳.88 درصد سهم ارزش وزنی در رتبه 
چهارم و هند با 6.۳۲درصد سهم ارزش دالری و 5.64 
 درصدی س��هم ارزش وزنی از صادرات کش��ور سهم 

دارند.
گفتنی است متوس��ط قیمت هر تن کاالی صادراتی 
450 دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
 افزای��ش 14.8 درص��دی در ارزش دالری داش��ته 

است.

اشتغال آیین نامه نظرسنجی تجارت

 آرزوی مردم جهان
 در سال 2۰۱۵

 افزايش هردقیقه 
يک نفر به بازار کار 

خبر ربیعی درباره مربیان 
حق التدريسی

کشوری که بیشترين 
کاالهای ايران به آنجا رفت
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اخبار کوتاه

مازوت در فوالد مصرف نمی شود



یادداشت
کتاب خاطرات اس��تاد پرورش از سوی انتشارات س��ازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان منتشر شد.
این کتاب به نویسندگی  مرتضی نجفی قدسی در قطع رقعی با 181 صفحه و با 

تیراژ یک هزار جلد منتشر شده است.
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هفتیادداشتکتاب خاطرات استاد پرورش در اصفهان منتشر شد

سنت » منقبت خوانی« در خانه جوان 
بررسی می شود

     نشست سنت منقبت خوانی به همت خانه جوان، وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مدیر خانه جوان گفت: سنت منقبت خوانی یکی از اصلی ترین 
بخش های موسیقی عرفانی اسالمی را به خود اختصاص داده و 
پس از حمد و ستایش خداوند همواره در مدح و منقبت رسول 
اکرم)ص( اجرا می شده است. محمدرضا رهبری افزود: منقبت 
خوانان در گذشته با موسیقی آشنایی داشته اند و با استفاده از 
ساز و یا حتی بدون آن، اش��عاری را در مدح و منقبت حضرت 
محم��د مصطفی)ص( اج��را می کرده اند. وی ادام��ه داد: این 
نشست نیز همزمان با فرارسیدن س��الروز والدت پیامبر اکرم 
)ص( و با هدف بررسی و معرفی منقبت خوانی و جایگاه آن در 

فرهنگ سنتی و دینی ایران برگزار می شود. 
وی که خود سخنرانی این نشس��ت را بر عهده خواهد داشت 
در ادامه عنوان کرد: این نشست با منقبت خوانی استاد» سید 
قاسم هاش��می « برگزار می شود. گفتنی اس��ت؛ عالقمندان 
می توانند جهت ش��رکت در این نشس��ت در روز 1۵ دی ماه 
به خانه ج��وان واقع در میدان قدس، خیاب��ان الله، روبه روی 
ترمینال باقوشخانه مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن ۳۴۴۵11۳1 تماس حاصل نمایند. 

 تک آهنگ رضا صادقی 
با نام»مرد دیوونه« منتشر شد

رضا صادقی خواننده کش��ورمان همزمان با س��ال نو میالدی 
تازه ترین آهنگ خود با عنوان »مرد دیوونه« را منتشر کرد.

 تازه ترین آهنگ رضا صادقی خواننده پاپ کشورمان با عنوان 
»مرد دیوونه« ساعت 20 امشب دهم دی ماه منتشر شد.

 این تک آهنگ به مناسبت نخس��تین شب از سال نو میالدی 
منتشر شده است. ترانه س��رای این اثر علیرضا آذر، آهنگساز 

میالد بابایی و تنظیم آن بر عهده فرشاد فارسی است.
مدیر تولید تک آهنگ »مرد دیوونه« محمدرضا نیک فر و تهیه 

کننده آن یاشار علی نژاد است.

قلقلی: فکر می کردند واقعا مرده ام!
شهرام الس��می گفت که از ش��نیدن خبر فوتش شوکه شده 
اس��ت. او در عین حال این چنین گفت که »بد نیست گاهی 
خبر درگذشتمان را بش��نویم«.این مجری برنامه های کودک 
که با کاراکتر »قلقلی« شناخته می ش��ود، درباره  انتشار خبر 
نادرست درگذش��تش در ش��بکه های اجتماعی، گفت: وقتی 
خبر فوتم را از زبان دوستانم تلفنی شنیدم شوکه شدم و اصال 
انتظارش را نداشتم. دوستانم مدام با من از تهران و شهرستان 
تماس می گرفتند و به من اطالع می دادند که در ش��بکه های 
اجتماعی خبر درگذشتم را کار کرده اند. همه نگران من شده 
بودند و فکر می کردند واقعا مرده ام. در حالی که این اتفاق یک 

سوءتفاهم و شایعه بود.

 استان اصفهان کیوسک  مطبوعاتی
 کم دارد 

مدیرعامل اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور گفت: اتحادیه 
 مطبوعات کشور به هیچ گروه و حزبی وابس��ته نیست و با تاسیس 

۶ کمیته به طور صرف، در پی کمک و حمایت به نشریات است.
 حس��ن حیدری در نشست هم اندیشی مدیران رس��انه های استان 
اصفهان با اعضای هیات مدی��ره اتحادیه مطبوعات محلی کش��ور 
در اصفهان اظهار داش��ت: فلسفه تاس��یس این اتحادیه حمایت از 
مطبوعات محلی و ایجاد پل ارتباطی بین وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی و نشریات استان ها ست.
وی س��پس در رابطه با زمان آغاز به کار و مسیر حرکت این اتحادیه 
گفت: دریافت مجوز ش��روع به کار این اتحادیه از سال 91 آغاز شد 

ولی حرکت اصلی ما از مهر ماه 9۳ ادامه پیدا کرد.
مدیرعامل اتحادیه مطبوعات محلی اس��تان های کش��ور با اش��اره 
به موضوع جلس��ات قبلی این اتحادیه گفت: مس��ئله انتشار روزانه 
ویژه نامه ها قبال مطرح ش��د و ب��ه دلیل اینک��ه ویژه نامه ها از میزان 
تعیین ش��ده قانونی ۳0 درصد گرفتن آگهی، پیشتر رفته و به درج 
۵0 درصد آگهی مبادرت می ورزند، پیشنهاد شد که این ۳0 درصد 

نیز حذف شود.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه انتش��ار روزانه ویژه نامه ها و 
گرفتن درصد باالی آگهی ها توس��ط آنها ضعف رسانه های محلی را 
به دنبال دارد، به طور قطع حذف آگهی های آن اثرات مثبتی را برای 

نشریات محلی به دنبال خواهد آورد.
حیدری با تاکید ب��ر اهمیت آموزش ب��ه روز به عن��وان نیاز جدی 
رس��انه های محلی افزود: دوره های آموزش��ی خاصی را با همکاری 
وزارت ارشاد و س��ازمان فنی و حرفه ای برای انجام برای خبرنگاری 

محلی پیش بینی کرده ایم.
وی درباره مسایل حقوقی نش��ریات محلی بیان کرد: وکیل حقوقی 
اتحادیه به صورت رای��گان و بصورت تلفنی هر گونه مش��اوره را در 
اختیار مطبوع��ات می گذارد.مدیرعامل اتحادی��ه مطبوعات محلی 
استان های کشور با اش��اره به کمبود کیوسک مطبوعاتی در استان 
اصفهان و رویکرد برخی کیوس��ک ها درمعرفی و جایگاه دهی بهتر 
به رس��انه های سراس��ری افزود: در تهران یک هزار و ۵0 کیوسک 
مطبوعات دایر است ولی در مراکز استان ها تنها حدود 1۵ کیوسک 
وج��ود دارد، عالوه بر اینکه برخی از کیوس��ک ها جای��گاه مطلوبی 
را برای مطبوعات محل��ی پیش بینی نمی کنند و ای��ن جریان باید 
آسیب شناس��ی جدی ش��ود.وی با بیان اینکه اتحادی��ه مطبوعات 
محلی کشور بالغ بر ۴00 عضو و 100 سایت دارد، خاطرنشان کرد: 
از نشریات محلی استان اصفهان دعوت می کنم که با عضویت در این 
اتحادیه به معرفی سایت خود و آشنایی با سایت های دیگر بپردازند.

حیدری به تاسیس ۶ کمیته توسط اتحادیه مطبوعات محلی استان 
اشاره کرد گفت: تاسیس ش��رکت تعاونی اتحادیه مطبوعات محلی 

کشور در آینده نزدیک از اقدامات ما به شمار می رود.

معاون فرهنگی دانش��جویی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفه��ان در نشس��ت خبری جش��نواره سراس��ری 
دانش��جویی داس��تان کوت��اه زاین��ده رود در جمع 
خبرن��گاران گف��ت: زاین��ده رود رگ حیاتی ش��هر 
 اصفهان اس��ت و برای احیای آن نیاز به یک عزم ملی

 داریم.
ش��اهمرادی ضمن تاکید بر اینکه بحران خشکسالی 
طی چند سال اخیر منجر به ایجاد صدمات فراوانی در 
زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به 
تمدن استان اصفهان شده، عنوان کرد: زاینده رود به 
عنوان نماد شهر اصفهان در تضعیف و یا تقویت روحیه 
مردم این شهر نقش بسیار مهمی دارد و متاسفانه در 

این سالها شاهد خشک شدن این رودخانه هستیم. 
وی اف��زود: احیای ای��ن رودخانه به همه مس��ووالن 
و هم��ه مردم ش��هر ارتب��اط مس��تقیم دارد و ما نیز 
قصد آن داریم ت��ا از طریق ابزار فرهن��گ و هنر برای 
 رساندن این پیام مهم به گوش مسووالن و مردم اقدام

 کنیم. 
معاون فرهنگی دانش��جویی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان در ادامه اظهار داشت: جشنواره داستان کوتاه 
زاینده رود با هدف گردآوری استعدادها و چهره های 

فرهنگی ش��هر اصفهان، نس��بت به یادآوری اهمیت 
جاری بودن زاینده رود در شهر اصفهان تاکید نماید. 
زاینده رود، راوی اول شخص زندگی مردم 

این سرزمین است 
در ادامه مع��اون فرهنگ��ی جهاد دانش��گاهی واحد 
اصفهان، هدف از برگزاری جش��نواره داستان کوتاه 
زاینده رود را شناخت و مش��اهده تاثیرات زاینده رود 
بر مردم دانست و افزود: این جشنواره در پی این است 
تا با استفاده از زبان ش��یرین و تاثیرگذار هنر نگرانی 
مردم شهر را نسبت به خش��ک شدن زاینده رود ابراز 
کند و نس��بت به اهمیتی که ای��ن رودخانه بر تمامی 
 جنبه های زندگی فردی و اجتماعی مردم دارد تاکید

 نماید. 
اسماعیلی در ادامه از برگزاری این جشنواره در میان 
قشر دانشجو سخن گفت و تصریح کرد: قشر دانشجو 
به لحاظ موقعیت سنی، زیس��تی و جایگاه صنفی از 
تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر اقشار برخوردار 
هستند. دانشجویان نس��بت به محیط پیرامون خود 
دقیق و حساس هستند و از محیط آموزشی دانشگاه 
آموخته اند که نس��بت به پدیده های نادرستی که در 
اجتماع رخ می دهد طرح پرس��ش ک��رده و به دنبال 

یافتن پاسخ آن باشند. 
وی ادامه داد: از این جهت اس��ت که این جشنواره به 
قشر دانشجو اختصاص یافت تا از جسارت و خالقیت 
آنها در خلق آثار بدیع و تازه در زمینه ادبیات داستانی 

استفاده شود. 
برگ�زاری جش�نواره داس�تان کوت�اه

 زاینده رود در دو بخش آزاد و ویژه 
داس��تان نویس ش��ناخته ش��ده اصفهانی نیز درباره 
کمیته هیات داوران جش��نواره عن��وان کرد: تالش 
شده است تا این جشنواره در بخش داوری از نظرات 
متع��دد و مختلفی بهره مند ش��ود. ب��ه همین جهت 
داوری آثار این جش��نواره را در بخ��ش کمیته هیات 
داوران،  علیرضا سیف الدینی، از نویسندگان و رمان 
نویسان مطرح و از مسووالن برگزاری جایزه مهرگان 
ویژه ادبیات داس��تانی، یوس��ف انصاری کارش��ناس 
 ادبیات داستانی و مدیر نش��ر روزنه و نیماج بر عهده 

دارند. 
س��یاوش گلش��یری که خود یکی از اعض��ای هیات 
داوران این جش��نواره اس��ت همچنی��ن از برگزاری 
جش��نواره در دو بخش آزاد و ویژه خب��ر داد و افزود: 
 آثار ارسالی در این دو بخش باید حداکثر ۶000 کلمه 

باشند. 
وی همچنین از احتم��ال تمدید مهلت ارس��ال آثار 
به این جش��نواره خبر داد و گفت: مهلت ارس��ال آثار 
به دبیرخانه جش��نواره تا پایان دی ماه س��ال جاری 
اعالم ش��ده که با توجه به تعداد آثار ارس��ال ش��ده 
 امکان دارد این مهلت 1۵ روز تا ی��ک ماه نیز تمدید 

شود. 
این نویس��نده همچنین از برگزاری مراسم اختتامیه 
جش��نواره در اردیبهشت ماه س��ال 1۳9۴ خبر داد 
و اف��زود: این مراس��م همراه ب��ا دعوت از اس��اتید و 
چهره های شناخته ش��ده ادبیات داس��تانی کشور و 
برپایی کارگاه های آموزش��ی نویسندگی و همچنین 
برپایی تورهای گردشگری در ش��هر اصفهان در ماه 
 اریبهش��ت که ماه اصفهان نیز هس��ت برگزار خواهد 

شد. 
شایان ذکر است؛ جش��نواره سراس��ری دانشجویی 
داستان کوتاه زاینده رود با همکاری معاونت فرهنگی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان و جهاد دانشگاهی 

اصفهان برگزار می شود. 

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

برگزاری جشنواره داستان کوتاه زاینده رود در دو بخش آزاد و ویژه

 تاکیدبر اهمیت جاری بودن زاینده رود با زبان هنر 
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مفاد آرا
10/150 شماره: 139360302028001097-1393/7/10 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابر رای شماره 139360302028001096  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای رضا بخشی ورزنه فرزند عباس به شماره شناسنامه 128 صادره از 
مترمربع   1104/67 مساحت  به  احداثی  بنای  با  محصور  زمین  قطعه  یک  در  ورزنه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 65 اصلی واقع در اشکهران بخش 21 حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری به موجب سند رسمی به شماره 22698 مورخه 1391/07/18 دفتر 
121 ورزنه به مقدار سه سهم و شش دهم مشاع از 29 سهم از 77 سهم از 6 دانگ 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  محرز گردیده است 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته 
اعتراض  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/10/28
م الف:27220 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء
اراضی وساختمانهای  آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  10/196 آگهی مفاد 

فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  آراءقانون  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.  
1-رای اصالحی  شماره 139360302119000270مورخ 1393/9/02 محمد علی اربابی  
فرزند آقا حسین  به شماره ملی 1262648262 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره48 فرعی از از پالک60اصلی واقع در کامو  به مساحت 619 متر مربع

رحمانی  فاطمه   1393/9/02 139360302119000269مورخ  شماره  اصالحی  2-رای 
پور کامو  فرزند علی  به شماره ملی 1262664195 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره48 فرعی از از پالک60اصلی واقع در کامو  به مساحت 619 متر مربع

تاریخ انتشار شنبه نوبت اول    1393/10/13
تاریخ انتشاریکشنبه نوبت دوم 1393/10/28

زهره زرگری - کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان
تحدید حدود اختصاصی 

10/136 شماره:103/93/2948/337-1393/10/06 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
از  فرعی   1198 پالک  کاشی شماره  چاله  معروف  قفیزی  هفت  تقریبا  مزروعی  زمین 
شماره پالک یک اصلی واقع در اوره بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به نام خانم معصومه 
اسدسلطان و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک آگهی تحدید 
حدود عمومی به عمل نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
 1393/11/21 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
مالکین مجاور  کلیه  به  این آگهی  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  در محل شروع و 

این آگهی در  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در  و صاحبان ملک مذکور 
ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم  محل حضور 
پذیرفته خواهد شد. تا 30 روز  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 

تاریخ انتشار:93/10/13 م الف:201 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
ابالغ 

10/153 شماره ابالغنامه: 9310100350506302 شماره پرونده: 9209980350500538 
فرزند  فرد  مقصودی  پرستو  حقیقی:  شونده  ابالغ   920552 شعبه:  بایگانی  شماره 
حسینعلی نشانی مجهول المکان مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای 
محمد خسروی به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9309970350501205 صادره 
از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ 
میشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال 

میگردد.م الف:26891 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شعبه  حضور  محل  المکان  مجهول  حسنی  مهدیه  پرونده:343/93  شماره   10/160
حضور:  وقت  ارباب  ابتدای   – سجاد  خ  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   41
آقای  وجه  مطالبه  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  16/30عصر  ساعت   93/11/19
الف:26987  شوید.م  حاضر   41 شعبه  در  مقرر  موعد  در  شما  طرفیت  به   صدیقی 

شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
تاسیس موسسه 

10/185 شماره: 93/5737/33/و-93/10/8 آگهی تاسیس موسسه مرکز خیریه درمان 
اساسنامه  خالصه  اردستان  شهرستان  باران  مدت  میان  اقامتی  اعتیاد  بازتوانی  و 
اقامتی  اعتیاد  بازتوانی  و  درمان  خیریه  مرکز  موسسه  مدارک  دیگر  و  تقاضانامه  و 
میان مدت باران شهرستان اردستان که به ضمیمه نامه شماره 1393/09/18-1897 
اداره بهزیستی شهرستان اردستان به این اداره ارسال و با شماره ثبت 44 و شناسه 
مورخه  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   1393/09/18 تاریخ  در   14004607850 ملی 
1393/10/06 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده جهت اطالع عموم به شرح زیر 
موسسه:  نام   -1 می شود.  آگهی  و  اعالم  زاینده رود  روزنامه  و  رسمی  روزنامه  در 
اردستان.  شهرستان  باران  مدت  میان  اقامتی  اعتیاد  بازتوانی  و  درمان  خیریه  مرکز 
2- موضوع موسسه: مطابق مواد 2و7 اساسنامه – اعتیاد در حوزه درمان و بازتوانی 
می باشد که از فعالیتهای حوزه پیشگیری است و کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و 
غیر انتفاعی است اهداف موسسه عبارتند از سم زدایی – درمان و بازتوانی و پیشگیری 
از طریق روشهای غیر دارویی و مدل های پیشگیری و گروه های حمایتی و برگزاری 
جلسات آموزشی پس از کسب مجوزهای الزم از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصالح. 
 – اردستان  شهرستان  اصلی:   مرکز   -4 ایران.  اسالمی  جمهوری  دولت  تابعیت:   -3
و ساحل  اعتیاد  ترک  مرکز   – پست  اداره  از  باالتر   – امام خمینی  خیابان   – اردستان 
با کدملی 1290425795  ایرج  سالمت. 5- اسامی موسسین: سهیال پزشک زاد فرزند 
پرهام  فرشاد  و   0010513264 کدملی  با  محمدرضا  فززند  فرانی  سلطانی  آزاده  و 
محمدرضا  فرزند  فرانی  سلطانی  فریده  و   4269445130 کدملی  با  باباخان  فرزند 
و   1189298694 کدملی  با  مهدی  فرزند  عامری  مرتضی  و   1189960494 کدملی  با 
با  ایرج  با کدملی 1829125184 و ثریا پزشک زاد فرزند  انصاری فرزند جعفر  زهرا 
 1188822519 کدملی  با  علی  فرزند  اردستانی  فدوی  فاطمه  و   1288026811 کدملی 
حمیدرضا  و   1189497301 کدملی  با  عبدالحسین  فرزند  زواره  زاده  گنجی  فاطمه  و 
دهکردی  قنبری  مریم  و   1291365990 کدملی  با  فرهاد  فرزند  خوراسگانی  طغیانی 
کدملی  با  محمد  علی  فرزند  خطیبی  آرزو  و   4621759566 کدملی  با  هوشنگ  فرزند 
نامحدود. 7- اسامی  به مدت  ثبت  تاریخ  از  تاریخ تشکیل و مدت:   -6 .0068760590
مدیره  هیات  رئیس  و  مدیره  هیات  اصلی  عنوان عضو  به  زاد  پزشک  مدیران: سهیال 
و فرشاد پرهام عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره و فریده سلطانی فرانی عضو 
اصلی و خزانه دار و فاطمه فدوی اردستانی عضو اصلی و منشی هیات مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین آزاده سلطانی فرانی عضو اصلی هیات مدیره به 
سمت مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید و نیز مرتضی عامری و ثریا 
پزشک زاد و فاطمه گنجی زاده زواره و مریم قنبری دهکردی به عنوان دیگر اعضای 
اصلی هیات مدیره و حمیدرضا طغیانی خوراسگانی و زهرا انصاری به عنوان اعضای 
علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار یا با امضای 
رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 9- بازرسین: 
ثریا  و  اصلی  بازرسین  عنوان  به  دهکردی  قنبری  مریم  و  زواره  زاده  گنجی  فاطمه 
پزشک زاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. 10- سرمایه 
موسسه: شامل پانصد میلیون ریال سرمایه نقدی که توسط خیرین محترم پرداخت و 
در اختیار موسسه قرار گرفته است. 11- روزنامه زاینده رود به عنوان روزنامه ناشر 
آگهی های موسسه انتخاب شد.م الف:452 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ اجراییه چک
10/186 شماره پرونده: 9204002003000953/1 شماره بایگانی پرونده: 9201636/1 
آقای  به  بدینوسیله  چک  اجراییه  ابالغ   139305102003003957 ابالغیه:  شماره 
مصطفی قضاوی فرزند محمود به شماره شناسنامه 15164 و کدملی 1283854341 
ساکن خوراسگان – خیابان سلمان – کوچه دانشمند – پالک2 ابالغ می شود که بانک 
ایران زمین )موسسه مولی الموحدین( جهت وصول مبلغ 50/000/000 به استناد چک 
شماره 2457/407858 مورخ 1392/08/27 عهده بانک تجارت شعبه رضوی علیه شما 
تشکیل  اداره  این  در   9201636/1 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجراییه 
به شرح متن  اقامت شما  شده و طبق گزارش مورخ 1392/09/01 مامور پست محل 
مفاد  اجرای  نامه  آیین  ماده 18  بستانکار طبق  تقاضای  به  بنا  لذا  سند شناخته نشده 
اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.م الف:27209 اسدی رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نرگس   – نصیری  مصطفی  خواهان   661-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/197
نیک  هادی  طرفیت  به  ریال   6/500/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  بدیعی 
روش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/15 ساعت 4عصر تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
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:27561 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/9/27-1628 دادنامه:  شماره   1185-93 پرونده:  کالسه   10/200
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سوم  و  سی  شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/9/4
مغازه یکبار مصرف   – چهارراه موسوی   – خ فروغی   – ژاله شیران نشانی اصفهان 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  میرآبادی  بهرامی  سکینه  خوانده:  شیران 
پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  تصادف  از خسارت  ناشی  وجه  ریال   11/700/000
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسیدگی  اعضاء، 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم ژاله شیران به طرفیت 
خواسته  ستون  در  مندرج  مبلغ  مطالبه  خواسته  با  میرآبادی  بهرامی  سکینه  خوانده 
دادخواست تقدیمی به میزان 11/700/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف 
و هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان با خودروی رنو به 
به خوانده  بوده و خودروی متعلق  تردد  انتظامی 751هـ63-ایران13 در حال  شماره 
به  می باشد  انتظامی 892ب37-ایران43  دارای شماره  و  بوده  پیکان  وانت  نوع  از  که 
خسارت  خواهان  خودروی  به  نگرفته  قرار  شناسایی  مورد  که  ذکور  فردی  رانندگی 
لذا  است  کرده  ترک  را  و سپس صحنه  است  نموده  وارد  تصادف  از  ناشی  غیرعمد 
می باشد  اعالم شده  پیکان  وانت  مالک خودروی  که  خوانده  عدم حضور  به  توجه  با 
توجه  گردد  خواهان  ادعای  صحت  در  خدشه  موجب  که  دفاعی  نیاوردن  عمل  به  و 
تشخیص  مقرون صحت  را  خواهان  دعوی  و  پرونده  محتویات  و  مستندات  سایر  به 
داده و به استناد به مواد یک و دوم قانون مسئولیت مدنی ابزار حکم به پرداخت مبلغ 
جمعًا 11/700/000 ریال بابت خسارات وارده به خواهان و مبلغ یکصد و هشتاد هزار 
حق  در  کارشناسی  هزینه  بابت  ریال   1/500/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
خواهان اعالم و صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از آن وفق مقررات قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد.م الف:27017شعبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/201 شماره ابالغیه: 9310100352307196 شماره پرونده: 9309980352300631 
شماره بایگانی شعبه: 930734 خواهان مهین خان احمد دادخواستی به طرفیت خوانده 
سید شهاب الدین شفیعی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23  دادگاه خانواده شهرستان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352300631 کالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده و قرار ارجاع به داوری صادر شده 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  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  آگهی و  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و داور واجد 
 شرایط باالی سی سال و متاهل و از اقارب را به این دادگاه معرفی نماید.م الف:26902 

شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/202 در خصوص پرونده کالسه778/93 خواهان حسین پاکزاد دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال خودرو پراید به شماره انتظامی 193ب38-ایران83 به طرفیت اسماعیل 
مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  انصاری  جمیله   – مستی 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/11/18
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 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم 
مجتمع  حقوقی   13 شعبه  م الف:26962  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قانیان  مصطفی  خواهان   1504/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/203
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید شهابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/11/21 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در 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:27010 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قانیان  مصطفی  خواهان   1506/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/204
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  شهابی  حمید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   8/30 ساعت   93/11/21 مورخ 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27011 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قانیان  پرونده کالسه 93-1505 خواهان مصطفی  در خصوص   10/205
مبنی بر مطالبه به طرفیت نفیسه ثنایی – مهری نیکبخت تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/11/21 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27012 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
همايش آسيب شناسي مربيگري در فوتبال

درهفته جاری قرار است همايشي با موضوع آسيب شناسي مربيگري در فوتبال 
با حضور نمايندگان مجلس برگزار شود.گفتنی است در حال حاضر کانديدای 
مدير فوتبالی علی کفاشيان، کانديدای نماينده رسانه ای عادل فردوسی پور و 

کارشناس ورزشی نيز بيژن ذوالفقار نسب باشد.
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 درودگر: کفاشیان استاد 
دور زدن قانون است

کاسیاس: ما بهترین 
بازیکنان را داریم

ابهام های مالی فدراس��يون فوتبال هنوز برطرف نش��ده است.چندی قبل 
مجمع فدراسيون فوتبال برگزار شد و در نهايت مقرر شد سه ماه بعد مجمعی 
فوق العاده برگزار شود تا در آن اعضای مجمع صورت های مالی فدراسيون 
را بررسی کنند. صادق درودگر يکی از اعضای مجمع بود که در جلسه هفته 

قبل حضور داشت. 
درودگر پس از پايان مجمع در مورد اين مجمع گفت: »در مجمع تضارب آرا 
وجود داشت و من هم يکی از مخالفان بودم که حرف هايم را مطرح کردم. اما 
در مورد مسايل رای گيری می شود و هر چيزی که مجمع به آن رای بدهد 

مورد احترام من است.«
در اين لحظه گزارشگر گفت: »هنوز هم ابهام های مالی برطرف نشده و آقای 
کفاشيان هم استاد دور زدن قانون است.« درودگر هم در پاسخ با صدای بلند 

گفت: »استاد است، استاد.«

دروازه بان رئال مادريد اعالم کرد که تيمش در تمام پست ها بهترين بازيکنان 
را در اختيار دارد. ايکر کاس��ياس در پيغامی برای هواداران به مناسبت سال 
نو ميالدی اظهار داشت: کسب قهرمانی های بيشتر خوب است. درباره تيمی 
صحبت می کنم که اکنون باتجربه است. کارش را با بازيکنان جوان شروع کرد 
اما همگی اکنون بالغ هس��تند.وی ادامه داد: انتظارات زيادی داريم که به هر 
افتخاری که ممکن باشد، دست يابيم زيرا تيمی داريم که می تواند هر اتفاقی را 
ممکن کند. من فکر می کنم ما در هر پست بهترين بازيکنان را داريم. می توانيم 
برای هرچيزی رقابت کنيم.دروازه بان رئال مادريد خاطرنشان کرد: از لحاظ 
فردی اميدوارم که مصدوميت ها تأثير زيادی روی ما نداشته باشد. اگر به اندازه 
کافی خوش شانس باشيم که مصدوم نش��ويم، می توانيم از آماده بودن تمام 

بازيکنان و ارايه بهترين نمايش در طول مسابقات لذت ببريم.

هفته پيش خبر کت��ک کاری هومن 
افاضلی با يک کارمند زن فدراسيون 
فوتبال در رسانه ها منتشر شد و اين 
مسئله موجب ش��د تا زهره هراتيان 
همس��ر او در گفت وگو با سايت کاپ 
اين مسئله را از بيخ و بن تکذيب کند 
و اعالم کند افاضلی به دليل ناراحتی 

که از ماجرای تيم اميد دارد اصال پايش را هم در فدراسيون 
فوتبال نمی گذارد.پيگيری های خبرنگار تابناک از کارمند 
زن فدراس��يون فوتبال اما چيز ديگ��ری را هويدا می کند. 
خانم »الف« که توسط هومن افاضلی مورد ضرب وشتم قرار 
گرفته صراحتا اعالم می کند که افاضلی به او س��يلی زده و 
دوربين های مداربسته فدراسيون اين ماجرا را ضبط کرده اند 
و االن در اختيار حراس��ت قرار دارد و حتی اگر مس��ووالن 

فدراسيون اجازه بدهند امکان پخش آن هم وجود دارد.
خانم »الف« جزييات ماجرا را چنين شرح می دهد:

کارمندان فدراس��يون فوتبال که از خب��ر برکنار آقای نبی 
ناراحت بودند در مقابل دفتر آقای کفاشيان تحصن کردند 
تا اعتراض خودش��ان را به برکناری ايش��ان نشان بدهند. 
خانم هراتيان هم مدام برای انجام کارهايشان به دفتر آقای 
کفاشيان آمد و شد داش��تند و در اين بين آقای کفاشيان و 
نبی برای کارمندان سخنرانی کردند و تحصن خاتمه يافت. 
کمی بعد م��ن در دفتر خودم ک��ه مقابل دفت��ر آقای نبی 
قرار دارد ب��ا دو تن از کارمندان در ح��ال گفت وگو بودم که 

خانم هراتيان در حال��ی که از مقابل ما 
رد می شدند کارمندان تحصن کننده را 
»بی شعور« خطاب کرد که اين مسئله با 
انتقاد من و چند تن از کارمندان مواجه 
ش��د. کمی بعد از اين ماجرا بود که به 
يکباره صدای عربده کش��ی يک نفر در 
اتاق من ش��نيده ش��د که خيلی باعث 
تعجب بود. چون اساسا من در دفترم با ارباب رجوع سروکار 
ندارم. تا به خودمان آمديم آقای افاضلی خيلی عصبانی وارد 
دفتر شدند و من را به ديوار چسباندن و به صورت من سيلی 
زدند و گفتند که چرا به همسر من فحاشی کردی! در حالی 
که همه کارکنان شوکه شده بودن آقای افاضلی را به زور در 
حالی که باز هم تالش می کرد به من حمل��ه کند را از اتاق 

خارج کردند.
من تعجب می کنم که خانم هراتيان چگونه اين مس��ئله را 
از بيخ و بن تکذيب می کنند در حالی که دوربين های مدار 
بسته فدراسيون همه چيز را ضبط کرده و يک نسخه از آن 

هم االن در اختيار حراست قرار دارد. 
اظه��ارات اين کارمند فدراس��يون فوتبال در حالی اس��ت 
که زه��ره هراتيان بعد از رس��انه ای ش��دن اي��ن ماجرا در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس اساس��ا روايت ديگری از اين 
ماج��را اراي��ه داده که در آن هي��چ گونه برخ��ورد فيزيکی 
 مي��ان افاضل��ی و کارمن��د فدراس��يون ص��ورت نگرفته

 است.

اصغرقلندری-اولين نشست خبری فستيوال 
خودروهای کالس��يک وعتيق��ه دراصفهان 
چهارش��نبه) دهم دی ماه ( ب��ه همت هيات 
موتورس��واری واتومبيلرانی اس��تان اصفهان 
ومجموعه عظيم سيتی سنتر،با حضور مديران 
ارش��دورزش اس��تان، درس��رای ورزشکاران 
اصفهان برگزارش��د.دراين نشس��ت خبری 

غالمرضا مصدقيان معاون توس��عه منابع وپشتيبانی اداره کل 
ورزش وجوان��ان ورييس هي��ات موتورس��واری واتومبيلرانی 
 استان اصفهان گفت: هدف اصلی ما بيشتر فرهنگ سازی برای 
جمع آوری ونگهداری از اين خودروهااس��ت ضمن اينکه بايد 
بگويم شهرس��تان نجف آباد اصفهان يکی ازبزرگترين ناوگان 
خودروهای کالس��يک را درخود دارد که به صورت پراکنده اند 
وهمگون نيستند وخيلی ازآنها درواقع عتيقه هستند ومادرنظر 
 داريم اين خودروها را گردآوری کنيم و دارای هويت وشناسنامه

 نمائيم.
رييس هيات موتورس��واری واتومبيلرانی استان اصفهان با ابراز 
نگرانی وناراحتی افزود:متاس��فانه دراصفه��ان که مرکز ذخاير 
 وگنجينه های با ارزش ماش��ين های کالس��يک اس��ت واکثر

 آن ها متعلق به چند صد سال گذشته می باشند، توسط افراد نا 
آگاه جزء ماشين های اسقاطی منهدم شده اندکه باعث گرديده 
تاخيلی از سرمايه ها را از دست بدهيم، از جمله يکی از اتومبيل 
های قديمی ساخت کشور آلمان را به قيمت 1/5 ميليون تومان 
خريداری واوراق کرده اند.وی اضافه کرد: خوشبختانه با همکاری 

سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری 
وسيتی سنتر واسپانسرهايی که اعالم 
آمادگی کرده اند،ماشين هايی را که 
درايران انگشت شمارند خريداری کرده 
وبازس��ازی می کنيم ودرنمايش��گاه 
 به مع��رض ديدعالق��ه من��دان قرار

 می دهيم تا به دنيا ثابت کنيم که ماهم 
می توانيم مثل کشورهای حاش��يه خليج فارس که موزه هايی 
 با بيش از 200اتومبيل قديمی وکالس��يک دارند،با تش��کيل

 نمايش��گاه ه��ای متعددوب��ا ب��ه نماي��ش درآوردن اتومبيل 
 ه��ای کالس��يک وقديم��ی، جهاني��ان را ب��ه تحس��ين 

واداريم.
رييس هيات موتورس��واری واتومبيلرانی استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: اصفهان را که دردنيا به شهر تاريخی،فرهنگ وهنر وآثار 
باستانی می شناسند، از نظر کمی وکيفی،دارای امکانات خوبی 
است ودر حال حاضر مکانی با مساحت چهار هزار متر مربع برای 
احداث نمايشگاه دراختيار داريم که با سرمايه گذاری ميلياردی 
اسپانسرهای داوطلب، بيش از150اتومبيل وموتوسيکلت را در 
يک اين نمايشگاه به نمايش گذارده ايم.وی در پايان اظهار داشت 
:با کمک اصحاب رسانه به ويژه خبرگزاری ها با انعکاس خبری 
وتعامل وهمکاری با مس��وول کميته اتومبيل های کالس��يک 
فدراس��يون که عضو کنفدراس��يون جهانی اس��ت،می توانيم 
 فراتراز اصفهان، وايران، وديگر کش��ورهای جهان اطالع رسانی

 کنيم .

جزییات ماجرای کتک کاری مربی سابق تیم امید
تحصن درفدراسیون فوتبال در حمایت از محمدنبی

فستیوال خودروهای کالسیک وعتیقه دراصفهان:     
مصدقیان : خودروهای کالسیک هویت دار  می شود 

رييس کميت��ه نقل و انتقاالت س��ازمان ليگ 
اعالم کرد ۶۶ بازيکن در فصل نقل و انتقاالت 
نيم فصل لي��گ چهاردهم تيم ه��ای خود را 

تغيير دادند.
مصطفی شهبازی در اين باره اعالم کرد: نقل و 
انتقاالت نيم فصل ليگ برتر فوتبال ايران از ۹ 
آذر تا ۷ دی ماه به مدت 2۸ روز ادامه داشت که 

اين مهلت به پايان رسيد. 
وی در ادامه تاکي��د کرد: دليل اي��ن اعالم به 
فيفا ارتباط جهانی باش��گاه ها برای استخدام 
بازيکنان بين المللی از طريق سيستم انطباق 

»تی. ام .اس« است. 
اما با پايان مهلت نقل و انتقاالت نيم فصل ليگ 
برتر چهره جديد تيم ها ب��رای نيم فصل دوم 
مسابقات مشخص ش��د جايی که با اين همه 
نقل و انتقال بايد منتظر روزهای پرهيجانی در 

ليگ برتر باشيم.
در بين تيم های لي��گ برتری س��پاهان تنها 
تيمی بود که بازيکنی را از دست نداد هرچند 
اين تيم در ميانه نيم فصل به اجبار خليل زاده 
و حمودی را از ليست خود خارج کرد. سپاهان 
که در آغاز فصل نقل و انتقاالت دو جای خالی 
در ليس��ت خود داش��ت با ج��ذب دو هافبک 
دفاعی خارجی ليست خود را پر کرد تا کم سر و 
صدا کار خود را خاتمه دهد. ديگر تيم اصفهانی 

يعنی ذوب آهن اما يکی از پر س��ر و صداترين 
تيم های نقل و انتقاالت بود و محسن مسلمان، 
هافبک بازيس��از خود را که ساز جدايی کوک 
کرده بود به ط��ور قرضی به فوالد فرس��تاد و 
مصطفی ش��جاعی نيز ديگر خروجی س��بزها 
بود. ذوب آهن در عوض کاوه رضايی، مهاجم 
 جوان سايپا را خريد و وليد اسماعيل و مهدی

 مهدی پور نيز ديگ��ر خريدهای آذری در نيم 
فصل به حساب می آيند.

تيم صدرنش��ين نفت ته��ران ني��ز در نقل و 
انتقاالت کم س��ر و صداترين تي��م بود و هيچ 
بازيکنی به خدمت نگرفت و آنها تنها س��عيد 
قزل را از دس��ت دادند. سرخابی های پايتخت 
اما بر خالف تيم سوم تهران بسيار فعال بودند 
و ورودی ها و خروجی های زيادی داشتند که 
در پرسپوليس می توان به جدايی رضا حقيقی 
اشاره کرد و در استقالل نيز بازگشت عنايتی، 
جدايی تيموريان و قاضی و البته جذب هلمکه 

مهم ترين اتفاقات بود.
اما عجيب ترين باش��گاه ليگ برت��ر در نقل و 
انتقاالت بدون شک راه آهن تهران بوده است 
آن هم با اختالف فراوان. راه آهنی ها که تکليف 
مالکيت ش��ان مشخص نيس��ت 10 ورودی و 
۶ خروجی در نيم فصل داش��ته اند که ش��ايد 
در دنيای فوتبال يک رک��ورد منحصربفرد به 

شمار بيايد. 
در تاريخ ليگ برتر هيچگاه در نقل و انتقاالت 
نيم فصل شاهد اين ميزان جا به جايی نبوده ايم 
و بايد ديد اين حجم ورودی ها و خروجی ها در 
نهايت تاثير مثبت روی مس��ابقات ليگ برتر 

خواهد گذاشت يا خير.
مهم ترین نقل و انتقاالت: 

آندراني��ک تيموري��ان از اس��تقالل ب��ه 
تراکتورسازی

محسن مسلمان از ذوب آهن به فوالد
رضا حقيقی از پرسپوليس به پديده

فضيل موس��ايف از لوکوموتيو ازبکس��تان به 
سپاهان

احمد آل نعمه از تراکتورسازی به فوالد
کاوه رضايی از سايپا به ذوب آهن

هلمکه به استقالل
محمد قاضی از استقالل به فوالد

مه��رداد بايرام��ی از گس��ترش ف��والد ب��ه 
تراکتورسازی

بابک حاتمی از سايپا به پرسپوليس
ليست کامل نقل و انتقاالت نيم فصل ليگ برتر 

به شرح زیر است: 
سپاهان: 

ورودی: مارسيو پاسوس و فضيل موسايف
خروجی: -

ذوب آهن : 
ورودی: وليد اسماعيل، کاوه رضايي و مهدی 

مهدي پور
خروجی: مصطفي شجاعي و محسن مسلمان

فوالد خوزستان: 
ورودی: احمد آل نعمه، محمد قاضي و محسن 

مسلمان
خروجی: پس از مشخص شدن وضعيت کارت 

معافيت بعضی از بازيکنان اعالم می شود.
پرسپولیس: 

ورودی: رضا خالقي فر، علي عليپور، مس��عود 
همامي، مبين ميردورقي، بابک حاتمي

خروج��ی: کمنداني، فرش��اد قاس��مي، رضا 
حقيقي، نيلسون کوريا و مهدی جعفرپور

نفت تهران: 
ورودی: -

خروجی: سعيد قزل
استقالل:

ورودی: ميالد ن��وري، ميالد س��ليمان فالح، 
طالب لو، رضا عنايتي و هلمکه

خروجی: پژمان ن��وري، آندرانيک تيموريان، 
نعمت الهي، داسيلوا و محمد قاضي

تراکتورسازی: 
ورودی: مهرداد بايرامي، عيسي اندوي، رادامز 
رودريگو داس��يلوا، مهدی قريشي و آندرانيک 

تيموريان
خروجی: احمد آل نعمه و داود نوشي صوفياني

ملوان:
ورودی: پژمان نوري و محمد آبشک

خروجی: حيدري
سایپا: 

ورودی: ميالد کمنداني و فرشاد قاسمي
خروجی: مهدی سيدصالحي، ميالد کرماني، 

کاوه رضايي، بابک حاتمي و حامد ميرطرقي
صباي قم: 

ورودی: حيدري، سعيد مهدي پور، واش بيلي، 
جواد کاظميان، اوساني و قاسم اکبري

خروجی: گرامي، قادي��ان، احمد مهدي زاده و 
محسن بيات

گسترش فوالد:
ورودی: محم��د ابراهيمي، پيمنتا، محس��ن 
بياتي ني��ا، سيدمحس��ن حس��يني، مصطفي 

اکرامي، داود نوشي صوفياني و ميرشفيعيان 
خروج��ی: مه��رداد بايرامي، مه��دي نظري، 

رودريگو لوپز، مهدی قريشي و مهدي پور
راه آهن:

ورودی: نويد خوش هوا، محسن ميرابي، عباس 
محمدرضايي، عادل کاله کج، ش��روين رزمي 
نيا، محمد خزايي، وحيد جوانمردي، مرتضی 

اخباري نيا، سامان رخساري، ميالد اکبري
خروجی: رضا خالقي فر، وحيد طالب لو، محمد 
آبشک، مهدي پور، محمد غالمي و علي عليپور

استقالل خوزستان: 
ورودی: مهدی سيدصالحي و محسن بيات

خروجی: صادق صادقي و محمد اوساني
پدیده خراسان: 

ورودی: مهدي نظري، رض��ا حقيقي، محمد 
غالمي، سعيد قزل، محمد صلصالي

خروجی: رضا عنايتي، وحيد عسگري، عبداهلل 
مومني، روح اهلل باقري و عباس محمدرضايي

نفت مسجدسلیمان:
ورودی: گئورگيف، پاشنکو، روسالن، امرايي، 

بهرام احمدي و بهمن مالکي
خروجی: ميالد سليمان فالح

پیکان:
ورودی: احمد جمشيديان، سياوش اکبرپور، 

مصطفي شجاعي، آندره و مهدي زاده
خروجی: مجيد خدابنده لو، جهانگير عسگري، 
ميالد نوري، عليرضا محم��د، ميت اتروويچ و 

مسعود همامي

گزارش کامل نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال

راه آهن با ۱6 ورودی و خروجی رکورد زد

سپاهان تنها تيم بدون خروجی

قهرمانان موتورسوارگلزار شهدا 
راگلباران کردند

قهرمان��ان موت��ور س��وارهيات موت��ور س��واری واتومبيلرانی 
اس��تان،باحضور درگلزار شهدا، قبور مطهر ش��هدای گرانقدررا 

گلباران کردند.
50 موتورس��وار هي��ات موتورس��واری واتومبيلران��ی اس��تان 
اصفه��ان ب��ه منظورگراميداش��ت روزميثاق با ام��ت و واليت، 
با موتوره��ای س��نگين خ��ود درش��هراصفهان رژه رفتند ودر 
پايان ب��ا حضور درگلزار ش��هدا، ي��ک بارديگر با نظ��ام مقدس 
 جمه��وری اس��المی وش��هدای گرانقدرتجدي��د ميث��اق

 نمودند.
در روزميث��اق با ام��ت قهرم��ان و واليت،موتورس��واران هيات 
موتورس��واری واتومبيلرانی اصفهان از ورزش��گاه جهان پهلوان 
تختی به حرک��ت درآمدند وبا س��ردادن ش��عار)زنده باد ايران 
اسالمی(پس ازگذش��تن از ميدان امام حس��ين)ع(  مسيرهای 
چهارباغ عباس��ی، مي��دان انق��الب، خيابان حکي��م نظامی و 
عب��وراز چه��ار راه نظروخيابان مير وارد گلزار ش��هداء ش��دند 
وپس ازاجرای برنام��ه گلباران، بر مزارشهيدسرلشگرحس��ين 
خرازی وتجدي��د ميثاق با آرم��ان های مقدس نظ��ام، )لبيک 
 ياحس��ين گوي��ان( ب��ه س��مت ورزش��گاه تختی ب��ه حرکت 

درآمدند. 
گفتنی است که در مسيرهای حرکت موتور سواران ،  مردم حق 
شناسی که در حاشيه خيابان های مسيراجتماع کرده بودندآنان 

رامورد تشويق قرارمی دادند.
اين مراسم باحضوراسماعيلی دبير،س��يد رضاحسينی مسوول 
کميت��ه فن��ی وانتظام��ات ومحم��د اس��تکی مس��وول روابط 
 عمومی هيئ��ت موت��ور س��واری واتومبيلرانی اس��تان برگزار

شد.
زاين��ده رود از زحم��ات ارزش��مند محمد اس��تکی که عکس 
های زيبای اين مراس��م باش��کوه را تهيه ودراختيار خبرنگارما 

قراردادند،تشکر وقدردانی می نمايد. 

 سود 850 میلیون تومانی
 باشگاه ذوب آهن

باشگاه ذوب آهن دراطالعيه ای، 
شرايط و چگونگی عدم انتقال 
محس��ن مس��لمان ب��ه تي��م 
استقالل تهران و انتقال وی به 
 ف��والد خوزس��تان را اع��الم 

کرد.
در اي��ن اطالعيه آمده اس��ت: 
باش��گاه ذوب آه��ن مطابق با 
اصول ساختاری تعريف شده باش��گاه و براساس اصل اخالقی و 
کتمان ناپذير پای بندی به قرارهای منعقده، تا آخرين س��اعات 
مهلت نقل وانتقاالت ني��م فصل ليگ برترفوتبال کش��ور برای 
انتقال محسن مس��لمان به اين باش��گاه تهرانی صبرکرد و طی 
مذاکرات مفصلی که مابين يکی از اعضاء هيات مديره باش��گاه 
استقالل ومديريت باش��گاه ذوب آهن ش��کل گرفت، مقررشد 
که اين دوس��تان تعهداتی را که در جلس��ات ف��ی مابين توافق 
شده بود به اجرا گذاش��ته و اين انتقال انجام شود، اما متاسفانه 
و از آنجا که تا آخرين لحظه جواب خاصی از اس��تقالل نگرفته 
و مواضع ما نيز تغيير نکرده بود، محس��ن مس��لمان با توجه به 
 درخواست کتبی باش��گاه فوالد به تيم فوتبال فوالد خوزستان

 پيوست.

 شریفي شایستگي رفتن 
به جام ملت ها بود

حسين چرخابی گفت: شريفی 
در تيم خود خوب بازی می کند 
و گل ه��ای خوب��ی را ب��ه ثمر 
رسانده است در حالی که کريم 
انصاری فرد در يک تيم دس��ته 
اولی اسپانيا نيمکت نشين است 
و به ندرت بازی می کند، اما در 

ليست نهايي قرار گرفت.
س��رمربی س��ابق س��پاهان ، با بيان اينکه ک��ی روش اعتقادی 
به ليگ ايران ن��دراد، افزود: زمان��ی که تيم ملی می خواس��ت 
ب��ه اردوی آفريق��ای جنوب��ی برود م��ن پيش بين��ی می کردم 
ک��ه اي��ن اردو 30 درصد مثم��ر ثمر خواه��د بود، زي��را کامال 
مش��خص اس��ت که يک تعداد بازيکن لژيونر ک��ه فرقی ندارد 
در اروپ��ا ب��ازی کنند ي��ا قط��ر و امارات ب��ه تيم مل��ی دعوت 
 می ش��وند و اين بازيکن��ان در اردوی آفريق��ای جنوبی حضور

 نداش��تند.وی افزود: از کس��انی که در اردوی آفريقای جنوبی 
حضور داش��تند ش��ايد 4 نفر از آن ه��ا در زمين ق��رار بگيرند و 
ديگران هم همان لژيونرهای گذشته هستند که برای تيم ملی 
وارد زمين خواهند شد. من از گذشته پيش بينی کرده بودم که 
 کی روش اعتقادی به لي��گ ايران ندارد و تنها ب��ه لژيونرها فکر

 می کند.چرخابی در مورد انتخاب نشدن مهدی شريفی، گفت: 
ش��ريفی در تيم خود خوب ب��ازی می کند و گل ه��ای خوبی را 
به ثمر رسانده است و شايس��ته رفتن به جام ملتهاي آسيا بود. 
در حالی که کريم انصاری فرد در يک تيم دس��ته اولی اس��پانيا 
نيمکت نش��ين اس��ت و به ندرت بازی می کند، ش��نيده ام که 
 حتي انصاری فرد از تيم خودش اوس��ا س��ونا نيز ديپورت شده

 است.وی اضافه کرد: کی روش نگاهی به سپاهان ندارد و اگر نگاه 
فنی به سپاهان داشت حداقل بين خلعتبری و شريفی يک نفر 
را انتخاب می کرد، زيرا اين دو نفر نقش اساسی در زدن گل های 

سپاهان داشته اند.
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هفتیادداشتیادداشت جذب 75 درصدی اعتبارات تملک  دارایی چهارمحال و بختیاری
 اسماعیل عامری گلستان معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار گفت: 75 درصد 
اعتبارات تملک  دارایی های این استان در سال جاری جذب شده است.اعتبارات 
استانی چهارمحال و بختیاری در سال 1393 برابر 800 میلیارد ریال بوده که 

تاکنون 75 درصد آن جذب شده است.
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اقدامات الزم برای ایجاد 
هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و 
بخش خصوصی با هدف تأمین 4 میلیارد و 500 میلیون ریال 
اعتبار ارزی در حال انجام است. قاسم سلیمانی دشتکی اظهار 
کرد: در نشست با سید صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق 
توسعه ملی، تخصیص اعتبارات مربوط به راه آهن اصفهانـ  
شهرکردـ  اهواز به عنوان یکی از مصوبات سفر رییس  جمهور 

و هیات دولت به استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد.
وی گفت: در این نشست، به منظور تخصیص و تأمین منابع 
مالی الزم برای اجرای پروژه بزرگ و ملی راه آهن اصفهانـ  
شهرکردـ  اهواز، پیگیری های الزم انجام و در این زمینه بحث 

و تبادل نظر شد.
سلیمانی دشتکی تأکید کرد: در نشست با مدیرعامل صندوق 
ــد تا هماهنگی های الزم برای اجرای  ــعه ملی، مقرر ش توس
پروژه راه آهن اصفهانـ  شهرکردـ  اهواز انجام و اقدامات الزم 
ــوول افزود: همچنین در  در این زمینه صورت گیرد.این مس
ــد تا اقدامات الزم برای ایجاد هماهنگی  این نشست قرار ش
ــعه ملی و بخش  ــازی، صندوق توس بین وزارت راه و شهرس
خصوصی با هدف تأمین 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار 

ارزی انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: در نشست با صندوق توسعه ملی همچنین 
ــتان چهارمحال و بختیاری مورد  توسعه گردشگری در اس
ــی قرار گرفت.سلیمانی دشتکی اظهار داشت:  بحث و بررس

ــاس صحبت ها و توافقات انجام شده در این مورد مقرر  براس
شد تا سرمایه گذاری بخش گردشگری در استان چهارمحال 

و بختیاری تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری به منظور جذب سرمایه گذاران 
ــه روند اجرایی  ــی ب داخلی و خارجی، با هدف سرعت بخش

پروژه های این بخش نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ــاس تصمیمات گرفته  سلیمانی دشتکی بیان داشت: براس
ــعه ملی در راستای توسعه  ــد تا صندوق توس شده مقرر ش
ــتان چهارمحال و بختیاری، مساعدت های  گردشگری اس

الزم را انجام دهد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در این نشست، 
ــگری در این  ــد تا با توجه به اهمیت موضوع گردش مقرر ش
ــترکی با حضور مدیرعامل این صندوق  استان، نشست مش
ــازمان میراث فرهنگی،  و معاون رییس جمهور و رییس س

گردشگری و صنایع دستی کشور برگزار شود.
اجرای پروژه ها در خارج از ضوابط قانونی ممنوع

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح های خارج 
از محدوده و ضوابط قانونی ممنوع بوده و در صورت مشاهده 
هرگونه فعالیت غیرقانونی در هر بخش و حوزه ای، با متخلفان 

به شدت برخورد می شود.
 قاسم سلیمانی دشتکی در نشست بررسی طرح های توسعه 
ملی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: عمل به قانون، 
مهم ترین و اصلی  ترین وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی 

به شمار می رود.
وی گفت: مسووالن دستگاه های اجرایی استان چهارمحال 
و بختیاری موظفند تا نسبت به پیگیری و اجرای پروژه های 
مختلف براساس قانون اقدامات الزم را در سریع ترین زمان 
ــرد: اجرای  ــتکی تأکید ک ممکن انجام دهند.سلیمانی دش
ــط قانونی ممنوع بوده و  طرح های خارج از محدوده و ضواب
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در هر بخش و 

حوزه ای، با متخلفان به شدت برخورد می شود.
 80 پ�روژه عمران�ی در چهارمح�ال و بختیاری 

افتتاح می شود
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان سال جاری 80 
پروژه مهم در این استان به بهره برداری می رسد که بسیاری 
از این طرح ها مصوبه سفر رییس جمهور و هیات دولت به این 
ــتکی با اصناف و بازاریان  استان هستند. قاسم سلیمانی دش
استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اصناف و بازاریان در 

طول تاریخ، از نقش بی بدیلی برخوردار بوده اند.
ــول تاریخ ایران  ــان همواره در ط وی گفت: اصناف و بازاری
ــامی به رهبری امام  مانند مشروطیت، پیروزی انقاب اس
ــق علیه باطل و در دیگر  خمینی)ره(، نبرد در جبهه های ح
ــمگیر و اثرگذار  ــال، چش ــور حضوری فع صحنه های کش
ــفر اخیر رییس جمهور و  ــتکی به س داشته اند.سلیمانی دش
هیات دولت به استان چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید 
ــفر، اصناف و بازاریان در کنار سایر قشرهای  کرد: در این س
مردمی این استان، استقبال بسیار خوبی از دکتر روحانی و 

هیات دولت داشتند.
ــوول افزود: بنا بر اظهارات رییس جمهور، استقبال  این مس
ــتان چهارمحال و بختیاری نسبت به  از هیات دولت در اس
ــان، بسیار پرشورتر و  پنج استان مقصد قبلی سفرهای ایش
پررنگ تر بوده است.استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: اصناف و بازاریان در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها و در زمان آزادسازی قیمت آرد و نان و افزایش 28.5 
درصدی قیمت نان در این استان همراهی و همکاری بسیار 
ــتند.وی اظهار داشت: مجموعه  ــووالن داش خوبی را با مس
ــعه استان چهارمحال و  تاش های صورت گرفته برای توس
بختیاری در یک سال گذشته، رونق بازار و ارتقای شاخص های 
ــتان را به دنبال دارد. بررسی مشکات  توسعه ای در این اس
ــتان چهارمحال و  ــهرداری های اس ــاف و بازاریان با ش اصن
بختیاری به خصوص در زمینه عوارض های کسب و پیشه، 
ــتگاه های اجرایی  باید در اولویت برنامه های مسووالن دس
 مربوطه، به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان 

قرار گیرد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اجرای پروژه ها در خارج از ضوابظ قانونی ممنوع

تامین 4/5 میلیارد ریال اعتبار ارزی برای راه آهن استان
اجرای طرح سینما سیار 

جشنواره فیلم عمار در استان 
ــم عمار در  ــنواره مردمی فیل ــی جش روابط عموم
چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح سینما سیار 
در پنجمین دوره جشنواره فیلم عمار در این استان 
ــریفی  اظهار کرد: اکران مردمی  خبر داد.حمید ش
یک نمایش از آثار سینمای انقاب با پشتوانه های 
توده های مردم است، در هر مکانی که مناسب اکران 
باشد مثل مدرسه، مسجد و ... با هر وسیله  نمایشی 

می تواند اکران شود.
وی تصریح کرد: برای نمایش شرایط پیچیده ای در 
نظر گرفته نشده است و خود اکران کننده مکانی را 
برای اکران فیلم های مناسب اکران در نظر می گیرد 
ــور از دی ماه تا 22 بهمن  ــر کش و همزمان با سراس
ــت اقدام به اکران فیلم  ــنواره اس که اختتامیه جش
ــم این اکران  ــال ه ــد اما در بقیه ماه های س می کن

می تواند روی بدهد.
شریفی یکی از اهداف جشنواره را فراهم شدن بستر 
ــرد و ادامه داد:  ــام کار فرهنگی عنوان ک برای انج
ــزی اکران کننده هر برنامه  از این رو طبق برنامه ری
فرهنگی دیگری هم می تواند در خال برنامه اکران 
اجرا شود.وی شماره پیامکی 30001801 را اعام 
کرد و گفت: این شماره راهی برای اعام آمادگی به 

عنوان اکران کننده فیلم جشنواره عمار است.
روابط عمومی جشنواره خاطرنشان کرد: جشنواره 
ــاح و بالطبع اکران ها  ــنبه ) 11  دی (افتت از پنجش
ــر هر روز  ــنواره تا دهه فج ــز از روز افتتاح جش نی
راس ساعت 10 صبح ادامه خواهند داشت که این 
اکران ها رایگان بوده و میزبان اکران فیلم ها، سینما 
ــت.وی تعداد اکران کنندگان در  بهمن شهرکرد اس
چهار دوره قبلی را 30 نفر دانست و ادامه داد: در این 

دوره 90 نفر به اکران کنندگان اضافه شده است.
ــت: اتفاقی که برای اولین بار در  ــریفی بیان داش ش
ــت  ــاری افتاده این اس ــتان چهارمحال و بختی اس
ــینما سیار را  ــنواره بحث س که در این دوره از جش
ــتگاه اتوبوس  ــت و طی آن دو دس نیز خواهیم داش
فیلم ها را به صورت گردش در شهر برگزار خواهند 
ــیار تهیه و به جشنواره  کرد و مستند این سینما س
ــن زمینه  ــد.وی ادامه داد: در ای ــال خواهد ش ارس
ــکات  ــای الزم صورت گرفته و مش برنامه ریزی ه
ــده و ما در تاش هستیم تا  احتمالی نیز برطرف ش
ــتر از  بتوانیم زمینه رضایت مندی مخاطبان را بیش
گذشته از جشنواره فیلم عمار در استان چهارمحال 

و بختیاری فراهم کنیم.

۳0 مدرسه در مناطق عشایرنشین 
احداث شد

مدیرکل نوسازی و بهسازی مدارس چهارمحال و بختیاری از احداث 
30 مدرسه در مناطق عشایرنشین استان با مشارکت خیران خبر داد.

ــورای آموزش و پرورش   ابوالقاسم علیاری در نشست فوق العاده ش
ــین استان با  ــت: 30 مدرسه در مناطق عشایرنش استان اظهار داش
مشارکت خیران و بخشی از محل اعتبارات نوسازی و تجهیز مدارس 

تاکنون ساخته شده است.
وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق عشایرنشین که 
تعداد دانش آموزان آنها زیر 15 نفر است، افزود: مشکل کمبود فضای 

آموزشی را با قرار دادن کانکس در این نقاط می توان برطرف کرد.
ــازی مدارس چهارمحال و بختیاری با اشاره  مدیرکل نوسازی و بهس
ــتان لردگان گفت: 65 مدرسه در این  به پراکندگی جمعیت شهرس
شهرستان تخریب و بازسازی شده و 20 مدرسه نیز مقاوم سازی شد 

که این اقدام در هیچ نقطه دیگری از استان انجام نشده است.

 فراخوان دومین جشنواره استانی 
مد و لباس اسالمی ایرانی و محلی 

ــامی چهارمحال و بختیاری گفت: با  ــاد اس مدیرکل فرهنگ و ارش
اهتمام و همراهی هنرمندان و تمامی فعاالن و دست اندرکاران عرصه 
ــتانی مد و لباس فجر  ــاک، دومین جشنواره اس طراحی و تولید پوش

برگزار می شود.
ــنواره افزود: ایجاد ساختار  جواد کارگران با اشاره به اهداف این جش
ــاک، زمینه سازی برای کشف  مناسب برای ساماندهی طراحان پوش
ظهور استعدادها و خاقیت های نو مرتبط با پوشاک اسامی ایرانی، 
ایجاد اشتغال پایدار برای طراحان مد و لباس استان، ترویج طرح های 
ــلیقه ها و تقدیر از طراحان و تاشگران توسعه  ــب با س استانی مناس

پوشاک ایرانی اسامی از اهداف برگزاری این جشنواره است.
ــنواره تصریح کرد: این  ــاره به بخش های مختلف این جش وی با اش
ــامل چادر و مانتو است و  جشنواره در بخش طراحی لباس بانوان ش
هنرمندان حداکثر تا 15 بهمن ماه می توانند نسبت به ارسال تصاویر 

طرح های دوخته شده بر روی سی دی اقدام نمایند.

ماهواره  بدهید دستگاه دیجیتال  بگیرید
فرماندار شهرکرد از خانواده های شهرکردی خواست تا با تحویل دادن 

ماهواره های خود یک دستگاه گیرنده دیجیتال دریافت کنند.
ــه برنامه ریزی های  ــردی اظهار کرد: با توجه ب  حمید ملک پور دهک
ــا تحویل دادن  ــهرکردی می توانند ب ــه خانواده های ش صورت گرفت

ماهواره های خود یک دستگاه دیجیتال دریافت کنند.
وی با بیان اینکه ماهواره بعضا جوانان ما را به بیراهه می کشاند، افزود: 
ــند از افرادی که ماهواره های خود را تحویل  خانواده ها مطمئن باش

می دهند هیچ گونه اطاعاتی دریافت نمی شود.
ملک پور بیان داشت: روابط عمومی و پایگاه بسیج فرمانداری شهرکرد 
ــهرکرد در این زمینه نهایت همکاری را با  با همکاری سپاه ناحیه ش
ــه در این زمینه  ــه آن ها اطمینان می دهیم ک خانواده ها دارند و ما ب

هیچ گونه مشکلی پیش نخواهد آمد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
مصطفی   – مرتضی محمدی  1632/93 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   10/206
سرجوقیان دادخواستی مبنی بر تنفیذ و تایید مبایعه نامه به طرفیت 1- بدری زهتاب 
چی 2- حمید 3- سعید 4- علیرضا 5- زهره همگی عظیمی زواره ای تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/25 ساعت 12ظهر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27016 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/207 در خصوص پرونده کالسه 1678/93 خواهان حمزه خسرویان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه سی میلیون ریال به طرفیت محسن ساقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخه 93/11/26 ساعت 11/30 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 32 شعبه  م الف:27019  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

10/208 در خصوص پرونده کالسه 342/93 خواهان مرتضی صدیقی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه دو فقره وجه چک به طرفیت آقای محمدرضا شوشتری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 93/11/19و93/11/19 ساعت 15/30و16/30 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
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:27055 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

10/209 آقای عبدالرسول آتشگران خوزانی دارای شناسنامه شماره46586 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 4904/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حبیب آتشگران بشناسنامه 8519 در تاریخ 90/6/23 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
اکبر آتشگران  )فرزند( 2-  افراد ذیل:1- عبدالرسول آتشگران خوزانی ش.ش 46586 
ش.ش 14361 )فرزند( 3- سعید آتشگران ش.ش 3443 )فرزند( 4- اشرف آتشگران 
آتشگران  زهرا   -6 )همسر(   468 گران ش.ش  آتش  4- صدیقه  )فرزند(   3798 ش.ش 
)فرزند( 8-  )فرزند( 7- رباب آتشگران خوزانی ش.ش 1952  خوزانی ش.ش 46585 
اعظم آتشگران خوزانی ش.ش 1210 )فرزند( 9- وحید آتشگران ش.ش 1270777696 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26455 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   107 شماره  شناسنامه  دارای  ارباب  زاد  بزرگ  محمدمهدی  آقای   10/210
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4977/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
 34824 بشناسنامه  زاده  باف  کج  صدیقه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/7/29 تاریخ  در 
 ،107 ش.ش  ارباب  زاده  بزرگ  محمدمهدی  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم 
 2- محمد بزرگ زاد ارباب ش.ش 39676، 3- عزت بزرگ زاده ارباب ش.ش 25213،

4- عفت الملوک بزرگ زاد ارباب ش.ش 412، 5- زهره بزرگ زاد ارباب ش.ش 39675 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر. 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26457 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   40719 دارای شناسنامه شماره  دالوند  نفیسه  خانم   10/212
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4908/93ح10  کالسۀ 
اقامتگاه   93/8/30 تاریخ  در   138 بشناسنامه  پاکدل  مهدی  که شادروان  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
مجتبی پاکدل ش.ش 15272 )فرزند( 2- مریم پاکدل ش.ش 1270326831 )فرزند( 3- 
نفیسه دالوند ش.ش 40719 )همسر( 4- فرخنده کوزدانی ردانی ش.ش 22066 )مادر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26459 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   831 شماره  شناسنامه  دارای  گندمانی  صابری  صغری  خانم   10/214
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4917/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی حسین صابری گندمانی بشناسنامه 11 
در تاریخ 93/9/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- صغری صابری گندمانی ش.ش 831 )فرزند( 2- ریحانه 
 11610 ش.ش  گندمانی  صابری  سمانه   -3 )فرزند(   5465 ش.ش  گندمانی  صابری 
روشن  فاطمه   -5 )فرزند(   1272577368 ش.ش  گندمانی  صابری  هانیه   -4 )فرزند( 
قیاس دهکردی ش.ش 935 )همسر( 6- کوچک قادری گندمانی ش.ش 678 )مادر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26461  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/215 خانم جواهر احمدی گاونانی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4970/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   12908 بشناسنامه  طالخونچه  رضائی  هادی  شادروان  که  داده  توضیح 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/8/4
خدامراد رضائی   -2 )مادر(   22 گاونانی ش.ش  احمدی  ذیل:1- جواهر  افراد  به  است 
طالخونچه ش.ش 199 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26462 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   4680158123 شماره  شناسنامه  دارای  کهنه  ده  صفری  محمد  آقای   10/216
دادخواست به کالسۀ 4956/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان شمسعلی صفری ده کهنه بشناسنامه 262 در تاریخ 93/6/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- ملکی عزیزی فرزند صفقلی ش.ش 63 )همسر( 2- سبزوار صفری ده کهنه ش.ش 
884 )فرزند( 3- نجمه صفری ده کهنه ش.ش 4680062568 )فرزند( 4- مهناز صفری ده 
کهنه ش.ش 1495 )فرزند( 5- عجب ناز صفری ده کهنه ش.ش 1047 )فرزند( 6- سودابه 
صفری ده کهنه ش.ش 885 )فرزند( 7- محمد صفری ده کهنه ش.ش 4680158123 )فرزند( 
8- محسن صفری ده کهنه ش.ش 4194 )فرزند( 9- محمود صفری ده کهنه ش.ش 180 
)فرزند( 10- امیر صفری ش.ش 1227 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26463 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به   1270628011 شماره  شناسنامه  دارای  دردشتی  دیانی  محمد  علی  آقای   10/217
شرح دادخواست به کالسۀ 4953/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد دیانی دردشتی بشناسنامه 165 در تاریخ 
93/4/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- مهدی دیانی دردشتی ش.ش 652 )فرزند( 2- علی محمد دیانی 
دردشتی ش.ش 1270628011 )فرزند( 3- عاطفه دیانی دردشتی ش.ش 1393 )فرزند( 
4- عارفه دیانی دردشتی ش.ش 388 )فرزند( 5- بدرالسادات طباطبایی ایرانی ش.ش 
1185 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26464 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/218 خانم ژیال صدرالدین کرمی دارای شناسنامه شماره 1135 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4948/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان داریوش شمیا بشناسنامه 788 در تاریخ 91/11/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
ژیال صدرالدین کرمی ش.ش 1135 )همسر( 2- کوروش شیمیا ش.ش 668 )برادر( 3- 
جمشید شمیا ش.ش 48180 )برادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26465 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   410 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  زرکش  پوراندخت  خانم   10/219
دادخواست به کالسۀ 4911/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مهدی حکمتیان بشناسنامه 1178 در تاریخ 93/8/25 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- حمید حکمتیان ش.ش 593 )فرزند( 2- حوری حکمتیان ش.ش 717 )فرزند( 
3- پوراندخت زرکش اصفهانی ش.ش 410 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:26466 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                  حصر وراثت
شرح  به   1166 شماره  شناسنامه  دارای  کوچکی  شاه  صفائی  زهره  خانم   10/220
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4846/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سلیمانی زاده بشناسنامه 41060 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/8/18 تاریخ 
منحصر است به افراد ذیل:1- فاطمه سلیمانی زاده ش.ش 1273754549 )فرزند( 2- 
زهرا سلیمانی زاده ش.ش 1274215692 )فرزند( 3- زهره صفائی شاه کوچکی ش.ش 
1166 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26467 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/221 آقای قاسمعلی قنبری قهنویه دارای شناسنامه شماره 244 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4894/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غریب علی قنبری قهنویه بشناسنامه 1249 در تاریخ85/8/6 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- عبدا... قنبری قهنویه ش.ش 73 )فرزند( 2- پروین قنبری قهنویه ش.ش 79 
)فرزند( 3- فاطمه قنبری قهنویه ش.ش 916 )فرزند( 4- عفت قنبری قهنویه ش.ش 65 
)فرزند( 5- امامقلی قنبری قهنویه ش.ش 239 )فرزند( 6- قاسمعلی قنبری قهنویه ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   36637 ش.ش  قهنویه  قنبری  امیر   -7 )فرزند(   244

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26468 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   5479 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حسن  شریف  مجید  آقای   10/222
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4896/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر شریف حسن آبادی بشناسنامه 445 
در تاریخ 93/8/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- مجید شریف حسن آبادی ش.ش 5479 )فرزند( 2- سعید 
)فرزند(   630 محمدعلی شریف ش.ش   -3 )فرزند(   2165 آبادی ش.ش  شریف حسن 
4- شهناز شریف حسن آبادی ش.ش 464 )فرزند( 5- مهناز شریف حسن آبادی ش.ش 
1026 )فرزند( 6- پریناز شریف حسن آبادی ش.ش 2785 )فرزند( 7- عزت مالمیرزائی 
سیچانی ش.ش 235 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26469 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/223 خانم ماندانا امینی دارای شناسنامه شماره 178 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4984/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه منصوریان بشناسنامه 206 در تاریخ 1393/2/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ناصر امینی فرزند 
تهرانی  دادخواه  خانم   -2 زوج  متوفی  با  نسبت   41393 شناسنامه  شماره  به  اسدا... 
فرزند استادعلی به ش.ش 3493 نسبت با متوفی مادر 3- مرجان امینی فرزند ناصر به 
ش.ش 995 نسبت با متوفی فرزند 4- ماندانا امینی فرزند ناصر به ش.ش 178 نسبت 
با متوفی فرزند 5- ماریا امینی فرزند ناصر به ش.ش 43528 نسبت با متوفی فرزند 
با  اینک  فرزند والغیر.  متوفی  با  نسبت  به ش.ش 2976  ناصر  فرزند  امینی  6- حمید 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26470  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان     
ابالغ وقت رسیدگی

10/229 در خصوص پرونده کالسه 1731/93 خواهان جواد فتاحی دادخواستی مبنی 
انتقال سند یک دستگاه سواری به طرفیت محسن نادری تقدیم  الزام خواندگان به  بر 
که  گردیده  تعیین   11:30 ساعت   93/11/12 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
طی فیش شماره 844883 مبلغ 80/000 ریال هزینه آن واریز گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27527 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عباسی  پرونده کالسه 1723/93 خواهان مرتضی  در خصوص   10/230
مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال به طرفیت علی ابراهیمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/15 ساعت 9 تعیین گردیده که فیش شماره 
به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  واریز  آن  هزینه  ریال  مبلغ 80/000   795662
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27528 

شعبه 45حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

 



اختراع یک کفی کفش ضد مین
 مبتک��ران کلمبیای��ی کف��ی جدی��دی ب��رای 
کفش ها طراحی کرده ان��د که نه تنها می تواند 
راه رفتن را آسان و فش��ار وارد شده به پاشنه پا 
را کاهش دهد بلک��ه جان انس��ان را نیز نجات 
می دهد.  وجود مین های زمینی یک مش��کل 
عمده در کشور کلمبیا اس��ت و بر اساس اعالم 
گروه مبارزه برای ممنوعیت مین های زمینی، 
این کش��ور پس از افغانس��تان  دومین کش��ور 

 در دنیاس��ت که بیش��ترین تعداد مین در زمین های آن کاش��ته ش��ده اس��ت. 
مین ه��ای زمین��ی از س��ال 1990تا کن��ون موجب آس��یب دیدگ��ی بیش از 
 10 هزار نفر و کش��ته ش��دن دو هزار نفر ش��ده اس��ت.  به گفته طراحان، کفی

 Save OneLife راه حلی برای مشکل مین های زمینی نیست بلکه چاره موقتی 
برای کاهش خطر ناشی از مین های ضد نفر است.این کفی کفش با اصول فلز یاب 
کار می کند. SafeOneLife  از ماده رسانا ساخته شده و یک سیم پیچ مسطح 

روی آن چاپ شده است.این سیم پیچ میدان الکترومغناطیسی تولید می کند. 

کره  جنوبی بهشت جراحی پالستیک
تب سریال های کره ای به بازار پوشاک هم کمک شایانی کرده، چرا که بسیاری 

از گردشگران به دنبال لباس هایی کامال شبیه بازیگران مشهور هستند.
گردشگری جراحی پالس��تیک طی س��ال های اخیر به یکی از درآمدزاترین 

بخش های صنعت گردشگری کره جنوبی تبدیل شده است.
 سفر خیل عظیمی از گردشگران چینی به کره جنوبی برای انجام عمل جراحی 
زیبایی طی سال های اخیر چنان افزایش پیدا کرده که دولت کره را به توجه 
ویژه به سرمایه گذاری در این بخش به منظور کس��ب درآمد بیشتر در حوزه 

گردشگری واداشته است.
یکی از مسووالن اداره گردشگری کره جنوبی در این باره گفت: وقتی چینی ها 
وارد یک مغازه می شوند، آن را خالی می کنند. اگر بتوانیم آن ها را به گردشگران 
سالمت تبدیل کنیم،  احتماال مدت اقامت شان طوالنی تر می شود؛ آن ها یک 
وعده بیشتر می خورند ، یک کاال بیشتر می خرند و بعد به مکانی دیگر می روند.

جراح��ی زیبایی در چین هم مثل ک��ره طرفداران زی��ادی دارد، اما چینی ها 
ترجیح می دهند با صرف هزینه  بیشتر این کار را در کره انجام دهند، چرا که 

معتقدند بیمارستان ها و کلینیک های آن جا بهداشتی تر و ایمن تر است.
 در برخ��ی از ای��ن عمل ها همچ��ون تغیی��ر حال��ت چه��ره، بخش هایی از 
استخوان های گونه ، فک  و چانه تراشیده و برداشته می شوند که با پیچیدگی و 
دشواری بسیاری همراه است. اما بیماران چینی تمام این سختی ها را تحمل 
می کنند تا صورتی »V« ش��کل داشته باش��ند که حالت چهره های محبوب 
بین زنان و مردان کره ای هم هست.یکی از مهم ترین عوامل ظهور این پدیده ، 
تبلیغات فرهنگی کره جنوبی و افزایش محبوبیت س��ریال های این کشور در 
چین است. به گفته  یکی از جراحان پالس��تیک کره ای ، بسیاری از مشتریان 

تقاضا دارند شبیه بازیگران معروف کره ای شوند.

عینکی که خستگی کاربر را درک می کند
ی��ک ش��رکت ژاپن��ی ب��ه ن��ام Jins عینک 
هوش��مندی ارایه داده که با نظارت بر حرکات 
چشم، سطوح خستگی فیزیکی و روانی کاربر 
را تعیین می کند.  عینک Meme بر سالمتی 
فرد نظارت کرده و به دلیل نظارت بر وی توسط 
حس��گرهایش و هنگام نشس��تنش، می تواند 

شیوه نشستن او را ارتقا دهد.
این عینک از نوعی فناوری حسگر زیستی برای 
شناسایی تغییرات ریز در چش��م و حرکات بدن استفاده می کند به طوری که 

کاربر با استفاده از آن می تواند بر ایمنی و سالمتی اش نظارت داشته باشد.
سه الکترود اکولوگرافي جایی نصب ش��ده اند که فریم عینک صورت را لمس 
می کند و همچنین حسگرهای شش محوره در طول خروجی گوش قرار دارند 
و اطالعات الزم درب��اره کاربر را به ص��ورت مدام ش��کار می کنند.همچنین، 
حس��گرهایی روی بینی و نزدیک گوش ه��ای کاربر قرار دارند که پتانس��یل 
الکتریکی حرکات چشم را اندازه گیری می کنند؛ سپس تفاوت های ولتاژ بین 

قرنیه و شبکیه به داده هایی مانند سطح هوشیاری تبدیل می شوند. 

شیشه خودرویی که کثیف نمی شود !
محققان مؤسس��ه تکنولوژی ماساچوس��ت 
)MIT( پوش��ش جدیدی برای شفاف نگه 
داشتن شیشه خودرو، به خصوص پیشگیری 
از یخ زدگی و مه گرفتگی در فصول بارندگی 
طراحی کردند.تمیز کردن شیشه خودرو به 
ویژه پس از بارش سنگین برف بسیار دشوار 
اس��ت، اما انجام ای��ن کار با عرضه پوش��ش 
 MIT محافظ شیشه خودرو توسط محققان
 بزودی به فراموشی س��پرده خواهد شد.پوش��ش جدید قابلیت تمیز نگه 
داشتن شیشه خودرو در برابر یخ زدگی و مه گرفتگی را داشته و می تواند 
در عین عبور دادن آب باران، رطوبت را از محی��ط جذب کند.مایکل رابنر 
و رابرت کوهن از محققان MIT خاطر نش��ان می کنند، پوشش جدید به 
صورت همزمان الیه محافظی در برابر حالت مه گرفتگی )غبار( و یخ زدگی 
ایجاد می کند که طیف گس��ترده ای از کاربردها ش��امل شیشه خودرو تا 

عینک و لنز دوربین را پوشش می دهد.

برخي از متخصصان و مسووالن، از نزدیک شدن سونامي 
سرطان مي گویند و برخي دیگر معتقدند گرچه آمار ابتال 
به سرطان باال رفته است اما نمي توانیم در مورد آمدن این 
سونامي ادعایي داشته باشیم. با این وجود آمارهایي که دکتر 
علیدوستي در افتتاحیه نهمین کنگره کلینیکال آنکولوژي 
اعالم کرده است، حاکي از آن است که فاجعه در چند قدمي 

ماست و هر روز که مي گذرد، نزدیک تر مي آید.
علیدوستي مي گوید حدود 60 درصد موارد جدید ابتال به 
سرطان در کشورهاي کمتر توسعه یافته بروز پیدا خواهد 
کرد و کشور ما هم از موج سرطاني که قرار است در جهان 
به راه بیفتد، بي نصی��ب نخواهد ماند. آالین��ده ها و ذرات 
فتوشیمیایی در شهرهای صنعتی نیز براین امراض دامن 
می زند به بهانه همین ارق��ام و آمارها، نگاهي به یافته هاي 
پژوهشگران انداختیم. محققان بر این باورند که با اصالح 
س��بک زندگي و تغذیه مناس��ب، مي توان تا اندازه زیادي 

آسیب های موجود درغول شهرها را مهار کرد.
انگور قرمز بخورید

از خواص ضدس��رطاني انگور، به ویژه ن��وع قرمز آن هرچه 
بگوییم کم گفته ایم. محققان معتقدند این میوه سرش��ار 
از آنتي اکس��یدان هایي اس��ت که مي توانند خطر ابتال به 
سرطان را پایین بیاورند. از نظر پژوهشگران احتمال ابتال 
به سرطان هاي معده، پوس��ت، کبد، غدد لنفاوي و سینه 
با مصرف انگور قرمز به ش��کل قابل توجهي کمتر مي شود 
و گذشته از این، رنگدانه هاي موجود در این میوه مي تواند 
سالمت پوست مصرف کنندگان را هم تامین کند. پس تا 
فصل انگور تمام نشده، با کمک این میوه یک قدم براي کم 

کردن خطر سرطان  بردارید.
سیر و پیاز را فراموش نکنید

از بوي پیاز خام نترسید و با غذاي تان چند پر از آن را مصرف 
کنید. از نظر محققان پیاز و موسیر سرشار از آنتي اکسیدان 
هستند و ترکیباتي که براي توقف رشد سلول هاي سرطاني 
یا پیش��گیري از این بیماري مهلک الزم اس��ت را در خود 
دارند. پس اگر با پیاز خام میانه اي ندارید، الاقل آن را کم 
تفت دهید و در غذاي تان بریزید. از طرف دیگر، مصرف 
س��یر را هم فراموش نکنید. به گفته محققان سیر یک 
داروي طبیعي ضد س��رطان اس��ت. از نظر آنها مصرف 
مداوم سیر خطر ابتال به س��رطان کولون را تا 50 درصد 

کاهش مي دهد.
از گوشت قرمز فاصله بگیرید

افرادي که ه��ر روز ح��دود 150 گرم گوش��ت قرمز 
مي خورند، 13 درصد بیشتر از دیگران با خطر مرگ 
بر اثر بیماري هاي قلبي یا سرطان روبه رو هستند. از 
نظر پژوهشگران زناني که پروتئین حیواني زیادي 

مصرف مي کنند، 70 درصد بیشتر از دیگران ممکن است 
به مشکالت مربوط به غدد لنفاوي مبتال شوند و آنهایي که 
چربي هاي اشباع شده در غذاي شان به وفور دیده مي شود، 
تا 90 درصد با چنین خطري روبه رو هستند. مصرف ماهي 
به جاي گوشت قرمز و استفاده از روغن زیتون به جاي کره 
و روغن هاي آفتابگردان مي تواند تا اندازه زیادي این خطر 

را کم کند.
کمتر کباب بخورید

هر وق��ت مي خواهید خودت��ان را تقویت کنی��د، به جاي 
درست کردن شام سراغ کبابي ها مي روید و دو سیخ کوبیده 
مي خورید؟ محققان مي گویند این بدترین راهي است که 

براي تقویت کردن خودتان انتخاب مي کنید.
بررسي ها نشان مي دهد مصرف خوراکي هاي دودي و مواد 
غذایي که روي آتش کباب مي شوند خطر ابتال به سرطان 
معده را باال مي برند. پس براي حفظ جان تان هم که شده، 
خود را کمتر تحویل بگیرید و از خی��ر برنج دودي و کباب 

بگذرید.
30 دقیقه قدم بزنید

کار و خس��تگي را بهانه نکنید و 30 دقیقه از هر روزتان را 
بدون فکر کردن به هیچ چیز صرف قدم زدن کنید. محققان 
مي گویند نشس��تن هاي مداوم مي تواند ش��ما را به جمع 
بیماران سرطاني وارد کند. بررسي هاي آنها نشان مي دهد 
زناني که هر روز 30 تا 40 دقیقه راه مي روند، کمتر با خطر 
ابتال به سرطان سینه روبه رو مي شوند. گذشته از این، آنها 
فشار خون و سطح کلسترول پایین تري هم دارند و از آنجا 
که هورمون هاي شان هم تنظیم مي شود، در کنار سرطان 

خطر ابتال به بس��یاري از بیماري هاي دیگر را هم 
پشت سر مي گذارند.

چیپس و پنیر ممنوع

وقتي غذاها در درجه حرارت باال سرخ یا بو داده مي شوند، 
ترکیبي سرطان زا به نام آکریل آمید از آنها آزاد مي شود که 
مي تواند بدن ش��ما را هم دس��تخوش تغییرات شیمیایي 
کرده و سالمت شما را به ش��کل قابل توجهي تهدید کند. 
بررسي هاي محققان نشان مي دهد که آزاد شدن این ماده، 
مي تواند اف��راد را با خطر ابتال به انواع مختلفي از س��رطان 
روبه رو کند، پس به جاي سیب زمیني سرخ شده و چیپس، 

پوره سیب زمیني بخورید.
آسپرین بخورید

اگر پزشک به شما خوردن آسپرین را توصیه کرده، از مصرف 
کردنش اجتناب نکنید. محققان مي گویند زناني که هر روز 
یک عدد آسپرین مي خورند، کمتر از دیگران با خطر ابتال 
به سرطان تخمدان روبه رو مي شوند. البته به خاطر چنین 
یافته اي خودسرانه س��راغ مصرف این دارو نروید. اگر بدن 
شما براي تنظیم فعالیت هایش به آسپرین نیاز نداشته باشد، 
مصرف آن احتمال از دست دادن جان تان را بیشتر مي کند.

 شیر بنوشید
بررس��ي هاي تازه نش��ان مي دهد مصرف کلسیم مي تواند 
خطر ابتال به سرطان کولون را به شدت کاهش دهد. از نظر 
محققان 700میلي گرم کلسیم روزانه، 45 درصد احتمال 
ابتال به این سرطان را در مصرف کنندگانش کاهش مي دهد. 
البته محققان مي گویند براي اینکه از این فایده شیر بهره مند 
ش��وید و در کنارش زیاني ب��ه بدن تان نرس��انید، باید نوع 

کم چرب آن را میل کنید.
بیشتر بایستید؛کمتر بنشینید

محققان مي گویند کساني که در طول روز بیشتر در حالت 
نشسته قرار دارند و میانه اي با ایستادن ندارند، 
24 درصد بیشتر از دیگران در معرض ابتال به 
سرطان روده بزرگ و سرطان آندومتر قرار 

دارند.
 

محققان در بررسي هاي دیگرش��ان دریافته اند کساني که 
بیننده حرفه اي تلویزیون هس��تند، در مقایس��ه با آنهایي 
که اهل تماشاي برنامه هاي تلویزیوني نیستند، 54 درصد 
بیشتر با خطر ابتال به سرطان روده بزرگ روبه رو مي شوند. 
آنها توصیه مي کنند براي کم کردن خطر ابتال به سرطان، در 
هر ساعت چند بار از سر جاي تان بلند شوید و حتي اگر کاري 

براي انجام دادن ندارید، چند قدمي راه بروید.
اتاق خواب تان را تاریک کنید   

شما هم از آن دسته آدم هایي هس��تید که وقت خوابیدن 
چراغ خواب را روشن مي گذارند؟ از نظر محققان این عادت 
تنها احتمال چاق شدن تان را بیشتر نمي کند بلکه بر اساس 
بررس��ي ها قرار گرفتن در معرض نور در زمان خواب خطر 
ابتال به سرطان تخمدان و سینه در زنان را افزایش می دهد. 
نور شبانه تولید طبیعي مالتونین در بدن را سرکوب مي کند 
و براساس پژوهش ها خطر ابتال به سرطان سینه در زناني که 
سطح مالتونین شان پایین مي آید، بیشتر از زنان دیگر است.

بروکلي بخارپز بخورید
کلم ها بهترین داروهاي پیش��گیري از س��رطان هس��تند 
و در می��ان آنها کل��م بروکلي به وی��ژه اگر بخارپز ش��ده 
باش��د، نقش ویژه اي در مبارزه با این بیم��اري همه گیر را 
ب��ازي مي کند. پس ب��راي حفظ س��المت تان و جنگیدن 
با س��رطان، هر روز مق��داري از آن را به عن��وان دورچین 
غذاي تان سر سفره بیاورید. محققان مي گویند کلم دوست ها 
 کمت��ر در مع��رض خط��ر ابتال ب��ه س��رطان کلی��ه قرار 

دارند.
 چاي سبز بنوشید

شاید تا چند سال پیش استفاده از چاي سبز چندان متداول 
نشده بود اما با گسترش پژوهش ها در مورد آن و رواج مصرف 
کردنش، ثابت شد مصرف روزانه چاي سبز مي تواند خطر 
ابتال به سرطان هاي سینه، تخمدان، روده بزرگ، پروستات و 
ریه را کاهش دهد. این چاي سرشار از آنتي اکسیدان است و 
پژوهشگران توصیه مي کنند هر روز یکي، دو فنجان 

از آن را میل کنید.
  ضد آفتاب مصرف کنید

کرم هاي ضدآفتاب تنها محصوالت آرایشي ولوکس 
نیستند و تنها به درد خانم ها نمي خورند. از نظر محققان 
همه باید از این کرم ها براي دفع اشعه هاي مضر استفاده 
کنند و با این راه خطر ابتال به سرطان پوست را پایین 
بیاورن��د. متخصص��ان مي گویند ض��د آفتاب هایي 
ک��ه 30spf و باالتر دارند، بهترین گزینه هس��تند 
و ب��راي کودکان تان هم بهتر اس��ت ب��ا کمک یک 
 متخصص پوس��ت، ضد آفت��اب مناس��ب را انتخاب

 کنید.

چند توصیه برای زنده ماندن درغول شهراصفهان
زنی که ماشین  حساب را ساخت

آدا بیرون، یکی از مهم ترین چهر ه ها و شخصیت های درخشان 
در تاریخ کامپیوتر است.

او در 10 دس��امبر 1۸15 ب��ه دنی��ا آمد. او دختر یک ش��اعر 
روشنفکر به نام لرد بیرون بود. 5 هفته بعد از تولد آدا مادرش 
از پدرش جدا شد، چون می خواست دخترش را طوری تربیت 
کند که یک ریاضیدان یا دانش��مند ش��ود و از اینکه او مانند 
پدرش شاعر شود وحشت داشت. از این رو بر مبنای تعلیمات 
او، آدا نتوانست استعداد های شاعری را بروز دهد و طبق آرزوی 

مادرش سعی کرد یک تحلیلگر و ریاضیدان شود.
اما در 30 س��الگی  نامه ای ب��ه مادرش نوش��ت و در آن گفت: 
»اگرچه نمی خواهی من از ش��عر چیزی بدانم اما آیا می توانی 
جلوی عالقه  من به عل��م ادبیات را بگیری؟ ب��رای یادگیری 
ریاضیات، قوه تخیل و درک استعاره ها الزم است و این چیزی 
است که از طریق آشنایی با ش��عر و ادبیات، پرورش می یابد و 
تو آن را از من دریغ کرده ای«. در هر حال در سن 17 سالگی 
بود که آدا با مری سامرویل آشنا شد.او یک زن مشهور مترجم 
بود که کتاب های درس��ی را برای کمبریج ترجمه می کرد، از 
طریق این آشنایی بود که آدا به ریاضیات عالقه مند شد و در 

این زمینه به تحصیل پرداخت.
 او خالقیت های زیادی از خود نشان داد و ایده های بکری در 
رابطه با ماشین حساب و دیگر ماش��ین های تحلیلگر داشت. 
او در 1۸43 ازدواج کرد و در حالی که 3 کودک زیر ۸ س��ال 
داشت، شروع به ترجمه تحقیقات دانشمندان سایر کشور ها 
کرد و ایده های خود را نیز به آنه��ا اضافه کرد.او این ترجمه ها 
 و ایده ه��ای خودش را ب��رای یک دانش��مند فرس��تاد و او را 
ش��گفت زده کرد. بابیج از آدا دعوت کرد که در پروژه های او 
همکاری کند. به این ترتیب آنها شروع کردند به ساخت ماشین 
حسابی که هم موسیقی پخش کند، هم کار طراحی انجام دهد 
و هم محاسبه کند.امروز بس��یاری از ایده های آدا در طراحی 
نرم افزار های کامپیوتر ی به کار می رود و یک زبان برنامه نویسی 

نیز در آمریکا به افتخار او »آدا« نامگذاری شده است.

 علت حرکت دست ها 
حین قدم زدن

آی��ا می دانی��د چ��را حین 
پیاده روی دست هایمان را 
تک��ان می دهی��م؟ هم��ه 
انسان ها به طور ناخودآگاه 
زم��ان راه رفت��ن بازوها را 
خ��الف جهت پاه��ا تکان 
می دهند. به راس��تی علت 
این کار چیست؟تنها یک 
دلیل علمی برای این پرسش وجود دارد و آن هم حفظ تعادل 
بدن اس��ت. به نظر می رس��د همین کار س��اده باعث  ش��ده 
انسان های اولیه بتوانند راحت تر و بهتر راه بروند. دانشمندان 
تا مدت ها نمی توانس��تند هیچ دلیل علم��ی و موجهی برای 
حرکات دس��ت ها ارایه دهند زیرا ظاهرا این حرکات هیچ نوع 

کاربری مشهودی برای انسان امروزی ندارد.
تنها کاری که برخی از محققان انجام دادند، این بود که نقش 
تکامل انس��ان را در این پدیده پررنگ تر از آنچ��ه باید، جلوه 
دادند.از نظر این گروه از محققان، انسان در زمان های گذشته 
از دست هایش برای حرکت اس��تفاده می کرده اما این حالت 
کم کم از بین رفت��ه و در نتیجه تنها همی��ن حرکات پاندولی 
شکل به جا مانده است! این محققان در هر صورت نتوانستند 

هیچ دلیل یا مدرکی برای این نظریه ارایه کنند.
محققان پس از انجام تحقیقات گسترده دریافتند نگهداشتن 
دست ها به صورت کامال بی حرکت در طرفین باعث می شود 
نسبت به حالت معمول 12 درصد بیشتر انرژی متابولیکی بدن 

صرف راه رفتن شود سپس تحقیق مشابه دیگری انجام شد.
در ای��ن تحقی��ق از اف��راد خواس��ته ش��د هن��گام راه رفتن 
دست هایش��ان را خ��الف جه��ت معم��ول تک��ان دهن��د؛ 
یعنی حرکت بازوی دس��ت راس��ت ب��ا پای چ��پ و بالعکس 
حرکت بازوی دس��ت چپ ب��ا پ��ای راس��ت.نتیجه این کار 
 ص��رف 26 درص��د انرژی بیش��تر برآورد ش��د. ام��ا علت آن 

چیست؟
علت ای��ن موضوع به ع��دم تع��ادل و تالش ب��رای حفظ آن 
برمی گ��ردد، در حقیقت عض��الت مجبور هس��تند برای نگه 
داش��تن بدن در وضع تعادل انرژی خیلی بیش��تری مصرف 
کنند.جال��ب اینجاس��ت حرکت بازوهای دس��ت به ش��کل 
همزمان باعث خنثی شدن حرکت ستون مهره ها نیز می شود. 
تمام این عوامل بدن را در یک مسیر مستقیم نگه می دارد، به 
حرکات، ش��کلی کامال موزون و متناسب می دهد و در نهایت 
 میزان مص��رف انرژی را در عض��الت پاها ب��ه حداقل ممکن 

می رساند. 

 سرگذشت مشاهیر

 چرا؛زیرا؛چگونه؟
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