
اعدام در انتظار عامالن حمله هالیودی در گلپایگان 
عادت هایی که 
سالمت شما را 
تهدید می کند

معاون سیاسی امنیتی استاندار

 دفتر17شبکه ماهواره ای
 در ایران بسته شد

افزایش سرطان در منطقه شرق 
اصفهان صحت ندارد

خودروسازان ایرانی از 
چشم بادامی ها عقب ماندند

 10 درصد کاشی ایران 
در استان تولید می شود 

 انتقال آب بهشت آباد 
فقط برای مصارف آشامیدنی 

افزایش سقف وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان  4
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 اصفهان پایتخت 
کتاب ایران می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت: اصفهان 
لیاق��ت و قابلیت پایتختی کت��اب کش��ور را دارد و باید 
برنامه ریزی های خود را برای س��وق دادن به سمت این 
مسئله تدوین کنیم.حجت االس��الم والمسلمین محمد 
قطبی در نشست هم اندیش��ی بررسی طرح های تدوین 
ش��ده اصفهان برای انتخاب پایتخت کتاب ایران اظهار 

داشت: پس از برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با...

3

پذیرایی از کروکودیل در خانه 
برای خود نمایی

بررسی گرایش برخی به نگهداری حیوان خانگی

3

یکی از این نیازهای غیرضروری وام گرفته شده از غرب که 
ابتدا در طبقه مرفه نشین جامعه ایرانی و بعد در دیگر طبقات 
پایینتر اقتصادی بروز پیدا کرد، نگهداری از حیوانات در خانه 
بود که از سگ و گربه شروع شد و حاال نوبت به نگهداری از 
نوع وحشی آن رسیده اس��ت.جامعه ایرانی با سرعت بسیار 

باورنکردنی در حدود بیست س��ال اخیر شروع به تغییراتی 
با موازات رشد سریع وس��ایل ارتباط جمعی مانند ماهواره، 
اینترنت، تلویزیون، تلفن همراه... کرده و به نیازهای جدید 
غیرضروری و مدل ه��ای جدید برای ب��رآوردن این نیازها 

رسیده است. هرچه این نیازها گسترده تر ...

 تخفیف ویژه در بیمه ثالث
4 تا 15 درصد

 ُمرده هایی که پول
5 درمی آورند! 2

 بازداشت هواداران داعش
 در مرز ایران

محمد اصفهانی : با هر قطعه  این آلبوم 
جدید ارتباط حسی خاصی دارم

محمد  اصفهانی از انتشار آلبومی سخن گفت که سیزده سال برای آن 
زحمت کش��یده اس��ت.محمد  اصفهانی خواننده و آهنگساز موسیقی 
پاپ و سنتی گفت: آلبوم »شکوه« پس از 13 سال شکل گیری باالخره 
منتشر شد و سرنوشت هر آلبومی که تصمیم به شکل گیری دارد انتشار 
است. وی در ادامه بیان کرد: این آلبوم مثل آلبوم های قبلی من نیست، 
»ش��کوه« به موضوع جنگ تحمیلی زندگی جانبازان و خانواده شهدا 

می پردازد...
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يادداشت

 الگوی برنامه  هسته های کلیدی
 در اصفهان تهیه می شود

مدیر برنامه ریزی اس��تانداری آذربایجان شرقی گفت: طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته توسط سخنگوی دولت، بر اساس 
برنامه شش��م توس��عه، الگوی برنامه  هس��ته های کلیدی در 

اصفهان تهیه می شود.
 داوود بهبودی در حاشیه برگزاری نشست دو روزه سند توسعه 
سه ساله که در استانداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه 
برنامه های توس��عه ای استان تاکنون پنج س��اله تعریف شده 
است، اظهار کرد: تاکنون برنامه نخست تا پنجم توسعه بنا به 
دالیلی ناکام بوده که یکی از دالیل آن جامع نبودن آن است.

وی افزود: همچنین این برنامه های توس��عه ای نیاز به منابع 
مالی، انسانی و فنی زیادی داشت که  عمال با وجود درآمدهای 
نفتی ناپایدار امکا ن پذیر نب��ود و موارد بحرانی تامین مالی در 

آن دیده نشده بود.
بهبودی گفت: طی یک سال گذش��ته در حال تهیه این سند 
تدبیر توسعه ای در آذربایجان شرقی بودیم و اکنون این برنامه 

در تک تک استان ها اجرا می شود.

طراحی پهپاد ايرانی موشک گريز
محققان بس��یجی کش��ور موفق به طراحی نخس��تین پهپاد 
موش��ک گریز دنیا در ارتفاع ۸ هزار متری شدند که نام پهپاد 

ثاراهلل بر آن گذاشته شده است.  
 حس��ن اکبری الی��ق مجری ای��ن ط��رح اظهار داش��ت: با 
توجه به پیش��رفت روزانه پهپاده��ا و در مقاب��ل آن افزایش 
قدرت موش��کی برای انه��دام آنه��ا، پهپاد موش��ک گریزی 
طراحی و س��اخته ش��د که برای اولین بار در دنیا می تواند از 
موش��ک های حرارتی و موش��ک های هوا به هوا فرار کند و 
 هیچ موش��کی نمی تواند تا نزدیکی ۲۵۰ مت��ری این پهپاد

 برسد.این نخبه بسیجی با اشاره به اینکه این پهپاد با سیستم 
گمراه کننده پهپاد می تواند سریعا شتاب گرفته و از موشک 
فرار کند، افزود: این فناوری برای اولین ب��ار بر روی پهپاد ۴ 

کیلویی طراحی شده است.

استعفای دسته جمعی اعضای 
کمیسیون اصل 90

س��خنگوی کمیس��یون اصل 9۰ قان��ون اساس��ی از تقدیم 
استعفای دس��ته جمعی اعضای کمیس��یون اصل 9۰ قانون 

اساسی به هیات رییسه مجلس طی هفته گذشته خبر داد.
حس��ین آذین گفت: در اصالحیه آیین نام��ه داخلی مجلس 
ب��رای تغییر ترکیب کمیس��یون تلفیق بودجه، مصوب ش��د 
س��ه نماین��ده از کمیس��یون های تخصص��ی و 9 نماینده از 
کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه ب��ه عضویت این کمیس��یون 
درآین��د ام��ا گویا کمیس��یون اص��ل 9۰ قانون اساس��ی که 
اعضای آن عض��و هیچ کمیس��یون دیگر نیس��تند به عنوان 
کمیس��یون خاص و نه کمیس��یون تخصصی تعریف ش��ده 
 و ح��ق حض��ور در ترکی��ب کمیس��یون تلفی��ق بودج��ه را

 ندارند.
همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی نیز با 
تایید این خبر گفت: رییس کمیسیون اصل 9۰ قانون اساسی 
هفته گذشته شفاها از تصمیم جمعی اعضای کمیسیون اصل 
9۰ قانون اساسی مبنی بر استعفای اعضا را به بنده اطالع داد.

ضرغام صادقی نماینده مردم ش��یراز ، گفت: بنده هنوز نامه 
استعفای رسمی اعضای کمیسیون اصل 9۰ قانون اساسی را 

مالحظه نکرده ام.

بعید است احمدی نژاد برگردد
 به صالحش هم نیست

معاون رییس دولت دهم می گوید: کس��ی ک��ه برای دو دوره 
رییس جمهور بوده اس��ت باید اجازه ده��د چرخش نخبگان 

صورت گرفته و افراد دیگری سر کار بیایند.
مسعود زریبافان در پاس��خ به س��والی درباره ورود احتمالی 
اعضای کابین��ه احمدی ن��ژاد ب��ه انتخابات مجل��س آینده 
گفت:نم��ی دان��م، هرکس��ی صاح��ب اختیار اس��ت که هر 
 تصمیم سیاس��ی برای خودش بگیرد و این فی نفسه اشکالی

 ندارد.
 وی همچنی��ن در خص��وص احتم��ال بازگش��ت محم��ود 
احمدی  نژاد به قدرت گفت: نمی دانم. بعید می دانم ایش��ان 
برگردد؛ به مصلحت هم نمی دانم، نه به مصلحت خود ایشان 

می دانم نه به مصلحت نظام.
رییس س��ابق بنیاد ش��هید تصریح کرد: من قبال هم گفته ام 
که ورود افراد برای دور بعد به عرصه سیاس��ت اشتباه است، 
 حاال این فرد می خواهد هاش��می و خاتمی ی��ا احمدی نژاد 

باشد.
وی افزود: هر ف��رد ی��ک دوره ای دارد و باید س��عی کند در 
دوره ای که توفیق خدمت پیدا کرده اس��ت، خدمت خود را 
انجام و برود و عرص��ه را باز کند تا اف��رادی جدید با ایده های 
 نو بیایند در عرص��ه کار کنن��د و چرخش نخب��گان صورت

 بگیرد.

تمام مناطق عراق آزاد می شود
سردار س��ید مس��عود جزایری معاون امور بس��یج و فرهنگ 
دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت 
س��ردار ش��هید تقوی و در جمع خبرنگاران، درب��اره آخرین 
وضعیت آزادس��ازی مناط��ق تحت تصرف داع��ش در عراق 
گفت: ب��دون تردید هم��ه مناطق اش��غالی این کش��ور آزاد 
خواهد ش��د که این امر، ابتدا مبتنی بر تفضالت الهی اس��ت 
و س��پس بس��تگی به حضور مردم، دولت عراق و بس��یجیان 
این کش��ور دارد ک��ه همگی تصمی��م گرفته اند کشورش��ان 
 را از دس��ت غاصبان نج��ات دهند و حتما ای��ن اتفاق محقق

 می شود.
سردار جزایری در ادامه با اش��اره به برگزاری رزمایش محمد 
رسول اهلل )ص( ارتش در هفته گذشته در جنوب کشور تصریح 
کرد: خوشبختانه سناریوهایی که در رزمایش در نظر گرفته 
ش��ده بود، با قوت به انجام رس��ید و این رزمایش نتایج بسیار 

خوبی را در پی داشت.

فرمانده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتم االنبی��ا گفت:  به 
سازمان ایکائو اعالم کرده ایم که برخی هواپیماها همچون 
هواپیماهای ناتو حق عبور از آس��مان ای��ران را ندارند.وی 
همچنین با اشاره به فرود اجباری هواپیما ایساف در اواسط 
ش��هریورماه که حدود 1۰۰ س��رباز آمریکای��ی را جابه جا 
می کرد، گفت: این هواپیما روز جمعه س��اعت ۵ بعدازظهر 
از سمت افغانستان قصد عبور از فضای کشورمان را داشت.

امیر ف��رزاد اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه پدافن��د هوایی 
خاتم االنبیا در سخنانی اظهار داش��ت: ما از طریق سازمان 
ایکائو اعالم کرده ایم که برخی هواپیماها حق عبوراز آسمان 
ایران را ندارند ،مثل هواپیماهای ناتو و هواپیماهای نظامی 
و فرامنطقه ای اس��تکباری که حتی قصد ش��رکت در یک 

نمایشگاه را داشته باشند.
وی همچنین با اش��اره به فرود اجباری هواپیما ایساف در 
اواسط شهریورماه که حدود 1۰۰ سرباز آمریکایی را جابه جا 
می کرد، گفت: این هواپیما روز جمعه س��اعت ۵ بعدازظهر 
از سمت افغانستان قصد عبور از فضای کشورمان را داشت.

اسماعیلی ادامه داد: س��امانه های ش��نود ما 1۰۰ تا 1۵۰ 
کیلومت��ر بیرون کش��ور را رص��د می کنند ت��ا ببینند این 

هواپیماها چه فعالیتی می کنند.
این هواپیما در افغانستان خود را معرفی کرده بود و عملیات 
نظامی نداشته اما حامل نفرات نظامی بود که در افغانستان 
عملیات نظامی داش��ته اند و به دنبال ایف��ای نقش ترابری 

بوده است.
ای��ن هواپیم��ا ی��ک بوئین��گ 737 متعل��ق به یک��ی از 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و در اجاره نات��و بود که 

خود را ایرب��اس 3۰۰ معرفی می ک��رد. فرمان��ده قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا خاطرنش��ان ک��رد: خلبان این 
هواپیما در ابتدا اعالم کرد که یک هواپیمای مسافری و نه 
نظامی است که به داخل کش��ور می آید اما قرارگاه پدافند 
 در همان ابت��دا اعالم کرد ک��ه این هواپیما قطع��اً نظامی 

است.
وی اف��زود: جوان��ان پدافند هوای��ی با س��امانه های بومی 
کش��ورمان این تقلب را کش��ف کردند لذا به این هواپیما 
اعالم کردیم که بای��د در فرودگاه بندرعب��اس فرود بیاید. 
فرود ی��ک هواپیما کار پیچیده ای اس��ت به عن��وان مثال 
این عملیات برای نش��اندن هواپیمای ریگی یک س��اعت 
و 1۰ دقیقه طول کش��ید و این هواپیما هم این موضوع را 
 تمکین نمی کرد و می گفت قصد ف��رود نداریم و باید عبور

 کنیم.
اس��ماعیلی تأکی��د ک��رد: خلب��ان ای��ن هواپیما ب��ه ناو 
کنترل کننده یا آواکس  کنترل کنن��ده فرامنطقه ای اعالم 
می کند که این اتفاق می افتد و هواپیمایی هایی که وظیفه 
حمایت از این هواپیما را داشتند ۵۰ الی 6۰ مایل از نقطه 
ایستایی خودشان دورتر می ش��وند چون می دانند پدافند 

هوایی تعارف ندارد.
وی ادامه داد:  با این حال خلبانان جنگنده های ما از روی باند 
با خلبان این هواپیما تماس برقرار و اعالم می کنند که ظرف 
۵ دقیقه باالی سر این هواپیما حاضر می شوند لذا خلبان آن 
هواپیما باید دیوانه باشد یا کار انتحاری کند که فرود نیاید.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: از ساعت 7 بعدازظهر 
روز جمعه تا 3 بامداد شنبه حدود ۸ ساعت این هواپیما را 

نگه داش��تیم اما با احترام، هم سوخت دادیم و هم کارهای 
جانبی انجام دادیم و آنها هم یاد گرفتند که فضای جمهوری 

اسالمی ایران، فضای کذب و دروغ گفتن نیست.
برج مراقبت پس از عدم تمکین خلبان هواپیمای ایساف، 
دو فروند جنگنده اف ۴ نهاجا را مامور نش��اندن هواپیمای 
ایساف با 1۰۸ سرباز ناتو متشکل از س��ربازان آمریکایی و 

غیرآمریکایی می کند.
متن بخشی از مکالمه افسر کنترل شکاری قرارگاه پدافند 
هوایی با خلبان هواپیمای مسافربری حامل نظامیان ناتو به 

شرح زیر است:
افسر کنترل ش��کاری: فالی دوبی ۴3۵9 شما باید االن در 
فرودگاه بندر عباس به زمین بنشینید و با فرکانس 13۴۲ 

جهت هماهنگی برای نشستن تماس بگیرید.
اگر تماس نگرفتید، هواپیمای ش��ما م��ورد رهگیری قرار 

می گیرد.
خلب��ان هواپیم��ای ف��الی دوب��ی: اوک��ی، دریاف��ت 
ک��ردم و متوج��ه ام ک��ه رهگی��ری می ش��وم. اکن��ون 
ارتف��اع خ��ود را ب��ه ۲۴۰۰۰ پ��ا کاهش می ده��م جهت 
 نشس��تن. و فرکانس ه��ا را ف��وراً چ��ک می کن��م، منتظر 

باشید.
پس از نش��اندن ای��ن هواپیما در ف��رودگاه بن��در عباس، 
خلبان ضمن تش��کر کتبی از برخ��ورد مناس��ب قرارگاه 
پدافند هوایی ارتش، نسبت به اش��تباه خود اعتراف کرده 
 و کتبا این اش��تباه را نوش��ته و ب��ا نام میگوئل وی س��دو

 )miguel visedo(، تعهدنامه را امضا می کند و قرارگاه 
پدافند هوایی نیز اجازه پرواز این هواپیم��ا و ترک ایران را 

صادر می کند.
اس��ماعیلی اضافه کرد: آن هواپیماهایی که وظیفه حفظ 
حراس��ت از آن سیس��تم ناتو را داش��ته اند با متوجه شدن 
این صحنه حدود 1۰۰ کیلومتر هوایی از مرزهای ما دورتر 

می شوند چرا که پدافند هوایی تعارف ندارد.
وی با بیان اینکه با خلبان هواپیمای مسافربری از فرودگاه 
تماس گرفته می شود و خلبان جنگنده اف۴ اعالم می کند 
که ظرف ۵ دقیقه مثل عقاب باالی س��رت هس��تم، تاکید 
کرد: یک خلبان در ای��ن وضعیت باید دیوانه باش��د و کار 
انتحاری کند که تمکین نکند. ما قصد داش��تیم که این را 
مثل هواپیماهایی که مثل سالیان قبل قصد ورود داشتند 
و ما آنها را دم مرز حدود چندس��اعت نگه داش��ته بودیم، 
نکنی��م و می خواس��تیم به داخ��ل بیاوریم که ای��ن کار را 
 کردیم و ثابت کنیم که اینها کذاب هستند و این کار را هم

 کردیم.
اسماعیلی در پایان در پاسخ به اینکه آیا برای چکاندن ماشه 
در این موارد تبصره های دیپلماتیک ش��ما را دچار تردید 

می کند؟ جواب منفی داد.

نشاندن اجباری هواپیمای بوئینگ 737  در بندر عباس

 خلبان ناتو نسبت به اشتباه خود اعتراف کرد 
 بازداشت هواداران داعش

 در مرز ايران
فرمانده مرزبانی ناجا با بی��ان اینکه ۸ هزار میلیارد 
تومان برای مرزها نی��از داریم، گفت: در ایران فقط 
یک مورد دستگیری س��ه نفر از افرادی را داشتیم 
که با تجهی��زات انفجاری وارد کش��ور ش��ده اند و 

می خواستند به داعش بپیوندند.
س��ردار قاس��م رضایی فرمانده مرزبان��ی ناجا در 
حاشیه نشست مش��ترک فرماندهی مرزبانی ناجا 
با نمایندگان فراکس��یون مرزی مجلس ش��ورای 
اس��المی در جمع خبرن��گاران گفت: ب��ا توجه به 
جایگاه مرز که یک جایگاه ملی اس��ت و برای همه 
مردم اس��ت و تنها متعلق به نس��ل گذشته نیست 
بلکه به نس��لهای بعدی هم تعل��ق دارند، از طرفی 
دیگر جایگاه مجلس و نمایندگان نیز ملی اس��ت، 
لذا این نشس��ت برگزار ش��د تا نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جریان آخرین وضعیت مرزهای 

کشور قرار بگیرند.
وی افزود: در این نشس��ت اقدامات انجام شده در 
مرزها بررسی شد و اقداماتی که نیاز است در آینده 

محقق شود نیز برآورد شد.
فرمان��ده مرزبان��ی ناج��ا ادام��ه داد: ب��ا توجه به 
گس��تردگی مرزهای کش��ور که بیش از هش��ت 
 هزار و هفتص��د و پنج��اه کیلومتر وس��عت دارد،

 سرمایه گذاری در مرز ضروری است لذا با توجه به 
عقب ماندگی گسترده در مرزها باید توجه ویژه ای 
به این موضوع داشت و خوشبختانه در این نشست 
نمایندگان به این ضرورت اذعان داشتند و نگاه آنها 
به این موضوع خوب بود و قرار شد در برنامه ریزی 
س��ال 9۴ و برنامه شش��م به موضوع مرزها بیشتر 

توجه کنند.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به کارگیری تجهیزات 
مدرن برای کنترل مرزها گفت: نگاه مرزبانی برای 
کشور در برنامه ششم، فناورانه محور است نه صرفا 
انس��ان محور؛ با این نگاه هم در راس��تای ارتقای 
مهارت ها و دانش مهارتی و هم در ورود تجهیزات 
اپتیک��ی و الکترونیکی برای کنت��رل مرزها گام بر 

می داریم.
وی تصریح کرد: ه��دف گذاری مرزبان��ی برای به 
کارگیری فناوری های نوین در مرزها است همانند 
اس��تفاده از پهباده��ا، ش��ناورهای تاکتیکی برای 
کنترل دریا و ش��ناورهای ایس��تایی برای کنترل 
در عمق دریا، تا بتوانیم کس��انی که س��واحل ما را 
مورد تهاجم قرار م��ی دهند در عمق دری��ا با آنها 

مواجه شویم.
وی اذعان کرد: تاکنون دول��ت بالغ بر 6۰ درصد از 
بودجه تخصیص یافته در سال 93 را واگذار کرده 
است که این بودجه بیشتر در مناطق امنیتی و در 

صورت لزوم در مرزهای آرام هزینه می شود.

اخبار کوتاه

2
نشريات آمريكا به دنبال فريب افكار عمومي هستند

نماینده مردم شهرضا در مجلس شوراي اس��المي گفت: نشریات آمریکایي با انتشار 
خبرهایي از حصول توافق هسته اي، به دنبال فریب افکار عمومي دنیا هستند.

نشریه آمریکایي آسوشیتد پرس در گزارشي جنجالي مدعي حصول توافق هسته اي 
میان ایران و آمریکا شده و هیاهوي بسیاري را در رسانه ها برپا کرد.

Society,Cultural  Newspaper No. 1487 |   jan  6  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1487 سه شنبه 16 دی 1393 | 14 ربیع االول 1436

تمجید از نقش مرجعیت در استقرار ثبات سیاسی عراق 

گزينه نظامی دشمن در حد شعار است

علی ش��مخانی، نماینده مق��ام معظم رهب��ری و دبیر 
ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی در دی��دار با س��یدعمار 
حکی��م، ریی��س مجل��س اع��الی ع��راق از نق��ش 
 مرجعیت در اس��تقرار ثبات سیاس��ی ع��راق تمجید 

کرد.
علی ش��مخانی با تبری��ک پیروزی های اخی��ر ارتش و 
نیروهای مردم��ی ع��راق در مقابله با تروریس��ت ها و 
آزادس��ازی مناطق تحت اش��تغال، وحدت و همدلی 
نیروهای ش��یعه و سنی درعرصه سیاس��ی و نظامی را 
دس��تاورد بزرگی در راس��تای افزایش ق��درت ملی و 

منطقه ایی عراق دانست.
وی ب��ا تمجید از نق��ش مرجعیت و تحالف ش��یعی در 
استقرار ثبات سیاسی و بس��یج عمومی برای مقابله با 
مخاطرات��ی که تمام ش��هروندان این کش��ور را تهدید 
می کند، ب��ر اراده قاطع جمهوری اس��المی ایران برای 
تداوم حمایت همه جانبه از دولت عراق برای ریشه کنی 

فتنه تروریسم تاکید کرد.
در پای��ان ش��مخانی گف��ت: مستندس��ازی و بی��ان 
واقعیت های ش��کل گی��ری فتنه داع��ش، حامیان آن 
و ش��یوه مقابل��ه موث��ر و واقعی ب��ا تروریس��م امری 
 مهم ب��ه منظ��ور حف��ظ تاری��خ و فرهن��گ مقاومت

 است.
س��ید عمار حکیم، ریی��س مجلس اعالی ع��راق نیز 
ضمن ارایه گزارش��ی از آخرین تح��والت جاری عراق 
در حوزه ه��ای سیاس��ی، اقتص��ادی و امنیت��ی تاکید 

کرد، سیاس��ت توس��عه اختالف و تفرقه در گروه های 
مختل��ف ع��راق ک��ه ط��ی دوران حض��ور نظامی��ان 
خارج��ی در این کش��ور پای��ه گذاری ش��د ب��ا ظهور 
 نتای��ج آن از جمل��ه فتنه داع��ش بر ضد خ��ود عمل

 کرد.
وی افزود: با افزای��ش اتحاد و انس��جام در میان مردم 
ع��راق شکس��ت مفتضحان��ه ای ب��ه تروریس��ت های 
تکفی��ری و حامی��ان آن تحمی��ل ش��ده و ای��ن روند 
 ت��ا آزادی کام��ل مناطق تحت اش��غال ادام��ه خواهد 

داشت.
حکیم در پایان ب��ا تاکید بر ضرورت توج��ه بیش تر به 
بازسازی مناطق آس��یب دیده از درگیری های نظامی 
اظهار کرد: با روند رو به رش��د ایجاد امنیت در مناطق 
مختلف عراق الزم اس��ت همکاری ه��ای اقتصادی دو 
کشور برای توس��عه رفاه و س��ازندگی در ابعاد مختلف 

افزایش یابد.

فرمان��ده نی��روی هوافض��ای 
س��پاه، هم��کاری و هماهنگ��ی 
میان نیروهای مس��لح را س��تود 
و گفت: این هماهنگ��ی و ایمان 
و والیتم��داری نیروه��ا موجب 
شده دش��من از »گزینه نظامی« 
 فق��ط در ح��د ش��عار اس��تفاده

 کند.
 سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
در جمع اعضای هیأت علمی، پایوران و دانشجویان دانشگاه 
افس��ری و تربیت پاسداری امام حس��ین )ع( در حسینیه 
آیت اهلل بهاءالدینی اظهار داشت: رسالت پاسداری از اسالم 
و انقالب ایجاب می کند ما همواره بیش از دیگران توجه به 

فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشیم.
حاج��ی زاده، والیت م��داری،  بصیرت،  اراده ق��وی و عمل 

جهادی در مسوولیت های محوله را از 
دیگر رموز موفقی��ت نیروهای انقالبی 
دانس��ت و وجود چنی��ن روحیه ای را 
باعث خودکفایی کش��ور مخصوصا در 

بحث دفاعی عنوان کرد.
وی ایستادگی، مقاومت و نگاه به درون 
و توجه ب��ه نیروهای خ��الق و متعهد 
جوان داخل��ی را به عن��وان راهبردی  
اساسی دانست و گفت: ایستادگی ملت در جنگ تحمیلی از 

نمونه های بارز این مدعا است.
حاجی زاده با بیان اینکه صنایع هوافضا پاسخگوی نیازهای 
انقالب است، تصریح کرد: امروز س��اخت هر نوع امکانات 
دفاعی از ایده و طراحی تا س��اخت کال توسط متخصصین 
 داخل��ی ب��دون کوچکترین نگاه ب��ه خارجی ه��ا صورت 

می گیرد.

مسوول تشکل های دينی تبلیغات اصفهان 

 برگزاری 200 عنوان ويژه برنامه
 به مناسبت هفته وحدت

مس��وول تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اس��المی 
اصفهان گفت: به مناس��بت هفته وحدت و سالروز والدت 
نبی مکرم اسالم)ص(، ۲۰۰ ویژه برنامه شاخص در اصفهان 
برگزار می شود. حجت االسالم و المس��لمین حسن بابائی 
با اش��اره به لزوم اهمیت دادن به وحدت شیعه و سنی در 
فضای کنونی منطقه اظهار داشت: در حال حاضر با توجه 
به جو منطقه ای و مس��ایلی که در عراق و س��وریه در حال 
وقوع بوده، باید در زمینه وحدت بین ش��یعه و سنی تالش 
کرد.مسوول تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
اصفهان بیان کرد: ما عامل اصلی اختالف ش��یعه و س��نی 
را اس��راییل و آمریکا می دانیم و ش��بکه های ماهواره ای و 
گروه داعش مزدوران آمریکا و اس��راییل هستند، بنابراین 
باید عقالی اهل تشییع و س��نت و کسانی که دلشان برای 
اس��الم می س��وزد، وحدت خود را حفظ کنند.وی با بیان 
اینکه از جمله کسانی که دلشان برای حفظ اسالم و وحدت 
می س��وزد، مقام معظم رهبری بوده، تصریح کرد: رهبری 
تاکید دارند که اهل تشییع و سنت بر مشترکات خود پایبند 
بوده و وحدت خ��ود را حفظ کنند و برای اینکه اس��تکبار 
نتواند به اسالم ضربه وارد کند، باید وحدت بین این ۲ حفظ 
شود.حجت االس��الم بابائی پیرامون ویژه  برنامه های ستاد 
ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان 
اصفهان به مناس��بت هفته وحدت گف��ت: گفتمان دینی 
وحدت اسالمی در مساجد ش��اخص، برگزاری جشن های 
مح��وری در هیات مذهب��ی، برگزاری جش��ن خانوادگی، 
11۰ جش��ن ش��اخص و متمرکز در مح��الت، تجلیل از 
کانون مداحان و انتش��ار ویژه نامه از جمله برنامه های این 
ستاد در هفته وحدت اس��ت.وی با بیان اینکه به مناسبت 
هفته وحدت ۲۰۰ ویژه برنامه در اصفهان برگزار می شود، 
افزود: اعزام مبلغ به مناطق تبلیغی و برگزاری مس��ابقات 
پیامکی و کتب��ی از جمله برنامه های س��تاد س��اماندهی 
 شئون فرهنگی در مناس��بت های مذهبی استان اصفهان

 است.

دفتر17شبکه ماهواره ای در ايران 
بسته شد

معاون اطالعات داخلی وزیر اطالعات گفت: دشمنان به 
اسم شیعه 17 ش��بکه ماهواره ای ایجاد کردند که دفاتر 
آن ها در داخل کش��ور توس��ط نظام جمهوری اسالمی 

تعطیل شده است.
پورفالح گفت: اصوال انسان ها عبادت گرا هستند و پیامبر 
اکرم )ص( نیز آمدند که مس��یر عبادت و پرستش را به 
راه راس��ت هدایت کنند و طی تاریخ اس��الم دش��منان 
تالش های زیادی کردند تا بندگان را از این مسیر گمراه 

کنند.
معاون اطالعات داخلی وزیر اطالعات عنوان کرد: دشمن 
از رویکرد سخت افزارانه در دنیای کنونی به جایی نرسید 

که نمونه آن جنگ تحمیلی است.
پورفالح خاطرنشان کرد: ایجاد گروه هایی مانند داعش 
و به اسم حکومت های اس��المی در برخی از کشورها که 
به خود مس��لمانان ضربه می زند یکی دیگ��ر از اقدامات 

دشمنان است.
وی تصریح کرد: پیامبر )ص( در سرزمینی که مردم آن 
مش��رک بودند با یک رویکرد خوب وارد صحنه ش��دند 
و مردم را به دین اس��الم فراخواندند و م��ا نیز باید توجه 
داشته باشیم که دایره اس��الم روز به روز وسیع تر و دایر 

کفر محدود شود.
پورفالح اظه��ار کرد: مس��لمانان به ج��ای اینکه اصول 
و ارزش های مش��ترک را ارج نهند در زیر س��وال بردن 
مقدس��ات یکدیگر اقدام می کنند که ای��ن از حربه های 
دشمنان اس��ت.وی افزود: به اسم ش��یعه دشمنان 17 
ش��بکه ماهواره ای ایجاد کردند که دفاتر آن ها در داخل 
کشور توسط نظام جمهوری اسالمی تعطیل شده است.

پورف��الح تصریح ک��رد: ممکن اس��ت در قم و به اس��م 
مرجعیت فتواهایی صادر ش��ود اما آنچه برای ما مالک 
است، بیانات رهبری است که اختالف بین شیعه و سنی 
را حرام اعالم کردند.وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با 
دش��من می توانیم از طریق مقابله گفتمانی شامل نقد 
معرفتی، نقد روش شناختی و نقد کارکردی اقدام کنیم 
و در این مقابله نباید مس��لمانان را در برابر یکدیگر قرار 
دهیم بلکه مس��لمانان باید متحد شده و در برابر دشمن 

قرار گیرند.
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امیدهای تازه برای حل مشکل مسکن و ازدواج جوانان

بررسی گرایش برخی به نگهداری حیوان خانگی

از ازدواج با االغ در غرب تا آرامش سگی در ایران

مدیرکل ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه تخصیص 
یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به حوزه جوانان در الیحه بودجه سال 
94 دیده نشده است، گفت: البته دو تبصره 16 و 21 در این الیحه پیش بینی 

شده است که اختصاص به مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان دارد.
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 93-6

ش�رکت مديريت تولید برق اصفهان در نظر دارد س�رويس ، تعمیر و نگهداری فصلی و 
نوبتی کارهای تاسیساتی نیروگاه اصفهان به مدت يک سال از 1394/01/01تا 1395/01/01 
طبق ش�رح اس�ناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از کلیه ش�رکتهاو پیمانکاران واجد شرايط 
دعوت میگ�ردد ضمن هماهنگی ب�ا اداره تدارکات اين ش�رکت جهت دريافت اس�ناد 
مناقصه از تاريخ چاپ آگهی به مدت 15 روز به نشانی اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن ، 
انتهای بلوار شفق ، نیروگاه اصفهان ، اداره تدارکات شرکت مديريت تولید برق اصفهان 
 www.isfahanps.ir مراجعه فرمايند. ضمناً   جهت اطالع بیشتر میتوانید به س�ايت 

) بخش مناقصات ( مراجعه نمايید.
تلفن تماس : 031-37895206 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
م الف 27949

 هشت روستای فريدونشهر
 در محاصره برف و کوالک

رییس اداره راه و شهرسازی فریدونشهر از مسدود شدن راه هشت 
روستای این شهرس��تان به دلیل بارش ش��دید برف و کوالک و 
احتمال ریزش بهمن خبرداد.  عزت اهلل یسلیانی با اشاره به بارش 
بیش از 40 سانتیمتر برف در ارتفاعات فریدونشهر و گردنه گلوسه، 
افزود: درحال حاضر گردنه کلوسه مسدود است. وی تصریح کرد: 
با مسدود شدن این مس��یر، راه ارتباطی هفت روستای کلوسه، 
وزوه، کاهگان باال، کاهگان پایین، وس��تگان، دورک و کاهگانگ 
 از روس��تاهای پش��تکوه دوم و همچنین روس��تای کمران قطع

 می باشد. تالش راهداران این است که تا راه های روستایی مسیر 
کلوسه بازگشایی شود. 

 حمايت مشروط پلیس از 
آمران به معروف

فرمانده نیروی انتظامی با اعالم حمایت مشروط پلیس از آمران به معروف 
گفت: نیروی انتظامی از آمران حمایت می کند به شرط آنکه وارد برخورد 
عملی نش��ود اما اگر حادثه ای رخ داد یا کس��انی که م��ورد امر به معروف 
برخورد تندی با آمران داش��ته باش��د، پلیس برخورد تندی با آنها خواهد 
کرد.س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم در حاشیه مراس��م افتتاحیه اولین 
دوره دکترای دانش��گاه علوم انتظامی گفت: امروز در رشته دکترا پذیرش 
داشتیم و دو دوره جدید مصوب نیز افتتاح شد.وی با بیان اینکه دانشکده 
دافوس در 14 رش��ته مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته دکتری پذیرش 
دانشجو دارد، گفت: در جلسه مقرر شد که نیروهایی که عنوان کارشناسی 
ارشد دارند باید مدرک کارشناسی ارشد نیز داشته باشند.وی با بیان اینکه 
کارشناس��ان عالی نیز باید دوره دکتری را بگذرانند، گفت: در بدنه نیروی 
انتظامی از مقطع دوره پایان دبیرس��تان جذب نیرو انجام می شود که این 

افراد در رده های افسری و درجه داری خدمت خود را ادامه خواهند داد.

اصفهان پايتخت کتاب ايران می شود
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت: اصفهان لیاقت و قابلیت پایتختی 
کتاب کش��ور را دارد و باید برنامه ریزی های خود را برای س��وق دادن به س��مت 
این مس��ئله تدوین کنیم.حجت االسالم والمس��لمین محمد قطبی در نشست 
هم اندیشی بررسی طرح های تدوین ش��ده اصفهان برای انتخاب پایتخت کتاب 
ایران اظهار داشت: پس از برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با بخش های دولتی 
و خصوصی، 62 برنامه از اصفهان برای انتخ��اب پایتخت کتاب ایران در اصفهان 
تدوین شده، و از بین این برنامه ها باید 5 برنامه برتر را انتخاب و به وزارت فرهنگ 
وارشاد اس��المی ارایه دهیم.وی افزود: برنامه ها باید منطقی و قابل اجرا باشند و 
دارای ابعاد رغبت س��ازی ، انگیزه سازی و کاربس��ت های افزایش سطح مطالعه و 
سطح دسترسی را نیز داشته باشند ، همچنین وفاق اجرایی در اجرای این طرح ها 
و برنامه ها وجود داشته باشد.مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان 
بیان کرد: اگر وفاق اجرایی بین نهادهای متولی فرهنگی در اصفهان اتفاق بیفتد و 
بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شود ، امید است اصفهان به عنوان پایتخت 
جهان کشور معرفی شود.وی تصریح کرد: در سطح دنیا امتیازاتی که  به شبکه های 
غیر دولتی و مردم نهاد داده می شود، بیشتر از بخش های دولتی بوده و در کشور ما 
نیز مردم دارای توان ، اقتدار و همت بیشتری نسبت به بخش های دولتی هستند.

انتخاب پایتخت کتاب جهان همه س��اله توسط سازمان فرهنگی یونیکو صورت 
می گیرد و وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی به نمایندگی از ایران در این فرایند 
حضور فعال دارد، و اداره کل فرهنگ و اراش��اد اس��المی اصفهان تالش می کند 
با همکاری نهادهای مرتبط از جمله ش��هرداری ، نه��اد کتابخانه ها و بخش های 
 خصوصی و غیر دولتی عن��وان پایتختی کتاب جهان را ب��رای اصفهان به ارمغان

 بیاورد.

 اعدام در انتظار عامالن حمله هالیودی
 در گلپايگان 

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: حادثه گلپایگان منجر به 
کشته شدن 2 برادر و دستگیری نفر سوم از اعضای این خانواده شده که 
البته به صورت طبیعی او نیز اعدام می شود. رسول یاحی افزود: زمانی که 
3 نفر در راستای خدمت به مردم شهید می شوند از اقدام آنها به منظور 
توسعه فرهنگ ایثار و ش��هادت و حرکات فرهنگی و تبلیغاتی استفاده 
می شود، می توان از این موضوع نیز که 3 فرزند یک خانواده ظرف کمتر از 
یک هفته به نوعی کشته شده و در راستای تخریب جامعه قدم برداشتند 
استفاده ای تبلیغاتی برای نش��ان دادن قبح جرم و ش��رارت داشت و از 
این ماجرا برای پیش��گیری از جرم بهره بردای شود.وی با بیان اینکه اگر 
رسانه ها بتوانند در این زمینه کار کنند بسیار خوب است ، تصریح کرد: 
باید ابزارهای فرهنگی و رسانه ها به کمک آمده تا به مردم تفهیم شود که 
اگر در پرورش فرزندان خود دقت نکرده و رعایت و نظارت بر تربیت فرزند 
نداشته باشند ممکن است منجر به این شود که 3 فرزند یک خانواده به 
دلیل ارتکاب جرم س��رقت و قتل ظرف مدت یک هفته توسط قانون به 
درک واصل شده و کشته ش��وند.وی با تاکید بر اینکه باید از این حادثه 
در راستای پیشگیری از جرم اس��تفاده کنیم ، خاطرنشان کرد: باید کار 
تبلیغی شود تا کسانی که زمینه ارتکاب جرم را داشته متوجه شوند که 
نباید به س��مت جرم رفته و بدانند که رفتن به سمت جرم هزینه داشته 
و هزینه آن زیاد است.یا حی گفت: گاهی اوقات افراد از روی بی اطالعی 

جرمی را مرتکب شده و به چنگال قانون گرفتار می شوند.

سامانه همراه دانشجو راه اندازی شد
سامانه »همراه دانشجو« به منظور تسهیل در دسترسی دانشجویان 
به سامانه های اینترنتی مانند انتخاب دروس دانشگاهی و مشاهده 

نمرات با استفاده از تلفن همراه در اصفهان طراحی و راه اندازی شد.
 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: این سامانه توسط 
شرکت دانش بنیان »ایده پردازان آموزش« مستقر در این شهرک 

طراحی و در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد راه اندازی شد.
مهدی کش��میری افزود: این س��امانه نرم افزاری با توجه به توسعه 
کاربرد تلفن های هوش��مند بویژه در میان جوانان، دانش��جویان و 
دانش��گاهیان و نیاز به بروز رسانی س��امانه های اینترنتی دانشگاه 

طراحی شده است. 
وی برخی امکانات این سامانه را مش��اهده دروس و نمرات دانشگاه، 
حذف و اضافه دروس و پرداخت اینترنتی ش��هریه به صورت آنالین 

عنوان کرد.
بیش از 370 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری شیخ بهایی 
و 11 مرکز رشد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر و فعال 

است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
استان 

افزايش سرطان در منطقه 
شرق اصفهان صحت ندارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
گفت:  شیوع بیماری سرطان در منطقه شرق اصفهان 
صحت ندارد و اظهار نظر افراد غیر کارش��ناس سبب 
انتشار آمار غلط شیوع افزایش ش��ده است. چندی 
پیش اخبار  غیر رسمی از س��وی برخی از شبکه های 
اجتماع��ی و رس��انه ها و نیز برخی از مس��ووالن در 
خصوص میزان ش��یوع بیماری س��رطان در منطقه 
شرق اصفهان منتش��ر ش��د که نگرانی های زیادی 
برای مردم به خصوص مردم منطقه ورزنه و بن رود  به 
همراه داشت.گزینه های مختلفی برای علل و عوامل 
بیماری سرطان در این منطقه مطرح شد که بر همین 
اساس نشست تخصصی در محل فرمانداری اصفهان 
با حض��ور فرماندار اصفهان، معاون رییس دانش��گاه 
علوم پزشکی، رییس مرکز بهداشت اصفهان، اعضای 
شورای اسالمی ش��هر ورزنه، امام جمعه شهر ورزنه، 
بخشداران منطقه مربوطه، نماینده سازمان حفاظت 
محیط زیست، نماینده پایگاه انرژی هسته ای و سایر 
مس��ووالن برگزار ش��د که هر کدام از حضار نسبت 
به این قضیه اظهار نظر و دیدگاه ه��ای خود را بیان 

کردند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
با اشاره به ش��ایعه بیماری س��رطان در ورزنه اظهار 
کرد: یک س��ری از اعداد و ارقامی در خصوص تعداد 
مبتالیان به بیماری س��رطان در منطق��ه ورزنه در 
رسانه ها منتشر شده که بسیاری از این اعداد و ارقام 

هیچ صحت علمی ندارد.
حمیدرض��ا طلوع��ی اف��زود: برخ��ی از اف��راد و یا 
دستگاه های غیرمرتبط در خصوص بیماری سرطان 
در ورزنه اظهار نظرهای غیرکارشناسی ارایه داده اند 
که بای��د در خصوص ای��ن نظرات غیرکارشناس��انه 

ادعای جرم کرد.
وی با اشاره به اینکه بررس��ی دانشگاه علوم پزشکی 
از طریق معاون پژوهش��ی وزیر بهداش��ت در مورد 
میزان ش��یوع س��رطان در ای��ن منطق��ه پیگیری 
ش��د، تصریح کرد: متوسط س��رطان در کشور ما از 
جهان کمت��ر اس��ت و پراکندگی اقلیم ه��ا و روش 
 زندگی نی��ز به تف��اوت در ای��ن نوع بیم��اری موثر

 است.

پذیرایی از کروکودیل در خانه برای خود نمایی

یکی از این نیازهای غیرضروری وام گرفته شده از غرب که ابتدا 
در طبقه مرفه نشین جامعه ایرانی و بعد در دیگر طبقات پایینتر 
اقتصادی بروز پیدا کرد، نگهداری از حیوانات در خانه بود که از 
سگ و گربه شروع شد و حاال نوبت به نگهداری از نوع وحشی 

آن رسیده است.
جامعه ایرانی با سرعت بسیار باورنکردنی در حدود بیست سال 
اخیر شروع به تغییراتی با موازات رشد س��ریع وسایل ارتباط 
جمعی مانند ماهواره، اینترنت، تلویزیون، تلفن همراه... کرده و 
به نیازهای جدید غیرضروری و مدل های جدید برای برآوردن 
این نیازها رسیده است. هرچه این نیازها گسترده تر می شود، 
دامنه آسیب پذیری انسان ایرانی نیز به مراتب باالتر می رود؛ 
نیازهایی که تا چند س��ال پیش در ذهن م��ردم ایران جایگاه 
خاصی نداش��ت اما به مدد فضای س��ایبر و وجود شبکه های 
اجتماعی و ش��بکه های ماهواره ای به دغدغه هایی با اولویت 

باال تبدیل شده اند.
یکی از این نیازهای وام گرفته ش��ده از غرب که ابتدا در طبقه 
مرفه نشین جامعه ایرانی بروز پیدا کرد و بعد در دیگر طبقات 
پایین تر اقتصادی شایع شد، نگهداری از حیوانات در خانه بود 
که از سگ و گربه ش��روع ش��د و حاال نوبت به نگهداری از نوع 
وحشی آنها مانند کروکودیل، شیر و ببر، انواع مارها، انواع سگها، 
میمون، سنجاب، انواع گربه سانان، خرس و... در محیط کاشانه 

و زندگی رسیده است.

 زندگی با حیوانات، اولويت اول انگلیسی ها
بس��یاری از مردم انگلیس حیوانات خانگی خود را به اعضای 
خانواده هایش��ان ترجیح می دهند و می گویند بیشتر مایلند 
تعطیالت خ��ود را به جای خان��واده با حیوان��ات خانگی خود 
بگذرانند. یونایتدپرس گزارش داده که نتایج یک نظرسنجی 
از دارندگان حیوانات خانگی در انگلیس نشان می دهد چهل 
و هفت درصد آنها در زمان دوری از خانه بیش��تر دلشان برای 
حیوانات خانگی اشان تنگ می شود تا اعضای خانواده و سیزده 
درصد نیز گفتند اگر امکان انتخاب داشته باشند، بیشتر ترجیح 
می دهند تعطیالت خود را به جای اعضای خانواده با حیوانات 

خانگی خود بگذرانند.
پرطرفدارترین حیوانات خانگی در کش��ورهای غربی س��گها 
و گربه ها هس��تند. مثال در س��وئد ب��ا 9 میلیون نف��ر، دارای 
بیش از 950 هزار قالده س��گ شناس��نامه دار است که بیش 
از 80 درصد این س��گ ها دارای بیمه درمانی هس��تند؛ یا در 
آمریکا که جمعیت آن بیش��تر از سیصد میلیون نفر می باشد، 
حدود 63 درص��د خانواده ها دارای حیوان خانگی هس��تند و 
بیش از نیمی از خان��واده ها بیش از یک حی��وان دارند. اخیرا 
 نیز خبرهای��ی از ازدواج ب��ا حیوانات در ای��ن جوامع به گوش

 میرسد.
گرايش ايرانی ها به نگهداری حیوان خانگی  

همان طور که در باال اشاره شد موج نگهداری حیوانات خانگی 

در ایران تش��دید ش��ده و علت آن را می توان از دو منظر دید. 
یکم، وج��ود کمبودهای روان��ی و عاطفی که ب��ه دلیل وجود 
 آس��یب های فردی و خانوادگی به وجود آم��ده و دوم، تبلیغ 
رسانه های مختلف داخلی و خارجی برای تبلیغ و تشویق این 

نوع از زندگی می باشد.
طالق، تک فرزندی و تنهايی...

با تغییر خانواده ه��ای با جمعیت به خانواده های هس��ته ای، 
دیگر خان��واده ها عالقه یا ت��وان برای نگه��داری بیش از یک 
فرزن��د ندارند و برای پر ک��ردن تنهایی فرزند خ��ود و با توجه 
به افزای��ش روحی��ه فرزندس��االری، ترجیح م��ی دهند یک 
همبازی از جنس حی��وان خانگی ب��رای او بیاورند. کودکان و 
نوجوانانی که عمده وقت خود را صرف بازی های کامپیوتری 
و کارتون های غربی می کنند که در آنها داش��تن یک حیوان 
خانگی موضوع��ی عادی ب��وده و به نوعی ب��ه فرهنگ تبدیل 
 ش��ده، و با توجه به الگوگی��ری آنه��ا از این کارت��ون، بازی و

 فیل��م ه��ا، م��ی توانن��د پ��در و م��ادر خ��ود را ک��ه 
زندگ��ی  ه��ای  خواس��ته  و  نیازه��ا  تامی��ن   ب��رای 
ساعت ها در بیرون از خانه مشغول هستند برای خرید حیوان 

خانگی متقاعدکنند.
برخی از اف��راد نیز بخاطر شکس��ت ه��ای عاطفی ناش��ی از 
خیانت، طالق، مرگ عزیزان و تنهایی ب��ه نگهداری حیوانات 
 روی م��ی آورند تا آالم ناش��ی از خالءهای عاطف��ی را جبران

 نمایند.
بعض��ی از علت های عالق��ه به حیوان��ات در می��ان جوانان و 
 برخی خانواده های ایرانی نشان از تالش برای دست یافتن به 
گونه ای از پرس��تیژ اجتماعی اس��ت. از نظر آنه��ا به نمایش 
 گذاش��تن س��گ در معابر عمومی نوعی تش��خص به حساب

 می آید در نتیجه این ش��یوه از تفکر به خانواده های متوسط 
شهری هم کش��یده ش��ده و جزو الینفکی از زندگی شهری و 
کالس اجتماعی آنها ش��ده است. به دس��ت آوردن موقعیت 
اجتماعی از طریق جلب توجه دیگران و چشم و هم چشمی با 
همسایه ها و اقوام، در پیشی گرفتن نگهداری از نژادی خاص و 
یا حیوانی گرانقیمت برای عدهای تبدیل به یک تفریح و سبک 

خاصی از زندگی شده است.
 ناگفته نماند که در بسیاری از اوقات خیابان گردی این حیوانات 
)بخصوص س��گ( موجب آزار و آس��یب به دیگر ش��هروندان 
کش��ور ش��ده که به همین دلیل قوانینی برای ای��ن موضوع 
توسط مجلس شورای اسالمی تصویب گش��ته اما این قوانین 
 با حمله س��ایت های فارسی زبان خارج از کش��ور مواجه شده 

است.

 زمان ثبت نام در دوره مهندسی فناوری
 و دوره کارشناسی حرفه ای 

در دو بخش »حضوری« و »آموزش های خاص - حین کار غیرحضوری« 
بهمن ماه سال 1393 دانشگاه جامع علمی - کاربردی تمدید شد

نوبت  اول    

ثبت نام دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای در دو بخش »حضوری« 
و »آموزش های خاص - حین کار غیرحض�وری« بهمن ماه س�ال 1393 تا پايان روز 

چهار شنبه 17 دی ماه تمديد شد. 
پذي�رش در دوره مهندس�ی فن�اوری و دوره کارشناس�ی حرف�ه ای )ناپیوس�ته( 
»حضوری«  بدون کنکور و  براساس معدل کل کاردانی، مرتبط بودن رشته تحصیلی 
کاردانی با رش�ته انتخابی و با توجه به اولويت های بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، 
آزاد، رزمن�دگان و ايثارگران انجام می ش�ود و طب�ق ضوابط معافی�ت تحصیلی به 

پذيرفته شدگان اين دوره ها تعلق می گیرد.
پذيرش در دوره کارشناس�ی به ش�یوه آموزش های خاص)غیرحضوری( نیز بدون 
کنکور و براساس اولويت های انتخابی و ظرفیت های اختصاص داده شده انجام می شود 
و صرفا به داوطلبان بومی اختصاص دارد و معافیت تحصیلی به پذيرفته شدگان اين 

دوره ها تعلق نمی گیرد. 
متقاضی�ان می بايس�ت در زمان اعالم ش�ده به ص�ورت اينترنتی از طري�ق پايگاه 
الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  نسبت 

به ثبت نام خود اقدام نمايند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان 



يادداشت

 تخفیف ويژه در بیمه ثالث
 تا 15 درصد

 هیات مدیره بیمه ای��ران با اعطای 15 درص��د تخفیف ویژه 
به بیمه های ش��خص ثالث موافقت کرد. امراللهی مدیرعامل 
بیمه ای��ران که در مجمع عمومی انجم��ن صنفی کارفرمایی 
نمایندگان بیمه ایران اس��تان تهران س��خن می گفت درباره 
دالیل ارایه تخفیف ثالث گفت: بیمه ایران حاضر نیس��ت به 
هر قیمتی بیمه بفروشد.او با اش��اره به امضای تفاهم نامه در 
سندیکای بیمه گران در سال 1392 درباره قیمت بیمه ثالث 
گفت: با توجه به این تفاهم نامه و هر چند برخی ش��رکت ها تا 
70 درصد تخفیف ارایه کردند که در حال حاضر وضعیت مالی 
آن ها مش��خص اس��ت، اما بیمه ایران روی قیمت خود ماند. 
اوایل امسال به سندیکا نامه نوش��تیم و اصرار کردیم که همه 
ش��رکت های بیمه در این زمینه وحدت رویه داشته باشند اما 
مورد قبول واقع نشد. به همین دلیل و با کار کارشناسی انجام 
ش��ده بیمه ایران تصمیم گرفت در بعضی از گروه ها تخفیف 

قائل شود.

 توزيع بسته سوم امنیت غذايی
 تا پايان دی ماه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بس��ته سوم امنیت 
غذایی تا پایان دی ماه خبر داد. علی ربیعی در حاشیه نشست 
همکاری با وزیر بهداشت عراق در گفت و گو با خبرنگاران در 
خصوص توزیع بس��ته های امنیت غذایی تا پایان سال افزود: 
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود امسال در 4 نوبت 
بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی 
ماه و بسته چهارم پایان اسفند ماه سال جاری میان ذینفعان 
توزیع خواهد شد.وی ادامه داد: بودجه این اقدام تامین شده 
 و کماکان در حال شناس��ایی طبقات پایین ب��رای توزیع این

 بسته ها هستیم. ربیعی افزود: هفته آینده روز و شیوه مراجعه 
مردم برای دریافت این بسته ها اعالم می شود و نوع و میزان 
کاالها مانند بس��ته های قبلی اس��ت. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح کرد: به شرطی که منابع مالی بیشتری برای 
این اقدام فراهم ش��ود در جمعیت تحت پوشش بسته چهارم 

امنیت غذایی تجدید نظر می شود. 

 ايجاد 19 هزار شغل خانگی
 با دستان خالی

مدیر عامل بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان کشور از 
ایجاد 19 هزار شغل خانگی و ارایه مشاوره کارآفرینی به 75 

هزار نفر از زنان جویای کار در کشور خبر داد.
کبری محمدی اظهار کرد: در مدت 5 س��الی ک��ه از فعالیت 
رس��می بنیاد می گذرد با کمترین مناب��ع و امکانات موفق به 
ایجاد 19 هزار ش��غل تنها در حوزه مشاغل خانگی شدیم که 

اشتغال پایدار زنان را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بنیاد در 20 استان کشور شعبه 
دارد و در صورت حمایت دولت و در اختیار گذاشتن امکانات و 
تسهیالت الزم توسعه شعب را در دستور کار قرار خواهیم داد.

محمدی از ایجاد 601 تعاونی زنان در گرایش ها و رشته های 
مختل��ف خب��ر داد و حمایت دول��ت از بنیادهای توس��عه و 

کارآفرینی کشور را خواستار شد.

برداشت های غیر مجاز در باالدست 
زاينده رود کنترل شود

مس��وول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: متأسفانه در ماه های گذش��ته برداشت های غیر مجاز 
در باالدست زاینده رود کنترل نش��ده و مصوبه شورای عالی 
آب در این باره اجرایی نشده است.اس��فندیار امینی با اشاره 
به پرداخت حق آبه های س��اکنان مس��یر رودخانه زاینده رود 
اظهار داشت: میزان حق آبه حق آبه داران بر روی کاغذ در بند 
2 مصوبات سیزدهمین جسله ش��ورای عالی آب در فروردین 
امسال مشخص شده و مصوب شد کل آورد طبیعی رودخانه 
زاینده رود و سرش��اخه های آن و آورد طبیعی تونل نخس��ت 
کوهرنگ مربوط به حق آبه داران زاینده رود است.وی افزود: ما 
این موضوع را سال ها دنبال می کردیم و در این مصوبه مقامات 
شورای عالی آب کشور آن را قبول کرده و هم چنین آورده شد 
که هیچ کدام از بخش های دیگر حق برداشت از آن را ندارند اما 

متاسفانه این فقط در کاغذ درج شده است.

آخرين اخبار از عیدی و وام ضروری 
بازنشستگان

 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری 
 به 85 هزار و 500 بازنشس��ته کش��وری خبر داد و گفت: مابقی
 وام ها طی چهارمرحله در اختیار بازنشس��تگان قرار می گیرد.

محم��ود اس��المیان در م��ورد رون��د پرداخت وام ض��روری به 
بازنشس��تگان اظهار کرد: طبق توافقات و پیش بینی ها بنا بوده 
است تا 200 هزار نفر وام ضروری در س��ال 93 به بازنشستگان 
پرداخت ش��ود .مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری در 
پاسخ به این پرس��ش که »عیدی« بازنشس��تگان کشوری چه 
زمانی واریز می شود؟ نیز گفت: ساالنه پرداخت عیدی شاغالن 
و بازنشستگان طبق تصویب نامه هیات وزیران انجام می پذیرد 
که در س��ال گذش��ته این موضوع در بهمن ماه محقق و عیدی 
بازنشس��تگان هم زمان با پرداخ��ت حقوق این ماه واریز ش��د، 
بنابراین برای پرداخت عیدی س��ال 94 بای��د منتنظر تصمیم 

دولت ماند.

 افزايش سقف وام مسکن مهر
 به ۳۰ میلیون تومان 

مدیرعام��ل س��ازمان مل��ی زمین و مس��کن ب��ا بی��ان این که 
افزای��ش 5 میلی��ون تومان��ی س��قف تس��هیالت مس��کن مهر 
ش��امل 70 درصد از پروژه های نیم��ه تمام این طرح می ش��ود، 
 گفت: افزایش س��قف وام مس��کن مه��ر در حال نهایی ش��دن

 است. سیدمحمد پژمان اظهار کرد: امیدواری های زیادی در زمینه 
افزایش سقف 5 میلیون تومانی تسهیالت مسکن مهر فراهم شده 
 و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار روی این موضوع نظر مثبتی

 دارند.

 اجرای طرح جديد آبرسانی
 در مرکز کشور 

 انتقال آب بهشت آباد 
فقط برای مصارف آشامیدنی 

وزیر نیرو با اعالم تغییر برنامه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه 
های کارون به استان های اصفهان، کرمان و یزد گفت: بیشتر از 

مصرف شرب این استان ها آبی منتقل نخواهد شد.
 حمی��د چی��ت چی��ان گف��ت: ط��رح انتق��ال آب از س��ر

شاخه های کارون برای مصارف کشاورزی و صنعت انجام نخواهد 
شد. طرح انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های رودخانه کارون 
تنها برای مصارف آشامیدنی اس��ت و در زمان ضرورت اجرا می 

شود.
وزیر نیرو اظهارداشت: میزان آب مورد نیاز استان های یزد، اصفهان 
و کرمان برای مصارف آشامیدنی مشخص شده و بیشتر از این میزان 
منتقل نمی شود. یکی از چالش های مهم مجلس در دولت یازدهم 
مسئله انتقال آب بهشت آباد است که برخی نماینده ها این مسئله را تا 
استیضاح وزیر نیرو پیگیری کردند، اما در این طرح تجدیدنظر شده و 

انتقال آب بهشت آباد با حجم قبلی اجرا نخواهد شد.
چیت چیان گفت: وزارت نیرو به آنچه در مصوبات دولت در خصوص 
طرح انتقال آب بهش��ت آباد تایید ش��ده، عمل خواهد کرد. وی در 
خصوص وضعیت سد گتوند گفت: اجرای این طرح مهندسی بسیار 
س��خت و پیچیده ای بود که تاکنون نیز برکات و مش��کالتی را برای 
کشور داشته است.وزیر نیرو تاکید کرد: به دلیل وضعیتی که در این 
سد وجود دارد حدود 300 تا 500 واحد ش��وری رودخانه کارون به 
 EC واسطه این سد افزایش می یابد، اما بخش قابل توجهی از افزایش
این رودخانه به دلیل ورود زه آب های کش��اورزی است.چیت چیان 
افزود: برای بررسی بهتر وضعیت سد گتوند، کمیته ای تشکیل شده 
تا مطالعات جامعی در خصوص وضعیت این سد در مدت 3 ماه انجام 
شود. وی با اشاره به اینکه بیشترین سرمایه گذاری های وزارت نیرو در 
بخش آب در استان خوزستان انجام شده گفت: احداث سدهای بزرگ 
بر روی رودخانه کرخه، کارون، دز و زهره از جمله سرمایه گذاری های 
وزارت نیرو در این استان است.وی با اشاره به اجرای طرح 550 هزار 
هکتاری در استان خوزستان گفت: در قالب این طرح در ماه 4 هزار 
هکتار اراضی کش��اورزی به بهره برداری می رسد و تالش داریم این 
میزان به 7 هزار هکتار برسد.وزیر نیرو بیان داشت: در طول 13 سال 
گذشته میزان بارش باران در کل کشور به ش��دت کاهش یافته که 

عدم تامین آب موجب شد این طرح به 550 هزار هکتار کاهش یابد.
چیت چیان گفت: طرح ایجاد ش��بکه فاضالب در 9 ش��هر اس��تان 
در دس��ت اجرا اس��ت و ایجاد تصفیه خانه برای 5 شهر دیگر استان 
 نیز مصوب ش��ده که اعتبارات این طرح ها از مح��ل فاینانس تامین

 می ش��ود. ب��ا اج��رای این ط��رح ه��ا، جل��وی ورود بخ��ش قابل 
 توجه��ی از فاض��الب ه��ای ش��هری ب��ه رودخان��ه کارون گرفته 

می شود.

اخبار کوتاه 

4
فعالیت 400 تشکل کارگری در استان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: 124 تشکل کارفرمایی و 
400 تشکل کارگری در استان اصفهان فعالیت می کنند. غالمعلی قادری در حاشیه 
بازدید از کارخانه مهتاب بافت بادرود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم اکنون دغدغه 

اصلی کارگران واحدهای صنعتی تولیدی، نحوه تنظیم قرارداد با کارفرمایان است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1487 سه شنبه 16 دی 1393 | 14 ربیع االول 1436

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان از افتتاح دفتر ارتباط با 
رایزنان بازرگانی سفارت ها در سازمان صنعت و معدن 

استان خبر داد.
محم��د مجی��ری در حاش��یه افتت��اح دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی کاشی، س��رامیک، شیرآالت و 
سرویس های بهداشتی اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اشاره به این که هدف از تأسیس این دفتر، ارتباط 
بیش��تر و بهتر با رایزنان بازرگانی و آش��نایی بیشتر 
تولیدکنندگان با نیاز کشورهای مختلف است، اظهار 
داشت: به عنوان مثال صنعت کاشی و سرامیک ایران 
در کشور پاکستان مخاطبان زیادی پیدا کرده است 
 در حالی ک��ه پیش تر این ظرفیت ش��ناخته نش��ده

 بود.
وی تأکید ک��رد: در حوزه س��رمایه گ��ذاری در این 
 کش��ورها نیز بای��د ترتیبی اتخ��اذ کرد ک��ه جذب 
سرمایه گذار خارجی افزایش یافته و تولیدکنندگان 
ایرانی نیز در زمینه بازاریابی محصوالت خود در این 

کشورها فعال تر باشند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اعالم 
این که شرکت نمایش��گاه های بین المللی اصفهان، 
شرکت ش��هرک ها، س��ازمان صنعت و معدن و اتاق 

بازرگانی از جمله نهادهایی هستند که در این زمینه 
بسیار تأثیرگذار خواهند بود، افزود: در بخش حضور 
تولیدکنندگان ایرانی در نمایش��گاه ه��ای خارج از 
کشور نیز فعالیت های خوبی از سوی نهادهای مذکور 

صورت می گیرد.
مجیری اذعان داشت: با توجه به مشکالت و فشارهای 
اقتصادی کش��ور، واحدهای تولی��دی کمتر در این 
نمایش��گاه ها ش��رکت می کنند و این در حالی است 
که علی رغم ش��رایط موج��ود ش��اهد افزایش تنوع 
در ط��رح و تولید محص��والت هس��تیم.وی تصریح 
کرد: متأس��فانه ضعف بزرگ تولیدکنندگان کشور، 
نداش��تن دانش مدیریت و صادرات اس��ت. در حال 
حاضر تولیدکنن��ده دغدغه های زی��ادی دارد و این 
مسأله باعث می شود کیفیت تولید کاهش یابد. تالش 
داریم از طریق ارتباط با 30 رایزن بازر گانی کشورهای 
هدف، دغدغه ص��ادرات را تاحدی کاهش داده و این 
 مس��یر را تس��هیل کنیم تا صادرات این بخش رونق

 گیرد. 
همچنی��ن ریی��س اداره صنای��ع معدنی س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان در بازدی��د از این 
نمایش��گاه گف��ت: در ح��ال حاض��ر س��االنه 450 
میلی��ون مترمرب��ع کاش��ی و س��رامیک در کش��ور 

تولید می ش��ود ک��ه اس��تان اصفه��ان 10 درصد از 
این می��زان را تولید م��ی کند و س��االنه 45 میلیون 
 مترمربع کاش��ی و س��رامیک در این اس��تان تولید

 می شود.مسعود مطلبی ادامه داد: سرمایه در گردش، 
تأمین نقدینگی واحدها، مش��کالت مالیاتی و ضعف 
صادرات از مهم ترین دغدغه های فعاالن این بخش 

است.
وی اضافه ک��رد: اکث��ر واحدهای تولیدی کاش��ی و 
سرامیک استان در س��ال های اخیر دچار مشکالتی 
 ش��ده و صادرات برخی از این واحدها متوقف ش��ده

 است.
رییس اداره صنایع معدنی س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، مشکالت جنگ و مسایل امنیتی کشور 
عراق را مورد اش��اره قرار داد و افزود: بخش مهمی از 
صادرات کاشی ایران به عراق بود که در حال حاضر به 
دلیل مسایل داخلی این کشور، این صادرات متوقف 

شده است.
مطلب��ی تأکید ک��رد: واحدهای متوس��ط و کوچک 
تولیدکنن��ده م��ا نی��ز باید ص��ادرات را ب��ه صورت 
تخصصی ی��اد بگیرند چرا ک��ه ما در ای��ران به دلیل 
دارا ب��ودن مناب��ع و معادن غن��ی، مش��کل تأمین 
مواد اولیه نداری��م و با توجه به پیش��ینه این صنعت 
 می توانی��م بهتر از ای��ن در بازاره��ای جهانی ظاهر

 شویم.
این مسوول با اشاره به این که بحث های مالیاتی نیز 
صادرات کشور در این بخش را بسیار تحت تأثیر قرار 
داده است، اظهار داش��ت: تولیدکننده محصول خود 
را اقساطی به فروش می رساند اما دارایی و مالیات را 
 به صورت نقد پرداخت می کند. همچنین با توجه به 
تحریم ها، تولیدات ما جهش قیمتی زیادی نداشته اما 

در انبارها مانده است.
وی تولیدات ایرانی را مطابق ب��ا تکنولوژی های روز 
دانست و افزود: ایران در زمینه طرح، قیمت و کیفیت 
قابل رقابت با تولی��دات جهانی اس��ت. دوازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی کاشی، س��رامیک، شیرآالت 
و س��رویس های بهداش��تی تا 17 دی ماه در محل 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان در جوار 
پل تاریخی شهرستان در ساعات بازدید 14 الی 21 

برگزار است.

افتتاح دفتر ارتباط با رايزنان بازرگانی سفارت ها در استان

10 درصد کاشی ایران در اصفهان تولید می شود 

در تولید خودروهای شاسی بلند

 خودروسازان ايرانی از چشم بادامی ها
 عقب ماندند

 با تغییر ذائقه برخی از مصرف کنندگان ایرانی برای خرید خودروی شاسی بلند ارزان 
قیمت، دو شرکت مدیران خودرو و کرمان خودرو 80 درصد بازار خودروهای شاسی  
بلند را در اختیار گرفته اند و در مقابل س��هم غول های خودروسازی ایران از این بازار 
کم است.تسخیر بازار خودروهای سواری شاسی بلند در ایران از سوی چشم بادامی ها 
در حالی است که در سال های اخیر استقبال مصرف کنندگان ایرانی از این خودروها 
افزایش یافته است.به نظر می رسد خودروس��ازان چینی زودتر و بهتر از خودروسازان 
بزرگ داخلی این تغییر ذائقه بخشی از مصرف کنندگان ایرانی را متوجه شده اند و از 
طریق شرکای ایرانی خود )مدیران خودرو و کرمان خودرو( دو خودروی شاسی بلند 
)X60 و X33( را در سال های اخیر روانه بازار ایران کرده و معادل 80.3 درصد سهم 
بازار این کالس خودرو در کشور را از آن خود کرده اند.وجه تمایز دو خودروی شاسی 
بلند چینی عرضه ش��ده در بازار ایران، پایین بودن قیمت این محصوالت در مقایسه 
با نمونه های وارداتی دیگر اس��ت به گونه ای که قیمت خودروهای شاسی بلند چینی 
حدودا 30 درصد ارزان تر از ارزان ترین خودروی شاس��ی بلند غیرچینی عرضه شده 
در بازار ایران اس��ت.به عنوان مثال دو خودروی ام وی ام X33 و لیفان X60 به قیمت 
حدود 63 میلیون تومان در بازار ایران به فروش می رس��ند در حالی که قیمت شاسی 
بلند رنو داستر نیز حدود 90 میلیون تومان است. قیمت باقی خودروهای شاسی بلند 
موجود در ایران نیز بیش از صد میلیون تومان اس��ت.همین تفاوت قیمت باعث شده 
که بخشی از مصرف کنندگان ایرانی که تمایل به سواری با خودروهای شاسی بلند را 
دارند اما به هر دلیلی نمی توانند و نمی خواهند از نمونه های گران تر استفاده کنند به 
نمونه های چینی این خودروها روی بیاورند.نمونه های چینی که البته در حوزه کیفیت 
عملکرد قاب��ل قبولی ندارند و رتبه ه��ای پایین جدول رده بن��دی کیفی خودروهای 
تولیدی در کش��ور را به اختصاص داده اند با این حال به دلیل قیمت کمتر نس��بت به 
 دیگر خودروهای شاسی بلند موجود در ایران توانسته اند جای پای خود را در این بازار 

محکم کنند.

اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر

 آگهی انتخابات نمایندگان کار فرمایان در هیات های حل اختالف
 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر

پیرو آگهی م�ورخ 9۳/9/5 من�درج در روزنام�ه نصف جهان ، بدينوس�یله از کلی�ه مديران 
محترم واح�د ه�ای  منطق�ه مس�تقر در شهرس�تان خمینی ش�هر جهت تش�کیل مجمع 
مديران و انتخ�اب نماين�دگان کارفرمايان در هیأت حل اختالف شهرس�تان خمینی ش�هر 
دعوت به عمل م�ی آيد تا در ص�ورت تمايل به ش�رکت در مجمع مديران ب�ه منظور انتخاب 
نمايندگان کار فرمايان، در خواس�ت کتبی خود را همراه با مس�تندات و مدارک مويد شرايط 
 مندرج در تبصره ه�ای ماده 11 آئی�ن نامه مص�وب 1۳87/9/2 مقام  محت�رم وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی ) به ش�رح ذيل ( کتب�ا به اداره تع�اون ، کار و رفاه اجتماعی شهرس�تان 
 خمینی شهر واقع در میدان شهداء  خیابان شريعتی جنوبی ، پاساژ الزهراء طبقه سوم ، اتاق 8 

) بازرس کار ( ،تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان ذيل  حضور به هم رسانند:
مکان  : باشگاه کارگران شهرستان خمینی شهر واقع در منظريه ، خ شهید سردار عمو شاهی 

،خ پیمان ، روبروی مخابرات شهید نوروزی 
زمان : روز چهار شنبه مورخ 9۳/1۰/22  ساعت 9 صبح 

تبصره 2 ماده 11 : هر يک از کار گاههای مذکور در منطقه صرفاً می تواند يک نفر از مديران خود 
را برای شرکت در مجمع مديران معرفی نمايد .

تبصره ۳ ماده 11: موسسات دولتی ، موسس�ات يا نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های 
دولتی ، چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمت کارگران مشمول قانون کار استفاده 
نمايند. الزم است باالترين مقام دستگاه يا مدير عامل يا يکی از اعضاء هیات مديره را به منظور 

شرکت در مجمع کتبا معرفی نمايند.
اسامی نامزدهای واجد شرايط :

1- پور احمدی سید مصطفی   2- ترابی فر محمد تقی   ۳- فتوحی حسینعلی 4- مشهدی زاده 
قاسم علی 5- هارونی بهروز

رای دهندگان می توانند به حداکثر ۳ نفر از افراد فوق الذکر رای دهند.
* منظور از مديران واحد های منطقه ، اعضای هیات مديره و مديران عامل يا مديران مسئول 

کار گاههای مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند ، می باشد.
م الف 28046

 هیات بلند پايه تجاری سنگاپور
 بهمن به اصفهان سفر می آيند

مدیر بخش آسیا و آفریقا فدراسیون تجارت سنگاپور گفت: در راستای توسعه روابط 
اقتصادی، هیات بلند پایه سنگاپوری در ابتدای بهمن امسال به اصفهان سفر می کند.، 
کادی لی در دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: اصفهان یکی از شهرهای 
مهم صنعتی ایران بوده که فدراسیون تجارت سنگاپور عالقه مند است با این شهر در 
بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی و خدماتی همکاری نزدیکی داشته باشد.وی 
افزود: فدراسیون تجارت سنگاپور شامل 21 هزار عضو بوده که هر عضو حداقل  باید 
نیم میلیون دالر سرمایه اولیه داشته باشد. 60 درصد اعضای این فدراسیون در عرصه 

تجارت بین الملل فعالیت می کنند.
مدیر بخش آسیا و آفریقا فدراسیون تجارت سنگاپور خاطرنشان کرد: هدف از سفر به 
اصفهان ارزیابی فرصت های تجاری برای توسعه همکاری بین سنگاور و اصفهان است.

وی  در این دیدار با اشاره به سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی اصفهان به سنگاپور گفت: 
در این سفر فرصت های تجاری و سرمایه گذاری استان اصفهان برای فدراسیون تجارت 
سنگاپور معرفی و از آنان دعوت شد برای توسعه همکاری های اقتصادی سفری به ایران 
داشته باشند.خسرو کسائیان همکاری اصفهان و سنگاپور در توسعه صنعت توریسم 
را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: وی تصریح کرد: سنگاپور با 5 میلیون جمعیت، ساالنه 
پذیرای 11 میلیون گردشگر خارجی بوده و استان اصفهان می تواند از تجارب این کشور 

برای توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران خارجی بهره گیرد.



یادداشت هفت »پیمان جبلی« معاون سیاسی صداوسیما شد
رییس سازمان صداوسیما »پیمان جبلی« را به عنوان معاون سیاسی سازمان صداوسیما 
منصوب کرد.محمد سرافراز پس از تغییر معاون سیما، صدا و بخش های دیگر، یکی از 
مهم ترین معاونت های سازمان صداوسیما را تغییر داد.معاونت سیاسی از مهم ترین و 
دست نیافتنی ترین بخش های سازمان صداوسیماست که طی یک دهه اخیر مسوولیت 

آن با مجید آخوندی بوده است.

5
هشتمین نمایشگاه گروه هنری خط 

خطی برگزار می شود
گالری نقش خانه حوزه هنری اصفه��ان جمعه) ۱۹ دی ماه (

میزبان نمایشگاه نقاشی گروه هنری خط خطی خواهد بود.
در این نمایشگاه که با آثاری از هامون بادپر, شهریار صمصام, 
سایه طاهری, افسون تاج, فرزانه فضیلتی, مژده کریمی, آیدا 
کبیری و آوین فرهادی برگزار می ش��ود حدود بیست و چهار 
اثر نقاشی با تکنیک های مختلف و رویکرد شخصی هنرمندان 

گروه به نمایش در خواهد آمد.
گشایش این نمایشگاه جمعه نوزدهم دی ماه از ساعت ۱۶تا۲۰ 
در محل گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان واقع در خیایان 

آمادگاه  مجتمع فرهنگی سوره خواهد بود.
همچنین عالقمندان  م��ی توانند تا چهار ش��نبه ۲۴دی ماه 
همه روزه از س��اعت ۹ تا۱۲ و ۱۶ت��ا۲۰ جهت بازی��د از این 
نمایشگاه مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های  

۰۹۱۳۱۲۸۶۹۸۴ و ۳۲۲۱۵۶۸۶ تماس حاصل کنند.

 کیهان کلهر در امریکا 
روي صحنه مي رود

کیهان کلهر هش��تم و یازدهم ژانویه س��ال ج��اري به همراه 
ارکستر سمفونیک بالتیمور در امریکا به رهبري مارین آلسوپ 

به صحنه مي رود
همچنین آلبوم جدیدي با نام »الیه هاي تاریکي« که با اجراي 
کوارتت زهي بروکلین رایدر ضبط شده است منتشر مي کند.

این اثر شامل ۱۶ قطعه کوتاه است که مي توان آن را در همان 
فضاِي »ش��هر خاموش« تلقي کرد. ناِم دوِم این اثر »شعرهاي 

پراکنده« است. 

  مرمت خانه باغ تاریخی حسینی 
در آران و بیدگل    

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرس��تان آران و بیدگل گفت: خانه باغ تاریخی حسینی در 
روس��تای یزدل در منطقه آران و بیدگل در اس��تان اصفهان 
مرمت شد.عباس متولی افزود: برای مرمت این خانه تاریخی 

اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شد. 
وی درباره اقدامات مرمتی انجام ش��ده در این بنا عنوان کرد: 
این اقدامات شامل برچیدن ختایی فرش و اجرای مجدد آن در 
قسمت حوضخانه و ختایی فرش راهروها و همچنین اتاق سه 
دری به مساحت ۲۷۰ متر مربع، تراشیدن اندود کاهگل، گچ 
وخاک در بدنه های اتاق سه دری و اجرای اندود گچ و خاک و 
اندود کاهگل است. به گفته وی، تهیه و ساخت سه عدد درب 
چوبی دو لنگه ای به سبک سنتی، مرمت ستون های حوضخانه، 
استحکام بخشی سقف اتاق س��ه دری با کالف کشی چوبی و 
اجرای اندود گچ و خاک وسفیدکاری از دیگر اقدامات مرمتی 

می باشد که در مدت دو ماه کاری انجام شده است. 
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ش��رکت »Authentic Brands Group « ک��ه 
در س��ال ۲۰۱۱ حق اس��تفاده از نام »مرلی��ن مونرو« 
را خری��داری ک��رده به ط��ور م��داوم در ت��الش برای 
گس��ترش برندی اس��ت که ب��ا ن��ام تج��اری »مرلین 
 مون��رو« تحت نظ��ارت این ش��رکت در ح��ال فعالیت

 است.
الویس پریسلی با 55 میلیون دالر

پادشاه راک اند رول، 
»الویس پریسلی«، 
از»گریسلند« )خانه 
الویس که به صورت 
م��وزه درآم��ده و 
س��الیانه ۶۰۰,۰۰۰ 
بازدید کننده دارد(، 
یکی از نمایش های 
س��یرک آفت��اب در 
 الس وگاس، و ص��دور مج��وز و تجارت کس��ب درآمد 
می کند. او یکی از پرطرفدارتری��ن هنرمندان تمام دنیا 
است و صفحه فیسبوک او بیش از ۱۲ میلیون بار الیک 

خورده است.
چارلز شولتس با 40 میلیون دالر

ای��ن کارتونیس��ت 
آمریکایی، با کمیک 
ه��ای  اس��تریپ 
»Peanuts«،ک��ه 
ه��ای  ش��خصیت 
»اسنوپی« و چارلی 
براون«آن هنوز هم 
جزء محب��وب ترین 
ه��ای  ش��خصیت 
کارتونی هستند، شناخته شده است. انیمیشن سه بعدی 
این کمیک استریپ در حال ساخت است و در ماه نوامبر 

آینده بر صحنه سینما قرار خواهد گرفت.
الیزابت تایلور با 25 میلیون دالر

»الیزابت تایلور« آخرین 
نماین��ده دوران اوج 

هالیووداست. 
طرهای��ی که ب��ه نام 
او برچس��ب خ��ورده 
 ان��د هن��وز ه��م جزء

 پرف��روش تری��ن ها 
هستند. استفاده از نام 

و تصویر او تازه آغاز ش��ده اس��ت. منتظر بیش از این ها 
هم باشید.

باب مارلی با 20 میلیون دالر
درآمدهای پس از مرگ 
این افس��انه موسیقی 
س��بک رگی در س��ال 
۲۰۱۴ دو میلیون دالر 
افزای��ش یافت��ه ان��د. 
فعالیت های اقتصادی 
زیادی ب��ا ن��ام »باب 
مارلی« صورت گرفته 
اند: کارخانه نوش��یدنی »مارلی« که قهوه و نوش��یدنی 
آرامبخش مارلی را تولید می کند، »خانه مارلی« تولید 
کننده محصوالت دوس��تدار محیط زیست، وراث او نیز 
یک تولیدی به نام »پوشاک مارلی« راه اندازی کرده اند 
که دختر بزرگ او، »سدال مارلی«، کار طراحی آن را به 

عهده دارد.
 آلبوم های مارلی در دو دهه گذشته بیش از ۷۵ میلیون 

دالر فروش داشته اند.
مرلین مونرو با 17 میلیون دالر

 Authentic« شرکت
 » Brands Group
که در سال ۲۰۱۱ حق 
استفاده از نام »مرلین 
مون��رو« را خریداری 
کرده به طور مداوم در 
تالش برای گس��ترش 
برندی اس��ت که با نام 
تجاری »مرلین مونرو« تحت نظارت این شرکت در حال 

فعالیت است.
 مرلین از آن دسته هنرپیش��ه هایی است که این روزها 
تصویر او را روی همه چیز از کیف و کفش و لباس گرفته 

تا وسایل خانه می توانید ببینید.
جان لنون با 12 میلیون دالر

با گذشت بیش از ۳۳ 
س��ال از قت��ل »جان 
لن��ون« ، خوانن��ده و 
ترانه س��را، در س��ال 
۱۹۸۰ در نیوی��ورک، 
وارثان او همچنان در 
حال کس��ب درآمد از 
نام��ش هس��تند. این 

درآمد از طریق فروش آهنگ های او در iTunes، یکی 
از نمایش های س��یرک آفتاب و دادن مج��وز به امثال 

Cisco و Mont Blanc به دستمی آید. 
با وجود اینکه آهنگ های گروه بیتلز هنوز روی س��ایت 
spotify قرار نگرفته اند مجموعه ۸ آلبوم انفرادی لنون 
در این سایت موجود است. تقاضای عفو قاتل وی امسال 

برای هشتمین بار رد شد.
آلبرت انیشتین با 11 میلیون دالر

۵۹ سال از مرگ این دانشمند 
محبوب می گذرد و او هنوز در 
س��ازترین  پ��ول   لیس��ت 
چهره هایی که دررگذشته اند 

قرار دارد.
ع��الوه ب��ر چیزهای��ی مانن��د  

پوس��تر و تی ش��رت، تبلتهای 
نی��ز  انیش��تین«  »آلب��رت 
روان��ه ب��ازار ش��ده ان��د. این 
 تبلت ها که به طور وی��ژه برای دانش آم��وزان طراحی

 ش��ده اند، با سنس��ورهای داخل��ی که دارن��د ضربان 
 قل��ب، می��زان رطوب��ت و دم��ا را ان��دازه گی��ری 

می کنند.
تئودور گایزل با 9 میلیون دالر

با کتاب های کالسیک 
و پرطرف��داری مث��ل 
»گربه داخ��ل کاله«و 
»لوراک��س«، تئودور 
گایزل که بیشتر به نام 
»دکترسوس« شناخته 
می شود هنوز یکی از 
پرفروشترین نویسنده 
ه��ا اس��ت و س��الیانه 
 میلی��ون ه��ا دالر ب��رای وراث خویش درآمد کس��ب

 می کند.
بروس لی با 9 میلیون دالر

طرفداران این قهرمان   
رزم��ی   هنره��ای 
می توانند در نس��خه 
جدید بازی UFC از 
 EA Sports کمپانی
خودش��ان را جای او 
گذاشته و بازی کنند. 
»بروس لی« همچنین 
امس��ال در یک��ی از 
»م��زدا«  تبلیغ��ات 

حضور یافت.

ُمرده هايی که پول درمی آورند! محمد  اصفهانی از »شکوه « می گوید 

 با هر قطعه آلبوم 
ارتباط حسی خاصی دارم

محمد  اصفهانی از انتش��ار آلبومی سخن گفت که 
سیزده سال برای آن زحمت کشیده است.

محمد  اصفهانی خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ 
و س��نتی گفت: آلبوم »ش��کوه« پس از ۱۳ س��ال 
ش��کل گیری باالخره منتشر ش��د و سرنوشت هر 
آلبومی که تصمیم به شکل گیری دارد انتشار است. 
وی در ادام��ه بیان کرد: این آلب��وم مثل آلبوم های 
قبلی من نیست، »شکوه« به موضوع جنگ تحمیلی 
زندگی جانبازان و خانواده شهدا می پردازد، من فکر 
می کنم  که در این آلبوم یک نگاه انتقادی نس��بت 
به برخی مفاهیم واال وجود دارد، این آلبوم یک کار 
خاص بوده و اولین بار اس��ت به آن پرداخته ش��ده 
اس��ت. اصفهانی در ادامه اظهار داشت: من تمایلی 
به تکرار ندارم، اگر قرار است در این خصوص آلبوم 
دیگری تولید شود بهتر است با رویکرد جدید در این 
زمینه کار کنیم و برای من باعث خوشحالی است. 

وی با بیان اینکه انتخاب یک یا چند قطعه از آلبوم 
برای خواننده کار دش��واری اس��ت، گفت: این کار 
مثل این اس��ت که از پدری بپرسیم کدام فرزندش 
را بیش��تر دوس��ت دارد، من نمی توانم قطعه ای را 
انتخاب کنم و بگویم این را دوس��ت دارم. چون من 
اگر با قطعه  ارتباط برقرار نکنم نمی توانم آن را اجرا 
کنم، من با هر قطعه آلب��وم ارتباط خاصی دارم.  به 
نظر من انتخاب قطعه های آلبوم موسیقی را باید به 
شنوندگان سپرد تا مناسب با شرایط و سالیق خود 

نظرات مختلف را ارایه کنند. 
این خواننده ابراز داش��ت: در ه��ر آلبومی معموال 
 قطعه اول و آخر بیشتر شنیده می شود. دلیل آن را 
نمی دانم اما در عرف کار ما این امر ثابت شده است 
قطعه آخر این آلبوم » ماهی های س��رخ عاش��ق« 

است.
وی یادآور ش��د: عبدالجبار کاکائی، از شعرا و ترانه 
سرایان این آلبوم است و کشتکار و کهن  دیری، که 
کارشان امضای خاص خودشان را دارد، به نظر من 
هر آهنگس��از یک امضای خاص و سبک کار خاص 
خودش را دارد.   اصفهانی، با اشاره به اینکه آهنگساز 
این آلبوم با آثار قبلی آهنگسازان آن متفاوت است 
بیان کرد: چون سبک و فضای این کار متفاوت است 
ممکن است مخاطبان از شنیدن موسیقی این آلبوم 

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

تحدید حدود اختصاصی 
10/22 شماره: 103/93/2841/337-93/9/26 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی شماره پالک 406 فرعی از شماره پالک 129- اصلی واقع در جزن بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز به نام آقای غالمرضا رشیدی جزنی 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 تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در 
صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:191 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/9/26-103/93/2847/337 شماره:   10/23
مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک 128-  از شماره  فرعی   67 پالک  مزروعی شماره  زمین 
در  جزنی  رشیدی  غالمرضا  آقای  نام  به  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزن  یوزجریب 
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 تقاضای نامبرده تحدید 
حدود اختصاصی پالک مرقوم در صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل 
مذکور  ملک  صاحبان  و  مجاور  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:192 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

10/24 شماره: 103/93/2846/337-93/9/26 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
حوزه   9 بخش  جزن  در  واقع  اصلی   -129 پالک  شماره  از  فرعی   762 پالک  شماره 
ثبتی نطنز به نام آقای علیرضا رشیدی جزنی 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 تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در 
صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:193 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

10/25 شماره: 103/93/2843/337-93/9/26 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی شماره پالک 361 فرعی از شماره پالک 129- اصلی واقع در جزن بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز به نام خانم اقدس رشیدی جزنی 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 تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در 
صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:194 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
10/26 شماره: 103/93/2844/337-93/9/26 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی شماره پالک 399 فرعی از شماره پالک 129- اصلی واقع در جزن بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز به نام علیرضا رشیدی جزنی 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 تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در 
صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:195 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
10/27 شماره: 103/93/2845/337-93/9/26 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
از شماره پالک 129- اصلی واقع در جزن بخش 9  مزروعی شماره پالک 29 فرعی 
حوزه ثبتی نطنز به نام آقای علیرضا رشیدی جزنی 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 تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در 
صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:196 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
10/28 شماره: 103/93/2842/337-93/9/26 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی شماره پالک 459 فرعی از شماره پالک 129- اصلی واقع در جزن بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز به نام خانم اقدس رشیدی جزنی 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 تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در 
صبح روز 1393/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار: 93/10/16 م الف:197 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
باب  دو  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/9/24-103/93/1740/24   10/283
شماره  از  فرعی   8756 شماره  مترمربع   56 تقریبی  مساحت  به  هم  به  متصل  مغازه 
یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام حسین نبیان 
متقاضیان  یا  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  عبدالحسین  فرزند 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
مورخه  چهارشنبه  روز  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبردگان  یا  نامبرده  تقاضای 
این  لذا به موجب  1393/11/08 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  صورتمجلس 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
 دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1393/10/16 

حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی 

قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/10/14-103/93/3056/337 شماره:   10/284
زمین بائره و کوهکار معروف یکرجلی شماره پالک 18 فرعی از شماره پالک 140-
اصلی واقع در سینه بزرگ کشه بخش 11 حوزه ثبتی نطنز به نام آقای بهرام اسدی 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 تقاضای نامبرده 
و  شروع  محل  در   1393/11/8 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید 
ملک  صاحبان  و  مجاور  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به 
مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
انتشار: 93/10/16  پذیرفته خواهد شد.تاریخ  روز   30 تا  تحدیدی  تاریخ صورتمجلس 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز  

احضار متهم
10/285 شماره ابالغیه: 9310100353703246 شماره پرونده: 9309980365600284 
شعبه  این   9309980365600284 کالسه  پرونده  در   930305 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمود اکبری و یدا... شکل آبادی به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی و قدرت 
متهمین  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  اند  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  چاقو  با  نمایی 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  مقررات  اجرای  در  و 
ساعت   93/12/4 رسیدگی  وقت  در  تا  گردد  می  ابالغ  نامبردگان  به  کیفری  امور  در 
بدیهی است در  این شعبه حاضر گردند.  انتسابی در  اتهام  از  دفاع  8/30 صبح جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:26882 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

10/286 شماره ابالغیه: 9310100353703242 شماره پرونده: 9309980358100788 
شماره بایگانی شعبه: 931088 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980358100788 برای مهران نجیمی به اتهام جعل اوراق و مدارک شرکت 
نقش نگار هرمزگان تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1393/12/04 ساعت 08:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:26887 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی 

10/287 شماره ابالغیه: 9310100350706044 شماره پرونده: 9309980350700848 
شماره بایگانی شعبه: 930985 خواهان مصطفی حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  پورمند  غالمعلی 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350700848 کالسه  به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/02 و ساعت 09:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:26895   و ضمائم 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/288 شماره ابالغیه: 9310100350706166 شماره پرونده: 9309980350700775 
حسین  مدیریت  با  نور  نماسازه  شرکت  خواهان   930901 شعبه:  بایگانی  شماره 
وجه  مطالبه  خواسته  به  عظیمی  یاشار  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  نوربخش 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350700775 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/07 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:26896 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/289 شماره ابالغیه: 9310100352307152 شماره پرونده: 9309980352301178 
طرفیت  به  دادخواستی  نرگسی  امیدی  زینب  خواهان   931369 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طفل  استرداد  خواسته  به  کیانی  عباس  خوانده 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
ثبت گردیده که  به کالسه 9309980352301178  ارجاع و  اتاق شماره  456   4 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1394/01/25 و ساعت 10:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمنا به خوانده ابالغ می شود در مهلت 
قانونی داور واجد شرایط باالی سی سال و متاهل و از اقارب را به این دادگاه معرفی 
نماید. متن دستور موقت نیز جهت اطالع خوانده در ادامه این ابالغ منتشر می گردد.

م الف:26900 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/290 شماره ابالغیه: 9310100352307033 شماره پرونده: 9309980352301161 
شماره بایگانی شعبه: 931351 خواهان الهام فریدون پور دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  آبادی  فیض  مهدی 
خانواده شهرستان  دادگاه   23 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352301161 کالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/23 و ساعت 09:30 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمنًا داور واجد شرایط خود 
را نیز ظرف 7 روز به دادگاه معرفی نمایید.م الف:26901  شعبه بیست و سوم دادگاه 

عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 10/291 شماره درخواست: 9310460351600014 شماره پرونده: 9309980351601265
هاشم  فرزند  سده  حسینی  فخرالسادات  خواهان   931433 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده ایرج چنگیز خانی فرزند قلندر به خواسته مطالبه مهریه 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع 
و به کالسه پرونده 931433ح/16 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 93/12/13 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   11:30
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:26907 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/292 شماره ابالغیه: 9310100361707257 شماره پرونده: 9309980361700436 
شماره بایگانی شعبه: 930443 خواهان مجید ذبیحی با وکالت اعظم السادات رستگار 
ابراهیم رئیسی به خواسته فک پالک تقدیم دادگاههای  دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 930443ح/28 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:26908   و ضمائم 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
برکناری در هیات اسکی اصفهان 

در حالی که کمتر از دو سال از ریاست مهدی س��لیمی در هیات اسکی استان 
اصفهان سپری می ش��ود، وی به طور ناگهانی از س��مت خود برکنار شد. براین 
اساس باید منتظر معرفی سرپرست جدید فدراسیون و برگزاری مجمع انتخاباتی 

این هیات در ماه های آینده باشیم.
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ملي پوش هندبال: شاید 
خداحافظی کنیم

جشن تولد 70میلیونی 
دختر دایی

    ملي پ��وش اصفهاني هندبال ای��ران از ح��اال تصمیمش را گرفت��ه، او و 
هم قطارانش  ترجیح می دهن��د بعد از قهرمانی جه��ان در تیم ملی نمانند، 
استکي مي گوید: »شاید بعد از قهرمانی جهان از تیم ملی خداحافظی کنیم.«

اهلل کرم استکي ملي پوش اصفهاني این تیم گفت:به نظرم اگر قرار بود با این 
شرایط به قهرماني جهان برویم، بهتر بود سهمیه مان را به آلمان مي فروختیم 
و ۱۲ میلیون یورو گیرمان مي آمد. آلمان سهمیه استرالیا را به همین قیمت 
خرید. ما اگر رایزني مي کردیم، آنها مي خریدند و حداقل پولش کمك بزرگي 
براي ورزش بود. آن را مي دادیم به وزارت ورزش که فکر نکنند کار بي ارزشي 
انجام داده ایم. وی ادامه داد:ش��اید ما بع��د از قهرماني جه��ان، از تیم ملي 
خداحافظي کنیم. ما همه جواني مان را در هندبال خرج کردیم، از سال ۸۳ تا 
به حال در نوجوانان، جوانان و بزرگساالن بوده ایم، هم مدال گرفته ایم و هم 

قهرماني جهان بازي کرده ایم اما هیچ چیز در زندگي مان نداریم. 

علی دایی پس از مراسم جشن تولد دخترش برای اسراف در این مراسم مورد 
انتقاد قرار گرفت.

 علی دایی که از بابت رسانه ای شدن زندگی خصوصی اش دلخور شده است این 
بار مورد انتقاد فعاالن شبکه های اجتماعی شد. آخرین خبری که درباره علی 
دایی در شبکه های اجتماعی بازتاپ پیدا کرده است به جشن تولد نورا دختر 
وی بر می گردد. جشن تولدی که گفته می ش��ود بیش از 70 میلیون تومان 

هزینه روی دست دایی گذاشته است. 
 منتقدان علی دایی وی را به دلیل اسراف بیش از حد شماتت می کنند اما وی 
در صفحه  اجتماعی خود عنوان کرده است برای دخترش جشن گرفته است 
اما اینکه می گویند 70 میلیون خرج کرده بی اساس است و ما مطرح کردن 

این شایعه ها می خواهند چهره  من را تخریب کنند. 

 رقابت های ش��انزدهمین دوره فوتبال جام ملت های 
آسیا در حالی از روز نوزدهم دی آغاز می شود که آخرین 
قهرمانی فوتبال ایران در این مس��ابقات مربوط به ۳۹ 

سال قبل است.
تاری��خ ۱۵ دوره جام ملت های آس��یا نش��ان می دهد 
که ای��ران فقط ۳ دوره پش��ت س��ر هم از س��ال های 
۱۹۶۸ تا ۱۹7۶ قهرمان جام ملتهای آس��یا ش��ده که 
 در دو دوره میزبان بوده ایم و یك دوره در تایلند برگزار

 شده است. 
نتایج خوب فوتبال ایران در مقابل کشورهای نیجریه 
و آرژانتی��ن در ج��ام جهان��ی ۲0۱۴ مردم ای��ران را 
امیدوار کرده تا شاید شاگردان کی روش بعد از سال ها 
بتوانند با عنوان قهرمان��ی از رقابت های جام ملت های 
 اس��ترالیا بازگردند و طلسم ۳۹ س��اله فوتبال ایران را

 بشکنند. 
تاری��خ ۱۵ دوره جام ملت های آس��یا نش��ان می دهد 
که ایران فق��ط ۳ دوره متوالي از  س��ال های ۱۹۶۸ تا 
۱۹7۶ قهرمان جام ملت های آس��یا ش��ده ک��ه در دو 
 دوره میزبان بوده ایم و یك دوره در تایلند برگزار شده

 است. 
 ۱۲ می��ان  از  ای��ران  فوتب��ال  اینک��ه  مهم ت��ر 
 دوره دیگ��ر، ۵ دوره ب��ه نیم��ه نهای��ی رس��یده

 است. 
ح��اال تی��م ک��ی روش بای��د قهرمان آس��یا ش��ود در 
حالی که ن��ه از نظ��ر س��اختاری و نه از نظ��ر بازیکن 
هی��چ برتری ای نس��بت به س��ال های گذش��ته ندارد 
بلک��ه از نظ��ر بازیک��ن ب��ا اوض��اع بس��یار بدت��ری 
ه��م روبروس��ت و مصدومی��ت بازیکنی مث��ل پژمان 
منتظری در کن��ار عدم آمادگ��ی بعض��ی از لژیونرها 
 کی روش را با مش��کالت بس��یار زی��ادی مواجه کرده

 اس��ت.در ۱۵ دوره جام ملت ه��ای آس��یا، نتایج تیم 
ملی به ش��کل هت تریك های پش��ت س��ر هم است. 
ایران در ۳ دوره اول مس��ابقات که اصاًل موفق نش��ده 
ب��ه مرحل��ه نهای��ی برس��د. ۳ دوره قهرمانی پش��ت 

س��رهم در دوره چهارم تا شش��م به دس��ت آمده و ۳ 
 دوره بع��د ه��م در نیم��ه نهای��ی شکس��ت خ��ورده

 است.
 ۹ دوره اول به این ش��کل اس��ت اما از دوره نهم به بعد 
رکورد هت تریك ها شکس��ته شده و البته حذف شدن 
در مرحله گروهی سال ۱۹۹۲ یك رکورد شکنی بوده 

است. 
ام��ا تی��م مل��ی ای��ران نزدی��ك به ۳۹ س��ال اس��ت 
ک��ه قهرم��ان ج��ام ملت ه��ای آس��یا نش��ده و البته 
 اگ��ر ای��ن ب��ار ه��م نش��ود ای��ن عدد ب��ه ۴۲ س��ال

 می رسد.
 البت��ه ش��رایط فوتبال امروز ب��ا گذش��ته قابل قیاس 
نیس��ت چه از نظر بازیکن و نس��ل طالیی و چه از نظر 
س��اختار اما می توان گف��ت که پرهزینه تری��ن و البته 
مش��هورترین مربی تاریخ ایران روی نیمکت تیم ملی 
نشس��ته و همین باعث ش��ده که ع��ده ای از او انتظار 
چهارمی��ن قهرمانی را داش��ته باش��ند. ام��ا نمی توان 
پیش بینی ک��رد که ک��ی روش در تقابل ب��ا غول های 
 فوتبال قاره آسیا در نهایت با کسب چه عنوانی به ایران

 بازگردد. 

 

دور برگش��ت رقابت های لیگ برتر تنیس بزرگساالن 
که در کیش در جریان است با پیروزي آکادمي تنیس 
اصفهان در بخش جوانان و شکس��ت تیم بزرگس��االن 

اصفهان پیگیري شد.
 نخس��تین روز رقابت ه��ای لی��گ برت��ر تنی��س
  باشگاه های کش��ور در بخش بزرگس��االن و مسابقات

 باش��گاه های کش��ور در بخش جوانان از روز شنبه به 
میزبانی جزیره کیش آغاز ش��د تا تنیس��ورها به مدت 
 یك هفته برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر

 بروند. 
به این ترتیب در پایان روز نخس��ت بازی ها و در بخش 
بزرگس��االن، تیم های مهندس��ی توس��عه گاز تهران، 
البرزگاز کیش و نفت مسجد س��لیمان مقابل حریفان 
خود به برتری رس��یدند و در بخش جوان��ان با انصراف 
تیم های نفت مس��جد س��لیمان و هی��ات تنیس ایالم 
دو دی��دار برگ��زار ش��د و تیم ه��ای آکادم��ی تنیس 
 اصفهان و الب��رز گاز کی��ش حریفان خ��ود را از پیش 

برداشتند. 
نتایج کامل بازی ها در بخش بزرگساالن: 

مهندسی توسعه گاز تهران ۳ – گل افشان کرج صفر 
 انف��رادی اول: محس��ن حس��ین زاده - آرش گلچینی

 ) ۶-۱ و ۶-۱ حس��ین زاده از تیم مهندسی توسعه گاز 
تهران( 

انفرادی دوم: انوشا شاهقلی - شبیر نور افشان ) ۶-۱ و 
۶-۴ شاهقلی از تیم مهندسی توسعه گاز تهران( 

 دو نفره: س��وری- حس��ین زاده و نورافشان- گل چین 
) ۶-۱ و ۶-0 س��وری- حس��ین زاده از تیم مهندسی 

توسعه گاز تهران( 
آکادمی تنیس اصفهان یك - البرز گاز کیش ۲ 

 انف��رادی اول: کی��ارش قائم��ی - کاوه ادیب��ی
 ) ۶-۱ ، ۵-7 و ۶-۴ ادیبی از تیم البرز گاز کیش( 

 انف��رادی دوم: فرش��اد ط��الور- امی��ن ان��وری 
) ۶-۱ و ۶-۲ طالور از تیم آکادمی تنیس اصفهان( 

 دو نف��ره: ط��الور – کام��ران و کارگ��ران - ادیب��ی
  ) ۲-۶ ، ۶-۴ و 7-۶ کارگ��ران- ادیب��ی از تیم البرز گاز

 کیش( 
 نفت مسجد سلیمان ۳ – فوالد آلیاژی یزد ۲ 
 به ای��ن ترتی��ب در دومی��ن روز بازی ه��ا و در بخش 
بزرگساالن ۳ دیدار برگزار می شود که در نخستین دیدار 
مهندسی توسعه گاز تهران با فوالد آلیاژی یزد مسابقه 
می دهد، البرز گاز کیش به مصاف بانك حکمت ایرانیان 
می رود، گل افش��ان کرج و آکادم��ی تنیس اصفهان با 
یکدیگر مسابقه می دهند و نفت مسجد سلیمان نیز با 

قرعه استراحت روبرو است. 
در بخ��ش جوانان نیز ۲ ب��ازی برگزار می ش��ود که در 
اولین دیدار مهندس��ی توس��عه گاز تهران ب��ا آکادمی 
تنیس اصفهان روبرو می شود و گل افشان کرج و بانك 
 حکمت ایرانیان برگ��زار کننده دی��دار پایانی خواهند

 ب��ود. حمی��د رضای��ی ب��ه عن��وان س��رداور و مجید 
چرندابی، س��یامك اکب��ری، محمد حس��ن الچیانی، 
س��ام صدری، علی اکبر س��ربازی و احس��ان رحیمی 
 نیز ب��ه عن��وان داور در ای��ن دوره از رقاب��ت ها حضور 

دارند.

کی روش و شاگردانش به دنبال شکستن طلسم ۳۹ ساله

همه انتظار چهارمین قهرماني ایران  را دارند
دور برگشت لیگ برتر تنیس باشگاه هاي کشور

شکست آکادمي تنیس اصفهان برابر البرز گاز کیش

سرپرس��ت تی��م فوتب��ال س��پاهان گف��ت: 
برنامه ریزي غلط فدراس��یون فوتبال س��بب 
ش��ده اس��ت که تمام تیم ها براي آم��اده نگه 
 داش��تن بازیکن��ان خود ب��ا مش��کل مواجه 

شوند.
رسول خوروش اظهارکرد: اردوي بسیار خوبي 
در کیش داشتیم و به اهداف مورد نظر خود در 

این اردو دست یافتیم.
 همچنی��ن امکانات مورد انتظ��ار ما در کیش 
وجود داش��ت و چند تیم نی��ز در کیش اردو 
زده بودند. به هر حال س��پاهان از زمین چمن 
تمرین استفاده بهینه را کرد و فکر نمي کنم این 
 زمین تا دو هفته دیگر کیفیت مطلوبي داشته

 باشد.
وي اف��زود: در ای��ن اردو بازیکن��ان انگی��زه 
زیادي داشتند و به خوبي و با نشاط به تمرین 
پرداختن��د. وقتی ب��ه اصفهان باز گش��تیم به 
م��دت دو روز تمری��ن مي کنی��م و روزه��اي 
 پنجش��نبه و جمعه را به بازیکنان اس��تراحت

 مي دهیم. 
در اردوي کی��ش دو ب��ازي تدارکاتي خوب با 

تیم هاي اس��تقالل خوزس��تان و ملوان بندر 
انزلي انجام دادیم.

 خ��وروش تصریح ک��رد: به ه��ر ح��ال آماده 
نگ��ه داش��تن بازیکن��ان در این م��دت یك 
ماهه تا ش��روع مجدد لیگ برتر کار س��ختي 
اس��ت که باید به هر نحوي که ش��ده اس��ت 
بازیکن��ان را در اوج نگه داری��م. در این مدت 
 باز هم باید بازي تدارکاتي انجام دهیم تا آماده

 بمانیم.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان، خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزي غلط فدراس��یون فوتبال س��بب 
ش��ده اس��ت که تمام تیم ها براي آم��اده نگه 
داش��تن بازیکنان خود با مشکل مواجه شوند 
و به این تعطیالت ۵0 روزه لیگ برتر اعتراض 
کنند. این برنامه ریزي هاي فدراسیون صحیح 
 نیس��ت که البت��ه باید ب��ا آن س��اخت و کنار

 آمد.
وي افزود: خوش��بختانه در اردوي کیش هیچ 
مصدومي نداشتیم. سپاهان تیم بزرگي است 
که امیدواریم روند رو به رش��د خود را در لیگ 

برتر ادامه دهد.
صدرنش�ین فرک�ی در رده بن�دی 

مربیان باشگاهی 
 س��رمربی تی��م فوتب��ال س��پاهان اصفهان 
در صدر ج��دول رده بن��دی بر تری��ن مربیان 
 باش��گاهی فصل ۹۳-۹۴ فوتبال ای��ران قرار 

گرفت.
این رده بندی هر هفته و با توجه به جدید ترین 
نتایج فوتبال باشگاهی در ایران بروز می شود 
تا در پای��ان فصل ب��ه انتخ��اب بر ترین مربی 
فصل فوتب��ال ایران بیانجام��د. کانون مربیان 
همچنی��ن در نظ��ر دارد هر ماهه با اس��تفاده 
از همی��ن فرم��ول، بر ترین مربی م��اه فوتبال 
 ایران را مش��خص و در مراسمی از آن ها تقدیر

 کند.
برای ش��فافیت بیش��تر در این زمینه، فرمول 
امتیازدهی به مربیان با جزییات در اینجا شرح 

داده شده است:
- هر پیروزی خانگی: ۱0 امتیاز

- هر پیروزی خارج از خانه: ۱۲ امتیاز
- هر تساوی خانگی: ۵ امتیاز

- هر تساوی خارج از خانه: ۶ امتیاز
- هر تفاضل مثبت در هر بازی: یك امتیاز

- هر کلین شیت: یك امتیاز
- هر گل زده: یك امتیاز

مث��ال:  اگر تی��م یك مرب��ی در یك مس��ابقه 
خ��ارج از خانه حریفش را ۳ بر صفر شکس��ت 
بدهد، ای��ن مرب��ی ۱۲ امتیاز از ب��رد خارج از 
خانه، س��ه امتیاز بابت تفاضل ۳+، سه امتیاز 
بابت ۳ گل زده و یك امتیاز بابت کلین ش��یت 
 و در مجم��وع ۱۹ امتی��از کس��ب خواه��د

 کرد.
مث��ال ۲: اگ��ر تی��م ی��ك مرب��ی در ب��ازی 
خانگی به تس��اوی ۱-۱ برس��د، ای��ن مربی 
در آن هفت��ه ۵ امتی��از برای تس��اوی خانگی 
و یك امتی��از بابت گل زده تیمش به دس��ت 
 خواه��د آورد و ۶ امتی��ازی از آن بازی خواهد 

گرفت.
مثال ۳: اگر تیم یك مربی در بازی خانگی )یا 
خارج از خانه( ۲-۱ شکست بخورد، این مربی 
تنها ی��ك امتیاز بابت گل زده تیمش کس��ب 

خواهد کرد.
 )prozone( مرجع آماری و تحلیلی پروزون
از این روش امتیازدهی برای رده بندی مربیان 
فوتبال استفاده می کند.» ایفکا« نیز با استفاده 
از این فرمول و محاس��به امتیاز ه��ر مربی در 
هر بازی و تقس��یم مجم��وع آن ها ب��ر تعداد 
بازی ها، به میانگین امتیاز مربیان ش��اغل در 
باش��گاه های لیگ برتری و لیگ یکی دس��ت 
یافته و این میانگین را مبنای رده بندی مربیان 
قرار داده اس��ت.به عنوان مثال حسین فرکی، 
سرمربی سپاهان در ۱0 بازی موفق به کسب 
۱0۸ امتیاز ش��ده و با میانگی��ن ۱0/۸ امتیاز 
باال تر از س��ایر مربی��ان لیگ برتری و دس��ته 

 اولی در صدر ج��دول رده بندی ق��رار گرفته
 است.

همچنی��ن ب��رای یکسان س��ازی داده ه��ا 
و ک��م ک��ردن اث��ر انح��راف از معی��ار، آمار 
مربیان��ی ک��ه کمت��ر از پن��ج ب��ازی روی 
 نیمکت تیم ها نشس��ته اند محاس��به نش��ده

 است.
بدیهی اس��ت که نتایج نخس��تین رده بندی 
مربیان باشگاهی فوتبال ایران صرفا براساس 
نتیج��ه منتش��ر ش��ده و در آن بس��یاری از 

ش��اخصه های مه��م در مربیگ��ری مانن��د 
بازیکن سازی، کیفیت بازی، موقعیت های گل 
ایجاد شده در هر مس��ابقه و سایر عوامل مهم 
و تاثیرگذار در مربیگری مورد محاس��به قرار 

نگرفته است.
 این ج��دول ه��ر هفت��ه و پ��س از برگزاری 
 بازی های لیگ بر ت��ر و لیگ یك به روز خواهد

 شد.
ای�ن ج�دول را در زی�ر مش�اهده 

می کنید:

سرگردانی در هزارتوی برنامه های فدراسیون

صدرنشین فرکی در رده بندی مربیان  

قهرمانی آسیا و مقام سومی اصفهانی
ش��اهین لرپ��ری زنگن��ه موفق به 
کس��ب مقام قهرمانی آسیا  و مقام 
س��وم تیم المپیاد جهانی شطرنج  

۲0۱۴ مجارستان  شد.
استاد فیده ش��اهین لرپری زنگنه 
موفق به کسب مقام قهرمانی آسیا 
در رده س��نی زیر ۱۶ سال )دهلی 
نو -۲0۱۴(ومقام  س��وم تیمی در 
المپیاد جهانی زیر۱۶ سال )به همراه تیم ملی ایران ( و مقام دومی 
میز ۴ در المپیاد جهانی دی ماه سال جاری )مجارستان -۲0۱۴( 

شد.
گفتنی اس��ت ای��ن قهرم��ان اصفهانی در س��ال ه��ای ۲00۹-
۲0۱۱-۲0۱۲-۲0۱۴ ب��ه ترتی��ب در رده های س��نی زیر ۱0-

۱۲-۱۴-۱۶ س��ال موف��ق به کس��ب قهرمانی آس��یا و در س��ال 
۲0۱۳ موفق به کس��ب نای��ب قهرمانی آس��یا در رده س��نی زیر  
۱۴ س��ال ش��ده اس��ت .و همچنین در س��ال ۲0۱۲ نیز موفق به 
 کس��ب مقام  دوم تیم��ی المپیاد زیر ۱۶ س��ال جه��ان  گردیده 

است.

برگزاری هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال
امروز)سه شنبه (ساعت ۱۶:00 
تأسیس��ات دریایی ایران- پایا 
سازه تبریز)سالن هندبال تهران( 
داوران:وحید عرض پیما- امیر 
المعی- مجی��د اکبری- محمد 

علیزاده 
ناظر داوری: سیدعباس بهروش 
میث��اق ته��ران- فردوس��ی 

مشهد)سالن شهرداری منطقه ۱۱ تهران( 
داوران:ابراهیم مس��یبی- امید س��هرابی- فرزین صالح- مس��عود 

شفیعی 
ناظر داوری:  جواد فهیمی راد 

شهید منصوری قرچك- شهروند ساری)سالن هفتم تیر قرچك( 
داوران:حسین شاهمرادی- حمید کاش��انی- علی مرادیان- رضا 

پورشایگان 
ناظر داوری: محمد فرجی 

ماهان تندیس قم- دیبری تبریز)سالن شهید حیدریان قم( 
داوران:رضا ترابی- حسین امیری- صادق محمدی- احمد رضایی 

ناظر داوری: نعمت کریمی 
گیتی پسند اصفهان- مقاومت البرز)سالن مخابرات اصفهان( 

داوران:ک��وروش هاش��می- علیرض��ا رمضانی- مه��دی صفایی- 
داریوش نادری 

ناظر داوری: مصطفی حاج محمد 
مس سونگون ورزقان- شهرداری ساوه)س��الن شهید پورشریفی 
تبریز( داوران: سیدحسن موس��وی- امید مصداقی- زیاد فروتن- 

شمس ا… اخوان 
ناظر داوری: عباس رنجی 

سه شنبه ۹۳/۱0/۲۳ ساعت ۱7:۳0 
فرش آراء مشهد- حفاری خوزستان)سالن شهید بهشتی مشهد( 

 فوتبال دوستان مالزی تماشاگر
 تمرین ذوب آهن اصفهان

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در آخرین تمرین خود که روز 
یکش��نبه به انجام رس��اند، به 
ری��کاوری پرداخت ت��ا آماده 
تمرینات سنگین روزهای آتی 
شود.تیم فوتبال ذوب آهن  در 
ورزشگاه دیگری که در نزدیکی 
برج معروف پترون��اس مالزی 
قرار داشت به تمرین پرداخت. بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن که 
طی روزهای اخیر تمرینات بسیار پرفش��اری را در مالزی برگزار 
کردند، در زمین تمرینی که در نزدیکی برج های دوقلو موسوم به 
پتروناس قرار داشت به تمرین پرداختند.بازیکنان ذوب آهن پس 
 از ن��رم دوی ب��ه کاره��ای کشش��ی و تمری��ن س��بك فوتبال 

پرداختند.
 این در حالی بود که یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال ذوب 
آهن از بازیکنانش خواست در صورتی که فشار زیادی احساس می 
کنند، با کسب اجازه تمرینات را ادامه ندهند. در تمرین علی حمام 
و ولید اس��ماعیل که به تازگی به تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن 
اضافه شدند جدا از س��ایرین به تمرین پرداختند. این دو بازیکن 
لبنانی از روز یکشنبه در کنار سایر بازیکنان ذوب آهن به تمرین 
خواهند پرداخت. ضمن اینکه کارلوس س��انتوس نیز درادامه به 
تمرینات ذوب آهن اضافه خواهد ش��د. تعدادی از تماش��اگران 
مالزیایی عالقه مند به فوتبال از پشت فنس های ورزشگاه تمرین 
تیم فوتبال ذوب آهن را از نزدیك تماش��ا می کردند. نکته جالب 
اینکه مردم مالزی به ش��دت عالقه مند به فوتبال هستند و همه 
تلویزیون هایی که در معرض دید عم��وم قرار دارد به صورت دایم 
رقابت هایی از لیگ برتر انگلستان را پخش می کنند و عموم جوانان 

این کشور طرفدار تیم های لیگ برتر جزیره هستند. 

خواستگاری از بازیکن لیگ برتری!
بازیکن جوان و مش��هور لیگ 
برتری طرفداران زیادی برای 
ازدواج دارد.هری کین  بازیکن 
باش��گاه  تاتنهام  در رقابت های 
ای��ن هفته لی��گ برت��ر برای 
خ��وش  توانس��ت  چلس��ی 
بدرخشد و در نهایت این دیدار 
با نتیجه ۵ بر ۳ به سود تاتنهام 
به پایان رس��ید. هری کین در دیدار مقابل چلسی موفق شد دو 
گل به ثمر رس��اند، ی��ك پنالتی برای تیمش بگیرد که توس��ط 
اندروس تاونسند به گل تبدیل شد و در گل پنجم تیم که توسط 
ناصر چدلی به ثمر رسید نقش بس��زایی داشت. پس درخشش 
خیره کننده این بازیکن جوان مورد توجه دختران  زیادی قرار 
گرفت. به ط��وری که پ��س از آن دختران بس��یاری در صفحه 
شخصی او در توئیتر  پیغام گذاشتند و از او تقاضای ازدواج کردند.



اخبار کوتاهیادداشتیادداشت اجرای روکش آسفالت 260 کیلومتر از جاده های استان  
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون روکش آسفالت 260 کیلومتر از جاده های استان انجام شده است.گودرز امیری 
در آیین افتتاح 10 کیلومتر از باند چهارخطه بروجن به ل��ردگان در باند دوم محدوده 
گندمان، افزود: سال گذشته روکش آسفالت 76 کیلومتر از راه های استان انجام شده بود.
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فرمانده س��پاه قمربنی هاش��م )ع( گف��ت: در چهارمحال و 
بختیاری حدود یک هزار دستگاه ماهواره توسط مردم تحویل 

داده شد.
 سردار رضا محمدسلیمانی در س��تاد احیای امر به معروف 
و نهی از منکر اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
یکس��ری دس��تورالعمل هایی را تعیین کرده که براس��اس 
جمع بندی های مقام معظم رهبری در شش بند جای داده 

می شوند.
وی تصریح کرد: بند اول از این دستورالعمل ترویج معروفات و 
زدودن منکرات است که به عنوان اصل برنامه بوده و براساس 

این عنوان چند برنامه پیشنهادی ارایه شده است.
محمدسلیمانی بند دوم این برنامه را رخنه شناسی معرفی 
کرد و افزود: مس��وولیت پذیری، مقابله با تخریب فرهنگی 
در قالب های مختل��ف، وظایف مراج��ع فرهنگی، فرهنگ 
نقادی)کارهایی که نهادهای سیاسی و فرهنگی باید انجام 

دهند( از دیگر بندهای این برنامه ریزی هاست.
این مسوول بیان داشت: در جلسه امروز ما به موضوع بندهای 
اول و دوم برنامه می پردازیم و سعی می کنیم این بندها را در 

هر یک از این جلسات عملیاتی کنیم.
وی در خصوص محور دوم برنامه ها گفت: این محور مربوط 
اس��ت به آسیب شناس��ی ماهواره ها در خانواده و طبق آمار 

دادگستری بعد از اعتیاد دومین عامل که منجر به طالق در 
کشور شده ماهواره بوده و در استان ما هم هر روز بر این آمار 

اضافه می شود.
محمدس��لیمانی ادامه داد: م��ا در چهارمح��ال و بختیاری 
حدود هشت ماه اس��ت که طرح گام به گام را شروع کرده ایم 
و در خصوص روشنگری برای همه اقشار جامعه کالس های 
آموزش��ی گذاش��ته ایم و برای این منظور از اساتید مجرب 

استفاده کرده ایم.
این مس��وول با بیان اینک��ه در یک آمارگیری ک��ه پیش از 
برگ��زاری ای��ن کالس ها انج��ام ش��د معلوم ش��د که 44 
درصد از م��ردم خواهان اس��تفاده از ماهواره بودن��د، ادامه 
داد: ول��ی بع��د از ای��ن آگاه س��ازی و برگ��زاری کالس 
 طبق آم��ار تنه��ا 11 درصد خواس��تار اس��تفاده از ماهواره

 هستند.
 فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در این مدت ما توانستیم زیر یک هزار دستگاه 
ماهواره را تحویل گرفته و با دستگاه دیجیتال تعویض کنیم 
و در برخی از موارد هم که تحویل صورت نگرفته استفاده از 

ماهواره کنار گذاشته شده است.
وی در ادامه گفت: ما برای شهرس��تان ها بس��ته هایی تهیه 
کرده ایم که ش��امل کتاب، س��ی دی و ... اس��ت و در اختیار 

مس��ووالن امر در شهرس��تان قرار داده ایم ت��ا در بین مردم 
توزیع شود.

وی همچنین از اقدام به جمع آوری نصابان ماهواره خبر داد 
و تاکید کرد: بعد از این جمع آوری، ما برای آگاه سازی آن ها 
کالس های آموزشی گذاشتیم تا این افراد از تخریب ماهواره و 

تاثیری که بر خانواده ها دارد آگاه شوند.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه این نشست 
با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در زمینه ام��ر به معروف و 
نهی از منک��ر گفت: یک��ی از رویکردهایی که س��تاد امر به 
معروف و نهی از منکر باید داش��ته باشد تعیین مصادیق در 
این زمینه اس��ت و ما به تعیین این مصادی��ق پرداخته ایم و 
 به این ترتیب هم معروفات و هم منکرات مشخص خواهند

 شد.
خدابخش مرادی تصریح کرد: ما در این زمینه کاری که کردیم 
این بود که تالش کردیم معروفات و منکرات اداری را تعیین 
کنیم و در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری فرهنگ 
مصرف با رویکرد مصرف تولیدات داخلی را در ادارات مطرح 
کردیم و تصمیم بر این شد که خرید دستگاه های دولتی از 

تولیدات داخلی باشند.
وی به نشستی که با روسای اصناف و بازاریان داشتند اشاره 
کرد و ادامه داد: در این نشست چالش های بازار مورد بررسی 

قرار گرفتند.
مرادی افزود: در حوزه قانون گرایی یکی از معروفات حجاب و 
عفاف است که در این زمینه با مسووالن دستگاه های اداری 

جلساتی را تشکیل دادیم و این مورد را بررسی قرار کردیم.
وی بیان داش��ت: در حوزه قانون گرایی باز هم جلس��اتی را 
برای رعای��ت فردی قانون داش��تیم و ط��ی آن این موضوع 
بررسی شد و مشخص شد که با الزام و التزام فردی به قانون 
 خیل��ی از دغدغه ها و مش��کالت اجتماعی ب��روز نخواهند

 کرد.
این مس��وول مورد بعدی را تش��کیل خانواده بی��ان کرد و 
گفت: در تقویم اجتماعی م��ا یک روز به نام ازدواج آس��ان 
مشخص شده اس��ت چون بیش��تر انحرافات اجتماعی اگر 
 تس��هیل گری در ازدواج وجود داش��ته باش��د حل خواهد

 شد.
در ادامه برنامه فرمانده سپاه ناحیه ش��هرکرد از تحویل 42 
دس��تگاه ماهواره در ش��هرکرد خبر داد و افزود: چون مردم 
خیلی حساس هس��تند برای حضور در یک مکان نظامی و 
تحویل ماهواره های خود ما بخشی را در فرمانداری برای این 
کار اختصاص دادیم و کار جمع آوری در این مکان بازخورد 

خوبی داشته است.
مه��ران م��رادی گف��ت: همچنی��ن در شهرس��تان های 
اردل 17 دس��تگاه، س��امان 70 دس��تگاه و در کی��ار 
 50 دس��تگاه ماه��واره توس��ط م��ردم تحوی��ل داده 

شد.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری:

 مردم یک هزارماهواره   تحویل سپاه دادند  
طراح استان برنده جایزه 

انگلیس شد
طراح چهارمحال و بختیاری موفق به کس��ب رتبه 
نخستن مسابقات بین المللی طراحی انگلیس شد.

 ریی��س ح��وزه هن��ری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت:سعید عباسی بنی هنرمند این استان برگزیده 
 مس��ابقه بین المللی طراح��ی    انگلیس ب��ا عنوان

 Freedom International 4 Youth 
Designشد.

 حجت اهلل شیروانی افزود: در این مسابقه که پایان 
س��ال 2014در ق��اره اروپا برگزار ش��د، آث��اری از 

طراحان کشورهای مختلف جهان ارایه شد.
به گفته وی،سعید عباسی بنی با ارایه اثر»هنوز قلب 
دارم« با هدف مبارزه با قاچاق انس��ان ها رتبه برتر 

این مسابقه را از آن خود کرد. 
 وی افزود:عباس��ی بنی از هنرمندان جوان اس��تان 
می باش��د که در س��ال 1369 به دنیا آمد و دارای 

مدرک کارشناسی ارشد گرافیک می باشد. 
شیروانی یادآور شد:این هنرمند تاکنون در چندین 
جشنواره و مسابقه بین المللی حایز رتبه های برتر 
شده است که آخرین آن مسابقه جهانی طراحی با 

عنوان  quad award  در کشور آلمان بود. 
تاکنون پن��ج هنرمند این اس��تان در رش��ته های 
هنرهای تجس��می موفق به کس��ب رتبه های بین 

المللی و جهانی شده اند.

بام ایران ۱۴ موزه در حوزه های 
مختلف دارد

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: این استان 

14 موزه در حوزه های مختلف دارد.
بهمن عس��گری با اش��اره به اینک��ه چهارمحال و 
بختی��اری 14 م��وزه دارد، اذع��ان داش��ت: در 
چهارمحال و بختیاری موزه ه��ای مختلفی وجود 
دارد که تعدادی تحت پوش��ش و زی��ر نظر میراث 
فرهنگ��ی هس��تند.وی با بی��ان اینکه م��وزه های 
چهارمحال و بختی��اری در حوزه های مختلف دایر 
شده است، افزود: موزه های چهارمحال و بختیاری 
در حوزه های مختلف مانند پوش��اک، سنگ، موزه 

آب، مردم شناسی و... دایر شده است.
 وی عن��وان ک��رد: م��وزه آب یکی از جدی��د ترین 
موزه های استان است که در شهرستان کوهرنگ در 

شهر چلگرد واقع شده است.

 ۳ اثر تولیدی صدا و سیمای استان  
به جشنواره عمار راه یافت

مدیرکل صدا و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری از راه یابی 3 اثر 
تولیدی صدا و سیمای استان به جشنواره عمار خبر داد.

علی رامک مستندهای »ردپای نان« به کارگردانی یزدان کیانی، »رنگ 
و نارنگ« ساخته داریوش نیکبخت به همراه نماهنگ »بی بی مریم« 
کاری از محمدرضا کیان پور برجویی را از آثار راه یافته استان به بخش 

داوری پنجمین جشنواره عمار معرفی کرد.
مدیرکل صدا و س��یمای مرک��ز چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان 
ک��رد: این جش��نواره با موضوعات ش��عار س��ال، اقتص��اد مقاومتی، 
استکبارس��تیزی و بصیرت افزایی برگزار می ش��ود و تولیداتی نظیر 
فیلم های مستند، داس��تانی، ترکیبی، نماهنگ و پویانمایی را شامل 
می ش��ود.رامک ادامه داد: هم اکنون آثار منتخب جش��نواره عمار در 

سینما فلسطین تهران نمایش داده می شود.
»مس��تند ردپای نان« داس��تان واقع��ی زندگی پیرمردی از ش��هر 
اردل اس��ت که به خاطر حس حیوان دوس��تی عمیقی ک��ه دارد در 
 طول س��ال به ویژه زمس��تان ب��رای حیوانات وحش��ی آذوغ��ه تهیه

 می کند.
»مس��تند ردپ��ای ن��ان« در جش��نواره بوس��نی هرزگوی��ن ک��ه 
 مهرم��اه برگ��زار ش��د نی��ز یک��ی از 4 اث��ر برگزی��ده از ای��ران بوده 

است.

  واگذاری ۳ هزار واحد 
مسکن مهر در استان 

مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 3 هزار 
واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری به متقاضیان واگذار می شود.

 مجید نظری در شورای تأمین مسکن استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: برای بهره برداری از این تعداد واحد مسکن مهر در استان 
چهارمحال و بختیاری، افزون بر 750 میلیارد ریال تسهیالت کم بهره، 

به متقاضیان پرداخت شده است.

طرح مقدماتی کتاب درمانی در شهرکرد 
اجرا می شود

معاون سیاس��ی اجتماعی فرماندار شهرکرد از اجرای طرح مقدماتی 
کتاب درمانی در ش��هرکرد خبر داد.نوذرحیدری اظهار داشت: طرح 
ا شاره به اینکه  مقدماتی کتاب درمانی در شهرکرد اجرا می شود.وی با
مطالعات اولیه این طرح در حال انجام اس��ت، افزود: این مطالعات با 
همکاری امور کتابخانه ها، دانش��گاه ها، نیروی انتظامی و فرمانداری 
شهرکرد در دست بررسی قرار گرفته است.معاون فرماندار شهرکرد 
بیان کرد: این طرح با کمک مش��اوران، روانشناس��ان و کارشناسان 
خبره در 2 حوزه درمان و کتابخانه ها در شهرکرد انجام می شود و برای 
درمان بیماران خود آنها را به خواندن کتاب تشویق می کنند.این طرح 
به بهبود سریع بیماران و رسیدن هرچه سریع تر به سالمتی آنها کمک 
می کند، عالوه بر مزایای درمانی برای بیمار به توسعه و ترویج فرهنگ 

کتابخوانی در جامعه نیز کمک می کند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
 10/293 شماره درخواست: 9310460352100028 شماره پرونده: 9309980352101135
شماره بایگانی شعبه: 931327 خواهان معصومه اسکندری فرزند منصور دادخواستی 
به طرفیت خوانده سعید راشدی فرزند رسن به خواسته طالق تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی  دادگاه  یکم  و  بیست  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 459 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
 09:00 و ساعت   1394/02/05 مورخه  آن  وقت رسیدگی  و  گردیده  ثبت  فوق  پرونده 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:26909 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

10/294 در خصوص پرونده کالسه 741/93 خواهان حسین سید فتاحی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت ناصر میرزا زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/12/4 ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:26972 شعبه 25 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   93/5/30 تاریخ   859 شماره  رای  موجب  به  1925/92ش12  شماره:   10/295
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
نصراصفهانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 92/10/20-678140 
عهده بانک صادرات تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان بهروز کریمی سوادجانی با 
وکالت رضا زبان دان به نشانی وکیل: فالورجان – خ طالقانی – نبش خیابان شریعتی 
– طبقه دوم – پوشاک ایکاد صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به 
باید ظرف مهلت مزبور  نداند،  اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  و در صورتی که خود را 
صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  نماید.م الف:26974   اعالم 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/25-1641 دادنامه:  شماره   1238-93 پرونده:  کالسه   10/297
نشانی:  سبدانی  قانیان  مصطفی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
اصفهان – خ امام خمینی – خلیفه سلطانی – شهدای مارچین – فلکه سردار جوادی – بن 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  گری  فعله  علی  خوانده:  کوچه  انتهای  خیام16-  بست 
مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای مصطفی قانیان سبدانی به طرفیت آقای علی فعله گری به خواسته مطالبه 
بانک  به عهده  به شماره 424417 مورخ 92/5/20  ریال وجه چک  مبلغ 23/000/000 
به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  تهران  بعثت  چهارراه  شعبه  صادرات 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/5/20( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:26976  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1729 دادنامه:  شماره   1276-93 پرونده:  کالسه   10/298
 – شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفی قانعیان نشانی: اصفهان 
بست  بن   – جوادی  فلکه سردار   – مارچین  شهدای   – خلیفه سلطانی  اصفهان-  خانه 
خیام16- انتهای کوچه خوانده: علی فعله گری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  چک  وجه  ریال   40/000/000 مبلغ 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
قانعیان به طرفیت آقای علی فعله گری به خواسته مطالبه مبلغ  دعوی آقای مصطفی 
ملی  بانک  عهده  به   92/2/30 مورخ  به شماره 870753  ریال وجه چک   40/000/000
شعبه شهید صابونیان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و  ابالغ  خوانده علی رغم 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد 
بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال  حکم بر محکومیت خوانده 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/2/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:26977  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/25-1640 دادنامه:  شماره   1237-93 پرونده:  کالسه   10/299
نشانی:  سبدانی  قانیان  مصطفی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
سردار  فلکه  جنب   – مارچین  شهدای   – سلطانی  خلیفه   – امام خمینی  خ   – اصفهان 
جوادی – بن بست خیام16- انتهای کوچه خوانده: علی فعله گری نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
به  فعله گری  آقای علی  به طرفیت  قانیان سبدانی  آقای مصطفی  در خصوص دعوی 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 992695 مورخ 92/11/30 
به عهده بانک صادرات شعبه چهارراه بعثت تهران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/11/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق 

خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:26978  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/25-1638 دادنامه:  شماره   1236-93 پرونده:  کالسه   10/300
نشانی:  سبدانی  قانیان  مصطفی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
جوادی  فلکه سردار   – مارچین  شهدای   – خلیفه سلطانی   – امام خمینی  خ   – اصفهان 
– بن بست خیام- انتهای کوچه خوانده: علی فعله گری نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای مصطفی قانیان سبدانی به طرفیت آقای علی فعله گری به خواسته مطالبه 
بانک  به عهده  به شماره 870752 مورخ 92/1/30  ریال وجه چک  مبلغ 40/000/000 
محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  ملی شعبه شهید صابونیان 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه 
هیچگونه  و  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  ابالغ  علی رغم  اینکه خوانده  و 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/1/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:26979  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/301 شماره: 93-391ش/9 به موجب رای غیابی شماره 1056 تاریخ 93/6/20 شعبه 
9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدعلی 
مبلغ 17/000/000  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  برزانی  ماهرانی 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 700/000 
ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له احمدرضا توکلی به نشانی اصفهان – خ 
پرداخت  منزل شخصی و همچنین   – کوچه فروردین   – شهیدان کاظمی   – رزمندگان 
مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
اختالف  نهم حقوقی شورای حل  نماید.م الف:26980 شعبه  اعالم  ندارد، صریحا  مالی 

اصفهان 
ابالغ رای 

10/302 کالسه پرونده: 929/93 شماره دادنامه: 1611-93/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ بهارستان   – 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمود زارع نشانی اصفهان 
غربی – ملک شهر – خ قدوسی – کوچه ش.رضایی – پ31 خوانده: محمد علیانی نشانی 
مجهول المکان خواسته: تخلیه مورد اجاره به علت عدم انجام تعهدات و پرداخت اجور 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی  از ارجاع پرونده به  معوقه گردشکار: پس 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای محمود زارع به طرفیت محمد علیانی به خواسته الزام خوانده به تخلیه مورد اجاره 
به علت عدم انجام تعهدات و پرداخت اجور معوقه به مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام 
خسارات و هزینه دادرسی با توجه به اسناد و مدارک و محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی و باالخص مالحظه قرارداد اجاره نامه مورخ 93/1/24 و 

احراز رابطه استیجاری فیمابین طرفین پرونده و با  عنایت به عدم حضور خوانده در 
بر  در  را  ایشان  ذمه  برداشت  که  دفاعیه  الیحه  هرگونه  ارایه  عدم  و  رسیدگی  جلسه 
داشته باشد شورا دعوی مطروحه را به استناد مواد 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی مقرون به صحت تشخیص داده و برابر بند 4-6 قرارداد مذکور حکم بر 
تخلیه مورد اجاره واقع در اصفهان – خ ملک شهر – مفتح – کوچه ش.منصوری – پالک 
پانزده میلیون ریال بابت اجور معوقه و 160000 ریال  خ سمت چپ پرداخت   – دوم 
هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان رای صادره غیابی و ظرف 
قابل  آن  از  پس  روز   20 و ظرف  مرجع  این  به  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:27013 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1605 دادنامه:  شماره   1232/93 پرونده:  کالسه   10/303
حبیب  فرزند  پیروز  رجبی  نادر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
نشانی: خمینی شهر – خ امیرکبیر – فرعی85 خوانده: ایرج گلچین جلفائی فرزند حسنعلی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 884106/23-90/9/22 بانک ملت به انضمام هزینه های دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست نادر 
رجبی پیروز به طرفیت ایرج گلچین جلفائی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 1309/884106/23 عهده بانک ملت به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 160/000 ریال و هزینه های نشر 
آگهی به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 90/9/22 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
از ابالغ قابل واخواهی در  و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

این شعبه خواهد بود.م الف:27014 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1609 دادنامه:  شماره   1231/93 پرونده:  کالسه   10/304
حبیب  فرزند  پیروز  رجبی  نادر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
نشانی: خمینی شهر – خ امیرکبیر – فرعی85 خوانده: حامد نیکخواه فرزند محمد نشانی: 
مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال وجه یک 
ایران به انضمام هزینه دادرسی و  فقره چک به شماره 103113-92/8/10 بانک ملی 
خسارات تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست نادر 
رجبی پیروز به طرفیت حامد نیکخواه به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 103113 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  و  قانونی وقت  ابالغ  با  اینکه خوانده 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 160/000 ریال و هزینه های نشر 
آگهی به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/8/10 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
از ابالغ قابل واخواهی در  و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

این شعبه خواهد بود.م الف:27015 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



سالمت 

عادت هایی که سالمت شما را 
تهدید می کند

»موف« یک دس��تبند متصل هوش��مند 
است که برای سرگرمی کودکان به طوری 
خاص طراحی و س��اخته ش��ده است. به 
غی��ر از دس��تبندهایی ک��ه ب��رای پیدا 
کردن و ارتباط برقرار ک��ردن با کودکان 
ساخته شده اند، این دس��تبند کودک را 
س��رگرم می کند و کودک به غیر از بازی 
 ب��ا آن می تواند از تخیالت خود اس��تفاده

 کند.
م��وف از طریق بلوتوث به گوش��ی هوش��مند یا تبل��ت متصل می ش��ود، دارای 
شتاب س��نج و سنس��ور ژیروس��کوپ اس��ت و با هر حرکت مچ دس��ت کودک، 
صدایی خاص بر روی دس��تگاه های هوش��مند متصل تولید می ش��ود؛ در واقع 
کودک می تواند با ژس��ت نواختن گیتار، درام، تقلید از جنگجوهای س��امورایی 
و با اس��تفاده از تخیل، خود را س��رگرم کند. ب��رای این کار ک��ودک یکی از 13 
 فعالیت های پیش��نهادی دس��تبند را انتخاب می کند و س��ی جلوه صوتی تولید 
 iOS می کند.این دس��تبند دارای برنامه ای خاص است و در حال حاضر با برنامه
سازگار اس��ت، دارای باتری است که 30 ساعت مورد اس��تفاده قرار می گیرد و با 

قیمت 65 یورو به بازار عرضه شده است.

محم��ود هندی پ��ور روان ش��ناس، مدرس 
و مش��اور  خان��واده اظه��ار داش��ت: مغ��ز 
تف��اوت می��ان خن��ده مصنوع��ی و طبیعی 
را تش��خیص نمی دهد و تم��ام اتفاقاتی که 
در زم��ان خندیدن  طبیع��ی رخ می دهد در 
خندیدن های مصنوعی نیز صورت می پذیرد 
و فقط کافی اس��ت به یک نیش خند بسنده 
نکنیم . هندی پ��ور از خنده به عن��وان زبانی 
جهانی یاد کرد و گف��ت: در تمام دنیا افراد از 
طریق خنده با یکدیگر ارتباط برقرار  می کنند . وی گفت: کودکان در سنین پایین 
به راحتی و با یک اتفاق کوچک شروع به خندیدن می کنند به طوری که تخمین 
زده  شده؛ کودکان در طول شبانه روز 300 تا 400 بار می خندند اما زمانی که افراد 
به سن بزرگسالی می رسند از میزان  خندیدن آنها کاسته می شود و به حدود 15 تا 

18 بار در شبانه روز کاهش می یابد . 
این روان ش��ناس در پایان خاطرنش��ان کرد: طبق تحقیات انجام ش��ده توسط 
روان شناس��ان آمریکا؛ یک دقیقه خنده معادل 40 بار  تنفس عمیق است. تنفس 
عمیق اکسیژن بیش��تری به مغز و ریه ها هدایت می کند و هوای کهنه را از ریه ها 

خارج  می سازد . 

دستبند سرگرمی برای کودکانخنده زبان جهانی 

برخی افراد مدام به صورت خود دست می زنند نتایج 
 بررسی ها نش��ان می دهد، مردم در هر ساعت، حدود

 4 بار صورت خود را دست می زنند.
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که میز کار هر فردی در 
مقایس��ه با محیط سرویس بهداش��تی دارای باکتری 
بیشتری است. زمانی که به سطح میز پرمیکروب دست 
می زنید، سپس پیشانی خود را لمس می کنید، احتمال 
بروز جوش در صورت افزایش پیدا می کند. اصطحکاکی 
که هنگام دس��ت زدن به صورت ایجاد می شود، باعث 
انسداد منافذ پوست شده و حدود ۲ هفته صورت شما 

دچار جوش می شود.
 م�دت ه�ای بس�یار زی�ادی در ی�ک ج�ا 
 م�ی نش�ینید و از روی صندل�ی خ�ود حرک�ت

 نمی کنید
عمر افرادی ک��ه به مدت طوالنی پش��ت میز یا مقابل 
تلویزیون می نشینند، در مقایس��ه با دیگر افرادی که 
مدت زمان کمتری در حالت نشسته هستند، کوتاه تر 
است. نشس��تن طوالنی مدت برای سالمت مضر است 
و عالوه بر خطر چاقی مف��رط، احتمال بیماری قلبی، 
دیابت و س��کته را نیز افزایش می دهد. هر یک ساعت 
اضافه نشستن در روز، توانایی جسمی را تا 50 درصد 
کاهش می دهد.نشستن طوالنی مدت حتی اگر به طور 
منظم به ورزش بپردازید می تواند به سالمت شما آسیب 
برساند. بنابراین حداقل هر نیم ساعت از جایتان بلند 

شوید و کاری انجام دهید.
مراجع�ه متعدد به ش�بکه ه�ای اجتماعی

 بر روی اینترنت و تلفن همراه:
نتایج بررس��ی های محققان آمریکای جنوبی نش��ان 
می دهد، احتمال به وجود آمدن مشکالت خانوادگی 
منجر به طالق در افرادی که به طور منظم از رسانه های 
اجتماعی استفاده می کنند، ۲ برابر است. سرزدن مدام 
به فیس بوک می تواند زمینه بی اعتمادی همسران را 

ایجاد کند.
 چشم های خود را ماساژ می دهید

مالی��دن چش��م ب��ا بیم��اری ب��ه ن��ام کراتوکونوس 
)Keratoconus( یا قوز قرنیه ارتباط دارد که طی آن 
قرنیه چشم ضعیف و نازک می شود. این امر به از دست 
دادن بینایی منجر می شود. از طرفی مالیدن چشمی 
که لنز دارد می تواند باعث گیر کردن لنز در پلک شود.

 میز کار خود را شلوغ می کنید
وضعیت میز کار می تواند روی سالمت فرد تاثیر بگذارد. 
محققان مطالع��ه ای انجام دادند که ط��ی آن به افراد 
منظم و بی نظم در محیط کار پس از گذشت 10 دقیقه 
شکالت یا سیب تعارف شد. 6۷ درصد از افرادی که در 
دفتر کار منظم مشغول به کار بودند، سیب را انتخاب 
کردند در حالی ک��ه 80 درصد از اف��رادی که در دفتر 
نامنظم کار می کردند، شکالت را انتخاب کردند. محیط 

منظم در گرفتن تصمیمات درست موثر است.
  در زمان نیاز رفت�ن به دستش�ویی را فراموش

 می کنید
اگر این فراموشی تکرار شود می تواند مشکالت جدی 
مانند عفونت مجاری ادراری و مثانه را ایجاد کند. ضعیف 
 ش��دن عضالت مربوط ب��ه کنترل مثانه م��ی تواند به
منج��ر مدف��وع  ی��ا  ادرار  اختی��اری  ب��ی    

 شود.

مسافرت  هوایی برای زنان 
باردار آری یا خیر؟

ی��ک ج��راح و متخصص 
زنان با بیان اینکه نشستن 
طوالن��ی در صندلی های 
هواپیم��ا در پروازه��ای 
طوالن��ی و ع��دم تحرک، 
ممکن اس��ت باع��ث بروز 
لخته داخل سیاهرگ ها در 
ناحیه  ساق پا شود و عوارض ناگواری بوجود آورد، گفت: 
هرچه قدر طول پرواز بیشتر و نیز سنگینی مادر زیادتر 
باشد، زمان پایین تری را برای پرواز باید در نظر گرفت.

دکتر الهام السادات هاشمیان نایینی با اشاره به اینکه 
از گذشته  دور مسافرت مادر باردار یکی از دغدغه های 
مادر، اطرافیانش و دست اندرکاران مسافرت های هوایی 
بوده است، گفت: بارداری خود برای بدن مادر تغییرات 

قابل مالحظه ای به وجود می آورد.
وی اف��زود: مهمترین ای��ن تغییرات ش��امل افزایش 
مایع بی��ن بافت��ی، افزایش حج��م رح��م و وزن آن، 
افزای��ش و س��نگینی پس��تان ها، وزن جنین و حجم 
 مای��ع آمنیوتی��ک و افزای��ش حال��ت انعقادپذیری

 است.
هاش��میان نایینی در خصوص تعیین زم��ان بارداری 
جهت ص��دور اجازه پرواز گفت: س��نگینی ناش��ی از 
بارداری و طول پرواز دو فاکتور مهم در زمان بررس��ی 
صدور پرواز است. نشس��تن طوالنی در صندلی های 
هواپیم��ا در پروازهای درازمدت و ع��دم تحرک، خود 
ممکن است باعث بروز لخته های داخل سیاهرگ ها در 
ناحیه  ساق پا شود و عوارض ناگواری بوجود آورد. لذا 
هر چقدر طول پرواز بیشتر و نیز سنگینی مادر زیادتر 
 باشد، زمان پایین تر بارداری را برای پرواز باید در نظر 

گرفت.

ظاهر فرد، زبان بدن و لحن و کیفیت صدا مواردی اس��ت 
که مردم در برخورد ب��ا یکدیگر به آنه��ا توجه می کنند. 
گاهی اوقات لحن صدا ممکن است آرامش بخش، آمرانه 
یا گیج کننده باش��د و وقتی آن قدر کم اس��ت که دیگران 

نمی توانند گفته هایتان را بشنوند، آزاردهنده می شود.
 ب��ه گ��زارش Psychologytoday، هن��گام اولی��ن 
 مالقات با دیگ��ران، لحن صدایتان بس��یار مهم اس��ت و

 می تواند تاثیری پایدار روی فرد مقابل بگذارد. صدایتان 
می تواند تا حدی ش��خصیت تان را نشان دهد و شما را از 
دیگران متمایز کند و اغلب نشان دهنده این است که در 

شرایط متفاوت چه احساساتی دارید.
یک صدای کامل و طنین دار می تواند با دیگران و ویژگی 
های احساس��ی آنها ارتب��اط برقرار کند و ف��رد را خوش 
صحبت و بامحبت نشان دهد و چنین صدایی در شرایط 

بحران معموال آرامش بخش است.
اکثر ما هنگام صحبت کردن به صدای مان توجهی نداریم 
و بیشتر روی موضوع مورد صحبتمان متمرکز می شویم. 
در گفت وگوه��ای معمولی و روزمره این مس��اله چندان 
مشکلی ایجاد نمی کند، اما در تعامالت مهم تر مانند گفت 
وگوهای تجاری و کاری قضیه کامال متفاوت است. در این 
گونه مواقع ما بدقت به زبان بدن شنونده توجه می کنیم تا 
ببینیم آیا توانسته ایم تاثیر دلخواه را روی او بگذاریم. در 
این لحظات معموال مراقب هستیم مناسب ترین کلمات 
را انتخ��اب کنیم و ب��ه کار ببریم، اما چن��دان توجهی به 
صدایمان نداریم و به طور کل ق��درت صدایمان را و این 
که شنوندگان ممکن است با شنیدن لحن صدایمان یک 
سری ویژگی ها را به ما نس��بت دهند، کامال فراموش می 

کنیم.

 چ��را برخی صداه��ا نس��بت به صداه��ای دیگ��ر کمتر 
رضایت بخش اس��ت؟ مقصر اصلی در این مساله اختالل 
صدا یا طنین صدا یا عادت های بد صحبت کردن اس��ت. 
اختالل صدا درواقع آشفتگی در زیر و بمی صدا، بلندی یا 
کیفیت در ارتباط با سن و جنسیت یا زمینه های فرهنگی 
فرد اس��ت. اختالل صوتی می تواند به دالیل مختلفی رخ 
دهد و برای برط��رف کردن آنها می ت��وان از متخصصان 
حلق، گوش و بینی کم��ک گرفت تا اگ��ر راه حلی برای 
برطرف کردن مشکل وجود دارد به آن پرداخته شود.اگر 
از مشکالت بدصدایی بگذریم باید به لحن صدای خود در 
گفت وگوها کامال دقت کنیم تا بتوانیم روی دیگران تاثیر 

مناسبی بگذاریم. روش های زیر می توانند موثر باشند:
 ابت��دا ببینی��د صدایت��ان چ��ه تاثی��ری روی مخاطب
  م��ی گ��ذارد. لح��ن صدایت��ان آن گون��ه اس��ت ک��ه

 می خواهید؟ سرشار از اعتماد به نفس است؟ این موضوع 
در این دنیای رقابتی بس��یار مهم اس��ت. ب��رای این که 
مطمئن شوید لحن تان چگونه اس��ت، صدایتان را ضبط 
کرده و گ��وش کنید. همیش��ه وقتی به صدایت��ان برای 

بار اول گوش م��ی کنید خودتان خوش��تان نم��ی آید و 
متوجه می ش��وید چقدر ب��د آن را به کار ب��رده اید. این 
موض��وع در پی��ام های صوتی بس��یار مش��هود اس��ت و 
 بیش��تر مردم هنگام صحبت کردن لحن مناسبی به کار 
نمی برند. همین مساله نیز باعث می شود در روابط کاری 
و شخصی ش��ان چندان موفق نباش��ند. با کمک ضبط و 
همچنین بازخورد دیگران می توانید تشخیص دهید لحن 
صدایتان چگونه است؛ رضایت بخش، پر از اعتماد به نفس 
یا خسته و کسل کننده؟ وقتی صدایتان را ضبط می کنید 

به موارد زیر توجه کنید:
لحن: لحن صدایتان چگونه است؟ قوی؟ مطمئن؟ یا پر از 

ترس و نگرانی و نابالغی؟
انعطاف پذی��ری: هنگام صحبت کردن در مورد مس��ایل 
مهمی که قصد دارید روی آنها تاکید کنید باید صدایتان 
منعطف باشد و با این انعطاف حتی گاهی اوقات می توانید 

مفهوم یک معنی را برسانید.
زیر و بمی صدا: هنگام صحبت کردن باید بدانید چه موقع 
صدایتان را ب��اال و چه موقع پایین ببری��د. افرادی که این 
موضوع را خوب می دانند، م��ی توانند روی دیگران تاثیر 

زیادی بگذارند.
لهجه: داشتن لهجه غلیظ ممکن است باعث شود دیگران 

سخنان شما را متوجه نشوند.
 س��رعت گفت��ار: س��رعت صحب��ت ک��ردن ت��ان برای 
مخاطبان تان بسیار مهم است. نباید خیلی تند حرف بزنید 
که دیگران متوجه حرف هایتان نشوند و نه خیلی آرام که 

حوصله شان سر برود.
با تعلیم لحن صدای خود می توانید بهترین تاثیر را روی 

مخاطب تان داشته باشید.

بیماری های واگی��رداری وجود دارند که بس��یار خطرناک 
هستند و تا کنون انسان های زیادی در اثر اینگونه بیماری ها، 

جان خود را از دست داده اند.
 برخی بیماری ها سیستم ایمنی بدن را مختل کرده و به مرگ 
ختم می شوند اما برخی بیماری ها با دارو قابل درمان هستند 
که در صورت مراقبت و ش��یوه درس��ت زندگی بهبود پیدا 
می کنند.بیماری های واگیرداری وجود دارند که خطرناک 
هستند و تا کنون انسان های زیادی در اثر اینگونه بیماری ها 

جان خود را از دست داده اند.
آبله: نزدیک به 500 میلیون نفر در جهان در اثر آبله جان 
باختند اما پس از واکسیناس��یون گس��ترده در اوایل قرن 

بیستم این بیماری ریشه کن شد.
 سکته مغزی: س��کته مغزی با وقفه ناگهانی جریان خون 
به مغز اتفاق می افتد و می تواند کش��نده باش��د. 140 هزار 
نفر هر سال فقط در ایاالت متحده تحت تأثیر این بیماری 
قرار می گیرند و در فرانسه 30 هزار نفر در سال بر اثر سکته 

مغزی، جان خود را از دست می دهند.

س�رخک: در س��ال ۲013 نیز 145 هزار و ۷00 نفر بر اثر 
سرخک جان دادند؛ در 10 س��ال گذشته تعداد مرگ و میر 
ناشی از این بیماری توسط واکسیناسیون ۷4 درصد کاهش 

پیدا کرده است.
 ماالریا: ۲0۷ میلیون نفر در سال ۲01۲ به بیماری ماالریا 

مبتال شدند و 6۲۷ هزار نفر در اثر این بیماری جان دادند.
سل: س��ل یک بیماری عفونی واگیردار اس��ت که توانایی 
درگیر کردن تمام ارگان های بدن را دارد ولی ریه ها بیشتر 
به سل مبتال می شوند. عالیم آن شامل سرفه همراه با خلط 
آغش��ته به خون، تب و کاهش وزن اس��ت. در سال ۲013 

حدود 3 میلیون نفر بر اثر این بیماری کشته شدند.
 ایدز: ایدز یک بیماری واگیردار است که تا کنون ۲5 میلیون 
نفر در جهان بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

 تیفوس: تیفوس یک بیماری حاد است که از طریق حشرات 
آلوده به انسان منتقل می شود و عفونت آن پوست، دستگاه 

عصبی مرکزی، لوله گوارش و عضالت را درگیر می کند.
با اینکه واکسن این بیماری وجود دارد باز هم کشنده است. 

در اوایل قرن بیس��تم 3 میلیون نفر در روس��یه در اثر این 
بیماری کشته شدند.

سرطان: س��لول های غیر طبیعی به صورت کنترل نشده 
تکثیر یافته و می توانند بافت های مج��اور را درگیر کنند و 
از طریق جریان خون با لنف به س��ایر نقاط بدن گس��ترش 
پیدا می کنند. هر سال نزدیک به 8 میلیون نفر در جهان از 

سرطان می میرند.
مرگ س�یاه: مرگ سیاه یا طاعون سیاه در اواسط قرن 14 
در اروپا ش��یوع پیدا کرد؛ براس��اس برآوردهایی که توسط 
کارشناس��ان در مورد این بیماری انجام شد بین 30 تا 50 
درصد از جمعیت اروپا را نابود کرده اس��ت، به مدت 5 سال 
در بسیاری از کشورهای اروپایی عده ای در اثر این بیماری 

کشته شدند.
 آنفلوانزا: آنفلوانزا در سال 1918 به آنفلوانزای اسپانیایی 
شناخته ش��د و حدوداً بین 30 تا 100 میلیون مرگ و میر 
همراه داش��ت و به عنوان مرگبارترین بیماری همه گیر در 

تاریخ شناخته شده است.

کارکردهای لحن صدای تان را بشناسید
آلفردبرنارد نوبل

آلفردبرنارد نوبل در ۲1 اکتبر س��ال 1833 در شهر استکهلم 
سوئد چشم به جهان گشود.

آلفرد نوبل در 8 س��الگی به همراه خانواده عازم روسیه شد. از 
همان کودکی نشانه های عالقه به علوم و به ویژه شیمی در وی 
پدیدار شد.آلفرد آموخته هایش را به شکل خودآموز فراگرفت 

و هیچ گاه در دانشگاه تحصیل نکرد.
در سال 1863 به سوئد بازگشت و در کارگاه پدر در هلنبورگ 
به عنوان شیمیدان مشغول به کار ش��د. آلفرد نوبل در تولید 
صنعت مواد منفجره نیتروگلیس��یرین موفقیت بس��یاری به 

دست آورد.
در سال 1864 انفجاری منجر به ویرانی کارخانه و مرگ چند 
نفر از جمله برادر جوانترش شد. پس از آن که کارخانه هایی در 
آلمان و نروژ ساخته شدند، آلفرد در سال 186۷ اختراع نوعی 
از نیتروگلیسیرین به نام دینامیت را به ثبت رساند. در دینامیت 
او نیتروگلیسیرین جذب خاک دیاتومه جامد بی اثری شده بود، 
از این رو کارکردن با آن ایمن تر بود. این اختراع به سرعت کار 

ساخت و سازها را در بسیاری از کشورها بهبود بخشید.
نوبل در سال 18۷5 ژالتین منفجرشونده قویتری را ارایه داد 
که در آن نیتروگلیسیرین با نیتروس��لولز، ژالتینی شده بود. 
اختراع وی طرح های بزرگ راه سازی مانند کانال کورینث و 
تونل گوتارد را امکان پذیر ساخت. آلفرد مردی تنها، غالباً بیمار، 
فروتن، کمرو و دوستدار انس��ان ها بود. او در 10دسامبر سال 
1896 پیش از تحقق ایده هایش در منزل شخصی اش واقع در 

سن رمو ایتالیا چشم از جهان فرو بست.
در قسمتی از وصیتنامه نوبل آمده: تمام دارایی ام طبق آنچه 
درپی می آید تقسیم شود. این س��رمایه به شکل اوراق بهادار 
معتبر توس��ط کارگزارانم از طریق تأس��یس ی��ک صندوق به 
عنوان جایزه ساالنه به کسانی اعطا شود که طی سال گذشته 
خدمت بزرگی به جامعه انس��انی کرده باشد.جایزه نوبل به 5 
قسمت مساوی تقسیم ش��ود و هر یک از آنها به یکی از موارد 
زیر اختصاص داده شود:-یک سهم برای کسی که مهمترین 
اختراع یا اکتش��اف در زمینه علوم فیزیک انجام داده است.-

یک سهم برای کس��ی که مهمترین یا مفیدترین اکتشاف را 
در زمینه علم ش��یمی انجام داده.-یک س��هم برای کسی که 
مهمترین کش��ف در رشته فیزیولوژی یا پزش��کی انجام داده 
باشد.-یک س��هم برای کس��ی که برجس��ته ترین اثر ادبی را 

خلق کند.
-یک س��هم باقیمانده به کس��ی تعلق گیرد که بیش��ترین یا 
بهترین اقدام را برای ایجاد صلح و برادری و فروکاستن آتش 

دشمنی بین ملت ها و برقراری دوستی انجام دهد.
مشخصات جایزه نوبل

جایزه نوبل شامل مدال افتخار و دیپلم شخصی و مبالغی وجه 
نقد است. طبق بند چهارم اساسنامه بنیاد نوبل بیش از 3 نفر 
نمی توانند در جایزه سهیم باشند. جایزه تنها به کسانی که در 
قیدحیات هس��تند تعلق می گیرد، مگر آنکه نامزدی شخص 
وفات یافته پیش از مرگش اعالم ش��ده باش��د. مراسم اهدای 
جایزه نوبل در سالن کنسرت استکهلم برگزار می شود و پادشاه 
وقت سوئد شخصاً دیپلم و مدال و سند تأییدکننده مبلغ جایزه 
را به دس��ت برندگان می دهد.دیپلم افتخار فیزیک - شیمی 
توس��ط آکادمی س��لطنتی علوم س��وئد و دیپلم فیزیولوژی 
یا پزشکی توس��ط انس��تیتو کارولینا تهیه می شود. صحافی 
دیپلم ها بر عه��ده صحافی hassler و falth اس��ت. جلدها 
از چرم بسیار مرغوب بز اس��ت.دیپلم فیزیک دارای جلد آبی 
رنگ و دیپلم شیمی و فیزیولوژی یا پزشکی دارای جلد قرمز 
است. به عالوه خوشنویس��ان آرمی که از ترکیب حروف اول 
اسم شخص تش��کیل می ش��ود را روی هر یک از دیپلم های 
اختصاصی برندگان حکاکی می کنند. دیپلم ها درون جعبه ای 
از جنس مقوا که به منظور حفظ دیپلم ها طراحی ش��ده قرار 
می گیرند. ابعاد دیپلم نیز ۲3در 35 س��انتی متر اس��ت.طبق 
اساسنامه بنیاد نوبل که با حضور پادشاه وقت سوئد در تاریخ 
۲9 ژوئ��ن1900 تنظیم ش��ده اس��ت، هیأت اه��دای جوایز 
موظف به تقدیم حواله مبلغ جایزه، دیپلم و مدال و تقدیرنامه 
اختصاصی به برندگان می باشد.مدال نوبل فیزیک - شیمی - 
فیزیولوژی یا پزشکی و ادبیات توسط مجسمه ساز و کلیشه ساز 
مشهور سوئدی - اریک لیندبرگ - و مدال نوبل صلح توسط 
مجسمه ساز نروژی گوستاو ویگلند طراحی شده است.در یک 
طرف مدال سوئدی تصویری از نوبل و طرف دیگر آن سالروز 

تولد و مرگ نوبل با حروف التین نگاشته شده است.
این مدال تا س��ال 1980 به وزن ۲00 گرم، قطر66 میلی متر 
و از طالی 18 عیار تهیه می ش��د. از آن زمان تاکنون مدال از 

ترکیبی از طالی 18عیار و ۲4 عیار تهیه می شود.
در س��ال 1900مبلغ جای��زه 150800کرون س��وئد بود که 
در س��ال 19۲3 به کمترین حد خود یعنی 115000 کرون 
کاهش یافت. اما در سالهای اخیر این مبلغ به طور قابل توجهی 
افزای��ش پیداکرده اس��ت. 1میلیون کرون در س��ال 1981، 
۲میلیون در سال 1986، 3 میلیون کرون در سال 1989، 4 
میلیون کرون در سال 1990، 6 میلیون کرون در سال۲000 
و از سال ۲001 ده میلیون کرون در هر رشته به برندگان اهدا 

می شود.
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حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
خدا اطاعت و پیروی از ما )اهل بیت( را س��بب برقراری نظم 
)اجتماعی( برای ملت )امت اسالمی( و امامت )و رهبری( ما را 
)عامل وحدت( برای در امان ماندن از تفرقه قرار داده است.
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