
رونق  ربایی سرمایه های کوچنده از استان 
معضل دیگر برای اصفهان برخوردار   

 جنگ تحمیلی تهدید را
2 به فرصت تبدیل کرد

 با سرعت نجومی نمی توان
3 مشاغل مزاحم را ساماندهی کرد

عبدولی ضربه فنی کرد
6 و باخت!

  تئاتر خیابانی از ماه محرم  
در اصفهان بر پا می شود

ساخت سردیس هوشمند سرداران
 هشت سال دفاع مقدس

 پلمب جکوزی 6 استخر
 در اصفهان به علت آلودگی

 اهالی روستای چین در ایران 
تلویزیون نمی بینند! 
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افزایش مدت خدمت 
سربازی به ۲۴ ماه 

اصفهان مرکز تولید فیلم های کودک و نوجوان در ایران می شود

جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد:

3
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سربازان متأهل 3 ماه کسر خدمت و به ازای هر فرزند 3 ماه از مدت خدمت سربازی کم می شود

ب��ا اب��اغ کت��اب جدی��د ارزش ه��ای نس��بی خدم��ات پزش��کی در کش��ور ک��ه از ام��روز 
کلی��د خ��ورد، ۱۷۰۰ خدم��ت پزش��کی ب��دون تعرفه،تعرف��ه گ��ذاری ش��دند، پوش��ش 
بیم��ه ای برای هم��ه خدمات پزش��کی بس��تری، س��رپایی و پاراکلینیک��ی افزایش پی��دا کرد و 
 به گفت��ه مدیرکل نظ��ارت بر درم��ان وزارت بهداش��ت رون��د ح��ذف زیرمیزی در کش��ور آغاز 
می شود.س��جاد رض��وی، مدی��رکل نظ��ارت ب��ر درم��ان وزارت بهداش��ت ب��ا تش��ریح 
اقدام دول��ت در اباغ کت��اب جدی��د تعرفه های پزش��کی یا کت��اب ارزش های نس��بی خدمات 
پزش��کی گفت:  از ابتدای امس��ال با تصوی��ب دولت و ب��ا تواف��ق وزارت بهداش��ت و وزارت رفاه 
قرار بود تعرفه های پزش��کی ب��ا افزایش ح��دود 48 درصدی و پوش��ش بیمه ها ب��دون افزایش 
پرداخت��ی مردم اص��اح ش��ود.وی گفت: ای��ن مصوبه البت��ه منتظر مان��د تا کت��اب ارزش های 

 نس��بی خدمات پزش��کی اصاح ش��ود و از نیمه دوم امس��ال ای��ن کار ب��زرگ و اساس��ی اجرا
 ش��ود. اکنون کتاب جدید تعرفه های پزشکی تدوین و اباغ شده اس��ت و با اجرای آن تعرفه های 
پزشکی واقعی می شود.رضوی ادامه داد: واقعی ش��دن تعرفه های پزشکی در حالی انجام می شود 
که با پوشش بیشتر بیمه ها و با استفاده از اعتبار مناس��بی که دولت گذاشته هیچ افزایش نخواهد 
داشت و تمام افزایش تعرفه ها را بیمه ها پوشش می دهند و فرانشیر پرداختی مردم در همان حدی 
است که پارسال هم بوده اس��ت.وی گفت: این اتفاق بزرگ باعث می شود در مورد برخی خدمات 
پزشکی مانند عمل لوزه که به علت پایین بودن تعرفه پزشکان رغبتی برای انجام عمل نداشتند و 
فقط در صورت گرفتن زیرمیزی این کار را انجام می دادند اکنون با تعرفه واقعی و بدون زیرمیزی 
با رغبت این خدمات را به مردم ارائه می کنند.مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در پاسخ..

 انتقاد وزیر نیرو از کشت برنج
آغاز حذف زیرمیزی پزشکان در کشور در باالدست زاینده رود

وزیر نیرو با انتقاد از کشت برنج در باالدست زاینده رود و وجود 
 بحران آب در این منطقه از کش��ور، گفت: قطعا با خشکس��الی

 نمی توان مقابله کرد اما باید با آن زندگی کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چی��ان گفت: اگر هنر 
مدیریت مصرف آب و رفتار با طبیعت را بدانیم قطعا طبیعت بر 
ما سخت نخواهد گرفت، حتی در دورانی که با خشکسالی مواجه 
شویم.وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مدیریت صحیح منابع آب تنها 
راه عبور از بحران کنونی است اظهارداشت: با توجه به خشکسالی 
کشور و کمبود آب قطعا مدیریت صحیح منابع آبی تنها راه عبور 

از بحران آب است.چیت چیان با بیان اینکه ایران کشوری..
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ثانیه دقیقه

نوبت  دوم مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به ش�رح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط  واگذار نماید.

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

6/840/772/036265/300/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه فالورجان 93-3-۲78

2/794/899/348139/800/000جاریانجام خدمات عمومی منطقه فالورجان93-3-۲79

3/136/926/757155/000/000جاریعملیات خدمات مشترکین منطقه مبارکه93-3-۲80

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/07/19 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یک شنبه  مورخ 1393/07/20

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی  مناقصه عمومی   نوبت  دوم
شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1393 
خود در نظر دارد نس�بت به اجرای عملیات تکمیل آبنمای خیابان 
امام شمالی و خیابان شهداء زرین شهر با اعتبار اولیه 5/000/000/000 
ریال از  طریق مناقصه عموم�ی اقدام نماید . ل�ذا متقاضیان واجد 
ش�رایط جهت دریافت اس�ناد مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر 
 از تاری�خ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/7/17 ب�ه ش�هرداری 

جواد جمالی  شهردار زرین شهر مراجعه نمایند.

تعرفه های پزشکی واقعی شد

س: ایمنا
]عک
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 مبارزه واقعی با تروريسم اجتناب
 از برخوردهای دوگانه است

» علی شمخانی« نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی جمهوری اسللامی ایران که به لبنان سفر کرده است، با 
» سید حسن نصراهلل« دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان دیدار 

و گفت وگو کرد.
شللمخانی در این دیدار با تجلیل از نقش ارزنده حزب اهلل در 
دفاع از امنیت و ثبات در لبنان اظهار داشت: بی شک جامعه 
لبنان همواره مدیون مجاهدت کللم نظیر و قهرمانانه جوانان 
رشللید حزب اهلل در مبارزه پیشللگیرانه با تهدید تروریسللم 

تکفیری خواهد بود. 
وی هوشللمندی و رویکرد راهبردی حزب اهلل در مشللارکت 
و مدیریللت تهدیدات پیللش روی جامعه لبنللان را در نفوذ و 
موفقیت رو به افزایش حزب اهلل در تحوالت این کشور، تعیین 

کننده دانست.
 سللید حسللن نصراهلل دبیرکل جنبش حللزب اهلل نیز در این 
ماقات با اشللاره به تهدیدات کم سللابقه و پیچیللده ای که 
موجودیت و ثبللات منطقه را مللورد هجوم قرار داده اسللت، 
اظهارداشللت: اولویت حزب اهلل در حوزه مقابللله با تهدیدات 
، تروریسللم تکفیری و جلوگیللری از انتقال بحللران و ناامنی 
به جامعه لبنللان وحفظ و تقویللت ثبات و وحللدت ملی این 

کشوراست. 
وی بللا قدردانللی از حمایللت مسللتمر جمهوری اسللامی 
ایران از جریان مقاومللت و مبارزه با تروریسللم افزود: مقابله 
با تهدیللدات فزاینده تروریسللم تکفیری نیازمنللد اقدامات 
 غیرنمایشللی و همچنیللن اجتنللاب از رفتارهللای دوگانه و 

مشکوک است.

 ضرورت برگزارينشست های 
مشترک سه قوه

عضللو کمیسللیون برناملله، بودجلله و محاسللبات مجلس با 
تاکید بر ضرورت تعامل قوا با یکدیگللر گفت: طبق فرمایش 
مقللام معظللم رهبللری بایللد برگزاری نشسللت مشللترک 
 نمایندگان با مسللئوالن دسللتگاه قضللا در دسللتور کار قرار

 بگیرد.
حسللینعلی حاجی دلیگانی در نشسللت علنی دیروز )سلله 
شللنبه ۸ مهر( مجلس شللورای اسللامی در اخطللار قانون 
اساسللی با اسللتناد به اصل ۱۱۰ آن با یادآوری فرمایشللات 
مقام معظللم رهبری در جمللع کارگزاران نظللام گفت: مقام 
 معظم رهبری تاکید ویژه ای بر برگزاری جلسات بین سه قوه

 داشتند. 
نماینللده مردم شللاهین شللهر اداملله داد: من در گذشللته 
نیز اخطار مذکللور را مطرح کللرده و آقای دکتللر الریجانی 
 پذیرفتنللد و گفتند بلله زودی این جلسللات انجللام خواهد

 شد. 
باهنر در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی گفت: اخطار شما که 

به طورحتم وارد نیست اما توصیه خوبی است.
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 ولید المعلم وزیر خارجه سللوریه اعام کرد آمریکا و همپیمانان این کشور با این گروه مبارزه2
 نمی کنند بلکه قصد دارند گروهک تروریسللتی دیگری را جایگزین گروهک تکفیری داعش 
کنند.وزیر خارجه سوریه تصریح کرد، ارتش و ملت سوریه دربرابر گروه های افراطی ایستادگی 

کرده و می کند.

مدیر مجتمع فرهنگی هنری اسللتاد فرشللچیان با اشاره 
به اجرای عموهای فیتیله ای برای کودکان شللکاف لب و 
کام گفت: از مللاه محرم با برگزاری تعزیه، بار دیگر شللاهد 
اجرای تئاتر خیابانی در این مجتمع در طول هفته هستیم 
و امیدواریم این روند در احیاء این نوع نمایش در اصفهان و 

ارتقای سطح تئاتر اصفهان مؤثر باشد.
محمد قلمکاریان در نشسللت خبری پیرامون برنامه های 
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشللچیان اصفهان اظهار 
داشللت: از خردادماه تاکنللون ۱3 مللکان در این مجتمع 
فعال شده اند که ازجمله آن ها واحد دیجیتال و واحد کودک و 
نوجوان برای پیش دبستانی و دبستان است و تا دو هفته دیگر 

نیز واحد نشاط و سرگرمی در این محیط ایجاد می شود.
وی افزود: همچنین شاهنامه خوانی، ادبیات، نامه نگاری و 
نشر الکترونیک، راهنمای آماده سللازی کتاب، بیش از 5۰ 
کاس هنری، آموزش زبان فارسی به گردشگران خارجی 
تا یک مللاه آینده ازجمللله برنامه های این مجتمع اسللت.

مدیر مجتمع فرهنگی هنری اسللتاد فرشچیان اصفهان با 
اشللاره به برنامه های هفتگی این مجتمع اظهار داشت: در 
طول هفته برنامه های ویژه ای برای عمللوم مردم داریم که 
روزهای شنبه با موضوع سبک زندگی، روزهای یک شنبه 
رونمایی کتاب، سه شنبه شاهنامه خوانی هر دو هفته یک بار، 
چهارشنبه ها نقد فیلم است که به ترتیب فیلم های کودک، 

مستند، سینمایی و انیمیشللن در هفته های طول یک ماه 
به نمایش درمی آیللد.وی اضافه کرد: برناملله خاصی برای 
توانمندسازی مدیران در روزهای جمعه داریم که 5۰ نفر از 
مدیران مؤسسات فرهنگی کشور برای آموزش در این دوره 

به اصفهان می آیند.
قلمکاریان تأکید کرد: طرح تربیت نخبگان فرهنگ و هنر 
برای آمللوزش مباحللث فرهنگی و هنری به دانشللجویان 
عاقه مند از دیگر برنامه های این مجتمع است که ثبت نام آن 

از هفته آینده آغاز می شود.
وی اضافه کللرد: دوره پودمانی در مجتمللع دوره طراحی 
مد و لباس، انیمیشللن سلله بعدی، طراحی دکوراسللیون 
داخلی، عکاسی، میکس و مونتاژ فیلم و هنرهای تجسمی، 
گزارشللگری و فیلم در این مجتمع برگزار می شللود.مدیر 
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان با اشاره به برگزاری 
تئاترهای مختلف در این مجتمع از خرداد تاکنون تأکید کرد: 
از محرم با برگزاری تعزیه شاهد اجرای تئاترهای خیابانی در 
این مجتمع خواهیم بود که پللس از محرم و صفر نیز  ادامه 

خواهد داشت.
وی بیان داشللت: همچنین در این مجتمع کنسللرت های 
موسیقی های سللنتی و هنری، جشللنواره ملی جلوه های 
رضوی در هنرهای سنتی، جشنواره تئاتر استان و بیش از 

۱۰ نمایشگاه برگزارشده است.

اجرای برنامه های ويژه مح�رم برای مدارس در 
مجتمع فرشچیان

قلمکاریان بابیان اینکه به زودی نمایشگاه ماهواره دردهم 
مهرماه در این مکان افتتاح می شللود که ویژه بانوان است، 
گفت: در ماه محرم در مجتمع فرشللچیان برای مدارس و 
به ویژه دبیرستان دو سللاعت و نیم برنامه مراسم عزاداری و 

کلیپ ویژه برنامه محرم اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات فیزیکی در محوطه این مجتمع ابراز 
داشللت: با تعبیه بانک خازنی در ایللن مجتمع مصرف برق 
کاهش یافته و در حال تعمیرات تأسیسللات و آماده سازی 
محوطه برای حضور خاله شادگونه و عمو حامد در 27 و 2۸ 
مهرماه و اول و دوم آبان هستیم.مدیر مجتمع فرهنگی هنری 
استاد فرشچیان اظهار داشت: همچنین پیش از محرم هرروز 
برنامه های جنگ کودک بنا به درخواست مدرس و جنگ 

خانواده برای دستگاه ها برگزار می شود.
حمايت از تئاتر مهم ترين دغدغه ذهنی من است

قلمکاریان با اشاره به اینکه انجمن سینماگران اصفهان از یک 
ماه و نیم پیش تاکنون در این مکان مستقرشده اند، تصریح 
کرد: انجمن آموزشللگاه های موسللیقی، ناشران فرهنگی، 
سللینمای جوان، هنرهای نمایشللی، بسللیج هنرمندان، 
 جامعه القران اصفهان هر هفته در این مجتمع برنامه های

 گپ و گفت دارند.وی با اشللاره به استقبال خوب مردمی از 

برنامه شب شللعر غزه در آتش و خون با حضور سه رزمنده 
حماس تصریح کرد: در جشن میاد حضرت فاطمه معصومه 
) س( 2 هزار نفر در فضای باز از ویژه برنامه های جشن در این 
مجتمع استفاده کردند که نشانه ظرفیت خوب این مجتمع 
برای برگزاری مراسم توسط هیئت اصحاب و فرهنگ برای 
محرم است.مدیر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 
بابیان اینکلله تمام هم وغم من حمایت از تئاتر اسللت بیان 
داشت: به فرموده رهبر معظم انقاب تئاتر منبر است بلکه 
فراتر، بنابراین تمام تاش ما این اسللت که از هنر نمایش و 
اصحاب فرهنگ و هنر حمایت کنیم و امیدواریم سللینما 
فرشچیان نیز به زودی به بهره برداری برسد.وی با توجه به 
اعتراض های اهالی تئاتر اصفهان به دلیل تعطیل شدن تئاتر 
خیابانی گفت: مطمئن باشید پس از ماه محرم نیز هفته ای 
یک بار تئاتر خیابانی در این مکان برگزار می شود و امیدواریم 
این نوع نمایش به عنوان یکی از تأثیرگذارترین انواع تئاتر در 

تقویت دیگر انواع تئاتر نیز مؤثر باشد.

فرمانده سللپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
گفللت: ملللت ایللران جنللگ تحمیلللی به عنوان 
خطرناک ترین تهدید را به بزرگ ترین فرصت برای 

اعتا و سربلندی خود تبدیل کرد.
غامرضا سلللیمانی در دومیللن یادواره شللهدای 
تدارکات اسللتان چهارمحللال و بختیللاری ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شللهدای دفاع مقدس،به 
تشللریح نقش و جایگاه نیروهای آماد و پشتیبانی و 

تدارکات در دوران دفاع مقدس پرداخت.
 وی تدارکات و پشتیبانی تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( 
در جنگ تحمیلی را یکی از نمونه ترین و فعال ترین 
گروه ها در جنگ عنوان و افزود:  آماد و پشللتیبانی 
اسللتان چهارمحال و بختیاری خللط مقدم جنگ 
و گویللای نقش آفرینللی مللردم در فراهللم کردن 
 مقدمات بللرای رزمنللدگان در دوران دفاع مقدس

 بود.
سلیمانی بابیان اینکه شهدای تدارکات جنگ مظلوم 
و مهجور هسللتند تصریللح کرد: متأسللفانه پس از 
گذشت 2۰ سال از جنگ تحمیلی کمتر از شهدای 

قسمت آماد و پشتیبانی جنگ ها یاد می شود.

دوران دف�اع مق�دس افتخارآمیزترين 
دوران انقالب است

وی بابیان اینکه دوران دفاع مقدس افتخارآمیزترین 
دوران تاریخی انقاب اسللامی ایران اسللت، شهدا 
و رزمنللدگان در هشللت سللال دفللاع مقللدس را 
پدیدآورندگان و ثبت کننللدگان این عزت و افتخار 

دانست.
 وی تأکید کرد: باید یاد و خاطره تمام شهدا و بیان 
رشللادت آن ها در جامعه زنده باشللد چراکه رهبر 
انقاب فرموده اند: زنده نگه داشللتن یاد شهدا کمتر 

از شهادت نیست.
سلللیمانی با اشللاره به اینکه فتنه انگیزی و از درون 
ساقط کردن نظام اولین توطئه دشمنان قبل از آغاز 
جنگ تحمیلی بود، تصریح کرد: دشللمنان انقاب 
گمان می کردند از طریللق توطئه، برپایی قائله های 
جدایی طلبانه در کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا، 
برنامه ریزی کودتای نوژه، دخالت نظامی در طبس و 
فعالیت های منافقیللن و مارکسیسللت ها در ایران 

می توانند انقاب اسامی را طی 3 ماه ساقط کنند.
وی اثبللات کارآمللدی حکومت دینی بللا مدیریت 

ولی فقیه را یکی از دسللتاوردهای جنگ تحمیلی و 
عامل مهم و اساسی در شکست ابرقدرت های شرق 

و غرب دانست.
به گفته فرمانده سللپاه صاحب الزمان)عج( اسللتان 
اصفهان ملت ایللران برخاف راهبللرد غربی ها که 
وحشی گری و تجاوز بود با نبردی علوی، عاشورایی 
دیگر در تاریخ اسللام رقم زدند و بلله برکت جنگ 

تحمیلی اسام به سراسر دنیا نفوذ پیدا کرد.
جنگ فرصتی ب�رای اعتال و س�ربلندی 

ايران شد
سلللیمانی بابیان اینکه ملت ایللران خطرناک ترین 
تهدید را به بزرگ ترین فرصت برای اعتا و سربلندی 
خود تبدیل کللرد افزود: مللردم ایران به پشللتوانه 
ولی فقیه جنگ را که یک تهدید و خطر جدی برای 
براندازی نظام بود به یک فرصت طایی تبدیل کرد 
و دستاوردهای فراوان را نه تنها برای ایران بلکه برای 

تمام ملت های آزادی خواه جهان به دنبال داشت.
به گفته وی، ملت با تأسی از فرهنگ عاشورا و روحیه 
شهادت طلبی و با دست خالی تحت فرمان والیت فقیه 
به مقابله با دشمنان رفتند و به این اعتقاد و باور قلبی 
وایمانی رسیده بودند که اگر در این مسیر به شهادت 

برسند به شهادت خود افتخار می کنند.
فرمانده سللپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
خلق مکتب دفاعی جدید در دوران دفاع مقدس را 
یکی دیگر از دستاوردهای جنگ هشت ساله برشمرد 
و گفت: ملت ایران با خلللق مکتب دفاعی جدید که 
همان اسللتراتژی مدون و پوالدیللن در حوزه دفاع 
و نظامی اسللت ضربه محکمی به پیکره استکبار و 

ابرقدرت های شرق و غرب وارد کرد.
وی امنیت و آرامش کنونی نظام را مرهون رشادت ها 
و خون پاک شللهدا دانسللت و افللزود: امنیت ملی 
پایدار یکللی دیگر از دسللتاوردهای دفللاع مقدس 
اسللت به طوری که به برکت آن دفاع جانانه، اکنون 
انقاب اسامی ایران جز امن ترین کشورهای جهان 

محسوب می شود.
سلللیمانی یکی دیگر از دسللتاوردهای دوران دفاع 
مقدس را به وجللود آوردن باور »مللا می توانیم« در 
ملت دانست و  اظهار کرد: نه تنها این باور بلکه مردم 
یاالری دینی، عدالت، دموکراسی دینی و اسام ناب 

در جامعه احیا شد.

فرمانده سپاه اصفهان:

جنگ تحمیلی تهدید را به فرصت تبدیل کرد 

سگ زرد برادر »داعش« 

رئیس جمهور کشورمان با نادرست 
و غیرقابل قبللول خواندن اظهارات 
کامللرون گفللت:  وزارت خارجلله 
کشورمان پاسخ این اظهارات را داد 
و ملت ایران فرصت جدیدی را برای 
جهان ایجاد کللرده که بایللد از این 
فرصت استفاده شود.حجت االسام 
روحانی پس از بازگشت از نیویورک 
در جمللع خبرنللگاران به تشللریح 
جزئیات سللفرش پرداخت و گفت: 
اجاس مجمع عمومی سازمان ملل 
از اهمیت ویژه ای برخللوردار بود به 
دلیل آنکه شرایط تروریسم در جهان 
به وجود آمده و با سخنرانی در مجمع 
عمومی مواضع ملت ایران دراین باره 
بللرای نماینللدگان مطرح شللد.وی 
افللزود: همزمان بللا ایللن موضوع، 
جلسه ای هم در مورد آب وهوا برگزار 
شد و درباره اقدامات ایران در زمین 
مسللائل آب وهوایی و محیط زیست 
توضیللح داده شللد.رئیس جمهور با 
اشللاره به ماقات هللای متعدد خود 
با مقامللات تصریح کرد:  بللا مقامات 
کشورهای آلمان، انگلیس، سوئیس، 
اتریش و اسلللوونی ماقات داشتیم 
و گفت وگللو کردیللم و دیللداری با 
نخست وزیر ژاپن و پس ازآن دیداری 
را با رئیس جمهور عراق داشللتیم و 
همچنین ماقات هایی را با اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه، نخسللت وزیر 
لبنان، مقامات کشورهای آمریکای 
التین و رئیس جمهور ونزوئا انجام 
دادیم کلله در همه ایللن ماقات ها 
مواضع ایران تبیین شللد.وی ادامه 
داد: تفاوت مجمع امسللال با سللال 
گذشللته ایللن بود کلله در مسللئله 
هسللته ای گویی همه مصمم بودند 
چراکه احسللاس کرده اند مصالحه با 
ایران به نفع منطقلله و همه خواهد 
بود.روحانللی خاطرنشللان کللرد: 
همزمان با ۱+5 مذاکراتی انجام شد 
که اگرچه با سرعت نبود اما حرکت 
روبه جلویللی بود و هفتلله آینده نیز 
اداملله خواهد یافللت و امیدواریم به 
راه حل هایی که منافللع ملی ما را در 
بربگیرد برسیم چراکه این امر به نفع 
همه است.رئیس جمهور کشورمان با 
اشاره به ماقات خود با نخست وزیر 
نخسللت وزیر  گفللت:  انگلیللس 
انگلیس درخواسللت ماقات کرد و 
ما پذیرفتیللم راجع  به سلله موضوع 
بحث کردیم بحث هسللته ای خوب 
بود اما اختاف نظرهایی داشللتیم، 
درباره تروریسللم و بی ثباتی منطقه 
بحث شد که تذکر دادیم غرب مسیر 
خود را تصحیح کند و آن ها خواستار 
شرایط جدید و تعامل با ایران بودند 
که درمجمللوع ماقللات خوبی بود 
و مسللائل خوبللی مطرح شللد.وی 
اداملله داد: به طور طبیعللی در این 

ماقات ها همیشلله اتفاق نظر وجود 
ندارد و اختاف  هایی هم هسللت اما 
اینکه نخست وزیر بعداً در نطق خود 
اظهاراتی را مطرح کرد نادرسللت و 
غیرقابل قبول بود که وزارت خارجه 

پاسخ این اظهارات را داد.
روحانی خاطرنشللان کللرد: دو نکته 
دراین باره وجللود دارد آن هم اینکه 
اکنون در قرن بیسللت و یکم زندگی 
می کنیم و هرکس بخواهد در فضای 
قرن نوزدهمی فکللر کند ضرر کرده 

است. 
باید فضای امروزی را در نظر بگیریم 
چراکه مردم ایللران فرصت جدیدی 
را برای جهللان ایجللاد کرده اند و به 
تعامل سازنده با جهان رأی داده اند. 
از این فرصت باید به خوبی اسللتفاده 
شللود.وی ادامه داد: جلسات مهمی 
را با رهبللران اسللامی در آمریکا و 
با سیاسللیون داشللتیم که جلسات 
مفصلی بود. پس ازآن جلسللاتی را با 
مدیران مسئول رسانه ها، اقتصادیون 
آمریکا و نیز ایرانی های مقیم آمریکا 

داشتیم.
روحانللی در ادامه سللخنان خود به 
سفر آسللتارا خان نیز اشللاره کرد و 
گفللت:  در آسللتارا خللان چهارمین 
جلسه کشورهای سللاحل خزر بود 
که کارشناسللان کارهای بسللیاری 
انجام دادند و چهللار توافق نامه امضا 
شللد که مهم ترین توافللق آن راجع  
به موضللوع ماهیگیللری در دریای 
خللزر و بحث هایللی در خصللوص 
۱5 درصللد حاکمیتللی و ۱۰ درصد 
ماهیگیللری بود کلله در دریای خزر 
انجللام شللود چراکلله دریللای خزر 
اهمیت بسیاری برای ما دارد و ما از 
 ظرفیت دریای خزر به خوبی استفاده

 نکردیم.
 وی افزود:میلیون هللا انسللان در 
کنار دریای خللزر زندگی می کنند و 
مباحثللی از قبیل صنعت توریسللم، 
اقتصاد، انللرژی، حمل ونقل دریایی 
ازجمله مسللائل مهمی بللود که در 
نشسللت کشللورهای سللاحل خزر 
مطرح شد. درمجموع مباحث خوبی 
مطرح شللد و دیدارهایی را رؤسای 
جمهور در این زمینلله انجام دادیم 
و دیداری هم با پوتین داشللتیم که 
این چهارمین ماقات بود. روابط دو 
کشور را در مسیر پرسرعتی پیگیری 

می کنیم.

رئیس جمهور 

 اظهارات کامرون نادرست و 
غیرقابل قبول است

مدير مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان عنوان کرد : 

 تئاتر خیابانی از ماه محرم  در اصفهان بر پا می شود
بیش از 50 کالس هنری، آموزش زبان فارسی به گردشگران خارجی تا يک ماه آينده ازجمله برنامه های اين مجتمع است

برگ سبز خودرو وانت مزدا زرد رنگ مدل 1363 
به ش��ماره پالک 13-115ع38 و ش��ماره موتور 
069778 و شماره شاسی 6313059 به نام جمال 
پدرام چرمهینی فرزند قنبر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید خاکستری رنگ مدل 1375 
به ش��ماره پالک 13-457د77 و ش��ماره موتور 
S  1412274510502 00872293 و شماره شاسی

به نام پروین کریمیان کاکلکی فرزند علی قلی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو رنو س��فید رنگ مدل 1363 به 
ش��ماره پ��الک 63-694س67 و ش��ماره موتور 
9008980 و شماره شاس��ی 904741 به نام ثریا 
مرزبان دشت احمدی فرزند بمانعلی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو پیکان س��فید رنگ مدل 1378 
به ش��ماره پالک 81-719ب43 و ش��ماره موتور 
11127829589 و ش��ماره شاسی 78436694 به 
نام پژمان حیدری��ان بروجنی فرزند خداداد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو وانت مزدا آبی رنگ مدل 1364 به 
شماره پالک 14-581د23 و شماره موتور 078237 
و شماره شاس��ی 6466189 به نام حبیب رئیسی 
وانانی فرزند محمدحسین مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو وانت پیکان آبی رنگ مدل 1362 
به ش��ماره پالک63-993ص96 و شماره موتور 
1516226371 و شماره شاسی 14128222 به نام 
نوازا... مهدویان فرزند شاه رضا مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو رنو مشکی مدل 1379 به شماره 
پالک63-537ق95 و ش��ماره موتور S 008163و 
شماره شاسی PSX 68 E 8015143 به نام مریم 
زارع فرزند عباس مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو پیکان س��بز رنگ م��دل 1356 
به ش��ماره پالک 23-138ج81 و ش��ماره موتور 
160920378 و ش��ماره شاس��ی 013703 به نام 
حسن یوسفی فرزند عبدالحسین مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برگ س��بز خودرو پیکان س��فید رنگ مدل 1380 
به ش��ماره پالک 14-337ق73 و ش��ماره موتور 
11128032022 و ش��ماره شاسی 80429843 به 
نام قاس��م بریهی فرزند صریح مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.



یادداشت

توسط مرکز بهداشت صورت گرفت

 پلمب جکوزی 6 استخر در
 اصفهان به علت آلودگی

مسئول واحد بهداش��ت محیط مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان 
از پلمب جکوزی شش استخر به دلیل وجود آلودگی خبر داد.

هوشنگ طاهری با اشاره به طرح اخیر تشدید بازرسی استخرهای 
تحت پوشش این مرکز گفت: در راستای حفظ و تأمین سالمت 
شهروندان ظرف روزهای اخیر جکوزی 6 استخر به دلیلی آلودگی 
مدفوع��ی پلمب و یک اس��تخر به طور کامل به دلیل اش��کاالت 

ساختاری تا اطالع ثانوی تعطیل شد.
وی با اشاره بااینکه قسمت جکوزی در بین قسمت های مختلف 
یک استخر از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، اظهار 
کرد: معموالً به دلیل تخلیه ناخ��ودآگاه باکتری E.coli مدفوع 
توسط ش��ناگر و یا ورود مواد مدفوعی باقی مانده در بدن شناگر 
به آسانی آلودگی مدفوعی پیدا می کند، لذا به مدیران استخرها 
ابالغ شده در این زمینه تمامی موازین بهداشتی را به دقت مراعات 
و تمهیدات و مراقبت های الزم را در این زمینه اعمال کنند.مسئول 
واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان تصریح 
کرد: مرکز بهداشت اجازه نخواهد داد سالمت شهروندان با ورود به 

آب های آلوده مورد تهدید قرار گیرد.
شایان ذکر اس��ت در حال حاضر 26 اس��تخر دولتی و خصوصی 
در حوزه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان فعالیت 

می کنند.
تالش برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان

 پرهیز از مسائلی که به خانواده 
ضربه می زند

     برای کاهش مش��کالت ازدواج و همچنین داشتن یک زندگی 
پایدار باید از مسائلی که به بنیان خانواده ضربه می زند پرهیز کرد.

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان در همایش عمومی ازدواج 
بابیان اینکه خداوند رحمت خودش را در ازدواج قرار داده است از 
ازدواج به عنوان یکی از زیباترین پیوندهای جامعه بشری نام برد 
و افزود: اساس ازدواج در اسالم بر سادگی است و رضایتمندی از 
ازدواج مهم ترین شاخصه ازدواج هست. صادقی ابراز داشت: برای 
کاهش مشکالت ازدواج و همچنین داشتن یک زندگی پایدار باید 
از مسائلی که به بنیان خانواده ضربه می زند پرهیز کرد.همچنین 
از تجربیات افرادی که دارای ازدواج پایدار و ماندگار همراه با عشق 
می باشند استفاده کرد.وی از خانواده ها، مراکز فرهنگی و آموزشی 
به ویژه اصحاب رس��انه خواست با اس��تفاده از فضای مجازی در 
خصوص ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پایدار تالش کنند. صادقی 
بابیان اینکه شناخت و درک متقابل از یکدیگر در زندگی مشترک 
موجب دوام زندگی می ش��ود گفت: جوانان باید با الگوپذیری از 
زندگی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( زندگی خود را 
بسازند و خانواده ها نیز باتربیت صحیح اسالمی و دینی جوانان را 

برای ازدواج آسان تشویق نمایند.
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پرداخت وام به مددجویان استان
  مجید امیر حمیدی معاون اداری مالی کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: در 6 ماهه 
گذشته بیش از ۱26  میلیارد ریال وام به ۵ هزار و ۹۷۳ نیازمند اصفهاني پرداخت شد . وی 
خاطرنشان کرد: این کمیته مبلغ ۷2 میلیارد و۸۳۹ میلیون و ۵۴۹ ریال در  سرفصل های 

مختلف، وام کارگشایی پرداخت کرده  است . 
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با اب��الغ کت��اب جدید ارزش ه��ای نس��بی خدمات 
پزش��کی در کش��ور که از دیروز کلید خورد، ۱۷۰۰ 
خدمت پزش��کی بدون تعرفه،تعرفه گذاری ش��دند، 
پوش��ش بیم��ه ای ب��رای هم��ه خدمات پزش��کی 
بس��تری، س��رپایی و پاراکلینیک��ی افزای��ش پی��دا 
کرد و به گفت��ه مدیرکل نظ��ارت بر درم��ان وزارت 
 بهداش��ت رون��د ح��ذف زیرمی��زی در کش��ور آغاز 
می شود.س��جاد رضوی، مدیرکل نظ��ارت بر درمان 
وزارت بهداشت با تش��ریح اقدام دولت در ابالغ کتاب 
جدید تعرفه های پزش��کی یا کتاب ارزش های نسبی 
خدمات پزش��کی گفت:  از ابتدای امس��ال با تصویب 
دولت و با تواف��ق وزارت بهداش��ت و وزارت رفاه قرار 
بود تعرفه های پزشکی با افزایش حدود ۴۸ درصدی 
و پوش��ش بیمه ه��ا ب��دون افزایش پرداخت��ی مردم 

اصالح ش��ود.وی گفت: این مصوبه البته منتظر ماند 
تا کتاب ارزش های نس��بی خدمات پزش��کی اصالح 
 شود و از نیمه دوم امسال این کار بزرگ و اساسی اجرا

 شود. اکنون کتاب جدید تعرفه های پزشکی تدوین و 
ابالغ شده است و با اجرای آن تعرفه های پزشکی واقعی 
می ش��ود.رضوی ادامه داد: واقعی ش��دن تعرفه های 
پزشکی در حالی انجام می ش��ود که با پوشش بیشتر 
بیمه ها و با استفاده از اعتبار مناسبی که دولت گذاشته 
هیچ افزایش نخواهد داشت و تمام افزایش تعرفه ها را 
بیمه ها پوشش می دهند و فرانشیز پرداختی مردم در 
همان حدی است که پارسال هم بوده است.وی گفت: 
این اتفاق بزرگ باعث می شود در مورد برخی خدمات 
پزشکی مانند عمل لوزه که به علت پایین بودن تعرفه 
پزش��کان رغبتی برای انجام عمل نداشتند و فقط در 

   ش��هرداری اصفهان در راس��تای وظایف محوله و 
قانون��ی خود و س��اماندهی مش��اغل و همچنین بر 
اساس بند 2۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اقدامات 
زیادی را در جهت ساماندهی مشاغل شهری انجام 
و یا در دس��ت اجرا دارد.سرپرست سازمان میدان ها 
و ساماندهی مش��اغل شهری ش��هرداری اصفهان 
دراین باره گفت: با توجه به سخنان برخي از مسئوالن 
شهري مبني بر عدم ساماندهي مشاغل باید اذعان 
کرد که س��اماندهی مشاغل ش��هری زمان بر است 
و نمی توان با س��رعت نجوم��ی تمامی مش��اغل را 

ساماندهی نمود.سید اصغر سقائیان نژاد افزود: البته 
نکته حائز اهمیت این است که ۹ ارگان در ساماندهي 
مشاغل ش��هري دخیل هس��تند و باید این ۹ ارگان 
همگام با یکدیگ��ر فعالیت کنن��د.وي تصریح کرد: 
استانداري،  فرمانداری، شهرداری، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی، نیروی 
انتظامی ، اداره کل حفاظت از محیط زیس��ت، اتاق 
اصناف و س��ازمان میدان ها و س��اماندهي مشاغل 
شهري ش��هرداري اصفهان باید با همکاري یکدیگر 

نسبت به ساماندهي مشاغل شهري اقدام نمایند.

صورت گرفتن زیرمیزی این کار را انجام می دادند اکنون 
با تعرفه واقعی و بدون زیرمی��زی با رغبت این خدمات 
را به مردم ارائ��ه می کنند.مدیرکل نظ��ارت بر درمان 
وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش فارس گفت: اکنون 
نمی توانم رقم واقعی و دقیق متوس��ط افزایش تعرفه ها 
را اعالم کن��م اما کاری ک��ه انجام ش��ده درواقع واقعی 
شدن تعرفه های پزشکی بدون افزایش سهم پرداختی 
مردم است و حتماً کیفیت خدمات پزشکی را باالبرده، 
رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی را همزمان باال می برد 

و تخلفات را به حداقل می رساند.
رضوی گف��ت: این اقدام درواقع ش��روع ح��ذف پدیده 
زیرمیزی در کشور است و قرار است با همکاری نزدیک 
وزارت بهداش��ت و س��ازمان نظام پزش��کی نظارت ها 
ب��ر دریافتی های پزش��کان در تم��ام مراک��ز دولتی و 
 خصوصی بستری، سرپایی و پاراکلینیکی افزایش پیدا

کنند.وی ادام��ه داد: همزمان با این اق��دام کارانه های 
پرداختی به جامعه پزشکی نیز س��اماندهی می شود و 
همزمان به س��مت عدالت در پرداخ��ت کارانه ها برای 
تمام گروه های پزش��کی و غیرپزشکی در نظام سالمت 
حرکت می کنیم، کارانه پزش��کان به صورت پلکانی باال 
می رود و اگر از حدی بیشتر شد کس��ورات می خورد و 
همزمان با کسورات کارانه های باال،کارانه های گروه های 
غیرپزشک اعم از پرستاران و سایر نیروهای نظام سالمت 
افزایش پی��دا می کند به نحوی که به س��مت عدالت در 
 پرداخت و کاهش ش��کاف و فاصله پرداختی ها حرکت

می کنیم.رض��وی ب��ه خبرن��گار ف��ارس گف��ت: 
هم اکن��ون فاصل��ه پرداخ��ت کارانه ها بی��ن نیروهای 
نظام س��المت ت��ا ۱۵ براب��ر نیز هس��ت ک��ه در نظام 
 پرداخ��ت جدی��د ای��ن فاصله و ش��کاف قطع��اً کمتر

 می شود.
 وی گفت:  اکنون افرادی راداریم که کارانه شان زیر 2۰۰ 
هزار تومان اس��ت و افرادی هم هستند که 2۰ میلیون 
تومان کارانه می گیرند در نظام پرداخت جدید همزمان 
با افزایش نسبی کارانه همه گروه ها این فاصله هم به مرور 

کاهش پیدا می کند.

تعرفه های پزشکی واقعی شد

با سرعت نجومی نمی توان مشاغل مزاحم را ساماندهی کرد

آغاز حذف زیرمیزی پزشکان در کشور

یادداشت

 افزایش مدت خدمت سربازی 
به ۲۴ ماه 

جانشین فرمانده س��تاد کل نیروهای مسلح از افزایش مدت 
خدمت س��ربازی به 2۴ ماه خبر داد.سردار کمالی در نشست 
خبری امروز خود با اصحاب رس��انه با اع��الم این خبر گفت: 
مدت خدمت سربازی 2۴ ماه شده و از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۴ 
الزم االجرا اس��ت و کس��انی که از س��ال ۹۴ اعزام به خدمت 

می شوند باید 2۴ ماه خدمت کنند.
وی اف��زود: همچنین در اج��رای سیاس��ت های مقام معظم 
رهبری و فرمانده��ی کل قوا در خص��وص افزایش جمعیت، 
درباره سربازان متأهل ۳ ماه کسر خدمت و به ازای هر فرزند ۳ 
ماه از مدت خدمت سربازی کم می شود به عبارتی اگر سربازی 
متأهل و صاحب یک فرزند باشد 6 ماه از مدت خدمت او کسر 
خواهد شد.س��ردار کمالی تصریح کرد: همچنین با توجه به 
تفاوت خدمت در مناطق مختلف، خدمت در مناطق عملیاتی 
و امنیتی با ۳ ماه کس��ری خدمت و در مناطق بد آب وهوا با 2 
ماه کسری خدمت صورت می گیرد.جانش��ین فرمانده ستاد 
کل نیروهای مس��لح با اش��اره به مش��موالن غایب گفت: به 
مشموالن غایب فرصت داده شده تا پایان شهریورماه سال ۹۴ 
جهت خدمت سربازی، خودشان را معرفی کنند و تنها در این 

صورت می توانند از تسهیالت سایر سربازان بهره مند شوند.

 آزادی ۴7 نفر از زندانیان جرائم 
غیر عمد استان 

به مناس��بت هفته دفاع مقدس با کمک خیری��ن اصفهانی و 
همت س��تاد دیه، زمینه آزادی ۴۷ نفر از زندانیان نیازمند و 
آبرومند استان فراهم شد.با اهدای تسهیالت بانکی به تعدادی 
از زندانیان جرائم غیر عمد و غیرکالهبرداری استان اصفهان 
زمینه آزادی ای��ن زندانیان واجد ش��رایط ب��ا در الویت قرار 
گرفتن خانواده  های شهدا، جانبازان و آزادگان ۴۷ محکوم به 
حبس از زندان های استان اصفهان آزاد شدند.مجید احسانی 
مدیرعامل ستاد دیه اصفهان ضمن تقدیر از همه نیکوکارانی 
که در طرح ویژه »آزادی هفته دفاع مقدس« این نهاد مردمی 
را یاری کردن��د، اظهار داش��ت: باهدف شناس��ایی زندانیان 
نیازمند جرائم غیر عمد و تس��هیل در امر آزادی این دس��ته 
از افراد در جلس��ه حضوری کارشناسان س��تاد با محبوسین 
زندان مرکزی اصفهان )در تاریخ ۱2 شهریورماه( این ۴۷ نفر 
شناسایی و بالفاصله در فرآیند آزادی قرار گرفتند تا به برکت 
هفته دفاع مق��دس این افراد که اغلب آن ها نیز سرپرس��ت و 
نان آور خانه هستند، به مناسبت سی و چهارمین سالگرد آغاز 

جنگ تحمیلی به آغوش گرم خانواده خود بازگردند.

درخشش پژوهشگران کاشانی 
پژوهشگران دانش��گاه کاش��ان با همکاری محققان دانشگاه 
صنعتی اصفهان موفق به کشف سنتز نانو ساختارها به روشی 
جدید و درعین حال بسیار ساده شدند.رئیس پژوهشکده علوم 
و فناوری نانو دانشگاه کاشان گفت: در این روش، شکل و اندازه 
نانو ساختارهای سنتز شده به راحتی قابل کنترل است. دکتر 
»مسعود صلواتی نیاس��ری« صرفه جویی در انرژی و زمان را 
ازجمله مزایای این روش دانست و اظهار داشت: هیدروکسی 
آپاتیت یک ماده زیس��ت فعال، زیست س��ازگار و پرمصرف 
برای تهیه انواع ایمپلنت ها )مواد مصنوعی کاشتنی در بدن( 
اس��ت.وی همچنین گفت: کامپوزیت های پلیمری این ماده 
برای تهیه داربس��ت های زیستی در مهندس��ی بافت کاربرد 
چشمگیری دارند که در سیستم های حمل ژن ها و داروها، از 
هیدروکسی آپاتیت به دلیل دارا بودن گروه های عاملی فعال، 

بسیار استفاده می شود.

 تجهیز تاکسی های اصفهان 
به سامانه هوشمند

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان گفت: 
پیش بینی می شود ۱۰۰ درصد تاکس��ی های فعال در سطح 
شهر اصفهان تا پایان امسال به سامانه هوشمند تاکسی مجهز 
شوند.حس��ن س��قایی اضافه کرد: تمام این تاکسی ها باید به 
سامانه هوشمند تاکسی مجهز شوند، اما در حال حاضر حدود 
۵ هزار و ۱۰۰ دستگاه از تاکس��ی های اصفهان به این سامانه 
مجهز ش��ده اند.مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی شهرداری 
اصفهان با اش��اره ب��ه مجهز ش��دن ۵۰ درصد تاکس��ی های 
اصفهان به سامانه هوش��مند تاکس��ی تصریح کرد: ۵۰ درصد 
 دیگر از این تاکس��ی ها نیز تا پایان امس��ال به این سامانه مجهز 

می شوند.
وی با تأکید بر اینکه دریافت کرایه با س��امانه هوشمند تاکسی 
بر اساس مس��افت و زمان صورت می گیرد، ادامه داد: استفاده از 
سامانه هوشمند تاکسی برای دریافت کرایه ها از مزایای بسیاری 
برخوردار است و برطرف شدن مشکل پول خرد یکی از مهم ترین 

این مزایا محسوب می شود.

 ضرورت مطالعه علمی 
سرطان زا شدن آب خزر

معاون دریایی سازمان محیط زیست با اش��اره به اظهارت یکی 
از نماین��دگان مجلس مبنی بر س��رطان زا ش��دن دریای خزر 
گفت: منکر آلوده بودن آب دریای خزر نیس��تیم اما هنوز هیچ 
مطالعه علمی که ارتباط مستقیم میزان س��رطان در مازندران 
با آلودگی دریای خزر را ثابت کند انجام نشده است.دکتر پروین 
فرشچی افزود: س��ازمان محیط زیس��ت بارها در مورد آلودگی 
میکروبی دریای خزر هشدار داده و کانون ها و منشأ این آلودگی 
را نیز مشخص کرده اس��ت.به گفته وی، سازمان محیط زیست 
همچنین بارها در مورد آلودگی ناشی از ورود پساب های صنعتی، 
کشاورزی و خانگی در شهرهای س��احلی به دریای خزر هشدار 
داده است.معاون دریایی س��ازمان محیط زیست اظهار داشت: 
حتی در برخی موارد دریای خزر به منابع نفتی نیز آلوده می شود.

فرش��چی تصریح کرد: اما تاکنون مطالعه ای که میزان آلودگی 
دریای خزر را در آبزیان و نوع ای��ن آلودگی را دقیقاً در هر یک از 
انواع ماهی ها مشخص کند انجام نشده و این وظیفه دامپزشکی 
 و شیالت اس��ت که در این خصوص بررس��ی های الزم را انجام 

دهد.

اخبار کوتاه

SMS

رئیس مرکز مطالع��ات و پژوهش های راهب��ردی وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به نتایج آخرین پژوهش انجام ش��ده در حوزه جوانان گفت: بر اساس 
نتایج به دست آمده بیش از ۹۰ درصد جوانان جامعه از فیلترشکن استفاده 
می کنند.محمدتقی حس��ن زاده در گفت وگو با خبرن��گار جامعه فارس به 
نتایج آخرین تحقیقات انجام ش��ده در حوزه جوانان اش��اره کرد و گفت: در 
این پژوهش جامعه هدف به گونه ای انتخاب شده است که با قطعیت می توان 
نتایج آرا را قابل تعمیم به کل جامعه دانست چراکه از تمام قشرها و استان ها 

در این پژوهش حضور داشتند.
وی ادامه داد: در بخش��ی از این پژوهش در مورد میزان استفاده جوانان از 
فضای مجازی و استفاده از فیلترشکن برای دست یابی به اطالعات سؤال شده 
است که نتایج به دست آمده برای اس��تفاده در سیاست گذاری ها در اختیار 

دستگاه های مرتبط قرار خواهد گرفت.
عدم دسترسی 31 درصد جوانان به اینترنت

حسن زاده ادامه داد: نتایج پژوهش انجام ش��ده نشان می دهد 6۷.۴ درصد 
جوانان جامعه از اینترنت استفاده می کنند و ۳۱.۱ درصد نیز به دلیل نبود 
امکانات نمی توانند از آن استفاده کنند و این نشان دهنده عدم تمایل جوانان 

برای استفاده از اینترنت نیست.
رئیس مرک��ز مطالعات و پژوهش ه��ای راهب��ردی وزارت ورزش و جوانان 
در خصوص دلیل اس��تفاده جوانان از اینترنت گف��ت: 2.۱ درصد از جوانان 
برای چت کردن، ۱۵.۳ درصد جوانان برای ارتباط با ش��بکه های اجتماعی 
، ۱۵.2 درص��د برای س��رگرمی و ب��ازی،۱2.۳ درصد برای دانل��ود فیلم و 
موسیقی و عکس، ۱۱.۵ برای برقراری ارتباط با جنس مخالف، ۱۰.۴ درصد 
جوانان برای تحقیق و پژوهش علمی، ۴.2 درصد اس��تفاده از س��ایت های 
غیراخالقی، ۴.2 چک کردن ایمیل و 2.۴ درص��د برای چک کردن وبالگ 
 و 2.2 درصد نیز برای اس��تفاده از اطالع��ات عمومی ب��ه اینترنت مراجعه 

می کنند.
فیس بوک تهدیدی در پرکردن اوقات فراغت جوانان

حس��ن زاده گفت: در بخش دیگری از این پژوهش در مورد دلیل اس��تفاده 
جوانان از فیس بوک سؤال شده است که نتایج نشان می دهد ۳۹ درصد علت 
استفاده از فیس بوک را سرگرمی و از تنهایی بیرون آمدن بیان کردند، 2۹.۳ 
درصد تبادل تجربه، ۴.۵ درصد پیدا کردن دوست، 2.۵ درصد فعالیت های 

سیاسی، 2.۱، پیدا کردن همسر و سایر موارد 2.۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد: این آمارها به گونه ای است که می تواند برای سیاست گذاری ها 
مورداستفاده قرار گیرد چراکه هم اکنون فیس بوک باعث جدایی فرزندان 

از خانواده ها شده است.
رئیس مرک��ز مطالعات و پژوهش ه��ای راهب��ردی وزارت ورزش و جوانان 
گفت:  6۹.۳ درصد جوانان برای استفاده از اینترنت بسیار زیاد از فیلترشکن 
اس��تفاده می کنند و 2۱.2 درصد نیز تا حدودی از فیلترش��کن اس��تفاده 
می کنن��د و در مجموع��ه می توان گف��ت ح��دود ۹2 درص��د از جوانان از 

فیلترشکن استفاده می کنند.

یک آسیب ش��ناس اجتماعی و متخصص علوم رفت��اری گفت: اطالعات 
به دس��ت آمده نش��ان می دهد مصرف نان و بنزین ایرانی ها 6 برابر مردم 
جهان اس��ت.دکتر مجید ابهری بابیان این مطلب اف��زود: یکی از عوارض 
تغییر س��بک زندگی در جامعه امروز ما، فاصله گرفتن از س��اده زیستی و 
مصرف منطقی و گرایش به زیاده روی و اسراف است که متأسفانه در کشور 
ما این رویه نادرست باعث تحمیل هزینه به سبد اقتصادی خانواده و زیان 
به کشور شده است.وی تأکید کرد: س��رانه مصرف سالیانه نان مردم ایران 
۱6۰ کیلوگرم در مقایسه با سرانه 2۵ کیلوگرم در جهان است. این آمار به 

این معنی است که ایرانیان 6 برابر مردم نقاط دیگر نان استفاده می کنند.
این آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت: در مصرف بنزین با توجه به سرانه 
مصرف روزانه ۹۰ لیتر در ایران و ۱۵ لیتر در جهان بازهم مصرف ایرانیان 6 
برابر میانگین مصرف جهانی است.ابهری با اشاره به اینکه در نوشابه ۴ برابر 
و در شکر 6 برابر مصرف جهانی رکورددار هستیم، گفت: در مصرف برنج و 

انرژی سه برابر و آب دو برابر  میانگین جهانی پیشتاز هستیم.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه لوازم آرایش مصرفی جامعه ما ۷ برابر مصرف 
جهانی است مالحظه می کنیم در استفاده از اقالم زیان آور در سکوی اول 
دنیا هستیم اما در مصرف اقالمی مانند شیر، یک سوم سرانه جهانی و میوه 
و سبزی ها نیز یک چهارم مصرف استاندارد جهانی متعلق به ایرانیان است. 

همچنین مصرف ما در سویا نیز یک بیستم مصرف جهانی است.
این متخصص علوم رفتاری گفت: زیاده روی و اس��راف هم ازنظر باورهای 
دینی خالف محسوب می شود و هم ازنظر فرهنگ مصرف و رفتار اجتماعی 
باع��ث بی توجهی به س��رمایه های ملی می ش��ود ؛ از همی��ن رو نهادها و 
سازمان های فرهنگی و رسانه ها باید عالوه بر ارائه الگوهای مصرف درست، 
مردم را به س��بک زندگی اس��المی و ایران��ی دعوت کنند .ب��ه گفته وی، 
صرفه جویی از نگاه رفتاری به معنای مصرف نکردن نیس��ت بلکه مصرف 

درست قلمداد می شود.

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری اصفه��ان گفت: اعتیاد 
به عنوان یکی از ریشه های مهم فساد و جرم در جامعه به حساب می آید و 

ورزشکاران باید با تکیه بر روحیه جوانمردی از آن دوری کنند.
رسول یاحی در دومین جلسه هماهنگی ستاد جشنواره فرهنگی ورزشی 
نواحی و سازمان های بسیج اقشار سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان با تأکید 
بر این که ورزش به عنوان یک منبع نشاط آور برای جامعه محسوب می شود، 
اظهار کرد: ورزش می تواند نشاط را در جامعه تداعی کند و مسئوالن باید 
توجه داشته باشند که ورزش اهمیت ویژه ای دارد چراکه حتی نام ورزش 

هم نشاط آور است.
وی بیان ک��رد: ورزش می تواند با بهره گی��ری از ۳ مؤلف��ه فرهنگ، عزم 
ملی و مدیری��ت جهادی فعالیت هایی را در راس��تای پیش��رفت کش��ور 
صورت دهد؛ بس��یج به عنوان یک��ی از کلیدی تری��ن واژه ه��ا در ادبیات 
اجرای��ی کش��ور به حس��اب می آی��د و نق��ش بس��یج در دف��اع مقدس 
بس��یار گس��ترده بوده به گونه ای ک��ه در بیش��تر کار های بزرگ بس��یج 
 به عن��وان یک عنص��ر فع��ال حضورداش��ته و فعالیت های مهم��ی انجام

 داده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی ش��هرداری اصفهان از س��اخت سردیس هوشمند 
سرداران هشت سال دفاع خبر داد و اعالم کرد: این سردیس دارای صفحه نمایش و 
پایه سخن گو است که توانایی نمایش زندگی نامه ، خاطرات و تصاویری از سرداران 
 شهید اس��ت و قابلیت پخش صدای س��رداران ش��هید را نیز داراست .محمدرضا

 نیل فروشان در حاش��یه رونمایي از س��ردیس ش��هید ردانی پور به عنوان اولین 
سردیس هوشمند از سرداران هشت سال دفاع مقدس ” این سردیس که از جنس 
فایبر گالس است ، طراحی و مدل س��ازی اولیه آن حدود 2۰ روز به طول انجامید 
و قالب سازی آن در مدت یک ماه صورت پذیرفت و طی 2 هفته آینده در گلستان 
شهدا نصب خواهد شد “گفت: با ساخت سردیس سرداران اصفهان عالوه بر زنده 
نگه داش��تن یاد و خاطره آن ها ارتباط بیشتری بین نس��ل جوان و سرداران دفاع 
مقدس برقرار کنیم.وی با اشاره به اینکه سردیس شهید رداني پور توسط هنرمند 
کشور آقای نجیبی ساخته شده خاطرنش��ان کرد : این سردیس که از جنس فایبر 
گالس اس��ت ، طراحی و مدل س��ازی اولیه آن حدود 2۰ روز به ط��ول انجامید و 
قالب س��ازی آن در مدت یک ماه صورت پذیرفت و طی 2 هفته آینده در گلستان 
شهدا نصب خواهد شد . مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه این س��ردیس ، اولین سردیسی که از ش��هیدان دفاع مقدس در گلستان 
شهدا نصب می شود اظهار داشت : این سردیس دارای صفحه نمایش و پایه سخن گو 
است که توانایی نمایش زندگی نامه ، خاطرات و تصاویری از این سرار شهید است 
و قابلیت پخش صدای سردار شهید رداني پور را نیز داراست که این موضوع کمک 

می کند تا مخاطبان جوانان نیز از آن استفاده کرده و با آن ارتباط برقرار کنند . 

مصرف نان و بنزین ایرانی ها 6 برابر مردم جهان است

ریشه های اعتیاد در کشور شناسایی شود

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1415  octb1   ,2014  |  8 Pages

میزان استفاده جوانان ایرانی از فیلترشکن، سایت های غیراخالقی و فیس بوک

9۲ درصد جوانان از فیلترشکن استفاده می کنند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد :

 ساخت سردیس هوشمند سرداران
 هشت سال دفاع مقدس



اخبار کوتاهيادداشت

دست و پا زدن بانکها برای ماندن 
کارتخوان ها

بانک مرکزی در حالی بر پرداخت کارمزد کارتخوانها از سوی 
پذیرندگان پافشاری کرده و آن را به نفع بانکها می داند که بعد 
از اعتراض فروشندگان و اصناف برخی بانکها حاضرند به هر 

طریقی که شده کارتخوانها را در مغازه ها نگه دارند.
ام��ا در حالی ه��م اکنون ن��ه خری��داران و نه فروش��ندگان 
 بابت پرداخت وجه از طریق دس��تگاه کارتخ��وان کارمزدی

 نم��ی پردازند ک��ه این کارم��زد از طری��ق ش��بکه بانکی به 
ش��رکتهای psp پرداخت می ش��ود از این رو مقامات بانک 
مرکزی معتقدند که این اصال عادالنه نبوده و باید هر کسی در 
برابر دریافت خدمات هزینه آن را نیز تعهد کند نه اینکه حدود 
دو میلیون فروشنده از این خدمت الکترونیک استفاده کرده و 

هزینه ای سنگین به شبکه بانکی تحمیل شود.

 لوسترهای ايرانی 10 برابر ارزان تر 
از مشابه ايتالیايی

عضو اتحادیه صنفی چینی، بلور و لوس��تر گفت: لوسترهای 
ایتالیایی مشابه محصول داخلی تولید می کنیم. در حالی که 
همین لوسترها با کیفیت باال اما با برند ایرانی با قیمت تقریبا 

10 برابر پایین تر عرضه می شوند.
محمد جواد انصاری اظهار کرد: بخش عم��ده ای از تولیدات 
لوستر ایرانی به روسیه، ترکیه، کشورهای آسیای میانه و حوزه 
خلیج فارس صادر می ش��ود و دنیا خواهان لوسترهای ایرانی 
به موجب تنوع ساخت، کیفیت باال و قیمت تمام شده پایین 
هستند.وی افزود: در راس��تای تنوع تولید و توسعه صادرات، 
اکنون طرح ها و مدل های مختلف در دستور کار داریم تا بتوان 

در سال آینده تولیدات جدیدی را وارد بازار کنیم.

جلوی سرعت افزايش قیمت
  را می گیريم

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه سرعت افزایش قیمت ها 
کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: مجموعه اقدامات انجام 
ش��ده از ثبات در بازار حکایت دارد.ولی اهلل س��یف با اش��اره 
به اینکه اقتصاد ما در یک س��ال گذش��ته تحول چشمگیری 
داشته است، گفت: این موضوع نشان می دهد دولت در جهت 
درس��تی در حال حرکت اس��ت.وی افزود: با توجه به آمارها 
اقتصاد ما اکنون قابل پیش بینی شده و برای سرمایه گذاری 
بهترین چیز این است که اقتصاد ، توام با آرامش و قابل پیش 
بینی باش��د.رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم در 
آخر شهریور ، متوسط س��الیانه 21.1 درصد و تورم نقطه به 
نقطه 14.4 درصد است.سیف ادامه داد: در 20 سال گذشته 
متوسط نرخ تورم ماهانه 1.54 درصد اس��ت در حالی که در 
یک سال گذشته این رقم 1.1 درصد و در سال قبل از آن 3.5 

درصد بود.

4
پالم از صنعت غذا حذف می شود

دکتر مجید حاجی رئیس انس��تیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، ضمن اعالم تشکیل 
کارگروه تخصصی الگوي تولید، توزیع و مصرف روغن به ویژه پالم،گفت: از گروههای مختلف علمی 
و پژوهشی انستیتو خواسته شده تا از دیدگاه صنایع غذایي و نیز س��المت تغذیه اي موضوع را مورد 

بررسي و مداقه قرار دهند.
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به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��هرداری فالورجان، دوش��نبه گذش��ته  با 
حضور مهندس طرف��ه معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان، 
حجت االسالم موس��وی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اس��المی، حجت االس��الم قدوس��ی امام جمعه فالورجان، مهندس هدایت 
فرماندار و جمعی از مس��ئوالن و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران 
هشت س��ال دفاع مقدس، از پروژه های عمرانی در حال انجام و تکمیل شده 
ش��هرداری فالورجان بازدید و آیین کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های 

عمرانی شهرداری فالورجان برگزار شد.
همزمان با هفته دفاع مقدس، مهندس طرفه معاون عمرانی استاندار اصفهان 
با حضور در شهرستان فالورجان و با همراهی جمعی از مسئوالن شهر ضمن 
بازدید از مراحل پیشرفت پروژه بلوار آیت ا... خامنه ای شهر فالورجان روند 

پیشرفت این پروژه را در شهر فالورجان مثبت ارزیابی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، ضمن گرامیداشت هفته ی 
دفاع مقدس و یاد و  خاطره ش��هدای جنگ تحمیلی گف��ت: حضور مردم از 
قش��رهاي مختلف در ادوار انقالب و جنگ تحمیلي از ویژگی های بارز دفاع 
مقدس بود که با رهبری های بی نظیر رهبر انقالب اسالمي، جنگ تحمیلي 

به خوبی اداره شد و  انقالب و نظام را مستحکم نمودند.
مهندس طرفه ضمن تأکید بر خدمت رسانی به شهروندان باألخص طرح های 
عمرانی به عنوان اولویت اصلی در اس��تان اصفهان در س��ال 93  گفت: 75 
درصد از درآمد شهرداری ها در بخش عمراني و مابقي در بخش جاري هزینه 
می شود و شهرداری فالورجان همان گونه که تاکنون درزمینه های عمرانی و 
خدماتی پیش قدم بوده است، باید تمام همت خود را در جهت تکمیل پروژه ها 

در کوتاه ترین زمان به کار گیرد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: خوشبختانه سرعت پیشرفت پروژه 
بسیار خوب اس��ت و آنچه می بینیم حکایت از تالش های شهردار و پرسنل 
شهرداری و اعضای ش��ورای این ش��هر دارد و امیدواریم که این بلوار هرچه 
زودتر برای رفاه حال مردم نه تنها فالورجان بلکه شهرس��تان های هم جوار 

نیز به بهره برداری برسد. 
وی ادامه داد: با توجه به اعتبار 170 میلیارد ریالی ش��هرداری فالورجان در 
خصوص این پروژه بتوان گام مؤثری در بهبود رفت وآمد شهری و ارتقاء ایمنی 

و کاهش تصادفات در شهر فالورجان  برداشته شود.
امیر احمد زندآور، شهردار فالورجان نیز در این مراسم گفت: پروژه تعریض 
بلوار آی��ت ا... خامنه ای ش��هر فالورجان ش��امل: آزادس��ازی، زیرس��ازی، 

جدول گذاری، آس��فالت، پارکینگ های حاش��یه ای، فضای سبز و روشنایی 
هست، بااعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال و به طول 1100 متر در دو الین 
رفت وبرگشت، یکی از افتخارات شهرداری در جهت خدمت رسانی به مردم 

است. 
 شهردار فالورجان ضمن اشاره به شروع آزادسازی ساختمان های در حریم 
این پروژه طی چندین سال گذشته ادامه داد: در حال حاضر اکثر امالک در 
حریم پروژه آزادسازی شده و شهرداری با مالکان آن ها به توافق رسیده است 
و امید است طی دو هفته آینده امالک مابقی نیز توسط شهرداری آزادسازی 
ش��ده و عملیات اجرایی این پروژه در مدت 4 ماه تکمی��ل و به بهره برداری 

برسد. 
وی ادامه داد: بلوار آیت ا... خامنه ای به عنوان ورودی و خروجی شمالی  شهر 
و حدفاصل شهر فالورجان و ش��هر درچه و شهرس��تان خمینی شهر، یکی 
از پرترددترین ورودی های این ش��هر  و ازجمله مهم ترین ورودی هاست. از 
آنجائی که صنایع کارگاهی در طرفین این خیابان مس��تقر و دارای فعالیت 
می باشند،ازلحاظ اقتصادی نقش بس��زایی در اقتصاد شهر و شهرستان دارد 
و از سوی دیگر شکل گیری ارگانیک، بی نظم و آشفته بدنه، سیمای نازیبا را 
برای این منطقه رقم زده بود که با توجه به این امر، شهرداری فالورجان اقدام 
به ساماندهی و تعریض این بلوار با توجه به وجود امالک مجاور هزینه سنگین 
تملک نمود. این مهم باهمت شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، و 

همکاری صمیمانه مردم شهر فالورجان در حال اجرامی باشد.
شهردار فالورجان از فراهم آوردن امکان جابه جایی ایمن سریع برای وسایل 
نقلیه موتوری، فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و 
کاربری های مجاور همچنین ایجاد بستری برای ارتباطات اجتماعی و شکل 
دادن به ساختار معماری و شکل دادن به سیمای شهر و ساختار کالبدی آن 
و درنهایت تأثیر در اقتصاد ش��هر به عنوان مهم ترین دستاوردهای این طرح 

یادکرد.
وی ادامه داد: با توجه به تخصیص اعتبار و شروع  به کار پیمانکار، امید است 
بتوان گام مؤثری در بهبود رفت وآمد شهری و ارتقاء ایمنی و کاهش تصادفات 

در شهر فالورجان  برداشته شود.
زندآور در این بازدید گفت: در سال های اخیر پروژه پیشرفت کندی داشته 
و حتی در برخی از مواقع به کل متوقف گردیده ولی امروز با همراهی اعضای 
شورا و نیز همکاری مردم و مساعدت مسئولین استان و شهرستان امیدواریم 

ظرف دوماه آینده بتوانیم این پروژه عظیم را به بهره برداری برسانیم.

وی همچنین افزود: این دارای مشاغل مزاحم شهری هست و با آزادسازی آن 
می توان بسیاری از مش��کالت ترددی را برطرف نموده و یکی از ورودی های 
ش��هر را اصالح و ب��ه بهره ب��رداری برس��انیم و اولین خیاب��ان 45متری در 

شهرستان را افتتاح نماییم. 
موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد ش��هرداری فالورجان بر سرعت 
عمل در اتمام پروژه ه��ای عمرانی و تکمیل و بهره ب��رداری از آن ها در زمان 

مقرر تأکید کرد.
وی گفت: یکی از آرزوهای مردم فالورجان اصالح ورودی شهر از مسیر شهر 
درچه و شهرستان خمینی شهر به سمت شهر فالورجان بود و سال ها مردم 
منتظر برطرف کردن مشکالت بودند که متأس��فانه طی چندین سال اخیر 

اجرایی نشده بود.
وی ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری و شورای اس��المی شهر فالورجان به 
لحاظ اولویت بندی پروژه های عمرانی و س��رعت عم��ل در اجرای پروژه ها 
ادامه داد: مقداری از این مسیر در محدوده شهر فالورجان نیاز به آزادسازی 
و تکمیل عملیات زیرس��ازی، جدول گذاری و آس��فالت داشت که متأسفانه 
چندین سال بود که رهاشده و اجرایی نشده بود اما به همت شهردار فالورجان 
و مجموع��ه تحت مدیریت ایش��ان که باهم��ت واالی خود ق��دم در میدان 
گذاش��تند و پروژه های عمرانی و خدماتی ازجمله پ��روژه تعریض بلوار آیت 
ا... خامنه ای شهر فالورجان را در دستور کار خود قراردادند شاهد تغییر در 
منظر شهری فالورجان و رضایتمندی شهروندان از اقدامات ایشان هستیم.

نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی به سرعت عمل باالی 
ش��هرداری فالورجان در انج��ام پروژه های عمرانی و ش��هری اش��اره کرد 
و گف��ت: در این بازدید ک��ه از پروژه تعریض و آزادس��ازی و آس��فالت بلوار 
آیت اهلل... خامنه ای ش��هر فالورجان انجام ش��د، اکثر امالک در مسیر طرح 
آزادس��ازی و بخش فراوان ای از عملیات اجرایی پروژه توس��ط ش��هرداری 
انجام شده است و پیمانکار با حداکثر توان مشغول به کار عملیات اجرایی بوده 
و پیشرفت قابل توجهی داشت که نشان از سرعت عمل باال و اهمیت دادن به 

پروژه های اولویت دار شهر توسط شهرداری است.
هدایت فرماندار فالورجان نیز ضمن تقدیر از عملکرد ش��هرداری فالورجان 
در اهتمام به تکمیل پروژه بلوار آیت ا... خامنه ای گفت: طرح تعریض این بلوار 
به عنوان یکی از ورودی های اصلی شهر فالورجان آرزوی 20 ساله مردم این 
شهر است. وی از شهروندان درخواست کرد در راس��تای تکمیل این پروژه 

همکاری وی��ژه ای در خصوص آزادس��ازی و توافقات انج��ام دهند تا هرچه 
سریع تر مراحل اجرایی این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد. 

فرماندار  فالورجان ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری فالورجان طی این مدت 
بر تسریع انجام مراحل اجرایی پروژه و تکمیل آن تأکید کرد. وی همچنین 
با اشاره به اهمیت تکمیل و بهره برداری از این پروژه از شهروندان خواست تا 

شهرداری فالورجان در انجام آزد سازی مسیر طرح یاری نمایند .
امیر قاسمی، رییس شورای اسالمی شهر فالورجان نیز  ضمن تقدیر از تالش 
شبانه روزی شهرداری فالورجان جهت پیشبرد طرح های عمرانی و خدماتی 
در سطح شهر، بر تسریع مراحل اجرایی این پروژه و تکمیل و به بهره برداری 

از آن در حداقل زمان ممکن تأکید کرد.
بهره برداری از میدان جانبازان و بلوار امام رضا )ع(

همچنین در ادامه با حضور معاون عمرانی اس��تانداری پروژه احداث میدان 
جانبازان و بلوار امام رضا )ع( را رس��ماً به حضور تعدادی از جانبازان ش��هر  

فالورجان  افتتاح شد.
بازدي�د از مراح�ل تکمیلی پروژه س�اماندهی گلزار ش�هدای 

فالورجان
در ادامه برنامه با حضور در گلزار شهدای شهر فالورجان ضمن قرائت فاتحه 
بر مزار آیت ا... شریعت و تجدید میثاق با شهدا از روند پروژه ساماندهی گلزار 

شهدای فالورجان نیز بازدید کردند.
کلنگ زنی ورودی جنوبی شهر فالورجان

در آخرین مرحله از کلنگ زنی های شهرستان نیز مهندس طرفه به همراه 
مسئولین شهرس��تان، ورودی جنوبی ش��هر فالورجان نیز بااعتباری بالغ بر 

20میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
شهردار فالورجان در رابطه با این پروژه گفت: این میدان به عنوان مهم ترین 
ورودی و خروجی شهر فالورجان در مسیر فالورجان و شهر اصفهان از سمت 
اتوبان ذوب آهن و در جوار شاهراه ارتباطی استان های اصفهان و چهارمحال 

و بختیاری قرار دارد.
وی ادامه داد: با حذف دیواره بتونی، احداث میدان ورودی شهر به شعاع 20 
متر ، احداث الین کندرو اتوبان ذوب آهن، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری 
گلکاری و فضای س��بز و روش��نایی در این مکان ضمن آنکه شهر فالورجان 
از این حالت اس��تتار در بین دیواره ه��ای بتونی خارج می ش��ود همچنین 
 می توانیم مش��کل ترافیک را در مهم تری��ن محور ورود و خروج ش��هر حل

 نماییم.  

با حضور معاون عمرانی استانداری اصفهان صورت گرفت 
بهره برداری و کلنگ زنی از پروژه های عمرانی شهرداری فالورجان

وزیر نیرو با انتقاد از کش��ت برنج در باالدس��ت زاینده رود 
و وجود بحران آب در این منطقه از کش��ور، گفت: قطعا با 
خشکسالی نمی توان مقابله کرد اما باید با آن زندگی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مه��ر، حمید چیت چیان گفت: اگر 
هنر مدیریت مصرف آب و رفتار با طبیعت را بدانیم قطعا 
طبیعت بر ما سخت نخواهد گرفت، حتی در دورانی که با 

خشکسالی مواجه شویم.وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مدیریت 
صحیح مناب��ع آب تنها راه عب��ور از بحران کنونی اس��ت 
اظهارداشت: با توجه به خشکسالی کشور و کمبود آب قطعا 
مدیریت صحیح منابع آبی تنها راه عبور از بحران آب است.

چیت چیان با بیان اینکه ایران کشوری است که در منطقه 
خشک و نیمه خش��ک قرار دارد افزود: قطعا با خشکسالی 

نمی توان مقابله کرد، اما باید با آن زندگی کنیم و اگر امروز 
دچار مشکل شده ایم قطعا به دلیل نوع رفتار انسان با منابع 
آبی است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکل کم 
آبی همواره تاکید می ش��ود، اما برخی از هموطنان آنطور 
که باید به این مسئله توجه نمی کنند. وزیر نیرو به وضعیت 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه زاینده رود با 
کم آبی مواجه است اما عده زیادی در باالدست این حوضه 
آبی برنج کشت می کنند، در حالی که این محصول مختص 
اقلیم مرطوب مانند شمال کشور است.چیت چیان تاکید 
کرد: باید در هر اقلیم و طبیعت مطابق ش��رایط آن عمل 
کنیم و به این توصیه در صنعت، کش��اورزی و نوع مصرف 
خود توجه ویژه داشته باش��یم.وزیر نیرو تصریح کرد: اگر 
مدیریت صحیح در منابع آبی داش��ته باش��یم، قطعا می 
توانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: 
تمام انس��ان ها به وی ژه مردم ایران به مسئولیت خطیری 
که در قبال طبیعت، محیط زیست و توجه به آب دارند به 
درس��تی عمل کنند تا بر این بحران بزرگ غلبه کنیم.وی 
به حفاظت از منابع آبی تاکید کرد و گفت: وقتی صحبت از 
طبیعت می شود اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد 
عنصر آب اس��ت، حتی در قرآن نیز به حفاظت از این مایه 
حیات تاکید شده است؛ بنابراین باید با برنامه ریزی و علم 
بر شرایط کنونی منابع آبی نس��بت به مصرف این عنصر 

حیات اقدام کنیم.

چطور تا 5 ماه پیش می گفتند، دلیل کاهش تولید و رسیدن 
به کمتر از نیمی از ظرفیت در خودرو سازی، تحریم ها است. 
چطور شده است که امروز اعالم می کنند که خودورسازان با 
تمام ظرفیت در حال تولید هستند. بنابراین نشان می دهد که 

مشکل اصلی مدیریت است نه تحریم ها.
در تیرماه امسال تقریباً بس��ته به نوع خودرو، با اعالم شورای 
رقابت بهای خودور تا 30 درصد افزایش پیدا کرد. در این میان 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، روند تعیین بهای خودرو 
را خالف دانسته و خواستار تجدید نظر در قیمت گذاری خودرو 
ش��دند. پس از کش و قوس های فراوان دوباره شورای رقابت 
قیمت های جدید خودرو را با کاه��ش 3 درصدی اعالم کرد، 
ولی باز هم نمایندگان قیمت های جدید را خالف دانس��تند و 

خواستار شفاف س��ازی قیمت ها برای مردم شدند.در همین 
راس��تا بهروز نعمتی نماینده مردم همدان و از اعضای هیئت 
تحقیق و تفحص از خودور سازان به موضوع چرایی عدم کاهش 
قیمت خودرو و حواش��ی اخیر آن پرداخته است.این نماینده 
مجلس ادامه داد، شورای رقابت اقداماتی را انجام می دهد که در 
شان و جزء وظایفش نیست. مثال قیمت گذاری وظیفه شورای 
رقابت نیست. با این حال ما اقداماتی را که باید انجام دهیم را در 
دستور کار داریم.نعمتی دلیل عدم کاهش قیمت خودور علی 
رغم پی گیری های مجلس را اینگونه برآورد کرد که مش��کل 
خودرو س��ازی کش��ور و قیمت خودرو دولتی بودن مجموعه 
مدیریت است و دخالت های دولت ها است. وی اضافه کرد؛ تا 
صنعت خودرو سازی به بخش خصوصی واگذار نشود، مشکالت 

حل نخواهد شود. بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی تولید 
باید در راس هرم تولید قرار گی��رد. وقتی دولت تولید کننده، 
قیمت گزار، فروشنده و... باشد، این مشکالت در صنعت خودور 
سازی وجود خواهد داشت.نعمتی همچنین گفت؛ اعتقاد ما بر 
این است که بالغ بر 15 درصد از قیمت خودرو باید کاهش پیدا 
کند که متاس��فانه هنوز کاهش پیدا نکرده است.وی در پایان 
گفت؛ما قبال گفتیم که مشکالت خودرو سازی فقط مدیریتی 
بوده اس��ت. چطور تا 5 م��اه پیش می گفتن��د، دلیل کاهش 
تولید و رسیدن به کمتر از نیمی از ظرفیت در خودرو سازی، 
تحریم ها است. چطور شده است که امروز اعالم می کنند که 
خودورس��ازان با تمام ظرفیت در حال تولید هستند. بنابراین 

نشان می دهد که مشکل اصلی مدیریت است نه تحریم ها.

بايد با خشکسالی زندگی کنیم

يک نماينده مجلس ؛

قیمت خودرو بايد تا 15 درصد کاهش پیدا کند

انتقاد وزیر نیرو از کشت برنج در باالدست زاینده رود
بلژيکی ها خواستار همکاری 

صنعتی با اصفهان شدند
مس��وول اقتص��ادی س��فارت بلژی��ک در ای��ران 
خواس��تار گس��ترش روابط اقتصادی و صنعتی بین 
 اصفهان و کش��ور بلژی��ک بویژه در بخ��ش صنعت 

نساجی شد.
'الیزابت فرانکرک هوفن' روز دوش��نبه در نشس��ت 
بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در صنایع 
نس��اجی اصفهان و بلژیک، در اتاق بازرگانی اصفهان 
افزود: بزودی صنعت ماشین س��ازی نساجی بلژیک 
فعاالن نس��اجی ایران را در جریان آخرین تکنولوژی 
های خود قرار خواه��د داد.وی گفت: تولیدکنندگان 
اصلی بلژیکی تازه ترین نوآوریهای خود را به مدیران 
و تکنسین های ایرانی معرفی می کنند.دبیر اتحادیه 
س��ازندگان ماشین آالت نس��اجی بلژیک نیز در این 
نشست گفت: صنعت ماش��ین سازی نساجی بلژیک 
شامل بالغ بر 40 شرکت است که با گردش مالی 920 
میلیون یورو حدود سه هزار و 900 نفر را مشغول کار 
کرده است.'یرون ویتس' با بیان اینکه این شرکت ها 
در بخش های منسوجات خانگی و فنی شامل فرش، 
پرده، مخمل، رو تختی و پارچه پوش��اک فعالیت می 
کنند، اظهار داشت: بلژیک سریعترین ماشین بافندگی 
» ایرجت« دنیا را تولید می کند.وی گفت: ش��رکت 
های ماشین سازی نساجی بلژیک استراتژی رهبری 
تکنولوژی را دنبال می کنند و این موضوع باعث شده 
که همیشه جزء پنج رده اول ثبت اختراعات و نوآوری 
ها در این بخش در جهان باشند.ویتس اظهار داشت: 
صنایع ماش��ین س��ازی بلژیک هفت درصد از ارزش 
اف��زوده خود را در بخش تحقیق و توس��عه س��رمایه 
گذاری می کند و 10 درصد از کل محققان برجسته 
بلژیک را در استخدام دارد.رییس کمیسیون تجارت 
و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
استان اصفهان نیز در این نشست از همکاری و سرمایه 
گ��ذاری بلژیک در بخ��ش صنایع نس��اجی اصفهان 
اس��تقبال کرد و گفت: صنعت نس��اجی این اس��تان 
نیازمند تکنیک و فن است و از همکاری بلژیک در این 
بخش اس��تقبال می کنیم.»جعفر ذره بینی« با بیان 
اینکه 9 هزار و 700 واحد صنعتی نس��اجی در ایران 
وجود دارد، ادامه داد: 400 ه��زار نفر در این صنعت 
مشغول به فعالیت هستند.وی اظهار کرد: حدود سه 
میلیارد دالر در صنعت نساجی ایران سرمایه گذاری 
شده و این صنعت سهم پنج درصدی از صنایع کشور را 

به خود اختصاص داده است.



یادداشت

نایب رئیس اتحادیه هتل داران اس��تان اصفهان گفت: ایران در افق 1404 جذب 1.5 
درصد کل گردشگر دنیا را برای خود هدف گذاری کرده استئدستیابی به این مهم تنها 
از مسیر برنامه ریزی همه جانبه و مطالعه گردشگری و بررسی کلیه عوامل مؤثر بر آن در 

سطح ملی و بین المللی صورت خواهد گرفت.
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ایران جذب 1.5 درصد گردشگر دنیا را هدف گذاری کرده است
هفتیادداشت

الهیاری:برای حفظ سرمایه عظیم 
اصفهان تالش می کنم

مدیرکل جدید س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان با اش��اره به حساسیت هایی که در 
حوزه میراث فرهنگی وجود دارد گفت: نباید فراموش کرد که 

حوزه میراث فرهنگی فرصت آزمون وخطا نداریم.
فریدون الهیاری اظهار داشت: س��ازمان میراث فرهنگی یک 
س��ازمانی اس��ت که باید بر اس��اس دید و دید کارشناسی و 
مدیریت کارشناس��انه و مش��اوره ای امور خود را پیش ببرد و 
حرکت بدون برنامه و غیر کارشناس��ی در این عرصه اش��تباه 

است.
ی با اش��اره به اینکه من در حال حاضر نمی توانم در خصوص 
فعالیت مدیران گذشته اظهارنظر کنم گفت: در عرصه میراث 
فرهنگی آزمون وخطا نداریم و درصورتی که ما ش��اهد آسیبی 
در حوزه میراث فرهنگی باش��یم این آس��یب غیرقابل جبران 
اس��ت و می طلبد که مس��ئوالنه و با دقت در ای��ن حوزه امور 
را دنبال کنیم.الهیاری در ادامه و در پاس��خ به این س��ؤال که 
یکی از موضوعات روز اصفهان در خصوص ایس��تگاه مترو در 
دروازه دولت اس��ت که در یک بافت تاریخی در حال اجراست 
و در این خصوص چ��ه برنام��ه ای دارید گفت: ای��ن موضوع 
را با حساس��یت بس��یاری از روزهای گذش��ته دنبال کرده و 
خوش��بختانه اس��تاندار نیز در این خصوص در مصاحبه اخیر 
خود با رسانه ها توجه الزم را داشته و موضوعاتی را بیان کرده 
 است و میراث فرهنگی نیز این موضوع را با جدیت رصد خواهد 

کرد.
مدیرکل جدید س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه حوزه میراث 
فرهنگی همراهی همه مردم و رس��انه ها را طلب می کند بیان 
داش��ت: نگاه به میراث فرهنگی نگاهی بخشی نیست و امید 
است تا با همدلی و همراهی گسترده رسانه ها بتوانیم در جهت 
 خدمت به این سرمایه عظیم اس��تان اصفهان کوشش الزم را 

داشته باشیم.

گنبد امامزاده سلطان حسین )ع( 
نطنز رو به تخریب است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان نطنز گفت: گنبد 
دو پ��وش و فیروزه ای رن��گ بقع��ه متبرکه امامزاده س��لطان 
 حس��ین )ع( نطنز متعلق به دوران صفوی��ه، در حال تخریب

 است.
حجت االسالم »مرتضی اکبری« اظهار کرد: گنبد این امامزاده 
با ارتفاع 20 متر در ح��ال تخریب و دیواره های حرم مطهر که 
در دوران صفویه توس��ط هنرمندان نقاشی و در دوره قاجاریه 

مرمت شد، روبه فرسایش است.
وی در خص��وص حجره های داخل صحن گفت: در نشس��ت 
پیگیری مش��کالت موجود در امامزادگان ب��ا بناهای میراثی 
با مسئوالن میراث فرهنگی شهرس��تان، تصمیم به بازسازی 

حجره ها گرفته شد.

اکبر عبدی ای��ن روزها بازهم 
با ب��ازی در نق��ش زن آن هم 
دو ش��خصیت متف��اوت در 
»خواب زده ه��ا« ب��ه پ��رده 
س��ینما ها آمده اس��ت.اکبر 
عبدی را ش��اید بت��وان تنها 
بازیگر م��رد س��ینمای دنیا 
دانست که تاکنون چهار نقش 
زن بازی ک��رده و اتفاقاً برای 
آن جای��زه هم گرفته اس��ت.

آن طور که اکبر عبدی گفته، 
برای بازی در نقش زن از بازی 
درخش��ان رابین ویلیامز در 
فیل��م ماندگار »خان��م داوت 
فایر« اله��ام گرفت��ه و بعد از 
دی��دن ای��ن فیلم ب��وده که 
تصمیم گرفته است که نقش 
زن بازی کند.او ایفای این گونه 
نقش ه��ا را با فیل��م جنجالی 
»آدم برفی« آغاز کرد؛ فیلمی 
که سه س��ال به دلیل شمایل 
متف��اوت عب��دی توقیف بود 
و نهایتاً توانس��ت در سال 76 
اکران ش��ود اما اکران آن هم 
بی حاش��یه نبود.فیلم تنها در 
یک مورد از حاش��یه هایش، 
با هجوم عده ای خودس��ر به 
چند س��ینما همراه ب��ود اما 
نهایتاً »آدم برف��ی« به عنوان 
یک��ی از فیلم ه��ای پرفروش 
سینمای ایران شناخته شد و 
در سال های بعد، از تلویزیون 
پخ��ش ش��د!دومین تجربه 
اکبر عب��دی در ایفای نقش 
زن، بازی در »خوابم می آید« 
رضا عطاران بود ک��ه برای او 
بازخوردهای متفاوتی را رقم 
زد. این بار بازی درخشان او در 
نقش یک پی��رزن، با اعتراض 

چندان��ی مواجه نش��د؛ بلکه 
تنها چند نفر محدودی نسبت 
به این نق��ش اعتراض کردند.

تغییر زمانه و نگرش ها، این بار 
باعث شد که »خوابم می آید« 
نه تنها توقیف نشود بلکه اکبر 
عبدی برای بازی درخشانش 
در این نقش توانست سیمرغ 
بهترین بازیگ��ر نقش مکمل 
مرد را از جشنواره سی ام فجر 
بگیرد و در اکران هم با اقبال 
منتقدان و مخاطب��ان روبرو 
شود.س��ومین ایف��ای نقش 
زن توس��ط اکبر عب��دی به 
فیلم »خواب زده ها«فریدون 
جیران��ی بازمی گ��ردد ک��ه 
اکنون در حال اکران اس��ت. 
او در این فیلم در دو نقش زن 
)یکی فرنگ رفت��ه و دیگری 
دهاتی( به طور همزمان بازی 
می کند تا تبحر بازیگری خود 
را یک ب��ار دیگر ب��ه رخ همه 
بکش��د. اکبر عبدی ازجمله 
بازیگران ش��اخص طنز ایران 
است که بازی های درخشان 
او در بس��یاری از فیلم ه��ای 
س��ینمایی، موجب پرفروش 
ش��دن آن ه��ا ش��ده اس��ت.

توانایی او در ایفای نقش های 
متفاوت باعث ش��ده اس��ت 
ک��ه در فیلم ه��ای مختل��ف 
و متفاوت��ی مانند »م��ادر«، 
»ای ایران«، »دلش��دگان«، 
»دزد عروس��ک ها«، »س��فر 
»مدرس��ه  جادوی��ی«، 
»روز  پیرمرده��ا«، 
فرش��ته«»مرد آفتاب��ی«و... 
حضور درخشان داشته باشد.

اکبر عب��دی تاکن��ون برای 
ب��ازی در فیلم ه��ای »مادر« 
زنده ی��اد عل��ی حاتم��ی و 
»خوابم می آید« رضا عطاران 
دو بار سیمرغ بهترین بازیگر 
جشنواره فیلم فجر را گرفته 

است.

به گزارش خبرنگار  زاینده رود،  سید 
مجتبی شهیدی دیروز در نشست خبری 
با اصحاب رس��انه بیس��ت و هشتمین 
جشنواره بین  المللی فیلم  های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: 
آسیب شناسی جشنواره یکی از فعالیت هایی است که یکی دو 
روز بعد از جشنواره توسط دبیرخانه انجام و از نظرات مردمی در 

این ارتباط کمک گرفته می شود.
وی افزود: یکی از انتقادها در س��ال گذشته برگزاری هم  زمان 
برنامه های جنبی و اکران فیلم  ها و جشنواره به صورت هم زمان 
بود که کمتر مورد اس��تقبال کودکان و نوجوان��ان قرار گرفت 
امسال بخشی از برنامه  های جنبی یک هفته زودتر و از 4 مهر 
با جشن بادبادک  ها آغاز و جشنواره نیز از 11 تا 14 مهر برگزار 
می شود.دبیر اجرائی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان تصریح کرد: برنامه های پیشواز 
بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان شامل جشن بزرگ پروانه ها، حضور فیتیله  ها از پنجم 
تا هش��تم مهرماه، اکران فیلم  های خاطره  انگیز در سالن  های 
سینمایی تاالر هنر، مهتاب و کوثر است که با استقبال خوبی نیز 
مواجه شد و ایستگاه  فیلم  سازی نیز از 7 تا 9 مهر  در اصفهان 
برپا است.وی با بیان اینکه زنگ جشنواره از 5 تا 9 مهر در مدارس 
ابتدائی ب��ا محوریت مناطق محروم نواخته می ش��ود، تصریح 
کرد:  آئین افتتاحیه بیس��ت و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان عصر روز جمعه در س��الن کوثر 
برگزار می ش��ود و صبح روز 12 مهر نیز آئی��ن تجدید میثاق 
با شهدا در گلستان شهدا  از س��اعت 8 تا 12 با حضور 3 هزار 
دانش آموز و فیتیله ها برگزار می شود.شهیدی ابراز داشت:  هم 
 چنین برگزاری جشن  های محلی پروانه  ها در مناطق محروم، 
رنگ جش��نواره از 12 تا 14 مهرماه، کاروان شادی با محوریت 

مناطق محروم، ایس��تگاه پ��رده صلح روبروی هتل عباس��ی، 
ایستگاه عکس یادگاری در آئین افتتاحیه و اختتامیه، ایستگاه 
فیلم سازی، پویانمائی و کارگاه عروسک سازی، تدوین و مراحل 
تولید فیلم در تاالر فرشچیان همزمان با جشنواره برپا می  شود.

وی  با اش��اره به آئین افتتاحیه بیس��ت و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بیان داش��ت:  سال 
گذشته به دلیل فضای متفاوت مدیریتی در تهران و اینکه سالن 
دو هزار نفری برای جش��نواره می خواستند سالن گل نرگس 
انتخاب ش��ده بود که اس��تانداردهای الزم را نداشت.این مقام 
مسئول تاکید کرد: بر این مبنا امسال با توجه به آسیب شناسی 
و تغییراتی که در بنیاد س��ینمائی فارابی صورت گرفته سالن 
کوثر را برای آئین افتتاحیه و اختتامیه در نظر گرفته  ایم .وی  با 
اشاره به تجلیل از سه پیشکسوت سینمای ایران با بیان اینکه در 
آئین افتتاحیه از پیشکوستان اصفهانی سینمای ایران از جمله 
حریرچیان، میان دار و اکلیلی تجلیل می شود، اظهار داشت:  
هنرمن��دان اصفهانی در فضای بین الملل��ی و ملی کمتر دیده 
شده اند به طور مثال در جشنواره فجر حلقه خاصی از بازیگران 
پیشکس��وت را همواره  تقدیر می کنند و ظلم بزرگی در حق 
بازیگران دیگر استان ها می شود.ش��هیدی بیان داشت: سال 
گذشته تنها 10 درصد از برگزاری این مراسم بر عهده اصفهانی 
ها بود که امروز این میزان به 80 درصد رسیده است و امیدواریم 
در س��ال آینده  از صفر تا 100 درصد  برگزاری جش��نواره در 
اصفهان مدیریت شود.وی اضافه کرد: قرار است که از 64 کشور 
جهان به جز اسرائیل مانند آمریکا، روسیه، انگلستان فرانسه، 
کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه در این جشنواره شرکت 
داشته باشند و جشنواره بیست و هشتم اصفهان امسال میزبان 
80 میهمان خارجی فعال در حوزه س��ینمای کودک اس��ت.

دبیر اجرائی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان با اشاره  به اینکه در بخش بین الملل از میان 
797 اثر بین المللی ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 270 فیلم 
به بخش بین الملل راه  پیدا کردند، تصریح کرد:  هم چنین در 
بخش سینمای کودک ایران نیز از 360 اثر رسیده به دبیرخانه 

جشنواره، 86 اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند.
وی با بیان اینکه امس��ال نیز اصفهان با تولی��د 50 فیلم کوتاه 
توس��ط هنرمندان اصفهانی در جش��نواره حض��ور پررنگی را 
دارد، ابراز داش��ت: ما س��ه هدف را در جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان دنبال می کنیم که در گام نخست 
می خواستیم که با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
جشنواره را به اصفهان بیاوریم.شهیدی تصریح کرد:  در گام دوم 
قرار بود  زیرساخت های تولید فیلم را در اصفهان فراهم کنیم که 
از سال گذشته اقدامات الزم انجام شد و استعدادهای اصفهان 
شناسائی شدند و با توجه به ارزیابی از مجموعه توانمندی های 
اصفهان با هماهنگی ش��هردار اصفهان ، 50 فیلم کوتاه توسط 
هنرمندان اصفهانی  در بازه زمانی بس��یار کوتاه تر از آنچه در 
نظر گرفته شده بود تولید ش��د که از این تعداد 13 فیلم کوتاه 
به بخش مس��ابقه و چند فیلم هم به بخش بین الملل راه  یافته 
است .وی با اش��اره به اینکه راه اندازی  دبیرخانه دائمی تولید 
فیلم های کودکان و نوجوانان در برنامه بلند مدت از مهم ترین 
اهداف ماست، تاکید کرد:  برای سال آینده 80 فیلم کوتاه و 3 
فیلم بلند سینمائی را در اصفهان تولید کنیم.دبیر اجرائی بیست 
و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
گفت:  امسال با هماهنگی الزم را با مدیر گروه کودک و نوجوان 
ش��بکه دو س��یما  قرار اس��ت 50 فیلم مورد نظر از تلویزیون 
پخش شود که نشان می دهد استانداردهای الزم برای پخش 
را نیز دارا هستند.وی اضافه کرد: یکی از اهداف ما این است که 
اصفهان مرکز تولید فیلم های کودک و نوجوان در ایران شود 
که بر این مبنا از سه نفر از اساتید دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه 
اصفهان  مذاکراتی انجام دادیم و از ابتدای آبان، گروه های تولید 
فیلم  را برای سال آینده تشکیل می دهیم که امیدواریم از لحاظ 
کمی و کیفی بی نظیر باشد.شهیدی با اشاره به اکران فیلم های 
جشنواره تصریح کرد: سینما قدس، ساحل، سپاهان و دو سالن 
سینمائی فرشچیان و س��وره فیلم های جش��نواره را نمایش 
می دهند و  50 نیز فیلم   برای داوری ویژه به صورت اختصاصی 
در تاالر هنر با حضور هنرمندان، اس��اتید حوزه و دانش��گاه و 

آموزش و پرورش اکران می شود.
وی با اشاره به اینکه  با توجه به اینکه دانش آموزان مخاطبان 
اصلی جشنواره هستند، تاکید کرد: تعداد زیادی از بلیط  های 
جش��نواره با محوریت مناطق محروم در اختی��ار مدارس قرار 
گرفته است  هم چنین برای انتقال دانش آموزان برای حضور در 

آغاز جشنواره کودک و نوجوان از 11 مهرماه

اکران 50 فیلم اصفهانی در حاشیه جشنواره کودک

اصفهان مرکز تولید فیلم های کودک و نوجوان در ایران می شود
مردی که 4بار در سینمای ایران زن شد

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

ابالغ رای 
7/178 کالسه پرونده: 200/93 شماره دادنامه: 822-93/5/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
اصفهان-شهرک  نشانی  روانفر  رامین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم 
مجهول  نشانی  گلمحمدی  نادر  خوانده:  آسیا8-واحد6  مریم2-بلوک  کشوری-کوچه 
با عنابت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم  المکان خواسته: 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای رامین روانفر به طرفیت 
مورخه  عادی  رسید  طبق  ریال   15/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  گلمحمدی  نادر 
اظهارات  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به   91/3/16
در  آگهی(  )نشر  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  بر  مبنی  خوانده  دفاع  و  خواهان 
جلسه حضور ندارد و الیحه و دفاعیه ای ابراز ننموده است لذا شورا دعوای مطروحه 
قانون  مواد 198و515و519و522  استناد  به  لذا شورا  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را 
بر محکومیت خوانده  امور مدنی حکم  انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و 360000 ریال  پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال  به 
لغایت   93/2/13 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی 
مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  تاریخ وصول 
اعالم  و  در حق خواهان صادر  میباشد  احکام  محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی 
مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست 
 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:16725 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناس 

احترامًا  اصفهان  دادگستری  اول  شعبه  احکام  اجرای  شورای  محترم  ریاست   7/179
به  بنا  حضرتعالی  دستور  اجرای  در   93/6/24-3191/93 شماره  نامه  به  عطف 
درخواست آقای جواد تقی زاده و سرکار خانم آزاده تقی زاده در پارکینگ شاهد واقع 
در جاده فرودگاه حضور یافته و از یک دستگاه سواری پژو آردی به شماره انتظامی 
537ص18ایران13 به رنگ سبز یشمی مدل سال 1381 به شماره موتور 119326 و 
شاسی 81718838 بازدید عینی و فنی به عمل آورده شد. وضعیت فعلی: برابر سیستم 
کامیپوتر پارکینگ از تاریخ 92/3/25 تا به حال به مدت دقیقًا یک سال و سه ماه متوقف 
بوده است و در حال حاضر از ناحیه بدنه شامل گلگیر جلو و عقب سمت چپ ، کاپوت 
جلو، گلگیر جلو راست، چراغهای جلو راست و چپ ، جلو پنجره ، رادیاتور آب و کولر، 
سینی فن، سپر جلو، آینه بغل و شیشه جلو خسارت دیده است که قسمتهای بدنه ذکر 
شده نیاز به صافکاری و نقاشی دارد کاپوت عقب و درب عقب راست خسارت دیده 
است باطری آن و چهار حلقه الستیک با عاج 30% با توجه به توقف پانزده ماهه کارآیی 
الزم ندارد وضعیت تودوزی و داشتبورد نسبتًا مرتب به علت نداشتن باطری روشن 
شدن آن میسر نگردید. موتور، گیربکس، دیفرانسیل در حد نسبتًا مرتب میباشد. قیمت 
گذاری: با توجه به وضعیت موجود اتومبیل و نرخ روز اتومبیلهای فرسوده و وضعیت 
هشتصد  و  میلیون  چهار  معادل  ریال   48/000/000 مبلغ  حاضر  حال  در  فعلی  بازار 
الف:16726  میگردد.م  تقدیم  استحضار  جهت  مراتب  میگردد  ارزیابی  تومان   هزار 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

7/180 شماره:744/92ش22 به موجب رای شماره 1084 تاریخ 92/10/25 حوزه 22 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مالک سلیمی 
بنی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و 
پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و هفتصد هزار ریال هزینه کارشناسی و یکصد 
نشانی  به  محمدآبادی  مؤمنی  ناصر  له  محکوم  حق  در  دادرسی  هزینه  ریال  هزار 
نیم عشر حق  پرداخت  و  زارعی-پ153  بهشت شرقی-ک سعدی-بن  اصفهان-هشت 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   22 شعبه  الف:16727  نماید.م   اعالم 

شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/5/25-782 دادنامه:  شماره   1965/92 پرونده:  کالسه   7/181
اصفهان-خ  نشانی:  قانعیان  اصفهان خواهان: مرتضی  اختالف  شعبه 45 شورای حل 
باهنر-چهارراه خادمی-خ هدایت-ک نیلوفر-ک غزل- بن مریم-پ2-دست چپ خوانده: 
امید پاسبان هر سه نشانی: مجهول المکان  صنم طالبیان دهکردی – احسان نجفیان – 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
به طرفیت  قانعیان  دادخواست مرتضی  مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص  رای 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل و  امید پاسبان  1- صنم طالبیان 2- احسان نجفیان 3- 
پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 412088-92/2/20 به عهده بانک ملی 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  و مستندات  قبال دعوی  در  و  نشده  شورا حاضر 
به خواهان را  اشتغال ذمه خواندگان  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات  عمل 
198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت 
به  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محکومیت خواندگان تضامنی به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت صد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر با 
احتساب اجرا و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 92/2/20 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:16728 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/5/25-781 دادنامه:  شماره   1966/92 پرونده:  کالسه   7/182
اصفهان-خ  نشانی:  قانعیان  اصفهان خواهان: مرتضی  اختالف  شعبه 45 شورای حل 
بن مریم-پ2-دست چپ-پالک  نیلوفر-ک غزل-  باهنر-چهارراه خادمی-خ هدایت-ک 
دوم خواندگان: صنم طالبیان دهکردی – احسان نجفیان – امید پاسبان هر سه نشانی: 
مجهول المکان خواسته: سی میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مرتضی قانعیان به طرفیت 1- صنم طالبیان 
وجه  ریال  میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پاسبان  امید   -3 نجفیان  احسان   -2
خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به   91/12/1-412086 شماره  به  چک  فقره  یک 
مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
کافی در جلسه شورا حاضر  انتظار  و  قانونی وقت  ابالغ  با  اینکه خواندگان  و  دعوی 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند علی 
دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا 
به محکومیت خواندگان  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی 
تضامنی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت صد و 
پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر با احتساب اجرا و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/12/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
الف:16729  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

7/183 کالسه پرونده: 1967/92 شماره دادنامه: 780-93/5/25 مرجع رسیدگی: شعبه 
45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی قانعیان نشانی: اصفهان-خ باهنر-
خوانده:  دوم-دست چپ  مریم-پ  بن  غزل-  نیلوفر-ک  هدایت-ک  خادمی-خ  چهارراه 
امید پاسبان هر سه نشانی: مجهول المکان  صنم طالبیان دهکردی – احسان نجفیان – 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
به طرفیت  قانعیان  دادخواست مرتضی  مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص  رای 
1- صنم طالبیان 2- احسان نجفیان 3- امید پاسبان به خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج 

به مبلغ 30/000/000  میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره 91/12/20-412084 
ریال و 412085-91/11/25 به مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان تضامنی به 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت صد و هفتاد 
و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر با احتساب اجرا و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:16734  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

7/184 کالسه پرونده: 269/93و316/93 شماره دادنامه: 439-93/6/11و93/6/11-440 
و مرجع رسیدگی: شعبه 19شورای حل اختالف اصفهان خواهان: هاجر دهقان نیری 
اقدم  پور  علی  ربابه  وکیل:  شرقی-پ39  بیان  چهارم-حق  کرج-منظریه-فلکه  نشانی 
کتابخانه-شماره2-پ17  کمالی-کوی  اصفهان-خ  نشانی  به  دو  هر  جاللی  حمیده   –
خواندگان: 1- محمدرضا فاتحی نشانی اصفهان- خ سروش-جنب بانک ملی-پ497، 
2- مجید رحمتی نشانی مجهول المکان خواسته: اعتراض ثالث گردشکار: پس از ارجاع 
نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
با  نیری  دهقان  هاجر  خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای 
وکالت ربابه علی پور اقدم و حمیده جاللی به طرفیت محمدرضا فاتحی و مجید رحمتی 
اتومبیل پرادو جی ایکس  به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف یکدستگاه 
مدل 2008 و انتقال آن به پارکینگ جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده 2- اعتراض 
از شعبه 19 شورای حل  ثالث و نقض دادنامه شماره 977 مورخ 90/10/28 صادره 
اختالف اصفهان با توجه به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و با توجه 
به اینکه خواسته خواهان مبنی بر صدور دستور موقت می بایستی مطابق تشریفات به 
امضا معاون محترم کل قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختالف 
امضا گردد و معاون محترم طبق استعالم شماره 5185 نسبت به عملیات اجرایی دستور 
رد صادر نموده اند لذا شورا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
و  اعتراض  قابل  روز  بیست  ظرف  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  را  خواسته 
تجدیدنظرخواهی است.م الف:16735 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

نهم  شعبه   92/10/30 تاریخ   1599 شماره  رای  موجب  به   777-92 شماره:   7/185
یافته است محکوم علیها 1- داود  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
شرف زاده 2- مهدی رضایی نشانی هر دو مجهول المکان 3- علی شاهنگی نشانی خ 
ابن سینا-کوچه بیمارستان امین-دروازه نو-جنب قصر-پالک95 محکوم هستند به نحو 
های  به شماره  سفته  فقره  وجه2  بابت  ریال   12/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی 
452258)سری/خ( و 975066)سری/ج( و مبلغ 262/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته ها 
)91/9/15( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر طبق بند 1 تعهدنامه مورخ 84/4/9 
که بر عهده اجرای احکام محترم می باشد در حق محکوم له بانک صادرات به مدیریت 
غربی-مجتمع  اصفهان-خ شریعتی  نشانی  به  استکی  پریسا  وکالت  با  بهرامی  محمود 
تجاری رامین-طبقه اول-واحد3 اجرایی و همچنین مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
 م الف:16736 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

                                                   ابالغ رای 
7/186 کالسه پرونده: 507/93 شماره دادنامه: 990-93/6/18 مرجع رسیدگی: شعبه 
لیال منصف نشانی شهرضا-خ 40 متری- اختالف اصفهان خواهان:  14 شورای حل 

اصفهان-چهارراه  نشانی  کریمیان  مهدی  وکیل:  ارشاد-فرعی13-پالک45/1  کوی 
فوقانی- –ط  تجاری  هدایت-مجتمع  ولیعصر-خ  سیمین(-کوی  راه  سهروردی)سه 
تحویل  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  آبادی  علی  صادقی  ا...  حبیب  خوانده:  واحد6 
مورد معامله)مبایعه نامه 6425( 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 خانم لیال منصف با وکالت آقای مهدی کریمیان به طرفیت آقای 
حبیب ا... صادقی به خواسته صدور حکم بر تسلیم مورد معامله )مبایعه نامه شماره 
6425( مقوم به سی میلیون ریال نظر به دادخواست تقدیمی و صورتجلسه تنظیمی و 
و  نشده  در جلسه رسیدگی حاضر  آگهی(  )نشر  قانونی  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده 
الیحه دفاعیه ارائه نکرده است لذا شورا با توجه به اظهارات وکیل خواهان و مبایعه نامه 
و اجراییه نیابتی شماره 212-91 که در آن آقای حبیب ا... صادقی علی آبادی )خوانده( 
محکوم به انتقال پالک B-386 در حق خانم لیال منصف)خواهان( گردیده است دعوی 
خواهان را وارد و مستند دانسته و با استناد به مواد 183-219-221 و بند 3 ماده 362 
نامه  مبایعه  معامله  مورد  تحویل  و  تسلیم  به  خوانده  محکومیت  بر  مدنی حکم  قانون 
6425-92/8/11 مقدار شش دانگ زمین شماره B-386 بخش 5 اصفهان به میزان 162 
مترمربع از تعاونی مسکن ارتش در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
بیست  و ظرف  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی 
 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:16737 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/187 شماره دادنامه: 9309970350100504 شماره پرونده: 9209980350100458 
سعید  آقای  وکالت  با  سلیمیان  جواد  آقای  خواهان:   920458 شعبه:  بایگانی  شماره 
قاسمی به نشانی اصفهان-چهارراه شیخ صدوق-ابتدای شیخ صدوق شمالی-ط سوم-
مبلمان پارسا دفتر وکالت و آقای مهدی جهانبخش هرندی به نشانی اصفهان-چهارراه 
شیخ صدوق شمالی-ط سوم-مبلمان پارسا دفتر وکالت خوانده: آقای مرتضی هاشمی 
با  دادگاه  گردشکار:  تعهد)غیرمالی(  ایفای  به  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
جهانبخش  مهدی  وکالت  با  سلیمیان  جواد  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید. 
هرندی و سعید قاسمی به طرفیت مرتضی هاشمی به خواسته الزام به انجام تعهد در 
مورد پرداخت بدهی های قانونی پالک ثبتی 1346 مجزی شده از 1946/2248 بخش 
به  نظر  تقدیمی  دادخواست  به شرح  دادرسی  و خسارات  معامله  زمان  تا  اصفهان   6
پرداخت  ای  هزینه  خواهان  به  خوانده  سوی  از  تفویضی  وکالت  خصوص  در  اینکه 
نماید مستحق مطالبه  پرداخت  این خصوص هزینه  نشده است و چنانچه خواهان در 
آن می باشد و با توجه به دادنامه شماره 1254-90/10/17 شعبه اول لذا دادگاه دعوی 
قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  به  مستنداً  ندانسته  قانون  مطابق  را  خواهان 
عدم استماع دعوی صادر و اعالم می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
 قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:17072 

رستمی دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/188 شماره دادنامه: 9309970352800934 شماره پرونده: 9209980362100864 
شماره بایگانی شعبه: 930502 شاکی: خانم طلعت حاجی هاشمی به نشانی اصفهان-خ 
به نشانی  اسکندری  آقای حمیدرضا  متهم:  نیرو-ک ش محمود زارعی-ط دوم-پ15 
مجهول المکان اتهام: توهین فحاشی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص اتهام آقای محمدرضا اسکندری فرزند اکبر دائر بر فحاشی نسبت به خانم 
طلعت حاجی هاشمی با توجه به اظهارات شاکی – شهادت شاهد و اینکه علی رغم ابالغ 
در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده 
است مجرمیتش محرز است دادگاه مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375 وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید. این رای غیابی و ظرف ده روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:17075 

تقی یار رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

گروه 
فرهنگ



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 کرانچار با مدیران سپاهان 
دیدار کرد

زالتک��و کرانچار، س��رمربی س��ابق تیم 
س��پاهان اصفهان ب��رای خداحافظی با 
مدیرعامل و پرسنل باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان به باشگاه سپاهان رفت.
به نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان، 
زالتکو کرانچارس��رمربی سابق طالیی 
پوشان که چندی پیش از سمت خود اس��تعفا داده بود، امروز به 
باشگاه فوالد مبارکه س��پاهان آمد و ضمن دیدار با مدیرعامل، با 
دست اندرکاران و پرسنل باش��گاه خداحافظی و از همه زحمات 
آنها قدردانی کرد.کرانچار در جمع پرس��نل باش��گاه گفت: چند 
سال حضور در باشگاه س��پاهان یک زندگی جدید برای من بود و 
شرایطی را برای من به وجود آورد که سبب شد سپاهان و سپاهانی 
ها همه قلب مرا از آن خود کنند؛ هر چند از سپاهان می روم اما خود 
را تا ابد سپاهانی و اصفهانی می دانم و هیچ گاه خاطراتی که با هم 
داشتیم را فراموش نمی کنم.وی خاطرنشان کرد: هر چند در حال 
حاضر باشگاه سپاهان و شهر اصفهان را ترک می کنم اما همیشه 

به یاد شما هستم .

 پایان مسابقات مچ اندازی 
حرفه ای جهان

مسابقات هشت ورزشکار برتر و حرفه ای 
مچ اندازی دنیا که از تاریخ هفتم مهرماه با 
حض��ور یک مچ ان��داز ایرانی در کش��ور 
بلغارستان آغاز شده بود با قهرمانی مهدی 

عبدالوند از اصفهان به پایان رسید.
در این رقابت ها هشت مچ انداز برتر جهان 
به صورت دوره ای با یکدیگر مس��ابقه دادند که عبدالوند در پایان 
موفق شد با شکست حریفان عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را 
از آن خود کند.گفتنی است جایزه نقدی این رقابت ها مبلغ دو هزار 
دالر بود که به عبدالوند اهدا شد.همچنین این ورزشکار به مسابقات 
حرفه ای کرواسی که از ابتدای مارس در این کشور برگزار می شود، 
دعوت ش��د.مهدی عبدالوند افتخاراتی همچون قهرمانی س��ال 
2010 قهرمانان آسیا در هندوستان، قهرمانی آسیا در قزاقستان 
س��ال 2011، قهرمان قهرمان��ان کش��ور 2012 و نایب قهرمان 

حرفه ای های جهان 2013 کشور فرانسه را نیز در کارنامه دارد.

 علیزاده پای خود را به تیغ 
جراحی سپرد

عبدالرضا علیزاده لیبروی تیم ملی والیبال 
ایران که در رقابت های قهرمانی مردان 
جهان در لهستان از ناحیه مینیسک پای 
چپ دچار آسیب دیدگی و پارگی جزئی 
شده بود،  در بیمارستان مهراد پای خود را 
عمل جراحی کرد.بر اساس نظر پزشک 
معالج، این بازیکن ملی پوش کش��ورمان عصر دیروز سه شنبه از 
بیمارستان مرخص  شد و بعد از یک ماه می تواند دوباره تمرینات 
توپی خود را آغاز کند و در رقابت های لیگ برتر در تیم شهرداری 

ارومیه بازی کند.

برگزاری کارگاه آموزشی افسران 
کنترل دوپینگ

سومین کارگاه آموزشی افسران کنترل 
دوپینگ از صبح دیروز در محل آکادمی 
ملی فوتبال آغاز به کار کرد که در بخش 
افتتاحیه ای��ن کارگاه مهدی تاج رئیس 
س��ازمان لی��گ حض��ور داش��ت.دکتر 
هاش��میان رئی��س کمیت��ه پزش��کی 
فدراسیون فوتبال، تقی خانی قائم مقام رئیس ستاد مرکز مبارزه با 
دوپینگ و غالمرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ از 
جمله حاضران در این  کارگاه آموزشی بودند.از نکات مهم مطرح 
شده در این جلسه هشدار بهروان مبنی بر کاهش سن دوپینگ در 
لیگ فوتبال ایران بود و از س��وی دیگر هاشمیان نسبت به اینکه 
تاکنون هیچ نمون��ه مثبتی از دوپینگ بازیکن��ان ایرانی در لیگ 

قهرمانان آسیا وجود نداشته اظهار خرسندی کرد.

 لیست اولیه تیم ملی فوتبال 
اعالم شد

کارل��وس کی روش، س��رمربی تیم ملی 
فوتبال ایران لیست اولیه تیم ملی فوتبال 
را به شرح زیر اعالم کرد: علیرضا حقیقی 
از باشگاه پنافیل پرتغال، سوشا مکانی از 
پرس��پولیس، علیرضا بیراونوند از نفت 
تهران، دانی��ال داوری از گ��راس هاپرز 
سوئیس، محسن فروزان از اس��تقالل تهران، رحمان احمدی از 
سپاهان اصفهان، س��ید مهدی رحمتی از پیکان تهران، مهرداد 
پوالدی، هاشم بیگ زاده از استقالل تهران، سید جالل حسینی از 
االهلی قطر، پژمان منتظری از ام الصالل قطر، یعقوب کریمی از 
اس��تقالل، احس��ان حاج صفی از س��پاهان اصفهان، آندرانیک 
تیموریان از اس��تقالل تهران، امید ابراهیمی از استقالل تهران، 
اشکان دژاگه از العربی قطر، مسعود شجاعی از الشهانیه قطر، خسرو 
حیدری از استقالل تهران، رضا قوچان نژاد از الکویت قطر، سردار 
آزمون از روبین کازان روسیه، کریم انصاری فرد از اوساسونا اسپانیا، 
جواد نکونام از اوساسونا اسپانیا، علیرضا جهانبخش از هلند، رضا 
حقیقی شاندیز از پرسپولیس تهران، شجاع خلیل زاده از سپاهان 
اصفهان، احمد آل نعمه از تراکتورسازی تبریز، مهدی شریفی از 
سپاهان اصفهان، سروش رفیعی از فوالد خوزستان، قاسم حدادی 
ف��ر از ذوب آهن، مهرداد بیت آش��ور از وایت کپ��س، محمدرضا 
خلعتبری از سپاهان، مهرداد جماعتی از فوالد خوزستان، مرتضی 
پور علی گنجی از نفت تهران، احمد عبداله زاده از فوالد خوزستان، 
حس��ین ماهین��ی از پرس��پولیس، س��امان نریمان جه��ان از 
تراکتورسازی تبریز، امیر حسین صادقی از استقالل تهران، وریا 
غفوری از سپاهان، ایوب والی از فوالد خوزستان و وحید امیری از 

نفت تهران. 

6
آخرین مدال طالی کشتی آزاد 

ملی پوش سنگین وزن کشتي آزاد ایران، چهارمین مدال طالي کشتي آزاد در بازي هاي آسیایي را 
تصاحب کرد.پرویز هادي کشتي گیر وزن 12۵ کیلوگرم تیم ملي ایران  در فینال بازي هاي آسیایي 
اینچئون به مصاف حریفي از قزاقس��تان رفت و موفق ش��د وي را با نتیجه ۶ بر یک شکست دهد و 

قهرمان شود.

بعد از اینکه داوران در کشتی سعید عبدولی با نماینده 
کره جنوبی حق کشتی گیر کشورمان را خوردند عبدولی 
برای پیروزی در این کش��تی به آب و آتش زد اما موفق 
نشد به پیروزی برس��د.بعد از این کشتی عجیب سعید 
عبدولی به علت اس��ترس فراوان زیر دستگاه اکسیژن 

رفت.
نماین��ده وزن ۷1 کیلوگرم تیم ملی کش��تی فرنگی با 
شکست در مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی مقابل 

کشتی گیر میزبان از حضور در فینال بازماند.
س��عید عبدولی در وزن ۷1 کیلوگرم پس از استراحت 
در دور نخس��ت، در دور دوم و مرحله یک چهارم نهایی 
با نتیج��ه 4 بر یک مقابل ماکس��ات یرژاپ��وف، دارنده 
مدال های نقره و برنز قهرمانی آسیا از قزاقستان به برتری 
رسید و گام به نیمه نهایی گذاش��ت اما در این مرحله با 
نتیجه 9 بر ۶ مغلوب جی هیون جانگ، قهرمان المپیک 
آتن و دارن��ده 2 مدال برنز جهان و نف��ر دوم بازی های 
آسیایی گوانگجو از کره جنوبی شد و از حضور در فینال 

بازماند.
این نتیجه در حالی  حاصل شد که عبدولی در 2 دقیقه 
اول بعد از چند فیتوی متوالی و کس��ب ۶ امتیاز موفق 
به ضربه کردن حریفش شده بود و با رای داوران برنده 
اعالم شد، اما بعد از اعمال نفوذ داوران برای کشتی گیر 
میزبان، رئیس تشک در کمال تعجب دوباره رای به ادامه 
کشتی داد و در نهایت دس��ت کشتی گیر کره به عنوان 

فرد پیروز باال رفت.
فریاد سوریان بر سر داوران مسابقه عبدولی

شکست عجیب نماینده کشتی فرنگی کشورمان مقابل 
حریف ک��ره ای، حرف و حدی��ث های زی��ادی در پی 
داشت. ش��رایط داوری به قدری بد و ناجوانمردانه بود 
که صدای حمید سوریان را هم درآورد. قهرمان سبک 
وزن کشورمان وقتی شرایط داوری را دید از جایگاه ویژه 
سالن کشتی بر س��ر داور و تیم داوری مسابقه عبدولی 
و حریف کره ایش فریاد زد و از آنها خواس��ت با عدالت 
بیشتری بازی را قضاوت کنند. اما متاسفانه فریادهای 
س��وریان نیز نتوانس��ت چیزی را تغییر دهد و نماینده 
دوست داشتنی کشورمان، سعید عبدولی شانس حضور 

در فینال را از دست داد.
اما سوریان در این مورد گفت: »متاسفانه همه دیدند که 
چگونه حق این کشتی گیر خوب کشورمان را به ناحق 
پایمال کردند. من بیست سال است در کشتی هستم و 

تا کنون چنین صحنه و نا اوری را ندیده بودم.«
اطاعتی: دس�تور باخت عبدول�ی از بیرون 

صادر شده بود
عزیزاهلل اطاعتی ، داور بین المللی کش��تی کش��ورمان 
گفت: من هم این مس��ابقه را دی��دم و عبدولی به هیچ 
عنوان مس��تحق شکس��ت نبود. داوران به هیچ عنوان 
به کش��تی گیر کره ای اخط��ار ندادند در حال��ی که بر 
اس��اس قوانین جدید اگ��ر کش��تی گیری حداقل 30 

 ثانی��ه در الک دفاعی ق��رار گی��رد باید اخط��ار پوئن 
بدهند.

اطاعتی خاطرنش��ان کرد:  متاس��فانه وقتی در آس��یا 
نماینده ای نداریم و جایگاهی در فدراسیون بین المللی 
کش��تی ه��م نداریم باع��ث می ش��ود چنی��ن رفتار و 
حق خوری در حق کش��تی گیران ما صورت بگیرد، اما 
مطمئن باش��ید که کش��تی گیر کره ای هم نمی تواند 
خودش را راضی کند ک��ه در این مس��ابقه به پیروزی 

رسیده است.
هاشمی: ارزش کار عبدولی برای ما طالست

رئیس کمیت��ه ملی المپیک پس از شکس��ت ناعادالنه 
عبدولی در رقابت های کش��تی فرنگی ک��ه با ناداوری 
صورت گرفت گفت: س��عید عبدولی در صورت کسب 
مدال برن��ز پاداش مدال ط��ال را از س��وی کمیته ملی 

المپیک دریافت خواهد کرد.
کیومرث هاشمی اعالم کرد به دلیل ناداوری و شرایطی 
که برای رقابت دالور مرد کشورمان مقابل میزبان پیش 
آمد ضمن اعالم خسته نباشید به او می گوییم که مدال 
برنزش برای ما ارزش طال را خواهد داشت و کمیته ملی 
المپیک در صورت کسب مقام سومی به وی پاداش مدال 

طال را پرداخت می کند.
دبیر:مافیای کش�تی نمی گ�ذارد ایران طال 

بگیرد
دبیر می گوید داوران سعی می کنند با توجه به میزبانی 
کره ای ها به کش��ور میزبان لطف کنند.پس از ناداوری 
کره ای ه��ا و خوردن حق س��عید عبدولی در کش��تی 
فرنگی،علیرضا دبیر در این مورد گفت:»: به وزیر ورزش 
و جوانان گفته ب��ودم که با مس��ئوالن اتحادیه جهانی 
صحبت کنند ما پس از کسب 4 مدال طال در کشتی آزاد 

کارمان برای کسب طال در کشتی فرنگی سخت بود.«
دبیر این را گفت و ادامه داد:» هیچ وق��ت این اجازه را 
به ما نمی دهند که اینگونه طال کسب کنیم در زمان ما 
نیز مافیای کشتی وجود داشت و با توجه به اینکه کره 
جنوبی میزبان بود داوران همه س��عی و تالش خود را 

انجام می دادند تا به این کشور لطف کنند.«
حس�ن بابک :فق�ط م�ی توانم بگوی�م خدا 

لعنتشان کند
مدیر فنی تیم ملی فرنگی می گوید ب��رای داورانی که 
شرفش��ان را می فروش��ند متاس��ف است.حسن بابک 
درباره ناداوری کره ای ها در کشتی سعید عبدولی می 
گوید»مگر این همه حق کشی را هم می توان انجام داد.

همیشه به کشتی گیرانم می گویم مقابل حریف میزبان 
باید قوی ظاهر شوید اما عبدولی حریف را ضربه کرد و 
کشت،ولی س��ر او را بریدند.فقط می توانم بگویم خدا 

لعنتشان کند.«

کشتی ایران قربانی حق خوری کره ای ها

عبدولی ضربه فنی کرد و باخت!
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پاداش پرسپولیسي ها 
قبل از دیدار با سپاهان

یوسف کرمی با بازی های 
آسیایی وداع کرد

بازیکنان تیم فوتبال پرس��پولیس قب��ل از رویارویي با س��پاهان 
از مس��ئوالن باش��گاه خود پاداش گرفتند.تمرین��ات تیم فوتبال 
پرس��پولیس براي مصاف با س��پاهان در هفته یازدهم لیگ برتر از 
ابتداي هفته آغاز ش��ده است. س��رخ پوش��ان در تمرین خود و در 
آستانه مصاف با س��پاهان از سوي مس��ئوالن باشگاهشان پاداش 
دریافت کردند تا براي این دیدار حساس با انگیزه شوند. این پاداش، 
پاداش برتري برابر اس��تقالل خوزس��تان بوده اس��ت. کاروان تیم 
فوتبال پرسپولیس براي دیدار با س��پاهان پنجشنبه شب با پرواز 
ساعت 20:40 تهران را به مقصد اصفهان ترک خواهد کرد. کاروان 
سرخپوشان پس از مصاف با سپاهان با پرواز ساعت 22:20 به تهران 
باز خواهند گش��ت. دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان از 
هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت 1۸:30 روز جمعه 

یازدهم مهر ماه در ورزشگاه فوالد شهر برگزار خواهد شد. 

حذف زودهنگام یوس��ف کرمی کاپیتان تیم ملی تکواندو ایران از 
بازی های آسیایی، مهم ترین اتفاق صبح دیروز این مسابقات بود.

مسابقات تکواندو بازی های آس��یایی اینچئون از صبح دیروز آغاز 
شد که تیم ملی کشورمان 3 نماینده داشت. در وزن ۷4- کیلوگرم 
مردان، مسعود حجی زواره در اولین مبارزه خود به مصاف حریفی از 
ویتنام رفت و با شکست او با نتیجه ۶ بر صفر راهی دور دوم شد. در 
وزن ۵3- کیلوگرم زنان، سوسن حاجی پور حریف قزاقستانی خود را 
با نتیجه 9 بر 3 شکست داد و به دور دوم رفت. حاجی پور در دور دوم 
به مصاف تکواندوکار تایلند رفت. اما یوسف کرمی کاپیتان تیم ملی 
ایران و نماینده کشورمان در وزن ۸۷- کیلوگرم، در مسابقه اول خود 
به مصاف جسور بایکازوف ازبکستانی رفت و درحالی با شکست 4 بر 
3 مقابل او، وداع زودهنگامی با مسابقات داشت که کادرفنی ایران به 

نحوه قضاوت داور مسابقه اعتراض داشتند. 

تیم کبدی ایران، میزبان را شکست داد
تیم کبدی مردان ایران دیروز در دومین مسابقه خود در 
بازی های آس��یایی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه 
41 بر 22 به برتری دست یافت و گام به مرحله نیمه نهایی 

گذاشت. ایران در بازی اول مالزی را شکست داده بود

زمینگیری رکابزنان کوهستان ایران!
در بازی های اینچئون، رقابت های دوچرخه سواری در بخش کوهستان پیگیری 
شد که شکری در این رقابت ها زنجیر چرخ پاره کرد و همین مساله باعث عقب 
افتادن او شد. الستیک مردانی هم پنچر شد و او هم زمان زیادی را از دست داد.

رکابزنان ایران مقامی بهتر از نهم و دهمی بازی ها کسب نکردند.

ژیرو با آرسنال تمدید کرد
نشریه اسپورت انگلیس اعالم کرد اولیویه ژیرو مهاجم فرانسوی 
توپچی های لندن با آرسنال قرارداد جدیدی بسته که او را تا سال 
 201۸ دراین تیم نگه می دارد- قرارداد جدید ۸0 هزار پوند در 

هفته است.

تاج: دیگر تغییر در برنامه تیم ملی را نمی پذیریم

چگونه ممکن است استفاده از مواد مخدر در لیگ انجام شود؟       

پیشکسوت فوتبال اصفهان:

 سرخابی ها زمین و زمان را 
در شکست ها مقصر می دانند

پیشکس��وت فوتبال اصفهان گفت: پرسپولیس و استقالل 
هرگاه شکست می خورند، هیچ گاه خودشان مقصر نیستند و 

زمین و زمان را مقصر می دانند.
محمدرضا حدادی فر با اشاره به شرایط فعلی سپاهان و دیدار 
این تیم برابر پرس��پولیس اظهار کرد: سپاهانی ها از ابتدای 
فصل، اعتقادی به استفاده از کرانچار نداشتند، برای تمدید 
قرارداد کرانچار اما و اگر بس��یاری وجود داشت و در نهایت 

نیز از روی ناچار این سرمربی در سپاهان به کار گرفته شد.
وی با بیان اینکه همین موضوع موجب تزلزل و برهم خوردن 
تمرکز بازیکنان سپاهان ش��د، تصریح کرد: به طور حتم در 
صورتی که به آقای فرکی فرصت داده شود این تیم یکی از 
شانس های مسلم قهرمانی خواهد بود.حدادی فر در ادامه به 
بازی این هفته سپاهان برابر پرسپولیس اشاره کرد و گفت: 
این بازی از یک جهت دیدار س��ختی محسوب می شود و از 

سویی دیگر بازی راحتی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در صورتی که سپاهان با استرس عدم نتیجه 
گیری در هفته های اخیر قصد داشته باشد وارد زمین شود 
به طور حتم کار سختی دارد اما اگر این تیم طبق سال های 
گذشته به این بازی به چشم یک دیدار معمولی نگاه کند کار 

آسانی پیش رو خواهد داشت.
بازیکن سابق ذوب آهن ادامه داد: سپاهان در این دیدار باید 
اس��تراتژی خود را تغییر دهد، این تیم بای��د از ابتدا به فکر 
نخوردن گل باش��د و پ��س از آن گل زدن، چراکه بازیکنان 
خوبی در خط حمل��ه دارد ک��ه در صورتی ک��ه گل بزنند 
اطمینان داشته باش��ید در ادامه گل های بیش��تری را نیز 
می تواند به ثمر برساند.وی با اش��اره به حواشی دیدارهای 
سپاهان و پرسپولیس طی س��الیان اخیر تاکید کرد: زمانی 
که دایی سرمربی پرسپولیس بود این فرد می دانست چگونه 
بازی ها را به جنجال بکش��اند  که این موضوع در مقطعی به 

سودش شد اما در بلندمدت به زیانش تمام شد.
حدادی فر با بیان اینکه کادر فنی جدید پرسپولیس چنین 
حواشی را با خود به همراه ندارد، افزود: پرسپولیس و استقالل 
هرگاه شکست می خورند، هیچ گاه خودشان مقصر نیستند و 

زمین و زمان را مقصر می دانند.
وی یادآور شد: با توجه به شناختی که از آقای فرکی سراغ 
دارم اطمین��ان دارم بازی این دو تیم به حاش��یه کش��یده 
نمی شود و بسیار امیدوارم س��پاهان، پرسپولیس را در این 

دیدار به آسانی شکست  دهد.
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رئیس س��ازمان لیگ فوتبال ایران گفت: بحث اختالف نظر با 
کی روش نیست اما دیگر تغییر در برنامه تیم ملی را نمی پذیریم.

مهدی تاج گفت: امروز در نامه ای به کفاشیان اعالم کردم با توجه 
به صحبت های قبلی با کی روش و اعالم برنامه یک ساله لیگ 
دیگر امکان تغییر برنامه لیگ برای تیم ملی وجود ندارد و همه 
چیز تا پایان فصل مطابق با توافقات قبلی پیگیری خواهد شد. 
بحث اختالف نظر با کی روش نیست و ما تنها این موضوع را اعالم 

کردیم که در ادامه سبب مجادله ای نشود.
تاج یادآور ش��د: بحث دیگر در موضوع افزایش هزینه ها بحث 
حق پخش است که امیدوارم در نهایت با تعامل برطرف شود. 
یک موضوع دیگر ک��ه معتقدم بعضی مواقع مطرح می ش��ود 
بحث اس��تفاده از مواد مخدر در لیگ است که این بحث کامال 

خنده دار است. 
رئیس س��ازمان لیگ افزود: وقتی ما از تمامی بازیکنان تست 
می گیریم و اگر آنها م��واد نیروزا مصرف کرده باش��ند متوجه 
می شویم، چگونه ممکن است اس��تفاده از مواد مخدر در لیگ 

انجام شود؟ به نظرم این بحث از پایه بی اساس است. 
وی یادآور شد: یک موضوع دیگر بحث لیگ قهرمانان آسیا بود 
که  جلساتی را با افشارزاده و منتقمی برگزار کردیم و پیش از آن 
هم با سیاسی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس جلسه داشتیم. 
جلسات مفصلی هم با مسئوالن دو باشگاه نفت و فوالد خواهیم 
داشت چرا که اگر این 4 باش��گاه در لیگ قهرمانان آسیا حذف 

شوند برای ما بیچارگی است.

تاج افزود: AFC دیگر به مباحثی به ورزش��گاه و امکانات آن 
کاری ندارد و تنها نتیجه را مالک قرار داده است. به عنوان نمونه 
ما در حال حاضر 3 ورزشگاه درجه A آسیا اضافه کرده ایم اما این 

مسئله برای AFC مهم نیست.
رئیس س��ازمان لیگ فوتبال گفت: به دلیل آنکه در دوره قبل 

نمایندگان ما نتایج خوبی نگرفتند لیگ ایران از لیگ عربستان 
عقب افتاد و با ژاپن هم فاصله میلیمتری داریم که اگر ژاپن هم 
از ما عبور کند آن وقت شاید سهمیه 1+3 ما به 2 یا یک سهمیه 
کاهش یابد که در آن صورت برای بازگش��ت به ش��رایط فعلی 

سال ها زمان پیش رو خواهد بود. 

وی درباره بحث احتمال افزایش بودجه برای 4 نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان و درخواست باشگاه پرسپولیس در این رابطه 
تاکید کرد: در این باره هیئت رئیسه فدراسیون مشغول بررسی 
است. این موضوع تنها مربوط به پرسپولیس نیست و در مورد 
هر 4 تیم آسیایی این بحث را بررسی می کنیم که البته تاکنون 

تغییری در آن ایجاد نشده است.
تاج در مورد درخواس��ت پرس��پولیس برای صدور مجوز بازی 
حسین ماهینی تا نیم فصل خاطرنش��ان کرد: در این باره یک 
بحث کلی در حال شکل گیری اس��ت و تفاوت میان ماهینی و 
حمودی با دیگر بازیکنان س��رباز وجود ندارد. باید به گونه ای 

تصمیم گیری کنیم که سبب تشویق بازیکنان متخلف نشود. 
وی ادامه داد: باش��گاه ها هم به ما می گویند که ترکیب خود را 
بر روی استفاده از این بازیکنان چیده ایم و از سوی دیگر پولی 
که به آنها داده ایم نمی توانیم پس بگیریم. در ترکیب تیم فوالد 
۶-۷ بازیکن این مشکل را داشته اند یا در مورد پرسپولیس 4-3 
بازیکن با مش��کل روبه رو ش��ده اند. بنابراین باید در این زمینه 

فکری کنیم. 
تاج درباره بحث حق پخش تلویزیونی گفت: این بخش در حال 
پیگیری اس��ت و وزیر ورزش و جوانان به همراه مناف  هاشمی 
در حال پیگیری است و از سوی دیگر تقدس نژاد)معاون اداری 
مالی صدا وسیما( هم با رئیس سازمان صداوسیما رایزنی هایی 
انجام داده است. باید دید دو طرف بر س��ر چه عدد و رقمی به 
تفاهم می رسند. امیدوارم در نهایت نتیجه به سود فوتبال باشد. 
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یادداشت

 تولید بیش از 16 هزار تن گوشت 
قرمز در استان 

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید بیش از 
16 هزار تن گوشت قرمز در این استان خبر داد.

رستم غیبی ابا اشاره به پیش بینی تولید 31 هزار تن گوشت قرمز 
در این استان تا پایان س��ال جاری اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون 16 هزار و 450 تن گوشت قرمز در استان چهارمحال و 

بختیاری تولید و روانه بازار مصرف شده است.
وی  پیش بینی تولید گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری را 21 
هزار و 500 تن اعالم و تأکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون تنها 8 
هزار و 350 تن گوشت مرغ تولید شده است.غیبی از پیش بینی 
تولید 272 هزار و 300 تنی شیر در چهارمحال و بختیاری خبر 
داد و بیان داشت: در این مدت 144 هزار و 200 تن شیر در این 

استان تولید شده است.

5 ایستگاه آتش نشانی در شهرکرد 
فعال است

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
ش��هرکرد گفت: در حال حاضر پنج ایس��تگاه آتش نشانی در 

شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری فعال است.
مجید علیپور اظهار کرد: روز آتش نشانی روز همه افرادی است 
که آب و آتش با وجود آنها عجین ش��ده است.وی با بیان اینکه 
ماموران سازمان آتش نشانی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، 
افزود: ما برای آماده کردن نیروهای آتش نش��انی برای مقابله با 
هر حادثه ناگواری روزانه حداقل دو س��اعت آموزش های الزم 
را به آنها ارائه می دهیم.علیپور بیان داشت: با آشناسازی بیشتر 
ماموران آتش نشانی با فنون روز در این زمینه آنها در مواقع نیاز 
بهتر می توانند توانایی های خود را به کار بگیرند و از بروز حوادث 

ناگوار جانی و مالی در شرایط مختلف جلوگیری کنند.

برداشت بیش از 11 هزار تن گردو از 
باغات چهارمحال و بختیاری 

مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
بیش از 11 هزار و 205 تن گردو از باغات چهارمحال و بختیاری 
برداشت می شود.سید طاهر نوربخش اظهار کرد: 11 هزار و 711 
هکتار سطح زیر کش��ت گردو در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد که از این سطح بیش از 8 هزار هکتار آن بارور است.مدیر 
باغبانی جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: باغات 
گردو در تمامی شهرستان های اس��تان های استان پراکنده اند 
و گردوی برداشت شده عالوه بر مصارف داخلی به کشورهای 

حوزه خلیج فارس و هندوستان نیز صادر می شود.
نوربخش خاطرنشان کرد: سرمازدگی ابتدای بهار تأثیر چندانی 
بر عملکرد گردوی تولیدی نداش��ت و امس��ال نسبت به سال 
 گذش��ته 5 درصد افزایش س��طح زیرکش��ت گردو در استان 

داریم.

شهردار شهرکرد خبر داد

پیشرفت 60 درصدی عملیات 
ساخت مسیل اشکفتک

شهردار شهرکرد از پیشرفت 60 درصدی عملیات 
ساخت امتداد مسیل اشکفتک به طول یک هزار و 
250 متر در غرب شهرکرد خبر داد.نوراهلل غالمیان 
دهکردی در حاشیه بازدید اعضای شورای اسالمی 
شهر شهرکرد از روند پیشرفت پروژه های عمرانی 
شهرداری شهرکرد اظهار کرد: به منظور بازسازی 
و احداث عملیات این مس��یل، 10 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات داخلی این ش��هرداری هزینه شده 
اس��ت.وی افزود: برای س��اخت مس��یل اشکفتک 
واقع در ناحیه غرب ش��هرکرد 9 ه��زار متر مکعب 
عملیات خاکب��رداری، 3 ه��زار و 500 متر مکعب 
بتن ریزی و 140 تن آرماتوربندی انجام شده است.

غالمیان هدف از ساخت این مسیل را جمع آوری، 
دفع و هدایت آب های سطحی این منطقه دانست 
و بیان داش��ت: تمامی اقدامات الزم برای تکمیل 
 این پروژه در آین��ده ای نزدیک را انج��ام خواهیم

 داد.

واگ�ذاری خدمات ش�رکت گاز 
استان به دفاتر پیشخوان دولت

معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: 19 خدمت ش��رکت 
گاز این استان از نیمه دوم مهر به دفاتر پیشخوان 
دولت واگذار می شود.سیامک سلیمانی دشتکی در 
کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان 
چهارمحال و بختیاری با بی��ان اینکه واگذاری این 
خدمات در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک 
مورد تایید کارگ��روه دفاتر پیش��خوان دولت قرار 
گرفته اس��ت،  گفت: رفاه حال مردم و آسان شدن 
اخذ خدمات دستگاه های اجرایی مهم ترین هدف 
این اقدام محس��وب می ش��ود که در ای��ن زمینه 
نیازمند تعامل و همکاری بیش��تر دفاتر هس��تیم.

وی ادامه داد: خدماتی مانند صدور قبض المثنی، 
ثبت درخواس��ت تصفیه حس��اب، تغییر نام، ثبت 
وصول وجه قبض و اشتراک پذیری و موارد دیگر با 
تعرفه های کارشناسی از جمله خدمات واگذار شده 
شرکت گاز این استان به دفاتر پیشخوان خدمات 

دولت است.

اخبار کوتاه یادداشت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد تأسیس شد
مرکز رشد مرکزی است که شرکت های نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در 
راستای اجرای موفقیت آمیز ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت درصحنه تجارت ملی 

و جهانی حمایت می کند.
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روستای چین از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال 
و بختیاری زیرپوشش سیگنال های تلویزیونی نیست و مردم 
از دیدن شبکه های تلویزیون محروم هستند و این امر موجب 
شده اس��ت که کودکان منطقه به س��مت خرید لوح های 
فشرده) س��ی دی( فیلم و س��ریال ها بروند که هزینه های 

زیادی را برای خانوارهای این روستا به همراه داشته است.
به گزارش مهر، استان چهارمحال و بختیاری اگرچه استانی 
با وسعت کم درروی رشته کوه زاگرس است اما روستاهای 

کوچک و بزرگی را در خود جای داده است.
این استان در حدود 900 روستا دارد که جمعیت بسیاری از 
این استان را جمعیت روستایی تشکیل می دهد.روستاهای 
این استان به علت ش��رایط توپوگرافی، کوهستانی و خاص 
منطقه مشکالت بسیاری دارند که مهم ترین این مشکالت 
را می ت��وان در بخش های بهداش��ت، کمبود آب ش��رب، 
نبود راه های دسترس��ی مناسب، نامناس��ب بودن پوشش 
سیگنال های تلویزیونی، کمبود  امکانات تفریحی و ورزشی 
و... تقسیم بندی کرد.یکی از دهستان های محروم شهرستان 

کوهرنگ دهستان موگویی است.
دهستان موگویی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ 
در شمال غرب اس��تان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی 

مرز این استان، با استان لرستان قرار دارد.
 دهستان موگویی شامل 15 روس��تا با جمعیتی در حدود 
چهار ه��زار و500 نفراس��ت. ای��ن دهس��تان دارای 750 
خانوار است و مرکز دهستان موگویی روستای خویه است.

روستاهای این دهس��تان از محروم ترین روستاهای استان 
چهارمحال و بختیاری و کش��ور محس��وب می ش��وند و با 
کمترین امکانات و بیش��ترین مش��کالت در حال زندگی 

هستند.
هزینه 700 هزارتومانی اهالی روستای چین برای 

خرید لوح فشرده فیلم ها
عضو شورای اس��المی روس��تای چین در این رابطه گفت: 
روستای چین یکی از روستاهای محروم شهرستان کوهرنگ 

است که مردم آن با کمترین درآمدها زندگی می کنند.
سیدحس��ینلی درخش��ان بیان کرد: این روستا مشکالت 
بسیاری ازجمله نداشتن راه مناسب، نداشتن سیگنال های 
تلویزی��ون، نبود کار ب��رای اهال��ی و... دارد که الزم اس��ت 
مش��کالت این روس��تا برای حل در دس��تور کار مسئوالن 
قرار گیرد.وی ادامه داد: مردم س��ال ها اس��ت ک��ه از دیدن 
شبکه های تلویزیون محروم هستند که به علت نبود پوشش 
س��یگنال های تلویزیون مردم قادر به مشاهده شبکه های 

تلویزیون نیستند.
وی بیان کرد: کودکان و نوجوانان منطقه مجبور هس��تند 
لوح های فشرده فیلم ها و س��ریال ها را در سفر به شهرهای 
استان خریداری کنند و از طریق سیس��تم پخش کنند از 
طریق تلویزیون مشاهده کنند که این امر هزینه های زیادی 
را برای خانواده های این منطقه که درآمد کمی دارند در پی 

داشته است.
 وی ادام��ه داد: در هم��ه خانه های اهالی لوح های فش��رده 

بس��یاری به واس��طه نبود پوش��ش ش��بکه های تلویزیون 
انباشته شده است و خانوارها س��االنه حدود 600 الی 800 

هزار تومان هزینه خرید لوح فشرده می کنند.
عضو شورای اسالمی روستای چین بیان کرد: نبود پوشش 
شبکه های تلویزیون در منطقه موجب شده است که بخشی 
از درآمد مردم منطق��ه صرف خرید لوح فش��رده فیلم ها و 
زنجیره ها شود که این مهم به یکی از مشکالت مهم منطقه 

تبدیل شده است.
وی عنوان کرد: در حدود شش روس��تای دیگر منطقه نیز 
مشکل نداشتن پوشش ش��بکه های تلویزیونی رادارند که 
ضرورت دارد مس��ئوالن در خصوص حل این مشکل اقدام 

قابل توجهی انجام دهند.
سید حس��ینعلی درخشان ادامه داد: مش��اهده شبکه های 
تلویزیون می تواند در آگاهی بخش��ی م��ردم منطقه نقش 
قابل توجهی داشته باشد و مردم در حوزه مختلف بهداشت 
و درمان، خبر، آش��پزی و...اطالعات کسب کنند و بسیاری 
از مشکالت در این روس��تا می تواند از این طریق حل شود.

وی تصریح کرد: دریافت سیگنال های تلویزیونی و مشاهده 
شبکه ها می تواند در توسعه روس��تا نقش قابل توجه داشته 
باشد.عضو ش��ورای اس��المی روس��تای چین بیان کرد: از 
مسئوالن استان و کشور خواستار این هستیم که در راستای 

حل مشکل این استان اقدام قابل توجه انجام دهند.
نبود بودجه و اعتبار مش��کل اصلی در نصب تجهیزات برای 

پوشش شبکه های تلویزیون در روستای چین است
مدی��ر واح��د تعمی��رات و فرس��تنده های تلویزیون��ی 
صداوس��یمای اس��تان چهارمحال و بختیاری نی��ز در این 
خصوص گفت: هم اکنون بخشی از روستاهای دهستان مو 
گویی سیگنال های تلویزیونی را دریافت می کنند و تصویر 

شبکه های تلویزیونی را مشاهده می کنند.
مسعود فیاضی ادامه داد: هم اکنون روستاهای خویه، بیرگان، 
صالح کوتاه و... سیگنال های تلویزیونی را دریافت می کنند و 

مشکلی در مشاهده شبکه های تلویزیونی ندارند.
وی ادامه داد: تعدادی از روس��تاهای منطق��ه موگویی نیز 
به واس��طه اینکه برق ندارن��د و امکان داش��تن تلویزیون را 
ه��م ندارن��د تجهی��زات نص��ب نش��ده اس��ت و اول باید 
روستاهای این منطقه برق رسانی شوند تا بتوان تجهیزات 
برای پوش��ش ش��بکه های تلویزیون را نصب ک��رد.وی در 
ادامه با اش��اره به روس��تای چی��ن، عنوان کرد: روس��تای 
 چی��ن ب��رق دارد ام��ا پوش��ش ش��بکه های تلویزیونی را

 ندارد.

محرومیت منطقه ای در چهار محال و بختیاری

 اهالی روستای چین در ایران تلویزیون نمی بینند! 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
7/189 شماره دادنامه: 9309970352700963 شماره پرونده: 9209980359800785 
اصفهان-خ24  نشانی  به  پور  قلی  مریم  خانم  شاکی:   920891 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  چمردانی  محمدی  عارف  آقای  متهم:  خمینی-پ90  امام  ک  متری-اول 
مجهول المکان اتهام: مزاحمت تلفنی و ارسال پیام توهین آمیز گردشکار: دادگاه با توجه 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  به 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت خانم مریم قلی پور شهرکی فرزند فریدون 
تلفنی  مزاحمت  ایجاد  الف-  بر  دائر  حسن  فرزند  چمردانی  محمدی  عارف  آقای  علیه 
ب- توهین دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت 
در  متهم  عدم حضور  و  کیفرخواست صادره  مفاد  و  مخابرات  موجود  پرینت  شاکی 
جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی نسبت به 
بزه بند الف را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 641و2 قانون مجازات اسالمی و 
الذکر را  بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف 
به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در 
خصوص بزه بند ب نظر به فقد ادله اثباتی و عدم حضور شاکی در جلسه دادگاه و عدم 
ارائه دلیل از سوی شاکی و نظر به اینکه پیام ارسالی پیاده شده ای در پرونده وجود 
به  لذا نظر به مراتب و عدم احراز بزه توهین مستنداً  ندارد که حاکی از توهین باشد 
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حاکمیت و اقتضاء اصل برائت حکم 
به برائت وی را صادر و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به مزاحمت تلفنی غیابی و 
ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس 
می باشد. )اصفهان(  استان  مرکز  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از 

م الف:17080 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

7/190 شماره درخواست: 9310460352100017 شماره پرونده: 9209980352101670 
به  دادخواستی  محمود  فرزند  صفائی  زهرا  خواهان   921967 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده محمد عطائی فرزند اصغر به خواسته طالق تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی  دادگاه  یکم  و  بیست  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 459 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
پرونده فوق ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
به  نسبت  هفته  یک  مهلت  ظرف  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود 
به  آشنا  و  داشته  سال  سی  حداقل  و  بوده  متاهل  که  خود  اقارب  از  نفر  یک  معرفی 
نماید.م الف:17389  اقدام  داور  به عنوان  باشد  اجتماعی   مسایل شرعی و خانوادگی و 

شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
احضار 

پرونده: 9009980358900130  ابالغیه: 9310100354404121 شماره  7/191 شماره 
شکایتی  مراد  فرزند  امیری  مریم  خانم  اینکه  به  نظر   911152 شعبه:  بایگانی  شماره 
سرقت  بر  دایر  حنیفه  فرزند  حنیفی  زهرا  خانم  و  گنجی  جعفری  امین  آقای  علیه 
تقدیم  ربایی  آدم  به  شروع  و  تعزیر  مستوجب  سرقت  و  آزار  به  مقرون  مسلحانه 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه 
عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-

کالسه  به  ارجاعو   118 اصفهان-طبقه1-اتاق شماره  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
9009980358900130 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/19 و ساعت 08:00 
آیین  قانون   115 ماده  تجویز  به  متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است.  تعیین شده 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  رسیدگی حاضر گردد 
دادگاه عمومی  الف:17391 حسینی مدیردفتر شعبه 118  آمد.م  به عمل خواهد  غیابی 

کیفری شهرستان اصفهان 

احضار 
پرونده: 9209980360001430  ابالغیه: 9310100354404101 شماره  7/192 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930681 نظر به اینکه آقای مجتبی مهوری حبیب آبادی فرزند 
اکبر شکایتی علیه خانم طوبا موالئی جواران دایر بر مزاحمت تلفنی – توهین)فحاشی( 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 
باال-خ شهید  واقع در اصفهان-خ چهارباغ  دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه1-اتاق شماره 118 ارجاعو به 
کالسه 9209980360001430 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/17 و ساعت 
09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  رسیدگی حاضر گردد 
دادگاه عمومی  الف:17392 حسینی مدیردفتر شعبه 118  آمد.م  به عمل خواهد  غیابی 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

7/193 بدینوسیله به موجب مواد 73و 346 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
پرونده بدوی 921102ح/15 به نام مجید شعاعی ابالغ می گردد: تجدید نظرخواه محمد 
حنایی فرزند حسن دادخواستی به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 110 
مورخه 93/1/30 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 58 تاریخ 93/3/17 در 
این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 
15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از اخذ 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم 
الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. 

م الف:17399 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9209980352601449  ابالغیه: 9310100352602721 شماره  7/194 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 921518 خواهان ماهرخ رئیسی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  فر  محمدیان  محمد 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26دادگاه خانواده اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت   9209980352601449 کالسه  به  و  ارجاع   451 شماره  اتاق   4 طبقه 
بودن  مجهول المکان  علت  به  است.  شده  تعیین   93/7/10 مورخه  آن  نظارت  وقت 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
 مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت تعیین داور حاضر گردد.م الف:17411 

گله داروند مدیردفتر شعبه 26دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  مؤمنی  حمزه  خواهان   1078-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/195
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین سلیمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
با توجه به مجهول المکان  دوشنبه مورخ 93/8/19 ساعت 12ظهر تعیین گردیده است 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:17461  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

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

7/196 در خصوص پرونده کالسه 93-1076 خواهان حمزه مؤمنی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فرزانه صادقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 93/8/19 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

اختالف  حل  دو شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:17462 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/197 در خصوص پرونده کالسه 93-1077 خواهان حمزه مؤمنی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مصطفی حاجی وند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 93/8/19 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:17463  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

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

دادخواستی  مؤمنی  حمزه  خواهان   1079-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/198
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین سلیمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 93/8/19 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:17465  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

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

7/199 در خصوص پرونده کالسه 1126/93 خواهان تعاونی ثامن االئمه به نمایندگی 
مسعود مهردادی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت   – محمدحسین نظری توکلی 
سید روح ا... امیری – محمود امیری – رسول قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخه 93/8/21 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17466 

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

7/200 در خصوص پرونده کالسه 1468/92 شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان 
و  ابوطالبی  طرفیت حسین  به  ترابی  آقای رضا  وکالت  با  زرین  تجدیدنظرخواه رضا 
به  توجه  با  لذا  است  نموده  تجدیدنظرخواهی  دارسی  سلطان  و  زائری  مهدی  و  اکبر 
برابر  دارسی  سلطان  و  زائری  مهدی  و  اکبر  و  ابوطالبی  بودن حسین  مجهول المکان 
تجدیدنظر خوانده 10  تا  منتشر  دادرسی مدنی مراتب در جراید  آئین  قانون  ماده 73 
آتشگاه مجتمع  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  آگهی  نشر  از  روز پس 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
تجدیدنظر  مراجع  به  پرونده  و  تلقی  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  در 
دو شورای حل  مجتمع شماره  حقوقی  م الف:17467 شعبه هشتم  خواهد شد.   ارسال 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/201 در خصوص پرونده کالسه 93-271 خواهان مؤسسه ثامن الحجج دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت حمید دوستی 
پویا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ93/8/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:17468  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7/202 در خصوص پرونده کالسه 594/93 خواهان آقای محمد ابوالحسنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای مهران امیری ترک تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/8/17 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   14 شعبه  م الف:17476  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

محمود  خواهان:   93/5/30-844 بایگانی:  شماره   538-93 دادنامه:  شماره   7/203
زنگنه  خوانده:هادی  24-فرعی3-پالک42  شرقی-کوی  بهشت  هشت  نشانی  میرزایی 
چک  فقره  یک  بابت  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 
پرونده ختم  به محتویات  با عنایت  تادیه گردشکار: شورا  تاخیر  انضمام خسارات  به 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
مبلغ  مطالبه  به خواسته  زنگنه  هادی  به طرفیت  میرزایی  دعوی محمود  در خصوص 
30/000/000 ریال وجه یک چک به شماره 121152/065882/17 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در 
با  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  جلسه  در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ 
لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
 دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 
198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق 
دادخواست  چک/تقویم  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
رای صادره  می نماید  اعالم  و  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  تاریخ  تا   89/5/30
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:17081 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/204 شماره دادنامه: 9309970352700968 شماره پرونده: 9209980358400933 
شماره بایگانی شعبه: 921354 شاکی: خانم اکرم احمدی ونهری با وکالت آقای حسین 
به نشانی اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-خیابان شیخ  محمدیان موسی آبادی 
فروغ  خانم   -2 زندباف  علی  آقای   -1 متهمین:  عقیق-طبقه1-واحد1  مفید-ساختمان 
نامشروع  از طریق  اتهام ها: 1- تحصیل مال  به نشانی مجهول المکان  روانخواه همگی 
2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع گردشکار: دادگاه بابررسی محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص شکایت خانم اکرم احمدی ونهری فرزند اصغر و با وکالت آقای 
مال  تحصیل  بر  دائر  زندباف  علی   -1 خانم  و  آقا  علیه  یدا...  فرزند  محمدیان  حسین 
فروغ   -2 ریال(   910/000/000( تومان  میلیون  یک  و  نود  مقدار  به  نامشروع  راه  از 
روان خواه فرزند محمد و دائر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه 
مدارک  انجام شده شکایت شاکی  تحقیقات  پرونده  اوراق  مجموع  بررسی  و  توجه  با 
از سوی شاکی و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و سایر قرائن  ارائه شده  بانکی 
و امارات موجود درپرونده )از قبیل نحوه اظهارات مطلعین صفحات 15-17 پرونده( و 
عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش در مجموع 
اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد دو قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و 2-726 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات متهم ردیف اول را عالوه 
بر رد اصل مال به صاحبش – رد مبلغ نود و یک میلیون تومان به صاحبش- به تحمل 
یکسال حبس و متهم ردیف دوم را به نود روز حبس )حداقل مجازات مقرر قانونی و 
محکوم  دولت(  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون  سوم  ماده  دوم  بند  لحاظ  با  البته 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
)اصفهان( می باشد.م الف:17082 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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در جدیدترین نس��ل TT و مدل نیرومند و سریع آن یعنی 
TTS شاهد ویژگی های بدیع و خصوصیات نخستین مدل 
TT هستیم. بی جهت نیست که این مدل دل از عالقمندان 
صنعت خودرو ربوده اس��ت.آئودی جدیدترین نسل TT و 
همچنین س��ریع ترین مدل آن یعنی TTS را معرفی کرد. 
نسل جدید اسپرت و جمع و جور است و عالوه بر الهام پذیری 
از طراحی کالسیک نسل اول، از فناوری نوآورانه و طراحی 
جدید نیز بهره می برد. در واقع با روی کار آوردن نسل جدید 
 TT آئودی موفق شده برداش��ت مدرنی از نخستین مدل
در سال 1998 / 1377 ارائه کنند.در طراحی دماغه شاهد 
اس��تفاده مکرر از خطوط افقی هستیم. جلوپنجره بزرگ و 
شش ضلعی با زاویه های شکسته خود با طراحی چراغ ها و 
هواکش های جلو هماهنگی دارد. چراغ های جلو با فناوری 
ال.ای.دی یا ال.ای.دی ماتریس عرضه می ش��وند. لبه های 
برجس��ته و قوس چرخ های عریض و برآمده نیز شخصیتی 
متمایز به TTS بخش��یده اند. آن ها به زیبای��ی با کاپوت و 
با یکدیگر در ارتباطند و انس��جام خاص��ی در نمای جانبی 
به وجود آورده اند. از طرف دیگر انحنای س��قف به طراحی 
هرچه دینامیک تر TTS کمک می کند. در قس��مت عقب 
هم خطوط افقی موجب پهنتر به نظر رسیدن بدنه می شوند. 

طراحی چراغ های عقب مشابه چراغ های جلو است و تعبیه 
چراغ ترمزهای عقب در امتداد لب��ه صندوق عقب ترکیب 
حساب شده ای به وجود آورده است.درون کابین با فضایی 
کامال اسپرت روبرو می شویم. در این جا راننده در محوریت 
قرار دارد و همه امکانات اصلی و ابزار کنترل در اطراف او قرار 
گرفته اند. خطوط روان و شکل های قوی در همه جای کابین 
به چش��م می خورند. پنل ابزار باریک هم شبیه بال هواپیما 
 TT است در حالی که هواکش های گرد که از ویژگی های
کالسیک هستند، موتورهای جت را تداعی می کنند.ساختار 
مرکب نسل جدید TT و TTS تحول فریم فضایی آئودی 
)ASF( را نشان می دهد. قسمت جلو و کف سلول سرنشینان 
قطعاتی متعدد از جنس فوالد را در خود جای داده است. از 
طرف دیگر روس��اخت و الیه خارجی و بعضی قسمت های 
دیگر از آلومینیوم ساخته شده اند. بدین ترتیب مدل کوپه 
در صورتی که از جعبه دنده دستی TFSI 0/2 استفاده کند، 
تنها 1230 کیلوگرم وزن خواهد داشت؛ یعنی 50 کیلوگرم 
کم تر از قبل. این دومین بار پی در پی است که آئودی وزن 

TT را از یک نسل به نسل دیگر کاهش می دهد.
TT جدید به یک موتورTFSI یا TDI مجهز می شود. در 
 TFSI را جدیدترین موتور TTS مقابل قلب تپنده م��دل

تشکیل می دهد. این موتورهای چهار سیلندر از 184 اسب 
بخار تا 310 اس��ب بخار قدرت تولید می کنند و در مقابل 
 380 TTS نس��بت به موتورهای قبلی کم مصرف ترند. در
نیوتن متر گشتاور تولید می ش��ود. سیستم استارت استاپ 
به طور اس��تاندارد با این موتورها عرضه می شود اما محرک 
صدا با گزینه اختیاری سیس��تم انتخاب حالت رانندگی در 
TT و گزینه اس��تاندارد در TTS ارائه می ش��ود. محرک 
صدا آوای اسپرت و برازنده نس��ل جدید را تولید می کند. با 
استفاده از موتور TFSI، شتاب گیری صفر تا صد کیلومتر 
بر ساعت TTS 4.6 ثانیه طول می کشد.جدیدترین نمونه 
 TT سیستم تمام چرخ محرک در صورت تمایل روی مدل
 TTS 0/2 و به طور استاندارد روی TSFI مجهز به موتور

قرار می گیرد.

مدل دلربا برای عالقمندان صنعت خودرو

آئودی TTS، برای تمام فصول 

طراحی ب��ه نام »ته رس��ا ف��ان دونگ��ن«، نوعی المپ 
باکتریایی ارائه داده که روشنایی زیستی تولید می کند.

المپ Ambio دارای لوله ای نیمه پر اس��ت که حاوی 
»محیط آب دریایی مصنوعی« است که این محیط خود 

دارای نوعی باکتری است.
ای��ن الم��پ  ب��ه کاررفت��ه در  باکت��ری  گون��ه 
Photobacterium نام دارد و از هش��ت پاها گرفته 

شده است.
روشنایی این سیس��تم به دلیل واکنش شیمیایی است 
که باکتری در تماس با اکسیژن انجام می دهد. نیمه پر بودن لوله این المپ چنین تماسی را 
آسان کند.این المپ هم اکنون کامال عملیاتی نیست زیرا باکتری در نهایت از بین می رود 
و مطالعات الزم برای طوالنی کردن عمر باکتری با هدف س��اخت نسل جدیدی از المپ 

ابداعی در حال انجام است.

     عضو ات��اق بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اصفهان ب��ا گالیه از اینک��ه مدیران و سیاس��ت گذاران 
کش��وری، اصفهان را یک اس��تان برخ��وردار می دانند 
درصورتی که واقعیت چیز دیگری است، گفت: باید خطر 
بزرگ خروج س��رمایه های مالی از این اس��تان را جدی 
گرفت.رضا برادران اصفهانی با اشاره به اینکه همواره از 
اصفهان به عنوان استانی برخوردار یادشده و این جمله 
پای ثابت سخنرانی و تصمیم گیری های کالن مسئوالن 
و مقامات عالی رتبه کشوری بوده و هست، اظهار داشت: 
با تمام انتقاد و مخالفتی که اصفهانی نشین ها با این جمله 
دارند دغدغه مهم تری به دغدغه هایش��ان اضافه ش��ده 

که همان خروج سرمایه های پولی از اس��تان و انتقال آن به استان های دیگر است. 
وی با اشاره به اینکه سرمایه های پولی استان اصفهان اکنون برای سرمایه گذاری با 
سوددهی بیشتر به استان های دیگر ازجمله مشهد، تهران و کیش منتقل می شود، 
تصریح کرد: این امر تا حدی مهم است که برخی آن را در لیست معضالتی که اوضاع 
اقتصادی را تهدید می کند قرار می دهند چراکه خروج سرمایه از یک استان به استان 
مجاور موجب تضعیف استان مبدأ و در مقابل قدرت گیری استان مقصد می شود و 
اگر این رویه نادرست تداوم یابد پایه های اقتصادی این استان را متزلزل خواهد کرد 
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در صورت ادامه این روند، در سا ل های نه چندان 
دور دیگر اثری از اصفهان باقی نخواهد ماند، ادامه داد: باید برای جذب سرمایه های 
در حال کوچ چاره ای اندیشید تا این سرمایه ها در اس��تان خودمان سرمایه گذاری 
شوند؛ اما این مهم منوط به شناسایی دالیل کوچ سرمایه، اشتغال زایی، تولد ایده و 

پروژه های بومی برای جذب حداکثری سرمایه داخلی است. 
وی با تأکید بر اینکه تبلیغات گس��ترده و سود باالی س��پرده گذاری در پروژه های 
تجاری و ساختمانی در مشهد و کیش و یا مؤسسات مالی که روز به روز به تعدادشان 
در استان ها اضافه می شود، انگیزه سرمایه گذاری در پروژه های داخلی را از متموالن 
شهر اصفهان گرفته است، گفت: این در حالی است که نه نظارتی روی ارائه سود این 
شرکت ها صورت می گیرد و نه راه حلی برای ممانعت از خروج پول از این استان ارائه 
می شود. برادران ادامه داد: شرکت های س��هامی خاصی که چند سالی است مردم 
را از جای جای کش��ور به مش��ارکت در اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی دعوت 

می کنند از طریق خرید سهام »ش��رکت ابنیه و 
ساختمان« جلب س��رمایه می کنند درحالی که 
طبق ماده 21 قانون تجارت در مورد شرکت های 
سهامی خاص آمده است که شرکت هاي سهامي 
خاص نمي توانند سهام خود را براي پذیره نویسي 
یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توس��ط بانک ها 
عرضه کنند و یا به انتشار آگهي و اطالعیه و یا هر 
نوع اقدام تبلیغاتي براي فروش سهام خود مبادرت 
کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت هاي 
س��هامي عام به نحوی ک��ه در این قان��ون مذکور 
اس��ت تبعیت کنند. وی یادآور ش��د: درحالی که 
طبق بند ب م��اده 99 قانون برنامه پنج��م و ماده 27 قانون بازار س��رمایه به وضوح 
مشخص می شود این ش��رکت ها از قوانین مربوط به ش��رکت های سهامی عام هم 
تبعیت نمی کنند؛ و این س��ؤال پیش می آید چطور جراید و حتی رسانه ملی نیز با 
تبلیغات سنگین این شرکت ها را در این امر غیرقانونی یاری می کنند؟ شرکت های 
سهامی خاصی که س��هامداران آن به چند 10 هزار نفر نیز می رسد. وی با تأکید بر 
اینکه بحث اصلی این است که صاحبان این ش��رکت ها یک حجم عظیم سرمایه را 
مدیریت می کنند که گمان می رود درصورتی که متوقف نش��ود عددهای اختالس 
بانکی سه هزار میلیارد تومانی و بدهی نفتی 9 هزار میلیارد تومانی عددهای کوچکی 
در مقابل این تخلف بزرگ به نظر خواهند رس��ید، افزود: از طرفی بند ز از ماده یک 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور بیان می کند تأسیس نمایندگي 

براي جذب سرمایه و توسعه زنجیره انساني جرم است. 
این عضو اتاق بازرگانی اصفه��ان بابیان اینکه این موضوع در کنار رش��د قارچ گونه 
نمایندگی سهام در شهرستان ها وضعیت شکل گرفته در دعوت عموم به مشارکت در 
یک شرکت سهامی خاص نقض آشکار قانون را نشان می دهد، تصریح کرد: از طرفی 
مؤسسات مالی و اعتباری که مرکزیت آن ها در استان های دیگر قرار دارد و اقدام به 
ارائه سودهای کالن و سرمایه گذاری در پروژه های کالن کشوری دارد، معضل دیگری 
را برای ش��هرها به ویژه اصفهان به وجود آورده به گونه ای که مردمانشان بیش از هر 
زمان دیگری راغب به سپرده گذاری در این مؤسسات شده اند و از فعالیت اقتصادی 

در استان خود بازمانده و آن را کار بیهوده و بی نتیجه ای تلقی می کنند.

     نماینده مردم مبارکه در مجل��س گفت: وزارت نیرو 
در خصوص حل مشکل کمبود آب در استان اصفهان و 
تونل بهشت آباد، گالب و تونل سوم کوهرنگ تعهداتی 

داشته که هنوز به این تعهدات عمل نکرده است.
علی ایرانپور با تش��ریح محورهای س��وال خود از وزیر 
نیرو در جلسه امروز کمیس��یون عمران مجلس، اظهار 
داش��ت: محور س��وال از وزیر نیرو در مورد برنامه های 
کوتاه، میان و بلند مدت وزارت نی��رو در زمینه اجرای 
طرح های آبرسانی است. وی با تاکید بر اینکه مهمترین 
مشکل جدی کشور به ویژه در فالت مرکزی کمبود آب 
است، تصریح کرد: بخشی از این مشکل ناشی از کاهش 

نزوالت جوی است اما بخش دیگر آن به سوء مدیریت ها 
و اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی بر می گردد. 
نماینده مردم مبارک��ه در مجلس با بیان اینکه در حال 
حاضرمهمترین مشکل جدی کش��ور به ویژه در فالت 
مرکزی ، کمبود آب است، افزود: بی توجهی های وزارت 
نیرو نسبت به این مشکالت منجر به شکل گیری بحران 
آب شده و نمود بارز این نگرانی ها خشک شدن زاینده 
رود است. وی تصریح کرد: وزارت نیرو در خصوص حل 
مشکل کمبود آب در استان اصفهان و تونل بهشت آباد، 
گالب و تونل سوم کوهرنگ تعهداتی داشته که هنوز به 

این تعهدات عمل نکرده است.

فیس بوک اطالعات بیشتری را در مورد پروژه هواپیمای 
بدون سرنش��ین که از آس��مان به ارائه اینترنت رایگان 
در مناطق محروم خواهد پرداخت، منتش��ر کرده است. 
قرار است این هواپیما به دو سوم از مساحت زمین که از 

پوشش اینترنت بی بهره اند اینترنت رایگان ارائه بدهد.
هواپیمای فیس بوک در راه است، اشتباه نکنید در مورد 
بازی های خس��ته کننده فیس بوک صحبت نمی کنیم. 
منظور ما یک هواپیمای واقعی در اندازه  جت مسافربری 

است.
»یائل مگوای��ر« مهندس بخش ارتباط��ات فیس بوک در این باره می گوی��د: اول از همه 
به آن پهپاد نگویید؛ هواپیمای فیس بوک یک هواپیما اس��ت و در س��ایز یک جمبوجت 
مانند بوئینگ 747 ساخته می ش��ود، البته خیلی خیلی سبک تر. عالوه بر آن هواپیمای 
فیس بوک از انرژی خورشیدی برای پوشش دائمی اینترنت بی سیم استفاده خواهد کرد.

باکتری برای روشنایی

یک فعال اقتصادی استان اصفهان مطرح کرد:

رونق ربایی سرمایه های کوچنده از استان
انتقال سرمایه ها به مشهد، تهران و کیش/ انگیزه های سرمایه گذاری از متموالن اصفهانی را گرفته اند

رئیس اتحادیه صنف طال و جواهر اصفهان
طالفروشان حق محاسبه هزینه های جانبی روی نرخ طال را ندارند

نماینده مردم مبارکه در مجلس تاکید کرد:
خشکی زاینده رود نمود بارز بی توجهی وزارت نیرو

 تاثیر قیمت دالر  برزندگی مردم 

پهپاد فیسبوک به پرواز درمی آید

داروهای گیاهی -  برگ های استویا حاوی موادی به 
نام استویوزید و ربودیوزید A می باشد. این ترکیبات 

شیرین کننده های طبیعی هستند.
استویا

اس��تویا )stevia( یک گیاه بومی آمریکای جنوبی 
است که امروزه در کشورهای مختلف اروپایی کشت 
و مصرف می شود. خوشبختانه کشت این گیاه چند 
سالی است که در زمین های شهرهای شمالی ایران 

نیز شروع شده است. 
اس��تویا یک گیاه با قدرت ش��یرین کنندگی بسیار 
قوی می باش��د که می تواند یک جایگزین مناسب 
برای قندهای تصفیه ش��ده باش��د. این گیاه همیار 
الغری است، فشار خون را کاهش می دهد، با دیابت 
و قند خون ب��اال مقابل��ه می کند. برای آش��نایی با 
 این ش��یرین کننده صد در صد طبیعی با ما همراه 

باشید.
 استویا و الغری

برگ های اس��تویا حاوی موادی به نام اس��تویوزید 
 و ربودیوزی��د A می باش��د. ای��ن ترکیب��ات

 شیرین کننده های طبیعی هستند. برای همین هم 
برای الغری بسیار مفیدند.

استویا برای مقابله با دیابت
 ش��یره ی برگ ه��ای اس��تویا ش��یرین کنن��ده 

 صد در صد طبیعی است.در واقع گیاه استویا باعث 
باال رفتن انسولین نمی شود. بهتر است عصاره  استویا 
جایگزین قند ش��ود. البته قبل از ه��ر کاری اول با 

پزشک خود مشورت کنید.
اس�تویا و خداحافظ�ی ب�ا پوس�یدگی 

دندان ها
عصاره  گیاه استویا حاوی ترکیبات بسیار شیرینی 
اس��ت که در عین ح��ال باعث پوس��یدگی دندان 
نمی شود. عالوه بر این استویوزید موجود در این گیاه 
عملکردی مشابه با فلور دارد و به طور چشمگیری 
از پیش��رفت جرم های دندان پیش��گیری می کند. 
برای همین این گیاه بهترین جایگزین برای قند به 

شمار می آید.
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ابوریحان و مزدور !
روزی ابوریحان درس به ش��اگردان می گفت ک��ه خونریز و 
 قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد. ش��اگردان با خشم به او

 می نگریس��تند و در دل هزار دش��نام به او می دادند که چرا 
مزاحم آموختن آنها شده اس��ت . آن مرد رسوا روی به حکیم 

نموده چند سئوال ساده نمود و رفت .
فردای آن روز، شاعری مدیحه سرای دربار، پای به محل درس 
گذارده تا س��ئوالی از حکیم بپرسد ش��اگردان به احترامش 
برخواس��تند و او را مش��ایعت نموده تا به پای صندلی استاد 
برسد. که دیدند از اس��تاد خبری نیس��ت هر طرف.... را نظر 

کردند اثری از استاد نبود .
یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال 
می نمود در میانه کوچه جلوی استاد را گرفته و پرسید: چگونه 
است دیروز آدمکشی به دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را 
گفتید و امروز ش��اعر و نویسنده ایی سرش��ناس آمده ، محل 

درس را رها نمودید ؟!
ابوریحان گفت: یک بزهکار تنها به خودش و معدودی لطمه 
می زند ، اما یک نویسنده و ش��اعر خود فروخته کشوری را به 

آتش می کشد.
 ش��اگرد متحی��ر ب��ه چش��مان اس��تاد م��ی نگریس��ت که

 ابوریحان بیرونی از او دور شد .
ابوریحان بیرونی دانش��مند آزاده ایی بود که هیچ گاه کسب 
قدرت او را وسوسه ننمود و همواره عمر خویش را وقف ساختن 

ابوریحان های دیگر کرد.

داستان زیبای مترسک
از مترسکی سوال کردم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار 

نشده ای ؟
 پاسخم داد : در ترساندن دیگران برای من لذتی  به یاد ماندنی 
اس��ت پس من از کار خود راضی هس��تم و  هرگز از آن بیزار 
نمی شوم! اندکی اندیشیدم و سپس گفتم : راست گفتی! من 

نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!
گفت : تو اشتباه می کنی!

زیرا کس��ی نمی تواند چنین لذتی را بب��رد مگر آنکه درونش 
مانند من با کاه پر شده باشد!!!

چهار شنبه  9 مهر  1393 |6 ذی الحجه   1435
شماره 1415 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

رئیس اتحادیه صنف ط��ال و جواهر اصفهان 
گفت: طالفروشان حق محاس��به اجاره بها و 

هزینه های جانبی را روی نرخ طال ندارند.
هوشنگ شیش��ه بران در پاس��خ به پرسشی 
مبنی بر قیمت های متفاوت طالهای فروخته 
شده در سطح شهر با توجه به موقعیت مکانی 
مغازه ها اظهار داشت: طال فروشان نمی توانند 
بر اس��اس کالس کاری و تبلیغات انجام شده 
با توجه به موقعیت مکانی واحد صنفی خود 
در مناطق مرفه نشین شهر یا فروش کاال در 
جعبه های گران قیمت، هزینه های جانبی را 

به خریدار طال تحمیل کند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا قیمت 
طالی خریداری ش��ده، زمانیکه نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار کمتر از ی��ک صد هزار تومان 

اس��ت با زمانی که نرخ هر گرم طال به بیش از 
یک صد ه��زار تومان افزایش م��ی یابد، برابر 
است، گفت: نرخ طال بر اس��اس انس جهانی 
است و بر مبنای میزان تقاضا و عرضه مشخص 

می شود.
رئیس اتحادیه صنف ط��ال و جواهر اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: در هر فاکتور خرید میزان 
مالیات، هزینه س��اخت به ص��ورت جداگانه 
آورده شده است و اگر خریداری احساس کرد 
هزینه پرداخت شده بیش از قیمت اصلی طال 
است می تواند با شماره 32225007 تماس 
یا با مراجعه به اتحادیه طالفروش��ان شکایت 
کند که ظرف 48 س��اعت پیگی��ری و نتیجه 
اعالم می ش��ود.وی افزود: بیشترین گالیه و 
شکایات ارجاع داده شده به این اتحادیه ناشی 

از اختالفات بین اعضای صنف است.
شیش��ه بران با بیان اینکه اجرت س��اخت در 
قطعات مختلف ط��ال متفاوت اس��ت، ادامه 
 داد: می��زان مالیات ط��ال افزای��ش نیافته و 
نمی توان این موضوع را دلیل افزایش قیمت 

طال اعالم کرد.
وی با اش��اره به اینکه خریداران اگر نس��بت 
 ب��ه قیمت ط��الی خریداری ش��ده ش��ک و

 ش��بهه ای دارن��د، می توانن��د ب��ه اتحادیه 
طالفروشان شهرس��تان مراجعه کنند، اعالم 
کرد: در این اتحادیه کمیته کارشناسی برای 

بررسی شکایات ایجاد شده است.
شیش��ه بران در پایان ادامه داد: طالفروشان 
حق محاس��به اجاره بها و هزینه های جانبی 

روی نرخ طال را ندارند.

برآوردهای مرکز آمار ایران نش��ان می دهد 
افرادی که بین دهک های س��وم تا هش��تم 
زندگی می کنند در دس��ته طبقه متوس��ط 
ایرانی جایی می گیرند.ش��اخص بهره مندي 
م��ردم از امکانات زندگي نش��ان مي دهد که 
بخش مهم��ي از مردم، کس��ب و کار و حتي 
زندگیشان به دالر وابسته شده است. کاالهاي 
که مردم در زندگي روزانه از آنها بهره مي برند 
همگي، به قیمت دالر وابستگي دارند.گزارش 
مرکز آمار نش��ان مي دهد 44.4 درصد مردم 
از خودرو اس��تفاده مي کنند. براین اس��اس 
همگي این افراد با موضوع خرید لوازم یدکي 
خودرو درگیر هس��تند. از سوي دیگر 2 هزار 
واحد قطعه س��ازي ه��م ب��راي واردات مواد 
اولیه و حتي قطعات خودرو به آنسوي مرزها 
وابس��ته اند. براین اساس آنان نیز قیمت دالر 
را باید به صورت روزانه چ��ک کنند. افزایش 

ناگهاني قیمت دالر طي دو روزگذش��ته هم 
زندگي این افراد را به ش��دت تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت. 17.8 درصد مردم ای��ران نیز از 
موتورسیکلت استفاده مي کنند. 99.3 درصد 
م��ردم از تلویزیون و 53.8 درص��د مردم هم 
از ویدئو اس��تفاده م��ي کنند. براین اس��اس 
همگي این افراد باید براي تغییر وس��ایلي که 
در اختیار دارند، چش��م به دالر داشته باشند 
 چراکه تمامي این کاالها از خارج از کشور وارد

 مي ش��ود. نوس��ان قیمت دالر در دوره هاي 
زماني مختلف منجر به تغییر اساسي قیمت 
این کاالها مي شود. حتي کارخانه هاي داخلي 
تولیدکننده لوازم خانگي نیز به واردات لوازم 
اولیه وابس��ته اند.در همین حال سعید لیالز 
اقتصاددان چنین تحلیلی از اثرات مذاکرات 
هسته ای برزندگی مردم ارائه می دهد:» این 
مذاکرات جز کار سیاس��ی نبود و تمام شد و 

رفت، اما قیم��ت دالر چیزی حدود 25 تا 30 
درصد کاهش یافت و در واقع ارزش پول ملی و 
ارزش قدرت خرید کارگر و کارمند را در کشور 
افزایش داده اس��ت. اما ح��اال نوبت به اجرای 
کارهای اساسی و زیربنایی برای بهبود شرایط 
اقتصادی است که باید در داخل کشور انجام 
شود و همزمان در کنار آن سیاست خارجی 

به پیش برود.«
 پس از مذاکرات وزیرام��ور خارجه ایران در 
نیویورک و اعالم تحوالت جدید قیمت دالر 
در بازار داخلي ایران رش��د قاب��ل توجهي را 
تجربه کرد. ای��ن اتفاق در ش��رایطي رخ داد 
که پی��ش بیني مي ش��د با بهب��ود وضعیت 
دیپلماسي خارجي کشور، قیمت دالر نیز در 
بازار داخلي روند نزولي را پیش گیرد ولي در 
حال حاضر وضعیت دیگري رخ داده اس��ت و 

قیمت ها مسیر صعودي را پیش گرفته اند.
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