
غیبت غیرموجه سربازان یک سال حبس دارد 
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد: 

با همکاری ا ستاد دانشگاه مونیخ آلمان
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هدف تشکیالت فراماسونری این است که تمام  دولت های جهان 
را باید تحت س��یطره خود در آورد و دولت هایی بر پایه انکار خدا 
و جمهوری هایی ب��ر مبنای » ال مذهب جهانی « تاس��یس کند. 
»جن آبی« به عنوان هفتمین راز از فرامین شیطانی فراماسون ها، 
عنصری اس��ت که به اعتقاد آن ها باید در افکار عموم جهان نقش 

ببندد؛ اما به صورت القایی نرم و ظریف، تا جن به عنوان یکی از...

هیوالهای مهربان در آثار هالیوودی

 قیمت منطقی مرغ
3 باید 7500 تومان باشد 

 معترضین به قلعه نویی
6 و اولین حیا کن رها کن 2

۲ دقیقه تا بازگشت صهیونیست ها 
به عصر حجر 

مهلت فراخوان 
جشنواره ملی 
موسیقی استاد 
شهناز تمدید شد

 آغازفصل جدید تعامالت
 بین اصفهان و چین

 لیزینگ مسکن به جریان 
می افتد

 گوجه تا ۱۰ روز آینده
 ارزان می شود

 عابران پیاده متخلف 
جریمه می شوند

 قبرها را با قیمت های یکسان 
به مردم بدهید
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خرید  در بازار هاي روز 
شهرداري  ارزان تر است

 سرپرست س��ازمان میادین و ساماندهي مشاغل 
ش��هرداري اصفهان اعالم کرد: اق��الم موجود در 
بازارهاي شهرداري اصفهان بین ۵ الي ۴۰ درصد 

ارزان تر از بازارهاي سطح شهر عرضه مي شود.
سید اصغر س��قائیان نژاد با بیان این مطلب گفت: 
اقالم موج��ود در بازاره��اي ش��هرداري از جمله 
بازارهاي کوثر، گل و گیاه و گیاهان دارویي بسته...

4

مرکز ژن درمانی در اصفهان 
راه اندازی می شود

برداشت پنبه از مزارع استان

 دخل و خرج کارگران
 جور نمی آید 

 رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی

تغییر زمان مصاحبه آزمون 
دکتری علوم پزشکی

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

یخچال و ماشین لباس شویی 
ایرانی گران تر ازخارجی

دبی��ر اجرای��ی خان��ه کارگ��ر اس��تان اصفه��ان گف��ت: کارگ��ران 
حداق��ل مزدبگی��ر نس��بت ب��ه س��ال قب��ل ح��دود ۱۵ درص��د فقیرت��ر 
 ش��دند و میان��ه مزدبگی��ران کش��ور، ح��دود ۲۵ درص��د پ��س رف��ت

 داشتند.اصغر برشان با انتقاد بر اینکه سال گذشته برای تعیین مالک...

استاد ایمنی شناسی )ایمونولوژی( و خون شناسی 
)هماتولوژی( دانش��گاه مونیخ آلمان برای بس��تر 
سازی جهت راه اندازی نخستین مرکز ژن درمانی 

به اصفهان سفر می کند. ژن درمانی مجموعه ای 
از روش های درمانی است که در آن با ترمیم و رفع 

عیب ژن، بیماری را درمان می کنند...
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جواد جمالی  شهردار زرین شهر

 ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره 533
 مورخ 1393/8/3 ش�ورای محترم ش�هر در نظر دارد نس�بت به واگذاری 
بوفه اغذیه فروش�ی واقع در اس�تخر جهان پهلوان تختی به صورت اجاره 
برای مدت یک س�ال از طریق مزایده  عمومی  اقدام نمای�د . لذا متقاضیان 
واجد ش�رایط جه�ت دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
 تاری�خ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/09/13 به ش�هرداری زرین  ش�هر

 مراجعه نمایند.

نوبت  دومآگهی  مزایده عمومی   
 آگهی مزایده مرحله سوم

اجاره کیوسک اغذیه فروشی واقع در پایانه شرق
شهرداری شهرضا در نظر دارد کیوسک اغذیه فروشی واقع در پایانه شرق را از طریق مزایده به صورت 

اجاره  واگذار نماید:
آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 93/09/13 

آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 93/09/15 
تاریخ گشایش اسناد : روز یکشنبه مورخ 93/09/16 در محل شهرداری شهرضا 

 محل تحویل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) ش�هرداری شهرضا ( سایر ش�رایط در اسناد موجود 
می باشد. 

نحوه دریافت اسناد : 
 www.shahreza.ir با مراجعه به سایت شهردار ی شهرضا

شهرداری شهرضا

نوبت  اول

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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يادداشت

 رونمايی از ۱۹ عنوان کتاب 
در هفته بسیج اصفهان

معاون فرهنگی سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان گفت: امسال 
۱۹ عنوان کتاب در هفته بسیج از سوی اقشار مختلف بسیج 

اصفهان در موضوعات مختلف رونمایی می شود.
 سرهنگ محمدعلی احمدی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای بسیج اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه هفته بسیج 
در اصفهان نسبت به سال گذشته تغییرات محسوسی داشته 
و دلیل آن نیز برنامه  های جنبی و جذابی بوده که تدارک دیده 

شده است.
وی افزود: این نمایشگاه با عنوان ش��کوه مجاهدت، برگرفته 
از صحبت های مقام معظم رهبری بوده ک��ه فرمودند هر جا 

مجاهدت بوده، همان جا نیز بسیج است.
معاون فرهنگی س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان بیان کرد: 
در این نمایشگاه اقشار مختلف بس��یج در 6۱ غرفه برنامه ها 

و عملکرد و اهداف خود را در به معرض نمایش گذاشته اند.
س��رهنگ احمدی خاطرنشان کرد: تا پایان س��ال به واسطه 
آموزش هایی که به بسیجیان داده شده، بیش از ۱۱0 عنوان 

کتاب به رشته تحریر در می آید.

ديد مثبت مجلس به فرهادی
رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
سالمت سیاس��ی و علمی وزیر پیش��نهادی علوم مورد توجه 

نمایندگان است.
حجت االسالم احمد س��الک ، پیرامون وزیر اخیر پیشنهادی 
دولت یازدهم برای وزارت علوم اظهار کرد: محمد فرهادی در 
دولت های گذشته وزیر بهداشت بوده و در دولت یازدهم هم 
ریاست هالل احمر را بر عهده داشته و آدم با شخصیت، عالم و 

عالقه مند به مبانی انقالب است.
وی با اش��اره به دید مثبت مجلس به وزیر پیش��نهادی علوم 
افزود: فکر می کنم فردا) چهارشنبه( که زمان رأی گیری برای 
فرد معرفی شده وزارت علوم در مجلس خواهد بود، نمایندگان 
غیر از یکی دو مورد سؤال یا اشکال که درباره فرهادی مطرح 

است، به وزیر پیشنهاد علوم اشکالی وارد نکنند.
رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اس��المی ادامه 
داد: از جمله سؤاالت و شاید درخواس��ت نمایندگان مجلس 
از فرهادی، توضیح خواستن پیرامون نامه ای است که زمانی 
زیر آن را امضا کرده و باید پاسخگوی آن باشد وگرنه سالمت 

سیاسی و علمی  فرهادی مورد توجه نمایندگان است.

دشمن روی تهديد و جنگ اقتصادی 
متمرکز است

 س��ردار سرلش��کر محمدعلی جعف��ری فرمانده کل س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در همایش طالیه داران اقتصاد 
مقاومتی و محرومیت زدایی بسیج، در دانشگاه تربیت مدرس 
گفت: بسیج در همه عرصه های اجتماعی نقش تعیین کننده 

و اساسی داشته و دارد.
وی افزود: بعد از عرصه های امنیتی و نظامی، نقش بسیج در 

عرصه سازندگی تعیین کننده و سرنوشت ساز است.
جعفری ادامه داد: دشمن روی تهدید و فشار و جنگ اقتصادی 

متمرکز است تا مقاومت مردم را دچار تردید کند.
فرمانده کل س��پاه خاطرنش��ان کرد:رابطه م��ردم و رهبری 
انقالب، ی��ک رابطه دلی اس��ت و پیام ۹ دی بع��د از فتنه نیز 

همین بود.
وی با بیان اینکه برخی مس��ئوالن ش��اید توج��ه نمی کنند 
که ایس��تادگی روی اص��ول و ارزش ها، مولف��ه اصلی قدرت 
 ماست، خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ما بی توجهی نسبت به 
 مولف��ه ه��ای اصل��ی ق��درت در نظ��ام جمهوری اس��المی

 است.
فرمانده کل سپاه ادامه داد: زیر بار زور نرفتن و باورهای دینی 
و اقتدار طلبی مردم ایران، مولفه قدرت اس��ت نه بحث های 

اقتصادی و نفت.
وی افزود: رهبری معظ��م انقالب تاکید می کنن��د که تغییر 
قدرت ها در جه��ان و تبدیل قدرت های م��ادی به معنوی را 

خوب بفهمیم.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینک��ه نباید عزت و اقت��دار را در 
بیگانگان و دش��منان جس��تجو کنیم بلکه این امر در ایران و 
دست خداست، اظهار داش��ت: اگر مسئوالن روی مولفه های 
اصلی قدرت و اقتدار ملی تمرکز کنند، ش��رایط خیلی عوض 

می شود.

آزادسازی سعديه و جلوال به دست 
نیروهای عراقی

    نیروهای عراقی توانس��تند در درگیری های روز یکشنبه با 
نیروهای داعش، کنترل دو شهر س��عدیه و جلوال را به دست 

گیرند.
 نیروهای عراقی روز یکشنبه خبر باز پس گیری دو شهر دیگر 
عراق از دس��ت نیروهای داعش را منتشر کردند. به گفته این 
نیروها، اعضای این گروه تروریس��تی  از پناهگاه های خود در 
این منطقه رانده و مسیری اصلی از سمت بغداد به خاک ایران 
بازگشایی ش��د.هنوز خبر آزادس��ازی کامل منطقه سعدیه و 
جلوال واقع در ۱۱۵ کیلومتری شمال بغداد به دست نیروهای 
ارتش و یا نیروهای پیش مرگ کرد تایید نشده است. بسیاری 
از ساکنان این دو شهر مدت ها قبل به دلیل افزایش خشونت ها 
این منطقه را ت��رک ک��رده بودند.به گفته منابع پزش��کی و 
نظامی ، در حمالت و درگیری های روز یکش��نبه حداقل ۲۳ 
 نیروی پیشمرگ و نظامی کشته ش��ده و ده ها تن نیز زخمی

 شدند.
دولت ش��یعه عراق به کمک حم��الت هوایی امری��کا در پی 
عقب ران��دن نیروهای داعش از خاک این کش��ور اس��ت. در 
همین راس��تا، هفته گذش��ته ارتش عراق یکی از مهم ترین 
پاالیشگاه های نفتی کشور را از دست نیروهای گروه تروریستی 
داعش آزاد کرد. این در حالی است که نیروهای این گروه در 
پی افزایش حوزه تحت محاصره خود در منطقه غربی استان 
االنبار هستند. استانی که با سه کشور اردن، سوریه و عربستان 

صعودی مرز  خاکی مشترک دارد.

روزنامه االخبار لبنان نوشت موشک فاتح می تواند در کمتر 
از دو دقیقه وزارت جنگ و ستاد ارتش رژیم صهیونیستی 
را ویران کند و هفت موش��ک فاتح می تواند کارایی تمامی 
س��امانه های دفاع موش��کی تل آویو را در کمتر از ۱ دقیقه 
از بین ببرد. روزنامه االخبار لبنان در مقاله ای با اش��اره به 
دس��تیابی حزب اهلل لبنان به موشک های نقطه زن و بسیار 
پیش��رفته زمین به زمین فاتح ۱۱0 نوشت که این موضوع 
کابوس ارتش اسرائیل را تشدید کرد. همچنان که روزنامه 
یدیعوت آحارونوت در ش��ماره دیروز خود به بررس��ی این 
موشک و نقش آن در نظریه شکس��تن توازن موجود بین 
طرفین پرداخت.فاتح ۱۱0 از پیش��رفته ترین موشک های 
نس��ل چهارم از س��امانه های موشکی فاتح اس��ت که در 
سال ۲0۱۲ رونمایی ش��د، این موشک ها به سرعت و دقت 
بسیار باال مشهور اس��ت و برد آن به ۳00 کیلومتر می رسد 
و می تواند کالهک انفجاری با وزن ۵00 کیلوگرم را حمل 
کند، این در حالی است که با کاهش وزن کالهک انفجاری 
میزان برد این موشک قابل تغییر است و می تواند تا فواصل 
بیشتری دسترس��ی داشته باش��ند. دقت هدف گیری این 
موشک صددرصد است و از سامانه هدایت بسیار پیشرفته ای 
نیز برخوردار است.نس��ل چهارم از موشک های فاتح ۱۱0 
قدرت و فناوری بسیار باالتری نسبت به ۳ نسل گذشته دارد 
و با سوخت جامد کار می کند، همین موضوع باعث افزایش 
سرعت در پرتاب موشک شده و نیازی به آمادگی های قبلی 

ندارد. این موشک به سامانه هدف گیری نقطه ای مجهز است 
و هیچ انحرافی در مسیر حرکتی آن ایجاد نمی شود و در هر 
شرایط آب و هوایی کارایی دارد. این دسته از موشک ها به 
سرعت پرتاب و کاهش مقدمات برای پرتاب برخوردارند و 
همین موضوع کارآیی آن در نزد حزب اهلل لبنان را افزایش 
می دهد.سرعت این موشک بس��یار زیاد است و به 4۵۳۳ 
کیلومتر در س��اعت می رس��د، به عبارت دیگر این موشک 
می تواند وزارت جنگ و س��تاد ارتش رژیم صهیونیس��تی 
در منطقه الکریا در ت��ل آویو را با کاله��ک انفجاری ۵00 
کیلوگرمی در حدود ۲ دقیقه هدف قرار دهد و یا با کالهک 
اصالح شده  ۳00 کیلوگرمی این زمان را به کمتر از ۱ دقیقه 
برساند.7 موشک فاتح ۱۱0 –دی ۱ می تواند کارایی تمامی 
سامانه های دفاع موش��کی تل آویو را در کمتر از ۱ دقیقه از 
بین برود. تنها یک موش��ک از نس��ل جدید فاتح می تواند 
مهم ترین تأسیس��ات تولی��د برق در منطق��ه الخضیره در 
شمال فلسطین اشغالی را در کمتر از یک دقیقه در واکنش 
تجاوزهای رژیم صهیونیس��تی به ایس��تگاه های انرژی در 
لبنان هدف قرار دهد.به تعبیر بهتر این موشک ها می توانند 

اسرائیل و ساکنان آن را به عصر حجر بازگردانند.
این اتفاق اخیراً رخ داد و رژیم صهیونیس��تی تصور کرد که 
حزب اهلل لبنان مش��غول عرصه های س��وریه و لبنان است 
و نمی توان��د در براب��ر تجاوزهای این رژیم واکنش نش��ان 
دهد، این یک��ی از عوامل خط��ر آغاز جن��گ در معادالت 

 بازدارندگی است که می توان نام آن را اشتباه در محاسبات
 گذاشت.

بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال جنگ فراگیر 
بعید اس��ت، باید گفت که بله به عل��ت بازدارندگی متقابل 
موجود در قدرت ط��رف این ب��رای آزار دادن یکدیگر این 
احتمال ضعیف اس��ت، اما درعین حال ممکن است اوضاع 
به حالت انفجار برس��د و این موضوع ناشی از خطوط قرمز 
متقابل و تصمیم به ضرورت پاسخ دادن به تجاوزها نسبت 

به این خطوط اس��ت. حال 
باید دید آیا اسرائیل بار دیگر 
در دام اش��تباه محاس��باتی 
گرفتار می شود؟ این سؤالی 
است که اسرائیلی ها باید آن 
پاسخ دهند.شیخ نعیم قاسم 
مع��اون دبی��رکل حزب اهلل 
لبن��ان چن��دی پی��ش در 
گفت وگو با تسنیم اعالم کرد 
که حزب اهلل به موشک های 
نقطه زن ایرانی دس��ت پیدا 
ک��رده و اس��رائیلی ها نی��ز 
این را ب��ه خوب��ی می دانند 
و متوج��ه ش��ده ان��د ک��ه 
جن��گ احتمال��ی آین��ده 
برای آن ها بس��یار سخت تر 
خواهد بود. ناظران مس��ایل 

نظامی موش��ک فاتح را به عنوان دقیق ترین موشک ایرانی 
می شناس��ند. این موش��ک به موش��ک نقطه زن مشهور 
اس��ت و به احتمال ف��راوان منظور ش��یخ نعیم قاس��م از 
 موش��ک نقط��ه زن ایران��ی، همی��ن موش��ک های فاتح

 است.برخورداری مقاومت اسالمی از چنین موشک هایی 
خصوصاً در حوزه زمی��ن به زمین تمامی مراکز حس��اس 
و شریان های حیاتی اشغالگران قدس ش��ریف �� ازجمله 
نیروگاه معروف هس��ته ای دیمونا �� را در بُرد موشک های 
دقیقی قرار می دهد که ش��لیک انبوهی از آنها برای از پای 
درآوردن صهیونیس��ت ها کافی اس��ت.از آنجا که موشک 
»خلیج فارس« نی��ز یکی از اعضای خانواده موش��ک های 
کالس فاتح �� البته در حوزه س��طح به دریا �� محس��وب 
می شود، احتمال دراختیار قرار گرفتن آن توسط حزب اهلل 
لبنان نیز وجود دارد که این خبر می تواند خواب را از چشم 

نیروی دریایی رژیم صهیونیستی برباید.

گزارش االخبار از تاثیر دستیابی حزب اهلل به موشک نقطه زن فاتح

۲ دقیقه تا بازگشت صهیونیست ها به عصر حجر 

استاد دانشگاه زيتونیه تونس:

جهاد النکاح توطئه شوم 
شیطانی است

استاد دانش��گاه زیتونیه تونس گفت: شعار »جهاد 
النکاح« یک توطئه و دام ش��یطانی ب��رای انحراف 
جوانان و کشاندن آنها به میدان قتال علیه مسلمانان 

است.
 دکتر محمد علی کیوت روز دوش��نبه در حاش��یه 
کنگره جهانی جریان های تکفیری از دیدگاه علمای 
اسالم در قم خاطرنش��ان کرد: آنها زنان و دختران 
مسلمان را به بهانه های واهی اسیر و به عنوان کنیز از 
آنها استفاده می کنند و این از اصول اصلی جاهلیت 

و برده داری است. 
وی ادامه داد: آنها گروه هایی را به نام دولت اسالمی 
نام گذاری کردند که فرسنگ ها با اسالم ناب فاصله 
دارد، متاس��فانه این یک برنامه از پیش تعیین شده 
و راهبردی اس��تکبار برای س��لطه مجدد بر جهان 
اسالم اس��ت .عضو جمعیت العلمای اسالمی تونس 
خاطرنش��ان کرد: هیچ کدام از گروه های تکفیری 
و وهابیون افراطی با همه شاخه های آنها در سراسر 
جهان سنخیتی با اسالم ندارند ماموریت آنها تکمیل 

پروژه اسالم هراسی دشمنان است. 
محمد علی کیوت یادآورش��د: امروز ما را چه شده 
است که عده ای ادعای پیروی از اصحاب پیامبر)ص( 
را می کنند ولی مردم را به ص��ورت فجیعی به قتل 
می رسانند و به زن، مرد و پیر و جوان هم رحم نمی 
کنند.استاد دانشگاه زیتونیه تونس گفت: گروهکی 
که ن��ام خ��ود را جنداهلل م��ی گذارد ول��ی بندگان 
 خداوند را سرمی برد، این کجا با اسالم مطابقت پیدا 
می کند و کدام پیشوای اس��المی چنین تفکری را 
مباح دانسته اس��ت؟. وی گفت: علمای اسالم باید 
مردم را در برابر خطرات این فرق��ه ها بیدار کنند و 
اجازه ندهند این گروه ها به مهره های اس��تکبار در 
سرزمین های اسالمی تبدیل شوند. کنگره جهانی 
جریان های تکفیری از دیدگاه علمای اسالم با حضور 
علمای شیعه و سنی از 8۲ کشور جهان و سخنرانی 
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراج��ع تقلید در 
مدرسه امام موس��ی کاظم)ع( قم دیروز به کار خود 
پایان داد. در ای��ن کنگره چهار کمیس��یون علمی 
تخصصی با عنوان تبار شناس��ی ، عقاید ، سیاست 
و جریان های تکفی��ری و راه های مقابل��ه یا برون 
رفت ازخطر جریان های تکفیری تشکیل و علمای 
اسالم در موضوعات مطرح شده به بحث و گفت وگو 

پرداختند.

اخبار کوتاه

2
دیدار گروه دوستی ایران و ویتنام

مجید جلیل سرقلعه نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس ش��ورای اسالمی از دیدار گروه دوستی 
پارلمانی ایران و ویتنام خبر داد و افزود: روز یکش��نبه گروه دوس��تی پارلمانی کشورمان به ریاست دکتر 

سبحانی نیا با گروه دوستی پارلمانی کشور ویتنام دیدار کرد.
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فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی گفت: 
تکاوران نیروی دریایی روز ش��نبه موفق شدند دزدان 
دریایی را که قصد حمله به یک فروند نفتکش جمهوری 

اسالمی ایران داشتند سرکوب و وادار به فرار کنند.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در حاشیه مراسم تجلیل 
از پیشکسوتان نداجاگفت: یک فروند نفتکش جمهوری 
اسالمی ایران در ابتدای کانال ورودی به خلیج عدن با 
حمله دزدان دریایی سوار بر یک فروند لنج و قایق تندرو 

مواجه شد که با حضور به موقع و قدرتمندانه تکاوران 
نیروی دریایی کش��ورمان ضمن دادن تلفات سنگین 

مجبور به فرار شدند.
وی با اشاره به اینکه برای برقراری امنیت در خلیج عدن 
اقدامات مستمری انجام می شود، افزود: دزدان دریایی 
در منطقه حضور دارند و از ه��ر فرصتی برای حمله به 

کشتی های تجاری و نفتکش استفاده می کنند .
س��یاری در خصوص راهیابی نیروی دریایی جمهوری 
اس��المی ایران به اقیان��وس اطلس نیز اظهار داس��ت: 
 نی��روی دریای��ی نیرویی نظام��ی، علمی، سیاس��ی و

 بین المللی است و ما در آینده تصمیم داریم از طریق 
قاره آفریقا و یا از مس��یر دیگری یعن��ی از تنگه جبل 
الطارق وارد اقیانوس اطلس ش��ویم و زم��ان این اقدام 
 به تدبیر سلس��له مراتب بس��تگی دارد و ما صددرصد

 آماده ایم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه امروز دنیا 
این نیرو را پذیرفته اس��ت، تصریح کرد: توانمندیهای 
نیروی دریایی ارتش در عرصه ه��ای مختلف به اثبات 

جهانیان رسیده است.

غربی ها می خواهند درصورت وقوع,بن بست در مذاکرات 
را به س��عودی ها بفروش��ند و در این میان این عربستان 
و دیگ��ر شیخ نش��ین ها خواهن��د ب��ود که بای��د هزینه 

زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات را پرداخت کنند.
 همزمان با مذاک��رات میان ایران و ۵+۱ رس��انه ها خبر 
دادند که س��عود الفیصل وزیر امور خارجه عربس��تان به 
وین سفر کرد تا در آنجا با جان کری همتای آمریکایی اش 

دیدار کند.
همچنین جان کری از وین، وزرای خارجه 4 شیخ نشین 
خلیج فارس شامل کویت، قطر، بحرین و امارات را تلفنی 
در جریان آخرین های مذاکرات هس��ته ای با ایران قرار 

داد.
این اقدامات آمریکایی ها در ش��رایطی صورت  گرفت که 
پیش از این بارها کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
برای حضور در مذاکرات هس��ته ای با ای��ران ابراز تمایل 
کرده بودند و پ��س از مخالفت تهران با این مس��ئله آنها 
تالش خود را ب��رای بی نتیجه ک��ردن مذاکرات متمرکز 

کردند.
کشورهای عربی حاش��یه خلیج فارس درحالی خواستار 
حضور در مذاکرات بودند که همواره همسو با کشورهای 
غربی نقش مهمی در تش��دید فش��ارها علیه جمهوری 

اس��المی ایفا کردند، امارات متحده عربی در ابتدا وضع 
ش��دن تحریم ها علیه برنامه هس��ته ای پیش��تاز اخراج 
بازرگانان و بلوکه کردن سرمایه ایرانی ها شد، عربستان 
به همراه کویت، امارات و قطر با افزایش تولید نفت خود 
کاهش حضور ایران در ب��ازار بین المللی انرژی را جبران 
کردند و با افزایش سطح تولید خود بازار را به حد اشباع 
رساندند، پس از توافق برنامه اقدام مشترک برای تشدید 
فشار بر ایران شروع به کوبیدن بر طبل هسته ای شدن و 
ادعای آغاز رقابت تسلیحاتی کردند و این درحالی است 

که این کشور توان غنی سازی را ندارد.
همه این ها بخش کوچکی از اقدامات خصمانه همسایگان 
عربی حاش��یه خلیج فارس علیه تهران بوده که بی شک 

تاریخ این اقدامات را از یاد نخواهد برد.
در این میان غربی ها که در رسانه های خود تاکید داشتند 
در اختیار داش��تن انرژی هسته ای توس��ط ایران منجر 
به آغاز رقابت هس��ته ای می ش��ود که تنها عربس��تان و 
رسانه های وابسته به رژیم آل سعود مدعی آن بودند تا از 
این حربه در مذاکرات به عنوان اس��تدالل استفاده کنند 
حاال همین کشورها پای عربستان را به مذاکرات با ایران 

باز کرده اند.
اما سوال اینجاست که هدف آمریکا از به زحمت انداختن 
وزیر خارجه عربستان برای سفر به وین چه بوده است؟ آیا 
آمریکایی ها می خواهند طرح خود را همه جانبه و کامل 

نشان دهند؟
به نظر م��ی آید که در ای��ن میان آمریکایی ها از یکس��و 
 خواستند در آس��تانه مذاکرات با رو کردن برگی جدید 
که نقش آن بر عهده آقای فیصل است مذاکره کنندگان 
ایرانی را تحت فش��ار قرار دهند و اینگونه جلوه دهند که 
اجماعی بی��ن المللی و منطقه ای در مقابل ایران ش��کل 
گرفته است و آمریکا این پیام را برای تهران مخابره کند 

که در منطقه  دارای نفوذ و قدرت تاثیر گذاری است.
از س��وی دیگ��ر آمریکایی ه��ا دع��وت از آق��ای فیصل 
ب��رای حض��ور در وی��ن را حتم��اً ب��ه قیم��ت گرانی به 

 ریاض فروخته ان��د و امتیازهای مهم��ی از آنها دریافت
 می کنند. 

نکته اینجاست که آنها)غربی ها( می خواهند احتمال به 
بن بست رس��یدن مذاکرات را هم به س��عودی ها و دیگر 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بفروشند و در این 
میان این عربستان و دیگر شیخ نشین ها خواهند بود که 
باید هزینه زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات را پرداخت 

کنند.
حاال باید این سوال را مطرح کرد که مهمان ناخوانده وین 
چه قول و قرارهایی را با کری رد و بدل کرده اما بی شک 
همین مهمان ناخوانده بار دیگر با بکارگیری دیپلماسی 
نفتی توانس��ت به کاهش قیمت نفت کمک کند تا حاال 
آمریکایی ها با اعتماد به نفس بیشتری پشت میز مذاکره 
بنشینند و دعوت از وی شاید به نوعی جبران لطفشان به 
واشنگتن بوده که با کمک به کاهش قیمت نفت توانست 

بر تهران و مسکو فشار وارد کند. 
به هرحال نتیجه مذاکرات هرچه که باش��د این واقعیت 
برای عربس��تان و آنهایی ک��ه ری��اض را در این روزهای 
تاریخی برای تحت فشار قراردادن ایران یاری می دهند 
تغییر ناپذیر است که ایران همسایه آنهاست. همسایه ها 

واقعیتی ژئوپلتیک برای هر کشور هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره 
به مذاکرات جمهوری اس��المی ب��ا ۱+۵ ، تاکید کرد: 
 قدرت جمهوری اس��المی و توان بومی س��ازی ش��ده

 هسته ای این نظام، پشتوانه محکمی برای تیم مذاکره 
کننده هسته ای کشورمان شد.

 محمدحس��ین صفارهرن��دی در نشس��ت سیاس��ی 
دانش��جویان دانش��کده صنع��ت نف��ت آب��ادان ب��ا 
موضوع» اس��تکبار- واقعیت یا توهم« با بیان س��ابقه 
آمری��کا در مع��ادالت بی��ن الملل��ی گف��ت: اگرچ��ه 

آمریکا در دهه ۵0 یا 60 ، قدرت بالمنازع و تاثیرگذار در 
معادالت بین المللی بود، ولی این کشور اکنون ابرقدرت 
 و تامه جهانی قدرت نیس��ت.وی ادام��ه داد:آمریکا با

 بهره گیری از درگیری ها و منازعات جنگ جهانی دوم 
و فروش اس��لحه و تولیدات کارخانه های خود در این 
جنگ به کشورهای درگیر، توانست به قدرت بالمنازع 
اقتصاد جهانی تبدیل شده که حتی کشورهای اروپایی 

نیز صدقه خور این کشور شدند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: تا پیش 
از وقوع انقالب اسالمی ایران ، آمریکا با تربیت نیروهای 
دست نشانده، توانست از منابع انرژی و نفت خاورمیانه 
بهره برداری کرده و از این طریق قدرت اقتصادی خود 

را افزایش دهد.
مشاور سیاسی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پایان تاکید کرد:ایران اکنون از موضع قدرت با گروه 
۱+۵ مذاکره م��ی کند و حوزه نفوذی ای��ران در روابط 
بین الملل، حمایت های مق��ام معظم رهبری و مردم، 
س��انتریفوژها و توان علمی و فناوری کش��ور، پشتوانه 

مذاکرات هسته ای  است.

تلفات سنگین دزدان دريايی در درگیری با ناوگروه ارتش در خلیج عدن 

کشتی ايرانی نجات يافت
صفارهرندی در نشستی دانشجويی:

آمريکا  ديگر  ابر قدرت نیست 

تحلیلی براقدامات خصمانه همسايگان عربی 

چرا سعود الفیصل  به وين دعوت شد؟

اين اتفاق اخیراً 
رخ داد و رژيم 

صهیونیستی تصور 
کرد که حزب اهلل 

لبنان مشغول 
عرصه های سوريه 

و لبنان است و 
نمی تواند در برابر 

تجاوزهای اين 
رژيم واکنش نشان 

دهد



يادداشت
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لباس 2.5 میلیارد تومانی عروس هندی
یک شیرینی فروش هندی برای لباس عروس��ی دخترش، معادل بیش از 2.5 میلیارد تومان 
هزینه کرد و این لباس را به جواهرات گرانقیمت آراست.شفقنا در ادامه نوشت: زندگی کشور 
هندوستان که از فقیرترین کشورهای جهان است و میلیون ها نفر از مردم این کشور حتی از 
داشتن سرپناه نیز محرومند، با س��نت ها و طبقه بندی های احتماعی سختی نیز دسته پنجه 

نرم می کند.
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عابران پیاده متخلف جريمه می شوندمرکز ژن درمانی در اصفهان راه اندازی می شود 
 

استاد ایمنی شناس��ی )ایمونولوژی( و خون شناسی 
)هماتولوژی( دانشگاه مونیخ آلمان برای بستر سازی 
جهت راه اندازی نخستین مرکز ژن درمانی به اصفهان 

سفر می کند.
 ژن درمانی مجموعه ای از روش های درمانی اس��ت 
که در آن با ترمیم و رفع عی��ب ژن، بیماری را درمان 

می کنند.
پروفسور »کریستف کلین«، رییس بخش هماتولوژی 
و سرطان شناس��ی )انکولوژی( اطفال دانشگاه مونیخ 

آلمان به مدت سه روز به اصفهان سفر خواهد کرد.
این برنام��ه به دعوت مرک��ز تحقیقات نق��ص ایمنی 
اکتس��ابی و انجمن خیریه حمای��ت از بیماران نقص 

ایمنی حضرت صدیقه طاهره)س( و به منظور انتقال 
اطالعات و تجربی��ات روش های نوین تش��خیصی و 
درمانی بیماری نقص ایمنی اولیه و بسترس��ازی برای 
راه اندازی اولین مرکز ژن درمانی در اس��تان اصفهان 

انجام می شود.
پروفسور کلین در دو همایش یک روزه برای پزشکان 
و متخصصین عفونی، اطفال، ژنتیک، ایمونولوژی مغز 
و اعصاب، انکولوژی، هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی 
به س��خنرانی درباره تازه های روش های تشخیص و 
درمان بیماری نقص ایمنی اولیه مانند سلول درمانی و 

ژن درمانی خواهد پرداخت.
این استاد دانشگاه مونیخ آلمان همچنین در جلسه ای 
با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره ایجاد 
مرکز س��لول درمانی و ژن درمانی در استان اصفهان 

رایزنی می کند.
در این جلسه حکم مربوط به عضو هیأت علمی الحاقی 
و عضو شورای پژوهش��ی مرکز تحقیقات نقص ایمنی 
اکتسابی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی رییس 

دانشگاه به پروفسور کلین اعطا خواهد شد.

     

یک عضو کمیس��یون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص تکالیف قانون��ی عابران پیاده گفت: مقصر 
اصلی اکثر تصادفات درون شهری، عابران پیاده هستند 
و تمام تقصیرها را نباید متوجه رانندگان دانست و به 
این منظور، تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی در 
مورد تکالیف قانونی عابران پیاده در دستور کار مجلس 

شورای اسالمی قرار گرفته است.
محمد علی  رضایی با بیان این مطلب افزود: در این طرح 
از طریق اقداماتی نظیر اعمال جریمه برای عابران پیاده 
متخلف تا حدودی تالش می شود تا  میزان صدمات و 
تلفات ناش��ی از اهمال کاری عابران پیاده کم  شود، هر 

چند الزم است تمامی ش��هروندان با احترام به قانون، 
حافظ جان خود و دیگران باشند. 

وي با اشاره به این که ضروری است تمام دستگاه های 
مس��ئول در این زمینه ب��ا یکدیگر هم��کاری کنند و 
تصویب یک  آیین نامه به تنهای��ی نمی تواند معضالت 
رانندگی را در کشورمان حل و فصل کند، اظهار کرد: 
الزم اس��ت افراد از طریق آم��وزش همگانی، اهمیت 
رعایت قانون و ض��رورت احترام ب��ه آن را بیاموزند و 
به این منظور عالوه ب��ر خانواده و مدرس��ه ، ابزارهای 
ارتباطی به ویژه رادیو و تلویزیون نی��ز باید به این امر 

توجه ویژه ای نشان دهند. 
رضایی با بیان این که هم زمان با آموزش جامعه پذیری، 
باید به همه افراد احت��رام به قانون نی��ز آموزش داده 
ش��ود، تصریح کرد: البته در این میان ل��زوم بازنگری 
در مهندس��ی شهرها و س��اخت یا بازس��ازی وسایلی 
نظیر پل ه��ای عاب��ر پیاده که ب��ا ایمنی ش��هروندان 
س��ر  و  کار دارد، از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت 
 تا کس��ی بهانه ای برای ع��دم رعایت قانون نداش��ته

 باشد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد: کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح)سرباز( هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده 
روز  متوالی مرتکب غیبت ش��ده و عذر موجهی نداش��ته 
باشند فراری محسوب و چنانچه  دستگیر شده باشند به سه 

ماه تا یک سال حبس یا اضافه خدمت  محکوم می شوند.
 بر اساس ماده 5۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح)س��رباز( هرگاه در زمان 
صلح بیش از ۱5 روز  متوالی مرتکب غیبت ش��ده و عذر 
موجه نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه  دستگیر 
شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک 

سال اضافه خدمت  محکوم می گردند.
 همچنین بر اساس ماده ۶۰ قانون مذکور کارکنان وظیفه 
فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و  مشغول 

خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:
 الف- چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت ش��ده 
و ظرف مدت شصت روز  از ش��روع غیبت شخصاً خود را 
معرفی نمایند ب��دون ارجاع پرونده ب��ه مرجع قضایی در 
مقابل هر روز  غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت 
آنان افزوده می ش��ود. این اضافه خدمت  بیش از س��ه ماه 

نخواهد بود.
ب- چنانچه پس از مدت ۶۰ روز خود را معرفی کنند و یا  
سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس 

از دو تا ۶ ماه محکوم  می گردند.

ج- چنانچه در زمان جنگ یا بس��یج و فراخوان عمومی 
یا هنگامی که ی��گان مربوط در آماده باش رزمی باش��د و 
ظرف حداکث��ر دو ماه از تاریخ ش��روع جنگ یا بس��یج و 
فراخوان عمومی یا اع��الم آماده باش رزمی خود را معرفی 
کنند از تعقیب و کیفر مع��اف خواهند بود.  درصورتی که 
معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از 
آن دستگیر شوند  حکم فراری در زمان جنگ را خواهند 

داشت.
تذکر مهم: البته باید به این نکته توجه داش��ت که قاضی 
رسیدگی کننده به پرونده می تواند بر اساس شرایط خاصی 
که یک س��رباز مرتکب جرم شده اس��ت مانند مشکالت 
خانوادگی، نیاز ش��دید مالی و... همچنین ندامت، سوابق 
اخالقی و مذهبی مثبت و حسن شهرت و فقدان سابقه فرار 
از خدمت و غیره؛ مجازات حبس را به جزای نقدی از یک 
میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال یا اضافه خدمت از 2 تا ۴ 

ماه تبدیل نماید.

تغییر زمان مصاحبه آزمون دکتری 
علوم پزشکی

 رییس مرکز س��نجش آموزش پزش��کی کش��ور از تغییر 
 زمان مصاحبه آزم��ون دکتری تخصصی علوم پزش��کی

 خبر داد.
محمدحس��ین پورکاظمی گف��ت : مصاحب��ه این آزمون 
قرار بود از تاریخ 23 تا 2۹ آذرماه برگزار ش��ود اما به دلیل 
 تعطیالت آخر ماه صفر، مصاحبه در تاریخ ۱۶ آذرماه برگزار

 می شود.
وی با بیان اینکه آزم��ون دکتری در تاری��خ یکم آبان ماه 
برگزار شده و کلید س��وال ها روی سایت سنجش آموزش 
پزشکی به نشانی www.sanjeshp.org قرارداده شده 
اس��ت، افزود: کارنامه اولیه این آزمون حداکثر تا ۱۰ روز 
دیگر و از طریق س��ایت س��نجش آموزش پزشکی اعالم 

خواهد شد.
رییس مرکز سنجش آموزش پزش��کی کشور تاکید کرد: 
مراجعه کنندگان برای مصاحبه باید حداقل نمره را کسب 
کرده باش��ند تا بتوانند تا دو برابر ظرفی��ت برای مصاحبه 

دعوت شوند.
پورکاظمی در پایان از برگزاری مصاحبه به صورت متمرکز 
خبر داد و اف��زود: از آنجایی که تعداد دانش��گاه های علوم 
پزشکی محدود اس��ت، مصاحبه به صورت متمرکز برگزار 

می شود.

 دفتر مشق های سه بعدی
 ساخته شد

یک هنرمند نوجوان برزیلی اس��تعداد عجیب و غریبی در 
کشیدن نقاشی های سه بعدی دارد. این هنرمند می تواند 
یک کاغذ س��اده را تبدیل به یک ورق یادداشت سه بعدی 

کند.
»ژوائو کاروالیو« ۱5 ساله نقاشی هایش را با رسم خطوط 
آبی روی کاغذ سفید ش��روع می کند. او خط ها را طوری 
 ترس��یم می کند که کامال س��ه بع��دی به نظر می رس��د.

 نقاشی های ژوائو ش��خصیت های محبوب کارتونی مانند 
»هومر«، »سیسمون«، »اس��کوبی«، »مینیون« است که 

ژائو با سه بعدی کشیدن آنها را واقعی تر نشان می دهد.
با اینکه ژوائو با این کار دفترهای مشق و یادداشت درست 
می کند اما بعید است کس��ی دلش بیاید روی این کاغذها 

چیزی بنویسد.

غیبت غیرموجه سربازان يک سال حبس دارد 

www.zayanderoud.com

گشتی در اخبار

 کشف قديمی ترين نسخه قرآن
 در آلمان

 کارشناسان اخیرا کش��ف کردند که قرآن موجود در کتابخانه 
دانش��گاه توبینگن آلمان بس��یار قدیم��ی و به احتم��ال قوی 

قدیمی ترین قرآن موجود است.
کارشناس��ان پس از مطالعه س��ه برگ از قرآن��ی قدیمی که در 
کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان نگهداری می شود، به این نتیجه 
رس��یده اند که تاریخ نگارش آن به قرن هفتم میالدی یا سرآغاز 
اسالم برمی گردد.این قرآن از ۱5۰ سال پیش در خزانه کتابخانه 
دانشگاه توبینگن نگهداری می شود، اما تاکنون کسی به قدمت و 

اهمیت آن پی نبرده بود.
به گزارش بی بی سی، نسخه شناس��ان با استفاده از تکنیک های 
تازه دریافته اند که قرآن مزبور ب��ه احتمال باالی ۹5 درصد، در 
 س��ال های ۶۴۹ تا ۶۷5 میالدی تحریر شده اس��ت، یعنی تنها

 2۰ تا ۴۰ سال پس از وفات پیامبر اسالم )ص(.
بدین ترتیب این قرآن احتماال قدیمی ترین متن موجود از کتاب 
مقدس مسلمانان است که متن آن روی پوستی محکم و مرغوب 

نوشته شده که توانسته صدها سال دوام بیاورد.

دو مورد شکايت از زيرمیزی گرفتن 
پزشکان در اصفهان

رییس مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: ب��ه دنبال اجرای 
گام سوم نظام س��المت در اصفهان، دو مورد از زیرمیزی گرفتن 
پزشکان در اصفهان شکایت شده است.عباس علی جوادی اظهار 
داشت: از ابتدای اجرای گام سوم نظام سالمت، شاهد جمع آوری 
معضل زیرمیزی در استان اصفهان بودیم. وی بیان داشت: تنها دو 
مورد شکایت در خصوص زیرمیزی وجود داشته که این دو مورد 
نیز به مراجع ذیصالح برای پیگیری و مجازات معرفی شدند.رییس 
مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص اجرای واکسن جدید 
پنج گانه  )پنتاواالن( که به واکسن های برنامه جاری ایمن سازی 
کودکان اضافه شده اس��ت، ادامه داد: این واکس��ن شامل سیاه 
سرفه، دیفتری، کزار، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوآنزا است که 

جایگزین واکسن سه گانه شده است.

ادغام رشته های تحصیلی در مرحله 
مطالعات است

وزیر آموزش و پرورش گفت: در مرحله مطالعات ادغام رش��ته های 
تحصیلی هس��تیم و در صورت دریافت نتیجه، آن را اطالع رسانی 
خواهیم کرد.علی اصغر فانی وزیر آم��وزش و پرورش ، در خصوص 
خبری ک��ه چند وقت پی��ش در یکی از رس��انه ها مبنی ب��ر ادغام 
رش��ته های  علوم تجربی و ریاضی فیزیک مطرح ش��ده بود،عنوان 
کرد: در نظام ۶-3-3 دانش آموزان پایه هشتم سال آینده بر پایه نهم 
می روند و به دنبال آن دو س��ال دیگر دوره دوم متوسطه مشغول به 
تحصیل می شوند و در حال برنامه ریزی مباحثی در کارگروهی به 
این منظور هستیم تا وضعیت دانش آموزان پایه نهمی که به پایه دهم 

خواهند رفت را بررسی کنیم. 
  وی با اشاره به این که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و در مرحله 
مطالعه هستیم، افزود: باید تجربیات داخلی و شرایط خود و همچنین 
تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی را بررسی کنیم که در صورت 

رسیدن به این نتیجه آن را اطالع رسانی خواهیم کرد

جالدان قرون وسطی چربی انسان 
می فروختند!

در قرون وسطی چربی انس��انی با هدف مصارف درمانی خرید و 
فروش می شد.جالدان اروپایی در قرون وسطی چربی انسانی را 
به عنوان یک ماده درمان��ی می فروختند. این چربی برای درمان 
بسیاری از بیماری ها از دندان درد گرفته تا التهاب مفاصل استفاده 

می شد و تا اواخر قرن ۱۷ میالدی در داروخانه ها موجود بود.
به گزارش ایس��نا به نقل از ریپلی، در طب سنتی اروپا باور بر این 
بود که چربی انس��ان معجزه درمانی خارق الع��اده ای دارد و این 
باور تا قرن ۱۹ میالدی رواج داشت به طوری که بازار فروش این 
محصول بزرگترین منبع درآمد جالدان محس��وب می شد. این 
 Humanol محصول تا اواخر قرن ۱۹ میالدی ب��ا نامه تجاری
در داروخانه ها عرضه می شد اما در سال ۱۹2۰ میالدی و پس از 
اینکه با پیشرفت علم خاصیت درمانی ناچیزی از خود نشان داد، 

رفته رفته محبوبیتش را از دست داد.

 ديابت يکی ديگر از سوغات 
آلودگی هوا 

رییس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در اصفهان 
گفت: آلودگی هوا احتمال بروز دیابت )بیم��اری قند( را در بین 

مردم بویژه در کودکان افزایش می دهد.
 دکتر رویا کلیشادی با اشاره به تحقیقی که درباره آلودگی هوا در 
اصفهان شده است افزود: بر اساس نتایج این تحقیق، آلودگی هوا 

در شروع دیابت در افراد سالم موثر است.
وی با اشاره به تحقیقات دیگری که در این زمینه در کشورهایی 
مانند ژاپن ش��ده اس��ت ادامه داد: این تحقیق ها نی��ز موید این 
موضوع است.این پزشک تصریح کرد: کم تحرکی نیز در ابتال به 
دیابت موثر است.کلیشادی با اش��اره به اثرات کوتاه و بلند مدت 
آلودگی هوا اظهار کرد: در تحقیقات صورت گرفته درباره آلودگی 
 هوا، اثرات کوتاه مدت بیشتر مشخص ش��ده که شامل تحریک

راه های تنفسی، حمله آسم و آس��یب های چشم و مخاط بینی 
اس��ت.وی افزود: اگر مادری در دوران ب��ارداری خود در معرض 
آلودگی هوا باش��د میزان رش��د ذهنی کودک وی تا ۱۰ سالگی 
تحت تاثیر قرار می گیرد و چه بس��ا به بیش فعالی مبتال خواهد 
ش��د.رییس پژوهش��کده پیش��گیری از بیماری های غیر واگیر 
همچنین درباره کمبود ویتامین دی گفت: بسیاری از مردمی که 
در ش��هرهای بزرگ مانند اصفهان در معرض نور آفتاب هستند، 

بدلیل آلودگی هوا ، اشعه مفید و ویتامین دی به آنها نمی رسد.
کلیشادی افزود: کمبود ویتامین دی منجر به افزایش احتمال ابتال 
به بیماری هایی مانند ام اس، قلبی عروقی و عوارض اس��تخوانی 

می شود.

امام جمعه اصفهان عنوان کرد:

قبرها را با قیمت های يکسان 
به مردم بدهید

مقبره دفن علما و بزرگان در آرامس��تان  های اصفهان 
تعبیه شودامام جمعه اصفهان بر یکسان سازی مقبره ها 
تاکید کرد و گفت: مقبره دفن علم��ا و بزرگان باید در 
آرامس��تان های اصفهان تعبیه ش��ود تا در این زمینه 
در آینده به مش��کلی بر نخوریم. آیت اهلل سید یوس��ف 
طباطبایی نژاد در دیدار مدیران ارش��د آرامس��تان باغ 
رضوان اظهار کرد: زیارت اهل قبور در اسالم بسیار مورد 
تاکید بوده و یکی از فلسفه های آن یاد مرگ است.وی 
با بیان این مطلب که یاد مرگ آثار سازنده ای در تزکیه 
نفس انسان دارد، افزود: یاد مرگ آرزوها را کوتاه کرده و 

آدمی  را برای سرای جاویدان آماده می سازد.
امام جمعه اصفه��ان بیان کرد: معنای ی��اد مرگ این 
نیست که انسان یک گوشه ای بنشیند و به فکر مرگ و 
برزخ و قیامت باشد و دست از کار و زندگی بکشد، بلکه 
به این معناست که در عین حال که کار می کند، توجه 
داشته باشد که کارهایش در دنیا چه کمکی به آن سفر 
می کند، آن وقت این کار اخروی می ش��ود.وی تصریح 
کرد: حال با این اوصاف نباید آرامس��تان ها را به مکانی 
برای فخر فروشی ثروتمندان تبدیل کنیم و از نظر ظاهر 
همه قبور و سنگ آنها با یکدیگر یکسان باشد.آیت اهلل 
طباطبایی نژاد گفت: بهتر است در آرامستان ها سالنی 
برای دفن علما و بزرگان اختصاص پیدا کند، تا در آینده 
مجبور نباشیم برای هر کدام در جاهای مختلف مقبره 
یا جایگاه ویژه ای طراحی کنیم.وی خاطرنش��ان کرد: 
برخی از این علما بیشتر از امامزادگان به اسالم خدمت 
کرده اند، بنابراین احت��رام به آنها و زنده نگهداش��تن 
یاد آنها یکی از وظایف ما اس��ت.امام جمعه اصفهان بر 
محاسبه عادالنه هزینه های کفن و دفن تأکید و اظهار 
کرد: تعیین هزینه های متفاوت برای مکان های مختلف 
در گورستان، امری دنیایی بوده که نباید در جایی که 

آخرین مرحله دنیاست، مطرح شود.
وی افزود: قبرها را به ترتیب و با قیمت های یکسان در 
اختیار مردم قرار دهید و اگر زمانی قیمت باال رفت، برای 
کلیه مزارهای قطعه این افزایش قیمت اعمال ش��ود، 
نه اینکه قبرهای کنار خیابان با قبرهای وس��ط قطعه 
قیمتی متفاوت داشته باش��ند.آیت اهلل طباطبایی نژاد 
بیان کرد: طرح جامعی برای مکان، نوع س��نگ، نحوه 
فروش، تعداد طبقات، متراژ هر قب��ر و کلیه امور تهیه 
ش��ود و پس از تصویب به هیچ عنوان از این آئین نامه 

عدول نکنید.

آیین کلنگ زن��ی مجتمع فرهنگی و هنری شهرس��تان 
فالورجان  با حض��ور دکتر علی اصغ��ر کار اندیش معاون 
توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
امیر احمد زندآور ش��هردار فالورج��ان،   قطبی مدیرکل 
فرهنگ وارشاد اسالمی اس��تان اصفهان، بابایی مشاور و 
مدیر طرح های عمرانی اداره کل ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان، موس��وی الرگانی نماینده م��ردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی، هدایت فرماندار و اعضای شورای 
اسالمی ش��هر فالورجان و جمعی از مس��ئوالن، اصحاب 

فرهنگ و هنرمندان این شهرستان برگزار شد.
معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی گفت: در ح��ال حاض��ر بی��ش از 3۰۰ مجتمع 
فرهنگی هنری در کشور در دست ساخت و ۴۰۰ مجتمع 

نیز در حال بهره برداری است.
وی تصریح کرد: دولت با وجود برخی از مش��کالت مانند 
کمبود اعتبارات تالش می کند در ح��وزه فرهنگ و هنر 
اقدامات بیش��تری انجام دهد و سیاس��ت وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمی در یک سال گذش��ته براین بوده است که  
بخش��ی از اعتبارات را به اس��تان ها و شهرستان ها سوق 
دهد و همچنین در اس��تان ه��ا نیز این سیاس��ت دنبال 
 ش��ده اس��ت تا ش��اهد فعالیت های فرهنگی و هنری در

 شهرس��تان ها باش��یم .کاراندیش اف��زود: 5۰۰ مجتمع 

درسطح کش��ور درحال بهره برداری هستند 32۰ پروژه 
نیز در حال اح��داث  داریم و بحمداهلل  پروژه شهرس��تان 
فالورجان نیز با توجه به ظرفیت و جمعیت این شهرستان 
کلنگ زنی می شود و امیدوارم در کوتاه ترین زمان ممکن 
با حمایت های مردم ومس��ئوالن  به بهره برداری برسد و 

شاهد افتتاح این پروژه باشیم .
وی با بیان اینکه وزارت ارش��اد هم اکنون در سطح کشور 
مجتمع های مختلف فرهنگی را در دس��ت ساخت دارد، 
گفت: در برخی از شهرستان ها مانند فالورجان عملیات 

ساخت این مجتمع ها شروع نشده بود.
وی ابراز امی��دواری کرد که با افزای��ش اعتبارات تملک و 
دارایی، این وزارتخانه بتواند هر چه سریعتر این مجتمع ها 

را به اتمام برساند.
احداث اين فرهنگس�را به پويايی و نش�اط بیشتر 

فضای عمومی شهر کمک می کند
امیر احمد زند آور، شهردار فالورجان نیز با اشاره به وظیفه 
مهم ش��هرداری ها در افزایش س��طح فرهنگ عمومی و 
گسترش فرهنگ شهروندی اظهار کرد: در راستای تحقق 
اهداف و برنامه های فرهنگی شهر، همچنین در راستای 
استفاده از حداکثر ظرفیت های  شهری و علی رغم مشکل 
عدم وجود زمین کافی در شهر فالورجان به لحاظ تراکم 
جمعیتی باالی این شهر، قطعه زمین به مساحت  تقریبی 

22۰۰ متر مربع در مجاورت رودخانه زاینده رود و در پارک 
ساحلی میثم شهر فالورجان در راس��تای بهبود فرهنگ 
شهروندی و لزوم اهمیت به فعالیت های فرهنگی و هنری 

در سطح شهر به این امر اختصاص داده شد.
ش��هردار فالورجان اب��راز امی��دواری کرد اح��داث این 
فرهنگسرا به پویایی و نشاط بیش��تر فضای عمومی شهر 
کمک کرده و بس��تر مناس��بی جهت فعالیت هرچه بهتر 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر و در جهت پیش��برد اهداف 
مدیریت شهری و ظهور و بروز  توانمندی ها و خالقیت های 

شهروندان مهیا و متجلی گردد.
فالورجان به لحاظ وجود فضاهای فرهنگی وضعیت 

نا مطلوبی دارد
نماینده مردم شهرس��تان فالورجان در مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز گفت: شهرس��تان فالورجان به لحاظ وجود 

فضاهای فرهنگی وضعیت نا مطلوبی دارد.
حجت االسالم س��ید ناصر موس��وی با بیان اینکه توسط 
شهرداری فالورجان زمینی برای ساخت مجتمع فرهنگی 
با هم��کاری اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی فالورجان 
اختصاص یافته است افزود: با س��اخت این مجموعه نیاز 

شهرستان با جمعیت 25۰ هزار نفر برآورده نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فالورجان از یک کتابخانه استاندارد 
نیز محروم اس��ت، از مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی و مسئوالن استانی خواست تا به نیازهای فرهنگی 

این شهرستان بیشتر توجه کنند.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز 
در این آیین گفت: در یک سال گذشته ۱5 هزار متر مربع 

زمین در اختیار این اداره کل قرار گرفته است.
حج��ت االس��الم محم��د قطب��ی در آیین کلن��گ زنی 
مجتم��ع فرهنگ��ی و هن��ری  ش��هر فالورج��ان گفت: 
احداث فرهنگس��رای ش��هر فالورجان نقطه آغازی برای 
 ارتقای ش��اخص ه��ای فرهنگ��ی و هنری در این ش��هر

 است.
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه عملیات ساخت مجتمع های فرهنگی در بسیاری 
شهرستان های استان آغاز شده اس��ت افزود: امیدواریم 
 که تا پای��ان دولت تدبی��ر و امید در پنج شهرس��تان این 

مجتمع ها به پایان برسد.
الزم به ذکر است، فرهنگسرای بزرگ شهر فالورجان شامل 
سالن آمفی تئاتر چند منظوره، ساختمان اداری، نگارخانه 
و موزه است که مقرر ش��ده تا در مدت سه سال در زمینی 
به متراژ دو ه��زار و 2۰۰ متر مربع در پارک س��احلی این 

شهرستان ساخته شود.  
برای اجرای فاز اول این پروژه سه میلیارد و 2۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات اس��تانی و تملک و دارایی در نظر 

گرفته شده است.

نقطه آغاز برای ارتقای شاخص های فرهنگی و هنری 

فالورجان صاحب فرهنگسرا می شود 



يادداشت

 برداشت پنبه از 2400 هکتار از
 مزارع استان اصفهان 

کارشناس دانه های روغنی جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
گفت: برداش��ت پنبه از س��طح 2 هزار و 400 هکتار از مزارع 

استان ادامه دارد.
کیوان بنی اسدی اظهار کرد: این سازمان تاکنون حدود 300 
تن وش تولیدی تحویل کارخانجات پنبه پاک کنی اس��تان و 

استان های مجاور داده است.
وی افزود: پیش بینی می ش��ود از این س��طح ح��دود 6 هزار 
تن وش برداش��ت ش��ود و از این مقدار وش پ��س از تصفیه 
در کارخانج��ات پنب��ه پاک کنی ح��دود 2 هزار ت��ن پنبه با 
کیفیت حاصل شود.بیش��ترین سطح کش��ت پنبه استان در 

شهرستان های آران، کاشان و اصفهان است.
برداش��ت پنبه از نیمه آبان گذشته در اس��تان اصفهان آغاز 

شده است.

 تورم اقالم مصرفی و غیر مصرفی
 در استان مهار شده است

معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تانداری اصفهان گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون تورم در اقالم مصرفی و غیر مصرفی 
مهار شده اس��ت. علیرضا همدانیان در نشس��ت تنظیم بازار 
اس��تان افزود: کاهش نرخ تورم در سال جاری و تورم نقطه به 
نقطه بیش از برآورد مورد نظر بوده است اما این مطلب به معنی 

رضایتمندی از وضعیت قیمت ها نمی باشد.
وی اظهار کرد: در بازار قیمت اقالم غیر مصرفی و ساختمانی 
و عمده اقالم خوراکی ثابت مانده یا کاهش یافته است.معاون 
برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان افزود: ذخیره برخی 
از اقالم مصرف��ی مانند گوش��ت، مرغ داخلی و برنج نس��بت 
 به سال های گذش��ته بی سابقه اس��ت.وی خاطر نشان شد:

 برنامه ریزی برای تهیه اقالم مصرفی عید نوروز در استان هم 
آغاز شده است. 

مهار تورم برای ثبات بازار و بدنبال آن ایجاد انگیزه اقتصادی 
و رونق کس��ب و کار از برنامه های راهبردی دولت یازدهم در 
بخش اقتصاد است.آرامش نسبی بازار در یک سال اخیر و در 
نتیجه کاهش انتظ��ارات تورمی و انگیزه ه��ای احتکارگری، 
انضباط مالی دول��ت و همچنین بهبود رواب��ط بین المللی از 

عوامل اصلی کاهش نرخ رشد تورم در این مدت است.
انتظار می رود با کاهش نرخ رشد تورم و ثبات بازار به تدریج 
سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کسب و کار مولد سوق 

یابد و سبب رونق اقتصادی شود.

 تولید خودروهای سبز
 محور مذاکره با خودروسازان جهان 
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به خودروس��ازان 
داخل��ی توصیه ک��رد تا مح��ور مذاک��رات با خودروس��ازان 
 ب��زرگ دنیا را ب��ه س��مت تولی��د خودروهای س��بز هدایت

 کنند.
معصومه ابتکار با اشاره به اینکه به دلیل وضعیت آلودگی هوا 
در شهرهای بزرگ ایران و تاثیر تردد خودروها بر روند افزایش 
حجم آالین��ده ها، هیچ راه��ی جز تولید خودروهای س��بز و 
سازگار با محیط زیس��ت وجود ندارد، اظهار داشت: به همین 
دلیل باید در رویکردهای فعلی صنعت خودرو بازنگری شود. 

وی افزود: براس��اس گزارش سال 20۱4 س��ازمان بهداشت 
جهانی حدود هفت میلیون نفر به علت آلودگی هوا در س��ال 
20۱2 جان خود را از دس��ت داده اند که عل��ت مرگ بیش از 
بیش از سه میلیون و ۷00 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در فضای 

بیرونی شهرها بوده است. 
معاون رییس جمه��ور با بی��ان اینکه خودروس��ازان بزرگ 
دنیا ب��ه تج��ارب ارزش��مندی در زمینه تولی��د خودروهای 
سازگار با محیط زیست دس��ت یافته اند، افزود: طبیعی است 
 خودروس��ازان داخلی نیز ب��دون همکاری با این ش��رکت ها

 نمی توانند روند سریع تولید خودروهای سبز را طی کنند و به 
همین دلیل باید سازوکارهای الزم جهت انعقاد قراردادهای 

همکاری مشترک با آنها را فراهم کرد. 

يخچال و ماشین لباس شويی ايرانی 
گران تر ازخارجی

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تهران طحان پور 
افزود: در حوزه تولید ل��وازم خانگی مثل یخچال، تلویزیون یا 
ماشین لباس شویی فعال نمی توانیم رقابت کنیم چون قیمت 

این لوازم بسیار باالتر از کشور های دیگر است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران پیشنهاد کرد 
که دولت از تولیدکنندگان ل��وازم خانگی با برندهای خارجی 
دعوت کند و دلیل باال بودن قیمت تمام شده را از آن ها جویا 
ش��ود.وی در پاس��خ به اینکه دولت برای حمایت از تولیدات 
داخل به بانک ها ای��ن اجازه را داده که وام��ی در قالب خرید 
کاالهای تولید داخل به متقاضی��ان پرداخت کند، ولی با این 
حال این وام ب��رای خرید کاالهایی ایرانی هزینه نمی ش��ود، 
گفت: تا سقف 20 میلیون تومان وام خرید کاالی ایرانی داده 
می شود ولی متاسفانه این وام برای خرید کاالهای تولید داخل 

هزینه نمی شود.

 قیمت منطقی مرغ بايد
 7500 تومان باشد 

رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با 
اشاره به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته گفت: 
قیمت مرغ آماده به طبخ در مراکز عمده فروشی بین 5000 
تا 5500 تومان و در مراکز خرده فروشی حدود 6000 تومان 
است؛ در حالیکه قیمت منطقی آن که تولیدکننده سود ببرد و 
تولید به بقای خود ادامه دهد، باید حدود ۷500 تومان باشد.

محمد یوسفی با بیان اینکه صادرات مرغ در حال انجام است، 
اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام نیز مقدار قابل توجهی 
مرغ را خریداری می کند اما میزان تولید آنقدر زیاد است که 
این اقدامات پاس��خگوی آن نیس��تند و قمیت مرغ همچنان 

پایین است.

کارگران ۱5 درصد فقیرتراز پارسال

 دخل و خرج کارگران
 جور نمی آيد 

دبی��ر اجرایی خان��ه کارگر اس��تان اصفهان گفت: 
کارگ��ران حداق��ل مزدبگی��ر نس��بت ب��ه س��ال 
قبل ح��دود ۱5 درص��د فقیرت��ر ش��دند و میانه 
 مزدبگیران کش��ور، ح��دود 25 درص��د پس رفت

 داشتند.
اصغر برش��ان با انتقاد بر اینکه س��ال گذشته برای 
تعیین مالک دس��تمزد س��ال ۹3، کاله بزرگی در 
بحث حداقل دستمزد سر کارگران کل کشور رفت، 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه تورم در پایان سال 
گذش��ته حدود 40 درصد بود متاسفانه در حداقل 
دستمزد 25 درصد و در س��ایر سطوح حداقل ۱5 
درصد مزد افزایش یافت. وی تاکید کرد: با توجه به 
اینکه در س��ال جاری نرخ تورم را حدود 20 درصد 
اعالم می کنند، به فرض صحت این مطلب باید در 
حداقل دستمزد سال ۹4 میزان بدهی سال گذشته 
برای کمبود تورم س��ال های گذش��ته را در بحث 
تعیین دس��تمزد در نظر بگیرند. دبیر اجرایی خانه 
کارگر استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز جلسه 
و بحث رسمی و حتی میزان تورم رسمی و ... برای 
تعیین دستمزد کارگران در سال ۹4 برگزار نشده 
و نشست های گذشته مقدمه ای بر این موضوعات 
است، بیان داشت: در بحث دستمزد اعضای شورای 
عالی کار باید با در نظر گرفتن کامل شرایط ماده 4۱ 
)تورم و سبد هزینه زندگی( بحث های کارشناسی 
را برای عملیاتی کردن تحقق آن انجام دهند. وی در 
خصوص تورم، گفت: اگر طی سال های گذشته به 
میزان تورم در دستمزد کارگران افزایش می یافت 
نباید خالء یا شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد و 

سبد هزینه زندگی به وجود می آمد. 
برش��ان با تاکید ب��ر اینک��ه هزینه س��بد زندگی 
برطبق آمار و اعداد متف��اوت مراکز مختلف، باالتر 
از یک میلی��ون و 600 تومان اس��ت، افزود: این در 
 حالی اس��ت که حداقل مزد کارگران 600 تومان

 است. 
وی در خصوص بحث س��نوات حقوق کارگران در 
جلسات گذش��ته، بیان داشت: س��نوات مربوط به 
ارزش گذاری یک سال س��ابقه فرد و تجربه و تبحر 
وی نسبت به سال قبل است و باید کارگر تازه کار با 
کارگری که سابقه کار دارد ارزش گذاری متفاوتی 

داشته باشد. 

4
معامله ۹۱۶ هزار تومانی سکه در بازار اصفهان

 با نوس��انات بهای اونس و دالردیروز  هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در اصفهان ۹۱6 هزار تومان 
معامله شد. دیروز  بهای هر اونس طال در بازار جهانی ۱۱۹6 دالر است. هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹3 
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    در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
در اصفهان و دونگوان چین دو طرف خواهان باز ش��دن 

فصل جدیدی در تعامالت گردشگری و تجارت شدند.
رییس اتاق اصفهان در ابتدای این نشس��ت خواس��تار 
برداش��تن موانع توس��عه روابط اقتصادی ایران و چین 
ش��د و گفت: در گس��تره بین الملل نبای��د مانعی برای 
رواب��ط اقتص��ادی بین کش��ورها ایجاد ش��ود و فعاالن 
اقتصادی نق��ش موثری در توس��عه رواب��ط اقتصادی 
و فرهنگی کش��ورها ایفا می کنند.خس��رو کس��ائیان 
مشکالت انتقال وجوه بین بانک های ایرانی و چینی را 

یکی از عمده ترین مشکالت توسعه روابط اقتصادی دو 
 کشور دانست و افزود: برای توس��عه روابط ابتدا باید زیر

س��اخت های بانک��ی دو کش��ور فراهم ش��ود و تحت 
تاثیرفش��ارهای برخی از کش��ورها قرار نگی��رد. وی به 
نقش تحریم ه��ای اقتصادی در کاه��ش روابط تجاری 
اصفهان و چین اشاره کرد و بیان داشت: اگر این تحریم 
ها کاسته شود ش��اهد افزایش مبادالت تجاری بین دو 

کشور خواهیم بود . 
ژا جینه��ا دبیر حزب کنگ��ره خلق دونگ گ��وان چین 
در این نشس��ت، چش��م انداز رواب��ط تج��اری ایران و 

 با وجود اینکه پیشنهاد فعالیت لیزینگ ها در حوزه مسکن با اقبال چندانی از سوی بانک مرکزی 
همراه نبود و بنا به نامناسب بودن شرایط منتفی اعالم شد اظهارات اخیر عبده تبریزی بیانگر 
پیگیری جدی این موضوع و احتمال بازگشت لیزینگ ها به حوزه مسکن است.با اینکه بیش از 
پنج ماه از اعالم نظر بانک مرکزی در مورد لیزینگ مسکن گذشته، پیش آمدن برخی بحث ها 
گمانه های طرح مجدد این موضوع و پیگیری آن در بانک مرکزی را تقویت کرد.عبده تبریزی 
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرس��ازی-اخیرا در جمع اهالی لیزینگ از این طرح 
لیزینگ مسکن دفاع و عنوان کرده که اگر قرار است نهادی در رابطه با مسکن کار کند هیچ دلیلی 
برای بازداری آن وجود ندارد این درحالی است که در این برهه از زمان باتوجه به اینکه نرخ تورم 
رو به پایین است، اتفاقا راه اندازی لیزینگ مسکن می تواند کمک کننده و اثرگذار باشد.وی اشاره 
های هم به نامه ای که یک سال پیش به نهادهای تصمیم گیری در دولت در مورد عملیاتی کردن 
لیزینگ مسکن در کشور نوشته اند داشت و با ابراز تاسف نسبت به برخی انتقادات یادآوری کرد 
که بعضی به دالیل غیرعلمی و غیرکارشناسی صحیح گفتند که اختصاص وام خرید به بخش 
مسکن تورم زاست و جهت گیری ها به سمت اختصاص وام ساخت مسکن بود درحالی که این 

تئوری زمانی مطرح شد که در دنیا میلیاردها نفر با وام خرید مسکن صاحب خانه شده اند و این 
بدین معنی است که یک تجربه صدساله در دنیا نادیده گرفته شد.مصر بودن عبده تبریزی بر راه 
اندازی لیزینگ مسکن زمانی نمود بیشتری دارد که حتی در این رابطه با وزیر اقتصاد و معاون 

اقتصادی وی نیز وارد مذاکره شده است.
وی در طرح خود عدم ارائه تس��هیالت از طرف بانک مسکن به گروه اقش��ار با درآمد باالتر که 
متقاضی خرید مسکن گرانقیمت تر هستند را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که بانک مرکزی 
می تواند ضمن تعیین سقف تسهیالت پرداختی لیزینگ ها به آنها، در تأمین سرمایه آن نیز به 
لیزینگ ها کمک کند چراکه این بخش نیازمند سرمایه زیادی است که باید لیزینگ ها سازوکار 
 آن را جهت عملیاتی شدن تعریف کنند. صندوق پس انداز مسکن و لیزینگ مسکن از جمله

 طرح های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و خاصه عبده تبریزی به بانک مرکزی است که 
تاکنون مورد موافقت نهایی این بانک قرار نگرفته است هر چند که به نظر می رسد این وزارتخانه 
با اعتقادی که به راه اندازی لیزینگ مس��کن دارد این طرح را دوباره در بانک مرکزی به جریان 

انداخته و به نتیجه ای مثبت تر از قبل برساند.

چین را روش��ن ارزیابی کرد و گفت: اصفهان پتانس��یل 
بس��یاری برای همکاری های اقتص��ادی در بخش های 
صنعتی،کشاورزی،گردشگری و خدماتی با دونگ گوان 
دارد. وی اصفهان را شهری زیبا و برجسته ایران توصیف 
کرد و بیان داش��ت: وجود هنرهای دس��تی و معماری 
ارزش��مند می تواند زمینه حضور گردشگران دونگوان 
چین را فراهم کند. وی دونگ گوان را یکی از شهرهای 
مهم صنعتی استان گوانگ دونگ چین برشمرد و افزود: 
تولید ناخالص داخلی این شهر در س��ال 20۱3 برابر با 
54۹ میلیارد یوان اس��ت و حجم صادرات و واردات این 
شهر به ۱53 میلیارد دالر است . دبیر حزب کنگره خلق 
دونگ گوان چین خواستار توسعه روابط اقتصادی بین 
دونگ گوان چین و اصفهان شد و گفت: روابط اقتصادی 
فقط در حوزه مبادله کاال و کاال نیست بلکه می تواند در 

بخش های سرمایه گذاری نیز تعریف شود. 
 وی تاکید کرد: چین تنها کشوری صادرکننده نیست و 
می تواند کاالهایی مانند صنایع دس��تی اصفهان را وارد 
کند. دبیر حزب کنگره خلق چین همچنین خواس��تار 
تقوی��ت روابط گردش��گری بیان دو ش��هر دونگ گوان 
و اصفهان ش��د و گفت: سال گذشته ش��هروندان دون 
گوان ۸0 هزار س��فر خارجی به سایر کش��ورها داشتند 
که متاس��فانه ایران جزو آن نبوده است و باید شرایطی 
فراهم ش��ود که گردش��گران دون گوان از آثار اصفهان 

بازدید کنند.

در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمايه گذاری  عنوان شد 

آغازفصل جدید تعامالت بین اصفهان و چین 

 پیشنهاد  افزايش
 25 درصدی قیمت آب

کاهش صادرات 
صنايع دستی اصفهان

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور گفت: شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور پیشنهاد افزایش 25 درصدی آب برای 
س��ال آینده را داده و این افزایش قیمت از هزینه تلفن و پیامک های 
مردم کمتر است.حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در خصوص پیشنهاد این شرکت در بودجه برای افزایش 
قیمت آب گفت: قیمت تمام شده آب و قیمت دریافتی از مشترکان با 
هم تفاوت زیادی دارد به طوری که قیمت تمام شده نزدیک به ۱000 
تومان است اما هزینه دریافتی از مشترکان در شهرها 300 تومان است.

وی افزود: اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم باید تا پایان برنامه پنجم 
توسعه که سال آینده است قیمت آب به متوسط ۱000 تومان برسد که 

این امر اتفاق نخواهد افتاد.

عضو اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: میزان صادرات صنایع 
دستی اصفهان کاهش یافته است، اما هنرمندان صنایع دستی استان 

در نمایشگاه های کشورهای دیگر مانند چین حضور پررنگی داشتند.
عباس شیردل اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت تولید و توزیع صنایع 
دستی استان مناس��ب اس��ت، اما توزیع محصوالت صنایع دستی به 
تعداد گردشگران داخلی و خارجی بستگی دارد.وی افزود: اگرچه تعداد 
خریداران داخلی کمتر ش��ده، اما تعداد و میزان خرید صنایع دستی 
اصفهان توسط گردشگران خارجی افزایش یافته است.عضو اتحادیه 
صنایع دستی استان اصفهان اضافه کرد: اتحادیه صنایع دستی طبق 
اساسنامه، اجازه ورود به خرید و فروش و تجارت آثار صنایع دستی را 

ندارد و تنها می تواند این اقدامات را مدیریت کند.

     رییس اتحادیه میادین میوه و ت��ره بار اصفهان 
با اشاره به اینکه ش��اهد عرضه سیب های درختی 
با کیفیت پایی��ن در بازار میوه اصفهان هس��تیم، 
گفت: تا ۱0 روز آینده نرخ گوجه در اصفهان ارزان 

تر می شود.
ناصر اط��رج در خصوص افزایش ن��رخ گوجه طی 
هفته گذشته و کمیاب ش��دن آن، بیان داشت: با 
این وجود گرانی تره بار در اصفهان همچنان بهتر 
از دیگر ش��هرها اس��ت و با قیم��ت کمتری گوجه 
 فروخت��ه می ش��ود. وی با بی��ان اینک��ه وضعیت 
نرخ های میوه و تره بار در اصفهان نسبت به دیگر 
شهرها بهتر است، افزود: در حال حاضر نرخ گوجه 
نس��بت به س��ه روز پیش حدود ۱0 درصد ارزان 
ش��ده به گونه ای که این محصول در میدان میوه 
و تره ب��ا از 5500 تومان ب��ه 4000 تومان کاهش 
یافته اس��ت. رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان تاکید کرد: ت��ا ۱0 روز آینده به طور قطع 
نرخ گوجه ارزان تر خواهد ش��د. وی بیان داشت: 
 اگر هوا خوب باشد محصول گوجه زودتر روانه بازار 
می ش��ود اما با س��رمای هوا و بارندگی عرضه این 

محصول در بازار به تاخیر می افتد.

»توصیه ش��ورای رقابت بر این اس��ت که تا زمانی که 
قرارداد دقیق و مش��خصی با ش��رکت رنو بسته نشده 
است پیش فروش تندر ۹0 به مشتریان ارائه نشود. این 
را رییس شورای رقابت درباره آخرین وضعیت خودروی 
تندر ۹0 می گوید.رضا شیوا با اشاره به وضعیت قیمت 
این خودرو گفت: در جلس��ه ش��ورا با افزایش قیمت 
تندر ۹0 مخالفت شد و خودروسازان نیز متعهد شدند 

خودروهایی را که ثبت نام کرده اند، تحویل دهند.
وی اف��زود: همچنی��ن خودروس��ازان ت��ا زمانی که 
تعهداتشان به انجام نرسیده نباید فروش نقدی داشته 
باشند و توصیه شورا نیز بر این اس��ت که تا زمانی که 
قرارداد دقیق و مشخصی با شرکت رنو بسته نشده است 

پیش فروش نیز به مشتریان ارائه نکنند.
به نظر می رسد این صحبت های شیوا در این راستاست 
که در چند ماه اخیر به دلیل کاهش تحویل قطعه است 
از سوی شرکت رنو پارس، تولید خودروی تندر ۹0 در 

دو شرکت خودروساز داخلی به حداقل ممکن رسید.
در این زمین��ه نیز چندی پیش یک مقام مس��ئول در 
شرکت خودروساز تولیدکننده تندر ۹0 در گفت وگو با 
ایسنا اعالم کرد که شرکت رنو منتظر نتایج مذاکرات 

ایران با گروه ۱+5 است.

     سرپرس��ت سازمان میادین و س��اماندهي مشاغل 
شهرداري اصفهان اعالم کرد: اقالم موجود در بازارهاي 
ش��هرداري اصفهان بین 5 الي 40 درصد ارزان تر از 

بازارهاي سطح شهر عرضه مي شود.
سید اصغر سقائیان نژاد با بیان این مطلب گفت: اقالم 
موجود در بازارهاي شهرداري از جمله بازارهاي کوثر، 
گل و گیاه و گیاهان دارویي بس��ته ب��ه نوع محصول 
مابین 5 الي 40 درصد ارزان تر از س��طح شهر عرضه 
مي شود. وي افزود: این بازارهاي روز با اهدافي از قبیل 
خدمات رس��اني به ش��هروندان، کاهش هزینه های 
توزیع، ارائه کاال با قیمت مناس��ب، دقت بیش��تر در 
کنترل کیفیت، کاهش هزینه های تردد درون  شهری، 
صرفه جویی در زمان خرید شهروندان، کاهش حجم 
ترافی��ک، کاهش آلودگی های محیط  زیس��ت ایجاد 
شده است. سرپرست س��ازمان میادین و ساماندهي 
مشاغل شهري شهرداري اصفهان با بیان اینکه کیفیت 
اجناس اصلی ترین موضوع مورد تأکید هر فردی برای 
خرید یک کاالست، تصریح کرد: روند کنترل کیفیت 
اجناس عرضه شده در بازارهای روز کوثر این اطمینان 
را به شهروندان می دهد که اجناس ارائه شده از کیفیت 

الزم برخوردارند.

مدیرکل منابع انس��انی، پش��تیبانی و رفاه س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کش��ور گفت: اصفهان 
قلب جغرافیایی و حمل و نقل کشور بوده و بیش از ۱0 

درصد حمل ونقل کشور در این استان انجام می شود.
گودرز محمودی در دیدار با کارکنان سازمان حمل و 
نقل استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان از نظر وسعت، 
تعداد شهرس��تان ها، تعداد مجتمع ه��ای بین راهی، 
پاسگاه های پلیس راه، مراکز معاینه فنی و میزان حمل 

کاال همواره جز استان های پیشتاز کشور است.
وی با بیان اینکه اصفهان قل��ب جغرافیایی و حمل و 
نقل کشور است، افزود: ۱0 درصد حمل و نقل کشور 
از استان اصفهان انجام شده و این مستلزم آن بوده که 
سازمان راهداری به استان اصفهان نظر ویژه ای داشته 
باشد.مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کش��ور ب��ا قدردانی از 
زحم��ات مدیر کل حم��ل و نقل و پایانه های اس��تان 
اصفهان به خاطر برپایی این جلسه و اهتمام برای حل 
مشکالت سازمان بیان کرد: مشکالت مطرح شده در 
این جلسه نیازمند آن بوده که سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای با تمام همت خود مشکالت ومعضالت 

این حوزه را برطرف کنند.

خودرو کیف پولتره بار حمل ونقل 

گوجه تا ۱0 روز آينده 
ارزان می شود

احتمال توقف پیش 
فروش تندر 90 

خريد  در بازار هاي روز 
شهرداري  ارزان تر است 

اصفهان قلب جغرافیايی و 
حمل و نقل کشور است
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اخبار کوتاه

لیزينگ مسکن به جريان می افتد 



یادداشت هفت
  محمد احسانی میهمان »مرگ ماهی« شد

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی پشت صحنه فیلم »مرگ ماهی« رفت.
 محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان در بازدید از پشت صحنه فیلم سینمایی »مرگ 
ماهی« ضمن اشاره به این نکته که روح اهلل حجازی از کارگردانان جوان و مستعد سینما هستند، 

گفت: ایشان در کارهای خود همیشه دغدغه های مسائل اجتماعی را دنبال کرده  و می کنند.

5
مهلت فراخوان جشنواره ملی 

موسیقی استاد شهناز تمدید شد
مدیر روابط عمومی نخستین جش��نواره ملی موسیقی استاد 

شهناز از تمدید مهلت فراخوان این جشنواره خبر داد.
 ستاد خبری نخستین جش��نواره ملی موسیقی استاد شهناز 
اضافه کرد: با توجه به استقبال خوب و بنا به درخواست تعدادی 
از عالقه مندان به شرکت در این جشنواره، مهلت فراخوان تا 

پایان روز پنجشنبه) ششم آذر ماه ( تمدید شد.
پیش از این 30 آب��ان، پایان مهلت فراخوان ش��رکت در این 
جش��نواره اعالم ش��ده بود. مدی��ر روابط عمومی نخس��تین 
جشنواره ملی موسیقی استاد ش��هناز اضافه کرد: هنرمندان 
عالقه مند به ش��رکت در این جشنواره موس��یقی با مراجعه 
به س��ایت www.moshir.net آثار خود را ارس��ال و ثبت 

نام کنند. 

مرتضی احمدی روزهای سخت 
بیماری را می گذراند

مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون 
و رادیو  این روزه��ا حال چن��دان خوبی ن��دارد و از ناراحتی 
ریه رنج می برد.او  که به س��ختی می توان��د صحبت کند، درد 
پاهایش او را بیشتر اذیت می کند و برای درمان درد پاهایش 
روزانه فیزیوتراپی می ش��ود.مرتضی احمدی متولد 1303 از 
بازیگران سینما، تئاتر، تلویزیون، گوینده رادیو و دوبلور است. 
»آرایش��گاه زیبا«، »کت و شلوار خواس��تگاری«، »دانی و من« 
و... ازمعروف ترین کارهای تلویزیونی مرتضی احمدی اس��ت. 
 او در کارت��ون پینوکی��و در نقش »روباه مکار« صداپیش��گی 

کرده است.

  نشست » کافه کتاب « با حضور 
مادران و کودکان

    کتابخان��ه والیت، وابس��ته به س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
شهرداری اصفهان نسبت به برگزاری نشستی با عنوان »کافه 
کتاب «اق��دام نموده اس��ت.مدیر این کتابخان��ه ضمن اعالم 
این خبر گفت: این نشس��ت با هدف تروی��ج فرهنگ مطالعه 
و نهادین��ه س��اختن آن از دوران کودکی در ذه��ن کودکان 
برگزار می شود. حمید عکاف زاده افزود: در این نشست تالش 
می شود تا اصول صحیح آموزش مطالعه به کودکان به مادران 
آموخته ش��ده و آنها نس��بت به قرار دادن مطالع��ه در برنامه 
روزانه کودکانشان ترغیب ش��وند. وی همچنین خاطرنشان 
ساخت: این نشست با حضور و سخنرانی صالحی ، کارشناس 
ارشد مش��اوره و راهنمایی برگزار خواهد ش��د.  گفتنی است؛ 
نشس��ت کافه کتاب روز پنجش��نبه ۶ آذرماه از ساعت 10 تا 
1۲ صبح در محل کتابخانه والیت واقع در خیابان  جی، فلکه 
 خوراسگان، خیابان سلمان، ابتدای کوچه شهید برکت برگزار 

می شود. 
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هدف تشکیالت فراماسونری این است که تمام  
دولت های جهان را باید تحت س��یطره خود در 
آورد و دولت هایی بر پایه انکار خدا و جمهوری 
هایی بر مبنای » ال مذهب جهانی « تاس��یس 
کند. »جن آبی« به عنوان هفتمین راز از فرامین 
شیطانی فراماسون ها، عنصری است که به اعتقاد 
آن ها باید در افکار عموم جهان نقش ببندد؛ اما به 
صورت القایی نرم و ظریف، تا جن به عنوان یکی 

از بهترین دوست های بشر معرفی گردد.
می توان به یقی��ن اذعان کرد ک��ه مثلث کاباال 
، فراماس��ونری و ش��یطان پرس��تی ب��ه دلیل 
برخ��ورداری از خاس��تگاه ، باوره��ا ، نمادها و 
ابزارهای مش��ترک هدف های مش��ترکی نیز 
 تعقیب می کنن��د تا ب��ر جهان حاکم ش��وند. 
آن ها برای تحقق این هدف از هیچ کوشش��ی 
دریغ نمی ورزند و از هر وسیله و واسطه ای کمک 

می گیرند. 
اگر به س��یر س��ینمای س��لطه ج��و هالیوود 
در چند ده��ه پی��ش نگاه��ی بیاندازی��م، رد 
 پای نمادهای مش��ترک این س��ه قط��ب را در
  فیل��م ه��ا و انیمیش��ن ه��ای غربی ب��ه وفور

 می بینیم که حاکی از قدرت آن ها و تالششان 
برای دس��ت یافتن به اهداف ش��یطانی ش��ان 
اس��ت. آن ها به ک��ودکان دنیا که آینده نس��ل 
بش��ر در ف��ردای موع��ود آن ها به ش��مار می 
روند، توجه خاص��ی دارند و پیش��برد عقاید و 
معرف��ی نمادهایش��ان در انیمیش��ن ه��ا از 
 مهمتری��ن اس��تراتژی آن ه��ا ب��ه حس��اب

 می آید. می توان به طور خالصه اهداف مشترک 
کابالیست ها ، فراماسونری ها و شیطان پرست 
ها را در این موارد دانس��ت. در دنیای انیمیشن 
اگرچه به دلیل حاکم بودن عنصر ایجاز و تخیل 
نمی توان توقع داش��ت که فیلمسازان بسته به 
واقعیت های موجود فکر کرده و داستان سرایی 
کنند؛ ام��ا با کمی کنکاش می توان به س��یری 
صعودی در انیمیش��ن های غربی رسید که در 
آن حضور مستمر و هدفمند هیوالهای آبی رنگ 
در برابر دیدگان کودکان و نس��ل نوپای جوامع 

مختلف دنیا امری غیرقابل انکار است.
»جن آبی« به عن��وان هفتمی��ن راز از فرامین 

ش��یطانی فراماس��ون ها، عنصری است که به 
اعتقاد آن ه��ا باید در افکار عم��وم جهان نقش 
ببندد؛ اما به صورت القایی نرم و ظریف، تا جن 
به عنوان یکی از بهترین دوست های بشر معرفی 
گردند. دوس��تانی قابل اطمینان از جنس آتش 
و ش��خصیت هایی که فیلمس��از آگاهانه باقبح 
 زدایی از آنها به ترویج قدرت و برتری ش��ان در 

رسانه های جهان پرداخته است.
  بر همی��ن اس��اس ب��ه هیوالهای آب��ی رنگ 
کارتون های غربی نگاهی داش��ته ای��م تا با این 
استراتژی مخرب ولی جذاب بیشتر آشنا شویم؛  
استراتژی که از سوی اربابان یهودی هالیوود، در 
ساختار فیلم ها به کار رفته، آرام آرام بدل به یک 

سنت هالیوودی می شود:
 اسمورف ها از تولد تا کنون

در س��ال 1۹۵۸کاراکترهای بامزه ای توس��ط 
یک ط��راح بلژیکی در داس��تان ه��ای کمیک 
استریپ خلق ش��دند که نامش��ان را اسمورف 
 گذاش��تند. پ��س از درگذش��ت خال��ق ای��ن 
کوتول��ه ه��ا پس��ر او داس��تانک ه��ای مصور 
آنها را ادام��ه داد تا اکنون که با گذش��ت بیش 
از نی��م قرن، ای��ن کوتوله ه��ای آب��ی رنگ به 
 ن��ام اس��مورف ه��ا در تم��ام جهان ش��ناخته

 شده اند و خیل عظیمی از کودکان دیروز و امروز 
)به واسطه سری سه بعدی آنها( جزو طرفداران 
آنها هستند و تولیدات مختلفی اعم از انیمیشن 
دو بعدی و سه بعدی، فیلم سینمایی در دو نسخه 
که به زودی سری سوم آن هم ساخته می شود، 

تولید و پخش شده اند.
اما حقیقت ام��ر این اس��ت که از هم��ان ابتدا 
اس��تراتژی طراح فراماس��ون بلژیک��ی بر این 
اس��اس بوده اس��ت تا قبح زدایی از جن هایی 
را آغاز گر باش��د، ک��ه چه در فرهن��گ یهودی 
پیشینۀ خوبی ندارند و چه در فرهنگ مسیحی 
اروپایی. شخصیت های اسمورف که مشخصا)به 
دالیلی که در انجیل و فرهن��گ عامیانه غرب، 
 از آن یاد ش��ده( همان جن هس��تند، از اولین 
هالی��وود  رن��گ  آب��ی  ه��ای  ش��خصیت 
هس��تند ک��ه خ��ود آغازگ��ر س��یر تول��د 
 ش��خصیت ه��ای کارتون��ی از ای��ن دس��ت

 بوده ان��د و از این جه��ت مهم و قابل بررس��ی 
هس��تند. اس��مورف ها ب��ه ص��ورت گروهی و 
در جن��گل زندگ��ی م��ی کنن��د)دور از تمدن 
بش��ری(. آنها کوچ��ک ان��دام اند و م��دام در 
جنب و جوش هس��تند و همچنی��ن از قدرت 
 ف��وق الع��اده ای به��ره مندن��د ک��ه نمایندۀ

 انس��ان ها)جادوگر( ب��ه دنبال آن هاس��ت. اما 
در این داس��تان و ش��خصیت پردازی، گروهی 
 که ش��خصیت های خوب داس��تان را تشکیل

 می دهند اس��مورف های کوچک هس��تند و 
شخصیت بد داستان که مدام اسمورف ها را در 
خطر می اندازد و آزار می دهد جادوگری است 
که جزو معدود انس��ان های داس��تان به شمار 
می رود. هدف اصلی در این انیمیشن و کمیک 
استریپ، نشان دادن چهره ای دوست داشتنی و 
بامزه از جن ها است که بیشتر از بعضی انسان ها 
قابل اعتماد هستند. مهم تر آن که کودکان بیش 
از بقیه امکان تماس و رابطه ب��ا این موجودات 
کوچک را دارند. این اولین قدم اس��ت که غرب، 

در راه استراتژی کارتون سازی برداشته است.
جنی)غول چراغ جادو(  

یکی از شخصیت های بسیار محبوب در دنیای 
انیمیش��ن های دیزین��ی، »جنی« غ��ول آبی 
 چراغ جادو است که گویی تفاوت هایی با سایر

 غول ه��ای چراغ ج��ادو در س��ینما دارد، او نه 
ترسناک است، نه خطرس��از، نه سختگیر و نه 
حتی آن قدرها اهل جادو! )حداقل آنطور که به 
نظر می رسد( جنی که نام و جوهره اش وظیفه او 
را به دوش می کشد، در این انیمیشن موجودی 

بسیار شادزی و س��رخوش است، و مهم تر آنکه 
صادق ترین فردی اس��ت که با ع��الء الدین در 
تعامل است و از همین رو، نه به عنوان یک غول 
حلقه به گوش، بلکه به عنوان یک دوست از نوع 
رفاقت های آمریکایی اش حکم یک مش��اور و 

استراتژیست را برای عالءالدین دارد.
او نه تنها راه بد را برای احتمال انتخاب هم پیش 
پای اربابش نمی گذارد بلکه با بیان صریح عواقب 
آن، دوست خود را منع کرده و بهترین انتخاب 
ها را در س��بد او قرار می دهد. جنی شخصیتی 
است که بسیار کمک دهنده و دلسوز است و می 
داند که نباید دست جادوگر بیافتد.جنی که یک 
غول همه کاره است از بسیاری جهات با جادوگر 
همنشین و برابر است پس چرا و چگونه از دست 
او فراری است؟ این همان اس��تراتژی و فلسفه 
ای است که س��ازندگان و اندیشمندان اندیشه 
هالیوودی به دنبال آن هستند، بازهم یک قبح 
زدایی از صورت و سیرت جن، و این بار در ساحت 
نام، اندیش��ه و رفتار خودش. در دنیای واقعی و 
بس��یار بی رحم عالءالدین، هیچ کس بیش تر 
از جنی به فکر عالءالدین نیست و او را به سمت 
 نیک نامی و حتی عش��قش به پرنس��س سوق

 نمی دهد. جنی یک دوست تراز است. کسی که 
به شدت قابل اعتماد اس��ت و حتی در بدترین 
حالت رفاقت خود را زیر پا نمی گذارد. پس چه 

کسی بهتر از جن برای دوستی با آدم ها!!
هیوالهای آبی در مردان ایکس

س��ری فیل��م ه��ای م��ردان ایک��س از جمله 
معروف تری��ن فیلم ه��ای ابر قهرمانی اس��ت 

ک��ه توس��ط هالی��وود تولی��د ش��ده اس��ت. 
بس��یاری از مجالت معتبر دنیا نیز این فیلم را 
 بهترین فیلم ابرقهرمانی س��ینما دانس��ته اند. 
ش��خصیت های مردان ایکس برگرفته از سری 
مجالت مصور ش��رکت م��ارول هس��تند که از 
س��ال 1۹۶3 در ایاالت متحده آمریکا به چاپ 
می رس��ند. داس��تان م��ردان ایکس داس��تان 
تس��لط انس��ان ه��ای جه��ش یافته بر نس��ل 
بش��ر اس��ت که در مقابل آن ها گ��روه مردان 
 ایکس، قصد دارند با شکس��ت آن ه��ا، زندگی

 مس��المت آمیز جهش یافته ها با انس��ان ها را 
رقم بزنند. 

هر دو گروه نماد قدرت هستند و قدرت برتر که 
نزد مردان ایکس است.در مجموعه مصور و فیلم 
مردان ایکس، ش��خصیت هایی وجود دارند که 
تماما به رنگ آبی هستند و از قدرت زیادی نیز 
برخوردارند. یکی از آن ها که زنی جهش یافته و 
 با قدرت تغییر شکل است در گروه منفی جهش

 یافته ها قرار دارد و دیگری مرد پرقدرتی است 
که بدنی پر مو به ش��کل گوریل دارد و از قدرت 
بدنی باالیی برخوردار اس��ت. نکته ای که در هر 
دو این ش��خصیت ها یکی اس��ت قدرت مافوق 
بش��ری آن هاس��ت و نیل تس��لط آن ها بر نوع 
بش��ر. پرفس��ور ایکس در هدفی مهم تصمیم 
دارد ک��ه از ای��ن قدرت ب��رای ایج��اد صلحی 
بزرگ و بادوام میان انس��ان ها و فرا انس��ان ها 
اس��تفاده کند. در این جا است که حس اعتماد 
 میان انس��ان و هی��والی آب��ی دوباره ش��کل

 می گیرد.

استراتژی جذاب ولی مخرب برای کودکان

هیوالهای مهربان در آثار هالیوودی

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

مفاد آرا
 13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   93/8/11-103/93/740/53 شماره:   8/370
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تعیین وضعیت  قانون  نامه  آیین 

اداره ثبت بادرود
برابر رای صادره هیات موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
محرز  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بادرود  ثبت  اداره  رسمی  سند  فاقد 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار نوبت اول 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت بادرود تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره 139360302022000078 مورخه 93/07/19- آقای مجید شریفیان فرزند 
به  محصور  باغ  ششدانگ   -0057588831 ملی  شماره  به   2725 شناسنامه  به  رضا 
از  فرعی   899 پالک  از  مفروز  فرعی   9569 پالک  به شماره  مترمربع   1676 مساحت 
159- اصلی واقع در خالدآباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد شریفی.

تاریخ انتشار نوبت اول:93/08/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/04

م الف:150 طویلی رئیس ثبت بادرود
مفاد آرا

8/661 شماره: 139360302028001030-1393/08/28 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000826  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای ابوالفضل قدرتی فرزند علی به شماره شناسنامه 641 صادره از اصفهان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد کارگاه تیرچه و بلوک زنی به مساحت 3000 
مترمربع احداثی بر روی پالک 11-اصلی موسوم به مزرعه وشکا بخش 21 حوزه ثبت 
ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابوالقاسم اسمعیلی کرکوندی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/09/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/19
م الف:23232 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آرا
8/662 شماره: 139360302028001031-1393/08/28 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000827  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای حسن قدرتی فرزند علی به شماره شناسنامه 846 صادره از اصفهان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد کارگاه تیرچه و بلوک زنی به مساحت 3000 
مترمربع احداثی بر روی پالک 11-اصلی موسوم به مزرعه وشکا بخش 21 حوزه ثبت 
ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابوالقاسم اسمعیلی کرکوندی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/09/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/19
م الف:23244 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 23/2563 واقع در سودآباد بخش 
یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي مرتضي شادمان پور فرزند عباس و 
غیره در جریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1393/10/3 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار: 1393/09/04  

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه دوطبقه پالک شماره 2599 / 21 واقع در رشکنه 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله باباعبداله فرزند علي 
اکبر در جریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1393/10/7 
ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین و 
مجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و 
به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد 
تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 شد0تاریخ انتشار: 1393/09/04  

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
احضار

9/65 شماره درخواست: 9310460354500037 شماره پرونده: 9309980365600995 
شماره بایگانی شعبه: 931077 چون آقای صادق شفیعی فرزند حبیب ا... شکایتی علیه 
به کالسه  آن  پرونده  که  نموده  امانت مطرح  در  بر خیانت  مبنی  آقای مجید مظاهری 
ساعت   93/10/27 روز  شنبه  برای  رسیدگی  وقت  ثبت  دادگاه  این  931077ک119 
10صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد به استناد ماده 180 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  در صورت عدم حضور  و  شود 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:22057 مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980359800969 پرونده:  شماره   9310100352703099 ابالغیه:  شماره   9/66
رسول  فرزند  آدرمنابادی  شناس  حق  محمدحسین  آقای   930965 بایگانی:  شماره 
طی شکایتی بر علیه محمد ماندنی )معروف به ماندانا( فرزند غالمرضا مبنی بر جرح 
عمدی با قداره تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع 
 1394/02/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980359800969 کالسه  به  و 
درخواست  و  متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  تجویز  به  و  شاکی 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور 
دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  می شود 
 اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22065 

معینیان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980358100535 پرونده:  شماره   9310100352703103 ابالغیه:  شماره   9/67
مجید  آقای  قضایی  محترم  مرجع  به  واصله  گزارش  بنابر   930962 بایگانی:  شماره 
فروش  در  مشارکت  و  الکلی  مشروبات  ساخت  در  مشارکت  به  است  متهم  اسدی 
دریافت  تجهیزات  نگهداری  و  الکلی  مشروبات  فروش  و  نگهداری  و  الکلی  مشروبات 
به  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  از ماهواره 
شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع 
و به کالسه 9309980358100535 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/06 و 
ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست مرجع 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  تجویز  به  و  قضایی 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور 
دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  می شود 
 اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22066 

معینیان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309983624000116 پرونده:  شماره   9310100354002072 ابالغیه:  شماره   9/68
شماره بایگانی شعبه: 930872 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
تعزیر  مستوجب  سرقت  اتهام  به  حسنی  موسی  برای   9309983624000116 کالسه 
حسب شکایت آقای علی اکبر لطفی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/10/27 ساعت 10:30 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. م الف:22088 شعبه 114 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351500891 پرونده:  شماره   9310100351504426 ابالغیه:  شماره   9/69
طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  عفت  مازیار  خواهان   930937 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده طارق شریفی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه 93099890351500891  ارجاع و  اتاق شماره 348   3 استان اصفهان طبقه 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/29 و ساعت 12:00 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22089   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351500890 پرونده:  شماره   9310100351504422 ابالغیه:  شماره   9/70
طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  عفت  مازیار  خواهان   930936 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده طارق شریفی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351500890 کالسه  به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/29 و ساعت 11:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22090   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980351500933 پرونده:  شماره   9310100351504625 ابالغیه:  شماره   9/71
شماره بایگانی شعبه: 930983 خواهان سیدعلی عاملی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  سفته  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضایی  غالمعلی 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351500933 کالسه  به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/18 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22091   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351500932 پرونده:  شماره   9310100351504618 ابالغیه:  شماره   9/72
شماره بایگانی شعبه: 930982 خواهان بتول نیلوفری دادخواستی به طرفیت خوانده 
احمد مدنی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9309980351500932 کالسه  به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/15 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22092   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351500931 پرونده:  شماره   9310100351504614 ابالغیه:  شماره   9/73
شماره بایگانی شعبه: 930981 خواهان علیرضا سیرانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  قهجاورستانی  رضایی  احمد 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9309980351500931 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/15 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22093   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350500782 پرونده:  شماره   9310100350504769 ابالغیه:  شماره   9/74
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   930818 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده اسماعیل عاشوری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350500782 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/10/18 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22096 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان



یادداشت

6
حضور بازیکن اهل بوسنی در سپاهان

 مسئوالن باشگاه سپاهان تصمیم گرفته اند یک بازیکن خارجی به جمع تیم خود اضافه 
کنند و در همین راستا قرار است امروز یک بازیکن از بوسنی به نام ایوان سزار در تمرینات 

سپاهان شرکت کند.البته حضور او در تمرین هنوزبه صورت تستی است.
او در سال گذشته در لیگ ترکیه بازی می کرده است.
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پایان مرحله نخست مسابقات 
واترپلوی نونهاالن 

در ادامه مسابقات واترپلوی نونهاالن 
زیر 12 سال روز یکشنبه تیم آکادمی 
ایرانیان با حساب 3 بر 6 مغلوب فوالد 
مبارکه س��پاهان ش��د و تیم انقالب 
»ب« با نتیجه 4 بر 2 از سد شهرداری 

اصفهان گذشت.
 در پایان دور گروهی ای��ن رقابت ها 
تیم ه��ای ف��والد مبارکه، انقالب ال��ف، انقالب »ب« و ش��هید 

جانثاری به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
در این مرحله و از س��اعت 15 امروز تیم های ف��والد مبارکه و 
 انقالب »الف« به مصاف هم می روند و دیگر دیدار این مرحله را

  تیم های انقالب ب و ش��هید جانثاری س��اعت 15:30 برگزار 
می کنند. 

 جدایی نویدکیا از سپاهان 
در حد جوک است

سرپرس��ت تی��م فوتبال س��پاهان در 
اظهارات خود تمامی شایعات مربوط به 
جدایی نویدکیا از س��پاهان را تکذیب 
کرد.در روزهای گذشته شایعه جدایی 
رسول نویدکیا از س��پاهان بسیار قوت 
گرفته ب��ود و زمزمه پیوس��تن وی به 
تیم ه��ای دیگر به گوش می رس��ید.با 
توجه به سخنان چند روز پیش عبداهلل ویسی، سرمربی تیم استقالل 
 خوزس��تان مبنی بر جذب رس��ول نویدکیا ب��ه این تیم ک��ه بازتاب

 گسترده ای در رسانه های داخلی داشت، سرپرست تیم فوتبال سپاهان 
در این خصوص گفت: این موضوع تنها یک جوک اس��ت. نویدکیا با 
س��پاهان قرارداد دارد و من مطمئنم که قصد ترک سپاهان را در سر 

ندارد.
خوروش در ادامه گفت: این بحث ها شایعه ای بیش نیستند و رسانه ها 
نباید با اینگونه جو س��ازی ها بازیکنان را کوچک کرده و شأن آنها را 

پایین بیاورند.

 مشكل جودو اصفهان 
سخت افزاري است

رییس هیات جودو استان اصفهان 
گفت: س��الن ج��ودو در ورزش��گاه 
شهید نصر غیر اس��تاندارد به شمار 
مي رود ضمن اینکه س��الني که در 
ورزشگاه تختي نیز در اختیار جودو 
اس��ت ش��رایط خوبي ندارد و ابتدا 
مي بایس��ت با ب��ه حد اس��تاندارد 
رس��اندن اماکني که در اختیار داریم ش��رایط را ب��راي تمرین 

ورزشکاران خود فراهم کنیم.
حمید عصارزادگان در ارتباط ب��ا برنامه هاي هیات جودو اظهار 
داشت: اولویت ما در حال حاضر شناسایي نقاط ضعف و آشنایي 
با مشکالت مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان است که به همین 
منظور در روزهاي اخیر دیدارهاي مختلفي را با اقش��ار مختلف 

خانواده جودو داشتیم. 
وي افزود: ب��ه رغم اینکه ج��ودو اصفهان پی��ش از این صاحب 
عناوین مختلفي در کش��ور ب��وده و به نوعي قطب این رش��ته 
محسوب مي شده است اما در س��ال هاي اخیر از تعداد قهرمانان 
این رشته کاسته شده به خصوص در بخش بانوان و رسالت اصلي 

ما بازگشت به جایگاه مطلوب گذشته است. 
رییس هیات جودو استان اصفهان با اش��اره به دیدار با شهردار 
اصفهان و مس��ئوالن اداره کل ورزش و جوانان و سازمان ورزش 
ش��هرداري بیان کرد: دکتر س��قائیان نژاد قول حمایت داده اند 
و ما نیز از وي قول گرفتیم که تعدادي از س��الن هاي ورزش��ي 
 تحت مدیریت ش��هرداري براي فعالیت در اختی��ار جودو قرار 

بگیرد. 
وي ادامه داد: رییس فدراسیون جودو نیز قول برگزاري مسابقات 
کشوري در اصفهان را داده است که با فراهم شدن شرایط آماده 
برگزاري این مسابقات با حضور ورزشکاراني از استان هاي مختلف 

کشور خواهیم شد. 

 نیروهای هندبال سپاهان
 برابر نیروی زمینی

فردا )چهارش��نبه(، دو دیدار برگزار 
می شود که در یکی از آنها، شاگردان 
مجید رحیمی زاده در تیم سپاهان 
میهم��ان نی��روی زمین��ی تهران 
هستند. سپاهان که با کسب تساوی 
مقابل نفت و گاز گچساران در هفته 
پنجم و پیروزی خانگی برابر صبای 
قم در هفته شش��م، تاحدودی از بحران دو شکست متوالی  اش 
خارج ش��ده اس��ت، باید دس��ت پر از تهران برگردد تا فاصله 3 
امتیازی اش با صدر جدول بیش��تر از این نش��ود. نیروی زمینی 
تهران که ب��ه مانند دیگر تیم ه��ای لیگ برتر هندب��ال خالی از 
بازیکنان اصفهانی نیست، اوضاع خوبی در جدول ندارد و با یک 
ایس��تاده یازده��م  رده  در  شکس��ت   4 و   پی��روزی 

 است. 
ادامه برنامه هفته هفتم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است: 

چهارشنبه ۹3/۹/5
 صبای قم - صنعت مس کرمان

نیروی زمینی تهران - سپاهان اصفهان
پنجشنبه ۹3/۹/6

 گهر زمین تهران - همیاری شهرداری ارومیه
جمعه ۹3/۹/۷

 ثامن الحجج مشهد - هپکو اراک
همه بازی ها ساعت 16 برگزار می شوند

برگزاری فینال جام حذفي 
بعد از پایان لیگ برتر 

 اعتراض پودولسكی به
 نیمكت نشینی در آرسنال

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ از برگزاري فینال جام حذفي بعد از 
پایان مسابقات لیگ برتر خبر داد.

غالمرضا بهروان در مورد برگزاري مس��ابقات مراحل نهایي جام حذفي 
اظهار داشت: سال گذشته ایرادی گرفتند که تیم قهرمان جام حذفی در 
لیگ انگیزه نداشت که کاماًل درست است. امسال فینال جام حذفی را 
برای پایان لیگ برنامه ریزی کرده ایم. مرحله یک چهارم و نیمه نهایی تا 

هفته آینده برگزار می شود اما فینال در پایان لیگ خواهد بود. 
وی ادامه داد: در نیم فصل دوم ابتدا جام ملت های آسیا را داریم و سپس 
لیگ قهرمانان آسیا. برای همین جام حذفی را زودتر برگزار کردیم تا در 
فشردگی نیم فصل دوم دچار مشکل نشویم. از نیم فصل دوم نیز 10، 12 

روز را از کی روش گرفتیم تا 2 هفته از لیگ را برگزار کنیم. 

 ل��وکاس پودولس��کی مهاج��م آلمانی تی��م فوتبال آرس��نال دوب��اره به
 نیمکت نشینی خود در این تیم اعتراض کرد. به گزارش ساکرنت، وی با توجه 
به نقش کمرنگی که در این تیم دارد، تاکید کرد: مسخره نیستم که در حاشیه 
باشم.این بازیکن ملی پوش در رقابت های فصل جاری هنوز در دیدارهای 
لیگ برتر انگلیس و در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا برای آرسنال به میدان 
نرفته است. پودولوسکی از این رو خاطر نشان کرد که با وجود تمایل برای 
ماندن در آرسنال، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، باید در مورد 
آینده خود در فصل نقل و انتقاالت ژانویه تصمیم جدیدی بگیرد. وی به کیکر 
گفت: من عاشق لندن و آرسنال هستم ولی این وضعیت را دوست ندارم. من 
دلقک نیستم که بازیچه دست قرار بگیرم. پودولسکی ادامه داد: برای کسب 

فرصت عادالنه باید با آرسن ونگر صحبت کنم.

امیر قلعه نویی سرمربی 
آب��ی پوش��ان از هفت��ه 
نوزده��م لی��گ 81 که 
با اس��تقالل اه��واز در تهران به پرس��پولیس 
باخت، تا هفته پانزدهم لیگ ۹3 با هیچ تیمی 
مقابل پرس��پولیس شکس��ت نخورده بود. اما 
رکورد او باالخره در دربی ۷۹ شکس��ت و تیم 
 پرس��تاره او مقابل یک��ی از کم س��تاره ترین 
پرسپولیس های تاریخ شکس��ت خورد. البته 
قلعه نویی چهار س��ال پیش با سپاهان در جام 
حذفی و در ضربات پنالتی مغلوب پرسپولیس 
ش��ده بود، اما در لیگ برتر ای��ن اتفاق به مدت 

بیش از یک دهه رخ نداده بود .
از س��ویی دیگر حمید درخش��ان س��رمربی 
پرس��پولیس پس از پیروزی تیم��ش در دربی 
هفتاد و نهم در کنفرانس خبری اش گفت:»هم 
ما و هم استقاللی ها بازی خوبی انجام دادند.من 
احترام زیادی برای اس��تقاللی ها قائل هستم 
اما باید بگویم که امروز بازی خوبی مقابل آنها 

انجام دادیم.«
 درخشان تش��کر ویژه از بازیکنانش می کند و

 می گوید:»آنها منطقی بازی کردند.این پیروزی 

تقدیم به همه هواداران.من دست تمام بازیکنانم 
را می بوسم.آنها مردانه بازی کردند.«

خبر بد در شب خوش پرسپولیسی ها
تیم فوتب��ال پرس��پولیس اگر چه درب��ی را با 
پیروزی پشت سر گذاشت، اما بهای سنگینی 

را بابت آن پرداخت کرد.
تیم پرس��پولیس با توجه به اخطار های بازی 
دربی در آغار نیم فصل دوم لیگ برتر و در بازی 
مقابل نفت تهران، بسیاری از بازیکنانش را در 
اختیار نخواهد داش��ت. امید عالیشاه، محسن 
بنگر، محمد نوری به عل��ت محرومیت و پیام 
صادقیان به علت مصدومیت نمی توانند در این 

بازی برای سرخپوشان به میدان بروند.
کارت قرمز پاداش گل

امید عالیشاه بازیکن تیم پرسپولیس در دیدار 
مقابل اس��تقالل گلزنی کرد و طی یک حرکت 
غیر حرفه ای پیراهن خود را درآورد تا با دریافت 

کارت زرد دوم از بازی اخراج شود.
این برای سومین بار در تاریخ لیگ برتر است که 
یک بازیکن پرسپولیس بعد از گلزنی و به خاطر 
درآوردن پیراهن از تنش اخراج می ش��ود. در 
فصل 83 لیگ برت��ر و در هفته دوازدهم، جواد 
کاظمیان پس از گلزن��ی مقابل پاس در دقیقه 
43 پیراهنش را درآورد و از بازی اخراج ش��د! 
البته پرسپولیس این بازی را 1-2 برد. یک 
س��ال بعد در هفته هفدهم و دیدار مقابل 
سایپا، سهراب انتظاری در دقیقه 20 برای 
پرسپولیس گل زد و با کارت قرمز مسعود 
مرادی جریمه ش��د! پرسپولیس آن بازی را 

مساوی کرد.
طعنه کاربران به علی پروین
علی پروین که تا 24 س��اعت قبل از 

دربی هم در تمام مصاحبه هایش 
م��ی گف��ت درب��ی 

مساوی می ش��ود و اس��ترس باالی این بازی 
نمی گذارد ت��ا تیمی بتواند برنده بازی باش��د، 
بعد از بازی در مصاحبه ای گفت:» همان طور 
که گفته بودم پرسپولیس برد.« این گفته علی 
پروین باعث شد تا بسیاری از کاربران با اشاره به 
گفت و گوی سلطان سرخ ها قبل از بازی دربی 
، از او بپرسند که چطور و کجا برد پرسپولیس 
را پیش بینی کرده است. علی پروین کال رابطه 
خوبی به مصاحبه ندارد و بارها اتفاق افتاده که 
حتی مصاحبه های تلویزیونی اش را هم نقض 

کرده و گفته یکسری از حرف ها را نزده است. 
شادی خارج از عرف بنگر و صادقیان بعد از دربی

محس��ن بنگ��ر و پی��ان صادقی��ان بع��د از 
 پای��ان درب��ی ش��کلی از خوش��حالی را در

 اینستاگرام هایشان نشان دادند که می تواند تا 
ابد آنها را برای هواداران تیم رقیب منفور کند.

محس��ن بنگر بازیکن پرسپولیس 
ک��ه در درب��ی ۷8 نق��ش 

پررنگی داش��ت و خیلی 
کارشناس��ان  از 

 می گوین��د داور با 
او مماشات کرد 

، بعد از پایان 
ب��ازی در 

اینس��تاگرامش تصاویری منتش��ر کرد و این 
برد را جشن گرفت . او با انتشار عکسی از خود 
که ش��ماره پیراهنش را نش��ان می دهد  برای 
استقاللی ها نوش��ت:»هیس ! 6 تایی ها حرف 
نمی زنند... اصال امشب مگر می شود خوابید؟«

 بحث رفتارهای او در بازی از زمان سوت پایان 
مسابقه جنجالی بین هواداران دو تیم به پا کرده 
است. پیام صادقیان ، دیگر بازیکن پرسپولیس 
که دربی را از دس��ت داده بود ه��م ویدئویی را 
منتشر کرده که درآن به همراه امیر تتلو خواننده 
زیرزمینی رپ مشغول خوشحالی است و مدام 
بین زمین و هوا معلق اس��ت. او و دوس��تانش 
 در این ویدئو مدام اس��تقالل سوراخه و هیس

 می گویند.
 ای��ن ش��کل خوش��حالی ش��اید آنه��ا را بین 
هوادارانش��ان ب��رای مدتی محب��وب کند اما 
در بلند م��دت در یاد ه��واداران تیم رقیب می 
ماند و در قیاس با بازیکنان همیش��ه محبوبی 
چون مهدوی کیا یا کریم باقری و حتی چهره 
 های جنجالی ت��ری چون محرم��ی ، آنها را به

 پدیده هایی زودگذر بدل می کند.
معترضین ب�ه قلعه نوی�ی و اولین حیا کن 

رها کن
امیر قلعه نویی س��رمربی اس��تقالل باالخره با 

ش��عار حیاکن رهاکن هواداران این تیم 
مواجه شد.این خبر را سایت »ورزش 

سه«منتشر کرده است.
سایت»ورزش سه«نوشت:سرمربی 
استقالل در پایان مسابقه از سوی 
یک جمع نزدیک به هزارنفری که 
به شکل نمایش استقالل اعتراض 
داشتند مورد حمله قرارگرفت. آنها 

برای اولی��ن بار ش��عار معروف 
قلعه نویی حیاکن، 

اس��تقالل را رهاکن را برای این مربی پرعنوان 
به زبان آوردند.

جریم�ه در انتظ�ار پرس�پولیس و 
استقالل 

اسماعیل حس��ن زاده رییس کمیته انضباطی 
خاطرنش��ان کرد: از سوی تماش��اگران هر 2 
تیم تخلف و فحاش��ی صورت گرفته که بدون 
شک جرایمی را برای تیم ها در نظر می گیریم. 
ضمن اینکه از سوی عوامل، بازیکنان و مربیان 
تیم های پرسپولیس و اس��تقالل تخلفاتی رخ 
داد که رفتارهایشان باعث ش��د تا تماشاگران 
تحریک شوند. بر همین اساس باید رایی را صادر 
کنیم که از این پس شاهد تخلفات این چنینی 
نباشیم. با سعه صدر تخلفات 
این بازی را بررس��ی 
کرده و رای نهایی 
خود را از طریق 
س��ایت رسمی 
ن  س��یو ا ر فد
فوتب��ال اعالم 

خواهیم کرد.

کارت قرمز پاداش گل پیروزی تیم قرمزها

درخشان:بازیكنانم مردانه بازی کردند،دستشان را می بوسم

معترضین به قلعه نویی و اولین حیا کن رها کن

س��ازمان وظیف��ه عموم��ي ناج��ا در 
اطالعیه اي اعالم کرد: فوتبالیس��ت هایي 
که کارت معافیت ش��ان باطل شده است 
 تا پایان فص��ل، حق بازي در لی��گ برتر را

 ندارند.
در این اطالعیه آمده اس��ت: » پیرو اطالع 
رساني هاي قبلي سازمان وظیفه عمومي 

ناج��ا، آخرین بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه در خصوص 
کارت هاي معافی��ت از خدم��ت برخي از فوتبالیس��ت ها 
که اس��امي آنان از س��وي مراج��ع مربوط به این س��ازمان 
اعالم ش��ده و همچنین نح��وه خدمت س��ربازي بازیکناني 
 ک��ه کارت معافیت ش��ان باطل ش��ده، به ش��رح ذیل اعالم

 مي شود: 
1-چند ماهي است که سازمان وظیفه عمومي ناجا موضوع 
رس��یدگي به اصالت کارت ه��اي معافی��ت و پایان خدمت 
بازیکنان فوتبال را دردستور کار قرارداده و و تا به حال تعداد 
118 مورد کارت معافیت مبهم که اس��امي آن��ان از طریق 

مراجع مربوط اعالم گردیده را بررسي نموده است. 
2-برابر بررسي هاي صورت پذیرفته، تاکنون کارت معافیت 
از خدمت 5۹ نفر باطل و کارت معافیت و پایان خدمت 42 

نفراز فوتبالیست ها نیز تایید شده است. 
3- ۷ نفر از اسامي اعالم ش��ده نیز مربوط به فوتبالیست ها 
نیس��ت که در این زمینه موضوع از طریق مراجع مربوط در 

حال انجام است. 
3-کارت هاي باطل ش��ده در زمینه معافی��ت هاي کفالت، 
پزش��کي، ایثارگري و ... بوده و همچنین دراین میان تعداد 

ده نفر از فوتبالیست هاي مذکور 
 ک��ه داراي معافی��ت پزش��کي

 بوده اند علي رغم دعوت به عمل 
آمده براي مشخص شدن وضعیت 
معافی��ت خود ب��ه این س��ازمان 
مراجعه ننموده اند، فل��ذا مراتب 
ب��راي تعیین تکلیف ب��ه بازپرس 
ویژه رس��یدگي به پرون��ده اعالم و همچنی��ن در خصوص 
 عدم فعالیت ورزش��ي آنان با فدراسیون مربوط مکاتبه شده

 است. 
4- آن دس��ته از فوتبالیس��ت ه��ا ک��ه کارت معافی��ت از 
خدمت آنان باطل ش��ده، س��رباز غایب محس��وب شده و با 
احتس��اب اضافه خدمت مي بایس��ت در یکي از یگان هاي 
تابع��ه نیروهاي مس��لح، خدمت س��ربازي خود را س��پري 
نمایند. همچنی��ن پرونده معافیت هاي ابطال ش��ده جهت 
انجام رس��یدگي هاي قانوني و تعیین تکلیف در راس��تاي 
 احتمال ارتکاب جرم به مراجع ذیصالح قضایي ارسال شده

 است. 
5- فوتبالیس��ت هاي مذکوردر صورتي که تا بیس��ت ودوم 
بهمن ماه سال جاري براي اعزام به خدمت اقدام نمایند و در 
تاریخ تعیین شده به خدمت اعزام شوند، اضافه خدمت اولیه 

آنان بخشیده مي شود. 
6- در خص��وص ادام��ه فعالی��ت ورزش��ي ای��ن دس��ته از 
بازیکن��ان، برابر تصمیم مرج��ع مربوط مقرر ش��د که فعال 
 تا پای��ان فصل ح��ق ب��ازي در لیگ برت��ر و دس��ته یک را 

ندارند.

رییس فدراسیون فوتبال جمهوری 
اس��المی ای��ران گف��ت: تی��م ملی 
کش��ورمان ب��ه منظ��ور حض��وری 
قدرتمند در جام ملت های آس��یا و 
حف��ظ آمادگی بیش��تر در آفریقای 

جنوبی اردو می زند.
 علی کفاشیان افزود: تیم ملی با برد 

برابر کره جنوبی روحیه بس��یار خوبی گرفته است و با 
انگیزه بسیار باالیی برای حضور در جام ملت های 2015 

آسیا آماده می شود. 
وی اضافه کرد: برگ��زاری اردوی 12 روزه در آفریقای 
جنوبی و برگزاری چندین دی��دار تدارکاتی با تیم ملی 
این کشور و چندین کش��ور دیگر را در برنامه تیم ملی 
 ایران گنجان��ده ایم که چند هفته پیش از ش��روع جام 

ملت ها برپا می شود. 
وی اظهار کرد: ش��انزدهمین دوره جام ملت های آسیا 
از 1۹ دی ماه امسال به میزبانی اس��ترالیا در پنج شهر 
 س��یدنی، ملبورن، کانب��را، بریزبن و نیوکاس��ل برگزار 
می شود و تیم ملی کشورمان برای کسب آمادگی بیشتر 
و حفظ جایگاه برتر خود در آس��یا آمادگ��ی الزم برای 

شرکت در این کارزار آسیایی را دارد. 
رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: حضور تیم فوتسال 
روس��یه برای انجام چندین بازی تدارکاتی در ایران از 
دیگر برنامه های مهم فدراسیون در آذرماه امسال است. 
کفاش��یان گفت: آذربایجان غربی پتانس��یل باالیی در 
رشته های فوتبال، فوتس��ال، فوتبال ساحلی و فوتبال 

بانوان دارد و حض��ور تیم بانوان و 
نونهاالن در لیگ های برتر کشور 
و یک تیم در لیگ دسته دو کشور 
نوید بخش روزهای خوشی برای 

فوتبال این استان است. 
وی افزود: این استان به دلیل هم 
مرز بودن با چندین کشور خارجی 
می تواند برنامه های مش��ترک بین المللی مناس��بی 
با کشورهای همس��ایه برقرار کند و میزبانی مسابقات 
برون مرزی، انگیزه ورزشکاران استان را افزایش و زمینه 

کسب تجربه بیشتر برای آنان را فراهم می کند. 
وی ادامه داد: وجود زیر س��اخت های الزم برای رشته 
فوتسال در این استان به خوبی فراهم است و مسئوالن 
هیات فوتبال آذربایجان غربی با مشارکت در برنامه های 
فدراسیون می توانند این رشته را به خوبی بستر سازی 

کرده و توسعه دهند. 
وی اظهار کرد: حمایت خوب باشگاه شهرداری ارومیه 
از تیم فوتبال دسته دو این استان ما را براین وا می دارد 
که در صورت ادامه همکاری این باش��گاه و بستر سازی 
مناسب تیم هایی در لیگ های برتر فوتبال و فوتسال در 

اختیار این استان قرار دهیم. 
کفاشیان گفت: برگزاری دوره های مربیگری و داوری 
و ارتقای س��طح علمی و عملی داوران و مربیان موجب 
پیشرفت فوتبال در این استان می شود که در این راستا 
فدراس��یون فوتبال، حمایت و همکاری های الزم را با 

مسئوالن هیات انجام می دهد. 

بخشش سازمان وظیفه عمومي ناجا فقط تا 20بهمن

فوتبالیست هایي که کارت معافیت شان باطل شده ازجلونظام!
رییس فدراسیون فوتبال خبر داد:

 تیم ملی ایران در آفریقای جنوبی اردو می زند

گروه 
ورزشی



اخبار کوتاهیادداشتیادداشت
اختصاص اعتبار به مناطق اشکفتک، مهدیه و چالشتر

فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به روستایی بودن بافت مناطق اشکفتک، مهدیه، چالشتر گفت: 
با توجه به پرجمعیت بودن این مناطق اعتباراتی در جهت بهسازی و نوسازی معابر و ساخت پل 

هوایی در نظر گرفته شده است.
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مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از پیش��رفت 
۵۵ درصدی عملیات ساخت هتل ورزش شهرکرد خبر داد و 
گفت: این پروژه برای ادامه عملیات اجرایی به ۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد.عبدالرحمن قاسمی اظهار داشت: هتل ورزش 

شهرکرد که از سال 8۲ کلنگ زنی شده با ۵۵ درصد پیشرفت 
کار تاکنون 1۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده و برای ادامه 

عملیات اجرایی به ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: با تکمیل این پروژه امتیازات زیادی مانند توس��عه 

ورزش استانی، میزبانی مسابقات ملی و افزایش سرانه ورزشی 
شامل حال این استان می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از تالش برای 
شروع س��اخت ورزشگاه 1۵۰ هزار نفره اس��تان که اکنون در 

مراحل اولیه مطالعاتی است خبر داد.
قاسمی گفت: سالن دو میدانی بروجن نیز با 97 درصد پیشرفت 
کار برای تکمیل به بیش از ۲۰ میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.وی با 
اشاره به اینکه سرانه ورزشی کشور 7۰ سانتی متر است، افزود: 
سرانه ورزشی استان ۲6 سانتی متر مربع است که  رقم مناسبی 
نیست و این شاخص سبب شده تا اس��تان جایگاه ۲6 سرانه 

ورزشی در کشور را داشته باشد.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ۵ 
ساله سازمان بسیج برای احداث 3 هزار سالن ورزشی در سراسر 
کشور نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی، اماکن ورزشی، 
همگانی کردن ورزش دارد که با همکاری تمامی دس��تگاه ها 

محقق می شود.
وی افزود: برگزاری مسابقات ورزش��ی ویژه کارمندان ادارات، 
دیدار با خانواده معظم شهدای ورزش��کار استان از مهم ترین 

برنامه های هفته بسیج هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پزشکان بسیجی 
ب��رای ارائه خدم��ات درمان��ی داوطلبانه به مناط��ق محروم 
چهارمحال و بختیاری اعزام می ش��وند.مرتضی هاشم زاده در 
همایش روشنگری سیاسی با اشاره به وجود نیروهای توانمند و 
فعال این دانشگاه در زمینه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات 
سالمت اظهار داشت: این نیروها با تشکیل تیم های تخصصی 
پزشکی، مشاوره ای، پیراپزشکی به مردم مناطق محروم استان 
خدمات ارائه می نمایند.وی افزود: این اقدام ضمن ایجاد انگیزه 
و احس��اس مورد توجه واقع شدن س��اکنان مناطق محروم و 
دور افتاده، تأمین کننده یکی از نیازهای اساسی جامعه یعنی 

سالمت است.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: ارائه خدمات 
ویزیت رایگان در مطب پزشکان بسیجی، برپایی بیمارستان 
صحرای��ی در منطق��ه میان ک��وه واقدام��ات تش��خیصی و 

درمانی رایگان و ارج��اع بیماران نیازمند ب��ه مراکز درمانی و 
بیمارستان های مجهز استان را بخشی از خدمات بسیج جامعه 
پزشکی در استان برشمرد.هاش��م زاده خاطرنشان کرد: این 
سازمان با برپایی بیمارس��تان صحرایی در منطقه میان کوه 
به حدود 1۰ هزار نفر از اف��راد مراجعه کننده خدمات رایگان 
ارائه نمود.وی ایث��ار و آمادگی برای هرگونه ف��داکاری برای 
نظام جمهوری اس��المی را ویژگی بارز بس��یجیان دانست و 
گفت: بسیج نهاد مقدس و با اهمیتی است که با بهره گیری از 
فرصت ها، خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ضمن تقدیر از تالش همه 
اعضای سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت: استقبال این عزیزان 
برای ارائه خدمات بدون هیچ چشم داشتی و انتظار طوالنی شان 
در لیست انتظار برای اعزام به مناطق محروم قابل تقدیر است.

هاشم زاده با اش��اره به فعالیت های موثر بسیجیان در ارتقای 

زیرساخت های توسعه کشور افزود: بسیج جامعه پزشکی نیز به 
صورتی هدفمند فعالیت خود را در حوزه ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی با محوریت خدمت به اقش��ار آس��یب پذیر به انجام 
می رساند.وی گفت: سامان دهی حلقه های صالحین، برگزاری 
برنامه های سیاحتی و زیارتی، تهیه و توزیع نشریات ، مجالت از 

برنامه های فرهنگی بسیج جامعه پزشکی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: این سازمان 
در سال های گذشته تعداد زیادی از پزشکان و پیراپزشکان را 
جذب و سازماندهی کرده و این اقدام برای تأمین نیروی کارآمد 

و متخصص با روحیه بسیجی بسیار موثر بوده است.
هاشم زاده از بسیج جامعه پزشکی به عنوان سرمایه ای ارزشمند 
برای دانشگاه علوم پزشکی استان یاد کرد و با اشاره به تصمیم 
دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحولی بنیادین در نظام سالمت 

کشور، در این راستا فعالیت این سازمان حائز را مهم برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
پزشکان بسیجی به مناطق محروم استان اعزام می شوند

تکمیل هتل ورزش شهرکرد اعتبار می خواهد
همایش سه ساله های حسینی 

در شهرکرد برگزار می شود
مس��ئول پیروان عت��رت هیات رزمندگان اس��الم 
شهرکرد گفت:همایش »سه س��اله های حسینی، 
 دخت��ران عاش��ورایی« در ش��هرکرد برگ��زار

 می شود.
لی��ال میراحمدی گفت:ای��ن همای��ش روز جمعه 
هفتم آذرماه همزمان با شهادت س��ه ساله یادگار 
خرابه نش��ینان در سراسر کش��ور، در مصالی امام 

خمینی)ره( شهرکرد برگزار می شود.
وی گفت: ای��ن همایش ب��ا س��خنرانی روحانی و 
پژوهش��گر فقه و اصول و تعلیم و تربی��ت و مبتکر 
 ش��یوه خاصی از آم��وزش و تفریح ب��رای کودکان

راس��تگو  محمدحس��ن  االس��الم  حج��ت   
و مداح��ی مداح��ان اه��ل بی��ت و اج��رای 
برگ��زار ک��ودکان  ب��رای  وی��ژه   برنام��ه 

می شود.میراحمدی،ترویج فرهنگ غنی عاشورا را 
هدف اصلی این برنامه معنوی عنوان کرد.

پروژه  های عمرانی با اخذ مجوز 
زیست محیطی اجرایی شوند

سرپرس��ت مدیری��ت بح��ران راه و شهرس��ازی 
چهارمحال و بختی��اری گفت: اخذ مجوز زیس��ت 
محیط��ی و پدافندغیرعام��ل قب��ل از تصوی��ب 
 نهای��ی ط��رح و تخصیص��ی اعتب��ار ض��روری

 است.
 عبداهلل اسالمی در کارگروه تخصصی حمل و نقل 
اظهار داشت: تمامی پروژه های عمرانی که از محل 
اعتبارات تملک دارائی تأمین اعتبار می شوند قبل 
از تصوی��ب نهایی طرح، تأمی��ن و تخصیص اعتبار 
ابتدا مجوزات زیس��ت محیطی و پدافند غیرعامل 
 آن اخذ شود.وی افزود: برای جلوگیری از آسیب به

 محیط زیس��ت پروژه  های عمرانی استان نیازمند 
دریافت این مجوزات هس��تند تا کمترین خسارت 

به محیط وارد کنند.
سرپرس��ت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و 
شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری از دستگاه های 
عضو خواس��تار ارائ��ه اولویت های پژوهش��ی خود 
تا نیم��ه اول آذر ماه ش��د تا برای تجزی��ه و تحلیل 
موضوع��ات و ارائ��ه برگزی��ده موضوع��ات ب��رای 
 انجام س��یر تحقیق��ات و پژوهش ه��ای الزم اقدام

 شود.

آشنایی مربیان مهدهای کودک با 
روش های امر به معروف 

مدی��ر کل بهزیس��تی چهارمحال و بختی��اری از آش��نایی ۲۰۰ نفر 
از مربی��ان و مدی��ران مهده��ای کودک این اس��تان ب��ا راه های امر 
به مع��روف و نه��ی از منکر خب��ر داد. محم��د میرزایی ب��ا تبریک 
هفته بس��یج اظهار داش��ت: براس��اس فرمایش مقام معظم رهبری 
 بس��یجی ب��ودن مای��ه س��رافرازی و س��ربلندی پیش پ��روردگار 

است.
وی افزود: بسیج و بسیجیان همواره از اوایل انقالب تاکنون در حفظ 
نظام و انقالب از هیچ کوشش��ی دریغ نکرده و در خط والیت حرکت 
کرده اند.مدیر کل بهزیس��تی چهارمح��ال و بختیاری اف��زود: امر به 
معروف و نهی از منکر فریضه ای مهم در دین اس��الم است، که اولیاء 

بزرگ دین به آن تاکید کرده اند.

پروژه های مسکونی تجاری جایگزین 
بافت های فرسوده شهرکرد می شود

معاون شهرسازی شهرداری ش��هرکرد از تالش شهرداری این شهر 
برای فراهم آوردن شرایط احیا بافت های فرسوده شهرکرد خبرداد.

بهادر عبدالغنی  اظهار داش��ت: شهرداری ش��هرکرد با اهدای تراکم 
تشویقی بر مبنای تجمیع قطعات کوچکتر سعی در تشویق و افزایش 
 انگیزه ش��هروندان برای ساخت وس��از و احیای بافت های فرس��وده

 دارد.
وی از اجرای پروژه های مسکونی تجاری برای احیا بافت های فرسوده 
 خب��ر داد و افزود: با خری��د و توافق با مالکان بافت ه��ای قدیمی این

 پروژه ها را گسترش می دهد.
معاون شهرسازی شهرداری شهرکرد گفت: یکی از اقداماتی که برای 
سهولت و تسریع در ساخت و س��ازهای جدید در چنین محله هایی 
انجام می ش��ود تخفیف در صدور پروانه های مجاز ساختمانی است.

عبدالغنی ادامه داد: شهرداری در تالش است تا بدون در نظرگرفتن 
درآمد و صرفاً برای احیا بافت های فرس��وده اقدام کند تا چهره شهر 

عوض شود.

 نمایشگاه اقتصاد مقاومتی 
در استان افتتاح شد

مسئول بسیج سازندگی سپاه قمر بنی هاشم )ع( از افتتاح نمایشگاه 
اقتصاد مقاومتی با هدف فرهنگ سازی مشاغل خانگی در چهارمحال 

و بختیاری خبر داد. 
حسین علی شریفی در مراسم افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی اظهار 
داشت: در راس��تای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد 
اقتصاد مقاومتی از سال گذشته س��ازمان بسیج سازندگی یک سری 

تسهیالت در اختیار متقاضیان مشاغل خانگی قرار داده است.
وی تصری��ح کرد: این مش��اغل مرتبط با امنیت غذایی هس��تند و از 
آن  جمل��ه می توان به پ��رورش ماه��ی در اس��تخرهای دو منظوره، 
 پرورش قارچ، پ��رورش مرغ بوم��ی، کب��ک و بلدرچین و... اش��اره 
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ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980350400692 پرونده:  شماره   9310100350405420 ابالغیه:  شماره   9/75
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   930731 شعبه:  بایگانی  شماره 
احمدی  زهرا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  بهرامی  مسعود  و  نظری  محمدحسین 
دارانی و عشرت احمدی و علیرضا احمدی دارانی و رسول احمدی دارانی به خواسته 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت   9309980350400692 کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/11/13 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22108   و ضمائم 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350801387 پرونده:  شماره   9310100350805320 ابالغیه:  شماره   9/76
به  بایگانی شعبه: 921433 خواهان جعفر غفوری ورنوسفادرانی دادخواستی  شماره 
طرفیت خوانده شعبانعلی رنجبر به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9209980350801387 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/20 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:22109 فهیمی راد منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/77 شماره ابالغنامه: 9310100350104651 شماره پرونده: 9309980350100592 
 – ابالغ شونده حقیقی: وحید مغزیان نشانی اصفهان  بایگانی شعبه: 930672  شماره 
شاهپور جدید – خ پایانه – غرفه24- راهیان ایران. تاریخ حضور: 1394/2/14 دوشنبه 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   10:45 ساعت: 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
این شعبه  بارانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در  دعوی اصغر 
می گردد. ارسال  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شوید.ضمنًا  حاضر 
م الف:22111 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9209980351101451 پرونده:  شماره   9310100351104053 ابالغیه:  شماره   9/78
به طرفیت خواندگان  دادخواستی  افشین گیو  بایگانی شعبه: 921498 خواهان  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  به خواسته  ناز کشاورز  پری  و  محسن رجبی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9209980351101451 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/29 و ساعت 11:00 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22113   و ضمائم 

خزایی مدیردفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351100413 پرونده:  شماره   9310100351104042 ابالغیه:  شماره   9/79
به  دادخواستی  رنانی  خانی  علی  محمدعلی  خواهان   930487 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده روزعلی حسین پور به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته تقدیم 

دادگاه   11 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351100413 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/04 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:22114 خزایی مدیردفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9209980351101444 پرونده:  شماره   9310100351104055 ابالغیه:  شماره   9/80
طرفیت  به  دادخواستی  گوجانی  عبدالرسول  خواهان   921491 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده رسول نادری به خواسته تامین خواسته و مطالب طلب تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 92099803511001444 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22115   و ضمائم 

خزایی مدیردفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار  

9/81 شماره درخواست: 9310460369700006 شماره پرونده:9009980358000244 
شماره بایگانی شعبه:910398 چون تجدید نظر خواه آقای یوسف رضائیان خولنجانی 
فرزند محمود از دادنامه شماره 65-91/1/22 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
علیه تجدیدنظرخوانده آقای حسین رحیمی فرزند شکرا... مبنی بر شرکت در جعل چک 
و استفاده از آن تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده آن به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر 
اصفهان ارجاع و به کالسه 910398ت15 ثبت و وقت رسیدگی برای 94/1/16 ساعت 10 
صبح تعیین شده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
رسیدگی  آید جهت  می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی 
و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:22116 تقوی مدیردفتر شعبه 15 دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   596/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/82
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی اصغر صالحی – محمدرضا شریفی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/17 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 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:22140 

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

با  فرید  عالمی  زهره  خواهان  93-1038ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   9/83
ده  مبلغ  به  فقره چک  یک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  کاظمی  معصومه  خانم  وکالت 
نموده  تقدیم  کرمانی  محمدرضا  طرفیت  به  خسارت  مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون 
گردیده  تعیین  8 صبح  93/10/27 ساعت  مورخ  روز شنبه  برای  وقت رسیدگی  است 
 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:22151  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/84 در خصوص پرونده کالسه1047/93 خواهان زهره عالمی فرید با وکالت خانمها 
رشیدی  کورش  آقای  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  ضیایی  و  کاظمی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/10/27 ساعت 9صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
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:22159  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/85 در خصوص پرونده کالسه 1045/93 خواهان خانم زهره عالمی فرید با وکالت 
ابراهیم  آقای  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  ضیایی  و  کاظمی  خانمها 
ساعت   93/10/27 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پیربادی 
8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:22160 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 9009980350901444 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970350900858  شماره   9/86
شماره بایگانی شعبه: 901497 خواهان: شرکت نورد پوشش اصفهان به مدیریت سید 
مهدی هوشمند با وکالت آقای فرهاد رستم شیرازی به نشانی اصفهان – خ سعادت آباد 
اجتماعی  تامین  سازمان   -1 خواندگان:  وکالت  دفتر   – کارگران  رفاه  بانک  جنب   –
اصفهان به نشانی اصفهان -  خ عباس آباد 2- دادستان دادسرای عمومی و انقالب به 
نشانی اصفهان – خ ش نیکبخت – دادگستری 3- بانک تجارت شعبه اصفهان به نشانی 
 اصفهان – خ شیخ بهایی – نبش آذر 4- بانک کارآفرین با وکالت خانم زهرا حاجیان فر

پالک24- طبقه2   – سمت چپ   – فیض  خ  ابتدای   – فیض  میدان   – اصفهان  نشانی  به 
خواسته: اعالم ورشکستگی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان 
شرکت نورد پوشش اصفهان )سهامی خاص( با وکالت آقای فرهاد رستم شیرازی به 
طرفیت خواندگان 1- دادستان محترم دادگاه عمومی و انقالب اصفهان 2- بانک تجارت 
به  فرد  زهرا حاجیان  خانم  وکالت  با  کارآفرین  بانک   -4 اجتماعی  تامین  3- سازمان 
خواسته اعالم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف شرکت خواهان می باشد نظر به اینکه 
شرکت مذکور که در امر تولید چرم فعالیت داشته از نوع سهامی خاص بوده که شرکت 
تجاری محسوب می گردد و حسب اجرائیه های صادر شده که کپی آن پیوست است 
متوقف از پرداخت دیون و تعهدات مالی شده است و حسب نظریات کارشناس ارائه 
شده که نسبت به ارزیابی اموال شرکت اقدام شده و کارشناس حسابرسی با بررسی 
حسابها و دارائیها و کمتر بودن دارایی نسبت به بدهی تاریخ توقف شرکت را 90/9/20 
تعیین کرده است و با توجه به عدم ارائه دلیلی از سوی خواندگان مبنی بر وجود دارایی 
و وجود امکان پرداخت دیون برای شرکت دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد مواد 
412و417و416و433و537 قانون تجارت حکم بر اعالم ورشکستگی شرکت خواهان 
موقتًا  کند رای صادر شده  اعالم می  و  تعیین  را 90/9/20  آن  توقف  تاریخ  و  صادر 
قابل اجرا بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی باید نسبت به مهر و موم اموال اقدام 
و اقدامات الزم برای انجام تصفیه را به عمل آورد رای صادر شده نسبت به طرفین 
نوع  می باشد ضمنًا  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  دعوی حضوری 
ورشکستگی شرکت با توجه به محتویات پرونده و کارشناسی انجام شده ورشکستگی 

عادی می باشد.م الف:21910 اصالنی رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

9/87 شماره: 1271/85ح7 بموجب دادنامه غیابی شماره 150 مورخ 86/2/18 دادگاه 
حسین  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  استان  تجدیدنظر  دادگاه   7 شعبه  حقوقی 
جنب   – ک والی   – باتون  ک   – خ زینبیه   – به نشانی اصفهان  قربانی فرزند قربانعلی 
پالک262 محکوم است به پرداخت مبلغ 30/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
609/600 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 85/11/3 
لغایت زمان اجرای حکم برابر شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له ستار 
شماعی فرزند عباس به نشانی اصفهان – خ مطهری – ک سوسن – پالک4- واحد1 و 

پرداخت مبلغ 535/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم 
مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  استناد  به  اجرائیه  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه 
به شرح ذیل اقدام نماید:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد.2-یا ترتیبی 
استیفا محکوم  اجرا حکم و  مالی معرفی کند که  یا  بدهد.3-  به  پرداخت محکوم  برای 
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 
انقضاء مهلت مذکور معلوم  از  بعد  نماید هر گاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا 
شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار 
از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده بنحوی 
که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت 
و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای 
محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به موادی از 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 که ظهر برگه اجراییه درج گردیده است 
توجه نموده و به آن عمل نماید.م الف:21930 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
 9209980350701000 پرونده:  شماره   9309970350701035 دادنامه:  شماره   9/88
عاملی  مدیریت  به  اعتباری عسکریه  و  مالی  بایگانی شعبه: 921144 خواهان:  شماره 
سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان – خ شیخ 
صدوق شمالی – روبروی سه راه مفید –ساختمان مالی و اعتباری عسکریه – طبقه4 
مجتمع   – خ17   – ولنجک   – خواندگان: 1- آقای سید مجتبی طالقانی به نشانی تهران 
ارغوان – واحد55، 2- آقای سیدمسعود طالقانی به نشانی اصفهان – خ آذر – بن بست 
گلها – پ110، 3- آقای سید محمد خانی به نشانی تهران – خ آزادی – بلوار استاد معین 
– کوچه شهید شمس – پالک3/19 خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
دعوی آقای یاسر شیروانی زاده آرائی به وکالت از موسسه مالی و اعتباری عسگریه 
به مدیریت عاملی سید امین حدادی به طرفیت آقایان 1- سید مسعود طالقانی 2- سید 
به خواسته مطالبه تضامنی مبلغ 585/000/000  مجتبی طالقانی 3- سید محمد خانی 
ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست از توجه به 
مورخه  دادرسی  و جلسه  دادخواست  در  وکیل خواهان  اظهارات   – پرونده  محتویات 
93/7/2 این دادگاه و نظر به تصویر مصدق قرارداد مشارکت مدنی و تعهدنامه ضامنین 
به  تعهد وام گیرنده و ضامنین  از  تاریخ 89/10/14 منعکس در پرونده که حکایت  به 
اینکه  به  عنایت  با  و  می باشد  تضامنی  صورت  به  تعهد  مورد  سود  و  اصل  پرداخت 
براساس نص قانون امضاء هر شخص در ذیل سندی علیه وی دلیل می باشد و ایضًا 
بالنتیجه  و  دادرسی  وقت  قانونی  ابالغ  با وصف  خواندگان  عدم حضور  به  التفات  با 
دادگاه  نهایتًا  تکذیب  و  ایراد  هرگونه  از  خواهان  مستندات  و  خواسته  ماندن  مصون 
قانون  10و1258و1301  مواد  باستناد  و  تلقی  صحت  بر  محمول  را  خواهان  دعوی 
پرداخت  به  خواندگان  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522-519-515-198 مواد  و  مدنی 
تضامنی مبلغ 585/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11/700/000 ریال بابت 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه های 
مطالبه )92/9/11( لغایت وصول بر مبنا و شاخص قرارداد فیمابین طرفین که در زمان 
وصول توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

م الف:21941 صفایی رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980361700979 پرونده:  شماره   9310100361706570 ابالغیه:  شماره   9/89
طرفیت  به  دادخواستی  کرباسیون  محمدعلی  خواهان   930998 بایگانی شعبه:  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  نسب  امینی  مهدی  خوانده 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9309980361700979 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/03 و ساعت 13:00 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:23621   و ضمائم 

شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

 



گیاه درمانی 

گیاهی موثر در مقابل افسردگي

مبتکران، بالش جدیدی را به بازار ارائه کرده اند 
که امکان چرت زدن در هر مکان��ی را برای فرد 

فراهم می کند!
این بالش که »Ostrich« نام دارد، برای چرت 
زدن در مکان هایی طراحی شده است که به طور 
معمول، ام��کان چرت زدن راح��ت وجود ندارد 
و شلوغ است. مثاًل ممکن اس��ت فردی بخواهد 
س��رش را روی میز بگذارد و بخوابد. معموالً این 

کار، شدنی است، اما راحت و جذاب نیست.
با بالش اوستریخ، می توان سر و دستان را درون بالش گذاشت و یک فضای تاریک، 
ساکت و خصوصی را برای خواب ایجاد کرد.طراحان برای تنفس راحت طی خواب 
و پیشگیری از خفگی، حفره ای را برای دهان و بینی در این بالش تعبیه کرده اند.

خرافه ای جدید میان هندوها؛ روزنامه رای الیوم 
نوشت: »نوزادی که با چهار دست و چهار پا در 
هندوستان به دنیا آمده است از سوی والدین او 
به عنوان فرزند »برهاما« یکی از خدایان هندو 

اعالم شده است.«
  این روزنامه در ادامه نوش��ت:»خانه ای که این 
کودک در آن به دنیا آمده است به عنوان محل 
تجمع هندو ها تبدیل شده و همگان دیدن این 
نوزاد را به انتظار می کش��ند. پدر این نوزاد معتقد اس��ت که این کودک نشانه ای 
از پروردگار بوده و من معتقدم او فرزند برهاما است. پزشکان علت این پدیده که 
در نمونه های دیگری از نوزادان انسان و حیوان هم دیده شده است، را اختالالت 

هورمونی عنوان کرده اند.«

با این بالش همه جا چرت بزنید!این نوزاد فرزند خدای ما است!

با مصرف این گیاه می توانید بر افس��ردگی خود غلبه 
کنید،ام��ا چه گیاه��ی ؟ محقق��ان می  گویند مصرف 
شبدر قرمز می تواند س��بب کاهش حس افسردگی و 
اضطراب در زنان یائس��ه شود. افس��ردگی و اضطراب 
جزو نشانه های کالسیک یائسگی هستند. بررسی های 
محققان بیمارستان عمومی کورنبورگ در اتریش نشان 
داده است ایزوفلون ها یا آنتی اکسیدان های موجود در 
 شبدر قرمز می توانند جلوی ابتال به این حاالت روانی را

 بگیرند! محققان پس از زیر نظر گرفتن 106 زن یائسه 
که به طور میانگین بیش از 40 سال سن داشتند متوجه 
شدند مصرف 90 روزه مکمل ایزوفلون های شبدر قرمز 

می تواند تا 80 درصد افسردگی را در آنها کاهش دهد.
 محققان می گویند این ایزوفلون ها از آسیب احتمالی 
نورون ه��ا پیش��گیری ک��رده و نوعی مس��کن واقعی 
محسوب می ش��وند. جالب است بدانید ش��بدر قرمز 
دارای امالح معدنی مانند سیلیس،  آهن، فسفر،  گوگرد، 
پتاس��یم، منیزیم،  منگنز، روی،  مس، س��رب، نیکل و 
کبالت اس��ت که مهمترین خاصیت آن ضد سرطانی 
بودن است. این گیاه تصفیه کننده خون است و التهابات 
پوستی و خارش را برطرف کرده و عصاره آبی این گیاه 
در رفع کک و مک مفید است. ش��بدر قرمز در درمان 
آس��م موثر اس��ت و مصرف آن راهی برای رفع سرفه، 
دردهای عضالنی، درد آرتروز و رماتیسم است. این گیاه 
مس��هل بوده و دل پیچه را برطرف می کند و به عنوان 
 دارویی مکمل در پیشگیری از بیماری های قلبی کاربرد

 دارد. البته باید مصرف این گیاه کنترل ش��ده باش��د، 
زیرا مص��رف زیاد ش��بدر به دلی��ل دارا بودن اس��ید 
سیانیدریک خطرناک اس��ت ولی اس��تفاده متعادل 
 از آن هی��چ گونه خطری نداش��ته و بس��یار مفید نیز

 است.
خودس�رانه  آرام بخش وخواب آور مصرف 

نکنید
یک روانپزش��ک با تاکید بر اینکه »بی خوابی بیماری 
نیس��ت« گفت: » افراد مبتال به بی خوابی اقدام به خود 
درمانی می کنند که این عمل باعث می ش��ود نه تنها 
بیم��اری اصلی ک��ه عامل ب��ی خوابی فرد ش��ده حل 
نشده باقی بماند که به عوارض اس��تفاده از این داروها 
هم دچار ش��ود .«خوب نخوابیدن به تنهایی بیماری 
نیست و عالمتی از یک مش��کل دیگر است که ممکن 
است این مشکالت جس��می یا روانی باشند.مشکالت 
جسمی که به نحوی در فرد ایجاد درد می کنند مانند 
مش��کالت و بیماری هایی که مربوط به گردش خون، 
تنفس فرد هس��تند ی��ا بیماری های عفون��ی، مغزی 
و یا تب ممکن اس��ت خ��واب فرد را با مش��کل مواجه 
س��ازد.از نظر بیماری های روانی، اضطراب، افسردگی، 
اسکیزوفرنی، حالت های سرخوشی و شیدایی، آلزایمر 
)در سنین باال( می تواند موجب اختالل در خواب فرد و 
در نتیجه بی خوابی فرد شود. اما شایع ترین بیماری که 
در بی خوابی فرد تاثیر دارد همان اضطراب و افسردگی 
است که در این نوع بیماری فرد زندگی عادی خودش 
را دارد ولی مش��کل بی خوابی پیدا می کند، در نتیجه 
باید بدانیم که برطرف کردن بیماری های اصلی است 
که خواب را تنظیم می کند.نکت��ه خیلی مهمی که از 
نظر بهداشت روحی و روانی اهمیت دارد این است که 
افراد مبتال به بی خوابی اقدام به خوددرمانی می کنند 
و برای بهت��ر خوابی��دن از داروهای خ��واب آور و آرام 
بخش اس��تفاده می کنند که این عمل باعث می شود 
که بیماری اصل��ی که عامل بی خوابی فرد ش��ده حل 
نش��ده باقی بماند و فرد کم کم به داروها عادت کرده 
و مجبور به مصرف بیش��تر داروها می شود و وابستگی 
بیش��تری به دارو ها پی��دا می کند، در نتیج��ه نه تنها 
مش��کل بی خوابی ف��رد برطرف نمی ش��ود بلکه بدن 
 فرد به عوارض استفاده خودس��رانه از داروها هم دچار

  می شود.روانپزشکان برای بیماران به ندرت داروهای 
 خ��واب آور را تجویز می کنن��د و تاکید می ش��ود که

 بی خوابی بیماری نیست بلکه عالمتی از یک بیماری 
دیگر اس��ت و برای درمان آن فرد بایس��تی به پزشک 

مراجعه کند.

 سفر خطرناک دریایی یک 

افغان با سه تخته چوب
آصف حسین گیل یک افغان 33 ساله که به کمک سه 
تخته چوب و بادبان کوچک بر روی آن در آبهای دریای 
مانش از س��وی نیروهای انجمن نج��ات دریا منطقه 
ساحلی کاله فرانسه متوقف ش��ده است، گفت: رهایم 
می کردید به راهم ادامه می دادم .به گزارش ایرنا به نقل 
از روزنامه فرانسوی لوموند، وی که دوشنبه گذشته در 
آبهای فرانسه متوقف شده است با اتصال سه قطعه تخته 
به صورت مثلث و بادبان کوچکی که بر روی آن و مخزن 
کوچک از پلی استر تخته ها راهی دریا شد تا به انگلیس 
برود. این مهاجر افغان همچنین از یک پایه میز و یک 
نی ماهیگیری برای هدایت قایق کوچک خود استفاده 

می کرده است. بادبان وی نیز ملحفه بیمارستانی بود.
وی در حالی که تنها یک گرمکن ورزشی به تن داشت، 
گفت: من از اینک��ه از این قایقی که خودم س��اخته ام 
استفاده می کنم بسیار خوش��حال هستم .این مهاجر 
مصمم افغان ادامه داد: در حالی که تا زانو پاهایم در آب 
بود برای سرگرمی شعر می خواندم و شعر می گفتم. من 
به شنا آشنایی کامل دارم و خوشبختانه در این مدت نیز 
قایق من که 20 روز برای ساختن آن زمان گذاشتم در 

آبها سرنگون نشده است.

آب و روغن؛ 2 مایع و س��یالی هستند که در خودرو نقشی 
بسیار مهم را بازی می کنند و عدم کارایی هر کدام می تواند 
مش��کالت و هزینه های باالی��ی را برای رانن��ده به همراه 
داشته باش��د. روغن موتور در کنار آب، نقش کمی نیز در 
خنک سازی پیشرانه دارد و تنظیم بودن آن از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار اس��ت.در این مطلب به سراغ انواع روغن 
موتورها می رویم و به طور خالصه به بررسی آنها خواهیم 

پرداخت و به نکات مهمی درباره آن اشاره خواهیم کرد.
انواع روغن موتور  

همان طور که گفتیم، روغن در کنار روان س��ازی قطعات 
و کاه��ش اصطحکاک آنها، در خنک س��ازی پیش��رانه و 
جمع کردن رس��وب و براده های فلزی ناشی از کار موتور 
و دوده های احتراق درون آن نیز کارایی دارد. برای همین 
اس��ت که روغن ها دارای ویژگی ه��ای مخصوص به خود 
هس��تند. با توجه ب��ه کارکرد های مختل��ف و مهم روغن 
می توانیم آن را خون خودرو بدانی��م. روغن موتور ها به 3 
دسته کلی از نظر ساختار ترکیبی و کارایی تقسیم بندی 
می ش��وند که همه ما کم و بیش آنها را دیده و یا نامشان را 
شنیده ایم منظورمان روغن های مینرال، سنتتیک و نیمه 

سنتتیک است.
روغن های مینرال

روغن های مینرال ی��ا ارگانیک یا پایه معدن��ی که بر پایه 
نفت خام ساخته می شود، شناخته ش��ده ترین نوع روغن 
برای ما هس��تند و از گذش��ته در خودرو ها مورد استفاده 
قرار می گرفته  اند. روغن هایی که از دو نوع گفته شده دیگر 
نباشند، از این دس��ت خواهند بود و معموال روی جعبه و 
ظرف روغن های مینرال، چیزی از مینرال بودن آنها نوشته 
نش��ده که نش��انگر مینرال بودن آن روغن است که با این 
حساب و کمی دقت، درمی یابیم که درصد بسیار باالیی از 

روغن های موجود در بازار از نوع مینرال هستند.
روغن های سنتتیک

روغن های س��نتتیک یا همان نوع روغن های س��اختنی، 
برخالف نمون��ه قبلی که از تصفیه نفت خ��ام و در جریان 
پاالیش آن به دس��ت می آیند، نبوده و یک نوع ساختنی 

هستند. 
به این معنی که این نوع روغن از ترکیبات ش��یمیایی و با 
اس��تفاده از خواصی که به هیدروکربن ها داده می ش��ود، 
ساخته می ش��وند و به همین دلیل اس��ت که با توجه به 
ساختار و مشخصاتی که هر کمپانی سازنده روغن موتور 
به کار می گیرد، تفاوت هایی با محصول کمپانی های دیگر 
در آن ایجاد می شود و هر کدام از انواع روغن های ساخت 
ش��رکت های گوناگون، ب��ه خاطر تف��اوت در همین مواد 
تشکیل دهنده و ساختار، دارای خواص مخصوص به خود 
می ش��وند. در میان همه این روغن ها، دسته ای از آنها که 
بر پایه و اس��اس Poly Alpha Olefins یا به اختصار 
Ester ساخته می شوند، به خاطر داشتن ترکیبات PAO"

ها، کارکرد باالتری دارند و برای استفاده در خودروهایی که 
با روغن مینرال سازگار شده اند، از انواع دیگر سنتتیک ها 
بهترند. روغن های س��نتتیک دارای کارکرد به خصوصی 
هس��تند و در خودرو هایی که اس��تفاده از ای��ن روغن ها 
برایشان سفارش شده است، باید مورد استفاده قرار بگیرند 
و استفاده از انواع دیگر، برای پیشرانه می تواند مضر باشد. 

این روغن ه��ا به خاطر داش��تن ترکیب��ات پلیمری، عمر 
باالت��ری دارند و به همی��ن دلیل نیاز به تعوی��ض آنها در 
کیلومتر های باالتر اتفاق می افتد. ضمن اینکه دمای تحمل 
و سوختن باالتری دارند و در دما های باال، کمتر خاصیتشان 
دچار تغییرات می ش��ود که از مهم ترین نتایج آن، میزان 

ناچیز تبخیر شدن آن در 
برابر روغن های دیگر 

است. 

ضمن اینکه اکسیداسیون پایین تر این روغن ها، خورندگی 
آنها را به ش��دت پایین می آورد. این روغن ها، غیر س��می 
هستند و به راحتی در مسیر روغن کاری، جاری می شوند 
و همچنین به خاطر طراحی خاص شان، با وجود روانکاری 
عالی، اصطحکاک کمتری با قطعات دارند و به همین علت 
مصرف سوخت خودرو را نس��بت به نمونه های معمولی، 
پایین می آورند. در کنار مزایای اس��تفاده از این روغن ها 
مشکل قیمت باال و سازگار نبودن با تمامی پیشرانه ها، به 
خصوص موتور های قدیمی از مهم ترین عیوب این دسته 

از روانکار هاست.
روغن های نیمه سنتتیک

این روغن ها بین روغن های مینرال و تمام سنتتیک قرار 
می گیرند و در اصل ترکیبی از آنها هستند که عملکردشان 
نه مانند روغن های مینرال س��اده اند و ن��ه دارای خواص 
سنتتیک ها هستند. اما به خاطر داشتن ترکیبات اضافه ای 
نسبت به مینرال ها، در دماهای باال و شرایط سخت مانند 
دورهای باالی موتور، توانایی و تحمل باالتری از خود نشان 

می دهند. 
منظور از تحمل، مقاومت در برابر گرمای ناشی از کار زیاد و 
پاره شدن فیلم نازک پرده روغن است که روی یاتاقان ها و 

بین رینگ و پیستون قرار دارد.
چند نکته مهم

باید توجه داشته باشیم که روغن های سنتتیک، مینرال 
و نیمه سنتتیک، درست شبیه به بنزین سوپر و معمولی 
هستند. شما در خودرویی که سفارش شده است تا در آن 
فقط از بنزین سوپر استفاده کنید، در صورت ریختن بنزین 
معمولی به مش��کل بر خواهید خورد و کارکرد پیش��رانه 

خودرو به هم خواهد ریخت. 
اما در خودروی��ی که باید در آن بنزین معمولی اس��تفاده 
شود، اگر بنزین سوپر ریخته شود، مشکلی پیش نمی آید. 
برهمین اساس استفاده از روغن مینرال یا نیمه سنتتیک 
درون پیش��رانه ای که بای��د در آن روغن تمام س��نتتیک 
ریخته ش��ود، ایجاد خرابی و اشکال می کند اما استفاده از 
روغن های سنتتیک یا نیمه سنتتیک درون پیشرانه های 
قدیمی که با روغن مینرال سازگار شده اند، از نظر مکانیکی 
اشکالی ندارد. اما به خاطر دالیل فنی بهتر است که این کار 
انجام نشود؛ چرا که روغن های س��نتتیک ممکن است با 
واشر ها و کاسه نمد و آب بند های این پیشرانه ها سازگاری 
نداشته باش��د و باعث خرابی آنها شود. این روغن ها دارای 
ضخامت فیلم روغن کمتری هس��تند و ممکن اس��ت به 
همین خاطر در قسمت هایی مثل یاتاقان های خودرو های 

معمولی، نتوانند به خوبی روانکاری کنند. 
پس همواره باتوجه به خودرو خود از روغن مناسب استفاده 
کنید. بهترین منبع هم برای آنکه بدانید از چه نوع روغنی 

استفاده کنید، دفترچه راهنمای خودرو است. 
البته این نکته را هم باید اشاره کنیم که روغن هایی با برند 
و نشان خاصی که توسط سازنده خودرو سفارش می شود 
)در اینجا منظور نام و نشان کمپانی سازنده روغن است و نه 
نوع آن(، بیشتر جنبه تبلیغاتی و همکاری با آنها را دارد و تا 
به حال دیده نشده که استفاده از روغنی متفاوت از سفارش 

شده کمپانی، ایجاد مشکل کند. 
ضمن اینک��ه روغن ه��ای خوب و ب��ا کیفی��ت وطنی، از 
نمونه ه��ای گران قیمت خارج��ی، چیزی ک��م ندارند و 
فریب مارک های معروفی که تبلیغات گسترده ای دارند را 
نخورید، چرا که بس��یاری از آنها در همین کشورمان یا در 

امارات متحده عربی ساخته و پر می شوند.
روغن موتور خوب، روغن موتور بد

یک روغن موتور خوب باید غلظت مناس��بی داشته باشد 
یعنی نه بسیار روان باشد و نه بسیار غلیظ. الیه فیلم روغن 
روان س��ریع تر پاره می ش��ود و زودتر دچار کاویتاسیون 
)حباب زدن و تبخیر شدن( می شود. از طرفی روغنی که 
غلظت باالیی دارد، به س��ختی در مسیر های روغن کاری 
جاری می شود و به اجزای سیستم مثل اویل پمپ ) پمپ 
روغن ( فشار می آورد. دیگر ویژگی روغن موتور خوب این 
است که باید به تدریج در موتور سیاه شود یعنی ظرفیت 
دریافت ناخالصی ها و دوده ه��ای حاصل از احتراق کم کم 
در بین مولکول های آن قرار بگیرد. ع��ده ای بر این باورند 
که روغن موتور خوب باید زود سیاه شود تا نشان از کارایی 
باالیش باشد و یا بر عکس دیر یا حتی اصال سیاه نشود که 

نشانگر مقاومت باالیش باشد. 
در صورتی که روغن باید با دریافت ناخالصی ها تغییر رنگ 
دهد و آرام آرام سیاه شود. درمورد زمان تعویض روغن هم 
توجه کنید که روغن موتور را معموال هزار کیلومتر زودتر 
از زمانی که برایش ذکر شده است، تعویض کنید؛ چرا که 
خودرو مدت زمان زیادی را نیز در ترافیک و به صورت درجا 
روش��ن اس��ت و کار می کند درحالی که کیلومتر ماشین 
محاسبه نمی شود.فیلتر روغن هزینه ای ندارد، پس با هر 
بار تعویض روغن، آن را نیز نو کنید و از یکی در میان کردن 
تعویض آن خ��ودداری نمایید. فیلتر محل جمع ش��دن 
ناخالصی هاست، پس هرچه س��ریع تر باید با نمونه سالم 
عوض ش��ود تا در کیفیت روغن جدید نیز اثری نگذارد. از 
موادی که به روغن موتور اضافه می شوند تا غلظت آنها را 
باال ببرد، جدا پرهیز کنید. این مواد کارایی نداشته و شاید 
حتی با روغن موتور شما نیز ناسازگار باشد. از ترکیب چند 
روغن با هم خودداری کنید. ممکن اس��ت روغن ها دارای 
تفاوت هایی با هم باش��ند و در کارایی ه��م اختالل ایجاد 
کرده و اثر نامطلوبی بر ج��ای بگذارند. نکته بعدی هم این 
است که از روغن های تصفیه ش��ده به هیچ وجه استفاده 
نکنید. این روغن ها ب��رای خودرو های امروزی مناس��ب 
 نیس��تند و تقلب های گس��ترده ای در بازار از آنها صورت

 می گیرد. 
حتی االمکان از روغن های فله ای استفاده نکنید و هنگام باز 
کردن پلمپ 4 لیتری ها، به سالمت این پلمپ بسیار دقت 
کنید و هر چند روز یک بار سطح روغن خودرو خود را چک 
کنید. این کار ضرر ندارد و می تواند مشکل خودرو شما را 

زودتر از موعد نشان دهد.

درمورد خودرو استاد شوید!

خون خودرو را تنظیم کنید 
تعادل ما

زن و ش��وهر جوانی ک��ه تازه 
ازدواج ک��رده بودن��د ب��رای 
گرفت��ن نصیحت��ی از پیر دانا 

نزد او رفتند.
پیرم��رد دانا ب��ه حرمت زوج 
جوان از جا برخاس��ت و آنها 
را کنار خود نش��اند او از مرد 

پرسید: تو چقدر همسرت را
دوست داری!؟

مرد جوان لبخندی زد و گفت: تا سرحد مرگ او را می پرستم! 
و تا ابد هم چنین خواهم بود!

و از همسرش نیز پرس��ید: تو چطور! به همسرت تا چه اندازه 
عالقه داری!؟

زن شرمناک تبس��می کرد و گفت: من هم مانند او تا سرحد 
مرگ دوستش دارم و تا زمان مرگ از اوجدا نخواهم شد و هرگز 

از این احساسم نسبت به او کاسته نخواهد شد.
پیر عاقل تبس��می کرد و گف��ت: بدانید ک��ه در طول زندگی 
زناشویی ش��ما لحظاتی رخ می دهند که از یکدیگرتا سرحد 
مرگ متنفر خواهید شد و اصال هیچ نشانه ای از عالقه اکنون  

در دل خود پیدا نخواهید کرد.
در آن لحظات حتی حاضرنخواهید ب��ود که یک لحظه چهره 

همدیگر را ببینید.
اما در آن لحظات عجله نکنید و بگذارید ابرهای ناپایدار نفرت 
از آسمان عشق شما پراکنده شوند ودوباره خورشید محبت بر 

کانون گرمتان پرتوافکنی کند.
در این ایام اصال به فکر جدایی نیافتید و بدانید که »تاسرحد 
مرگ متنف��ر بودن«تاوانی اس��ت که برای »تا س��رحد مرگ 

دوست داشتن« می پردازید.
عش��ق و نفرت دو انتهای آونگ زندگی هس��تند که اگر زیاد 
به کرانه ها بچسبید، این هردو احس��اس را در زندگی تجربه 

خواهید کرد.
سعی کنید همیشه حالت تعادل را حفظ کنید و تا لحظه مرگ 

لحظه ای از هم جدا نشوید...

سبدگردو و کودک باهوش
حکایت می کنن��د که روزی 
مردی ثروتمند سبدی بزرگ 
را پر از گردو کرد، آن را پشت 
اس��ب گذاش��ت و وارد بازار 
دهکده ش��د، س��پس سبد را 
روی زمین گذاشت و به مردم 
گفت این سبد گردو را هدیه 
می دهم به مردم این دهکده، 
فقط در صف بایس��تید و هر کدام یک گردو بردارید. به اندازه 

تعداد اهالی، گردو در این سبد است و به همه می رسد.«
مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم دهکده پش��ت سر هم 
صف ایس��تادند و یکی یکی از داخل س��بد گردو برداش��تند. 
پسربچه باهوشی هم در صف ایس��تاد. اما وقتی نوبتش رسید 
در کنار سبد ایستاد و نوبتش را به نفر بعدی داد. به این ترتیب 
هر کسی یک گردو برمی داشت و پی کار خود می رفت. مردی 
که خیلی احساس زرنگی می کرد با خود گفت: »نوبت من که 
رسید دو تا گردو برمی دارم و فرار می کنم. در نتیجه به این پسر 

باهوش چیزی نمی رسد.«
او چنین کرد و دو گردو برداشت و در البه الی جمعیت گم شد. 
سرانجام وقتی همه گردوهایشان را گرفتند و رفتند، پسرک 
با لبخند سبد را از روی زمین برداشت و بر دوش خود گذاشت 
و گفت: »من از همان اول گردو نمی خواستم این سبد ارزشی 
بسیار بیشتر از همه گردوها دارد.« این را گفت و با خوشحالی 

راهی منزل خود شد.
 خیلی ها دلشان به گردوبازی خوش است و از این غافل اند که 
آنچه گرانبهاست و ارزش بسیار بیشتری دارد سبدی است که 
این گردوها در آن جمع شده اند. خیلی ها قدر خانواده و همسر 
و فرزند خود را نمی دانند و دایم با آنها کلنجار می روند و از این 
نکته طالیی غافل اند که این سبدی که این افراد را گرد هم و 
به اسم خانواده جمع کرده ارزشی به مراتب بیشتراز لجاجت ها 
و جدل های افراد خانواده دارد. خیلی ها وقتی در ش��رکت یا 
موسسه ای کار می کنند سعی دارند تک خوری کنند و در حق 
بقیه نفرات مجموعه ظلم روا دارند و فقط س��هم بیشتری به 
دست آورند. آنها از این نکته ظریف غافل اند که تیمی که در 
قالب شرکت، آنها را گرد هم جمع کرده مانند سبدی است که 
گردوها را در خود نگه می دارد و حفظ این سبد و تیم به مراتب 

بیشتر از چند گردوی اضافه است.
 بس��یاری اوقات در زندگ��ی گردوها آنقدر انس��ان را به خود 
س��رگرم می کنند که فرد اص��ال متوجه نمی ش��ود به خاطر 
لجاجت و یا یکدندگی و کله شقی و تعصب و خودخواهی فردی 
و گروهی در حال از دست دادن سبد نگهدارنده گردوهاست 
و وقتی سبد از هم می پاشد و گردوها روی زمین ولو می شوند 
و هر کدام به سویی می روند، تازه می فهمند که نقش سبد در 

این میان چقدر تعیین کننده بوده است.
 بیایید در هر جمعی که هستیم س��بد و تور نگهدارنده اصلی 
را ببینیم و آن را ق��در نهیم و نگذاریم تار و پود س��بد ضعیف 
شود. چرا که وقتی این تور نگهدارنده از هم بپاشد دیگر هیچ 
چی��زی در جای خود بند نخواهدش��د   و به هیچ کس س��هم 
شایسته و درخورش نخواهد رس��ید. دیگر فرصت ها برابر در 
اختیار کسی قرار نخواهد گرفت و آرامش و قراری که در یک 
 چهارچوب محکم و استوار قابل حصول است به دست نخواهد

 آمد.
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امام صادق علیه السالم :
از نگاه ]ناپاک[ بپرهیزید که چنین نگاهی تخم ش��هوت را در 

دل می کارد و  همین براى فتنه  صاحب آن دل بس است.
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