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پروژه قطار شهری اصفهان با مشکل مالی مواجه است
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اصفهان نصف جان ایران است
رئیس جمهور در جمع مردم اصفهان:
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رئیس جمهور بابیان اینکه ما در راستای تأمین منابع آبی تالش می کنیم،گفت: در این راستا به وزارت نیرو و 
استاندار اصفهان دستور می دهم اگر آب زاینده رود به اندازه کافی هم نباشد، نباید خشک شود.به گزارش 

خبرنگار زاینده رود دیروز حوالی حدود 10  صبح هواپیمای رئیس جمهور در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
به زمین نشست  تا یکی دیگر از سفرهای استانی رئیس جمهور در دیار نصف جهان رقم بخورد.رئیس جمهور 

در بدو ورود، مورد استقبال امام جمعه اصفهان، استاندار و چند تن از مسئوالن استانی...

 پویایی تئاتر، مهم ترین مطالبه
 هنرمندان اصفهانی

هوشنگ حریرچیان گفت: مهم ترین مطالبه هنرمندان 
اصفهانی از رئیس جمه��ور محترم پویای��ی مجدد تئاتر 
اصفهان است.این بازیگر پیشکسوت اصفهانی دراین باره 
افزود: تئاتر اصفهان در س��ال ها پیش به عن��وان یکی از 

مجامع هنری فعالیت داشته است.پررونق تری��ن 
هنرمن��دان بس��یار بزرگ��ی بر  

روی صحن��ه تئات��ر اصفه��ان 
حضورداشته و نقطه درخشانی 
را در تاری��خ تئاتر 
ایران ثبت کرده اند. 

وی افزود...

شهردار اصفهان گفت: پروژه قطار شهری که یکی 
از نیازهای جدی اصفهانی هاست با مشکل مالی و 

اعتباری روبرو است و نیاز به حمایت دارد
سید مرتضی سقائیان نژاد  اظهار کرد: پروژه قطار 
شهری اصفهان که از 13 س��ال پیش آغازشده، 
دچار مشکل مالی هست و به همین دلیل زمینه 

بهره برداری از آن فراهم نشده است
وی با اش��اره به اینک��ه راه اندازی قطار ش��هری 
اصفهان نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای این 
کالن شهر دارد، اظهار کرد: دولت در سال گذشته 
برای قطار ش��هری اصفهان 130 میلیارد تومان 
اعتبار مصوب کرد ک��ه از این میزان، 57 میلیارد 

تومان تخصیص داده شده است. 
وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان برای پروژه 
قطار شهری این کالن شهر در سال گذشته 320 
میلیارد تومان تخصیص داد، اف��زود: این میزان 
اعتبار از س��وی ش��هرداری اصفهان درحالی که 
تخصیص یافت که مقرر است نیمی از اعتبار این 
پروژه از سوی ش��هرداری و نیمی از سوی دولت 

تأمین شود. 
س��قائیان نژاد، با اش��اره ب��ه اینکه ب��رای پروژه 
قطار ش��هری اصفهان در س��ال آینده نیز 112 

میلیارد تومان از سوی شهرداری این کالن شهر 
اختصاص یافته اس��ت، افزود: انتظار داریم دولت 
نیز همین میزان اعتبار را برای سال آینده به قطار 
ش��هری اصفهان اختصاص دهد تا این پروژه که 
یکی از نیازهای اساسی شهر اصفهان هست هرچه 

سریع تر به بهره برداری برسد. 
وی با اشاره به اینکه حمایت دولت از حمل ونقل 
ریلی و عموم��ی در برنامه پنج س��اله پنجم قرار 
داشته است، تصریح کرد: متأسفانه این موضوع به 
دست فراموشی سپرده شد و مشکالت زیادی را 
برای حمل ونقل درون شهری شهرها بوجود آورد. 
ش��هردار اصفهان توضیح داد: براساس ماده 10 

قانون حم��ل و نقل عمومی دولت موظف اس��ت 
س��االنه چهار هزار میلیارد توم��ان برای حمل و 
نقل عمومی هزینه کند اما متاس��فانه در ش��ش 
سال گذشته حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی 
دولت در اختیار ناوگان حمل ونقل عمومی شهر 

اصفهان قرار نگرفت. 
وی افزود: با این وضعیت عمر ناوگان حمل ونقل 
درون شهری اصفهان افزایش یافته است که این 
موضوع عامل مؤثری در تش��دید آلودگی هوای 

کالن شهر اصفهان هست. 
س��قائیان نژاد حمایت از طرح احداث حفاظتی 
رینگ چهارم ش��هر اصفهان را یکی از مطالبات 
مدیریت ش��هری این کالن شهر از رئیس جمهور 
اعالم کرد و افزود: بخش��ی از احداث این رینگ 
ب��ر عه��ده اداره کل راه و شهرس��ازی اصفهان 
 هس��ت که امیدواریم دولت در این زمینه کمک

 کند. 
وی اظهار ک��رد: در صورت بی توجه��ی به طرح 
احداث رین��گ حفاظتی چهارم ش��هر اصفهان، 
بخش شمالی این کالن شهر در آینده با مشکالت 
عدیده ازجمل��ه افزایش آمار تصادف��ات مواجه 

خواهد شد. 
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آگهی مناقصه عمومی نوبت  اول

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

شرکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از محل منابع جاری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا از تاریخ 1393/11/16 الی 1393/11/25 با واریز مبلغ 300/000 
ریال برای هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب س�یبا )بانک ملی( و دریافت اسناد و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه 
 ش�رکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت شرکت ش�هرکهای صنعتی اصفهان

 www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه مورخ 1393/11/30 می باشد و هزینه درج اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد

۱-موضوع مناقصه: اجرای تکمیل محوطه سازی ناحیه صنعتی وزیرآباد)تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 2/225/867/715 ریال از محل منابع استانی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 30/000/000 ریال
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

2-موضوع مناقصه: تهیه و تکمیل شبکه روشنایی ناحیه صنعتی جمبزه 
مبلغ برآورد اولیه: 1/763/074/083 ریال از محل منابع استانی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 35/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته نیرو 

3-موضوع مناقصه: تهیه مصالح، اجرای شبکه داخلی گاز و احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک ناحیه صنعتی مهاباد 
مبلغ برآورد اولیه: 1/678/464/560 ریال از محل بودجه استانی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 35/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال تأسیسات و تجهیزات 

عالیم مسمومیت با مونوکسید کربن 
هر شعله و آتشی که از فرآورده های نفت و گاز و حتی ذغال س��نگ و چوب ایجاد شده باشد بخصوص در 
ناقص سوزی منبع گاز منوکسیدکربن است. بنابراین عوامل انتشار گاز مونوکسیدکربن فقط گاز طبیعی و 

استفاده از وسایل گازسوز نبوده و متعدد است.
 سردرد و خواب آلودگی شدید، خمیازه و کسلی، خستگی و کاهش قدرت دید و عضالت از جمله عالیم اولیه 

مسمومیت به خصوص در کهنساالن و خردساالن هستند.
برای استفاده ایمن از گاز طبیعی و حفظ س��المت خود و خانواده ارجمندتان هر سال و 
پیش از رسیدن فصل سرما دودکشها و وسایل گازسوز ساختمان را بررسی نمایید و از 

سالمت آنها اطمینان حاصل کنید.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

با شروع ثبت نام غایبان سربازی

 میزان جریمه نقدی مشخص شد؛ 
حداقل 10 میلیون تومان

درحالی که از دیروز  ثبت نام برای جریمه نقدی مشموالن غایب شروع شده، یک نماینده 
مجلس شورای اسالمی، اعالم کرده در کمیسیون تلفیق، حداقل جریمه نقدی مشموالن 
غایب، 10 میلیون تومان مصوبه شده است.از دو ماه پیش که دولت الیحه بودجه سال ۹۴ 
را به مجلس فرستاده و مشخص شده با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، برای بخشش 
مشموالن غایب، جریمه در نظر گرفته شده، تاکنون، مبالغ مختلفی دراین باره مطرح شده 
است؛ در روزهای نخست، گفته شد مبلغ جریمه بین 20 تا 50 میلیون تومان است. همین 
چند روز پیش هم مبلغ 30 میلیون تومان به عنوان حداقل جریمه عنوان شد. اما اکنون 
یک عضو کمیسیون تلفیق می گوید جریمه مشموالن غایب سربازی از 10 میلیون تومان 
شروع می شود.عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دراین باره به ایرنا گفته است: بخش هایی دیگری از بند ط تبصره 16 الیحه بودجه 
سال ۹۴ کل کشور توسط کمیسیون تلفیق تصویب شد. بر اساس این بند، میزان جریمه 
غایبان سربازی افراد زیر دیپلم مبلغ 10 میلیون تومان تعیین شد که به ازای هر مقطع 
تحصیلی، پنج میلیون تومان به آن اضافه می شود.او گفت: براین اساس جریمه سربازان 
غایب دیپلم 15، فوق دیپلم 20، کارشناسی 25، کارشناسی ارشد 30 و دکترا 35 میلیون 
تومان و مقاطع باالتر تا سقف 50 میلیون تومان تعیین شد.به گفته عضو کمیسیون امینت 
ملی مجلس، افرادی که همسر دارند به ازای همسر و هر فرزند، پنج درصد از جریمه آن ها 
کاهش می یابد؛ البته پیش��نهادهای نمایندگان برای کاهش و افزایش این قیمت ها در 
صحن علنی ارائه خواهد شد که بر تصویب این بند تأثیرگذار است. این موضوع، همه اقشار 

و گروه های سنی داخل و خارج از کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان:

انتظار ویژه از رییس جمهور براي کمک 
به حمل ونقل عمومي

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان اظهار داشت: تقویت حمل ونقل 
عمومي ازجمله مترو یکي از درخواست های مهم مردم اصفهان از رییس جمهور 
است.علیرضا صلواتی با اش��اره به س��فر هیات دولت به اصفهان گفت: تقویت 
حمل ونقل عمومي ازجمله مترو یکي از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهري 
است که انتظار داریم رییس جمهور به این موضوع رسیدگي نماید. وي افزود: بر 
اساس قرارداد سهم دولت و شهرداری در احداث مترو نسبت پنجاه، پنجاه است 
اما طي سال های اخیر اعتباراتی که از سوی دولت تخصیص پیداکرده حتی همان 
پنجاه درصد نیز پیش بینی نشده است و هزینه هایی که شهر برای این کار مصرف 
نموده، چیزی در حدود دو برابر سهم دولت بوده است. معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداري اصفهان تصریح کرد: این موضوع ازنظر اقتصادی بار مضاعفی را به شهر 
و مردم اصفهان وارد کرده اما متأسفانه در بودجه سال ۹۴ نیز اعتبارات مناسبی 

در این خصوص براي مترو اصفهان پیش بینی نشده است. 
صلواتي الزمه راه اندازی قطار شهری اصفهان تأمین تجهیزات اعتبار دانست و 
خاطرنشان کرد: انتظار می رود دولت در این قسمت وارد شود و هم سهم خودش 
را به صورت کامل تأمین کند و هم به نوعی به یاری مدیریت شهری نیز بشتابد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان تصریح کرد: اگر دولت سهم خود 
را در شهرستان های کوچک اطراف اصفهان مثل حبیب آباد، خمینی شهر و شهر 
ابریشم که خودشان مسلماً توان اجرایی کردن پروژه کمربندی ها را ندارند کمک 

کند ، مسلماً اجراي رینگ حفاظتي با سرعت بیشتری انجام می شود. 

سالم زاینده رود به روحانی



يادداشت
مصاحبه ای از دانايی فرد پخش نشد

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور با اش��اره به انتش��ار 
اخباری مبنی بر کش��ته ش��دن چند تبعه ایرانی در مرزهای 
ترکمنستان گفت که هیچ کدام از این افراد مورد هدف گلوله 

قرار نگرفته و کشته نشده اند.
حسین ذوالفقاری در حاشیه ی مراسم تودیع و معارفه تعدادی 
از مدیران حوزه ی امنیتی انتظامی وزارت کش��ور دراین باره 
افزود: آنچه اتفاق افتاده این اس��ت ک��ه در 15 آبان ماه چهار 
نفر از ماهیگیران ایرانی به عل��ت طوفانی بودن دریا راه را گم 
می کنند و به آب های ترکمنس��تان وارد می ش��وند. س��پس 
این افراد توس��ط مرزبانان ترکمنستان دس��تگیر و دادگاهی 
می ش��وند واالن هم در زندان هس��تند.وی گفت: هیچ کدام 
از این افراد توس��ط مرزبانان مورد هدف گلوله قرار نگرفته و 

کشته نشده اند.
ذوالفقاری در پاس��خ به این س��ؤال که آیا ب��رای آزادی این 
چهار نفر اقدامی شده است یا خیر گفت: مرزبان ما با مرزبان 
ترکمنستان مالقاتی داشته است ولی طرف مقابل اعالم کرده 
اس��ت که این افراد تحویل دادگاه ش��ده اند و بر اساس قانون 
ترکمنستان باید دوران حبس خود را سپری کنند و بعد آزاد 
شوند.ذوالفقاری گفت: البته این باید برای ما قابل توجه باشد 
چراکه متأسفانه ما در کش��ور برخورد جدی با اتباع غیرمجاز 
نداریم. اتباع غیرمجاز در کشور ما تقریباً در اکثر موارد پس از 
بررسی های اولیه پس از 48 ساعت آزاد می شوند که این امر 

بازدارندگی الزم را ندارند.
وی گفت: امیدواریم دس��تگاه قضایی دراین ارتباط تدبیری 
بیندیشد و اگر خأل قانونی هم وجود دارد پیش بینی های الزم 

برای رفع آن صورت گیرد.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره ی 
سرنوشت گروهبان دانایی فرد و این که شب گذشته قرار بود 
یک ش��بکه ی معاند از او مصاحبه ای پخش کند گفت: ما هم 
پیگیری کردیم و مشاهده ای صورت نگرفت حاال باید از آن ها 
که اعالم کردند س��ؤال کنیم تا اگر خب��ری دارند آن را اعالم 

کنند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آی��ا طی مذاک��رات صورت 
گرفته،پاکستان اطالعاتی درباره ی دانایی فرد به وزارت کشور 
داده است یا خیر، گفت که پاکس��تان اطالعاتی در اختیار ما 

قرار نداده است.
ذوالفقاری همچنین در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره ی حضور 
گروه های تروریس��تی ازجمله داع��ش در پیرامون مرزهای 
شرقی کشور گفت: دس��تگاه های مس��ئول دارند کار خود را 
انجام می دهند. یعنی هم اش��راف اطالعاتی وجود دارد و هم 

اقدامات انتظامی و نظامی در حال انجام است.
وی ادامه داد:  البته گروهی در آن س��وی مرزهای شرقی بانام 
دولت اس��المی اعالم موجودیت کرده که وضعیت این گروه 
در حال بررسی است تا ببینیم آیا یک گروه داعش محسوب 

می شوند یا خیر.

ايران مسائل دفاعی کشور را 
وجه قابل مذاکره نمی داند به هیچ 

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هس��ته ای کشور در واکنش به 
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: ایران مسائل 

دفاعی کشور را به هیچ وجه قابل مذاکره نمی داند.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در واکنش 
به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص 
پرتاب ماهواره فجر به فضا اظهار داش��ت: ارسال ماهواره فجر 
به فضا و قرار دادن آن در مدار زمین، که به پش��توانه فناوری 
و دانش علمی پیش��رفته فرزندان این مرزوبوم صورت گرفته 
است، در راس��تای رویکرد درازمدت جمهوری اسالمی ایران 
برای حض��ور در فضا و تقوی��ت زیرس��اخت های ارتباطاتی و 

اطالعاتی کشور صورت گرفته است.
 وی با اشاره به ماهیت کاماًل علمی و اقتصادی این پرتاب گفت: 
ماهواره بر سفیر که این ماهواره را در مدار زمین قرار داده است 
نیز به دست توانای متخصصین سازمان هوافضای وزارت دفاع 
به منظور حضور در فضا با اهداف کام��اًل صلح آمیز طراحی و 

ساخته شده است.
 عراقچی درعین حال اضافه کرد: برنامه موش��کی کشورمان 
ماهی��ت کام��اًل دفاع��ی دارد و جمه��وری اس��المی ایران 
به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی داند و در 

مورد آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست.
  وی اف��زود: بدین لح��اظ هیچ گاه در چارچ��وب گفتگوهای 
هسته ای کشورمان با 1+5 چه درگذشته و چه در حال حاضر 
اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی کشور 

داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد.

اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای احداث 
صفاخانه در اصفهان

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: به منظور 
احداث صفاخانه در اصفهان نیاز ب��ه اعتبار 5 میلیارد تومانی 
است.حجت االسالم حبیب رضا ارزانی اظهار داشت: صفاخانه 
مکانی برای طرح مسائل مش��ترک بین رهبران و نمایندگان 
ادیان مختل��ف ازجمل��ه کلیمان، زرتش��تیان، مس��لمانان، 

مسیحیان و غیره و نیز یکی این ادیان با یکدیگر، خواهد بود.
وی بیان داش��ت: 114 س��ال پیش چنین مکانی برای طرح 
مباحث و مس��ائل بین ادیان مختلف وجود داشت، مکانی که 

امروزه نیز ضرورت ایجاد و ساخت آن در کشور می رود.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
باوجود پیگیری های بس��یاری که برای اح��داث صفاخانه در 
اصفهان انجام دادیم اما هنوز مکان مشخصی برای آن در نظر 

گرفته نشده است.
وی گفت: برای این موضوع به اوقاف هم مراجعه ش��ده است 
اما به علت اینکه اکثر زمین ها و مکان های اوقافی برای موارد 
خاصی مانند روضه سیدالشهدا )ع( در نظر گرفته شده است 

نمی توان برای این مکان از این طریق اقدام کرد.
حجت االسالم والمس��لمین ارزانی اظهار داش��ت: در همین 
راستا خانه شیخ االسالم نیز پیش��نهاد داده شده و همچنین 
زمینی حوالی اجالس سران در اصفهان برای این موضوع در 

نظر گرفته شده است.

رییس سازمان بسیج مس��تضعفین آمریکا و صهیونیست را 
مهم ترین عامل و عمق جبهه جنگ دانست و گفت: تا زمانی که 
حکومت طاغوت از بین نرود، این جنگ ها همچنان به اشکال 

مختلف ادامه دارد.
سردار محمدرضا نقدی در جمع اعضای هیئت عاشقان والیت 
اصفهان، طاغوت و حکومت اس��تکباری را دشمن اصلی خدا 
دانست و اظهار داش��ت: در نوجوانی نخستین اعالمیه ای که 
توسط امام راحل پخش شد، اعالمیه ای علیه آمریکا بود و امام 

خمینی)ره( همواره با شیطان اصلی مبارزه می کرد.
وی افزود: برای مدتی شاه را مقابل ملت ایران قرار دادند و پس 
از آنکه این نوکر آمریکا توس��ط مردم ایران با خفت شکست 
خورد، صدام و تروریست ها را مقابل ایران علم کردند ولی باز 
هم ملت شهیدپرور ما با تقدیم 17 هزار و 300 شهید در این راه 
تروریست ها را فراری دادند و در برابر صدامی که هزاران جوان 

ما را از دم تیغ گذراند نیز کوتاه نیامدند.
رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان این که این روند 
هنوز ادامه دارد و تنها میدان ها عوض ش��ده، بیان کرد: تنها 
ظاهر جنگ عوض ش��ده ولی این همان جنگ است  و منشأ 
همه این جنگ ها همان هایی هستند که بمب شیمیایی و انواع 
سالح های پیچیده را در اختیار صدام قرار دادند و ابزار شکنجه 

و نحوه انجام آن را به ساواک یاد دادند.
وی گفت: جنگ همان جنگ است، مبارزه همان مبارزه است 
تنها سربازان میدان جنگ و پادو های آن عوض شده اند آمریکا 
به عنوان شیطان اصلی هر بار یک الیه منافق خود را رو کرده 
و منافقین خود را به عنوان آزادی خواه معرفی می کند، همان 

طور که صدام در روزهای نخست کار خود شخصیتی مبارزه گر 
با اسرائیل به خود گرفته بود، وقتی در نقشه های خود شکست 

خوردند مجبور به سوزاندن مهره های شدند.
سردار نقدی آمریکا و صهیونیست را مهم ترین عامل و عمق 
جبهه جنگ دانس��ت و تصری��ح کرد: تا زمان��ی که حکومت 
طاغوت از بین نرود، این جنگ ها همچنان به اشکال مختلف 
ادامه دارد و باید یا ما را وادار به تسلیم کنند با خود عقب نشینی 

کنند.
وی به اوضاع بد شهرهای ایران در رِژیم شاه اشاره کرد و گفت: 
در آن زمان مردم اصفهان نمی توانستند کوچکترین اعتراضی 
داشته باش��ند چرا که با برخوردهای شدید نیرو های ساواک 
مواجه می شد و هیچ کس فکر نمی کرد که روزی بتوانیم این را 
رژیم را که توسط تمامی ابرقدرت های جهان از جمله آمریکا، 

شوری، فرانسه، چین، آلمان حمایت می شد، برکنار کنیم.
 س��ردار علی نقدی رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین 
درتجمع بزرگ بسیجیان شهرضا که بمناسبت گرامیداشت 
سالگردپیروزي انقالب برگزارش��ده بوداظهارداشت وگفت: 
دشمني ماباآمریکاتمام شدني نیست ، مجاهدت هاوایستادگي 
درمقابل زورگویي هاي اسکبارجهاني به این سادگي هاقابل 
حل نیستوراه رسیدن به قله هاي سعادت استقامت درمقابل 

زورگویي هاي دشمنان است.
سردار نقدی بااش��اره به مجاهدت هاوازخودگذشتگي مردم 
درپیروزي انقالب اظهارداشت: مردم مابادست خالي به میدان 
آمدندورژیم سرس��پرده طاغوت راس��اقط ویکي ازمعجزات 
بزرگ تاریخ رارقم زدند .وي درادامه افزود: بامطالعه خاطرات 

سرسپردگان طاغوت ، مستشاران آمریکایی در دوران انقالب 
همه بخش های کش��ور را زیر نظر داش��تند و آنها برای ایران 
برنامه ریزی می کردندوسرویس هاي جاسوسي دنیاوساواک 

درحمایت ازطاغوت بودند.
وی یادآورش��د: در آن دوران نه تنها مستشاران آمریکایی در 
ارتش حضور داش��تند بلکه در ژاندارمری، س��ازمان امنیت، 
س��ازمان مدیریت کش��ور و دیگر بخش ها حضور داش��تند 
و زیر س��یطره مستش��اران آمریکایی بودن��د و برنامه ریزی 
می کردند حتي تعیین بعضي وزرانیزباتوصیه سفارتخانه هاي 

آمریکاوانگلیس انجام مي گرفته است .
رییس س��ازمان بسیج مس��تضعفین اظهارداش��ت :دررژیم 
گذسته کشورماس��ربازپارکاب صهیونیس��ت هاوآمریکایي 
هاوسرکوبگرآزادیخواهان محسوب مي ش��دوبه این نام مي 
شناختندامامروزه به برکت خون شهداوکساني که درجهت 
حاکمیت اسالم قیام نمودندویک لحظه درسایه نظام اسالمي 
نفس نکش��یدندوبامجاهدت هاي خودبه فیض شهادت نائل 
آمدندامروزه به عنوان کش��وري که رهب��ري آزادي خواهان 
رابدست گرفته شناخته مي ش��ودوباعظمت ازرهبري مانام 

مي برند
سردار علی نقدی بااش��اره به روحیه س��ازش ناپذیری ملت 
مابا دش��منان گفت: افرادي که خس��ته ووامان��ده ودنیازده 
وغرق دراش��رافي گري ش��ده وج��رات ادامه راه اس��تقامت 
راندارندبایدکنارگذاش��ته شوندوماملتي نیس��تیم که براي 
تسلیم وسازش ساخته شده باشیم واازروزاول دنباله روپرچم 
عزت حس��یني بوده ایم که باالي آن نوش��ته ش��ده هیهات 
من الذل��ه وبه ای��ن راه ادامه مي دهی��م وي درادام��ه افزود: 
دشمني ماباآمریکاتمام شدني نیست مجاهدت هاوایستادگي 
درمقابل زورگویي هاي اسکبارجهاني به این سادگي هابایک 
لبخندوقدم زدن حل شدني نیس��ت وملت ماعزت وصالبت 
خودرابه اینهانمي فروش��دوراه رس��یدن به قله هاي سعادت 
اس��تقامت درمقابل زورگویي هاي دشمنان است واین راهي 
اس��ت که امام عزیزومقام معظم رهبري به ماآموخته اس��ت 
وزمستان مي رودوروس��یاهي آن به روي آنهایي مي ماندکه 

باسازش مي خواهندعظمت اسالم وایران رافداکنند.
رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین دربخش دیگرسخنان 
خود اظهارداش��ت : آنهایي که ازشاه ملعون وصدام وتکفیري 
هاحمایت مي کردنداکنون خواهان رفع حصرسران فتنه شده 
اند چطور کشورفرانس��ه که رژیم صدام را به سالح شیمیایی 
مسلح کردودوست شاه ملعون بودوبراي تکفیري هاپول وسالح 
مي دهدکه مسلمانان رابکش��دآالن خواهان رفع حصرسران 
فتنه شده اندو با ادعای حقوق بشر از این افراد حمایت می کند.

سردار نقدی در اصفهان:

آمریکا و صهیونیست، مهم ترین عامل جنگ های جهان هستند

نماينده مردم فالورجان در مجلس:

آب زاينده رود بايد در محدوده 
فالورجان جاری شود

نماینده مردم فالورجان در مجلس با تأکید بر لزوم 
جاری ش��دن آب در محدوده فالورج��ان گفت: با 
وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن استانی 
و وزارت نیرو و قول آنها مبنی بر جاری ش��دن آب 
زاینده رود در محدوده فالورج��ان، این امر محقق 

نشد.
سید ناصر موسوی الرگانی بابیان این مطلب اظهار 
کرد: ق��رار بود دی��روز و امروز جلس��ه ای با حضور 
اس��تاندار اصفهان درباره جاری شدن آب در بستر 
زاینده رود در محدوده فالورجان برگزار ش��ود که 
اس��تاندار مطرح کرده که نمی تواند در این جلسه 

شرکت کند.
وی افزود: با پیگیری های بیش��تر بنده، از س��وی 
مسئوالن مطرح ش��د که رئیس جمهور گفته است 

که آب باید در اصفهان جاری باشد.
نماینده مردم فالورج��ان در مجلس ادامه داد: من 
سؤال کرده ام که رئیس جمهور گفته اند آب نباید در 
فالورجان جاری باشد و مسئوالن مربوطه در پاسخ 
به این سؤال این موضوع را انکار کرده اند و گفته اند 
که به علت افس��رده نش��دن مردم اصفهان آب در 

اصفهان جاری است.
وی اضافه کرد: س��ؤال من اینجاس��ت که آیا این 

افسردگی شامل مردم فالورجان نمی شود؟
موس��وی الرگانی در ادامه بابیان اینکه من با توجه 
به حضور هیئت دولت در اس��تان در حال عزیمت 
به اصفه��ان ب��ودم، افزود: ب��ا قطعی ش��دن خبر 
جاری نش��دن آب در محدوده فالورجان و بدقولی 

مسئوالن، بازگشتم.
وی گفت: بن��ده این موض��وع را بی اهانتی و نوعی 
توهین به مردم شریف شهرستان فالورجان می دانم 
چراکه قول داده شده بود که آب طی این دو روز در 

فالورجان جاری شود.
نماینده مردم فالورج��ان در مجل��س در پایان با 
اش��اره ب��ه پیگیری ه��ای متع��دد خ��ود در این 
رابط��ه، تصریح کرد: م��ن در جلس��ات مختلف با 
مس��ئوالن مربوطه از جمله رحیم میدانی معاون 
وزیر نیرو، دکتر رس��ول زرگرپور اس��تاندار، دکتر 
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور 
اعتراض خود و مردم فالورج��ان را مطرح کرده ام 
 و درخواست باز شدن آب در محدوده فالورجان را 

داشته ام.

اخبار کوتاه

2
برگزاری اولین کنگره رسمی حزب ندای ایرانیان

رئیس تبلیغات و اطالع رسانی حزب ندای ایرانیان اعالم کرد: اولین کنگره رسمی حزب 
ندای ایرانیان به منظور دریافت پروانه فعالیت حزب، 7 و 8 اسفندماه در تهران برگزار 
می شود.بهروز شجاعی رئیس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات حزب ندای ایرانیان از 

برگزاری اولین کنگره این حزب در تاریخ 7 و 8 اسفندماه جاری در تهران خبر داد .
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آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در ديدار نخست وزير اسبق ايرلند:

اروپايی ها پیرو اشتباهات آمريکايی ها هستند
رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با 
اشاره به مذاکرات هس��ته ای گفت: ایران در 
مذاکرات و دف��اع از حقوق هس��ته ای خود 
جدی اس��ت، اما گویا مش��کالتی در آمریکا 
وجود دارد که حتی اراده 5 کشور اروپایی را 
هم کند می کند.آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در دیدار نخست وزیر اسبق ایرلند، با اشاره به 
مش��کالت اقتصادی و پولی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و تحوالت سیاس��ی اخیر چند 
کشور، از جمله یونان، گفت: قاعدتاً اتحادیه 
اروپا باید به فکر نجات از مش��کالت موجود 
باشد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
یکی از اش��تباهات بزرگ غ��رب را که باعث 
رکود اقتصادی آنها شده، اعمال تحریم های 
ناعادالنه علیه کش��ورهای دیگر دانست و با 
تأکید بر ضررهای دوسویه کشورهای جهان 
در تحریم ها، گفت: در حالی که مش��کالت 
اقتصادی دامن بسیاری از کشورهای اروپایی 
را گرفته، چه توجیهی دارد که  این کشورها 
در سیاس��ت ها، از برنامه های ناموفق آمریکا 
پیروی کنند. آیت اهلل هاش��می رفسنجانی، 
پی��روزی گرایش ه��ای اح��زاب چپ گرا در 
کشورهای اروپایی را که فعاًل از یونان شروع 
شده، نتیجه عدم توجه به مشکالت اقتصادی 

آنها و باالبردن نرخ بیکاری دانس��ت و گفت: 
در مجموعه چپ هم کشورهایی هستند که 
با انبوه ذخایر ارزی می توانند به عالقه و توجه 
مردم سرعت ببخشند و بعید نیست اتفاقات 

یونان به دیگر کشورها هم سرایت کند.
ایشان در خصوص آینده مذاکرات هسته ای 
ای��ران و کش��ورهای 1+5 ، گف��ت: ایران در 
مذاکرات و دف��اع از حقوق هس��ته ای خود 
جّدی اس��ت، اما گویا مش��کالتی در آمریکا 
هس��ت که حتی اراده 5 کشور اروپایی را هم 

کند می کند.
آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی، تناقضات 

سیاس��ی اروپا را تعجب برانگیز توصیف کرد 
و گفت: با کدام تدبیر سیاسی، آرامش کشور 
را به هم می زنند و با ایج��اد نا امنی ها، باعث 

مشکالت اقتصادی برای خود می شوند.
ایش��ان نیم��ه کاره ره��ا کردن حض��ور در 
کشورهایی دیگر و ایجاد و افزایش نا امنی ها 
را عادت غرب در س��ال های اخیر خواند و با 
ارائ��ه نمونه هایی از سیاس��ت های متناقض 
اروپا، گف��ت: آمریکایی ها اش��تباه می کنند 
و متأس��فانه اروپایی ه��ا پی��رو اش��تباهات 

آمریکایی ها هستند.
رئی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، 

گس��ترش روابط ای��ران و ایرلن��د را دارای 
زمینه های بس��یار خوبی برای گس��ترش و 
تعمیق دانس��ت و گفت: همه اروپایی ها باید 
بدانند که ایران برای تعامل با همه دنیا جّدی 
اس��ت.آقای برتی آه��رن نیز با ابالغ س��الم 
مسؤولین ایرلند و تأکید بر اهمیت تحوالت 
ایران برای مجامع بین المللی، گفت: نمی توان 
کشور بزرگی چون ایران را در معادالت ندیده 
گرفت و امیدواریم موانع فعلی هر چه زودتر 

برطرف شود.
نخست وزیر اس��بق ایرلند با اشاره به روابط 
مسؤولین س��فارت جمهوری اسالمی ایران 
در برلن با مس��ؤولین ایرلند، بر تسهیل امور 
تجاری و بازرگانی تأکی��د کرد و گفت: ایران 
عالقه زیادی برای گس��ترش همکاری ها با 
ایرلند دارد و می توانیم در زمینه فناوری های 
اطالعاتی، دارو و غذا روابط دو کشور را تقویت 
کنیم.وی تحریم ها را مش��کل اساسی فعلی 
ش��رکت های اروپایی و به وی��ژه ایرلند برای 
حضور و س��رمایه گذاری در ایران دانست و 
گفت: دورنم��ای آینده را روش��ن می بینیم 
تا با تقوی��ت روابط بانکی دو کش��ور، زمینه 
 فعالیت بازرگانان و س��رمایه گذاران را فراهم 

نماییم.

  نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس با تأکید بر اینکه تصویب طرح 
تونل بهش��ت آباد می تواند بهترین هدیه 
رئیس جمهور به اصفهانی ها باشد، گفت: 
نخس��تین مطالبه نمایندگان اس��تان از 
دکتر روحانی، تغییر نگاه دولت نسبت به 

برخوردار بودن اصفهان است.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اش��اره به 
اینکه نخستین مطالبه ما از رئیس جمهور 
اصالح نگاه و دید دولت به استان اصفهان 
است، اظهار داشت: تمام نمایندگان استان 
معتقدند که دول��ت دی��د واقع بینانه ای 
نسبت به مسائل و مشکالت اصفهان ندارد 
و همچنان با ذهنیت نادرس��ت برخوردار 
بودن، نس��بت به نق��اط محروم اس��تان 

بی توجه هستند. 

وی با تأکید بر اینکه امیدواریم در س��فر 
رئیس جمهور به اصفه��ان دید برخوردار 
بودن اصفهان اندکی نسبت به قبل تغییر 
کند، بیان داشت: بحران آب شرب اصفهان 
در سال جاری جدی بود همچنین اگر این 
نگاه تغییر نکند وضعیت تأمین آب استان 

در سال آینده بحرانی تر خواهد شد. 
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس تصریح کرد: استان های یزد و 
کرمان از اکنون برای تأمین آب ۲0 سال 
آینده خود برنامه ریزی کرده اند درحالی که 
اصفهان در سال جاری و سال ۹4 گرفتار 

بحران تأمین آب شرب است. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه نگاه برخ��وردار 
ب��ودن اس��تان در بخ��ش مالی��ات 
نی��ز بای��د واقع بینانه ت��ر ش��ود، اف��زود: 

متأسفانه بین سال ۹3 تا ۹4 حدود 1300 
میلیارد تومان به س��قف مالیاتی اس��تان 

اضافه شده است. 
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه افزایش 
درآمده��ای مالی��ات در اصفهان موجب 
خروج س��رمایه گذاران از این استان شده 
است، تأکید کرد: سرمایه گذاران اصفهانی 
به دلیل افزایش مالیات پرداختی خود، به 
استان های شمالی و آذربایجان مهاجرت 

می کنند. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن ش��رکت های 
بزرگ تجاری به دلی��ل افزایش مالیات ها 
در اصفهان نسبت به انتقال دفاتر خود به 

شهرهای دیگر اقدام کرده اند. 
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس همچنین با انتقاد بر اینکه از 10 

هزار پروژه ای که در ردی��ف بودجه پول 
دریافت می کنند س��هم اس��تان اصفهان 
تنها 140 پروژه اس��ت، تصریح کرد: این 
نگاه اصفهان ستیزی نه تنها در بدنه دولت 

بلکه در مجلس به وضوح دیده می شود. 
وی بابیان اینکه در مذاک��رات مقدماتی 
س��فر رئیس جمهور مطالب��ات زیادی در 
خصوص آب اصفهان صورت گرفته است، 
تصریح ک��رد: تصویب تونل بهش��ت آباد 
توس��ط دکتر روحانی می توان��د بهترین 

هدیه رئیس جمهور به اصفهانی ها باشد.

مطالبات اصفهانی ها در سفر ريیس 
جمهور چاره جويی می شود

سامانه ۱۱۱ محور اصلی ارتباط 
مردم با ريیس جمهور و هیات 

دولت
استاندار اصفهان با اشاره به ورود کاروان تدبیر و امید به 
استان اصفهان گفت: در این سفر قرار است قابلیت ها و 
ظرفیت های استان در نظر رئیس قوه مجریه و هیئت 
دولت بیشتر تشریح شود و مشکالت و معضالت استان 

بررسی و چاره جوئی شود.
رس��ول زرگرپور در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود 
کاروان تدبیر و امید به اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
در این سفر قرار است قابلیت ها و ظرفیت های استان 
در نظر رئیس قوه مجریه و هیئت دولت بیشتر تشریح 

شود.
وی افزود: هم چنین قرار اس��ت مشکالت و معضالت 
و تنگناهائی که در استان اصفهان داریم، در این سفر 

بررسی و چاره جوئی شود.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به برنامه های سفر رئیس 
جمه��ور در اصفه��ان تصریح ک��رد: رئی��س جمهور 
به هم��راه 1۲ ت��ن از وزرای کلیدی خود در س��فر ۲ 
روزه خود به اس��تان اصفه��ان قرار اس��ت از ۲ پروژه 
 گلخان��ه پارادای��س و نمایش��گاه هنرمن��دان بازدید

کنند.
وی بیان کرد: هم چنین قرار اس��ت عصر پنج ش��نبه 
جلسه شورای اداری اس��تان با حضور رئیس جمهور 
تشکیل شده و به برررسی مشکالت و چالش های استان 
پرداخته شود.استاندار اصفهان گفت: سامانه111 به 
عنوان محور اصل��ی ارتباط مردم ب��ا رئیس جمهور و 
هیئت دولت به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و 

دریافت مشکالت مردم است.
رسول زرگرپور در بازدید از سامانه الکترونیکی 111، 
گفت: یکی از اصلی ترین اهداف سفر ریاست جمهوری 
دولت تدبی��ر و امید ارتب��اط مردمی و رس��یدگی به 

مشکالت و مسائل استان است.
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه در سفرهای قبلی 
هیئت دولت به اس��تان مردم از طریق نام��ه به بیان 
مشکالت خود می پرداختند، افزود: این کار با مشکالتی 
همراه بود و علی رغم وجود سامانه الکترونیکی ارتباط 
مردم��ی در دوره های گذش��ته این س��امانه فعالیت 
چندانی نداشت.وی اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید 
سامانه 111 محور اصلی ارتباط مردم با رئیس جمهور و 
هیئت دولت قرار گرفته است و پیش بینی شده بیش از 
۹0 درصد از ارتباطات از طریق این سیستم انجام شود.
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه ۲50 اپراتور آماده 
پاس��خگویی اس��ت، تصریح کرد: مردم می توانند به 
صورت ۲4 ساعته با این سامانه تماس گرفته و نیازها و 

خواسته های خود را مطرح نمایند.

بهشت آباد می تواند بهترين هديه روحانی باشد
ضرورت تغییر نگاه برخوردار بودن اصفهان از سوی ريس جمهور



يادداشت
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گشتی در اخبار بهار اصفهان در چله زمستان! 

رئیس جمهور در جمع مردم اصفهان:

زاینده رود نباید خشک شود

    هنوز زمس��تان به نيمه نرس��يده كه هواي اصفهان، حال و هواي بهاري ب��ه خود گرفته و 
گويي درختان نيز فصل ها را اشتباه گرفته اند و بسيار زودتر از موعد، از خواب زمستاني بيدار 
شدند!نيمه بهمن ماه است و همان طور كه در عكس زير مشاهده مي كنيد، درختان با حس 
و حال هواي بهاري كه در ش��هر اصفهان، تنه ش��ان را نوازش مي كند، از خواب زمستاني بر 

خواسته اند و از شكوفه، پربار شدند.
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برگزاری دوره آموزشی مداخله در 
بحران، براي زوجین متقاضی طالق

كارشناس مسئول دفتر آسيب ديدگان اجتماعی بهزيستی استان 
اصفهان تصريح كرد: دوره آموزش��ی مداخل��ه در بحران، جهت 
زوجين متقاضی طالق باهدف آش��نايی بيش��تر كارشناسان در 

خصوص راهكارهای مناسب زوجين متقاضی طالق برگزار شد.
ميرزائيان ابراز ك��رد: دوره آموزش��ی مداخله در بح��ران، براي 
زوجين متقاضی طالق، ويژه ۳۰ نفر از كارشناس��ان، مددكاران 
و روان شناسان مراكز كاهش طالق اس��تان های ايالم، قم، يزد، 
مركزی، لرستان، چهارمحال بختياری، همدان، بوشهر، اردبيل، 
كردستان، خراسان جنوبی، زنجان و كرمانشاه و به ميزبانی اداره 
كل بهزيس��تی اس��تان اصفهان در مجتمع آموزشی - فرهنگی 
شهيد اژه ای اصفهان برگزار شد. وی افزود: در اين دوره آموزشی، 
ش��ركت كنندگان با مباحثی پيرامون مصاحبه انگيزشی ، انواع 

طالق و ارائه راهكارهای مداخله در بحران طالق آشنا شدند. 
كارشناس مسئول دفتر آسيب ديدگان اجتماعی بهزيستی استان 
اصفهان خاطرنش��ان كرد: هدف از برگزاری اين دوره آموزشی، 
آشنايی بيشتر كارشناسان مراكز مداخله در بحران، در خصوص 
راهكارهای مناس��ب در هنگام بحران ط��الق زوجين متقاضی 

طالق است. 

 برگزاری ويژه برنامه مسیر يابی
 در مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره(

رئيس مجموع��ه فرهنگی امام خمينی)ره(  گفت: به مناس��بت 
ايام اهلل دهه فجر، مسابقه فرهنگی تفريحی مسير يابی 16 و 17 
بهمن ماه ج��اری در مجتمع فرهنگی ام��ام  خمينی)ره( برگزار 

می شود. 
سيد هاشم موسوی گفت: اين مسابقه پر تحرک، جذاب و با نشاط 
بوده و ويژه عموم به خصوص جوان��ان و خانواده ها در دو بخش 

 برگزار می شود. 
وی اضافه كرد: اين مسابقه در بخش تفريحی و ورزشی و بخش 
فرهنگی اجرا می ش��ود كه در آن  عالوه بر پويايی و تحرک الزم، 
شركت كنندگان با مفاهيم مرتبط با انقالب و رهنمود های امام 

)ره( آشنا می شوند. 
رئيس مجموعه فرهنگی امام خمينی)ره( در ادامه تصريح كرد: 
در بخش تفريحی، ورزشی اين مسابقه افراد شركت كننده بايد با 
پيدا كردن اهداف مشخص  در يک محيط طبيعی و در يک زمان 

مشخص به رقابت با يكديگر بپردازند. 
وی ادامه داد: همچني��ن در بخش فرهنگی ش��ركت كنندگان 
س��ؤاالت مشخص ش��ده را پاس��خ می دهند كه در پايان  برنامه 

جوائزی به برگزيدگان اهدا می شود. 
هاشمی تأكيد كرد: اين برنامه 16 بهمن ماه جاری ويژه خواهران 
و 17 بهمن ماه جاری نيز ويژه برادران و بعد ا ز ظهر های اين دو روز 
نيز ويژه خانواده ها از ساعت 14 و ۳۰ تا 17 و ۳۰ دقيقه بعدازظهر 
 در محل مجتمع امام خمينی)ره( واقع در خيابان آتشگاه، خيابان 

نبوی منش برگزار می شود. 

طرح ارتقاء امدادگران هالل احمر 
اصفهان اجرا شد

معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: 
به مناسبت دهه مبارک فجر طرح ارتقاء درجه امدادگران، نجات 

گران و ايثار جمعيت هالل احمر استان اصفهان اجرا شد.
طرح ارتقاء امدادگران هالل احمر اصفهان اجرا شد

، داريوش كريمی افزود: تعداد 9۰۰ پرونده ارتقاء درجه امدادگران 
و نجات گران جمعيت هالل احمر اس��تان در كميته كش��وری 
بررسی و مورد ارزيابی قرار گرفت و اكثر نجات گران به يک درجه 

ارتقاء نائل آمدند.
وی تصريح كرد: امدادگران داوطلب جمعيت هالل احمر با طی 
دوره های عمومی و تخصصی امداد نجات و تشكيل پرونده حائز 
درجه امدادگر سه می شوند و با شركت در عمليات و برنامه های 
امدادی و نيز طی دوره های ويژه به امدادگر دو، يک و نجات گر سه 

، دو ،يک و درنهايت به درجه ايثار ارتقاء می يابند.
كريمی خاطرنش��ان كرد: عملكرد شعب نيز در جذب، آموزش و 

نگهداری نجات گران ارزيابی می شود.

 ارايه مشاوره های تلفنی 
رايگان خط 1480

سرپرست دفتر مش��اوره و امور روان شناختی سازمان بهزيستی 
كشور عنوان كرد: سازمان بهزيستی در بس��ياری اوقات توسط 
جامعه شناخته نش��ده اس��ت زيرا زمانی كه اس��م بهزيستی را 
می آوريم، عام��ه جامعه تصوری از معلوالن و يا آس��يب ديدگان 
 اجتماع��ی را در ذه��ن خود نس��بت ب��ه وظايف اين س��ازمان

 دارند.
مهدی مي��ر محمدصادق��ی اف��زود: الزم می دانم بهزيس��تی را 
بهتر معرفی ك��رده و دراين باره بايد متذكر ش��وم ك��ه معاونت 
توان بخش��ی در حوزه معل��والن، مع��اون اجتماع��ی در حوزه 
افراد آس��يب ديده و آس��يب ديدگان اجتماعی و سپس معاونت 
 پيشگيری اين س��ازمان س��ه معاونت اصلی اين نهاد را تشكيل 

می دهند.
وی در اين راستا ادامه داد: معاونت پيشگيری سازمان بهزيستی 

كشور عموماً در جامعه شناخته شده نيست.
سرپرست دفتر مش��اوره و امور روان شناختی سازمان بهزيستی 
كشور دراين باره تصريح كرد: تنها سازمانی كه در ايران ساختار 
پيش��گيری از س��اختارهای اجتماع��ی دارد و بالغ بر 25 س��ال 
اس��ت كه در اين ح��وزه فعاليت می كند، س��ازمان بهزيس��تی 
 كش��ور و در معاون��ت پيش��گيری از آس��يب های اجتماع��ی

 است.
مير محمدصادقی در ارتباط با خط تلفنی 148۰ كه در دهه 7۰ 
تأسيس شده است، عنوان كرد: خط تلفنی 148۰ كه مشاوره های 
تلفنی را به تمام��ی افراد متقاضی ارائه می ده��د، در حال حاضر 
يک ميليون نفر تماس تلفن��ی در س��ايت دارد و در حال حاضر 
44۰ مشاوره به صورت رايگان تلفنی به متقاضيان ارائه می دهند 
 و اين سامانه در حوزه پيش��گيری سازمان بهزيستی كشور فعال

 است.

شرط 21 ماهه شدن سربازی در سال آينده
جانشين اداره منابع انسانی ستاد كل نيروهای مسلح در خصوص نحوه و طول مدت خدمت 
سربازانی كه تا پايان امسال وضعيت سربازی خود را مشخص كرده اند، توضيحاتی ارائه داد.
سردار موسی كمالی گفت: با توجه به اينكه از سال آينده طول مدت خدمت سربازی 24 ماه 
خواهد شد، لذا آن دسته از مش��موالنی كه تا پايان امسال نسبت به تعيين تكليف سربازی 
خود اقدام كنند مدت سربازی ش��ان 21 ماه خواهد بود.وی ادامه داد: بنابراين ممكن است 
برخی مشموالن امسال برای وضعيت سربازی خود اقدام كنند اما در سال آينده به سربازی 
اعزام شوند كه طول مدت خدمت سربازی اين افراد نيز 21 ماه خواهد بود.كمالی با اشاره به 
مراجعه شمار زيادی از مشموالن برای تعيين تكليف خدمت سربازی و اعزام به خدمت اظهار 
كرد: برخی مشموالن گمان می كنند تنها درصورتی كه در سال جاری به سربازی اعزام شوند 
طول مدت خدمتشان 21 ماه خواهد بود كه الزم است تأكيد كنم چنين موضوعی صحيح 
نيست و همان طور كه گفتم تنها شرط ايتكه خدمت سربازی افراد 21 ماه باشد تعيين آن تا 

پايان امسال است نه اعزام تا پايان امسال.

اصفهان نصف جان ایران است

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1513 پنجشنبه 16 بهمن 1393 |15ربیع الثانی 1436

مركز جامع سرطان و ساختمان امام رضا)ع( بيمارستان 
سيدالشهدا )ع( روز چهارش��نبه همزمان با سفر هيات 
دولت به اصفه��ان و با حض��ور وزير بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كی افتتاح ش��د. اين بيمارس��تان 16۰ 
تختخوابی با مس��احت 18 هزار مترمربع و اعتبار 65۰ 
ميليارد ريال توس��ط دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان و 
مشاركت خيران استان احداث و بهره برداری شده است.

ساختمان امام رضا)ع( بيمارستان سيدالشهدا )ع( بعد 
از 2۰ سال افتتاح ش��د و به عنوان مركز جامع سرطان و 
بيماری های خاص استان اصفهان فعاليت خواهد كرد. 

اين بيمارس��تان در ش��ش طبقه ب��ا بخش هايی نظير 
راديولوژی، درمانگاه های تخصصی، بخش داخلی زنان، 
داخلی مردان، اطفال، جراحی، ش��يمی درمانی، بخش 

مراقبت های ويژه )ICU( و اتاق عمل و با بهره گيری از 
آخرين دستگاه های پزش��كی و فناوری روز دنيا تجهيز 
شده است.دكتر سيد حس��ن قاضی زاده هاشمی، وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كی در سفر به اصفهان 
پس از بازديد از بيمارستان سيدالشهدا )ع( اصفهان به 
شهرستان های سميرم و مباركه سفر و از بيمارستان های 

اين مناطق بازديد می كند.
اصفهان مرکز جامع ثبت و پیشگیری بیماران 

سرطانی می شود
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: به دنبال 
افتتاح بيمارستان تخصصی الغدير، كادر درمانی مركز 
ثبت و پيشگيری بيماران س��رطانی در استان اصفهان 
و هم جوار می ش��ود.غالمرضا اصغری در مراسم افتتاح 
بيمارس��تان سيدالش��هدا  در جمع خبرن��گاران اظهار 
داشت: افتتاح ساختمان سيدالشهدا همزمان با دهه فجر 
و  هفته ملی مبازره با سرطان را به فال نيک می گيريم.
وی افزود: با افتتاح بيمارس��تان سيدالش��هدا ظرفيت 
جديدی ب��رای بيماران س��رطانی باز ش��د و در 2 دهه 
گذشته شاهد كمک خيران توانمند در ساخت پروژه های 
بهداش��ت و درمان بوديم ك��ه اين امر نيز در س��اخت 
 بيمارستان سيدالشهدا مشاهده كرديم كه جای تقدير

 دارد.

مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
مجهز نمودن خودرو فرماندهی مديريت بحران شهرداری 
اظهار داش��ت: خودرو فرمانده��ی مديريت بح��ران يكی 
از زيرس��اخت های موردني��از در مواقع بحرانی محس��وب 
 می ش��ود كه به آخري��ن تكنولوژی ه��ای ارتباطی مجهز

 است.
محسن رنجبر با اشاره به بازديد شهردار اصفهان از خودرو 
فرمانده��ی مديريت بحران گف��ت: مس��ئوليت مديريت 
بحران شهر اصفهان از سوی اس��تاندار به شهردار اصفهان 
تفويض ش��ده اس��ت اما هنوز به دليل اينكه هنوز سازوكار 
قانون��ی تش��كيل س��ازمان مديري��ت بح��ران مش��خص 
 نيس��ت ش��هرداری در اين خصوص بودج��ه ای در اختيار 

ندارد. 
وی افزود: البته ش��هرداری اصفهان به منظ��ور اعمال بهتر 
مديريت بحران در نظر دارد تجهيزات زيرساختی مديريت 

بحران را افزايش دهد. 
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان تصريح كرد: به 
دنبال اقدامات نرم افزاری و مديريتی تجهيز اتاق بحران شهر 

اصفهان در دستور كار قرار دارد. 
رنجبر با اشاره به مجهز نمودن خودرو فرماندهی مديريت 
بحران ش��هرداری اصفهان خاطرنش��ان ك��رد: اين خودرو 
به آخرين تكنولوژی های روز ارتباطی مجهز ش��ده اس��ت 
ازاين رو می تواند در هر زمان و در هر شرايطی مورداستفاده 

قرار گيرد. 
وی اظهار داشت: اين خودرو مجهز به سلول های خورشيدی 
، امكان��ات تأمين ب��رق و مس��يريابی ماهواره ای اس��ت و 
 می تواند در شرايط بحرانی مانند س��يل در آب نيز حركت

 كند. 
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان بابيان اينكه 
تجهي��زات تصويرب��رداری در اين خ��ودرو ايجادش��ده و 
می تواند تصاوير مح��ل حادث��ه را فراهم كن��د، ادامه داد: 
خودرو فرماندهی مديريت بحران يكی از زيرس��اخت های 
 موردنياز در مواقع بحرانی اس��ت به سيس��تم اضافه ش��ده

 است. 

با حضور  وزير بهداشت صورت گرفت 

مرکز جامع سرطان اصفهان افتتاح شد
 تجهیز خودرو فرماندهی مديريت بحران شهر 

به آخرين تکنولوژی 

م الف:31843       

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل 
ژنراتور kva 350 شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین
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تماس حاصل فرمايند.

رئيس جمهور بابيان اينكه ما در راستای تأمين منابع آبی تالش 
می كنيم،گفت: در اين راستا به وزارت نيرو و استاندار اصفهان 
دستور می دهم اگر آب زاينده رود به اندازه كافی هم نباشد، نبايد 
خشک شود.به گزارش خبرنگار زاينده رود ديروز حوالی حدود 
1۰  صبح هواپيمای رئيس جمهور در فرودگاه شهيد بهشتی 
اصفهان به زمين نشس��ت  تا يكی ديگر از س��فرهای استانی 
رئيس جمهور در ديار نصف جهان رقم بخورد.رئيس جمهور در 
بدو ورود، مورد استقبال امام جمعه اصفهان، استاندار و چند تن 

از مسئوالن استانی و انتظامی قرار گرفت. 
حجت االسالم روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه شهيد 
بهشتی اظهار داشت: استان اصفهان در به ثمر رسيدن انقالب 
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس، بسيار تأثيرگذار بود و امروز 

نيز در توسعه كشور، نقش مهم و اساسی دارد.
وی با اشاره به جلسات متعدد هيئت دولت در تهران به منظور 
تصويب طرح های توسعه ای برای استان اصفهان، بيان داشت: 
دولت در اين سفر همه پتانس��يل ها برای پيشرفت اصفهان را 
بررسی می كند كه در پايان اين سفر اين برنامه ها را برای مردم 
خوب و دالور اس��تان اعالم خواهيم كرد، تا با پاس��خگويی به 
مطالبات اين عزيزان بتوانيم دين خود را به اين مردم ادا كنيم.

رئيس جمهور پس ازاين مصاحب��ه فرودگاه را به مقصد ميدان 
امام ترک كرد ت��ا در جمع مردم اصفهان ك��ه از صبح در اين 
ميدان منتظر حضور دولت تدبي��ر و اميد بودند، حضور يابد و 
به س��خنرانی در ميان جمع بپردازد.جمعيت استقبال كننده 
از رئيس جمهور در مسيرهای منتهی به ميدان امام به حدی 
بود كه خودروی رئيس جمهور چندي��ن بار مجبور به توقف و 

پاسخ گويی به ابراز احساسات مردم اصفهان شد.
مردم اصفهان نيز با پالكاردهايی كه خواهان زنده شدن دوباره 

زاينده رود بود، به استقبال از حسن روحانی آمدند.
در اين ميان اما حضور كش��اورزان به ويژه از ش��رق اصفهان و 
نيز خانم های اين خطه با چادرهای سفيدرنگ بيشتر از همه 
جلوه گر شده بود.رئيس جمهور حوالی ساعت 12 ظهر ديروز 
با حضور در جايگاه س��خنرانی و پس از سخنرانی امام جمعه 

اصفهان و استاندار، به ايراد سخنرانی پرداخت.
وی اظهار داش��ت: زبان از قدردانی مردم اصفهان قاصر است 
و بنده مردم اصفهان از س��ال های 54 تا 57 كه برای به اهتزاز 
درآمدن پرچم »الاله االاهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل« تالش 

بسيار كردند می شناسم.
رئيس جمهور گفت: اصفهان اولين شهری است كه قبل ورود 

امام به اصفهان اعالم پيروزی كردند.
وی ادامه داد: اي��ن مردم عزيز و ف��داكار كنار ام��ام و انقالب 
ايستادند و توانستند برای دفاع از كشور در دوران دفاع مقدس 
تالش كنند و ما هركجا مشكل داشتيم دستمان به سوی لشكر 

امام حسين اصفهان دراز بود.
روحانی در ادامه ياد سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس 
را گرامی داشت و افزود: درود خدا بر روان بلند سرداران شهيد 
اصفهان سردار شهيد حسين خرازی، س��ردار بزرگ ابراهيم 
همت و شهيد كاظمی و حجت االس��الم ردانی پور و كاله دوز 
و اقارب پرس��ت و خليفه س��لطانی و خلبان قهرمان ش��هيد 

اردستانی و شهيد دكتر بهشتی باد.
وی بيان داشت: اينجا نصف جهان است و اگر هم اصفهان نصف 
جهان هم نباشد، نصف جان ايران اس��ت. به بزرگان اصفهان 
افتخار می كنيم و بعد از ۳6 سال امروز آماده تر از هرروز آماده ايم 

تا از خط امام و رهبری و تشيع دفاع كنيم.
رئيس جمهور تصريح كرد: به ما می گويند ايران نبايد بمب اتم 
بسازد شما كه بمب اتم ساختيد چه كرديد آيا شما توانستيد با 
بمب های اتم خود برای اسرائيل غاصب و آمريكا و غرب امنيت 
درست كنيد.وی تأكيد كرد: ما نياز به بمب اتم نداريم ما ملت 
بزرگ و فداكار و متحد داريم ما جوانان عزيزی داريم ديديد كه 

با همه فشارها و تحريم ها ماهواره به فضا پرتاپ كرد.
روحانی با اشاره به كش��ور آمريكا گفت: شما نتوانستيد هنوز 
مردمتان را زيرپوش��ش بيمه قرار دهيد، ش��ما نتوانستيد در 
آمريكا مس��ئله درم��ان را حل وفصل كنيد ام��ا نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ايران به پش��توانه ملت كاری كرد كه مردم 
به طور متوسط تنها چهار درصد هزينه های درمان را پرداخت 
می كند.وی بابيان اينكه اين ملت از تحريم و تهديد نمی ترسد 
و راه توس��عه را ادامه خواهد داد، تأكيد كرد: هيچ كجای دنيا 
اصفهان و ميدان امام شما نمی ش��ود، اصفهان به عنوان نماد 
تمدن اسالمی و حكومت يكپارچه ايران امروز قطب كشاورزی، 
فناوری نوين، دانشگاه، حوزه، انديش��مندان ما آثار گران قدر 

تاريخی ما از است.
رئيس جمهور با اش��اره ب��ه مهم ترين مس��ئله ای كه اصفهان 
با آن درگير اس��ت، گفت: در دولت يازدهم جلس��ات متعدد 

شورای عالی آب تشكيل شده و در اين شورا مديريت يكپارچه 
حوزه های آبريز به تصويب رسيده است.

وی افزود: اجرای اين مصوبات بعد از يک ونيم سال كه كشت 
انجام نشده بود، امسال به حمداهلل كشت پاييزه به حول و قوه 
الهی انجام شد.روحانی همچنين از در دست اجرا بودن سامانه 
دوم آب شرب اصفهان خبر داد و اضافه كرد: دولت با تمام توان 

اجرای كامل آن را به صورت جدی دنبال می كند.
رئيس جمهور ايران تصريح كرد: اين اقدام برای تأمين آب شرب 

قابل اطمينان 5 ميليون نفر در اين استان انجام شد.
وی گفت: با تالش وزارت نيرو تا پايان سال 94 سامانه آبرسانی 

چهار شهرستان به پايان می رسد.
روحانی در محضر مردم اصفهان تأكيد كرد: حفاری تونل سوم 
بعد از 2۰ سال پايان يافته و آب در اين تونل 2۳ كيلومتری با 

استفاده از پمپاژ و به صورت موقت جاری شده است.
رئيس جمهور با اشاره به خشكسالی های پياپی در ايران گفت: 
برای حل مشكل آب در سراسر كشور بايد دست به دست هم 
دهيم و الگوی آبياری تغيير كند چراكه ما دچار يک خشكسالی 
ممتد هستيم و ساليان دراز امكان دارد خشكسالی منابع آبی 
موجود كشور ادامه يابد.وی بابيان اينكه بايد الگوی كشت در 
سراسر كشور ازجمله اصفهان، تغيير كند، گفت: بايد استفاده از 
مخازن آب نيز تغيير كند و تالش دولت نيز بر اين مبنا است كه 

به تدريج از پساب فاضالب هم استفاده كنيم.
روحانی با اشاره به اينكه با بهينه سازی آبياری در سراسر كشور 
و به ويژه اصفهان بايد زاينده رود زن��ده و زاينده بماند، تصريح 
كرد: زاينده رود فقط مظهر تمدن اصفهانی ها نيست بلكه مظهر 
تمدن تمام ايرانی هاست.رئيس جمهور در ادامه صحبت های 
خود بابيان اينكه ما در راستای تأمين منابع آبی تالش می كنيم، 

اظهار كرد: در اين راس��تا به وزارت نيرو و اس��تاندار اصفهان 
دس��تور می دهم اگر آب زاينده رود به اندازه كافی هم نباشد، 

نبايد خشک شود.
وی ادامه داد: با همه توان ت��الش می كنيم تا اصفهان را آباد و 
سرزنده كنيم و ازنظر آب وهوا و ساير نيازمندی ها به نقطه ای 

برسانيم كه همه مردم خوشحال باشند.
روحانی در ادامه به راه آهن سريع السير تهران � قم � اصفهان 
اشاره كرد و گفت: اين خط بايد سريع تر راه اندازی شود و برای 
اين منظور 2 ميليارد و 6۰۰ ميليون دالر منابع برای آن تأمين 
كرده ايم كه با تكنولوژی جديد و سرعت ۳۰۰ كيلومتر عملياتی 

خواهد شد.
وی بابيان اينكه برای صنعت كش��اورزی به وي��ژه گلخانه ای 
تسهيالت الزم قرار داده ايم، افزود: برای صنعت كشور يک هزار 
ميليارد تومان برای سرمايه در گردش و 2 هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان ب��رای تكميل پروژه های معدن��ی و صنعتی اختصاص 
داده ايم و تا پايان سال 95، نيز  4۰ هزار اشتغال جديد به وجود 

خواهيم آورد.
رئيس جمهور همچنين با اش��اره به آلودگی هوا تصريح كرد: 
وضعيت هوا امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است، 
اگرچه هنوز نسبت به حد مطلوب فاصله داريم، اما امسال 4۰ 
روز هوای ناس��الم كمتر نسبت به سال گذش��ته در اصفهان 
داش��ته ايم.وی همچنين درزمينهٔ آثار تاريخی در اصفهان 
بيان كرد: بودجه 4۰ ميليارد تومانی ب��رای مرمت اين آثار در 

نظر گرفته ايم.
روحانی در پايان خاطرنشان كرد: همچنين 28 پروژه مهم با 
651 ميليارد تومان برای اصفهان در نظر گرفته ايم كه همه در 

دو سال آينده عملياتی خواهد شد.



يادداشت

 مقاوم کردن اقتصاد کشور 
ضروری است

نماینده مردم شهرس��تانهای ش��هرضا و دهاق��ان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و مقاوم کردن 
اقتصاد کشور و اس��تان اصفهان تنها راه برون رفت از شرایط 

فعلی اقتصاد است.
 عوض حیدر پوربا اش��اره به س��فر رییس جمهوری به استان 
اصفهان اظهار داش��ت: از هی��ات دولت می خواهی��م که در 
چارچوب تدابیر مق��ام معظم رهب��ری، اقدام��ات الزم را در 

خصوص مقاوم کردن اقتصاد استان اصفهان به عمل آورد.
حیدرپور با اشاره به پایان یافتن بررسی قانون حمایت از تولید 
کنندگان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نیاز است تا 
با تصمیم هیات محترم دولت وضعیت اقتصاد به گونه ای شود 

که فشار اقتصادی بر تولید کننده تحمیل نشود.
وی افزود: در برنامه ریزی هی��ات دولت در اصفهان باید عالوه 
برحل مشکالت معیش��تی مردم حمایت الزم از تولید کننده 

به عمل آید.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اضافه 
کر : گمرک، اقتص��اد دارایی و محیط زیس��ت باید همراهی و 

همکاری الزم را با تولیدکنندگان داشته باشند.
نماینده مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در بخش دیگری 
از س��خنان خود حرکت مقاومت را در منطقه رو به جلو اعالم 

کرد.
حیدرپور اظهار امیدواری کرد: مشکالتی که توسط غربی ها در 

منطقه ایجاد شده به زودی تمام شود.

همايش ملی صنايع غذايی 
درشهرضا

همایش ملی فناوری ه��ای نوین در فرآوری ، بس��ته بندی و 
نگهداری موادغذایی در دانشگاه آزاد شهرضا برگزارشد.

دبیرعلمی این همایش گفت: معرفی دستاوردهای پژوهشگران 
و اساتید در حوزه های پژوهشی مختلف موادغذایی وصنعت 

مهمترین هدف این همایش یک روزه بود.
سمیه تقیان افزود : ایجاد زمینه مناس��ب برای ارتباط بیشتر 
وبهتر دانش��گاه و حوزه صنعت و بررسی مش��کالت ودغدغه 
صنعتگ��ران در حوزه م��واد غذایی و نیاز ه��ای حوزه صنعت 

ودانشگاه از دیگر اهداف این همایش بود.
تقیان گفت : 120 مقاله به دبیرخانه این همایش رسید که 10 
مقاله در قالب سخنرانی و 99 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

افتتاح نمادين 12 هزار
واحد مسکونی مهر درنجف آباد

12 هزار واحد مسکونی طرح مهر با حضور عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی در شهرستان نجف آباد، افتتاح شد.

وزیر راه و شهرس��ازی با حضور در شهرس��تان نج��ف آباد، به 
صورت نمادین از 12 هزار واحد مسکونی طرح مهر در استان  

اصفهان بهره برداری کرد.
چهارهزار و ۶2۵ واحد از این طرح در شهرهای با جمعیت باالی 
2۵0 هزار نفر استان به بهره برداری رس��ید. 940 هزار واحد 
مس��کونی نیز در این طرح در بافت فرسوده استان قرار داشت 
که با بهسازی و نوسازی امروز در زمره طرح های افتتاحی وزیر 

راه و شهرسازی در قالب طرح مسکن مهر استان قرار گرفت.
همچنین دو هزار و ۸00 واحد مسکونی نیز در همین راستا در 
شهرهای کمتر از 2۵ هزار نفر جمعیت و نیز ۶۵0 هزار واحد در 

شهرهای جدید اصفهان، به بهره برداری رسید.

واردات سالی ۵۰ تن آدامس به کشور
رئیس مجمع واردات ضم��ن تاکید نظارت ب��ر گلوگاه توزیع 
کاال در کش��ور گفت: آدامس که کاالی چندان اساسی نیست 
70 تن در کشور مصرف می شود که فقط 20 تن آن در داخل 

تولید می شود.
 محمدحس��ین برخوردار در پاسخ به این پرس��ش که تعرفه 
واردات و کاهش آن چقدر می تواند در حمایت از تولید داخل 
موثر باشد، گفت: مشکل این جاست که ما برای کاالهایی تعرفه 
باالی واردات می گذاریم که اصالً  در ایران تولید نمی ش��ود و 

همین امر تمایل به قاچاق کاال را دو چندان می کند.
وی افزود: باید تشکل های تولیدی و وارداتی دور هم بنشینند و 
مصرف واقعی را در نظر بگیرند، تا مازاد بر نیاز وارد کشور شود، 
یا در نهایت محصوالت تخصصی ک��ه امکان تولید را در داخل 

نداشته یا تولید آن مقرون به صرفه نیست.
برخ��وردار تصریح ک��رد: از این ط��رف جنس واردات��ی که از 
مبادی رس��می وارد شده پش��ت درب های کنترل استاندارد 
 می مان��د و از آن ط��رف کاالی قاچ��اق دو روزه وارد کش��ور

 می شود.

عوام فريبی ممنوع،
بازار خودرو هنوز انحصاری است

رییس شورای رقابت با اشاره به درخواست اخیر خودروسازان 
از ش��ورای اقتصاد مبن��ی بر خ��روج خودروهای س��واری از 
فهرس��ت کاالهای انحص��اری و گرفتن اه��رم قیمت گذاری 
از این ش��ورا، گفت: بازار خودرو کش��ور هنوز انحصاری است 
 و ش��ورای رقابت طبق قان��ون تنها مرجع تش��خیص انحصار

 است.
 رضا شیوا ، افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی 
در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروس��ازان به این جمع 
بندی رس��یده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و در حال 

حاضر بازار رقابتی است.
وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و 
در حال حاضر بیش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت 
بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می 
شود، اظهار داشت: اینکه تعداد س��ازندگان خودرو در کشور 
17 کارخانه عنوان می ش��ود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام 

فریبی است.
زیرا از این مقدار تعداد 1۵ کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان 
تولیدات این کارخانجات نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار 
خودرو را تشکیل می دهد از تاثیرگذاری الزم به منظور ایجاد 

رقابت در بازار برخوردار نیست. 

گف��ت:  دول��ت  س��خنگوی 
و  کارکن��ان  هم��ه  عی��دی 
بازنشس��تگان دولت ۶0۳ هزار 
 و ۵00 تومان تعیین و پرداخت 

می شود.
محمدباقر نوبخت س��خنگوی 
دولت در حاشیه جلسه هیئت 
دولت، با بیان اینکه این جلسه 
دول��ت ب��ه دلی��ل س��فر آقای 
رئیس جمه��ور ب��ه اصفهان به 
ریاس��ت معاون اول برگزار شد، 
گفت: در این جلس��ه ابتدا وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گ��زارش جامع��ی در خصوص 
پرتاب موفقیت آمیز چهارمین 
ماهواره فجر ارائه دادند و تاکید 
هیئت وزی��ران نیز بر توس��عه 
دانش فضایی و دیگر دانش های 

علمی کشور بود.
وی از پرداخ��ت صددرص��دی 
اعتب��ارات پژوهش��گاه فضایی 
خبر داد و گفت: دولت تصمیم 
دارد ب��ا واس��پاری مس��ئولیت 
س��ازمان فضایی طبق قانون به 
وزارت ارتباطات زمینه رش��د و 
 پیش��رفت این دان��ش را فراهم

 کند.
س��خنگوی دولت با بیان اینکه 
کمیسیون اجتماعی دولت نیز 
در جهت تسریع س��وادآموزی 
کش��ور گزارش��ی را در جلسه 
هیات وزی��ران ارائ��ه دادند، به 
مبلغ تعیین شده عیدی کارکنان 
دولت اش��اره کرد و گفت: برای 
بهمن ماه س��ال ج��اری پاداش 
همه کارکنان و بازنشس��تگان 
دولت ب��ر مبن��ای ۶0۳ هزار و 
۵00 تومان تعیی��ن و پرداخت 

می ش��ود که 100 هزار تومان 
 نسبت به سال قبل افزایش پیدا 

کرد.
نوبخت مبلغ پرداختی مطالبات 
صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان و 
بازنشس��تگان و بیمه س��المت 
ایرانیان را 14۸۸ میلیارد تومان 

اعالم کرد.
وی با اشاره به جلس��ه شورای 
عالی صادرات غیر نفتی به ارائه 
آم��اری درخصوص ص��ادرات 
غیرنفت��ی کش��ور در 10 ماهه 
اول س��ال 9۳ پرداخت و گفت: 
بر این اساس صادرات میعانات 
گازی در س��ال 9۳ و 10 ماهه 
اول به 12.1 میلیارد دالر رسید 
که نس��بت به 10 ماه اول سال 
 92، 41 درصد رش��د داش��ته

 است.
س��خنگوی دول��ت ادام��ه داد: 
ص��ادرات صنعتی م��ا از 10.2 
میلیارد در 10 ماهه اول س��ال 
92 به 10.۶ میلیارد دالر با رشد 
4 درصدی در 10 ماهه اول سال 
9۳ رسید؛ پتروش��یمی از 9.2 
میلی��ارد دالر در 10 ماهه اول 
س��ال 92 به رقم 12.۸ میلیارد 
دالر در 10 ماهه اول س��ال 9۳ 
رسید که ۳9 درصد رشد داشته 

است.
نوبخ��ت ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی در 10 ماهه اول سال 
9۳ را ۳۳.۸ میلیارد دالر عنوان 
کرد و گفت: در بخش معدن نیز 
حدود ۳ درصد، خدمات 9.7 نیز 
نسبت به 10 ماهه اول سال 92 

رشد داشته ایم. 
ع��الوه ب��ر آن نی��ز در بخ��ش 
ف��رش و صنای��ع دس��تی نیز 
1۶ درصد رشد داش��ته ایم که 
این آم��ار نش��اندهنده ناکامی 
تمامی تالش ه��ای بدخواهان 
انقالب اس��المی بوده است که 
می خواس��تند با ایج��اد موانع 
نارضایتی را در بین مردم ایجاد 

کنند.

 اعالم عیدی کارکنان و
 بازنشستگان دولت

اخبار کوتاه 

4
ربیعی امروز مهمان مردم نطنز و اردستان 

غالمعلی قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان، گفت: در این سفر یک 
روزه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افتتاح چند پروژه به شهرستان 
های نطنز و اردستان سفر می کند تا مسائل و مشکالت جامعه کار، تولید و تعاون دو 

شهرستان بررسی شود. 

 معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: با س��فر کاروان 
تدبیر و امید به اس��تان اصفهان مشکل کمبود آب این 

استان تا پایان دولت یازدهم مرتفع خواهد شد.
محمد ش��ریعتمداری در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
اینکه حیات شهر اصفهان به رودخانه زاینده رود بستگی 
دارد یادآورشد: زاینده رود و مشکل آب استان اصفهان 

در کانون توجه این کاروان تدبیر و امید قرار دارد. 
وی با بی��ان اینکه تامی��ن، انتق��ال و بهره ب��رداری از 
آب از طریق روش ه��ای زود بازده امکانپذیر نیس��ت، 
 تاکی��د ک��رد: ط��رح ه��ای آب زمان ب��ر و دی��ر بازده

 هستند. 
معاون اجرایی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مشکل 
آب تنها مربوط به استان اصفهان نیست، تصریح کرد: 
در حال حاضر بسیاری از استان های کشور با این معضل 

دست و پنجه نرم می کنند. 
امام جمعه اصفهان:

رئیس جمهور برداشت های بی رويه در باالدست 
زاينده رود را ممنوع کند

امام جمع��ه اصفهان در درخواس��ت خ��ود خطاب به 
رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور برداشت های بی رویه 

در باالدست زاینده رود را ممنوع کند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد اظهار داشت: من به 
زعم خودم ضمن تبریک ایام خجسته دهه فجر، از همه 
مردم استان اصفهان و شهر اصفهان که مدت هاست در 

انتظار مالقات با رئیس جمهور و شنیدن صحبت های او 
هستید، تشکر می کنیم.

وی افزود: از اینکه به خاطر کثرت جمعیت در مسیر دیر 
به خدمت شما رس��یدیم، عذرخواهی کرده و به رئیس 
جمهور، حجت االسالم روحانی و هیات همراهشان خیر 

مقدم می گوییم.
ام��ام جمعه اصفهان تصری��ح کرد: از دول��ت یازدهم و 
رئیس جمهور به خاطر طرح س��المت ک��ه همه مردم 
دعاگ��وی هیات دولت در این زمینه هس��تند، تش��کر 
می کنم. بسیاری از مستضعفان و فقرا  پیش از این طرح، 
مشکالت درمانی داشتند اما توان رفتن به بیمارستان 
و درمانگاه را نداشتند که با طرح س��المت، بسیاری از 

مشکالت مردم رفع شد.
وی افزود: بحث دیگر نیز درباره مذاکرات هسته ای است 
که من به زعم، س��لیقه و فهم خودم عرض می کنم  کار 

بسیار عظیمی صورت گرفت.
آیت اهلل طباطبائی نژاد تصریح کرد: بسیاری این تشکر 
را از دولت یازدهم نکردند و من می خواهم این تشکر را 
داشته باشم و شاید برخی به حواشی این کار مهم ایراد 
و اشکال داشته باشند اما حرکت دیپلماسی جمهوری 

اسالمی ایران در دوره یازدهم جای تشکر دارد.
وی خاطرنشان کرد: همه ابرقدرت ها آمریکا، انگلیس، 
آلمان، فرانسه و دیگران یک طرف و جمهوری اسالمی 
در یک طرف ساعت ها و صدها ساعت در این یک سال 

صحبت شد و با تمام حقوقدان های بین المللی خود در 
یک طرف قرار گرفتند و جمهوری اسالمی در یک طرف 

قرار گرفتند.
امام جمع��ه اصفه��ان تصریح ک��رد: آنها نتوانس��تند 
در صحبت هایی ک��ه نماین��دگان ما با آنها داش��تند، 
کوچک تری��ن راه نفوذ را پی��دا کنند، عزی��زان ما یک 
قدم ک��ه نه، ی��ک س��انتی متر ه��م از پیش��رفت های 
 جمهوری اس��المی در انرژی هس��ته ای عقب نش��ینی

 نکردند.
وی تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر حتی اگ��ر دولت ها، 
آمریکا و آنها به وعده های خود عم��ل نکنند، ما به دنیا 
فهماندیم ک��ه اهل تعارف نیس��تیم ام��ا اهل صحبت 
و س��خن گفتن و طرحی ک��ه برای هر 2 ط��رف مفید 
باش��د، هس��تیم اما از مواض��ع اصولی خ��ود یک قدم 
 عقب نش��ینی نمی کنیم و این مس��ئله بس��یار مهمی

 است.
آیت اهلل طباطبائی نژاد تصریح کرد: هم��ه دنیا متوجه 
ش��د که ما دنبال انرژی هس��ته ای صلح آمیز هستیم و 
دنبال س��الح های اتمی نیس��تیم زیرا رهبر عزیز ما آن 

را ممنوع کرد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: رفت��ار بس��یار زیب��ا و مردانه 
دیپلماس��ی دولت یازدهم به دشمن فهماندیم که شما 
نمی توانید با تحریم ها و تهدیدها ما را از مواضع اصولی 

خود به عقب برانید.
امام جمعه اصفهان بی��ان کرد: تقاضای م��ن از دولت 
یازدهم این است که مس��ئله مهم اصفهان، مسئله آب 
اس��ت؛ اصفهان در یک بحران آبی ق��رار گرفته و علت 
این بحران در ابتدا خشکس��الی های پیاپی و در درجه 
دوم عدم بارندگی و خشکس��الی و نابسامانی رودخانه 
 زاینده رود اس��ت زیرا این رودخانه بس��یار نابس��امان

 است.
وی تصریح کرد: زاین��ده رود در ح��ال حاضر وضعیت 
ب��دی دارد و آب بس��یاری در آن تل��ف می ش��ود زیرا 
برداشت های بی رویه در باالدست و استان چهارمحال 
و بختیاری صورت می گیرد. پیشنهاد من این است که 
شرکت آب منطقه ای درس��ت شود و در هر 2 جا آب به 
 صورت بهینه مصرف ش��ود و از زیاده روی ها جلوگیری

 شود.
آیت اهلل طباطبائی نژاد خاطرنش��ان کرد: در زمانی که 
مرحوم ش��یخ بهایی آب اصفهان را تقس��یم می کرده، 
منطقه اصفهان تنه��ا 100 هزار نفر جمعیت داش��ته 
اما اکن��ون ۵میلیون نف��ر جمعیت تنها از آب ش��رب 
زاین��ده رود اس��تفاده می کنن��د و حت��ی در ص��ورت 
 بارندگی، چ��اره ای ب��رای تأمی��ن آب از مناطق دیگر

 نداریم.
وی اف��زود: امیدوار هس��تم دول��ت یازده��م این قدم 
مثبت را بر دارد و آب اس��تان بزرگ اصفه��ان را که به 
 اندازه 14 اس��تان به دولت مالی��ات پرداخت می کند .

 تأمین کند.

زاينده رود میان بار بی شمار سربار دارد

چشم زنده رود امیدمند به کاروان تدبیر
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مهلت برای سیم کارت های 
فاقد کد ملی

پیش فروش بلیت نوروزی 
برخی ايرالين ها 

مدیر کل روابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مهلت 
ثبت اطالعات هویتی سیم کارت های بدون هویت به مناسبت این ایام تا 22 
بهمن ماه تمدید شد اما بعد از این تاریخ سیم کارت های بدون هویت قطع 
می شوند.جهانگیر اسدی مدیر کل روابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، با اشاره به اینکه مهلت ثبت اطالعات هویتی مالک سیم کارت های 
بدون هویت به مناسبت این ایام تمدید شد، اظهار کرد: مشترکان این دست 
سیم کارت ها می توانند تا 22 بهمن ماه اقدام به ثبت کد ملی خود در سامانه 
اپراتورهای تلفن همراه کنند.وی عنوان کرد: براساس آماری که در دست 
است تاکنون بالغ بر 2۵ درصد از مشترکان این قبیل سیم کارت ها اقدام به 

ثبت اطالعات خود در اپراتورها کرده اند.
وی افزود: مش��ترکان همراه اول باید کد ملی خود را به ۸9۸0 و ایرانس��ل 
به 272 ارسال کنند در غیر اینصورت سیم کارت آنها بعد از 22 بهمن ماه 

قطع خواهد شد.

باوجود اعالم سازمان هواپیمایی کش��وری مبنی بر آغاز پیش فروش 
نوروزی بلیت هواپیما از یکشنبه گذشته، اما هنوز برخی شرکت های 

هواپیمایی، فروش بلیت های نوروزی خود را آغاز نکرده اند.
در واقع این آژانس ها عنوان می کنند که هنوز برای عید فروش بلیت 
ندارند و از هفته اول اسفند فروش بلیت های نوروزی را آغاز می کنند، 
این در حالی است که بنابر اعالم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از 
روز یکشنبه پیش فروش بلیت ها آغاز شده و همه مسافران می توانند از 
سامانه های فروش، بلیت را خریداری کنند.در حال حاضر شرکت های 
هواپیمایی در حال اجرای برنامه زمس��تانی خود هستند که از آبان تا 
۸ فروردین ادامه دارد و برای این تاریخ بلیت در س��ایت ها و آژانس ها 
فروخته می شود ضمن آنکه برای پیش فروش های نوروزی هم سازمان 
هواپیمایی مجوزهای ال زم را صادر کرده و ابالغیه ها انجام شده است 

اما در عمل هنوز بصورت رسمی فروش بلیت ها شروع نشده است.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان با اشاره به اینکه 
در س��رمایه گریزی اس��تان اصفهان را ناش��ی از سخت گیری 
سازمان های دولتی دانس��ت و گفت: قانون در استان اصفهان 
بسیار س��خت تر از سایر اس��تان ها اجرا می ش��ود و به همین 
 دلی��ل س��رمایه گ��ذاران ب��رای فعالیت به س��ایر اس��تان ها

 می روند.
مصطفی رناس��ی در دهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق اصفهان، یکی از وظایف تش��کل های اقتصادی را توسعه 
بازار برای اعضای خود برش��مرد و افزود: ات��اق اصفهان قرارداد 
همکاری سه ساله با یونیدو سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
با هدف تقویت مرکز پیمانکاری فرعی اصفهان )SPX( به امضا 

رسانده است. 
علی صفرنوراهلل مسئول کمیته توسعه سرمایه گذری و فناوری 
اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به قرارداد مرکز پیمانکاری 
فرعی اصفهان با یونیدور، گفت: در این قرارداد یونیدو عالوه بر 
 spx اصفهان زمینه اتصال به شبکه جهانی spx ممیزی ساختار

را فراهم می کند. 
مرتض��ی بانک عض��و کمیس��یون در این جلس��ه با تش��ریح 
مس��ایل و مش��کالت اس��تان اصفه��ان، گفت:ب��رای برطرف 
شدن مسایل و مش��کالت و همچنین برنامه ریزی بلند مدت 
 برای استان نیاز اس��ت ش��ورای راهبری دایمی سازمان دهی

 شود. 
عضو کمیس��یون و رییس انجم��ن خدمات فنی و مهندس��ی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به فعالیت های ای��ن انجمن، گفت: 
ای��ن انجمن با ۵0 ش��رکت در ده��ه ۸0 فعالیت خ��ود را آغاز 
کرد و 1۶0 ش��رکت ب��ا فعالیت ۵ ه��زار کارش��ناس عضو این 
 انجمن بودند ولی در حال حاضر ۸0 ش��رکت در اس��تان فعال

 می باشند. 

محمدرض��ا ابکا اف��زود: بازار کار ش��رکت ه��ای خدمات فنی 
و مهندس��ی ب��ا رکود روب��رو ش��ده اس��ت و دولت به س��راغ 
 ش��رکت هایی می رود که فایناس پ��روژه را بر عهده داش��ته

 باشند . 
وی از برگ��زاری روز ملی مهندس به صورت مل��ی با همکاری 
اتاق اصفهان در چهارو پنجم اس��فندماه خب��ر داد و گفت: این 
 مراسم با هدف تبیین و تقویت جایگاه مهندس در جامعه برگزار 

می شود. 
وی از اجرای��ی نش��دن قان��ون حداکث��ر س��اخت داخ��ل در 
کش��ور انتقاد ک��رد و گف��ت: یک��ی از بنده��ای ای��ن قانون 
اس��تفاده نک��ردن از مهندس��ان خارجی به جای مهندس��ان 
داخلی اس��ت که برخی از ش��رکت ها توجه نم��ی کنند و این 
 موض��وع در پ��روژه های مش��ترک با کش��ور چینی مش��هود

 است. 
رییس انجمن خدمات فنی و مهندس��ی استان اصفهان تاکید 
کرد: اگر این قان��ون را دولت به طور کامل اج��را می کرد امروز 
دغدغه کاهش قیمت نفت در کشور نبود زیرا نیروی انسانی فنی 
و مهندس می تواند چرخه اقتصادی کشور در داخل و بازارهای 

خارجی بچرخاند.

اس��تاد اقتصاد بین الملل دانش��گاه اصفهان گفت: چشم انداز 
اقتصاد استان اصفهان در سطح کشور با توجه به ظرفیت های 

موجود چالش انگیز شده است.
سیدکمیل طیبی در دهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق اصفهان، تصریح کرد: اس��تان اصفهان با دارا بودن بیش از 
۸ هزار و ۵00 واحد صنعتی صنعتی ترین استان کشور است و 

شرایط اقتصادی آن باید بر اساس ظرفیت ها آن باشد. 
وی نخس��تین نگرانی واحدهای تولیدی را نوسان متغییرهای 
اقتصادی برش��مرد و افزود: زمانی که نرخ ارز، تولید، س��رمایه 
گذاری و اشتغال با نوسان روبروس��ت ،فعال اقتصادی در انجام 
فعالیت های فعلی و طرح های توسعه ای دست به عصا حرکت 
می کند و با تمام توان و ظرفیت وارد میدان رقابت منطقه ای و 

بین المللی نمی شود. 
وی با بیان این پرسش که دولت باید مشخص کند چه طرح ملی 
و منطقه ای برای ایجاد امنیت خاطر برای فعاالن اقتصادی بویژه 

در استان اصفهان دارد. 
نظالم مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی فعلی تسهیل کننده تولید 

و تجارت نیستند 
طیبی افزود: نظام مالیاتی برای فع��االن اقتصادی چالش های 
بسیاری ایجاد کرده و هر جلسه ای که فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان در آن حضور دارند از روش دریافت مالیات و بیمه تامین 

اجتماعی اظهار نارضایتی دارند. 
وی تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده نباید برای بخش تولید 
مالیات مضاعف ایجاد کند بلکه اگر واقعا اخذ مالیات از سود نهایی 
باشد می تواند واحدهای تولیدی را احیا کند و به آنان کمک کند. 
طیب��ی فقر دانش فن��ی و تکنول��وژی را از دیگ��ر چالش های 
اقتصادی کش��ور و اس��تان برش��مرد و گفت: برای این چالش 

باید رابطه بین المللی بنگاه های اقتصادی با همتایان خارجی 
تقویت شود. 

فعالیت های اقتصادی در قالب یک زنجیره به هم پیوسته دنبال 
نمی شود 

وی ایجاد زنجیره تولید را عامل موثر در پایداری تولید و تجارت 
استان اصفهان دانست و افزود: فعالیت اقتصادی و صنعتی استان 
اصفهان در قالب یک زنجیره به هم پیوس��ته دنبال نمی شود 
بلکه در جریان تولید در اصفهان به صورت جزیره ایی و انزوایی 

دنبال می شود. 
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در ادامه بوروکراسی 
سخت سازمان های دولتی و مشکالت اجرایی ناشی از آن را از 

دیگر چالش های اقتصادی استان اصفهان برشمرد. 
وی اظهار داشت: فقر قوانین تسهیل کننده در حمایت از تولید، 
تجارت و بازاریابی داریم ولی قوانین دست و پاگیر تولید و تجارت 

بسیار داریم. 
طیبی مسایل نظام بانکی و نظام بیمه تامین اجتماعی را از دیگر 
چالش های اقتصادی کش��ور و برش��مرد و گفت: نظام بانکی و 
سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از تولید نیست و این 

چالش ها صنعت و تولید را دچار ریسک می کند. 

ريیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق استان:

سرمايه گريزی اصفهان ناشی از سخت گیری سازمان های دولتی
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان:

چالش انگیز ی چشم انداز اقتصاد استان در کشور
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هنردوستانقرارخواهدگرفت.

5
هفتیادداشتتابلو خط »یا ضامن آهو« رونمایی شد 

هنر نصف جهان چشم نواز 
رییس جمهور

سرپرس��تمعاونصنایعدس��تیاس��تاناصفه��انازبازدید
رئیسجمه��ورازنمایش��گاهآث��ارفاخ��رهنرهایس��نتیو
صنایعدستیاصفهانخبرداد.محمدحسیندهقانیاظهارکرد:
اینمجموعهبهصورتاختصاص��یوتنهابرایرئیسجمهورو
هیئتهمراهدرسالنادارهکلراهوشهرسازیتدارکدیدهشده
اس��ت.ویافزود:درایننمایش��گاهآثارهنرمندانبرجس��ته
اصفهانیازجملهآثارس��وختچرماستادخوش��نویسزاده،
مین��اکاریاس��تادفوالدگ��ر،قلمزن��یوآثارحجمیاس��تاد
حافظپرس��ت،آثارنگارگریاستادحدتواس��تادصادقزاده،
آثارچوبیاساتیدبرجستهوهمچنینآثارمشبکفلزمرحوم
استادملکزادهوهمچنینآثارخوشنویسیونقاشیمدرناز
هنرمندانمشهوراصفهانیبهنمایشدرآمدهاست.سرپرست
معاونصنایعدس��تیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستی
وگردش��گریاس��تاناصفهانتصریحکرد:بخشیازتولیدات
فرهنگیونشریاتاستانینیزبههمتادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیوادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

درایننمایشگاهدرمعرضدیدقراردادهشدهاست.

کتابخانه های مدرن عامل دوستی  
کودکان باکتاب است

مدیرکتابخانهرودکیاصفهانگفت:مدرنیتهبودنکتابخانهها
یکیازعواملجذبکودکانبهسمتکتابوکتابخوانیاست.
نفیس��هحبیباللهیدرموردجذبکودکانبهسمتکتابو
کتابخوانیاظهارکرد:فرهن��گکتابخوانییکیازمواردی
استکهازهماندورانکودکیبایدبهآنتوجهویژهداشتودر
هرمقطعیاززمانروشهایمختلفیبرایجذببیشتروجود
دارد.ویادامهداد:باتوجهبهپیش��رفتوسایلارتباطیمانند
تلفنهم��راه،تبلتهاوبازیهاییارانهایودسترس��یراحت
کودکانبهآنوجذابیتیکهاینوسایلدارندبهطبعفرهنگ
مطالعهدرکودکانروبهاف��ولمیرود.مدیرکتابخانهرودکی
اصفهانتصریحکرد:درمرحلهنخستبایدکتابخانههایکودک
راازحالتسنتیوکالس��یکخارجوبهسمتمدرنیتهبودن

سوقبدهیم.

برگزاری دوره های آموزش هنر مینا 
برای میناکاران اصفهانی

سرپرس��تمعاونتصنایعدس��تیاس��تاناصفهانگفت:در
راستایارتقایس��طحکیفیهنرمیناکاریدورههایآموزش
هنرمینابرایشاغالناینرشتهبرگزارمیشود.محمدحسین
دهقانیاظهارکرد:آموزشهنرمینابرایش��اغالناینرشته
درراس��تایارائههرچهبهت��راینهن��ردربازاروب��اتوجهبه
اهمیتوارزشواالیآموزشدراینخصوص،توسطمعاونت
صنایعدستیاس��تاناصفهانباهمکاریومشارکتاتحادیه

صنفصنایعدستیاستاناصفهانصورتگرفت.

هوش��نگحریرچی��انگف��ت:
مهمتری��نمطالب��ههنرمن��دان
اصفهانیازرئیسجمهورمحترم
پویای��یمج��ددتئات��راصفهان

است.
اینبازیگرپیشکس��وتاصفهانی
دراینب��ارهافزود:تئات��راصفهان
درس��الهاپیشبهعنوانیکیاز
پررونقترینمجامعهنریفعالیت

داشتهاست.
هنرمندانبس��یاربزرگیبرروی
صحنهتئاتراصفهانحضورداشته
ونقطهدرخشانیرادرتاریختئاتر

ایرانثبتکردهاند.
ویافزود:امامتأسفانهامروزتئاتر
اصفهاندچاررکودشدهوعلیرغم
دریاف��تمجوزه��ایالزمب��رای
راهاندازیواح��داثمکانجدید
برایاجرا،همچناندرتعطیلیبه

سرمیبرد.
ویخاطرنش��انک��رد:ش��هری
همچ��وناصفه��انک��هازقدیم
مهدفرهنگوهن��ربودهوبرترین
را بزرگتری��نهنرمن��دان و
دررش��تههایمختل��فهن��ری
درخ��ودج��ایدادهاس��ت،باید
درزمین��ههنرتئاترهمپیش��روو

مؤثرباشد.
حریرچیانهمچنی��نمهمترین
مطالبههنرمندانش��هراصفهان
ازریاس��تجمهورراپویاییتئاتر

اصفه��اندانس��توتصریحکرد:
درح��الحاضرتنهاس��النتئاتر
نس��بتاًمناس��بدراصفهانتاالر
هنراس��تکهب��هدلی��لدوری
مس��افتازدسترسش��هروندان
عالقهمن��دب��ههن��رتئات��ردور

است.
ویاف��زود:امیدواریمجنابآقای
روحان��یب��اس��عهصدر،بینشو
آگاه��یبلندیک��هدرزمینههنر
ونق��شوتأثیرآندرپیش��رفت
جامعهوکش��وردارن��د،اعتبارات
الزمرابرایاینمسئلهاختصاص

دهند.
اینهنرمن��داصفهانیهمچنین
حلمشکلخشکسالیوخشک
شدنرودخانهزایندهرودراازدیگر
مطالباتجدیهنرمندانومردم
اصفهاندانس��تواظهارداشت:
زاین��دهروزرگحیاتیمردماین
شهراستوتمامیجنبههایرشد
وبالندگیاصفهانبهاینرودخانه

وابستهاست.
وقت��یم��ردماصفهانه��رروزبا
تصوی��رخش��کای��نرودخان��ه
گوی��ی میش��وند مواج��ه
انگی��زهزندگ��یدرآنه��اک��م
میش��ود.ج��اریش��دنمجدد
تجدی��د باع��ث زاین��دهرود
میش��ود م��ردم در روحی��ه
وب��هش��هررون��قدوب��ارهای

میبخشد.
ویادام��هداد:علیرغ��ماینک��ه
میدانی��مهیئتمحت��رمدولت
درجری��انح��لای��نمش��کل
بزرگش��هراصفهانقرارداشته
وبهدنب��الحلآنهس��تند،اما
بازهمازرئیسجمه��ورمحترمو
اعضایهیئ��تدولتمیخواهیم
کهدرح��لای��نمس��ئلهاقدام

کنند.

کیارشاسدیزادهفیلمسازجوانیاستکهدردومین
فیلمشب��افاصلهگرفتنازاش��تباهفیل��ماولخود
)گس(،فیلمیاجتماعیساختهکهبهسببموضوع
آنتلخاس��ت،امااینتلخیبههیچوج��هآمیختهبا

سیاهنمایینیست.
»شکاف«باردیگرتفاوتفیلمیسیاهنماوفیلمتلخو
دردمنداجتماعیرانشانمیدهد.کارگردانجوانی
کهدرنخستینتجربهفیلمس��ازیخودجامعهایرا
نش��انمیدهدکهدرآنهمهمردانخیانتپیش��هو
هیوالهستندوهمهزنانستمدیدهورنجکشیده،این
بارباعبرتازسرنوش��تفیلمقبلخوداثریساخته
کهاگرچهتلخاس��تواینتلخیمثلسایهسنگینی
تاپایانفیلمهمراهمخاطبمیماند؛اماخوشبختانه

شاهدسیاهنمایینیستیم.
بهجراتمیتوانگفتش��ایدجزومع��دوددفعاتی
باشدکهممیزیتوانستهفیلمیراازفروپاشیکامل
نجاتدهدوسازندهآنباتفکردوبارهاثریاجتماعی
بسازدکهموضوعیروزرانهتنهاباپرداختیمناسب
روایتمیکندبلکهتلخیاثرنیزنهبهعنوانعنصری
بازدارندهبلکهبهعن��وانموتورمح��رکاثریکهبه
موضوعطالقوفروپاشیخانوادهمیپردازد،کارکرد

پیدامیکند.
اسدیزادهدر»شکاف«اثراجتماعیسرپاوپویایی
ساختهکهدوموضوعمحوریرانشانمیدهد.طالق

وتبعاتس��همگینآندیگریترسازمس��ئولیت؛
مخاطبدرایناثربادوخانوادهکهازدوستاننزدیک
همهستندمواجهاستکهیکخانوادهبهدلیلطالق
درفروپاشیکاملبهسرمیبردودیگریزوججوانی
هس��تندکهوجودبچهحداقلتغییریکهدرزندگی
آنهامیتواندایجادکندزندهماندنمادراس��تاما
مادرهنوزتوانای��یپذیرشبارمس��ئولیتراندارد،
وفیلمس��ازباپرداختمنطقیای��ندوقصهاثریرا
ساختهکهاگرچهبهسببماهیتموضوعیآنبسیار
تلخوگزندهاستامابهخوبیتوانستهازلبهتیزسیاه

نماییجانسالمبهدرببرد.
بدونشکدیدن»شکاف«یکتلنگرمهمبهمخاطب
استواگردرمیانمخاطبیناینفیلمکسانیوجود
داشتهباشندکهدرآستانهطالققراردارنداینفیلم
میتواندآینهخوبیباشدبرایآنچهآیندهانتظارشان
رامیکشد؛فروپاشی.شایددربسیاریازمواقعطالق
اگرچهآخرینراهحلاستامابرایپایانیکزندگی
بحرانیبهترینراهحلنیزمحسوبمیشودامابرای
زوجیکهفیلمسازبرایروایتخودانتخابکرده،به
دلیلآنکهاینازدواجازاساسبراساسعشقوعالقه
نبودهاست)دیالوگیکهنسیمبهسارا(میگویدبلکه
بچهدارشدننیزتنهابراس��اسجبراجتماعیبوده
اس��ت)گذراندندورانخدم��تس��ربازیفرهاددر
ش��هرمحلزندگی(واصلیترینقربانیاینموضوع

نیزفرزندآنها)ایلیا(که
اولی��نقربانییکزندگی

تباهمیشود.
فیلمس��ازدرقص��هاول
خودبهس��همگینبودن
تبعاتط��القمیپردازد
ودرروایتتل��خوگزنده
بهمخاطبنشانمیدهد
ک��هاولینقربان��یچنین
انتخ��ابغلط��یفرزن��د
خانوادهاست؛فرزندیکه
پدرومادرازوجودبیماری
اوخب��رندارن��دودرآخر
نی��زقربان��یخودخواهی
پدرومادریمیش��ودکه
برایرهاییازآنزندگی
مشترکناخوشایندحتی

نمیتوانندبهدرستیازفرزندخردسالخودمحافظت
کنند.

درقصهدومک��هموازیباقصهاولروایتمیش��ود،
فیلمسازداستانزندگیساراوپیمانرانشانمیدهد
کهزندگیآراموعاشقانهایراباهمسپریمیکنند
امایکبیماریآنه��ارادرمع��رضانتخابیبزرگ
قرارمیده��د،آنهایابایدبرایرهاییس��اراازتوده
خطرناکیکهدررحماوبوجودآمدهبچهدارش��وند
ویااینبیماریمیتواندمنجربهمرگس��اراش��ود
ونیزآغ��ازماجرایقصهپرکشش��یاس��تکهخود
قابلیتتبدیلش��دنبهفیلم��یمجزاراداش��تاما
فیلمس��ازبرایتکمیلپ��ازلفیل��ماجتماعیخود
قصهای��نزوجرادرکن��ارقصهنس��یم،فرهادوایلیا
روایتمیکندتابگویدفروپاش��ییکزندگینهتنها
ممکناس��تآیندهفرزن��دآنخان��وادهراتباهکند،
بلکهبهنابودیزندگیاطرافیاننی��زمیتواندمنجر

شود.
بههرترتی��بباوجوداینکهفیلمنامه»ش��کاف«در
برخ��یمواقعپرداخ��تخوبین��داردوحتیبرخی
پالنهایزائ��ددرفیلممش��اهدهمیش��ودکهاین
مشکلدرقیلماولاسدیزادهنیزبهچشممیآمداما
درمجموعاثراجتماعیقابلباوریاستکهتوانسته
موضوعروزاجتماعیومبتالبهبس��یاریراافرادرابا

پرداختیمناسبروایتکند.

نگاهی به فیلم سینمایی »شکاف«

زهر ماری به نام فروپاشی خانواده
هوشنگ حریرچیان

 پویایی تئاتر، مهم ترین مطالبه
 هنرمندان اصفهانی 

 شاید در بسیاری
 از مواقع طالق 
اگرچه آخرین 

راه حل است اما 
برای پایان یک 
زندگی بحرانی 

بهترین راه حل نیز 
محسوب می شود

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

مفاد آرا
10/494 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
شماره  شناسنامه  به  مومنی  شهال  خانم   139360302020000304 شماره  1-رای 
به مساحت  یکباب خانه  به شماره ملی 6229945231 ششدانگ  یداله  54 میمه فرزند 
128.32 متر مربع درقسمتی از پالک شماره 1537 فرعی از 26 اصلی واقع در ونداده 
ستاره  و  شعبانی  جان  خاتون  بانوان  رسمی  مالکین  از  عادی  خریداری  الواسطه  مع 

شعبانی فرزندان عبدالکریم.
2-رای شماره 139360302020000305 آقای محمدرضا اقدامی شناسنامه شماره 17 
میمه فرزند میرزا حسین به شماره ملی 6229826976 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
562.26 متر مربع درقسمتی از پالک 693 فرعی از 35 اصلی واقع در ازاء مالکیت رسمی 

مشاعی خریادری شده.
3-رای شماره 139360302020000306 آقای محمدعلی خلیلی شناسنامه شماره 22 میمه 
فرزند مرادعلی کد ملی شنماره 6229818957 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 49.30 
 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1474 فرعی از یازده اصلی واقع در وزوان مع الواسطه

خریداری عادی از مالک رسمی  آقای عبدالرحیم قاضیان.
4-رای شماره 139360302020000307 آقای امیر قلی نقیان به شناسنامه شماره 56 
میمه فرزند علی دارای کد ملی شماره 6229852039 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ازاء  در  واقع در وزوان  یازده اصلی  از  فرعی  متر مربع پالک شماره 2389   271.85

مالکیت مشاعی خریداری شده.
5-رای شماره 139360302020000408 آقای احمد زیبائی فرزند کریم شناسنامه شماره 
سازی موزائیک  کارگاه  یکباب  ششدانگ   1290286620 ملی  کد  دارای  اصفهان   122 

به مساحت 595.09 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 23 فرعی از 151 اصلی واقع در 
قریه ونداده در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده.

محمدعلی  فرزند  ظهرابی  حسین  آقای   139360302020000414 شماره  6-رای 
شناسنامه شماره 54 میمه دارای کد ملی شماره 6229847701 ششدانگ یکباب انباری 
به مساحت 23.17 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2094 فرعی  فرعی از یک اصلی 

واقع در میمه مع الواسطه خریداری عادی از خانم معصومه واحد فرزند محمد.
7-رای شماره 139360302020000411 خانم سهیال فرزانه فرزند اسداله شناسنامه 
شماره 1887 میمه و کد ملی شماره 6229794128 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
472.80 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3546 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای 

ونداده در ازاءمالکیت مشاعی خریداری شده.
8-رای شماره 139360302020000410 آقای مسعود فرزانه فرزند جعفر شناسنامه 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   0452046051 کدملی  دارای  لواسان   24 شماره 
472.80 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3546 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای 

ونداده در ازاءمالکیت مشاعی خریداری شده.
9-رای شماره 139360302020000415 خانم نرجس سفاری فرزند اصغر شناسنامه 
شماره 13238 میمه و کد ملی شماره 1292285346 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
118.29 متر مربع قسمتی ازپالک شماره 9495 فرعی از یک اصلی واقع در میمه در ازاء 

مالکیت مشاعی خریداری شده.
میرزاآقا  فرزند  ابوترابی  وحید  آقای   139360302020000409 شماره  10-رای 
شناسنامه شماره 31 جوشقان و کد ملی شماره 1262693993 ششدانگ یکباب کارگاه 
موزائیک سازی به مساحت 595.09 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 23 فرعی از 151 

اصلی واقع در قریه ونداده در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده.
فرزند حسین  ازانی  آقای محمد محمدزاده  11-رای شماره 139360302020000405 
شناسنامه شماره 19 میمه و کد ملی 6229839024 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
39.54 متر مربع قسمتی از پالک شماره 264 فرعی از 35 اصلی واقع در روستای ازان 

مع الواسطه خریداری عادی از مالک رسمی  آقای عباس اقدامی فرزند حاجی عبداله.
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 1393/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1393/11/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه – حسین نوروز

ابالغ اجراییه 
11/210 شماره پرونده: 9100400200400169/1 شماره بایگانی پرونده: 9100463/2 
شماره ابالغیه: 139305102004003285 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9100463 
همگی  مرضیه  و  زهرا  ها  خانم  و  علی  مصطفی،  رضا،  محمود،  آقایان  به  بدینوسیله 
خیابان   – اصفهان  ساکن  قناعتی  فاطمه  مرحومه  وراث  کاکاخان  فرزندان  عطائی 
آخر   – امین  بست  بن   – مهرداد  کوچه   – مرادی  پرویز  کوچه شهید   – جابرانصاری 
بن بست – کدپستی 8157777441 بدهکاران پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه 
رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  میسر  نامبردگان  به  واقعی  ابالغ  امکان 
تنظیمی در دفترخانه شماره 252 اصفهان بستانکار  شماره 1822 مورخ 1390/2/29 
را  فوق  کالسه  اجراییه  صدور  به  مبادرت  اصفهان  بهشتی  شهید  شعبه  مسکن  بانک 
به مبلغ  تاخیر  باشید که خسارت  برابر آن مبلغ 447/098/651 بدهکار می  نموده که 
لذا  می گردد  اضافه  آن  به  رهنی  سند  مفاد  طبق  نیز  پرداخت  روز  تا  ریال   350/685
نوبت در روزنامه  فقط یک  مراتب  اسناد رسمی  مفاد  اجرای  نامه  آیین  ماده 19  طبق 
در  آگهی  انتشار  از  پس  و  منتشر  و  درج  شما  اطالع  جهت  اصفهان  چاپ  زاینده رود 
روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 
86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار پس از 
ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ یکباب خانه پالک 7054 فرعی مجزی شده از پالک 
14039 )126( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از 
تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
 دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:31530 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

گواهی  رسمًا  امضاء شهود  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  دو  استناد  به   11/215
 شده مدعی شده که سند مالکیت ده حبه و یک چهارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
بخش  اردستان  گرمسیر  دهستان  اصلی   15 آباد  فیض  در  واقع   29 پالک  ملک  قطعه 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 333 دفتر 283 امالک به نام فاطمه رعیتی شیده فرزند 
مفقود شده چون درخواست صدور  علت جابجایی  به  گردیده  ثبت و صادر  رمضان 
سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م الف:488 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان 
ابالغ 

11/216 شماره ابالغیه: 9310103623506058 شماره پرونده: 9209983624100016 
عسگری  فاضل  علیه  ای  شکوائیه  عسگری  ابراهیم   930643 شعبه:  بایگانی  شماره 
ارمندی دائر بر سرقت مستوجب تعزیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری شهرستان 
گردیده  ثبت   9209983624100016 کالسه  به  و  ارجاع  اردستان  در  واقع  اردستان 
علت  به  است  شده  تعیین  09:30 صبح  ساعت  و   1393/12/26 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یکنوبت در روزنامه 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی  زاینده رود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:489 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان اردستان 
ابالغ رای 

11/218 کالسه پرونده: 546/93 شماره دادنامه: 815-93/8/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – اصفهان  نشانی:  آزادانی  شهابی  سعید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   17
بلوک33- گروه صنعتی شمین ولوو خوانده: مجتبی   – خ عطاالملک   – امام خمینی  خ 
کردآبادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سعید شهابی 
آزادانی به طرفیت آقای مجتبی کردآبادی به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال 
وجه چک به شماره 681648 مورخ 92/1/20 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و 
قانونی در  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
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 
بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و  مبلغ دوازده میلیون ریال 12/000/000 ریال 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/1/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
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 
 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:30581 

شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 11/219 کالسه پرونده: 93-548 شماره دادنامه: 799-93/8/21 مرجع رسیدگی: شعبه 17
 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید شهابی آزادانی نشانی اصفهان – خ امام خمینی

– خ عطاالملک – بلوک33- گروه صنعتی شمین ولوو خوانده: نرگس غالمی تقی آبادی 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
به  آزادانی  آقای سعید شهابی  در خصوص دعوی  اختالف:  قاضی شورای حل  رای 
ریال  40/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آبادی  تقی  غالمی  نرگس  خانم   طرفیت 

بانک  عهده  به  114341-87/12/22و87/12/26-366472  شماره های  به  چک  وجه 
صادرات 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 چهل میلیون و پانصد هزار ریال 40/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
دویست هزار ریال 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )87/12/26و87/12/22( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ظرف بیست روز 

م الف:30583 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 11/220 کالسه پرونده: 93-604 شماره دادنامه: 768-93/10/20 تاریخ رسیدگی: 93/10/7
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر میرمحمدصادقی 
نشانی اصفهان – خ چهارباغ باال- روبروی اداره برق – کوچه شهید سرکوب – مجتمع 
 – عباسی  چهارباغ  خ   – اصفهان  نشانی  رجایی  محمدعلی  وکیل:  واحد12   – طوطیان 
نبش خ سید علیخان – پاساژ میهن – طبقه دوم خواندگان: 1- حمید میرمحمد صادقی 
حبیبی  آفاق   -2 پالک29،  پرستار3-  کوچه   -3 خ.خوارزمی   – سپاهانشهر  نشانی 
تمامیت  سند  انتقال  به  اول  ردیف  خوانده  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  نیا 
انضمام  به  پنجاه میلیون ریال  به  یکباب مغازه پالک 71646 بخش 6 مقوم  ششدانگ 
به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  دادرسی  خسارات  کلیه 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم  قانونی و  کالسه فوق و طی تشریفات 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
طرفیت به  رجایی  محمدعلی  وکالت  به  میرمحمدصادقی  اصغر  دعوی  خصوص   در 
الزام خوانده ردیف اول به  نیا به خواسته  1- حمید میرمحمدصادقی 2- آفاق حبیبی 

باب مغازه پالک 71646 بخش 6  دانگ یک  تمامیت شش  و  انتقال سند رسمی همگی 
مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی شورا با بررسی محتویات 
پرونده نظر به اینکه حسب جوابیه استعالم شماره 7132/35 اداره ثبت اسناد و امالک 
اول به  لذا دعوی نسبت به خوانده ردیف  ثبتی موصوف در بازداشت می باشد  پالک 
کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی صادر ونسبت به خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:30585 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 11/221 کالسه پرونده: 93-603 شماره دادنامه: 767-93/10/30 تاریخ رسیدگی: 93/10/7
 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر میرمحمد صادقی
 – سرکوب  شهید  کوچه   – برق  اداره  روبروی   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  نشانی 
مجتمع طوطیان – واحد12 وکیل: محمدعلی رجایی نشانی خ چهارباغ عباسی – نبش خ 
سید علیخان – پاساژ میهن – طبقه دوم خواندگان: 1- حمید میرمحمد صادقی نشانی 
نیا نشانی  آفاق حبیبی  پالک29، 2-   – خ خوارزمی3- کوچه پرستار   – سپاهان شهر 
مجهول المکان خواسته: الزام خوانده ردیف اول به انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ 
مغازه پالک 59و2848/9 بخش 5 مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
اصغر میرمحمدصادقی به وکالت محمدعلی رجایی به طرفیت 1- حمید میرمحمدصادقی 
2- آفاق حبیبی نیا به خواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی سه دانگ از 
شش دانگ مغازه پالک 59و2848/9 بخش 5 مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی شورا با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب جوابیه استعالم 
شماره 7148/35 اداره ثبت اسناد و امالک پالک ثبتی موصوف در بازداشت می باشد لذا 
دعوی نسبت به خوانده ردیف اول به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد و به استناد 
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و نسبت به خوانده ردیف دوم 
به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای 
صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی 
از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:30586 شعبه 27 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/12-1483 دادنامه:  شماره   1096-93 پرونده:  کالسه   11/222
شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر قنبری نشانی اصفهان – شاهپور 
جدید – جنب باربری تابش – توکل تایر خوانده: مرتضی ابدال فرزند مصطفی نشانی 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اکبر قنبری به طرفیت آقای 
مرتضی ابدال به خواسته مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال وجه چک به شماره 211618 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
علیه  بانک محال  توسط  پرداخت  گواهی عدم  و  ید خواهان  در  بقای اصول مستندات 
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 
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 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 160/000 
تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا   )92/10/29( تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  و 
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 
می باشد.م الف:30589  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار محلی یادداشت

6
دوقایقراناصفهانیبهسپیدرودزدند

اولین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی اس��الوم آب های خروش��ان به منظور 
حضور موفق در مسابقات انتخابی المپیک ریو از امروز۱۵ بهمن ماه در رودخانه 
سپیدرود منجیل برگزار خواهد شد.این اردو تا ۲۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

منیره نصر و رکسانا رازقیان از اصفهان در این اردو حضور دارند.
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 مسابقات واترپلوی
 زیر 16 سال  استان

 یشنهاد  چینی ها
  به سانداکار اصفهانی

در دور برگشت مس��ابقات واترپلوی زیر ۱6 سال اس��تان تیم فوالدمبارکه 
سپاهان با نتیجه 3 بر 7 مغلوب میزبان خود، تیم انقاب شد..

علی پورسینا گفت: برگزاری مسابقات واترپلوی زیر ۱۲ ، ۱۴ و ۱6 سال استان 
اصفهان برنامه جامع و کاملی است  که بنده تا کنون برگزاری منظم چنین 
مسابقاتی را در رده های پایه دیده بودم و چنین مسابقاتی برای بازیکنان رده 

های سنی پایه فرصت مناسبی می باشد که خود را نشان دهند.
مربی تیم واترپلوی زیر ۱6 سال استان ادامه داد: امیدوارم چنین مسابقاتی 
ادامه داشته باشد چراکه در توسعه رشته واترپلو در استان اصفهان بسیار موثر 
است، در مسابقات کشوری کمتر از 7 تیم حضور پیدا می کنند اما در استان 
اصفهان تعداد تیم های شرکت کننده بیشتر  می باشد که این امتیاز خوبی 
محسوب می شود. مربی تیم واترپلوی زیر ۱6 سال استخر انقاب در پایان 
 گفت: امیدوارم س��همی در توسعه رشته واترپلو در اس��تان اصفهان داشته

 باشم. 

باشگاه چانگ چوان “کشور چین”  پیشنهادخود را برای جذب الهه منصوریان 
سانداکار اصفهانی تیم ملی بانوان ایران  به این ورزشکار  ارائه داد.

الهه منصوریان خصوص دعوتش از سوی باش��گاه چینی گفت:یانگ چانگ 
با توجه به ش��ناختی که از من دارد و نداشتن مهره مناسب در وزن  ۵۲ کیلو 
گرم پیشنهاد حضورم در این باشگاه از سوی ریاست باش��گاه آقای سو را به 

من ارائه داد.
وی افزود به شرط داشتن حجاب کامل در این مسابقات شرکت خواهم کرد که 
مورد موافقت باشگاه یانگ قرار گرفته. همچنین ایشان افزودند پس از مشورت 
با دکتر علی نژاد در صورت موافقت ایش��ان راهی چین خواهم شد . باشگاه 
چانگ چوان  از منصوریان خواسته تا  فروردین سال آینده در چین حضور یابد 

و با شروع اردیبهشت ماه در مسابقات آزاد کشور شرکت کند.
منصوریان خاطر نشان شدند این قرار داد یک ساله است

ذوب آهن در حال��ی امروز به مص��اف راه آهن می رود 
که از آخرین جدالش با این تیم در ورزش��گاه اکباتان 

خاطرات خوشی دارد.
دو تیم راه آهن و ذوب آه��ن در نوزدهمین هفته لیگ 
برتر از س��اعت ۱۵:3۰ امروز پنجش��نبه در ورزشگاه 
اکباتان ته��ران رو در روی ه��م ق��رار می گیرند. این 
دو تیم ک��ه در حال حاض��ر وضعیت کام��ًا متفاوتی 
دارن��د در حالی رو ب��ه روی هم ق��رار می گیرند که در 
 دی��دار رفت به تس��اوی ۲ ب��ر ۲ در اصفه��ان رضایت 

دادند.
 ذوب آه��ن هفت��ه گذش��ته در ادام��ه نتای��ج خوب 
خ��ود در هفته های اخی��ر پرس��پولیس را در اصفهان 
از پیش رو برداش��ت اما در س��وی دیگ��ر راه آهن در 
 اهواز حریف فوالد نش��د و با دس��ت خالی ب��ه تهران

 بازگشت.
راه آهن- ذوب، خاطرات خ�وش از آخرین 

جدال در اکباتان
آخرین باری که دو تیم در ورزشگاه اکباتان رو در روی 
هم ق��رار گرفتن��د روز ۲۲ فروردی��ن در آخرین هفته 
لیگ س��یزدهم بود که ذوب آهن موفق شد با تک گل 
اس��ماعیل میزبان خود را از پیش رو بردارد و در لیگ 
برتر باقی بمان��د. در آن بازی اگر ذوب آه��ن امتیاز از 
دست می داد راهی پلی آف لیگ برتر می شد و مصاف 
با تیم سوم لیگ دس��ته اول تعیین کننده بقای آنها در 
لیگ بود. حاال دقیقاً 3۰۰ روز از آن بازی می گذرد و دو 
تیم در حالی برابر هم قرار می گیرند که ش��رایط کامًا 
برعکس شده است و این راه آهن است که برای کسب 
امتیاز و ف��رار از انتهای جدول به دنب��ال پیروزی برابر 

ذوب آهن آماده است.
 ذوب آهن ب��ا این پی��ش زمینه و خاط��رات خوش از 
آخری��ن جدالش در ورزش��گاه اکباتان براب��ر راه آهن 
ق��رار می گیرد و بدون ش��ک ای��ن س��ابقه می تواند از 

 لح��اظ روحی به نفع ش��اگردان یحی��ی گل محمدی
 باشد.

راه آهن و دو محروم
ابراهی��م کریمی، مدافع وس��ط و س��یامک کوهنورد، 
هافبک راه آهن دو بازیکن ثابت این تیم هستند که به 
دلیل 3 اخطاره بودن بازی برابر ذوب اهن را از دس��ت 
داده اند و ش��اید این اتفاق بدترین خبر برای سرمربی 

جوان راه آهن باشد.
بازیکنان تماش�ایی: مس�عود حسن زاده- 

بهادر عبدی
مس��عود حس��ن زاده در بازی قبل برابر پرس��پولیس 
از روی نیمک��ت کار را آغاز کرد اما اواس��ط نیمه دوم 
از نیمکت بلند ش��د و ب��ا آمدنش به زمی��ن تک گل 3 
امتیازی را ب��رای ذوب آهن به ثمر رس��اند. او مثل هر 
بازی امید اول گلزنی ذوب آهن به ش��مار می رود و در 
س��وی دیگر بهادر عبدی، رهبر تیم نه چندان راه آهن 
 اس��ت که وظیفه س��نگینی در میانه می��دان بر عهده

 اوست.

کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در اقدام��ی جدید قصد 
دارد رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روس��یه 
را با رقابت های مقدماتی جام ملت  های آس��یا ۲۰۱۹ با 

یکدیگر ادغام کند.
کنفدراسیون فوتبال آس��یا در اقدامی جدید قصد دارد 
رقابت های مقدمات��ی جام جهانی ۲۰۱۸ روس��یه را با 
رقابت های مقدماتی جام ملت  های آسیا ۲۰۱۹ که هنوز 
مکان آن مشخص نیست را با یکدیگر ادغام کرده تا به 
این ترتیب با برگزاری یک رقابت گروهی، تیم های برتر 
حاضر در دور نهایی مقدماتی جام جهانی و حاضر در دور 

نهایی جام ملت  های آسیا مشخص شوند.
ب��ر همین اس��اس ۲۱ بهم��ن ماه س��ال ج��اری ابتدا 
قرعه کش��ی مرحل��ه نخس��ت رقابت ه��ا انجام ش��ده 
ت��ا ۱۲ تی��م آخ��ر رده بن��دی فیفا در ق��اره آس��یا در 
 دیدارهای پل��ی آف، حریف یکدیگ��ر را در این مرحله

 بشناسند.
در پایان این مرحله 6 تیم راه��ی دور دوم )مرحله اول 
گروهی( شده و به همراه 3۴ تیم دیگر در قاره کهن، ۸ 

گروه ۵ تیمی را تشکیل خواهند داد.
قرعه کشی مرحله دوم ۱۱ آپریل ۲۰۱۵ )۲۲ فروردین 
ماه ۹۴( خواهد ب��ود که البته محل قرعه کش��ی هنوز 

مشخص نشده است.
پس از انجام قرعه کشی و قرار گرفتن تیم ها در ۸ گروه ۵ 
تیمی، تیم های اول هر گروه به همراه ۴ تیم برتر دوم، ۱۲ 
تیم حاضر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی و مرحله 

نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را تشکیل می دهند.
  در پای��ان این رقابت ها ع��اوه بر اینک��ه ۱۲ تیم برتر 
راهی دور س��وم رقابت ه��ا )مرحل��ه دوم گروهی( در 
بخش مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روس��یه می ش��وند 
تا در ۲ گروه 6 تیمی به کار خود برای رس��یدن به جام 
جهانی ادام��ه دهند، همی��ن ۱۲ تیم خیل��ی زودتر از 
موعد مقرر و حدود 3 س��ال زودتر راهی جام ملت های 
آسیا ۲۰۱۹ خواهند شد تا به این ترتیب با توجه به ۲۴ 
تیمه شدن جام ملت ها در سال ۲۰۱۹ تکلیف ۱۲ تیم 
 دیگر برای حضور در این رقابت ها همچنان نامشخص 

باشد.
در این بین ۲۸ تیم باقی مان��ده از ۴۰ تیمی که از دور 
اول مرحله گروهی وارد رقابت ها شده اند، در یک رقابت 
گروهی جدی��د برای حض��ور در جام ملت های آس��یا 
۲۰۱۹ به مصاف هم می روند تا با مش��خص شدن ۱۲ 
تیم دیگر، در نهایت ۲۴ تیم برت��ر جام ملت ها در دوره 
جدید مشخص شوند. البته در صورتی که میزبان بعدی 
رقابت ها در جمع تیم های باقی مانده باش��د این تیم به 
صورت اتوماتیک وار راهی جام ملت ها شده و فقط ۱۱ 
تیم دیگر در نهایت شانس حضور در مرحله پایانی جام 

ملت ها را خواهند داشت.
در پای��ان ذکر این نکته ضروری اس��ت که ب��ا توجه به 
قهرمانی اس��ترالیا در جام ملت های آسیا این تیم قبل 
از قرعه کش��ی رقابت ها قطعاً از س��ید دو به سید یک 

خواهد آمد .

هم آورد راه آهن با ذوب آهن

ریل گذاري برای صعود به کورس
AFC تقدیم می کند؛ دو مسابقه با یک بلیت!

جابه جایی در انتظار برخی سیدها

درش��بی خاط��ره 
 اصغر
انگیزوبیادماندن��ی، قلندری

برحس��ب وظیف��ه 
ورسالت همیش��گی، همپای اعضای هیئت 
والیبال اصفهان، به دیدارمجید هژبرپورنابغه 

والیبال دهه ۴۰دیارزاینده رود شتافتیم
 ای��ن دیدارمعن��وی وصمیم��ی ب��ا حضور 
تیمور باجول رئیس، وغامحسین هژبرپور 
دبیرو تن��ی چن��د از رؤس��ای کمیته های 
مختلف هیئ��ت والیب��ال اس��تان اصفهان 
و پی��ش کس��وتان نام��ی )اواخردهه3۰تا 
اوای��ل ده��ه 6۰( نظیرپرویزپناهی،جال 
امجد، مه��دی منتظر،محمدعل��ی عقیق، 
جوادپرورش، هوش��نگ حق شناس،مهدی 
فط��وری واحمد طائب��ی درای��ام فرخنده 
دهه مب��ارک فجروبه منظ��ورارج نهادن به 
جایگاه واالی پیش کس��وتان و بزرگانی که 
از منزلت واحترام ویژه ای درجامعه ورزش 
برخوردارند ومتاس��فانه ب��ه خاطرکهولت 

س��ن وکس��التی که برآنها عارض گردیده 
 دربس��تر بیم��اری بس��رمی برن��د، صورت

 پذیرفت.
درای��ن دیدارک��ه بیش��تر جنب��ه عیادت 
داش��ت،تیمور باجول رئیس هیئت والیبال 
اس��تان اصفهان پس از دلجوئ��ی از مجید 
هژبرپور، یکی از قدیمی ترین والیبالیس��ت 
های نامی این اس��تان، طی سخنانی اظهار 
داش��ت: آقا مجی��د دریک خان��واده اصیل 
عشایری ش��هرفریدن که اکثرا با دامپروری 
وکش��اورزی امرارمع��اش م��ی کردند تولد 
یافته وبا آداب وس��نن قومی  پرورش یافته 
وباآش��نایی به خصیصه های ذاتی مردمان 
ایات، با مجاه��دت وپایم��ردی در به ثمر 
رساندن انقاب ش��کوهمند ایران اسامی 
مشارکت گسترده ای داشته وسهم بسزایی 

دارد.
باجول افزود: متاس��فانه بن��ده درآن زمان 
افتخارنداشتم درکنار آقا مجید بازی کنم اما 

ازاکثر همبازیهای وی ازجمله محمدعقیق 
ش��نیده ام  با وجودی که م��دت زمان بازی 
ایشان درتیم های آموزش��گاهی و منتخب 
اس��تان اصفهان، بیش از پنج � ش��ش سال 
نبوده، لیک��ن درهمین مدت کوت��اه وی با 
پرش��های بلنددرزدن اس��پک های قدرتی 
ازمهارت وتوانمندی بسیارباالیی برخوردار 
بود وبه طورکلی همگان براین باوربودند که 
وی با دیدی متفاوت ووالیبال��ی  متفاوت ، 
متمایز با سایر آبش��ارزن ها عمل می کرده 
وخیلی از ناظران معتقد بودن��د هژبر پور با 
چنان قدرتی اس��پک می زده ک��ه همواره 
درتیم مقابل ایجادرعب و وحش��ت  کرده و 
ه��راس دردل دریافت کنن��دگان تیم های 
حریف می افکنده اس��ت، تا ب��دان پایه که 
ترجیح می دادند خودرا از مسیرتوپ هایی 

که از سوی ایشان زده می شدکناربکشند!
درپایان این دیدار بسیارصمیمی ودوستانه، 
حاضران باصرف آش نذری که با سبزی های 

کوهی ارتفاعات فریدن توس��ط همس��رآقا 
مجید هژبرپورتدارک دیده شده بود،با اهداء 
لوح س��پاس وهدایائی که از س��وی هیئت 
والیبال تهیه ش��ده بود ازخدمات ارزشمند 
این والیبالیس��ت نامی اصفهان تجلیل شد 
وگرفتن عکس یادگاری دسته جمعی،پایان 
بخش این دیدار فراموش نش��دنی وخاطره 

انگیز بود.
 فرهنگ احترام به پیشکسوتان، 

باید درورزش احیاء شود!
مجی��د هژبرپور،والیبالیس��ت نامی وارزنده 
اصفهان، با وجود بیش ازهفتاد س��ال سن و 
کسالت با گشاده رویی وآغوشی بازپذیرای 
خبرنگارزاین��ده رود ش��د ودرنشس��تی 
اختصاصی با وی به گفت   و گو پرداخت وبه 
سئواالتی که بیشترپیرامون تفاوت والیبال 
س��ال های دور با والیبال ام��روز مطرح بود 

درکمال متانت وبزرگواری پاسخ داد.
هژبرپوردرابت��دا ب��ا نگاه��ی ک��ه ه��زاران 
رم��ز ورازدرآن نهفت��ه بود وسرش��ارازمعنا 
ومفه��وم ش��روع ب��ه صحب��ت کردوگفت 
: م��ن ورزش را بافوتبال آغاز ک��ردم اما به 
والیبال هم عاقه خاصی داش��تم و والیبال 
را ازمدرس��ه آغ��از ک��ردم وب��ا تی��م های 
آموزشگاهی درمس��ابقات کشوری شرکت 
داش��تم تا اینک��ه مرحوم محم��ود حریری 
مؤس��س ومدیر باش��گاه ش��اهین اصفهان 
که خدا رحمتش کندوروحش ش��اد باشد 
به خاطرپرش بلندوتبحری ک��ه دروالیبال 
داشتم بنده رابه عضویت تیم والیبال شاهین 
درآورد  و زیرنظرآقای پرویزپناهی دوس��ت 
عزی��ز ودیرینه ام ب��ه تمری��ن پرداختم که 
امش��ب با وجود دردش��دید درزانوهایشان 
ق��دم رنج��ه فرم��وده وب��ه اتف��اق س��ایر 
 پیشکسوتان ومس��ئولین والیبال به عیادتم 

آمده اند..
مجید هژبرپورک��ه به گواه پیش کس��وتان 
والیب��ال اصفه��ان بس��یار بلن��د پ��رواز 
بودوقدرتمن��د،در مقایس��ه والیبال س��ال 
های3۰و۴۰با والیبال امروزی عقیده داشت 
که والیبال ایران خیلی پیش��رفت کرده وبا 
علم روزپی��ش رفته وبا اس��تفاده از مربیان 

نامداروبا دانش دنیا مثل آقای والسکووتوجه 
ویژه دولت،مس��ئوالن مملکت��ی ومدیران 
باش��گاه های متمول به ای��ن ورزش دارند، 
درس��ایه مدیریت مردان عاشق و دلسوزی 
مانند حاج آقا یزدان��ی خرم و آقای داورزنی 
که ادامه دهنده راه رئیس قبلی فدراسیون 
هس��تندوهمچنین درپرتو زحمات مربیان 
توانمند شهرستانها، توانس��ته است از مرز 
آسیا بگذرد و درزمره تیم های مطرح جهان 
قراربگیرد اما با حرفه ای شدن برخی رشته 
های ورزش��ی ازجمله والیب��ال به عینه می 
بینیم که  تعصب وعشق به پیراهن باشگاهی 
وملی نسبت به گذشته تفاوت های فراوانی 
پیداک��رده اس��ت، وی تصریح ک��رد:درآن 
س��ال ها کمتر بازیکنی رامی ش��دیافت که 
درپای��ان هرمس��ابقه س��ینه پیراهنش به 
خاطر ش��یرجه هایی که می رف��ت پاره ویا 
کثیف نشده باش��د،ضمن اینکه هربازیکن 
موظف بود،ماهان��ه پنج تومان ش��هریه به 
باش��گاه بپ��ردازد وخودش کف��ش ولباس 
تمرین��ی را تهیه کند،به اس��تثنای مواقعی 
که درمسابقات رسمی ش��رکت می کردیم 
که می بایس��تی با لباس یکدست وهمرنگ 

باشگاه درعرصه رقابت ها حاضر می شدیم.
هژبرپور خاطر نش��ان کرد: درآن س��ال ها 
منتهای عشق هر بازیکن پیراهن باشگاهی 
وپوش��یدن پیراهن تیم ملی بود، اما من به 
خاطرش��غل کش��اورزی وکمک به کارهای 
زراع��ی ودام داری مرح��وم پ��درم ،مجبور 
ب��ه حض��ور فیزیک��ی درزادگاه��م فریدن 
ش��دم وبه همین دلیل عمر والیبالم در تیم 
منتخب اصفهان کم بودوبه تیم ملی هم راه 

پیدانکردم.
وی درپای��ان ب��رای تیم ملی درمس��ابقات 
جهان��ی آرزوی موفقیت بیش��ترکردوگفت 
امیدوارم ورزش��کاران، به ویژه ملی پوشان 
که سمبل والگوی جوانانمان هستند احترام 
به پی��ش کس��وتان ورزش را هم��واره مد 
نظرداشته باشند،ضمنا انتظاردارم مسئوالن 
ورزش کش��ور، با برنامه ریزی های اصولی 
دراحیای فرهنگ احترام به پیشکس��وتان 

ورزش کوشا باشند. 

دریک شب خاطره انگیز وبیادماندنی:

دیدارباهژبرپور،نابغهوالیبالدهه40اصفهان!

شهرضا
برگزاری مس��ابقات دوچرخه کوهس��تان با ش��رکت ۲۲ نفر از 
دوچرخه س��واران حرفه ای کوهستان بمناس��بت گرامیداشت 
دهه فجر در پارک آبشار از س��اعت ۱۵ لغایت 3۰/۱6 در مسیر 
ناهموار به مس��افت ۱۴ کیلومتر که به نفرات اول تاسوم جوایز 

نفیسی اهدا گردید .
میزبانی مسابقات لیگ واترپلو استان

برگزاری مسابقات ش��نای دختران  با همکاری اداره آموزش و 
پرورش در چهار رده سنی خردس��االن - نونهاالن - نوجوانان  و 
جوانان با شرکت ۱۲۰ نفر در اس��تخر دریای شهرضا بمناسبت 
دهه مبارک فجر که در پایان به نفرات اول تا سوم هر رده حکم و 

مدال ورزشی اهدا گردید.

خمینی شهر
هیأت دو و میدانی شهرس��تان خمینی ش��هر با همکاری اداره 
ورزش و جوانان شهرستان در نظر دارد به مناسبت ایام ا... دهه 
مبارک فجر انقاب اس��امی یک دوره مس��ابقه دو و میدانی به 
مسافت 3 کیلومتر در دو رده سنی زیر ۱7 سال و باالی ۱7 سال 

برگزار نماید.
برگزاری این مسابقه با همکاری فرماندهی انتظامی خمینی شهر 
- پلیس راهور خمینی ش��هر - جمعیت هال احمر شهرستان 

خواهد بود.
این مسابقه جمعه ،۱7 بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح ازمسیر میدان 

امام خمینی )ره( تا مجموعه ورزشی قدس صورت می پذیرد.
 تیران و کرون

برگزاری مسابقات بدمینتون ویژه پسران خردسال و کارمندان 
ادارت شهرستان

 هیات بدمینتون این شهرستان قصد برگزاری مسابقات تیمی 
بدیمنتون خردساالن استان اصفهان ویژه پس��ران را در تاریخ 

۹3/۱۱/۲۴ در ورزشگاه تختی سالن الزهرا را دارد.
 همچنین این شهرستان به مناس��بت گرامیداشت دهه مبارک 
فجر در روز دوشنبه مورخ ۱3/۱۱/۹3 با حضور 3۰ نفر اقدام به 
برگزاری مسابقات بدمینتون ویژه کارمندان ادارت  در دو نوبت 

صبح و بعدازظهر نمود.

 نجف آباد
 نجف آباد میزبان و نایب قهرمان مس�ابقات کونگفو 

استان
 به گزارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و جوانان بمناس��بت 
گرامیداشت دهه مبارک فجر مسابقات قهرمانی کونگفو استان 
اصفهان با حض��ور ۱۹۰ کونگف��و کار از ۱۲ تی��م در ۱۰ وزن و 
چهاررده سنی مورخ ۱۰/۱۱/۹3 در سالن ورزشی تربیت معلم 
ش��هید آیت نجف آباد برگزار گردید و نتایج ذیل حاصل ش��د ، 
همچنین در افتتاحی��ه این رقابتها با حض��ور طباطبائی رئیس 
اداره ورزش و جوانان و داودی رئیس هیأت کونگ فو  اس��تان از 

پیشکسوتان کونگ فو  شهرستان نجف آباد تجلیل بعمل آمد.
در مجموع تیمی : اول : اصفهان ، دوم : نجف آباد ، سوم : خمینی 

شهر
مراسم تجلیل از پیشکسوتان بسکتبال نجف آباد

 به گزارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و جوانان بمناس��بت 
گرامیداشت دهه مبارک فجر مس��ابقات چهارجانبه بسکتبال 
شهرستان با عنوان جام فجر با حضور تیمهای نجف آباد ، خمینی 
شهر ، ش��هرضا ، جوانان ذوب آهن اصفهان از مورخ ۱۰/۱۱/۹3 
در سالن ورزش��ی انقاب نجف آباد آغاز گردید که در بازی اول 
تیم خمینی شهر با نتیجه 6۰ بر۴۰ تیم نجف آباد را شکست داد 
، همچنین در افتتاحیه این رقابتها ب��ا حضور طباطبائی رئیس 
اداره ورزش و جوانان و صادق زاده رئیس هیأت بسکتبال استان 
 از پیشکسوتان بس��کتبال شهرس��تان نجف آباد تجلیل بعمل

 آمد.
اداره برق علویجه قهرمان مسابقات طناب کشی

بمناس��بت گرامیداشت سی و ششمین س��ال بهار آزادی و ایام 
اهلل دهه مبارک فجر مس��ابقات طناب کش��ی کارکنان دولت با 
حضور تیمهای اداره ب��رق علویجه ، ش��هرداری الف و ب نجف 
آباد ، اداره مخابرات نجف آباد بصورت دوره ای در سالن انقاب 
مورخ ۱3/۱۱/۹3 برگزار گردید که در نهایت تیمهای اداره برق 
علویجه ، شهرداری ب ، شهرداری الف به ترتیب مقام اول تا سوم 

را بدست آوردند.
مقام اول تیم اداره برق: )علی باقری ، علی عزیزی ، اکبر قندهاری 
، علی میرزائی ، محسن میرزائی ، حامد اسماعیلی ، سعید عزیزی 

به مربیگری علی باقری(
مقام دوم  تیم شهرداری ب : )علی ش��کرالهی ، مهدی باتوانی ، 
غامحسین سپیانی ، روح اله حسینی ، محمدحسین احمدی ، 

محمدرضا تمدن به مربیگری محمدرضا تمدن(
مقام سوم تیم شهرداری الف : ) قربان شکرالهی ، فرهاد صفدری 
، حسین بیگی ، علیرضا سورانی ، محسن شریفی ، سعید خزائلی 

به مربیگری ابراهیم رضائی(
مسابقات دارت کارکنان دولت 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بمناسبت ایام اله 
دهه مبارک فجر مسابقات دارت کارکنان دولت در بخش بانوان 
مورخ ۱3/۱۱/۹3 در سالن ش��هید حمله داری مجموعه انقاب 
بصورت دوره ای با حض��ور ۱۸ نفربرگزار گردی��د که در نهایت 
،نجمه کاظمی ، ناهید س��لمانزاده و فروغ فرقانی از بیمارستان 
فاطمه الزهراء )س(یزدانش��هر ب��ه ترتیب مقام اول تا س��وم را 

بدست آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان خانمها فردوس 
عسگرپور در رده جوانان وزن 6۸+ کیلو در بخش کمیته و  فرشته 
صالحی در رده نوجوانان وزن ۵۲ کیل��و در بخش کمیته مورخ 
۹/۱۱/۹3 در اردوی انتخابی تیم ملی که در خانه کاراته اصفهان 
برگزار گردید ش��رکت نمودند که در نهایت فردوس عسگرپور 

انتخاب شدند.
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اخبار کوتاه یادداشتیادداشت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد افتتاح شد
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد همزمان با سومین روز از دهه فجر انقالب اسالمی 

با حضور نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد همزمان با سومین روز از دهه فجر انقالب اسالمی با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، رئیس 
دانشگاه شهرکرد، مدیران و مسئوالن استانی و شهرستانی و دانشجویان افتتاح شد.

7

سیب زمینی به عنوان یک محصول راهبردی در چهارمحال 
و بختیاری، محصولی است که به دلیل نداشتن بازار فروش و 

امکانات فراوری در استان، در انبارها باقی مانده است.
عمده محص��ول س��یب زمینی چهارمح��ال و بختیاری در 
به��ار کاش��ته و در پایی��ز وارد ب��ازار می ش��ود و هرس��اله 
سیب زمینی کاران به امید س��ودآوری بیشتر عملکرد تولید 
خود را در واحد سطح ارتقاء می دهند، به طوری که متوسط 
تولید بین 30 ت��ا 35 تن در هکتار متغیر اس��ت و در بعضی 
زمین های کشاورزی به 80 تن در هکتار هم می رسد، اما پس 
از برداش��ت محصول بدون خریدار بر روی دست کشاورزان 

باقی می ماند.
چهارمحال و بختیاری با س��طح زیر کش��ت چه��ار هزار و 
500هکتار و تولید س��االنه 138هزار تن سیب زمینی، پس 
از اس��تان های اردبیل، اصفهان، همدان، کرم��ان، فارس و 

کردستان قرارگرفته است.
عمده کشاورزان سیب زمینی کار این استان خرده مالکانی اند 
که در زمین های یک یا دو هکتاری سیب زمینی می کارند، 
بنابراین محصول کمتری تولید می کنند و قادر به درجه بندی 
و بس��ته بندی محصول خود نیس��تند؛ درنتیجه به راحتی 
نمی توانند محصول خود را به فروش برسانند و این امر باعث 
می شود تولیداتشان را یا ارزان تر به دالالن بفروشند و یا اینکه 

محصولشان در انبارها بماند.
یک نماینده بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 

محصوالت کشاورزی استان ازجمله سیب زمینی و لوبیا به 
دلیل سردسیر و مرتفع بودن منطقه، دیرتر از سایر محصوالت 

کشاورزی استان های دیگر وارد بازار می شود.
رس��ول کوهیان افضل روز پنجشنبه در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری افزود: 
سیب زمینی استان به دلیل ایزوله بودن زمین ها ازنظر کیفیت 

برای بذر، خوراک و صادرات حرف اول را می زند.
وی گفت: چهارمح��ال و بختیاری آخرین نقطه برداش��ت 
سیب زمینی است و ساالنه بیش از نیمی از سیب زمینی های 

برداشت شده در این استان در انبارها باقی می ماند.
کوهیان افضل اظهار ک��رد: کم بودن تعداد انبارهای س��رد 
مناسب در هر منطقه یکی از مش��کالت سیب زمینی کاران 
استان است که هر کشاورز برای حمل محصول سیب زمینی 

تا انبار سرد هزینه زیادی می پردازد.
رییس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری نیز 
از افزایش حدود20 هزارتنی برداشت سیب زمینی در سال 
زراعی جاری در استان نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد.

رستم غیبی بابیان اینکه بطورمتوسط 35 تن سیب زمینی 
از هر هکتار زمین در استان برداشت می شود، اظهار داشت: 
امسال بیش از165هزار تن از این محصول در استان برداشت 

شد.
وی نیاز خوراکی استان به سیب زمینی را حدود 40 هزار تن 
عنوان کرد و افزود: 20 هزارتن ای��ن محصول نیز به صورت 

سیب زمینی بذری برای کشت س��ال آتی استفاده می شود 
و مابقی آن نیاز به بازاریابی و صادرات به اس��تان های دیگر 

را دارد.
وی بابی��ان اینک��ه این اس��تان ازنظر س��طح زیر کش��ت 
س��یب زمینی رتب��ه دهم کش��ور رادار اس��ت، ادام��ه داد: 
س��یب زمینی چهارمحال بختیاری نسبت به سایر استان ها 
ازنظر بیماری و آفات ایزوله اس��ت و این استان ازنظر تولید 
 س��یب زمینی بذری نی��ز از اس��تان های منبع محس��وب 

می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان ادامه داد: به منظور 
افزایش سطح زیر کشت و کیفیت س��یب زمینی استان، در 
س��ال زراعی جاری 400تن غدد سیب زمینی با هماهنگی 
وزارت جهاد کشاورزی توسط کشاورزان استان از کشورهای 

هلند و آلمان وارد چهارمحال بختیاری شد .
غیبی گفت: برای کوتاه مدت و رفع مشکل سیب زمینی کاران، 
تعاون روستایی استان باید سیب زمینی را به صورت توافقی 

خریداری کند.
مع��اون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری نیز 
در این نشس��ت گفت: خرید توافقی س��یب زمینی توسط 
تعاون روستایی یک راه حل کوتاه مدت و همچنین حمایت 
از س��رمایه گذاران بخ��ش صنای��ع تبدیل��ی از برنامه های 
 بلندمدت در راس��تای رفع مش��کالت س��یب زمینی کاران

 است.
اسماعیل عامری گلس��تانی افزود: در راستای رفع مشکل، 
س��یب زمینی کاران باید بحث تنظیم بازار قوی تر و اتحادیه 
و تشکل های کشاورزی را فعال کنند.وی گفت: تولیدکننده 
باید بازار محصول خود را پیدا و زمین��ه افزایش صادرات را 

فراهم کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: 
هرساله کش��اورزان در بخش محصوالت کشاورزی استان 
با این موض��وع مواجه اند.جواد رادمنش اف��زود: بحث تولید 
بر عهده کش��اورزان و تنظیم و تج��ارت، بازاریاب��ی باید با 
همیاری مسئوالن انجام ش��ود و بخش تجاری حامی تولید 
داخل باش��د.وی گفت: باید با حمایت از کش��اورزان، دست 
 دالالن را از طریق تعاونی ها و همچنین بخش دولتی کوتاه

 کنیم.
به گ��زارش ایرن��ا، در ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش 
خصوص��ی چهارمح��ال و بختی��اری درب��اره مش��کالت 
 پیمانکاران و مشکالت سیب زمینی کاران بحث و گفت وگو

 شد.

سیاست حمایتی برای خرید توافقی

همیاری تعاون روستایی  استان  با سیب زمینی کاران
 نماینده ولی فقیه

 در چهارمحال و بختیاری:

۴۰ مسجد در مناطق محروم 
افتتاح می شود

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری از 
تکمیل و افتتاح 40 مسجد در مناطق محروم استان 

در نیمه نخست سال ۹4 خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام با اشاره 
به روند مطلوب س��اخت مس��اجد این شهرستان، 
اظهار داش��ت: 40 مس��جد، نیمه نخست سال ۹4 

در مناطق محروم استان تکمیل و افتتاح می شود.
وی با سفر به آلیکوه و شهرک کوران آباد از نزدیک 
در جریان روند ساخت مس��اجدی که اعتبار آن از 
سوی مقام رهبری برای س��اخت و تکمیل مساجد 
نیمه تم��ام در مناطق مح��روم تخصیص یافته بود، 

قرار گرفت.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در سفر 
به این شهرس��تان به بررسی مش��کالت فرهنگی، 
ساخت حوزه علمیه و وضعیت مساجد و خانه های 

عالم این منطقه پرداخت.
 نکونام  با حضور در روس��تای لپت، از روند ساخت 
ش��هرک ولی عصر)عج( که از مصوبات س��فر مقام 
معظم رهبری در سال 71 به این منطقه بوده است، 
بازدید و بر لزوم همکاری تمام دستگاه ها در راستای 

تسریع و بهره برداری از این شهرک تأکید کرد.
وی از مس��اجد و طرح های ساخته ش��ده توس��ط 
بنی��اد برک��ت زیر نظ��ر س��تاد اجرای��ی حضرت 
ام��ام خمین��ی)ره( در روس��تای دورک علی��ا و 
تبرک علی��ا بازدید ک��رد و در جمع م��ردم ضمن 
تبری��ک فرارس��یدن دهه فج��ر انقالب اس��المی، 
خاطرنش��ان ک��رد: انق��الب اس��المی ب��رای 
 حف��ظ اس��المیت و دین م��داری ش��کل گرفته

 است.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری با 
تأکید ب��ر اینکه نماین��دگان رهبری در اس��تان  ها 
هیچ گونه مس��ئولیت اجرائ��ی در کش��ور ندارند، 
گفت: ش��ما از مطالبه گری خس��ته نش��وید ما نیز 
مطالبات و درخواست های شمارا به صورت مستمر 
از مسئوالن اس��تانی و کش��وری مطالبه می کنیم 
ام��ا مس��ئولیت و وظیفه اصل��ی ما این اس��ت که 
دست ش��مارا در دست اس��الم و ارزش  های دینی 
 قرار داده و فرهن��گ دینی را در جامع��ه زنده نگه

 داریم.

 مرکز درمان ناباروری در استان 
راه اندازی می شود

نماینده م��ردم فارس��ان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: تا پایان سال ۹4 مرکز درمان ناباروری استان چهارمحال 
و بختیاری راه اندازی می شود.حمیدرضا عزیزی فارسانی در آیین افتتاح 
دانشکده دندانپزش��کی چهارمحال و بختیاری در چالشتر اظهار کرد: 
برای تکمیل و افتتاح این دانشکده دندانپزشکی نمایندگان این استان 

تعامل و همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.
وی افزود: تحول نظام سالمت در کشور و ارتقای شاخص های بهداشتی 
و درمانی مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در مدت زمان فعالیت خود 
بوده است.عزیزی فارسانی بیان داشت: مشارکت مردم در اجرای امور و 
همکاری آن ها با مسئوالن زمینه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده 
را فراهم می کند.نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تا پایان س��ال ۹4 مرکز درمان ناباروری استان 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.وی تصریح کرد: خودمراقبتی، 
رجوع به موقع به پزشک، تغذیه و ورزش از راه های پیشگیری از ابتال به 

انواع بیماری ها است.

  اعمال تخفیف برای جرایم ناشی
 از پرداخت آب بهاء در استان 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمح��ال و بختیاری از 
اعمال تخفیف ویژه به جرایم ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط حق 
بهره برداری زمین، آب بها و خدمات به مناسبت دهه مبارک فجر در این 
استان خبر داد.رضا گنجی اظهار کرد: اعمال تخفیفات ویژه به جرایم 
ناشی از عدم پرداخت به موقع اقس��اط حق بهره برداری زمین، آب بهاء 
و خدمات توسط شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری همزمان با دهه فجر در نظر گرفته شده است.وی تصریح کرد: 
با توجه به محدودیت زمانی برای اختصاص تخفیفات در نظر گرفته شده 
ضروری است که واحدهای صنعتی در مهلت مقرر نسبت به استفاده از 

این امتیازات اقدام کنند.

 اولین سینمای سیار مردمی کشور
 در شهرکرد فعال شد

در سومین روز از دهه فجر نخس��تین سینما سیار مردمی کشور عصر 
سه شنبه توسط دبیرخانه جش��نواره عمار در شهرکرد فعال شد.دبیر 
اجرایی جش��نواره عم��ار در چهارمحال بختیاری در آیین گش��ایش 
این سینمای سیار گفت: این سینمای س��یار با همکاری شورای شهر 
شهرکرد، سازمان اتوبوس��رانی و دبیرخانه جش��نواره عمار راه اندازی 
شده است.سید سراج الدین جزایری افزود: این سینمای سیار در یک 
دستگاه اتوبوس فعال شده و پنج ایس��تگاه فیلم در شهر در مسیرهای 
میدان دانش، میدان معلم، ترمینال آزادی، دانشگاه شهرکرد و سه راه 
سینما برای آن در نظر گرفته شده است.وی گفت: در این سینما اتوبوس 
صبح ها با هماهنگ��ی اداره کل آموزش وپرورش از س��اعت 8 صبح تا 
13 دانش آموزان و از ساعت 14:30 دیگر اقشار می توانند به تماشای 

فیلم های پنجمین جشنواره فیلم عمار بنشینند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/9/12-1480 دادنامه:  شماره  پرونده:1098/93  کالسه   11/223
شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر قنبری نشانی اصفهان – شاهپور 
جدید – جنب باربری تابش – توکل تایر خوانده: مرتضی ابدال فرزند مصطفی نشانی 
نظریه  اخذ  پرونده و  به محتویات  با عنایت  مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
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 
اکبر قنبری به طرفیت مرتضی ابدال به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه دو 
فقره چک به شماره های 1- 211633و2-211634 عهده بانک سپه 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 
و مستندات  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  و مستندات  دعوی  قابل 
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 
چهل و دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 170/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ 92/11/29و92/12/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:30591 شعبه پنجم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/12-1482 دادنامه:  شماره   1097/93 پرونده:  کالسه   11/224
 – اصفهان  نشانی:  قنبری  اکبر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  پنجم  شعبه 
شاهپور جدید – جنب باربری تابش – توکل تایر خوانده: مرتضی ابدال فرزند مصطفی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
به  قنبری  اکبر  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید. 
به  چک  وجه  42/000/000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ابدال  مرتضی  آقای  طرفیت 
شماره های 211635-211632 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
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 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون 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 )93/2/5-92/10/29( 
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 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:30593 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/225 شماره دادنامه: 9309970351301375 شماره پرونده: 9309980351300477 
شماره بایگانی شعبه: 930535 خواهان: امیر جعفری فرزند احمد با وکالت ندا براتی به 
نشانی اصفهان – سه راه سیمین – خ سهروردی – خ باغ زیار – کوی سید عظیم – ک 
نوبهار – پ132 – ط4- 14113 خوانده: مظاهر امیری رامشه فرزند مختار به نشانی 
ک شهید سید جواد حسینی خواسته:   – کلمان  محله   – خ جی   – اصفهان  شهرستان 
با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  از  دادگاه  گردشکار:  مطالبه 

استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی امیر جعفری با وکالت ندا براتی به طرفیت مظاهر امیری رامشه به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 734892 مورخ 93/2/25 به مبلغ دویست 
میلیون ریال بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
عدم  گواهی  و  ابرازی خواهان  مستندات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده 
را ایجاب می نماید و خوانده به آدرس بانکی خود شناسایی نشده است لذا دادگاه دعوی 
آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دادگاه  علیهذا  تشخیص  وارد  را  خواهان 
دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و یکصد و شصت هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید چک 93/2/25 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:30594 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 1709-93/10/21 مرجع رسیدگی:  پرونده: 1149/93 شماره  11/226 کالسه 
 – اصفهان  نشانی:  الهی  روح  سعید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
خ محتشم   – اتفاق2 وکیل: رضا نعمتی نشانی: اصفهان  خ 16 سنگبری   – محمودآباد 
خوانده:  واحد5  ط3-   – اجالس  ساختمان   – بانک  پست  روبروی   – کاشانی)دقیقی( 
مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  حسینعلی  فرزند  هاشمی  حاجی  غالمرضا 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
آقای غالمرضا حاجی هاشمی  به طرفیت  اللهی  آقای سعید روح  در خصوص دعوی 
-086091/30 شماره های  به  چک  وجه  ریال   47/200/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به   086085/59-086084/22
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 
نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون و دویست 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تا تاریخ اجرای حکم  تاریخ سررسید چک موصوف )90/10/30-90/11/5-90/7/30( 
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 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:30595 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/227 شماره دادنامه: 9309970351301589 شماره پرونده: 9309980351300493 
شماره بایگانی شعبه: 930553 خواهان: آقای محمدحسین نصراصفهانی با وکالت آقای 
بین فرعی3و4 شرقی   – خ فردوسی   – به نشانی شاهین شهر  مجتبی شفیعی علویجه 
خواسته ها:  مجهول المکان  نشانی  به  گالبی  محسن  آقای  خوانده:  بیت  اهل  مجتمع   –
1- تایید فسخ قرارداد)مالی( 2- استرداد مال)منقول( سوناتا گردشکار: دادگاه با توجه 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی محمدحسین نصراصفهانی با وکالت مجتبی 
شفیعی به طرفیت محسن گالبی به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 92/6/25 در 
از شرط ضمن عقد و  به علت تخلف خوانده  خصوص یک دستگاه خودروی سوناتا 
استرداد خودروی مورد معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه 

به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه در قرارداد مذکور قید شده در 
صورت عدم وصول وجه چک شماره 617417 مورخ 92/7/27 به مبلغ یک میلیارد و 
سی میلیون ریال بانک سپه معامله فسخ می گردد و خودرو به فروشنده مسترد گردد 
و با توجه به اینکه در خصوص چک مذکور در سررسید گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه صادر گردیده است و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
آگهی در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا 
قانون  10و219  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519  مواد  استناد  به  دادگاه 
مدنی حکم به تایید فسخ قرارداد عادی مورخ 92/6/25 و محکومیت خوانده به استرداد 
انتظامی 382و87ایران13  به شماره  خودروی سواری سوناتا مدل 2008 سفید رنگ 
مذکور در قرارداد و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و نود 
صادر  خواهان  حق  در  وکیل  حق الوکاله  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
قابل واخواهی  ابالغ  از  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس   و 
دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  همین  در 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:30596 طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

11/228 شماره دادنامه: 9309970351301595 شماره پرونده: 9309980351300492 
وکالت  با  نصراصفهانی  محمدحسین  آقای  خواهان:   930552 شعبه:  بایگانی   شماره 
آقای مجتبی شفیعی علویجه به نشانی شاهین شهر – خ فردوسی – بین فرعی 3و4شرقی 
خواسته ها:  مجهول المکان  نشانی  به  گالبی  محسن  آقای  خوانده:  بیت  اهل  مجتمع   –"
1- تایید فسخ قرارداد)مالی( 2- استرداد مال)منقول( مگان گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی محمدحسین نصراصفهانی با وکالت مجتبی شفیعی به 
طرفیت محسن گالبی به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 92/6/25 در خصوص 
استرداد خودروی  و  عقد  از شرط ضمن  تخلف  علت  به  مگان  دستگاه خودروی  یک 
محتویات  به  توجه  با  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  معامله  مورد 
 پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه در قرارداد مذکور قید شده در صورت عدم 
وصول وجه چک شماره 617417 مورخ 92/7/27 به مبلغ یک میلیارد و سی میلیون 
ریال بانک سپه معامله فسخ می گردد و خودرو به فروشنده مسترد می گردد و با توجه 
به اینکه در خصوص چک مذکور در سررسید گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
آگهی  نشر  از طریق  وقت رسیدگی  ابالغ  علیرغم  و خوانده  است  گردیده   علیه صادر 
در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه 
مدنی  قانون  10و219  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519  مواد  استناد  به 
استرداد  به  خوانده  محکومیت  و   92/6/25 مورخ  عادی  قرارداد  فسخ  تایید  به   حکم 
734د59- انتظامی  شماره  به  مدادی  نوک  رنگ   2006 مدل  مگان  سواری  خودروی 

ایران53 مذکور در قرارداد و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
تجدید دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  آن ظرف  از  پس  و  دادگاه   همین 

عمومی  دادگاه   13 شعبه  رئیس  طاووسی  می باشد.م الف:30597  اصفهان  استان  نظر 
حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1678 دادنامه:  شماره   1248/93 پرونده:  کالسه   11/229
شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفی قانیان سبدانی به نشانی 
اصفهان – خ امام خمینی – خلیفه سلطانی – شهرداری مارچین – فلکه سردار جوادی 
با  مجهول المکان  نشانی  به  احمدی  خوانده: رضا  کوچه  انتهای  خیام16-  بست  بن   –
و  اعالم  را  ختم رسیدگی  اعضا شورا  نظریه مشورتی  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی مصطفی قانیان 
سبدانی به طرفیت رضا احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه حواله 
شماره 085215 عهده موسسه قرض الحسنه عاشقان حسین به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 

از سوی موسسه قرض الحسنه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و  در مطالبه وجه خواسته دارد و 
دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه 
که  وصول  تاریخ  تا   90/5/17 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. ضمنًا قرار تامین خواسته به شماره دادنامه 
1315-93/8/17 در همین شعبه صادر گردیده است.م الف:30598 شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/30-1490 دادنامه:  شماره   835-93 پرونده:  کالسه   11/230
کروندی  مظاهری  امیرحسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  یازدهم  شعبه 
نشانی:  نژاد  هاشمی  سام  وکیل:  تیراژه  مبل   – شرقی  شریف  خ   – اصفهان  نشانی: 
اکبر  خوانده:  واحد8  طبقه4-   – امیر  ساختمان   – شمالی  صدوق  شیخ  خ   – اصفهان 
به محتویات پرونده و اخذ  با عنایت  نصیریان نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
امیرحسین  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل  قاضی شورای  رای  مینماید.  رای 
مظاهری کروندی با وکالت سام هاشمی نژاد به طرفیت آقای اکبر نصیریان به خواسته 
رفاه  بانک  عهده  به   224647 شماره  به  چک  وجه  ریال   27/500/000 مبلغ  مطالبه 
کارگران 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 به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )92/12/20( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و 
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 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:30599 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/239 شماره دادنامه: 9309970353101440 شماره پرونده: 9309980365700609 
به نشانی  نیکخواه  بایگانی شعبه: 930420 شاکی: آقای عباسعلی رزاقدوست  شماره 
متهم:  زنگ3   – رزاق  –مجتمع  ابوریحان  مهدکودک  جنب  ک ساحل12-   – برازنده  خ 
آقای افشین قناعت نشانی ندارد اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای افشین قناعت فرزند حسن دائر بر خیانت در امانت 
نیکخواه  دوست  رزاق  عباسعلی  آقای  شاکی  به  متعلق  پیکان  وانت  خودرو  به  نسبت 
موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان از توجه به 
محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات شهود در مرحله تحقیق و عدم حضور 
متهم و عدم ایراد دفاعی از ناحیه متهم و نوشته عادی فی مابین طرفین و سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز است و به استناد ماده 674 
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری 
محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان میباشد. 30560 دویستی دادرس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 



سالمت 

-318

-614

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام على عليه السالم :
گشاده رویی تو نشانگر بزرگوارى و کرامت 

نفس توست.

 پنجشنبه  16 بهمن    1393 |  15 ربیع الثانی    1436
 شمار ه 1513   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1513  FEB 5  ,2015 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

پوست نوزاد را دریابيد !
دیدن پوس��ت خش��ک و ترک خورده نوزاد که جای 
خ��راش و کندگی ه��م روی آن باقی مان��ده، صحنه 

دوست داشتنی و خوشحال کننده ای نیست.
چه کسی گفته پوست بچه ها همیشه لطیف و شاداب 
است و هیچ مشکل پوستی ای برایشان پیش نمی آید؟ 
اگر این طور بود که هیچ کودکی، خش��کی و التهاب 
پوست را تجربه نمی کرد و قرمزی و ضایعات پوستی 
روی بدن و صورتش دیده نمی شد. در حالی که خیلی 
از بچه ها را با پوست هایی قرمز و ملتهب می بینیم که 
حتی شاید جای چنگ زدن ها و کندن قسمت هایی 
از پوست شان هم روی دست و صورت شان باقی مانده 
باشد. در حقیقت، نوزادان و ش��یرخوارانی که پوست 
شان دچار خارش می شود و نمی توانند بدرستی این 
احس��اس خارش را برطرف کنند، ب��ه محض این که 
قدرت واکنش نسبت به این حس را پیدا کنند، شروع 
خواهند کرد به کندن پوست و چنگ زدن به صورت 
و بدن شان. متخصصان پوس��ت و مو نیز با تائید این 
مطلب می گویند اگزمای سرشتی یا آتوپیک یکی از 
انواع اگزماهای پوستی اس��ت که می تواند در دوران 
نوزادی و شیرخوارگی نمایان شود و بچه ها را در این 

سنین درگیر می کند.
دکتر احس��انی، متخصص پوس��ت و مو درب��اره این 
مشکل پوستی در دوره نوزادی و شیرخوارگی توضیح 
می دهد: اگزما یک بیماری پوستی است که به شکل 
های مختلف بروز می کند و عوامل متفاوتی هم دارد. 
در این میان اگزمای آتوپیک یا اگزمای سرشتی یکی 
از انواع اگزماس��ت که بخصوص در نوزادان و کودکان 

مشاهده می شود. 
پوست ملتهب؛ لپ های قرمز

انگار همیشه عادت کرده ایم پوست بچه ها را لطیف و 
شاداب ببینیم و برای همین هم تصور این که کودکی 
دچار اگزما ش��ود، کمی برایمان سخت است، اما این 
مش��کل پوس��تی که میان کودکان و نوزادان رخ می 
دهد، با عالئمی در این س��نین نمایان می ش��ود. آن 
طور که دکتر احس��انی درباره این نشانه ها می گوید 
بچه هایی که دچار این نوع اگزما می شوند، لپ های 
شان قرمز ش��ده، پوست ش��ان ملتهب و خشک می 
شود و بر همین اس��اس زمینه خارش در پوست آنها 

به وجود می آید.
اگر می گویید کودکان که نمی توانند احساس خارش 
را بیان کنند یا توانایی از بین بردن آن را ندارند، باید 
بدانید به گفته این پزشک متخصص، ممکن است تا 
سه یا چهار ماه پس از تولد هنوز قدرت واکنش نشان 
دادن نسبت به احساس خارش ایجاد نشده باشد، اما 
از سه یا چهار ماهگی به بعد، شیرخواران برای از بین 
بردن احساس خارش به پوس��ت بدن و صورت شان 
چنگ می زنند و برای همین می توانند این ضایعات 

پوستی را هم دچار حالت کندگی و زخم کنند.

محمد س��لیمیان، رییس شورای اس��المی زرین شهر به 
مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران و ایام اهلل دهه مبارک فجر پیام تبریکی صادر کردند.

متن پیام بدین شرح است:
خدای بزرگ را ش��اکریم که توفیق مرحمت فرمود تا در 
پرتو رهبری پیامبرگونه آن امام عزیز و س��فر کرده و آن 
معمار کبیر انقالب و رهبر عزیز انقالب، ۳۶ س��ال همراه 
با عزت و س��رافرازی را طی نموده ای��م و در حال فتح قله 
های بلند پیش��رفت و تعالی کش��ور عزیزمان هس��تیم.
مردم با بصیرت ایران اس��المی که در پایبن��دی به عهد 
و پیمان س��رآمد روزگار هس��تند، قطعاً صدها بهمن را با 
همین پایداری در ایمان و عمل در کت��اب تاریخ انقالب 
ورق خواهند زد تا این حرکت الهی به صف صاحب اصلی 

انقالب حضرت مهدی)عج( گره بخورد.
امروز در هر بخش از ایران اسالمی زنان و مردان فداکار و 
استوار و فرزندان آینده سازش کمر همت به آبادانی کشور 
بسته اند و این ویژگی بارز انقالب ماست که خودباوری را 

به همه اقشار ملت و سطوح جامعه هدیه داده است.
انقالبي که ارزش هاي نو را به جوامع بش��ري عرضه کرد 
و چنانکه امام خمین��ي)ره( در کالم گوهرباري فرمودند: 
»این انقالب بای��د به خارج از مرزه��اي جغرافیایي ایران 
صادر شود«، امروز جهان ش��اهد آن است که کالم بنیان 
گذار کبیر انقالب اسالمي، با زعامت مقام معظم رهبري 

)مدظله العالی( به ثمر نشس��ته و انقالب ایران در بین 
سایر ملل )چه در کشورهاي اسالمي و چه غیر اسالمي( به 
عنوان یک الگوي عیني، موجي از بیداري را در مقابل حکام 

مستبد و نظام سلطه به راه انداخته است.
طي گذش��ت سي و ش��ش س��ال از عمر پربرکت انقالب 
اسالمي، کشور، یش��رفت هاي چشمگیري را تجربه کرده 
است، از این رو دش��منان این نظام نیز که همواره تالش 
کرده اند ت��ا با ان��واع توطئه ه��ا، دسیس��ه ها و تحریم ها، 
تأثیرگذاري ایران اس��المي را در عرص��ه تحوالت جهاني 
تضعیف کنند، اینک دور جدی��دي از توطئه ها و تبلیغات 
خود در قال��ب تحریم هاي اقتصادي، علی��ه نظام مقدس 
جمهوري اس��المي را با هدف دلس��رد کردن مردم آغاز 
کرده اند. اما این ملت همواره در ش��رایط سخت و با درک 
و ش��ناخت حقیق��ي از تح��والت جهان��ي و تالش هاي 
ش��یطاني جبهه باط��ل، محک��م و اس��توار در دف��اع از 
 ارزش هاي اس��المي و آرمان هاي انقالبي خود ایس��تاده

 است.
اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از همکاران عزیزم  و 
مردم شریف، انقالبی، والیی و ش��هید پرور زرین شهر که 
افتخار خدمت رسانی خود در شورای اسالمی را به اینجانب 
عطا نموده اند، س��ی و شش��مین بهار آزادی را بر همگان 
تبریک و تهنیت می گویم و از خداوند متعال خواهانم به 
ما توفیق خدمت رسانی صادقانه دهد تا در قیامت مایه ی 
سرافرازی خود، امام، شهدا و انبیا و صلحا به ویژه امام زمان 
)عج( باشیم و از شما همشهریان عزیز تقاضا دارم همچون 
س��ال های گذش��ته با حضور پرش��ور در کنار مسئولین 
خدمتگزار خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امس��ال هم مایه 
افتخار ش��هدا و ش��هر خود باش��یم و هم مشت محکمی 
بر ده��ان هتاکان و یاوه گویان مس��تکبر بزنی��م و به آنها 
بفهمانیم که ما در همه حال و تحت هر شرایطی پشت سر 
ولی فقیه خود و در وسط میدان حضور داریم و نمیگذاریم 
 خدشه ای به حیثیت اس��الم و جمهوری اس��المی وارد

 شود.

جواد جمالی، شهردار زرین شهر طی پیامی سی و ششمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه مبارک فجر را 

تبریک گفت متن پیام بدین شرح است:
در بهمن ۵۷، دریچه ای از رحمت جاودان الهی بر س��رزمین 

مقدس ایران گشوده شد؛ هدیه ای سراسر نور و امید
این روزها ، روزهایی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت 
بزرگ ماست ، روزهای پیروزی انقالب اسالمی است ؛ انقالبی 
که رس��اترین فریاد تاریخ ، یعنی امام امت ، آن را رهبری کرد 
و به فرجام رس��اند و برای حفظ آن ، با تمام وجود تالش کرد. 
انقالبی که مبتنی بر بینش عمیق توحی��دی و الهام گرفته از 
انقالب سرخ عاشورای حس��ینی بود ، که در آن عده ای قلیل 
، با اعتقادی وسیع و راس��خ ، نیروهای کفر و باطل را شکست 
دادند و چشم قدرتمندان را خیره ساختند.دهه مبارک فجر، 
تجلی شکوهمند حماسه و س��رافرازی ملتی است که در عصر 
اسارت انس��ان با انقالب اس��المی خویش، صفحه ای زرین را 
در تاریخ حیات آدمی گش��ود و فریاد خ��دا خواهی، معنویت، 
 آزادی و اس��تقالل را در گ��وش و جان جهانی��ان طنین انداز

 کرد.
انقالب اسالمی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی 
به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیش��ه در صحنه ایران 
اس��ت. طلیعه رهایی انس��انیت از خودکامگی و استبداد ستم 
شاهی به رهبری فرزانه ای است که اندیشه ای جز عزت اسالم 

در سر نداشت.
امروز کش��ور عزیزمان ایران به برکت خون ش��هدای انقالب 
و هشت س��ال دفاع مقدس، قله های بلند پیش��رفت و تعالی 
را فتح ک��رده و انقالب  اس��المی سرچش��مه تح��ول و تعالی 
در منطق��ه گردی��ده و به الگوی��ی موفق برای ملته��ای آزاده 
 در مس��یر آزادی خواه��ی و احی��ای هویت اس��المی تبدیل

 شده است.
ش��هرداری زرین ش��هر به منظور ارج نهادن به مردم والیی و 
انقالبی و پیروی از آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در بیش از س��ه دهه از گذشت انقالب توفیق 
خدمتی صادقانه و اج��رای پروژه های عمرانی بیش��ماری در 
راس��تای فراهم آوردن رفاه ش��هروندان و آبادانی این ش��هر 
و دیار داش��ته و امیدواریم در س��ال هایی که پی��ش رو داریم 
خدمتگزارانی دلسوز و متعهد برای مردم زرین شهر و البته با 
همکاری و وحدت خود آنها همچنین مسئولین باشیم تا بتوانیم 

شهری درخور و الیق این مردم والیی و انقالبی داشته باشیم.
اینجان��ب به نوبه خود و ب��ه نمایندگی از طرف کلیه پرس��نل 
زحمت کش شهرداری زرین شهر س��ی و ششمین سالگرد 

پیروزی انقالب اس��المی را به تمام ملت شریف ایران و به ویژه 
ش��هروندان محترم زرین ش��هر و همکاران خود تبریک گفته 
و از خداون��د متعال خواهان��م که توفیق احیای همیش��گی و 
 پاسداشت ارزشهای بزرگ انقالب اسالمی را به همه ما عنایت 

فرماید.
همچنین از مردم همیش��ه در صحنه زرین ش��هر درخواست 
دارم تا امسال هم همانند سال های گذشته  با حضور گسترده 
ی خود در مراس��م راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنان بفهمانند 
که این مملکت با خون ش��هدا آبیاری شده و ماهم قدردان آن 
هستیم و نمی گذاریم مستکبران و متجاوزان بخواهند با یاوه 
و زورگویی هایش��ان بر ما حکومت و تعیی��ن تکلیف کنند و با 
حضور خود در راهپیمای��ی حمایت خ��ود از مظلومان جهان 
به ویژه در غزه و لبنان را اعالم و انزج��ار خود را از گروهکهای 
تروریستی دست نش��انده ی غرب همچون داعش اعالم کنیم 
و با تجدی��د پیمان با ش��هدا و آرمان های ام��ام راحل )قدس 
س��ره( به رهبر عزیزمان نش��ان دهیم ما همیش��ه در صحنه 
هستیم و پشت س��ر وگوش به فرمان ایشان حرکت می کنیم 
 تا سکان این کش��تی رابا افتخار به دس��ت آقا امام زمان )عج(

 دهیم.
در پای��ان از تمام��ی دس��ت ان��درکاران و برگ��زار کنندگان 
برنام��ه های باش��کوه فج��ر در هر س��مت و ارگانی ب��ه ویژه 
پرس��نل و رواب��ط عموم��ی پرتالش ش��هرداری زرین ش��هر 
تش��کر و قدردانی می نمایم و امید اس��ت با ت��الش و وحدت 
و همدلی هرچه بیش��تر امس��ال به عنوان س��ی و شش��مین 
 س��الگرد پی��روزی انق��الب اس��المی هرچ��ه باش��کوه تر از 

سال های دیگر برگزار شود.

نیک وی آچیچ )Nick Vujicic( از معدود افرادی اس��ت 
که به دلیل س��ندروم تترا آملیا، بدون دست و پا به دنیا آمد و 
در زندگی محدودیت های زیادی داشته است، اما توانسته با 
این محدودیت ها کنار بیاید و حتی از بسیاری افراد سالم نیز 
موفق تر باشد.نیک در سال 198۲ در استرالیا به دنیا آمد. در 
آن زمان به دلیل نبود امکانات تصویرب��رداری از جنین هیچ 
کس از وضعیت نیک خبر نداشت. می توانید شوک بزرگی که 
پدر و مادر نیک در هنگام تولد او را داش��ته اند را تصور کنید؛ 
اما کسی حتی نمی توانست تصور کند که این کودک زیبای 
معلول با این هم��ه ناتوانی روزی به یک��ی از موفق ترین افراد 
جهان تبدیل ش��ود و بتواند به جایی برس��د که به افراد سالم 
درس امید و روش زندگی آموزش دهد. او از اولین افرادی بود 
که پس از حذف قانون ممنوعیت ورود افراد معلول حرکتی به 
مدارس معمولی، مانند دیگر کودکان سالم به ادامه تحصیل 

پرداخت.
ام��ا در س��ن 8 س��الگی ب��ه دلی��ل تمس��خرهای ش��دید 
همکالسی هایش دچار افسردگی ش��د و اقدام به خودکشی 
کرد. این هیجان احساسی باعث شد تا تصمیم بگیرد خود را 
در آب غرق کند اما خودش می گوی��د به دلیل عالقه به پدر و 

مادرش از این کار منصرف شده است.
کودکى نيک وی آچيج

او ب��ا تالش بس��یار زی��اد و به کمک م��ادرش ی��اد گرفت با 
دو انگش��تی که در انته��ای اندامی مانند پا در س��مت چپ 
پائین تنه اش وجود دارد، بنویس��د. همچنین کارهای روزانه 
دیگری مانند نوشیدن آب با لیوان، تایپ، پرتاب توپ بیس بال 

و ... را آموخت.
در دبیرستان به عنوان رهبر گروه برای موسسه خیریه اعانه 
جمع می کرد و در س��ن 1۷ سالگی موسس��ه خود با عنوان 
»زندگی بدون دس��ت و پا« را به منظور امی��د دادن به افراد 
افسرده و ناتوان تأسیس کرد. نیک وی آچیچ جوان در سن ۲1 
سالگی از دانشگاه گریفیت با دو مدرک لیسانس در رشته های 

حسابداری و برنامه ریزی مالی فارغ التحصیل گردید.
 او با ادامه فعالیت های خود در نهایت تبدیل به شخصی شد که 
سخنرانی هایش برای میلیون ها شنونده در سراسر جهان امید 
به زندگی و انگیزه به ارمغان می آورد. نیک وی آچیچ سخنران 
انگیزشی و مدیر سازمان غیرانتفاعی زندگی بی حدومرز است. 
او اکنون در جنوب کالیفرنیا زندگی می کنداز دیگر مهارت های 

او شنا، موج سواری و بازی گلف است.
 او کت��اب » زندگی بی حد و مرز« را در ش��رح زندگی خود به 
نگارش در آورده اس��ت. این کتاب در 1۲ فصل نوشته ش��ده 
و گوش��ه گوش��ه آن نش��ان دهنده روحیه و انگی��زه یکی از 
عجیب ترین انس��ان هایی اس��ت که امروز در جوانی به س��ر 
 می برد و با نیرویی روانی و انگیزشی، به دیگران روحیه و امید

 می بخشد.
»زندگی بی حدومرز« با عنوان 
فرعی حکای��ت الهام بخش 
ی��ک زندگی خ��وب و بامزه 
نوشته نیک وی آچیچ  روانه 
بازار نشر ش��ده است. کتابی 
خاص که به ش��رح زندگی و 
موفقیت های انسانی خاص 
اختصاص دارد ک��ه با وجود 
محدودیت ه��ا و نقص ه��ای جس��می، ب��ه پیش��رفت های 
خیره کننده دست یافته اس��ت. او درباره خودش می نویسد: 
»من بدون دست و پا به دنیا آمدم. اما هرگز در حصار شرایط 
خود نماندم. من به سراسر دنیا سفر می کنم و به میلیون ها نفر 
الهام می بخش��م تا با ایمان، امید، عشق و شجاعت خویش بر 
نامالیم��ات زندگ��ی چی��ره ش��وند و ب��ه آرزوه��ای خ��ود 
برسند.«نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: »من 
ایمان دارم که زندگیم حد و مرزی ندارد. دلم می خواهد تو نیز، 
صرف نظر از دشواری های زندگیت، چنین احساسی داشته 

باشی. ما همسفریم. در آغاز سفرمان، لطفا قدری درنگ کن و 
درباره تمامی محدودیت هایی فکر کن که بر زندگی خویش 
تحمیل کرده ای و یا ب��ه دیگران اج��ازه داده ای بر زندگیت 
تحمیل کنن��د. اکنون ب��ه این بیندی��ش که رهای��ی از این 
محدودیت ها چه حس و حالی دارد. زندگی تو چگونه می بود 

اگر همه چیز برایت ممکن می شد؟«
ازدواج نيک وی آچيج

نیک در سال ۲008 ، کانایی 
 Kanae ( میاه��ارا 
Miyahara( را مالق��ات 
نم��ود. کانای��ی می گوید 
“وقتی برای اولین بار نیک 
را دیدم همه آنچه را که در 
یک نفر دیگر ب��ه دنبالش 
بودم در او یافتم. او مرد و همسر مورد نظر من برای ازدواج بود”.
 بسیاری از مردم ممکن است از خود این سؤال را بپرسند که 
نیک چگونه می تواند حلقه ازدواج را دس��ت همسرش کند؟ 
اما وی با نبوغ منحصربفرد خود اینکار را به انجام رساند. نیک 
به کانایی گفت: “عزیزم، آیا می تونم دس��تت رو ببوس��م؟!” 
و در حالی که حلقه بی��ن لبهایش قرار دادش��ت، آن را داخل 
انگشت ازدواج همس��رش نمود. کانایی گفت من فکر کردم 
نیک می خواهد انگش��ت مرا گاز بگیرد؛ اما بالفاصله متوجه 
ش��دم حلقه را وارد انگشتم کرده اس��ت.نیک گفت: “عزیزم، 
من تورا دوس��ت دارم. آیا دوس��ت داری با من ازدواج کنی و 
 بقیه عمرت را با من سپری کنی؟”. در آن لحظه کانایی فقط
 می گریست...این زوج خوشبخت از صمیمت خود می گویند 
و اینکه کامال از زندگی زناش��ویی خود راضی هس��تند و هر 
آنچه نیک نیاز دارد در اختیارش اس��ت. پس از ازدواج آن ها 
در کالیفرنیای جنوب��ی زندگی خود را آغاز کردند. نیش��ک 
مش��غول نویس��ندگی و تنظیم س��خنرانی های خود است و 
همسرش خانه داری و نگهداری از او را به عهده دارد. خداوند 
یک نعمت ب��زرگ دیگر به نی��ک داد. کارایی پ��س از ازدواج 
باردار شد و یک فرزند پسر کامال سالم و زیبا به دنیا آورد. این 
است پاداش یک بنده مؤمن و شاکر، هر چند با درجه باالیی 
 از نقص عضو؛ یک همس��ر و فرزند زیبا و زندگی کامال شاد و 

مهیج. 

زندگى نامه نيک وی آچيچ )مرد بدون دست و پا( 

خالق کتاب » زندگى بى حد و مرز«

 پیام تبریک رییس شورای اسالمی زرین شهر به مناسبت
 سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

پیام تبریک شهردار زرین شهر به مناسبت سی و ششمین  سالگرد  
پیروزی انقالب و دهه مبارک فجر

گجتى احساسات برای اسمارت 
فون یا تبلت

گجت متفاوتی تولید و 
روانه بازار فناوری شده 
که ن��ه تنه��ا ارتباطات 
کاربران را طبقه بندی 
می کند بلکه ارتباطات 
دوستانه یا غیر دوستانه 
را نیز متذکر می شودآیا 
تاکن��ون برایتان پیش 
آم��ده زمانی که اس��م 
ی��ا پیام ش��خصی روی 
اسمارت فون یا تبلت هایتان ظاهر می شود، دچار استرس و 
نگرانی شوید؟ کاربران بسیاری از اوقات با ظاهر شدن اسم یک 
مخاطب خاص روی اسمارت فون هایشان احساس ناخوشایند، 
اس��ترس و ... را تجربه می کنند اما گاها خود به این احساس 
واقف نیستند.اکنون گجت متفاوتی ساخته شده که با کمک 
یک اپلیکیشن به سادگی با اس��مارت فون و تبلت ها ارتباط 
برقرار کرده و روابط اجتماعی کاربر با سایر مخاطبان را کنترل 

و طبقه بندی می کند.
این گجت ب��ه پردازش تماس ه��ای تلفنی، پیام��ک و ... می 
پردازد. سپس ارتباطات کاربر را بر اساس احساساتش طبقه 
بندی کرده، برای مثال اگر کاربر با تماس یا پیامک مخاطبی 
عصبانی شده یا میزان ضربان قلب و هیجان و  ... در وی افزایش 
پیدا می کند، اپلیکیش��ن به صورت خودکار اسم این شخص 
را در انتها یا ابتدای لیست مخاطبان قرار می دهد. این گجت 
همانند یک دس��تبند به دور مچ دست بسته شده و به آنالیز و 
ارتباط بین عالئم حیاتی مانند ضربان قلب، نبض و ... با تماس 
های کاربر در کاربران می پردازد تا به میزان استرس کاربر در 

زمان مکالمات تلفنی پرداخته باشد. 
 مخترع��ان از ای��ن گجت هوش��مند ب��ا نام »خالص س��ازی 
ارتباطات« یاد کرده اند زیرا این گجت دس��تگاهی اس��ت که 
ارتباطات خ��وب و صمیمی کارب��ر را در اولویت ق��رار داده و 
ارتباطاتی که باعث اس��ترس و افزایش ضربان قلب و غیره می 

شوند را در انتهای لیست مخاطبان قرار می دهد.

تازه ها
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