
خانه نه گران می شود ؛نه  مشتری پیدا می کند
توافق بانک  مرکزی برای اقساط مسکن مهر

دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسالمی:
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تنیس ورزشی راکتی است که انجام آن می تواند به افزایش قدرت و 
استقامت عضالت کمک کند. این ورزش به صورت سینگل )بین دو 
نفر( و دوبل )بین دو تیم دو نفره( انجام می شود.ورزش تنیس فواید 
مختلفی دارد که پنج فایده اصلی آن عبارتند از:1- تنیس به ش��ما 

کمک می کند تا چربی های ...

به این دالیل
 تنیس بازی کنید

گوجه فرنگی به زیر 2000 تومان 
می رسد 4

 ستارگان موسیقی جهان
5 به ایران می آ یند  3

حذف دفترچه های بیمه 
از شنبه

پارک دوبل 
بزرگترین چالش 
ترافیک 

 ظریف: افق آینده بسیار
 روشن است

تولید ریل  مترو و قطارهاي 
شهري در ذوب آهن

 داروی  ناباروری مردان
 در کشور تولید می شود 

 افزایس قیمت نان نباید 
باالتر از۳۰ درصد باشد

حجت االسالم قرائتی : 
ازدواج ها باید دبیرستانی شود
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اعتیاد تزریقی مهمترین 
عامل ابتال به ایدز در ایران

    مدیر گروه مبارزه با بیماری های استان اصفهان 
با بی��ان اینک��ه در اصفه��ان ۶1۵ ف��رد مبتال به 
بیماری ای��دز شناس��ایی و تا به ام��رز 1۹۶ نفر از 
آنها فوت ش��ده اند، گفت: از میان مبتالیان به این 
ویروس در اصفه��ان ۵۲۰ نفر م��رد و ۹۵ نفر زن 
 هستند. دکتر مس��عود زندیه مدیر گروه مبارزه با 
بیماری های اس��تان اصفهان در نشس��ت خبری 

هفته...

3

میراث فرهنگی اصفهان
 ثروت بزرگ جهانی است

رویای کاغذی مناسب سازی شهر برای تردد معلوالن
مناسب سازی فضاهای ش��هری برای تردد معلوالن با معلولیت های خاصی که دارند این روزها به عنوان بزرگ ترین مطالبه این قشر از جامعه از مسئوالن امر تلقی 
می شود. این موضوع که بارها و بارها در کارگروه های مختلف در سطح شهر و استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است .این در حالی است که طبق آمار ارایه شده 
از سوی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ۲4۰ هزار معلول و 4۵۰ هزار سالمند در سطح استان اصفهان زندگی می کنند که نیازمند امکانات مورد نیاز برای انجام 
فعالیت های اجتماعی هستند. زمینه های مناسب سازی فضا برای تردد و عبور و مرور معلوالن، طیف وسیعی از محل ها، مکان ها و موقعیت ها را در برمی گیرد که در 

خصوص اکثر آنها مناسب سازی محقق نشده است. ..

دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسالمی 
از داشته ها و آثار تاریخی و میراث فرهنگی 
ایران به ویژه اصفهان به عنوان ثروت بزرگ 
جهانی نامبرد و افزود: ای��ن ثروت بزرگ نه 
تنها متعلق به مس��لمانان بلک��ه متعلق به 
همه انس��ان هاس��ت و س��ایر ملل دنیا باید 
 بااین س��رمایه ه��ای معنوی آش��نا و از آن

 بهره مند شوند.
 ایاد امین مدنی در دیدار با استاندار اصفهان 
اظهار کرد: ب��رای خلق این آث��ار تاریخی و 
فرهنگی از فکر، فلس��فه و هنر معماری بی 
بدیل استفاده شده اس��ت و دیدن این آثار، 
روح معنویت را در انسان ها تقویت می کند. 
وی افزود: به عن��وان نمونه، پ��ل خواجوی 
اصفهان، تنها یک پل برای عبور از روی آب 
نیست بلکه معماری این س��ازه به گونه ای 
است که ارتباط بین انس��ان، آب و طبیعت 
 را برقرار و روح انس��ان را برای اس��تفاده از 

 نعم��ت ه��ای خال��ق هس��تی، متعال��ی
 می کن��د. وی مدیریت بر ش��هر اصفهان را 
افتخ��اری بزرگ دانس��ت و اف��زود: معرفی 
آثار هنری و اس��المی می تواند انسان های 
 بس��یاری را جذب کند و انتقال دهنده هنر، 
 خالقیت ه��ای انس��انی و تاثیرگ��ذاری بر 

انسان ها باشد. 
دبی��رکل س��ازمان هم��کاری کش��ورهای 
اسالمی با اش��اره به اینکه اصفهان در سال 
۲۰۰۶ پایتخت فرهنگی جهان اس��الم بوده 
است، تصریح کرد: این شهر می تواند در سال 
۲۰17 نیز ب��ه عنوان پایتخت گردش��گری 

جهان اسالم برگزیده شود. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ش��هرهای

 بیت المقدس در سال ۲۰1۵ و قونیه ترکیه 
در سال ۲۰1۶ به عنوان پایتخت گردشگری 
جهان اسالم برگزیده شده اند، افزود: سعی 

خواهیم کرد در سال ۲۰17...
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يادداشت

گريه بر مصائب سیدالشهدا )ع( 
گناهان را ذوب می کند

عض��و مجلس خب��رگان رهب��ری گف��ت: گریه ب��ر مصائب 
سیدالشهدا )ع( گناهان را ذوب می کند.

آیت اهلل سید ابوالحس��ن مهدوی در جمع فرماندهان قرارگاه 
پدافند هوایی مرکزی ش��هید نصر اصفهان��ی خدمت گزاران 
کش��ور را به خواندن نم��از اول وق��ت، خواندن نماز ش��ب و 
گریس��تن برای امام حس��ین )ع( توصیه ک��رد.وی  به ارزش 
خدمت صادقانه به مردم در نزد خداوند متعال اش��اره کرد و 
افزود: گاه انس��انی به دیگران خدمتی می کند و هزینه اش را 
دریافت می کند و گاه بالعوض خدمت��ی را ارایه می دهد که 
این نوع خدمت ارزش معنوی بسیار باالیی دارد.عضو مجلس 
خبرگان رهبری در ادامه کیفیت خدمت را بسیار مهم شمرد و 
تصریح کرد: خداوند متعال در آیه دوم سوره ملک بر ارجحیت 
و برتری کیفیت و حسن انجام کار بر کثرت و کمیت آن تاکید 
کرده است.وی در ادامه خطاب به فرماندهان قرارگاه پدافند 
هوایی شهید نصر اصفهان سفارش به »نماز شب« کرد و افزود: 
روحانیت، نشاط و تالش بیشتر در کارها جزو آثار پربرکت نافله 
شب است.مهدوی سومین س��فارش را »گریه بر امام حسین 
)ع(« خوان��د و در این رابطه تاکید کرد: روایت ش��ده گریه بر 

مصائب سیدالشهدا )ع( گناهان انسان را ذوب می کند.
وی در ادامه خدمت صادقانه را امری معن��وی قلمداد کرد و 

گفت: خداوند متعال خدمت صادقانه را خیلی دوست دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه خداوند از تنبلی 
بیزار است، یادآور ش��د: گاه انسان به خودش خدمت می کند 
که اثر معنوی زیادی ندارد.وی خدمت به دیگران را دارای دو 
ش��کل عنوان و اضافه کرد: شکل اول این اس��ت که انسان به 
دیگران خدمتی می کند و عوضش را می گیرد که خوب است 

اما خدمت بالعوض دارای ارزشی بسیار زیاد است.

تهاجم فرهنگی راهبرد مرموزانه  
دشمن است 

مس��ئول فرهنگی ناحیه مقاومت بس��یج لنج��ان گفت: باید 
باورهای دینی و فرهنگی در می��ان خانواده ها تبیین گردد تا 

برای مقابله با جنگ نرم دشمن آماده باشند.
سیداحسان میرزایی در خصوص آس��یب های ماهواره اظهار 
کرد: از آغاز پیروزی انقالب اس��المی تاکنون دشمنان اسالم 
توطئه ها و ترفندهای زی��ادی از جمله تهدید ن��رم و تهاجم 
فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده اند.وی افزود: تهاجم 
فرهنگی راهبردی مرموزان��ه همراه ب��ا برنامه ریزی دقیق و 
با اس��تفاده از ش��یوه ها و ابزارهای متعدد برای سست کردن 
باورها، دگرگونی ارزش ها و الگوهای رفتاری جامعه است که 
با هدف تغییر و تبدیل آداب و سنن و اصول اخالقی حاکم بر 
جامعه انجام می گیرد.مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج 
لنجان ادامه داد: اکنون نیز جامعه ما م��ورد تهاجم فرهنگی 
قرار دارد و جوان��ان و نوجوانان ما را با برنامه ها و ش��بکه های 
مختلف فرهنگی، مورد هجمه های ناجوانمردانه قرار داده اند.

وی بیان کرد: این ش��بکه ها هیچ یک از آداب اخالقی جامعه 
را رعایت نمی کنند و با پوش��ش هر نوع صحن��ه ای به دنبال 
جذب مخاطبان خود هستند و با نام فرهنگ و تمدن، فحشا و 
بی بندوباری را به صورت ناخودآگاه بین مردم ترویج می دهند 

و فرهنگ اسالمی را مورد هدف قرار داده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: بای��د حلقه های ارتباط بین مدرس��ه، 
خانواده و مربیان بیشتر ش��ود و در میان خانواده ها، باورهای 
دینی و فرهنگی تبیین شود تا بتوان فرهنگ جامعه را متحول 
ک��رد و خانواده ها را ب��رای مقابله با جنگ نرم دش��من آماده 

ساخت.

نمايندگان از ارايه طرح های  شبه دار 
پرهیز کنند

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نسبت به تکرار شبهات 
مربوط به مجالس گذش��ته در مورد مجلس نهم هشدار داد و 
گفت: مجلس مواظبت کند زمینه این ش��بهه که نمایندگان 
فعل��ی می خواهن��د برای حض��ور خ��ود در مجل��س آینده 
مقدمه چینی کنند، فراهم نش��ود. حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی با توصیه 
به نماین��دگان جهت پرهی��ز از ارایه از طرح های��ی که ایجاد 
ش��بهه می کند، گفت: مجلس نهم تا امروز توانس��ته مواضع 
مس��تقل خود را در چارچوب اصولی که مقام معظم رهبری 
تبیین کرده اند و بر اساس قانون اساسی حفظ کند.وی نسبت 
به تکرار ش��بهات مربوط به مجالس گذشته در مورد مجلس 
نهم هش��دار داد و افزود: مجلس نهم در اواخر عمر خود باید 
مواظبت کند طرح هایی در صحن مطرح نش��ود که بوی این 
استشمام شود که نمایندگان فعلی می خواهند زمینه حضور 
خود در مجلس آینده را فراهم کنند.حاجی دلیگانی با تأکید بر 
اینکه مردم عملکرد نمایندگان مجلس نهم را مشاهده کرده 
و تک تک نمایندگان را رصد می کنن��د، گفت: امروز، طرحی 
در دس��ت بعضی همکاران دیدم که بر مبن��ای آن صالحیت 
رس��یدگی به ش��رایط اولیه نامزدهای انتخابات مجلس را از 
فرمانداری ها گرفته به وزارت کشور واگذار می کنند.نماینده 
مردم شاهین ش��هر تصریح کرد: اجرای این طرح، شاید هیچ 
تغییری در ترکیب مجلس آینده ایجاد نکند، ولی به هر حال 

شبهه پدید می آورد.

 البی صهیونیستی؛تحريم های ايران 
افزايش يابد

البی صهیونیس��تی ایپ��ک در موضعی خصمانه ، خواس��تار 
افزای��ش بس��یار ش��دید تحریم ها علی��ه ایران در پاس��خ به 
تمدید هفت ماهه اخیر گفتگوهای هس��ته ای ش��د.به نقل از 
آسوشیتدپرس، این البی صهیونیس��تی که نفوذ فراوانی در 
کنگره دارد از آمریکا می خواهد تم��ام تحریمهای اقتصادی 

را که در دوران دیپلماسی تعلیق شده بود مجددا برقرار کند.
این گروه همچنین خواستار ممنوعیت صادرات نفت ایران در 

سراسر جهان و تحریم هرچه بیشتر صنایع ایران است.
برخی در کنگره خواستار افزایش فش��ار بر ایران هستند. اما 

تصویب هیچ تحریم جدیدی به این زودی رخ نمی دهد.

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: تنها راه برخورد با موضوع 
هسته ای ایران مذاکرات است.

محمد جواد ظریف در همایش دیپلماسی هسته ای که در 
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد  در اولین اظهار نظرش 
پس از مذاکرات اخیر با 1+5 گفت: هیچ روش دیگری غیر از 
مذاکرات نمی تواند موضوع هسته ای ایران را حل و فصل کند.
مذاکرات به پايان موفقیت آمیز خود نزديک شده 

است
وی افزود: مذاکرات به پایان موفقیت آمیز خود نزدیک شده 
است. در طول 10 سال گذش��ته تا بدین حد به حل و فصل 

موضوع هسته ای نزدیک نبوده ایم.
وزیر خارجه گفت: ش��رایطی که به صورت ظالمانه از سوی 
برخی بازیگ��ران در صحنه بین المللی ب��ر دنیا و جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان پروژه ایران هراسی و اسالم هراسی به 
ایران تحمیل کرده بودند اکنون به شدت خدشه دار شده و 

رنگ و بوی خود را از دست داده است.
ظریف تاکید کرد: افق آینده بسیار روش��ن است و شرایط 
به یک سال و نیم گذشته قابل بازگشت نخواهد بود. اکنون 
تصور غلط طرف ه��ای مذاک��ره کننده از الگ��وی رفتاری 
جمهوری اسالمی ایران را توانسیتم در مذاکرات تغییر دهیم.

ايران هراسی پروژه شکست خورده ای است
وی گفت: فضای امنیتی علیه ایران پاش��یده ش��ده است. 
قدرت منطقه ای ایران افزایش یافته اس��ت. ایران هراس��ی 
پروژه شکست خورده ای است و این دستاورد بزرگی است. 

بنگاه های اقتصادی برای ورود به ایران صف کشیده اند.
سمینار جهان علیه خشونت و افراطی گری هفته 

آينده برگزار می شود
وی با اع��الم ای��ن که س��مینار جه��ان علیه خش��ونت و 
افراطی گری هفته آینده در تهران برگزار می ش��ود، گفت: 
این سمینار با حضور اندیش��مندان بزرگی از سراسر جهان 
در تهران برگزار می شود چرا که فضای صحبت با ایران تغییر 

کرده است.
وی با اشاره به دو نظرسنجی انجام شده در رابطه با مذاکرات 
هسته ای گفت: در روز ششم نوامبر 2014 یعنی تقریبا کمتر 
از یک ماه پیش روزنامه کریستین ساینس مانیتور مقاله ای 
را با این عنوان منتشر کرد که 84 درصد یهودیان آمریکا در 
مخالفت با نتانیاهو از توافق هسته ای با ایران حمایت کرده اند. 
علیرغم همه سر و صداها و بازی های تبلیغاتی و عکس بمب 
کشیدن و خط کشیدن قرمز و سیاه و تمام تبلیغاتی که تمام 
تالش نتانیاهو بر آن بود و حتی در س��خنرانی امسالش در 
مجمع عمومی سازمان ملل با خواندن قسمت هایی از کتاب 
آقای سفیر گفت ظریفی که شما از آن صحبت می کنید و او 
را آدم معتدلی می نامید آدم معتدلی نیست، اصال هم معتدل 
نیس��ت و تا این حد به گرفتاری مبتال ش��ده اند، 84 درصد 
جامعه یهودی آمریکا معتقدند که راه حل، توافق با جمهوری 

اسالمی ایران است.
ملت ايران اه�ل گفت وگ�و، منط�ق، مذاکره و 

رسیدن به راه حل است

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این در شرایطی است که 
در تاریخ 18 مه 2012 موسسه PW آمریکا نظرسنجی را 
منتشر کرد که بر اساس آن 63 درصد کل مردم آمریکا اعالم 
کردند که تنها راه برخورد با موضوع هسته ای ایران مذاکره 
است. این نشان می دهد که تمام دنیا حتی جامعه آمریکا و 
حتی جامعه ای که بیش��ترین تاثیرپذیری را علی القاعده از 
حرف ها و تبلیغات و س��یاه نمایی های آقای نتانیاهو دارد به 
این نتیجه رسیده اند که راه برخورد با ایران راه مذاکره است 
یعنی با این ملت با فشار، تحمیل و جنگ نمی شود صحبت 
کرد اما این ملت اهل گفت وگ��و، اهل منطق، اهل مذاکره و 

اهل رسیدن به راه حل است. این یک تفاوت اساسی است.
مذاکره فراز و نشیب دارد

ظریف گفت: مذاکره کار دشواری است. مذاکره فراز و نشیب 
دارد. مذاکره باال و پایین دارد. مذاکره بین دو طرف که همفکر 
هس��تند صورت نمی گیرد، مذاکره معم��وال بین دو طرفی 
صورت می گیرد که دیدگاه های متفاوتی دارند اما با 10 دور 
مذاکره که ش��اید فقط در این دور آخر در دور دهم شخص 
بنده متجاوز از 70، 80 س��اعت مذاکره رودرروی دوجانبه، 
سه جانبه، پنج جانبه، شش جانبه، هفت  جانبه که دیگر تعداد 
جانبه های آن هر چه بخواهید هست داش��ته ام. این فراز و 
نشیب زیاد است اما در پایان این مذاکرات اگر به بیانیه وین و 
مصاحبه ها توجه کنیم همه طرف ها اعالم کردند که به توافق 
بسیار نزدیک شده ایم حتی یکی از مذاکره کنندگان که قبال 
معموال نظرات بسیار منفی حتی نزدیک توافق ژنو هم نظر 
بسیار منفی داشت بعد از توافق وین برای اولین بار گفت که 
برای اولین بار احساس کردم که راه حل پیش روی ماست.

اکثر مذاکره کنندگان معتقدند که زمان الزم برای رسیدن 
به تفاهم بس��یار کمتر از این وضعیت استوزیر امور خارجه 
کشورمان ادامه داد: بسیاری از کسانی که مذاکره می کردند 
حتی فکر می کردند که اگر دو س��ه روز مذاکرات ادامه پیدا 
می کرد این امکان وجود داشت که به چارچوب کلی دست 
پیدا کنند. چارچوب کلی به این معنا نیست که تمام جزییات 
را می توانستیم بنویسیم. چون به هر حال ما نیاز به تمدید 
داشتیم تا بتوانیم آن جزییات را بنویسیم اگر نه، بعد از 24 
نوامبر یا سوم آذر ما به شرایط قبل از توافق ژنو برمی گشتیم 
بنابراین نیاز داش��تیم فرصتی را فراهم کنی��م تا جزئیات 
را بنویس��یم لذا تصمیم داش��تیم و نیاز بود تا جزئیات یک 
زمانی برای تمدید که مورد نیاز بود قطعی شود اما این امید 
این بود و واقعا هم خیلی نزدیک ش��دیم به اینکه چارچوب 
توافق مشخص شود تا دوستان ما و خود ما بتوانیم جزئیات 
را نگارش کنیم و این هنوز هم کامال در دسترس است و این 
فرصت هفت ماهه ای که برای رسیدن به توافق نهایی مطرح 
شده باز همان طور که در متن بیانیه وین می توانید شاهد آن 
باش��ید این فرصت فقط فراهم کردن یک زمان است با این 
شرایط که اکثر مذاکره کنندگان معتقدند که زمان الزم برای 

رسیدن به تفاهم بسیار کمتر از این وضعیت است.

ايران هراسی پروژه شکست خورده ای است

اسرايیل بین دو راهی انتخابات زودهنگام يا تشکیل ائتالف جديد

ظریف: افق آینده بسیار روشن است
فلسطین متضرر اصلی وقايع 

جهان عرب است
رییس جمهوری سوریه در دیدار هیاتی از فلسطین 
بیش��ترین زیان از ح��وادث کش��ورهای عربی در 
منطقه را متوجه موضوع و آرمان فلسطین دانست.

بش��ار اس��د گفت: متضرر بزرگ حوادث��ی که در 
کشورهای عربی طی س��ال های اخیر جریان دارد 
موضوع فلس��طین اس��ت.وی در دیدار ب��ا اعضای 
اتحادیه های فلسطینی های مقیم اروپا به ریاست 
راضی الشعیبی تاکید کرد: سوریه از چنین اتحادیه 
و جمعیت هایی که برخاس��ته از وج��دان جریان 
فلس��طینی و عربی بر اس��اس پایبندی به حقوق 
عادالنه اس��ت حمایت می کند.اسد افزود: انتخاب 
دمش��ق به عنوان مقر برپایی کنگره سراس��ری با 
وجود ش��رایطی که س��وریه و منطقه دارد حاوی 
مفاهیم بس��یاری اس��ت که مهمتری��ن آن تقدیر 
فلس��طینی ها از مواضع س��وریه و نقش محوری 
آن در حمایت از آرمان فلس��طین است.وی ضمن 
تمجید از نقش اتحادیه فلسطینی ها مقیم اروپا و 
یادآوری خطرات سیاست های غرب برای منطقه 
 بیان کرد: سوریه حامی ملت فلسطین با وجود همه 
چالش هااس��ت.در این دیدار اعضای این هیات که 
نشس��تی در مرکز فرهنگی در دمشق برگزار کرده 
بودند مراتب تشکر خود را از مواضع سوریه از ملت 
فلسطین اعالم داشتند و وفاداری خود را به سوریه 
ابراز داش��تند.این هیات جنگ علیه ملت سوریه را 
به سبب مواضع قومی و عربی آن دانستند و تاکید 
کردند: ملت فلسطین حامی سوریه است و پایداری 
آن را پیروزی برای موضوع فلسطین و حقوق عربی 

می دانند.

تاسیس پايگاه  نظامی جديد 
آمريکايی ها

منابع آگاه از موافقت س��عودی ها با تاسیس پایگاه 
 هوای��ی جدی��د آمریکایی ه��ا در این کش��ور خبر

 دادند.
منابع آگاه از موافقت وزیر دفاع عربستان با تاسیس 
پایگاه نظام��ی جدید آمریکایی ها در ش��مال غرب 
این کش��ور خبر دادند و افزودند: هدف از تاس��یس 
این پایگاه نظامی جدید که جنگنده های نظامی در 
آن حضور خواهد یافت تضمی��ن امنیت پهپادهای 
آمریکایی اس��ت.این منابع احتم��ال دادند که این 
 پایگاه جدید در س��ال آینده مورد بهره برداری قرار 

گیرد.

اخبار کوتاه
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خشم ورزشکاران آمریکایي علیه نژادپرستي در کشورشان  
در ادام��ه اعت��راض ه��ا ب��ه حک��م دادگاه عال��ي ایال��ت میس��وري درب��اره 
 قت��ل ج��وان سیاهپوس��ت، ورزش��کاران آمریکای��ي نی��ز علیه نژادپرس��تي
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آيت اهلل مکارم شیرازی تبیین کرد

نبايد به داعش چراغ سبز 
نشان داد

آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان این که »امروز شاهدیم 
برخی کش��ورها اقدامات داعش را محکوم می کنند، 
اما از س��ویی دیگر با آن ها تعامل دارند و به این گروه 
تروریس��تی کمک می کنند« به تبیین راهکارهای از 

بین بردن داعش پرداخت.
این مرجع تقلید در دیدار با نیکالی مالدنف نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق با تقدیر از تالش های 
وی برای بازگشت امنیت به عراق و کشورهای همسایه 
به انتقاد از اقدامات دوگانه برخی کش��ورها پرداخت 
و اظهار کرد: چه کسانی تس��لیحات نظامی در اختیار 
داعش ق��رار داده و نفت های غصبی آن ه��ا را خریدار 
هستند؟ آیا نباید دبیرکل سازمان ملل متحد بر حسب 
وظیفه خود به این کشورها تذکر دهد تا از حمایت های 

خود از داعش دست بکشند و داعش نابود شود؟
وی به تبیی��ن راهکار از بین ب��ردن داعش پرداخت و 
گفت: عدم کمک و حمایت از داعش، هجمه فکری و 
تبیین اندیشه های آن ها توسط علمای جهان اسالم و 
اقتدار نظامی دولت عراق و نیروهای مردمی این کشور 

می تواند کار داعش را در چند ماه تمام کند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با اش��اره به اذع��ان مقامات 
اس��رائیلی مبنی بر این که داعش را باید آزاد گذاشت 
تا مس��لمانان به جان یکدیگر بیافتن��د، تصریح کرد: 
نباید به داعش چراغ سبز نش��ان داد و شما به عنوان 
نماینده سازمان ملل باید ریشه ها و مسائل را با اهتمام 
بیش��تری مطالعه کنید.وی با تاکید بر این که »اگر به 
داعش کمک تسلیحاتی و مالی نشود یک گروه نظامی 
با این جمعیت محدود تا چه اندازه قادر به مقاومت در 
برابر ارتش و نیروهای مردمی عراق خواهد بود« تاکید 
کرد: ما تمام تالش خود را برای مقابله و دفع شر داعش 
به کار خواهیم بست؛ اما نس��بت به اقدامات غربی ها 
خوش��بین نیس��تیم.این مرجع تقلید با بیان این که 
»نباید نگران رعای��ت عدالت در مناطق بازپس گرفته 
از داعش بود« خاطرنش��ان کرد: باید اطمینان داشته 
 باش��ید مذاهب مختلف در عراق با یکدیگر همکاری

 دارند.

گورباچف: امروز خطر اصلی از سوی آمريکا است
آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی گفت: با توجه به درگیری ها و تنش های اخیر بر سر اوکراین 
میان آمریکا و روسیه و همچنین اختالفات این دو کشور بر سر مس��ایل بین المللی نظیر سوریه 
احتمال وقوع جنگ سرد جدیدی میان شرق و غرب وجود دارد اما این به اروپا بستگی دارد تا از این 
مساله جلوگیری کند تا هر دو طرف را از این کار بازدارد.به نقل از شبکه خبری راشاتودی، میخائیل 
گورباچف، آخرین رهبر جماهیر شوروی در مصاحبه ای با ایتارتاس گفت: ما باید به خط شروع از 

آنچه که ما آن را در اروپا و جای دیگر ایجاد کرده ایم، بازگردیم.
وی ادامه داد: نشانه هایی از وقوع یک جنگ س��رد جدید دیده می شود چراکه روابط میان مسکو 
و واشنگتن بر سر الحاق شبه جزیره کریمه به روس��یه و ناآرامی ها در اوکراین سرد شده است. ما 
می توانیم و باید از تمامی این روند جلوگیری کنیم همان طور که در دهه 80 میالدی این کار را انجام 
دادیم. ما باید به کاهش تنش ها بپردازیم. همان طور که باعث اتحاد آلمان شرقی و غربی و فروپاشی 
دیوار برلین شدیم.گورباچف ادامه داد: یک نظم جهانی جدید پس از جنگ سرد به قدرت های اصلی 
جهان اجازه داد تا هرچه سریع تر مشکالت و درگیری های میان خودشان و سراسر جهان را حل و 
فصل کنند.وی گفت: من نمی خواهم در حال حاضر مقام های روسیه را بیش از پیش مورد ستایش 
قرار دهم چراکه آنها نیز به نوبه خود مش��کالتی را به وجود آورده و خطاهایی را مرتکب شدند اما 
امروزه خطر اصلی از جانب موضع آمریکا احساس می شود. والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
هم اکنون از عهده مسایل امنیتی به خوبی برآمده و کشور را بیش از گذشته به توانایی ها و قابلیت های 
دفاعی و تسلیحات جدید نظامی مجهز کرده و باعث مدرن شدن ارتش شده است. اما آنچه که در 
حال حاضر به وقوع می پیوندد غیر قابل قبول است چراکه ما نباید اجازه دهیم با توجه به رویکردها 
و رخدادهای اخیر جامعه بین المللی به سمت یک مسیر ضدروسی قدم بردارد. ما باید این درگیری 
لفظی و تنش میان شرق و غرب را از میان برداریم تا از وقوع جنگ سرد جدید جلوگیری کنیم و باز 

هم تاکید می کنم که این برعهده اروپاست.

ادعای عجیب آمريکا برای تحريم ايران
 سخنگوی وزرات خارجه آمریکا با اشاره به توافق های اقتصادی ایران و روسیه گفت که 

این نوع همکاری ها می تواند منجر به تحریم شوند.
جین ساکی، س��خنگوی وزرات خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روزانه خود درباره 
تداوم مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 گفت: »همان گونه که وزیر خارجه ]جان کری[ 
و س��ایرین پیش از ترک وین اعالم کرده اند، برنامه مذاکرات این است که بار دیگر در 

دسامبر دیدار انجام شود.«
وی در ادامه گفت که تاکنون جزییاتی درباره دیدار جدید منتش��ر نشده است. »زمان 
هنوز مشخص نیست اما ما در تالشیم تا زمان و مکان دقیق را مشخص کنیم... ما در این 

حین با شرکایمان در گروه 1+5 در ارتباط می مانیم.«
سخنگوی وزرات خارجه آمریکا با اش��اره به توافق های اقتصادی ایران و روسیه گفت 
که این ن��وع همکاری ها می تواند منجر به تحریم ش��وند.»ما از گفتگوه��ا بین ایران و 
 روسیه، شامل حوزه های مختلف همکاری های اقتصادی آتی برنامه ریزی شده، مطلع

 هستیم.«
س��اکی اعالم کرد که هن��وز دسترس��ی به جزیی��ات ندارن��د و بنابرای��ن نمی توانند 
»به ص��ورت انتزاعی درب��اره قابل تحریم  ب��ودن ای��ن همکاری ها اظهار نظ��ر کنند. 
 ما به بررس��ی تح��والت و نیز مباح��ث مرتبط ب��ا فعالیت ه��ای آتی ادام��ه خواهیم

 داد.«
س��اکی همچنین در پاس��خ به س��والی درباره عالقه برخی کش��ورها برای بازگش��ت 
به صنعت خودروس��ازی ایران گفت که این کش��ور هنوز برای تجارت بس��ته اس��ت: 
 »ایران هن��وز برای تج��ارت باز نش��ده اس��ت. فک��ر می کنم ای��ن امر کام��ال واضح

 است.«

بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم اسراییل سخت در 
تالش است پیش از تصویب انتخابات زود هنگام کنیست 

)پارلمان(، شکاف بین اعضای کابینه را پر کند.
 به نقل از پایگاه خبری العهد، در میان مخالفت بسیاری 
از اعضای کابینه اسراییل با انتخابات زودهنگام کنیست 
که مشخص نیست چه سمت و س��ویی داشته و به کجا 
ختم خواهد شد، بنیامین نتانیاهو در تالش برای پرکردن 

شکاف ناشی از اختالف بین اعضای کابینه است.
در همین راس��تا نتانیاهو دیدارهای متعددی داشت که 
در راس آن دیدار با یائیر لبید وزیر اقتصاد و رییس حزب 
» آینده ای هست« جا داش��ت، تا برای حل و فصل نقاط 
مورد اختالف راهی پیدا کند.یکی از مهم ترین نقاط مورد 
اختالف، قانون یهودی سازی اس��راییل است که لبید و 
زیپی لیونی وزیر دادگستری اسراییل مخالف آن هستند 
تا جایی که لیونی پی��ش از این در تاکید بر مخالفت خود 
گفت این موضع ادامه می یابد، حتی اگر به قیمت  سقوط 
کابینه باشد.در این میان منابع نزدیک به نتانیاهو اعالم 
کردند که تالش وی ب��رای حل و فصل اختالفات اعضای 
کابینه، آخرین تالش او در این خصوص اس��ت تا به این 
ترتیب بتواند به توافقی دس��ت یابد که ی��ا کابینه به کار 
خود ادامه دهد یا به سرعت به سمت برگزاری انتخابات 
زودهنگام پیش برود.در همی��ن ارتباط روزنامه یدیعوت 

آحارانوت نوش��ت: تقریبا یک ماه از آخرین دیدار و گفت 
وگو نتانیاهو با لبید می گذرد و اختالف بین آنان بر س��ر 
موارد متعدد از جمله بودجه س��االنه و برخی طرح های 
قانونی مانند  قانون یهودی س��ازی اس��راییل همچنان 
به حال خود باق��ی اس��ت.بنابر اعالم مناب��ع نزدیک به 
 نتانیاهو، لبید درصدد اس��ت از طری��ق مخالفت با قانون 
یهودی سازی و طرح بحث و جدل در کابینه و نیز سلب 
برخی دارایی ها از وزارت دفاع، کابینه را س��رنگون کرده 
و کابینه دیگ��ری را جایگزین کند.این مناب��ع افزودند، 
نتانیاهو لبید را توبیخ خواهد کرد و اعالم می کند که دیگر 
بیش از این با رفتار و عملکرد حزب او مس��امحه نخواهد 

کرد و این راه اداره کابینه نیست.

از سوی دیگر لبید گفت که روابط کابینه نتانیاهو و دولت 
آمریکا به رهبری باراک اوباما به پایین ترین س��طح خود 
رسیده اس��ت تا جایی که دیگر تضمینی وجود ندارد که 
آمریکا در ش��ورای امنیت از تصوی��ب قطعنامه های ضد 
اس��راییلی خودداری کند.به گفته وی ای��ن وضعیت در 
آستانه درخواست فلس��طین از سازمان ملل برای تعیین 
جدول زمانی عقب نش��ینی اسراییل تا س��رزمین های 
1967 در جریان است.موشه یعلون وزیر جنگ اسراییل 
نیز در مصاحبه اختصاصی با شبکه دو تلویزیون اسراییل 
گفت که بحران در ائتالف کابینه به جایی رسیده که دیگر 
قابل حل و فصل نیس��ت از همین رو چاره ای جز تعیین 
زمان انتخابات وجود ندارد.وی افزود: برگزاری انتخابات 
نیز چندان رضایت بخش نیس��ت زیرا ثبات کابینه حایز 
اهمیت است اما ادامه ش��رایط کنونی نیز ناممکن است 
بنابراین بهتر است که هرچه سریع تر به سمت انتخابات 
حرکت کرد.در همین ارتباط یتسحاق هرتسوگ رییس 
مخالفان در کنیست و رییس حزب العمل یادآور شد که 
درخواس��ت او به یافتن جایگزینی ب��رای کابینه کنونی 
از طریق انتخاب��ات یا از طریق تش��کیل کابینه جدید به 
رهب��ری او همچنان به حال خود باقی اس��ت و اطمینان 
دارد ک��ه پس از انتخاب��ات زودهنگام کنیس��ت، فرصت 

زیادی برای تشکیل کابینه آینده دارد.



گشتی در اخباريادداشت
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كشف محموله ميلياردي پوشاك قاچاق در اصفهان
: فرمانده انتظامي استان اصفهان از كش��ف يك محموله پوشاك خارجي 
قاچاق به ارزش يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال در اصفهان و دستگيري يك 

نفر در اين رابطه خبر داد.
3

حجت االسالم قرائتی:
 ازدواج ها بايد دبیرستانی شود

رييس ستاد اقامه نماز كش��ور گفت: مهمترين هدف معلمی اين است كه 
 عبد صالح تربيت كنيم ل��ذا ايجاد ارتباط مخلوق با خال��ق از وظايف معلم 

است.
حجت االسالم محسن قرائتی در نشست با فرهنگيان و دانشگاهيان خراسان 
جنوبی با اشاره به اين كه »ارزش هر چيزی به س��بب كاری است كه روی 
 آن انجام می ش��ود« گفت: خاك زمانی ارزش پيدا می كند كه روی آن كار

 ش��ود.او با بي��ان اين ك��ه »معل��م، طلبه و اس��تاد دانش��گاه روی بش��ر 
كار می كنن��د« گف��ت: مهمتري��ن ه��دف معلم��ی اين اس��ت ك��ه عبد 
 صالح تربيت كنيم ل��ذا ايج��اد ارتباط مخلوق ب��ا خال��ق از وظايف معلم

است.
ريي��س س��تاد اقام��ه نم��از كش��ور ادام��ه داد: كتاب ه��ای دين��ی بايد 
 ب��ه گون��ه ای باش��د ك��ه وقت��ی بچه ه��ا آن را می خوانن��د عاش��ق خدا 
شوند.قرائتی با بيان اين كه »بايد در مسير آسان شدن ازدواج  گام برداريم« 
تأكيد كرد: من با ازدواج دانش��جويی مخالفم و معتقدم ك��ه ازدواج ها بايد 

دبيرستانی شود.
وی به جايگاه نماز اشاره كرد و ادامه داد: خداوند به هركس كه بخواهد عزت 
و مقام می دهد و برای دادن عزت و مقام به سن افراد و اينکه در چه جايگاهی 

هستند نگاه نمی كند.
رييس ستاد اقامه نماز كشور بر لزوم توجه به نام های ائمه)ع( در نامگذاری 
فرزندان تأكيد كرد و گفت: بايد هميش��ه در زندگی الگوی خود را حضرت 

علی )ع( قرار دهيم.

حذف دفترچه های بیمه از شنبه
مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت ايران از آغاز حذف دفترچه های بيمه 
 مردم به صورت آزمايش��ی در چهار بيمارستان كش��ور از 15 آذر ماه خبر 

داد.
دكتر انوشيروان محسنی بندپی با بيان اينکه حذف تدريجی دفترچه های 
بيمه در دستور كار قرار دارد اظهار كرد: پيشنهاد داده ايم تا در برنامه ششم 
توسعه سازمان بيمه گر مکلف شوند اين كار را در بخش سرپايی و بستری 
بيمارس��تان ها انجام دهند و با ارايه كد شناس��ايی ملی از خدمات درمانی 

بهره مند شوند.
وی افزود: اين اقدام مزايای ديگری چون شفافيت خدمات و صرفه جويی 

در وقت مردم را نيز به همراه دارد.
مديرعام��ل س��ازمان بيمه س��المت ايران ضم��ن اعالم اين خب��ر كه در 
 همين راس��تا طرح حذف دفترچه های بيمه درمانی به صورت پايلوت در

  چهار بيمارس��تان كش��ور از 15 آذرماه به صورت آزمايش��ی ب��ه اجرا در 
 می آيد گف��ت: از چه��ار اس��تان مازن��دران، ته��ران، ف��ارس و اصفهان 
 يك بيمارس��تان ك��ه ب��ه لح��اظ زيرس��اخت الکترونيکی ش��دن آماده

 است، انتخاب شده و اين طرح را اجرا می كنند.
محسنی بندپی ادامه داد: در استان تهران، بيمارستان قلب تهران مجری 

اين طرح خواهد بود.
 مردم ب��ه هنگام مراجع��ه به اي��ن بيمارس��تان كدملی خ��ود را به جای 
دفترچه بيم��ه ارايه می دهند، به اي��ن صورت نقاط ق��وت و ضعف اجرای 
 طرح استخراج ش��ده و برای تعميم آن به بيمارستان های كل كشور آماده 

می شويم.

     

جانشين فرمانده انتظامي استان اصفهان، محدوديت زوج و 
فرد خودروها به هسته مركزي شهر اصفهان را تنها راه حل 
معضل ترافيك در اين محدوده دانست و گفت: با اجراي طرح 
پايش تصويري از ورود خودرو به محدوده زوج و فرد به طور 

جدي جلوگيري مي شود.
سرهنگ حسين حس��ين زاده با اش��اره به موضوع ترافيك 
در محدوده ش��هر اصفهان گفت: امروزه، ترافيك به عنوان 
يکي از چالش هاي عمده تمامي كالنش��هرها مطرح است 

و يک��ي از دغدغه هاي اصلي مردم و مس��ئوالن به ش��مار 
مي آيد. وي يک��ي از داليل بروز ترافي��ك را تردد خودروها 
به صورت تك سرنش��ين عنوان كرد و اف��زود: اگر فرهنگ 
اس��تفاده از خودروهاي عمومي، پي��اده روي براي رفتن به 
مس��يرهاي كوتاه و اس��تفاده از دوچرخه در بين مردم جا 
بيافتد، كمتر ش��اهد بروز ترافيك و شلوغي در خيابان ها به 
خصوص خيابان هاي اصلي شهر خواهيم بود. وی  به موضوع 
پارك دوبل در سطح خيابان هاي شهر اشاره و تصريح كرد:  
متاس��فانه موضوع پارك دوبل به يکي از چالش هاي عمده 
براي شهر اصفهان تبديل شده و با وجود اينکه امسال، اِعمال 
قانون خ��ودرو به علت تخلف پارك دوبل، بي��ش از دو برابر 
افزايش داشته است اما بازهم شاهد بروز اين تخلف هستيم. 
تنها راه حل مقابله با ترافيك در هسته مركزي شهر اصفهان 
در وضعيت فعل��ي را اجراي دقيق و قاطع ط��رح زوج و فرد 
خودروها دانست و اظهار كرد: با اجراي طرح پايش تصويري، 
برخورد ويژه و قاطعانه تري با پ��ارك دوبل و ورود خودرو به 
محدوده زوج و فرد مي شود و تا حد بسيار زيادي از شلوغي 
و ترافيك در هسته مركزي شهر اصفهان كاسته خواهد شد. 

    

مدير گروه مبارزه با بيماری های اس��تان اصفهان با بيان 
اينکه در اصفهان ۶15 فرد مبتال به بيماری ايدز شناسايی 
و تا به امرز 1۹۶ نفر از آنها فوت ش��ده اند، گفت: از ميان 
مبتاليان به اين ويروس در اصفهان 5۲۰ نفر مرد و ۹5 نفر 

زن هستند. 
دكتر مس��عود زنديه مدير گروه مبارزه ب��ا بيماری های 
اس��تان اصفهان در نشس��ت خبری هفته اطالع رسانی 
ايدز، با اشاره به افتتاح آزمايشگاه قطب منطقه ای ايدز در 

استان اصفهان، تصريح كرد: اين آزمايشگاه همزمان با 11 
استان كشور افتتاح شد كه هر كدام چندين استان را تحت 

پوشش قرار خواهند داد.
 دكت��ر زنديه گفت: تا پايان س��ال ۹۲ اعتي��اد تزريقی با 
۶۷.۲ درصد، ارتباط جنس��ی ب��ا 1۳.۹ درص��د، انتقال 
از مادر به ك��ودك با 1.۳ درص��د از مهمتري��ن راه های 
ابتال ب��ه ويروس اي��دز بوده ان��د و در اين بي��ن در 1۶.۷ 
درصد افراد دليل نامش��خص ب��وده اس��ت. مدير گروه 
مبارزه ب��ا بيماری های اس��تان اصفهان يادآورش��د: در 
اس��تان اصفهان تا مهرماه س��ال ۹۳ اعتي��اد تزريقی با 
۷۰.۳ درصد، ارتباط جنس��ی ب��ا ۲۰ درص��د و انتقال از 
 طري��ق م��ادر ب��ه ك��ودك ب��ا 1.5 درص��د مهمترين

 راه های ابتال به اين ويروس ب��وده اند.دكتر زنديه با بيان 
اينکه ۶۰ درصد م��وارد ابتال به ايدز در بي��ن افراد جوان 
مربوط به دختران و زنان جوان است، اظهاركرد: بيماری 
ايدز از مردان ش��روع ش��د و با توجه به آمار اين مس��ئله 
 به بانوان در حال ختم ش��دن اس��ت و اين مسئله جدی

 است.

جانشین فرمانده انتظامي استان 

پارک دوبل بزرگترين چالش ترافیک 
همه گیری فراگیر ويروس » اچ آی وی« در ايران وجود ندارد

اعتیاد تزريقی، مهمترين عامل ابتال به ايدز در ايران

www.zayanderoud.com

آگهي     مزایده عمومی
قابل توجه شهروندان محترم

روابط عمومی مركز آموزشی درمانی امين 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

مرکز پزش�کی امین تصمیم دارد اجناس و اموال مازاد، خارج از رده، مستعمل و اسقاطی خودرا به صورت مزايده حضوری در 
تاريخ 93/9/18 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل بیمارستان امین به فروش برس�اند.لذا از داوطلبین شرکت در مزايده 
دعوت می شود از تاريخ 93/9/10 به آدرس : خیابان ابن سینا ، مرکز پزشکی امین ، اتاق جمعدار اموال - آقای غالمعلی احمدی 

مراجعه نمايند.
شماره تماس : 09138127034 

ضروری می باشد متقاضی شرکت در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال بعنوان سپرده شرکت در مزايده در موقع برگزاری مزايده 
 بصورت حضوری و نقدا تحويل مس�ئول امور مالی مرکز نمايد که در پايان مزايده در صورت عدم برنده ش�دن، مبلغ مذکور
 فی المجلس مسترد خواهد شد و س�پرده نفر اول و دوم مزايده تا تعیین تکلیف نهائی و حمل موردموضوع  مزايده نزد مرکز 

محفوظ خواهد ماند.

م الف 24799

 برگزاری يادواره شهدای ملک شهر 
با حضور سردار کوثری

     يادواره شهدای منطقه ملك ش��هر فردا ) سيزدهم آذرماه ( با 
حضور سردار كوثری نماينده مجلس و فرماند سابق لشکر محمد 

رسول اهلل )ص( برگزار می گردد.
 يادواره 1۲۰ ش��هيد گلگون كفن منطقه ملك ش��هر به منظور 
تکريم و تعظيم مقام شامخ شهيدان و تجليل از خانواد معزز آنها 
و با هدف ترويج و تعميق فرهنگ ايثار و شهادت برگزار می شود. 
بنابراين گزارش، سردار كوثری نماينده مجلس و فرمانده سابق 
لشکر محمد رس��ول اهلل )ص( و سردار س��ليمانی فرمانده سپاه 
 صاحب الزمان )ع( از س��خنرانان ويژه يادواره ش��هدای منطقه 
ملك شهر هس��تند. گفتنی است اين مراس��م فردا ) پنج شنبه 
س��يزدهم آذر( با مداحی برادر كويتی پور و اجرای علی رضوانی 
مجری صدا و سيما و در تاالر رودكی ملك شهر برگزار می گردد.

 داروی  ناباروری مردان در کشور 
تولید می شود 

 فناوران مس��تقر در مركز رشد فناوری س��المت دانشگاه علوم 
پزش��کی هرمزگان موفق به تولي��د داروی بهب��ود پارامترهای 
ناباروری مردان ش��دند؛ اين داروی گياهی به صورت تركيبی از 
چند گياه و به شکل كپسول مورد اس��تفاده بيماران نابارور قرار 
گرفته و چند مورد از گياهان مورد استفاده در آن بومی منطقه 

هرمزگان است.
دكتر صغری فالحی، مجری طرح درباره عملکرد اين دارو اظهار 
كرد: داروی گياهی كه »مگزا« نامگذاری شده، پس از استفاده 
يك دوره درمانی ۷۲ روزه سبب افزايش تعداد و حركت اسپرم 
مردان شده است و تأثير آن به ويژه بر روی افزايش تعداد اسپرم 
بسيار چشمگير بوده اس��ت.وی افزود: در حال حاضر مطالعات 
اولي��ه و مولکولی اي��ن داروی گياهی در آزمايش��گاه پزش��کی 
مولکولی بندرعباس در حال انجام است و سعی بر اين است كه 
بتوان مکانيس��م اثرات اين داروی گياهی را شناس��ايی كرد و با 
شناختن مکانيسم های عملکرد، استفاده های مناسب تری از آن 
در درمان ساير مشکالت ناباروری مردان و همچنين زنان كرد.

فالحی خاطرنش��ان كرد: در آينده نه چندان دور داروی گياهی 
»مگزا« مراحل آزمايش��گاهی را برای اخ��ذ مجوزهای مربوطه 
طی می كند و به زودی ب��ا تاييديه های مربوطه وارد بازار داروی 
كشور خواهد شد، اين دارو همچنين قابليت عرضه در بازارهای 

بين المللی را داراست.

اجرای طرح پیشگیری از معلولیت 
ناشی از انفجار مین در مهران

رييس بهزيستی مهران از اجرای طرح پيشگيری از معلوليت ناشی 
از انفجار مين در اين شهرستان خبر داد.

مراد كردنژاد اظهار كرد: آموزش های پيشگيری از معلوليت های 
ناش��ی از انفجار مين در اجرای اين طرح به كشاورزان و دامداران 
عشاير كوچرو و روستايی ارايه می شود.وی با بيان اينکه پارسال ۹ 
هزار نفر در اجرای اين طرح آموزش های الزم را كسب كردند، ادامه 
داد: پيش بينی می شود امسال در مجموع 1۲ هزار دامدار و عشاير 
اين شهرس��تان آموزش های الزم را فرا بگيرند.رييس بهزيستی 
مهران تاكيد ك��رد: با اجرای اين طرح س��ال گذش��ته ۷۰ مورد 
مهمات عمل نکرده شامل نارنجك و مين توسط دامداران و عشاير 
اين شهرستان شناسايی و از س��وی گروه مين زدايی جمع آوری 
ش��د.كردنژاد هدف از اجرای اين طرح را كاه��ش معلوليت ها در 
جامعه برشمرد و تاكيد كرد: اين طرح امسال با مشاركت موسسه 

مردم نهاد »باران« زير نظارت بهزيستی اجرا خواهد شد.

اصفهان يک هزار صنعت آلوده دارد 
دبير اجرايی هماي��ش ملی محيط زيس��ت و صنعت س��بز با بيان 
اينکه از س��ه هزار صنعت آلوده در صنعت كش��ور حدود يك هزار 
صنعت در استان اصفهان وجود دارد، اضافه كرد: صنعت و دانشگاه 
بايد در جهت رفع مش��کالت زيس��ت محيطی ب��ا يکديگر تعامل 
داشته باش��ند.مهرداد فرهاديان با بيان اينکه همايش ملی محيط 
زيس��ت و صنعت س��بز در روزه��ای ۲۶و ۲۷ آذر ماه در دانش��گاه 
اصفهان برگزار می ش��ود، اظهار كرد: همايش با محوريت دانش��گاه 
اصفهان، دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان، سازمان حفاظت محيط 
زيست اس��تان، اس��تانداری و مركز تحقيقات محيط زيست برگزار 
 خواهد ش��د.وی با بيان اينکه يکی از موضوعات مهم كشور و استان

 محيط زيست است، افزود: استان اصفهان به عنوان قطب صنعت اول 
 كشور همواره با مشکالت و چالش های زيست محيطی فراوانی مواجه 

است .

رویای كاغذی مناسب سازی شهر برای تردد معلوالن
چشم 240 هزار معلول اصفهانی به امضای نامه های مناسب سازی

مناسب سازی فضاهای ش�هری برای تردد معلوالن با معلولیت های خاصی که دارند اين روزها به  مريم 
عنوان بزرگ ترين مطالبه اين قشر از جامعه از مسئوالن امر تلقی می شود. اين موضوع که بارها و ياوری

بارها در کارگروه های مختلف در سطح شهر و استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است ..اين 
در حالی است که طبق آمار ارايه شده از سوی مديرکل بهزيستی استان اصفهان 240 هزار معلول و 450 هزار سالمند 
در س�طح اس�تان اصفهان زندگی می کنند که نیازمند امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اجتماعی هس�تند. 
زمینه های مناسب سازی فضا برای تردد و عبور و مرور معلوالن، طیف وس�یعی از محل ها، مکان ها و موقعیت ها را در 

برمی گیرد که در خصوص اکثر آنها مناسب سازی محقق نشده است. 

 

 عدم فضا س��ازی مناس��ب جهت ت��ردد فق��ط مربوط به
 خيابان ها و معابر نيست و در طراحی بخش قابل توجهی از 
 دستگاه ها و ادارات نيز و اين امر صورت نگرفته است و در اين 
راستا می توان به ساختمان برخی از ادارات و نهادها اشاره 
كرد كه چنانچه معلولی قصد تردد به اين نهادها را داش��ته 
باشد نيازمند كمك حداقل ۲ نفر است تا بتواند از اين اماكن 
عبور كند.اغلب پياده روهای شهرها نيز به گونه ای هستند كه 
تردد برای معلوالن در آنها مشکل است و اين امر در  خصوص 
خط كشی های خيابان ها، پل های عابر و رمپ ها نيز صادق 
است  به گونه ای كه برای مثال چنانچه معلولی قصد عبور از 
رمپ ايجاد شده در كنار سی و سه پل را داشته باشد با شيب 
تندی كه اين رمپ دارد ويلچر معلوالن از كنترل خارج شده 
و عواقب بدتری را برای معلوالن به دنبال خواهد داشت.عدم 
مناسب سازی فضای اطراف دستگاه های خود پرداز بانك ها 
نيز از ديگر مشکالت موجود در شهر اصفهان است كه با اين 
روند معلوالن برای برداش��ت پول از حسابشان نيز نيازمند 
ديگران هستند و همين موضوع در مورد  دستگاه های تلفن 

كارتی نيز محسوس است.  
اما در اين ميان آمار ارايه ش��ده از سوی معاون توانبخشی 

س��ازمان بهزيس��تی اس��تان اصفهان در خصوص تعداد 
دانشجويان معلول استان اصفهان با توجه به ظرفيت خود 

قابل توجه است.
موانع تردد، عامل عدم ادامه تحصیل معلوالن 

اصفهان
س��يد مهدی فياض از تحصيل 1۳۰۰ دانش��جوی معلول 
در دانشگاه های استان اصفهان خبر داد و گفت: البته بايد 
تعداد بيشتری از معلوالن اس��تان اصفهان در حال حاضر 
دانشجو باشند ولی علی رغم قبولی باالی معلوالن در كنکور 
سراسری بسياری از دانشجويان به دليل عدم مناسب سازی 
فضاهای آموزش��ی و به ويژه دانش��گاه ها از ادامه تحصيل 

انصراف می دهند و در خانه منزوی می شوند.
اين مقام مس��ئول با انتقاد از روند مناس��ب سازی فضای 
دانش��گاهی ب��رای تحصيل دانش��جويان معلول اس��تان 
اصفه��ان اظه��ار داش��ت: از يك س��ال گذش��ته تاكنون 
وعده ه��ای زيادی در خصوص مناس��ب س��ازی فضاهای 
شهری ارايه ش��ده است ولی متاس��فانه جز تعداد انگشت 
ش��ماری اقدام كوچك وناچيز هيچ اتف��اق خوبی صورت 
 نگرفته اس��ت.وی ادامه داد: بايد توجه داش��ته باشيم كه

 مناسب سازی فضاهای شهری بيش��تر برای رفع تکليف 
 بوده و كمتر با استفاده از نظر كارشناسان و استانداردسازی

 مناسب سازی فضاهای شهری صورت گرفته است.
اما س��عيد صادقی، مديركل بهزيس��تی اس��تان اصفهان 
كه معتقد اس��ت مناس��ب س��ازی برای معلوالن بايد در 
تم��ام ابعاد ص��ورت پذيرد، ادام��ه داد: بايد توجه داش��ته 
باشيم كه مناس��ب س��ازی فضای جامعه از نيازهای اوليه 

معلوالن است و نبايد فقط به 
مناسب سازی فضای فيزيکی 
شهرها بسنده كرد.وی به نياز 
به فضاس��ازی فضای مجازی 
برای معلوالن نيز اشاره كرد و 
گفت: در حال حاضر بسياری 
از معل��والن نابينای اس��تان 
اصفهان نيازمند اس��تفاده از 
فضای مجازی هستند ولی به 
دليل عدم مناسب سازی اين 
فضا برای معلوالن اين قش��ر 
از جامعه توان اس��تفاده از اين 

فنا وری را ندارند.
مديركل بهزيس��تی اس��تان 
اصفه��ان از مناس��ب س��ازی 
فض��ای  از  درص��د   ۳۰
ش��هری اس��تان اصفه��ان 

س��خن به ميان آورد و ادامه داد: بايد توجه داش��ته باشيم 
كه اس��تان اصفهان در حوزه مناسب س��ازی فضای شهر 
 موقعيت مناس��ب تری را نس��بت به ديگر شهرهای كشور

 دارد.
وی كه معتقد اس��ت مناس��ب س��ازی های انجام شده در 
ش��ان معلوالن اس��تان اصفهان نيس��ت، افزود: بايد توجه 
داشته باشيم كه بسياری از اين مناسب سازی ها به منظور 
رفع تکليف اس��ت و كمتر به موضوع اس��تاندارد بودن اين 
مناسب سازی ها توجه شده است.صادقی با بيان اينکه تمام 
مسئوالن خود را متعهد به توجه به نياز مسئوالن می دانند، 
ادامه داد: اين در حالی اس��ت كه به ص��ورت جدی اقدامی 
برای تکريم اين قشر از جامعه صورت نمی گيرد و بسياری 
از مصوبات و وعده ها فقط روی كاغذ آورده می ش��ود و تا به 
اجرا در آمدن اين نامه های امضا شده سال ها سپری می شود.

وی با تاكيد بر اينکه اي��ن روزها معل��والن نيازمند ترحم 
نيستند ادامه داد: بايد به معلوالن به چشم تعقل نگاه شود 
بايد همه توجه داشته باشيم كه معلوالن نيز همانند ديگر 
افراد جامعه بايد از امکانات برابر و خدمات رفاهی مناس��ب 

برخوردار باشند.

دبیرکل سازمان همکاری کشورهای 
اسالمی:

میراث فرهنگی اصفهان 
ثروت بزرگ جهانی است

 دبيركل س��ازمان همکاری كش��ورهای اس��المی از 
داشته ها و آثار تاريخی و ميراث فرهنگی ايران به ويژه 
اصفهان به عنوان ثروت بزرگ جهانی نامبرد و افزود: 
اين ثروت بزرگ نه تنها متعلق به مسلمانان بلکه متعلق 
به همه انسان هاست و ساير ملل دنيا بايد بااين سرمايه 

های معنوی آشنا و از آن بهره مند شوند.
 اياد امين مدنی در ديدار با استاندار اصفهان اظهار كرد: 
برای خلق اين آثار تاريخی و فرهنگی از فکر، فلسفه و 
هنر معماری بی بديل استفاده شده است و ديدن اين 

آثار، روح معنويت را در انسان ها تقويت می كند. 
وی افزود: به عنوان نمونه، پل خواجوی اصفهان، تنها 
يك پل ب��رای عبور از روی آب نيس��ت بلکه معماری 
اين سازه به گونه ای اس��ت كه ارتباط بين انسان، آب 
 و طبيعت را برقرار و روح انس��ان را برای اس��تفاده از 
نعمت های خال��ق هس��تی، متعالی م��ی كند. وی 
مديريت بر شهر اصفهان را افتخاری بزرگ دانست و 
افزود: معرفی آثار هنری و اسالمی می تواند انسان های 
بس��ياری را جذب كند و انتقال دهنده هنر، خالقيت 

های انسانی و تاثيرگذاری بر انسان ها باشد. 
دبيركل سازمان همکاری كشورهای اسالمی با اشاره 
به اينک��ه اصفهان در س��ال ۲۰۰۶ پايتخت فرهنگی 
جهان اسالم بوده است، تصريح كرد: اين شهر می تواند 
در سال ۲۰1۷ نيز به عنوان پايتخت گردشگری جهان 
 اسالم برگزيده شود. وی با اش��اره به اينکه شهرهای

 بيت المق��دس در س��ال ۲۰15 و قوني��ه تركيه در 
س��ال ۲۰1۶ به عنوان پايتخت گردش��گری جهان 
اس��الم برگزيده ش��ده اند، اف��زود: س��عی خواهيم 
كرد در س��ال ۲۰1۷ ميالدی، اصفه��ان را به عنوان 
پايتخت گردشگری جهان اسالم معرفی كنيم تا همه 
كشورهای اسالمی از مواهب فرهنگی اين سرمايه های 

غنی جهان اسالم بهره ببرند. 
 اي��اد امي��ن مدن��ی ب��ر حف��ظ آث��ار تاريخ��ی و 
فرهنگ��ی اصفه��ان تاكي��د ك��رد و گف��ت: اي��ن 
نگران��ی وج��ود دارد ك��ه توس��عه و مدرني��زه 
 ش��دن ش��هرها ب��ر باف��ت ه��ای غن��ی تاريخ��ی 
مکان های مختلف ايران از جمله اصفهان غلبه كند و 
اين سرمايه های گرانبها را مورد دستخوش خود قرار 
دهد. دبيركل س��ازمان همکاری كشورهای اسالمی 
در ادامه اين س��ازمان را يك تشکل سياسی دانست و 
تصريح كرد: كشورهای اسالمی از مشتركات زيادی 
برخوردارند و همين عامل موجب شده تااين كشورها 
با عنوان سازمان همکاری كشورهای اسالمی به دور 

هم جمع شوند.

 اين در حالی است 
که به صورت جدی 

اقدامی برای تکريم 
اين قشر از جامعه 
صورت نمی گیرد و 

بسیاری از مصوبات 
و وعده ها فقط روی 

کاغذ آورده می شود 
و تا به اجرا در آمدن 

اين نامه های امضا 
شده سال ها سپری 

می شود



يادداشت

توليد ريل  مترو و قطارهاي شهري 
در ذوب آهن اصفهان 

 در راستای تحقق هر چه سریعتر اهداف پروژه ملی تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان و با توجه به سیاست های اخیر كشور در 

خصوص توسعه خطوط قطار هاي شهری میسر شد .
مهدي نصر مدیر ارش��د مهندس��ي ذوب آهن اصفهان ضمن 
اعالم مطلب ف��وق گفت : فاز اجرایی عملی��ات خاكبرداری و 
فنداسیون نیز به صورت همزمان توسط پیمانکار داخلی و با 
نظارت مدیریت ارشد اجرایی توسعه  این شركت در حال اجرا 
بوده و درصد پیشرفت كل پروژه تا تاریخ 93/9/1 معادل 27/6 
درصد می باشد كه به لطف الهی به میزان 3 درصد هم نسبت 

به برنامه مصوب جلو مي باشد.

گوجه فرنگی به زير 2000 تومان 
می رسد

رییس را اتحادیه میوه و س��بزی گفت: عرض��ه گوجه فرنگی 
بندر عباس قیمت را به زیر 3000 تومان و عرضه گوجه فرنگی 
چابهار قیمت این محص��ول را به زی��ر 2000 تومان خواهد 
 رس��اند و این گوجه فرنگی چابهار اس��ت كه ب��ازار را تنظیم

 می كند.
حسین مهاجران رییس را اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت: 
سیب در سال گذشته به دلیل عدم عرضه به موقع در بازار به 
كیلویی 5000 تومان رس��ید ولی بعد از پاییز و ش��ب یلدا ما 
شاهد كاهش قیمت و رسیدن آن به كیلویی 1400 تا 1300 

تومان بودیم.
وی در ادامه اف��زود: عرضه گوجه فرنگی بن��در عباس قیمت 
را به زی��ر 3000 تومان و عرضه گوجه فرنگ��ی چابهار قیمت 
 این محصول را ب��ه زیر 2000 توم��ان خواهد رس��اند و این 
 گوج��ه فرنگ��ی چابه��ار اس��ت ك��ه ب��ازار را تنظی��م 

می كند.
مهاجران در خصوص قیمت نارنگی نیز اضافه كرد: با توجه به 
ادامه یافتن فصل برداشت نارنگی و سایر مركبات قیمت این 
محصول كه در حال حاضر كیلویی 5000 تومان است به زیر 

3000 تومان خواهد رسید.
وی در پای��ان ی��ادآور ش��د: میوه ش��ب یل��دا نیز ب��ه موقع 
ذخیره س��ازی ش��ده و ما مانند سال گذشته ش��اهد افزایش 

قیمت ها نخواهیم بود.

 افزايس قيمت نان نبايد باالتر از 
۳0 درصد باشد

معاون توس��عه و بازرگانی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
تاكید بر اینکه افزایش قیمت نان در هیچ استانی نباید باالتر 
از 30 درصد باشد، گفت: افزایش هزینه باعت تعطیلی برخی 

نانوایی های سنگکی شده بود.
 خسرو تاج اظهارداشت: در ش��رایط فعلی شکل مطلوبی در 
تولید و بازار گندم و نان مش��اهده نمی كنیم و این تصمیمی 
كه توسط هیات محترم وزیران انتخاب شد، تصمیمی از روی 
ناچاری بود،چرا كه امروزه مصرف كننده و تولیدكنندگان از 

آن چه كه اتفاق می افتد ناراضی هستند.
خس��رو تاج تصریح ك��رد: دولت نی��ز به دلیل ب��ودن قیمت 
تضمینی گندم كه در س��ال جاری به هزار و 50 تومان رسید 

هزینه سنگینی را متحمل شده است.

برگزاری مسابقات شبکه هوشمند 
انرژی ايران

نخس��تین دوره مس��ابقات دانش��جویی ش��بکه هوش��مند 
انرژی ای��ران با ه��دف شناس��ایی نخب��گان علم��ی و ارایه 
 ایده های ن��و، ام��روز در دانش��گاه صنعتی اصفه��ان برگزار

 می شود.
 این مسابقات با هدف گسترش نفوذ مفاهیم شبکه هوشمند 
انرژی در جامعه، آشنایی با مباحث عملی پیاده سازی شبکه 
هوش��مند انرژی و شناس��ایی ایده های نو در مفاهیم شبکه 

هوشمند انرژی برگزار خواهد شد.
در نخس��تین دوره این مس��ابقات، دانش��جویان تحصیالت 
تکمیلی رشته مهندسی برق از دانشگاه های تهران، صنعتی 
امیركبیر، ش��هید بهش��تی و صنعتی اصفهان در قالب شش 
تیم و در دو محور طراحی بهین��ه تولیدات پراكنده و طراحی 
برنامه  اندروید برای خانه هوشمند با یکدیگر به رقابت خواهند 

پرداخت.
این مس��ابقات با همکاری انجمن علمی ش��بکه هوش��مند 
انرژی ایران و توس��ط دانش��گاه صنعتی اصفه��ان، امروز در 
 دانش��کده مهندس��ی برق و كامپیوت��ر این دانش��گاه برگزار 

می شود.
ایج��اد قابلی��ت مدیریت غی��ر متمرك��ز و توزیع ش��ده در 
سیس��تم تأمین انرژی و كاهش ش��کنندگی و ارتقاء س��طح 
امنیت آن، هدف نهایی پیاده سازی ش��بکه هوشمند انرژی 
اس��ت كه از طری��ق افزایش س��طح كارآیی تأمی��ن انرژی و 
 كاهش وابس��تگی تأمین آن به منابع س��وخت فسیلی دنبال 

می شود.

کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شركت فوالد 
مباركه اصفهان گفت: ب��ا وجود اینکه تولیدات این ش��ركت 
 نسبت به س��ال های اولیه س��ه برابر ش��ده اما مصرف آب به

 23 میلیون متر مکعب كاهش یافته اس��ت. مصطفی اشتری 
اظهار كرد: بر اس��اس گزارش های منتشر ش��ده، 90 درصد 
منابع آبی كش��ور در بخش كش��اورزی، 6 درص��د در بخش 
 مص��ارف خانگ��ی و چهار درص��د در بخش صنع��ت مصرف 

می شود.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شركت فوالد 
مباركه اصفهان ب��ا بیان اینکه در ابت��دای بهره برداری از این 
شركت برای تولید 2.4 دهم میلیون تن ورق فوالدی مصرف 
40 میلیون مت��ر مکعب آب در س��ال پیش بینی ش��ده بود، 
گفت: مش��کالت و تبعات ناشی از خشکس��الی سبب شد كه 
 از همان ابتدا به دنبال راهکارهای��ی برای كاهش مصرف آب

 باشیم.

اخبار کوتاه

4
هشدار شدیدالحن وزارت کار به پیمانکاران

سیدحسن هفده تن معاون وزیر كار گفت: متعاقب صدور دستورالعمل شماره )35( روابط 
كار در دی ماه 1392 پذیرش قراردادهای كار سفید امضا و سایر اسناد مربوط به تسویه 
حس��اب كارگران كه به صورت سفید امضا تهیه شده باش��د، به عنوان ادله اثبات ادعای 
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قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر 
تاكید كرد: برنامه این است كه تا پایان سال 1393، بالغ 
بر 700 هزار واحد مسکونی را آماده تحویل داشته باشیم 
وبرای فروش اقساطی 700 هزار واحد هم تا پایان امسال 
اقدام فوری و عاجل ص��ورت م��ی گیرد.احمد اصغری 
مهرآبادی ، با بیان این كه رقم��ی بالغ بر 4200 میلیارد 
تومان اقس��اط را از م��ردم وصول كرده ای��م گفت: یک 
میلیون وسیصد و شش هزار واحد فروش اقساطی شان 
انجام شده است.قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر در 
ادامه گفت: در حال حاضر یک میلیون و سیصد و شش 
 هزار واحد فروش اقساطی شده اند كه در حال پرداخت

 اقساط شان به بانک هستند.وی با بیان این كه سه سال 
از بانک مركزی تنفس گرفته شده است تا طی این سه 
سال تمامی اقساط وصول ش��ده برای تکمیل پروژه ها 
جهت تحوی��ل به متقاضی��ان پرداخت ش��ود و این در 
حالیست كه 18 ماه از آن مهلت گذش��ته است و فقط 
18 ماه باقی مانده است لذا در پرداخت تسهیالت بانکی 
باید سرعت داده ش��ود.وی با بیان این كه در بسیاری از 
مواقع پروژه ها تکمیل نشده، تصریح كرد: برای اتمام و 
تکمیل پروژه های مس��کن مهر اعتب��ارات كافی وجود 
نداشته است ،از متقاضیان بانک مركزی برای تسریع در 

اتمام،تکمیل و تحویل واحدها، تقاضای همکاری و واریز 
مبالغ مورد نیاز را داریم.

بررس��ي هاي میداني خبرآنالین نش��ان مي دهد بازار 
در ركود مطلق قرار دارد. براین اس��اس به گفته برخي 
مش��اوران امالک تعداد، تماس هاي تلفني براي اجاره 
خانه به ازاي هر كادر آگهي در روزنامه ها به سه تماس 
 كاهش یافته است. یکي از مش��اوران امالک مي گوید:

» براي هر كادر آگهي اجاره خانه متوس��ط س��ه تماس 
داریم كه هر س��ه تماس ه��م یا از هم��کاران خودمان 
هستند یا اینکه قصد دارند براي سایت ها آگهي را فایل 
 كنند.« یکي از اعض��اي اتحادیه مش��اوران امالک نیز

 مي گوید:» بازار در ركود مطلق است. دو سال قبل كه 
روند افزایش قیمت ها آغاز ش��د، برخي از مردم نگران 
ش��دند كه دیگر نتوانند خان��ه دار ش��وند و بنابراین به 
هر زحمتي بود اقدام به خرید م��ي كردند ولي در حال 
حاضر این گ��روه هم در بازار حضور ج��دي ندارند.« به 
باور تحلیلگران بازار وضعیت بازار مسکن طي ماه هاي 
آینده و حداقل تا فصل بهار به همین شکل باقي مي ماند 

چراكه هنوز نشانه هاي رونق در بازار دیده نشده است.
 حس��ام عقباي رییس اتحادی��ه مش��اوران امالک نیز 
پیش بیني كرده است كه وضعیت بازار مسکن تا تیرماه 

س��ال آینده به همین ش��کل باقي بماند و حداقل رشد 
قیمتي در بازار رخ ندهد. او مي گوید:» با س��یر كاهش 
تورم كه در س��ال 93 در كشور آغاز ش��ده و ادامه دارد، 
پیش بینی می شود تا تیرماه سال آینده، ثبات قیمت ها 
در بازار مسکن ادامه داشته باشد و پس از آن نیز احتمال 
هر گونه سونامی قیمت مسکن در نتیجه موفقیت آمیز 
بودن مذاكرات سیاسی را رد می كنم. البته این درحالی 
است كه روند رشد قیمت نس��بت به سال های گذشته 
كند بود. چراكه متوس��ط قیمت مس��کن در سال91 با 
جهش 31.7درص��دی از یک میلیون و440هزار تومان 
در س��ال 1390 ب��ه یک میلیون و897ه��زار تومان در 

سال91 رسید.
با این وجود بررس��ي ها نش��ان می دهد  ط��ي پنج ماه 
نخست س��ال جاري روند صدور پروانه هاي ساختماني 
35 درصد كاهش یافته است. پیش از این نیز اعالم شده 
بود كه 40 درصد پروانه هاي ساختماني صادر شده در 
سال 1392 به مرحله ساخت نرسیده اند. از سوي دیگر 
سرمایه گذاري در بخش مسکن مسکوني تنها 8 درصد 
رشد داشته است. همگي آمارها تایید مي كند وضعیت 
بازار به س��مت مطلوبي نمي رود چراكه هفته گذشته و 
پس از یک دوره افزایش حتي قیم��ت اوراق حق تقدم 
خرید وام مس��کن نیز در فراب��ورس 3.6 درصد كاهش 
پیدا كرد. در »نماگر ش��ماره 76 بانک مركزی« نش��ان 
داده شده: در فصل بهار امسال دو شاخص اصلی تورم در 
صنعت ساختمانی به روند نزولی خود كه از ابتدای سال 
92 آغاز شده، ادامه داده اند. بر این اساس، برای نخستین 
بار در 10 فصل اخیر، شاخص تورم نقطه به نقطه »بهای 
تولیدكننده مصالح س��اختمانی« منفی شده است و با 
ثبت رقم 516.2، معادل 0.2 درصد پایین تر از بهار 92 
قرار گرفته است. این شاخص از نقطه اوج خود در پاییز 
91 )68.5 درصد( طی ش��ش فصل پیاپ��ی نزولی بوده 
و زمستان پارس��ال هم تنها 2.9 درصد رشد نسبت به 
زمستان 91 را به ثبت رسانده بود. البته شاخص »بهاي 
خدمات س��اختماني« هم بناي كاهش قیمت گذاشت 
و از 46 درص��د در بهار 92 به 22.7 درص��د در بهار 93 
رسیده است. در كنار این آمارها، هفته گذشته، معاونت 
مسکن وزارت راه وشهرسازی با انتش��ار نتایج آماری از 
اوضاع كشوری مسکن، متوس��ط قیمت آپارتمان های 
معامله شده در 31 ش��هر اصلی در نیمه اول سال93 را 
منتش��ر كرد. براس��اس این اطالعات، در شش ماه اول 
س��ال 93، پایتخت به آرامش و ثبات نس��بي رسیده و 
حتي در مقایس��ه با سایر ش��هرهای اصلی كشور مراكز 
استان هاركورد »كمترین رشد قیمت« را هم در اختیار 
گرفته اس��ت. این در حالي اس��ت ك��ه میانگین قیمت 

مس��کن هاي پایتخت، س��ال 92، 30 درص��د افزایش 
پیدا كرده بود و حتي س��ال 91، تجربه 50 درصد رشد 

را داشته است.
طبق آمار معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی، قیمت 
مسکن در شهر تهران طی نیمه اول امسال، معادل 4.8 
درصد نسبت به متوسط س��ال 92 افزایش پیدا كرده، 
در حالی كه متوس��ط قیم��ت كش��وری در این مدت، 
12.4 درصد رش��د داشته اس��ت. همین طور در مقابل 
تهران، ش��هركرد مركز اس��تان چهارمحال و بختیاری، 

بیش��ترین ن��رخ رش��د 
قیمت در بازار مس��کن 
را تجربه ك��رده طوری 
كه ارزش خانه هایی كه 
در نیمه اول امس��ال در 
این شهر، معامله شدند 
31.9 درص��د نس��بت 
ب��ه میانگین  س��ال92، 
افزایش قیمت داشته اند. 
بع��د از ش��هركرد، رتبه 
دوم ب��ه بندرعب��اس با 
رشد قیمت 29.6 درصد 

رسیده است.
همی��ن طور براس��اس 
گزارش معاونت مسکن 

وزارت راه وشهرسازی، تهران، اصفهان، شیراز، همدان 
و اراک پنج شهر گران به لحاظ بیشترین قیمت مسکن 
در كشور هستند. در مقابل آنها هم ارزان ترین شهرها، 
ایالم، بیرجند، خرم آباد، یاس��وج و زاه��دان قرار دارند.

براس��اس اطالعات معاون��ت مس��کن، میانگین قیمت 
آپارتمان در كل كشور از متری 2.5 میلیون در  سال92 
به 2.8 میلیون در نیمه اول93 رسیده كه 12.4 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. این میزان رش��د در مقایسه با 
افزایش 31.7 درصدی قیمت در سال  92، بیانگر »افت 
شتاب قیمت مسکن در سطح كشور در سال93« است.

در صورت��ي كه وضعیت بازار مس��کن به همین ش��کل 
باقي بماند، احتمال انتقال س��رمایه انبوه سازان از این 
 صنعت به بازارهاي دیگر وجود دارد. كارشناساني مانند

 بیت اهلل ستاریان و مهدي تقوي اقتصاددان براین باورند 
كه با توجه به وضعیت قدرت خرید ش��هروندان، امکان 
بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد. در حال حاضر 
 22 درص��د جمعیت ایران را اجاره نش��ین ها تش��کیل

گ��روه  ای��ن  اس��اس  برای��ن  دهن��د.  م��ي   
 حداق��ل ب��ه عن��وان متقاضی��ان ب��ازار ب��ه ش��مار 

مي آیند.

توافق بانک مرکزی برای اقساط مسکن مهر

خانه نه گران می شود؛ نه  مشتری پیدا می کند

جانشين پروری در 
اقتصاد ضروری است

کوکاکوال  نوشابه شير 
روانه بازار می کند

خسرو كس��اییان با اشاره به توانمندی های اس��تان اصفهان اظهار 
كرد: این استان با دارا بودن هشت هزار واحد صنعتی همواره جایگاه 

ویژه ای در صنعت كشور دارد.
وی در ادامه با اش��اره به وضعیت بنگاه های اقتصادی استان یادآور 
شد: بنگاه های اقتصادی برای این كه چندین نسل بتوانند در عرصه 
تجارت فعالیت كنند باید جانشین پروری را به عنوان یک اصل مهم 
و ضروری مورد توجه قرار دهند.وی افزود: دولت به بخش خصوصی 
بدهکاری بس��یاری دارد و این در حالی است كه بسیاری از فعاالن 
اقتصادی در حال ورشکست شدن هستند و الزم است دولت اهتمام 
ویژه ای در ارتباط با همکاری با صنایع و فعاالن اقتصادی داشته باشد 

تا این گونه مشکالت پایان یابد.

 به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن، ش��ركت آمریکایی كوكاكوال آماده 
می شود به زودی محصول جدید خود برگرفته از شیر را با نام »میلکا كوال« 
وارد بازار كند.این ش��ركت می گوید این محصولش انقالب جدیدی را در 
جهان نوشابه های گازدار ایجاد می كند.قرار است این محصول در ماه آینده 
میالدی به بازارهای آمریکا بیاید. همچنین قیمت این محصول جدید دو 
برابر شیر عادی است اما محصول جدید دارای 50 درصد پروتئین بیشتر، 30 
درصد شکر كمتر و دارای طعم بهتری است.آمارهای موجود نشان می دهد 
میزان خرید شیر در بازارهای آمریکا در 10 سال اخیر، با كاهش 8 درصدی 

همراه بوده است. همزمان نیمی از افراد بالغ در آمریکا شیر نمی خورند.
هنوز زمان مشخصی برای تولید و توزیع جهانی این محصول جدید كوكاكوال 

اعالم نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران از كاهش حدود 30 درصدی 
تولید زعفران در س��ال جاری خبر داد و گفت: قیمت 
زعفران با افزایش یک میلیون تومانی به كیلویی حدود 
پنج میلیون و 500 هزار تومان رسیده و دالالن در این 
شرایط كه مسئوالن برنامه ای برای تنظیم بازار تولید و 
صادرات زعفران ندارند، برای این محصول نرخ تعیین 
می كنند.فرش��ید منوچهری ، اظهار كرد: امس��ال به 
دلیل كاهش میزان گل دهی زعفران ناشی از شرایط 
جوی حدود 30 درصد كاهش تولید خواهیم داشت؛ 
به گونه ای كه ساالنه حدود 250 تن زعفران در كشور 
تولید می شود كه به نظر می رسد این میزان امسال به 
حدود 180 تن كاهش یابد.وی با بیان این كه افزایش 
قیمت زعف��ران در راس��تای كاهش تولی��د آن قابل 
پیش بینی است، افزود: در حال حاضر قیمت زعفران 
با افزایش حدود یک میلیون تومانی به كیلویی حدود 
پنج میلیون و 500 هزار تومان رسیده كه البته دالالن 
در این شرایط كه مسئوالن برنامه ای برای تنظیم بازار 
تولید و صادرات زعفران ندارند، برای این محصول نرخ 
تعیین می كنند و محصول خریداری شده از كشاورزان 
را به امید آنکه بتوانند حدود یک میلیون تومان گران تر 

بفروشند در انبارهای خود نگه می دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
در شرایط كنونی خودروس��ازان باید به جای اعتراض به 
اصالح ساختار خود بپردازند، بحث قیمت خودرو بحثی 
است كه هر س��ال از آن صحبت شده اس��ت. حمیدرضا 
فوالدگر اظهار كرد: تا زمانی كه اقتص��اد ما قدرت و توان 
رقابت نداشته باشد و روی كیفیت تولیدات داخلی تکیه و 
تاكید نکنیم مشکالت ما در عرصه اقتصادی حل نخواهد 
ش��د.وی در ارتباط با الیحه حمایت از تولی��د نیز افزود: 
متاس��فانه این طرح نیز گاهی با وقفه هایی اجرا شده و از 
جمله دالیل ایجاد این وقفه را می توان در نوسانات قیمت 
ارز و اعمال تحریم ها دانست.وی به صنعت خودروسازی 
نیز اش��اره و اعالم كرد: یکی از وظایف ش��ورای رقابت به 
موجب فصل نهم قانون اجرای اص��ل 44، تعیین قیمت 
خودرو است.وی تاكید كرد: وظیفه ش��ورای رقابت رویه 
قیمت گذاری در شرایط انحصار است، البته طبیعی است 
كه خودروسازان هم نظرات مخالفی داشته باشنددر شرایط 
كنونی خودروسازان باید به جای اعتراض به اصالح ساختار 
خود بپردازند، بحث قیمت خودرو بحثی است كه هر سال 
از آن صحبت شده است و تا شرایط رقابتی ایجاد نشود و 
اصالح س��اختاری صورت نگیرد و قیمت خود را در بازار 

عرضه و تقاضا نشان ندهد، همچنان ادامه دارد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت از طرح جدید وزارت صنعت 
برای اختصاص كارت س��وخت هوش��مند به واحدهای 

تولیدی از محل یارانه بخش تولید خبر داد.
آرمان خالقی اظهار داشت: طرحی در وزارت صنعت مطرح 
اس��ت كه براس��اس آن، از محل یارانه بخش تولید كارت 
سوخت هوشمند به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد 
یافت.وی با بیان اینکه هنوز جزییات تخصیص اعتبار این 
كارت مشخص نشده است، گفت: پیشنهاد ما این است كه 
این كارت به واحدهایی اختصاص یابد كه در جهت اصالح 
ساختار مصرف انرژی اقدام كرده اند و یا قصد دارند برای 

این كار اقدام كنند.
خالقی تصریح كرد: درخواست ما این است منابع حاصل 
از یارانه بابت اصالح س��اختار كارخانه ها در جهت بهبود 
مصرف انرژی پرداخت شود و برای واحدهایی كه نسبت به 
اصالح مصرف انرژی اقدام كرده اند نیز با اختصاص كارت 
سوخت هوش��مند امکان پرداخت هزینه انرژی مصرفی 
فراهم شود.وی با بیان اینکه این طرح توسط وزارت صنعت 
در حال پیگیری است، گفت: همچنین دولت برنامه هایی 
برای اس��تفاده از مناب��ع ریالی صندوق توس��عه ملی در 
جهت پرداخت یارانه سود تسهیالت دارد تا از این طریق، 

تسهیالت ارزان قیمت به تولیدكنندگان اختصاص یابد.

متوسط هزینه ساالنه هر خانوار شهری در سال 1392 
نسبت به سال 1391، 25.4 درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعالم مركز آمار ایران متوسط هزینه ساالنه هر 
خانوار شهری در سال 1392، 20 میلیون و 598 هزار و 
200 تومان بوده است و با توجه به این كه این هزینه در 
سال 1391 برابر 16 میلیون و 428 هزار و صد تومان 
برآورد شده است میزان هزینه های ساالنه یک خانوار 
شهری در سال 1392 نسبت به سال پیش از آن 25.4 
درصد افزایش یافته است.براساس این گزارش در سال 
گذشته متوس��ط هزینه خوراكی و دخانی ساالنه هر 
خانوار ش��هری پنج میلیون و 495 هزار و 300 تومان 
بوده است كه نسبت به سال پیش از آن 23.3 درصد 
رشد را نش��ان می دهد.همچنین متوسط هزینه های 
غیر خوراكی هر خانوار شهری در سال 1392 نیز 15 
میلیون و 102 هزار و 900 تومان بوده است كه نسبت 
به سال پیش از آن با افزایش 26.2 درصدی روبرو بوده 
است.بر اس��اس این گزارش بیشترین متوسط درآمد 
ساالنه یک خانوار شهری در س��ال 1392 مربوط به 
استان تهران با 28 میلیون و 599 هزار تومان و كمترین 
آن مربوط به استان مركزی با 14 میلیون و 513 هزار و 

600 تومان بوده است.

صنعت خودرو  انرژیطالی سرخ سبد هزینه 

توليد کاهش يافت، 
زعفران قيمت گرفت

خودروسازان به اصالح 
ساختار خود  بپردازند

اختصاص کارت سوخت 
هوشمند به صنايع

افزايش 25 درصدی 
هزينه هر خانوار شهری
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کارشناسان  براين 
باورند که با توجه 
به وضعيت قدرت 
خريد شهروندان، 

امکان بهبود 
وضعيت بازار 

مسکن وجود ندارد



یادداشت هفت  فرزاد فرزین به جای »مرتضی پاشایی« در کانادا خواند
آخرین کنسرت مرتضی پاشایی با اجرای فرزاد فرزین در کانادا برگزار شد.

 این کنسرت شنبه شب در سالن مجلل john basset teather در تورنتو با استقبال عالقمندان 
مرتضی پاشایی و فرزاد فرزین برگزار شد و مصطفی پاشایی به نمایندگی از خانواده پاشایی خود 

را به این برنامه رساند.
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با حضور »کیتارو« آهنگس��از مط��رح و اعجوبه ژاپن در 
ایران، برگزاری کنس��رت در ای��ران وارد فاز جدید خود 
شد و احتمال حضور ستارگان موسیقی جهان در ایران 
افزایش یافت و کار به جایی رس��ید ک��ه علی چراغعلی 
مدیر برگزاری کنس��رت های خارجی در ای��ران و پیروز 
ارجمندرییس دفتر موسیقی به برگزاری کنسرت یانی 
در ایران تاکید کردند و از ارسال پاسپورت و مدارک الزم 

گروه 42 نفره یانی به ایران خبر دادند. 
 

حال با توجه به حضور »کیتارو« در ایران و گمانه زنی ها 
برای برگزاری کنس��رت یان��ی بر آن آمدیم ت��ا به دیگر 
س��تارگانی که برگزاری کنس��رت در ایران را در برنامه 
خود  دارند، بپردازیم. ستارگانی چون »ولدوس« و »ژان 

میشل ژار«. 
در ابتدا بد نیست که از »یانی«س��تاره ای که این روزها 
بیش��تر نامش نقل مجالس است س��خن بگوییم؛ »یانی 
کریسو هالیس« متولد 14 نوامبر 1954 در شهر کاالماتا 
یونان اس��ت و دوران کودکی اش را در این ش��هر زیبا و 
کوهستانی زندگی کرده است. فلیستا و سویتری مادر و 

پدر یانی هستند که هر دو یونانی االصل هستند. 
عالقه وافر یانی به مادر و سرزمینش موجب این شد که 

قطعات بسیاری را با نام آن ها بسازد. 
یانی در 14 سالگی به سراغ ورزش شنا رفت و توانست در 
آن رکوردی ملی برای کشورش رقم بزند و تالش بسیاری 
برای رسیدن به رقابت های المپیک کرد،  اما گویی تقدیر 
یانی با سفرش به آمریکا و تحصیل در رشته  روانشناسی 
در دانشگاه مینسوتا مشهورترین دانشگاه روان شناسی 

تغییر کرد. 
اما گویی ورزش ش��نا و رشته روانشناس��ی تقدیر یانی 
نبودند، زیرا با پایان تحصیالت، یانی به یک گروه محلی 

راک به نام کاملئون به عنوان نوازنده کیبورد پیوس��ت. 
پس از آن کس��ی نمی داند چه اتفاقی برای یانی افتاد اما 
او اکنون صاحب یک استودیوی ش��خصی است و بیش 
از 75 میلیون نس��خه از آلبوم های وی در دنیا به فروش 

رفته است. 
 یان��ی نیز مانن��د »کیتارو« ق��ادر به خواندن و نوش��تن

 س��اده ترین نت های موسیقی هم نیس��ت اما با تبحری 
خاص ساخته های خود را با روش مخصوص و رسم الخط 

ابداعی خود می نگارد. 

 

او به عنوان موس��یقیدانی مس��تقل با عقای��د و تفکری 
منحصر به فرد،  اکنون به یک افس��انه زنده و بزرگترین 

موسیقیدان حال حاضر جهان تبدیل شده است. 
 

یانی تا به حال موسیقی به سبک مذهبی  ارایه نداده اما 
اعتقاد دارد در سال های اخیر جز موسیقی »محمد رسول 
اهلل«،»عیسی مسیح«، »دکتر ژیواگو«، »گاندی« و چند 

اثر دیگر قطعه ای جالب توجه نشنیده است. 
یانی س��ال ها پیش با ش��هرداد روحانی نی��ز همکاری 
داشت و با استفاده از دانش و تجربه او، یکی از زیباترین 
کنس��رت هاش را در ش��هر آکروپولیس یونان با رهبری 

روحانی برگزار کرد. 
به عقیده کارشناس��ان و طرفداران موس��یقی، یانی در 
س��ال های اخیر نس��بت به دهه نود افت داشته، هرچند 
که این سیر نزولی آن قدر محسوس نبوده است. یانی در 
سال 2013 آخرین آلبوم خود را با عنوان »الهام« منتشر 
کرد که یک آلبوم تمام کالس��یک و با حضور س��تارگان 

اپرای جهان است. 
یانی درباره ای��ن آلبوم می گوید: این آلب��وم درباره تمام 
عش��ق های زندگی من اس��ت! در مورد از دست ندادن 
ایمان در انسانیت و توانایی باور نکردنی  ما برای غلبه بر 
هر چیزی که باید با آن مبارزه کنیم. این آلبوم همچنین 
درباره  قوه تخیل، خالقیت، عش��ق، مهربانی، بخشایش، 
صداقت، پدر و مادر، کشور، صلح، وحدت و اعتقاد و ایمان 

به آینده ما است. این همه امکان پذیر است. 
حال به دو خواننده  دیگری می پردازیم که احتمال دارد 
آن ها نیز در برنامه کاری خود برگزاری کنسرت در ایران 

را داشته باشند؛ یکی از آن ها»آکاروی ولدوس« است. 
  

»ولدوس« پیانیس��ت مطرح روس��ی در سال 1972 در 
لینگ��راد به دنی��ا آم��د. »ولدوس«زیر نظر پ��در و مادر 
موزیس��ین آم��وزش موس��یقی دی��د و در رش��ته صدا 

تحصیالت خود را ادامه داد. 
 

وی از سن هشت س��الگی ش��روع به آموزش و نواختن 
موس��یقی کرد و تحصیالت خود را در کنسرواتوار سن 
پترزبورگ آغاز و در کنس��رواتوار مس��کو زیر نظر گالیتا 

اگیازاروف ادامه دارد. 
از ولدوس به عنوان جانش��ین برای پیانسیت افسانه ای 
والدیمیر نام برده می ش��ود. او با کمتر از ده سال حضور 
در صحنه نوازندگی پیانو، مخاطبان بسیاری در سراسر 

جهان به دست آورد. 
 وی به معن��ای واقعی با پیانو ش��عبده ب��ازی می کند و 
منتقدان و مخاطبان موس��یقی، وی را ب��ه عنوان نابغه 
پیانو می شناس��ند. »ولدوس« با برخ��ی از بزرگ ترین 
ارکستر های مش��هور جهان چون ارکستر فیالرمونیک 
برلین، ارکستر فالرمونیک وین،  ارکستر سمفونیک سان 
فرانسیسکو، ارکس��تر نیویورک، ارکستر لندن و ارکستر 
فیالرمونیک روتردام و با برخی از رهبران بزرگ ارکستر 
دنیا چون والدیمیر اشکنازی، زوبین مهتا، جیمز لوین، 
سمبی اوزاوا، الرنس فاستر، دیوید زیمن و مایکل توماس 
کار کرده است.  او مشهور است به اجرای قطعات سنگین 

از سرگئی راخمانینف و فرانتس لیست. 
 »ژان میشل آندره زار« نیز از موسیقیدانانی 

است که شاید به ایران سفر کند

»ژان میشل زار« سفیر یونسکو متولد 24 اوت 1948 در 
ش��هر لیون فرانس��ه و یک��ی از پیش��تازان موس��یقی 
الکترونیک، عصر نو، امینت و سینت پاپ به شمار می رود. 
 کنس��رت های وی به دلیل نور پردازی ه��ای حرفه ای، 
آتش ب��ازی و نمایش لیزری دارای طرفداران بس��یاری 
است.  آلبوم اکسیژن وی که دارای شهرت جهانی است، 
در سال 1976 منتش��ر شد و بدون ش��ک از مهم ترین 
کارهای وی به شمار می رود. ژان میشل زار تا کنون بیش 
از 80 میلیون تک آهنگ در سرتاسر جهان فروخته است. 
وی چندین رکورد پر مخاطب ترین کنس��رت جهان را 
به نام خود ثبت کرده اس��ت. در کن��ار حضور »کیتارو« 
و برگزاری کنس��رت در تاالر وزارت کشور و رایزنی های 
حضور یانی و اجرای کنسرت در تهران یا کیش و همین 
طور حضور آکادمی» “ولدوس« و »ژان میشل زار«باید 
به حضور س��تارگان دیگری چون »ریچارد کالیدرمن« 

و »ونجلیس« در ایران و برگزاری کنسرت امید بست. 

آیا »یانی«، » ژان میشل« و »ولدوس« در ایران کنسرت اجرا می کنند

ستارگان موسیقی جهان به ایران می آ یند 

کشف آب راه صفوی در ایستگاه مترو 
میدان امام حسین)ع( 

مسئول باستان شناس��ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان اصفهان از کش��ف یک آب راه صفوی در زیر 
ایس��تگاه مترو میدان امام حس��ین )ع( خبر داد.علم��دار علیان 
اظهار کرد: ای��ن آب راه به هنگام حفاری های مربوط به ایس��تگاه 
امام حسین )ع( کشف شده اس��ت.وی درباره مشخصات فیزیکی 
س��ازه کش��ف ش��ده در این آب راه افزود:  این آب راه بدنه آجری 
 به همراه س��اروج داش��ته و در آن قطعات س��نگی ب��ه کار رفته

 است.
مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان از اتمام عملیات باستان شناسی در این 
محل خبر داد و گفت: مشخصات سازه کشف شده و نتایج عملیات 
باستان شناسی برای اظهار نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی به تهران 

منتقل شده است.
 افتتاح انجمن ادبی کودکان در دهاقان

 رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان از افتتاح 
انجمن ادبی کودکان در این شهرس��تان خبر داد. ولی اهلل توکلی 
اظهار کرد: افتت��اح انجمن ادبی ک��ودکان در این شهرس��تان از 
برنامه های آتی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود.وی افزود: 
دغدغه فرهنگی و نیاز به رشد فرهنگی در سطح شهرستان نگاهی 
تازه نسبت به مس��ایل ادبی را ایجاب می کند و کودکان باید سهم 
ویژه ای در این نگاه و برنامه ریزی فرهنگی نوین داش��ته باش��ند. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان ادامه داد: 
در شهرس��تان دهاقان س��ه انجمن ادبی ققنوس، اقاقیا و اندیشه 
فعالیت مستمر و پویا دارند که عمده فعالیت آنها مختص به اعضای 

جوان و بزرگسال است.

سینمایی »ثاراهلل« پیش تولید شد 
مجتبی فرآورده کارگردان فیلم سینمایی »ثاراهلل« از آغاز رسمی 
پیش تولید این اثر سینمایی مذهبی-تاریخی با محوریت حرکت 
کاروان حضرت سیدالشهدا )ع( از مکه به س��مت کربال خبر داد. 
مجتبی فرآورده کارگردان فیلم س��ینمایی »ثاراهلل« درباره زمان 
آغاز این پروژه س��ینمایی مذهبی-تاریخی گرف��ت: پیش تولید 
 رسمی این فیلم چندی است که آغاز شده و کماکان ادامه خواهد

 داشت.وی با اش��اره به داستان فیلم س��ینمایی »ثاراهلل«، تاکید 
کرد: این اثر سینمایی مقطعی از حرکت کاروان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( از مکه به سمت دش��ت کربال را به تصویر می کشد.

فرآورده گفت: طی برنامه ریزی های ص��ورت گرفته فیلمبرداری 
فیلم س��ینمایی »ثاراهلل« تماما در مناطق مختلف کشورمان طی 
مدت 9 ماه انجام خواهد شد.وی درباره انتخاب بازیگران و عوامل 
 این فیلم تاکید کرد: در حال حاضر در شرف انتخاب بازیگر و عوامل

 هستیم.فرآورده اظهار داشت: به امید خدا و لطف ائمه معصومین 
)ع( و طبق برنامه ریزی های ما فیلم سینمایی »ثاراهلل« پائیز سال 

95 با اتمام تمامی مراحل فنی آماده نمایش خواهد شد.                  روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
9/177 شماره: 139360302028001008-1393/08/25 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
برابر رای شماره 139360302028000911  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 اصغر صافی نجف آبادی فرزند احمد به شماره شناسنامه 438 صادره 
از اصفهان در یک باب خانه به مساحت 1458/62 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
85-اصلی واقع در مزرعه پردز بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری به صورت 
عادی خریداری از مالک رسمی آقای حسین اسالمی مشکنانی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
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:93/09/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/27
م الف:24203 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

تغییرات 
تولیدی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی   93/8/27-103/93/1487 شماره:   9/234
کشاورزی گلستان سبز وزوان ثبت شده به شماره 305 و شناسه ملی 14000066458 
العاده و مجمع عمومی عادی و هیات مدیره  برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق 
مورخ 93/7/17 که طی نامه های شماره 20479و20480مورخ 93/8/20 اداره تعاون 
اتخاذ  ذیل  میمه واصل شده تصمیمات  اجتماعی شهرستان شاهین شهر  رفاه  و  کار 
گردیده است: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 33 تبصره مورد تصویب 
و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و ماده 22 اساسنامه مبنی بر کاهش اعضای اصلی 
 1392 سال  به  منتهی  مالی  ترازنامه  گردید.  مصوب  نفر   5 به  نفر   7 از  مدیره  هیات 
خاکساریان  رضا  آقایان  رسید.  تصویب  به  زیان شرکت  و  عملکرد سود  بر  مشتمل 
سمت  به  یوسفزاد  علیجان  و  احقاقی  قربانعلی  و  فتاح  محمد  و  عکاف  غالمرضا  و 
اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان حسنعلی خادمعلی و عباسعلی دوستعلی و حسن 
مومنی وزوانی به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال و آقایان 
اصلی  بازرسان  به سمت  دوستی  اکبر  علی  میرزا  و  فهیمی  و حسن  حاتمی  علیرضا 
تعیین  برای مدت یک سال  علی البدل شرکت  بازرس  به سمت  نوریانی  آقای محمد  و 
از بین خود آقای رضا خاکساریان شماره ملی 6229848325  گردیدند. هیات مدیره 
کدپستی 8354113486 را به سمت رئیس هیات مدیره و غالمرضا عکاف شماره ملی 
و محمد  مدیره  هیات  رئیس  نایب  به سمت  را  کدپستی 8354139131   6229851156
فتاح شماره ملی 6229837862 کدپستی 8354134651 را به سمت منشی هیات مدیره 
مدیرعامل  سمت  به  فتاح  محمد  آقای  مدیره  هیات  تصویب  با  ضمنًا  نمودند  انتخاب 
اسناد  و  چکها  شد  مقرر  نمود.  اعالم  را  خود  قبولی  و  سال  دو  مدت  برای  شرکت 
تعهدآور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با امضای آقای محمد فتاح )مدیرعامل( 
غیاب  در  و  معتبر  شرکت  مهر  با  مدیره(  هیات  )رئیس  خاکساریان  رضا  آقای  و 
داشت  امضا خواهد  رئیس( حق  )نایب  آقای غالمرضا عکاف  آقای رضا خاکساریان 
الف:24500  بود.م  خواهد  معتبر  شرکت  مهر  و  مدیرعامل  امضای  با  عادی  اوراق   و 

حمیدرضا نوروز مسئول ثبت شرکت های میمه 
ابالغ اجراییه 

حل  شوراهای  احکام  اجرای  تامین   416/93 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   9/284
شعبه  از  صادره   93/9/9-1171 شماره  قرار  مفاد  حسب  لنجان  شهرستان  اختالف 
تامین مبلغ1/649/000 تومان در حق  به  بابایی محکوم  نوزدهم حقوقی خوانده زهرا 
خواهان مرتضی محمدی گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور 
مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام 

می گردد.م الف: 647 شعبه نوزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/285 در خصوص پرونده کالسه 93-496 خواهان سعید عابدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت طیبه سکوند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/22 
ساعت 5عصر 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 اصفهان –شعبه 22 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:24253 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/286 در خصوص پرونده کالسه 93-441 خواهان علیرضا زارعان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به طرفیت مرتضی ایوبی پژوه تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 93/10/20 ساعت 15/30عصر تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:24254 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

گستر  مهر  دامنیه  شرکت  خواهان   1228-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/287
سپاهان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به طرفیت عباس خوژندی 
گردیده  تعیین   10 ساعت   93/10/28 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف:24259 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/288 در خصوص پرونده کالسه 93-1229 خواهان شرکت دامنیه مهر گستر سپاهان 
تقدیم  به طرفیت عباس خوژندی  میلیون ریال  مبلغ چهل  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/28 ساعت 10/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24260 شعبه32حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  بخشی  مرضیه  خواهان   1242/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/289
مبنی بر مطالبه به طرفیت جهان بخش درخشان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11/30صبح  ساعت   93/10/22 مورخ 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:24262   حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

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

دادخواستی  فرد  پرونده کالسه 1427/93 خواهان حامد مطیعی  9/290 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اشکان کیوانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 93/10/24 ساعت 8/30 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  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:24283 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/291 در خصوص پرونده کالسه 1183/93ش11 خواهان سید محمدباقر محمدی با 
وکالت آقای محمدجواد امینی دادخواستی مبنی بر استرداد به طرفیت علیرضا موثقی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/10/22 ساعت 8/30صبح 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
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 
اتخاذ می شود.م الف:24284  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/292 شماره ابالغیه: 9310100354405706 شماره پرونده: 9209980359700601 
فرزند محمدحسن  بینائی  آقای رمضان  اینکه  به  نظر  بایگانی شعبه: 930990  شماره 
تقدیم  و جعل  اوراق مجعول  از  استفاده  بر  دایر  پور حاجی  زهرا  علیه خانم  شکایتی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 118 ارجاع و به کالسه 
9209980359700601 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/27 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
مقررات رسیدگی  رسیدگی حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
عمومی  دادگاه   118 شعبه  مدیردفتر  حسینی  آمد.م الف:24303  خواهد  عمل  به  غیابی 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

 9/293 کالسه پرونده: 926/93 شماره دادنامه: 1318-93/8/3 مرجع رسیدگی: شعبه ششم
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجید کاله دوزان فرزند حسین نشانی: اصفهان 
– خ بزرگمهر – چهارراه هشت بهشت – کوچه پاکوشک – نبش بن بست الهام – سمت 
چپ – پالک137- طبقه3 خوانده: شرکت یکتا گسترش سپاهان به مدیریت عاملی محمد 
رضوانی نشانی: هشت بهشت غربی –ساختمان نقش جهان – طبقه3 خواسته: مطالبه 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای مجید کاله دوزان فرزند حسین به طرفیت شرکت یکتا گسترش سپاهان 
یک  وجه  ریال  میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضوانی(  محمد  مدیرعاملی  )به 
به  گلزار  خ  شعبه  صادرت  بانک  عهده  به   92/9/25 مورخه   204924 شماره  به  چک 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
313و314  مواد  به  مستنداً  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر در  مبلغ 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت 
چک موصوف )92/9/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه   می باشد.م الف:23576 

شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
دادنامه: 677-93/4/30 مرجع رسیدگی:  پرونده: 1950/92ش6 شماره  9/294 کالسه 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبدا... عرب زاده نشانی: اصفهان – 
خیابان رباط اول – کوچه شهید محمدرضا هادوی – پالک44 وکیل: نوید خوروش و 
جمال صلواتی نشانی: اصفهان –میدان آزادی – ابتدای سعادت آباد – ساختمان پورپونه 
– بلوک2- واحد12 خوانده: سید پیمان صفوی همامی نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه سه فقره حواله گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست عبدا... 
عرب زاده با وکالت آقایان خوروش و صلواتی به طرفیت سید پیمان صفوی همامی 
 -1 شماره های  به  حواله  فقره  سه  وجه  ریال   45/900/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
50085-15/300/000 ریال مورخه 91/1/25، 2- 450086-15/300/000 ریال مورخه 
91/2/25، 3-450087-15/300/000 ریال مورخه 91/3/25 به عهده بانک تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  و  دعوی  مستندات  اصول  و مالحظه 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  به عمل نیاورده و مستندات 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315-310-309-307-249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 45/900/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 124/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/11/24( لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:23577 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجراییه

9/295 شماره: 1968/92ش33 به موجب رای شماره 397 تاریخ 93/3/12 شعبه 33 
افشین  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
میلیون  بیست و شش  مبلغ  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  قناعتی 
ریال  هزار  دوازده  و  یکصد  پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  هزار  پانصد  و 
بابت نشر آگهی و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چکها )88/4/31و88/6/10( و نیم عشر دولتی در حق اجرای 
احکام. مشخصات محکوم له: ایرج خیراللهی به نشانی اصفهان – بازار بزرگ – مقابل 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  خیراللهی.  مغازه   – صدر  پاساژ 
به  به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  علیه مکلف است ظرف  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:23579 شعبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
اخطار اجراییه

 33 شعبه   93/3/12 تاریخ   399/93 شماره  رای  موجب  به   1971/93 شماره:   9/296
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهمن حاج 
 27/670/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  کریمی  محمد 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و پنجاه و 
شش هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ 
سررسید هر یک از چکها )80/7/30و80/7/20و80/8/15و80/8/30و80/6/30و80/9/20 
و80/5/20و80/3/15و80/3/30( لغایت زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزی و نیم 
عشر دولتی در حق اجرای احکام دادگستری. مشخصات محکوم له: ایرج خیراللهی به 
 34 ماده  خیراللهی.  فروشگاه   – پاساژ صدر  مقابل   – بزرگ  بازار   – اصفهان  نشانی 
مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:23580 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  



اخبار کوتاهیادداشت

 دانستنی ورزشی

6
برگزاری مسابقات شطرنج ویژه معلولین در اصفهان

سازمان ورزش ش��هرداری اصفهان به مناس��بت 12 آذرماه روز معلول اقدام به 
برگزاری یک دوره مسابقه شطرنج ویژه نابینایان و کم بینایان کرده است.

این مسابقات روز جمعه این هفته مورخ 14 آذرماه در سالن اجتماعات مجموعه 
ورزشی شهدای کردآباد برگزار می شود.
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رقابت های جهانی شنا مسافت کوتاه- قطر

شناگر اصفهاني امروز به آب مي زند
  مسابقات جهانی شنا مسافت کوتاه 
که هر دو س��ال یک بار س��ریع ترین 
ش��ناگران دنیا را گرد ه��م می آورد 
امس��ال به میزبانی قطر برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت. رقابت های پن��ج روزه 
شنای مس��افت کوتاه جهانی 2۰14 
از  امروز تا یکشنبه )1۶ آذر( به میزبانی ش��هر »دوحه« برگزار 
می شود. س��ه ش��ناگر هم به نمایندگی از ایران در این دوره از 
رقابت ها حضور دارند. جمال چاوشی فر شناگر اصفهاني، سروش 
قندچی و آرین علیایی ش��ناگران ملی پوش ایران در این دوره 
از مسابقات هستند. ورزش��کاران ایران تحت هدایت عباسعلی 
کش��تکار )س��رمربی( و خش��ایار حضرتی )مربی( به قطر سفر 
کرده اند. رقابت های نمایندگان ایران از روز چهارشنبه و با ماده 
1۰۰متر کرال پشت آغاز می شود. اس��امی شناگران ایران برای 

شرکت در مسابقات جهانی مسافت کوتاه: 
1- جمال چاوش��ی فر از اس��تان اصفهان در ماده های ۵۰ متر، 

1۰۰متر ، 2۰۰ متر کرال پشت و 1۰۰ مختلط انفرادی 
 2-سروش قندچی از اس��تان آذربایجان ش��رقی در ماده های 

۵۰ متر، 1۰۰ متر و 2۰۰ متر کرال پشت 
۳- آرین علیایی از اس��تان فارس در ماده های 2۰۰ متر پروانه، 

4۰۰ متر آزاد و 1۵۰۰ متر آزاد 

دومین پیروزی پمینا رقم خورد
تیم بس��کتبال پمینا با  برتری مقابل 
تیم صنایع پتروشیمی، دومین بردش 
در رقابت های لیگ برتر بسکتبال را 

به دست آورد.
هفت��ه هفتم لی��گ برتر بس��کتبال 
باشگاه های کشور ش��امگاه دوشنبه 
با برگزاری دیدارهایی در ش��هرهای 
مختلف به انجام رس��ید که تی��م پمینا به مص��اف تیم صنایع 
پتروشیمی رفت.تیم اصفهانی موفق ش��د در این دیدار میزبان 
خود صنایع پتروشیمی را با نتیجه ۶2 بر ۵1 شکست دهد تا به 

دومین بردش در این رقابت ها دست پیدا کند.
پمینا که به عنوان تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر بس��کتبال 
حضور دارد، در چهار دیدار ابتدایی خود برابر حریفانش مغلوب 
ش��ده بود اما در دیدار با تیم ثامن مشهد نخس��تین بردش را به 
دست آورد و دومین برد این تیم نیز مقابل نماینده پتروشیمی 
رقم خورد.ای��ن تیم که در دقیق��ه 9۰ مهیای حض��ور در لیگ 
برتر بسکتبال ش��ده بود، همان طور که تصور می شد به مرور به 
هماهنگی مورد نظر دست پیدا کرده و با این دو برد موقعیتش در 

جدول رده بندی را بهبود بخشید.

 پیشنهاد خنده دار یک ایرانی
 برای جذب نیمار!

یک مربی سرش��ناس ایرانی پیش از 
حضور ستاره بارسا در باشگاه کاتاالن 
قصد داش��ت او را ب��ا ۵۰۰ هزار دالر 

جذب کند.
چن��د س��ال قب��ل یک��ی از مربیان 
سرشناس ایرانی برای جذب بازیکن 
به برزی��ل رفته بود و ب��ا دیدن چند 
بازیکن گفته بود من این بازیکن شماره 1۰ )نیمار( را پسندیدم 

و حاضرم برای او ۵۰۰ هزار دالر هم بدهم!
 در همان لحظه یکی از همراهان آقای مربی که خنده اش گرفته 
بود گفت: »او نیمار است و ماه هاست که زیر ذره بین بارسلونا قرار 
دارد. بارسا حاضر است حدود ۶۰ میلیون یورو برای او هزینه کند 
آن وقت شما می خواهید او را با ۵۰۰ هزار دالر به ایران بیاورید!«

 نکته اینجا بود که مربی مورد نظر اصال نیمار را نش��ناخته بود و 
فکر می کرد او یک بازیکن معمولی در لیگ برزیل است.

به این دالیل تنیس بازی کنید
تنیس ورزشی راکتی است که انجام 
آن می توان��د ب��ه افزایش ق��درت و 

استقامت عضالت کمک کند.
این ورزش به صورت س��ینگل )بین  

دو نفر( و دوبل )بین دو تیم دو نفره( 
انجام می شود.

ورزش تنیس فواید مختلفی دارد که 
پنج فایده اصلی آن عبارتند از:

1- تنیس به شما کمک می کند تا چربی های بدن را بسوزانید. در 
هر 4۵ دقیقه تمرین تنیس حدود ۶۰۰ کالری سوزانده می شود. 
تنیس کارایی قلبی – عروقی بدن را افزایش می دهد زیرا در این 

ورزش اعضای بدن تحرک زیادی دارند.
2- تنیس شامل حرکات کوتاه مدت و شدید است. در این ورزش 
فرد حرکات شدیدی انجام می دهد و در میان آنها استراحت های 
چند ثانیه ای دارد. این نوع حرکات به ماهیچه ها اکسیژن رسانی 
کاف��ی را انجام می دهد و ب��ه افزایش انرژی و اس��تقامت کمک 

می کند.
۳- تنیس ورزش جانب��ی خوبی برای ورزش��کاران حرفه ای در 
دیگر رشته هاست. این ورزش شامل تمامی حرکاتی است که در 

ورزش های دیگر وجود دارند.
4- حرکات در ورزش تنیس به یادگیری مهارت های حرکتی و 

افزایش هماهنگی چشم و دست کمک می کند.
۵- تنیس بیش��تر در فضای باز انجام می ش��ود. انجام تنیس در 
زمین های س��ر باز باعث گرفتن ویتامین D از آفتاب می ش��ود. 
به عالوه ش��رکت در باش��گاه های تنیس باعث برقراری ارتباط 
و ش��ناخت افراد جدید می ش��ود. تنی��س را می ت��وان در تمام 
 س��نین انجام داد. بنابراین هی��چ وقت برای ش��روع تنیس دیر

 نیست.

مشكالت آب رساني دلیل 
زردي چمن نقش جهان

فهرست نهایی نامزدهای 
کسب عنوان مربی سال 

    در حالي که یک سال و نیم پیش چمن تازه سبز شده ورزشگاه نقش جهان 
براي برگزاري مسابقات فوتبال آماده بود که با کند شدن فعالیت عمراني 
این ورزشگاه، چمن استادیوم در شرایطي کامالً نامطلوب قرار گرفته است.

مراحل کشت چمن ورزشگاه نقش جهان آبان 91 آغاز شد و فروردین  92 
این چمن آماده برگزاري مسابقات فوتبال بود، اما با توجه به آماده نشدن 
سایر بخش هاي اس��تادیوم ۷۵ هزار نفري نقش جهان و کند شدن روند 

تکمیل ورزشگاه رفته رفته چمن استادیوم نیز از شرایط مطلوب دور شد. 
دو روز پیش و همزمان با برگزاري مراسم امضا تفاهم نامه انتقال مدیریت و 
ساخت ورزشگاه نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه و بازدید مسئوالن از 

استادیوم، آنچه که به چشم مي آمد چمن زرد ورزشگاه بود. 
به گفته مسئوالن چمن ورزشگاه نیازمند یک سري اقدامات ترمیمي است 

و عملیات بازسازي چمن در جریان تکمیل ورزشگاه انجام خواهد شد. 

س��ه نامزد نهایی کس��ب عنوان برترین مربی فوتبال جهان در سال 2۰14 
مشخص شدند. فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و نشریه فرانس فوتبال کارلو 
آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال رئال مادرید، دیه گو سیمئونه، سرمربی 
آرژانتینی اتلتیکو مادرید و یواخیم لو، سرمربی آلمانی تیم ملی آلمان را به عنوان 
سه نامزد نهایی کسب عنوان برترین مربی فوتبال جهان در سال 2۰14 معرفی 
کردند.آنچلوتی در سال جاری قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی 
اس��پانیا را برای کهکش��انی ها به ارمغان آورد. این در حالی اس��ت که دیه گو 
سیمئونه در فصل گذشته توانست به انتظار 18ساله اتلتیکو مادرید برای فتح 
اللیگا پایان دهد. بزرگترین افتخار هم از آن یواخیم لو بود که تیم ملی آلمان 
را قهرمان جام جهانی 2۰14 کرد.برترین مربی فوتبال دنیا در مراسم معرفی 
برترین  های فوتبال جهان و اهدای توپ طال در تاریخ 22 دی سال جاری در 

مقر فیفا در زوریخ سوییس معرفی خواهد شد.

  

ذوب آهن با شکس��ت 
دادن صب��ای قم،ب��ه 
رده هش��تم ج��دول 

صعودکرد.
دریک روزاس��تثنایی پدیده ه��ای جوان ذوب 
آهن، دردیدارب��ا تیم صبای ق��م،کاری کردند 
کارس��تان، وبا انس��جام تیمی خوب، ارایه یک 
بازی منطق��ی وپوش��ش دادن عم��ق دفاعی 
وصبروحوصله ت��وام باآرامش،نه تنها بازی یک 
برصفرباخته را با برد سه بریک معاوضه کردند 
که لحظه ای به دفاع چشم ندوختند وبا میدان 

داری،فضاس��ازی وحف��ظ توپ،تا لحظه 
پایانی فراترازبازی های گذش��ته خود 
با بازی جوانمردانه و بدون اتالف وقت 
دست از بازی تهاجمی برنداشتند تا 
شخصیت پیروزی مقتدرانه ورسیدن 
به صدرج��دول مس��ابقات وحتی 

قهرمانی رابه نمایش درآوردند.

 تیم ذوب آهن ک��ه هفته های اخی��ر به چهار 
پیروزی پیاپی وبس��یار ارزش��مند درلیگ برتر 
وجام حذفی دس��ت پیداکرده، دراین بازی که 
برخ��الف انتظاربه خاطر س��ردی ه��وا، دوری 
ورزشگاه فوالد ش��هراز ش��هر اصفهان و بازی 
همزمان پرسپولیس ونفت تهران با این دیدار، 
از اس��تقبال خوب��ی از س��وی ه��واداران خود 
برخوردارنش��ده بود، با وج��ود دریافت گل اول 
بازی،سه باردروازه صبا رافروریخت تا توانست 
پیروزی سه بر صفراین بازی خانگی را رقم بزند.

جوان های ذوب آه��ن درکنار بزرگان 
باتجرب��ه تیم ب��ا اعتم��اد به 
 نفس باالیی نشان دادند 
ذوب آهن تنه��ا  روی 
ش��اخ چن��د بازیکن 
ش��اخص وملی پوش 
نم��ی چرخ��د بلک��ه 
ب��ا انس��جام خ��وب 
ل��ی  همد ، تیمی
وچاالک��ی وچابکی 
جوان��ان جوی��ای 
نامی همچون 

محم��د رش��ید مظاه��ری )دروازه ب��ان 
بلندپروازوشجاع( هادی قنبری،مسعود حسن 
زاده، اکبرایمان��ی، احس��ان پهلوان،تبری��زی 
وقاس��م دهن��وی ک��ه ب��ا اش��تهای س��یری 
ناپذیرگلزنیوروحی��ه اف��زون خواه��ی نظرها 
 رابه س��وی خ��ود جل��ب ک��رده اند، ب��ه این

 پیروزی های ارزشمند دست پیداکرده است.
ذوب آهن س��ازمان یافته وازبحران رها ش��ده 
که بدون اغ��راق مدیون حمای��ت همه جانبه 
سعید آذری مدیرعامل جوان وقدرتمندباشگاه 
که درجمع مدیران ورزش��ی کش��ور، شاخص 
وازجای��گاه خوب��ی برخورداراس��ت ازیکس��و 
ومرهون صب��رو حوصله هیات مدیره باش��گاه 
 که ح��وادث تل��خ وشکس��ت های س��نگین و

پی درپی هفت��ه های نخس��تین رابه دس��ت 
فراموشی سپردند از سوی دیگرمی باشد،ضمن 
اینکه ازای��ن پ��س مسیردش��وارتری راپیش 
رودارد وبه تبع توق��ع وانتظ��ارات هوادارانش 
نیزفزون��ی پیداک��رده اس��ت،به وی��ژه ک��ه 
خواستارپیروزی تیم محبوبش��ان دررویارویی 
با تیم پرسپولیس تهران درچارچوب مسابقات 
جام حذفی هس��تند که همزمان ب��ا این بازی 
دردیدارباتیم نفت ته��ران درثانیه های پایانی 
مس��ابقه نتیجه را دو بریک واگذارکرده است.

وام��ا سبزپوش��ان ذوب آه��ن دردیدارب��ا تیم 
صبای ق��م فرصت ه��ای بس��یارخوب گلزنی 
 راباکم دقتی بعض��ی از بازیکنان به ویژه مهدی 
رجب زاده ک��ه روز پرفروغی راس��پری کرد از 
دست دادند که امیدواریم دربازی با پرسپولیس 
که بی تردید باحضورهزاران هوادار دوآتیش��ه 
این تیم درورزش��گاه یکصد هزارنفری آزادی 
ته��ران برگزارخواه��د ش��د،قدرفرصت ه��ا 
رابهت��ر بدانندوتوانایی، قابلی��ت های فنی 
وفردی و کارآی��ی خود رابهت��ر به نمایش 
بگذارن��د، ب��ی گم��ان پی��روزی روحیه 
بخش ذوب آه��ن دربازی ب��ا صبای قم، 
ثابت کرد،ش��اگردان پرخ��روش ودونده 
وخس��تگی ناپذیریحی��ی گل محمدی، 
با این روحی��ه جنگندگی،توانایی زیادی 
برای مقابله با تیم پرس��پولیس را دارند،به 
شرطی که سرمربی فهیم این تیم با شناختی 
ک��ه ازقرم��ز پوش��ان تهران��ی دارد وبانح��وه 
بازی تک به تک ش��اگردان حمید درخش��ان 
آشناس��ت،تاکتیک قابل قبول��ی را دربرابرآنها 
اتخاذ کند.شاگردان گل محمدی با بازی های 

خوب��ی که دراین هفت��ه های اخیرب��ه نمایش 
درآوردن��د ثابت کردند که شایس��ته وس��زاوار 
قهرمانی درجام حذفی هس��تند،به خصوص با 
پیروزی ارزشمندی که یک دست سبزپوشان 
ذوب آهن برابرتیم صبای قم درورزشگاه شهدای 
فوالدشهر به دست آوردند پاسخ خیلی ازحرف 
وحدیث وس��وال های درپرده ابهام مانده داده 
ش��د واین حقیقت آش��کار گردید ک��ه ذوبی 
 ه��ا درروزهای نخس��تین مس��ابقات به خاطر

 پاره ای مشکالت تیمی وعدم هماهنگی های 
الزم وکمبود تمرینات مکفی دچار بحران بوده 
اند،با این تفاس��یراین واقعیت را هم باید قبول 
کنیم که درتمام بازی های هفته هایی که  بازی 
ها را به حریفان واگذارکردند نیز هرگز در اندازه 

یک تیم بازنده  نبوده اند .
پرس�پولیس تیم خطرناکی است، مغرور 

نمی شویم
سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان گفت: شکست 
پرس��پولیس، ذوب آهن را به فینال جام حذفی 
می رساند بنابراین ما حس��اب ویژه ای روی این 
دیدار باز کرده ایم.یحی��ی گل محمدی پس از 
پیروزی مقابل صبای قم اظهار داش��ت: تیم ما 
امروز نیز مانند مسابقه با استقالل بازی را خوب 
شروع نکرد و در ابتدای بازی گل دریافت کرد اما 
رفته رفته بهتر شد و روی یک ضربه ایستگاهی 
گل زدیم تا نتیجه جبران شود.وی افزود: ما در 
کل نیمه نخست بازی بد عمل کرده و اشتباهات 
فردی بس��یاری داش��تیم اما در نیمه دوم بهتر 
شده و توانستیم گل های دوم و سوم را نیز به ثمر 
برسانیم که این مسئله به دلیل انگیزه بازیکنان 

و حمایت هواداران بود.
سرمربی ذوب آهن در پاس��خ به سئوالی درباره 
تأثیر تعطیالت لیگ برت��ر بر روی نتیجه گیری 
این تیم اصفهانی افزود: ب��ه هر حال تعطیالت 

لیگ برتر بر عملکرد تیم ما تأثیر می گذارد و در 
حال حاضر به ما ضرب��ه می زند اما ما باید کاری 
کنیم که از فرصت به وجود آمده استفاده کرده 

و از آن بهره ببریم.
وی با بیان اینکه تیم ذوب آهن باید نقاط ضعف 

خ��ود را برطرف 
کن��د، گف��ت: ما 
باید کاری کنیم 
که با اس��تفاده از 
فرصت های خود، 
ش��رایط را بهبود 
بخشیده و بتوانیم 
نقاط ضعف خود 

را برطرف کنیم.
ی  گل محم��د
ب��ا بی��ان اینکه 
بازیکن��ان م��ا از 
چن��د پی��روزی 
مغرور نمی شوند، 
ک��رد:  بی��ان 
آنه��ا ب��ه خوبی 

می دانند که نباید از چند پیروزی تیم اش��باع 
ش��وند و ما به آنها گوش��زد می کنیم که از این 
پیروزی ها مغرور نش��وند زیرا پرسپولیس تیم 
 خطرناکی بوده و کار دش��واری مقابل این تیم

 داریم.
وی با اشاره به دیدار تیمش مقابل پرسپولیس 
اضافه کرد: دیدار مقابل پرسپولیس یک دیدار 
حس��اس برای ما به ش��مار م��ی رود و ما زمان 
چندانی برای آماده سازی مقابل این تیم نداریم 
اما این مسابقه ما را به فینال می رساند بنابراین 
حساب ویژه ای روی آن باز کرده و به دنبال آن 
هس��تیم که بازی خوبی در این مس��ابقه انجام 

دهیم

ذوبی ها صبای قم را درهم کوبیدند!

تداوم قدرت نمایی ذوب آهن درفوتبال ایران

رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
لنجان گف��ت: این شهرس��تان به لحاظ 
توسعه فضاهای ورزشی در شرایط خوبی 

قرار گرفته است.
 حمید طاهری در نشس��ت ب��ا نخبگان 
فرهنگی شهرس��تان اظهار ک��رد:  امروزه 
ورزش یکی از ارکان مهم در هر جامعه ای 

محسوب می ش��ود و اگر بتوانیم از این ظرفیت به خوبی بهره 
بگیریم، می توانیم به اهداف خود دست یابیم.

وی افزود: بر اساس فعالیت های اداره ورزش و جوانان شهرستان 
لنجان و هیات های ورزشی، ورزش این شهرستان در حال طی 

رشد تصاعدی در شاخص های مد نظر بوده است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان تصریح کرد: اداره 
ورزش و جوانان شهرستان لنجان تمامی تالش خود را به کار 
گرفته تا بتواند در اکثر رشته های ورزشی فعال باشد تا مردم این 
شهرستان بتوانند در رشته های ورزشی که عالقه مند هستند، 

فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیمه ورزشکاران 
سازمان یافته شهرستان نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری 

داشته و به 12 هزار نفر رسیده است.
طاهری بیان ک��رد: تحقق منوی��ات رهبر معظ��م انقالب در 
س��ال جاری، افزایش ورزش��کاران س��ازمان یافته و توجه به 
مس��ایل فرهنگی در ورزش با مدیریت جه��ادی رویکرد این 
اداره بوده و ب��رای تحقق این امر تالش و کوش��ش جهادی را 
س��رلوحه تمام فعالیت های خود قرار داده ایم.وی با اش��اره به 
ورزش های همگانی گفت: ورزش های همگانی عالوه بر سالمتی 

و تندرستی، شور و نشاط را نیز در بین 
مردم فراهم م��ی آورد و جهت تحقق 
این ام��ر ورزش ه��ای صبحگاهی در 
س��الن ورزشگاه زرین ش��هر با حضور 
چش��مگیر عالقه مندان و سالمندان 
برگزار می ش��ود.رییس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان لنجان در ادامه به 
برنامه ریزی برای برپایی همایش های همگانی اش��اره و اظهار 
کرد: بدون شک باید شرایطی فراهم شود تا ورزش به خانه های 
مردم وارد شود و با برگزاری همایش های همگانی، بیش از پیش 
مردم را با ورزش آشنا کنیم، چراکه خانواده ها نسبت به ورزش 
گرایش خوبی دارند.طاهری با اشاره به اهمیت ساخت و تکمیل 
سالن های ورزشی در شهرستان خاطرنش��ان کرد: با تکمیل 
پروژه های ورزش��ی نیمه تمام در شهرستان لنجان با حمایت 
شهرداری، خوشبختانه این شهرستان به لحاظ توسعه فضاهای 
ورزشی در شرایط خوبی قرار گرفته است.وی یادآور شد: ساخت 
سالن های ورزشی س��بب افزایش توجه جوانان و نوجوانان به 
مسایل ورزشی می شود و این مسئله به رشد ورزش شهرستان  
لنجان کمک شایانی می کند لذا در تالش هستیم با ساخت و 
بازسازی سالن های ورزشی سبب شکوفایی ورزش شهرستان 
شویم.رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان در پایان 
با اشاره به اینکه در کشور رش��ته های ورزشی خوبی داریم که 
مورد تأیید اسالم است، عنوان کرد: می توانیم با ترویج رشته های 
ورزشی مانند ورزش های زورخانه ای، کشتی، تیراندازی و شنا 
با تهاجم فرهنگی دشمنان که با استفاده از ابزار ورزش صورت 

می گیرد، مقابله کنیم.

اسامی سه کاندیدای نهایی دریافت 
باارزش ترین جوایز انف��رادی دنیای 

فوتبال در سال 2۰14 اعالم شد.
با معرفی کریستیانو رونالدو، مانوئل 
نوی��ر و لیونل مس��ی به عنوان س��ه 
نامزد نهایی کس��ب توپ طالی فیفا، 
کمپین های حمایت آمیز برای هر یک 

از این سه ستاره آغاز شده است. مارچلو بیلسا، سرمربی 
آرژانتینی تیم فوتبال مارسی هم یکی از آنهایی است که 

مهاجم بارسلونا را شایسته کسب این جایزه می داند.
در میان س��ه نامزد معرفی ش��ده، لیونل مسی که فصل 
گذش��ته موفق به کس��ب هیچ جامی نش��د ب��ه عنوان 
کم شانس ترین فرد شناخته می شود اما با این حال بیلسا 
معتقد اس��ت که هموطن او می تواند ت��وپ طال را برای 
پنجمین بار ببرد.سرمربی پیشین تیم ملی آرژانتین در 
یک کنفرانس خبری اظهار داشت: تنها چیزی که من در 
مورد توپ طال می دانم این است که می خواهم مسی این 

جایزه را ببرد.
تبریک جالب بارتومئو به مسی

رییس باش��گاه بارس��لونا ق��رار گرفتن نام مس��ی برای 
هشتمین س��ال متوالی در جمع س��ه کاندیدای نهایی 
کسب عنوان بهترین بازیکن سال را به وی تبریک گفت.

خوسپ ماریا بارتومئو، رییس باشگاه بارسلونا با تمجید 
از مهاجم آرژانتینی این تیم در صفحه شخصی »توئیتر« 
خود نوشت: هشت سال قرار گرفتن در بین سه کاندیدای 
نهای��ی توپ طال، تنه��ا تو می توان��ی ای��ن کار را بکنی. 

کریس��تیانو رونالدو هم در هشت 
سال گذشته هفت بار نامش در بین 
سه کاندیدای نهایی بوده است ولی 
در سال 2۰1۰ در جمع سه نامزد 
نهایی نبود، جایی که مسی به همراه 
ژاوی هرناندس و آندرس اینیستا به 
رقابت با یکدیگر پرداختند.از میان 
نامزدهای معرفی شده برنده نهایی امسال در تاریخ 12 
ژانویه سال 2۰1۵ )22 دی 1۳9۳( معرفی خواهد شد.از 
فهرس��ت 2۳ نفره اولیه نامزدهای ت��وپ طالی 2۰14، 
کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی رئال مادرید، لیونل 
مسی،  مهاجم آرژانتینی بارسلونا و مانوئل نویر، دروازه بان 
آلمانی تیم فوتب��ال بایرن مونیخ را به عنوان س��ه نامزد 
نهایی کس��ب مهمترین جایزه انف��رادی دنیای فوتبال 
معرفی شدند که با معرفی این سه نفر به عنوان نامزدهای 
نهایی کس��ب توپ طالی فیفا در سال 2۰14، 2۰ نامزد 
دیگر گرث بی��ل )ولز(، کری��م بنزما )فرانس��ه(، دیه گو 
کاس��تا )اس��پانیا(، تیبا کورتوا )بلژیک(، آنخل دی ماریا 
)آرژانتین(، ماریو گوتس��ه )آلم��ان(، ادان ازار )بلژیک(، 
زالتان ابراهیموویچ )س��وئد(، آندرس اینیستا )اسپانیا(، 
تونی کروس )آلمان(، فیلیپ الم )آلمان(، خاویر ماسچرانو 
)آرژانتین(، توماس مولر )آلمان(، نیمار )برزیل(، پل پوگبا 
)فرانسه(، سرخیو راموس )اسپانیا(، آرین روبن )هلند(، 
جیمز رودریگز )کلمبیا(، باستین شواین اشتایگر )آلمان( 
و یحیی توره )ساحل عاج( شانس تصاحب این جایزه را 

از دست دادند.

رییس اداره ورزش و جوانان لنجان:

توسعه فضاهای ورزش در شهرستان مطلوب است
بیلسا: دوست دارم مسی توپ طال را ببرد

رقابت رونالدو، مسی و نویر برای کسب عنوان بهترین بازیكن

 اصغر
قلندری

 با پیروزی 
ارزشمندی که 

سبزپوشان ذوب 
آهن برابرتیم 

صبای قم به دست 
آوردند پاسخ 
خیلی ازحرف 

وحدیث وسوال ها 
داده شد



اخبار کوتاه یادداشتیادداشت  تقدیر  ازمخترعان برتر بام ایران  در هفته پژوهش 
رییس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری گفت: مخترعان برتر چهارمحال و بختیاری 
در هفته پژوهش تقدیر می شوند.خداداد پیرعلی اظهار داشت: »دیگ های بخار درون 
مشعل« و »قطعات حساس مربوط به کشتی سازی« دو طرحی است که توسط 2 نخبه 
کارآفرین استان اختراع و به مرحله تجاری س��ازی رسیده که در هفته پژوهش تقدیر 

می شوند.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1462 | چهار شنبه 12 آذر  1392 | 10صفر 1436

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری از تولید ساالنه 200 هزار مترمربع فرش دستباف 
در این اس��تان خبر داد. علیرضا جیالن در نشست بررسی 
مشکالت فرش اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
ساالنه 200 هزار مترمربع فرش دستباف در این استان تولید 

و روانه بازار مصرف می شود.
وی تأکید کرد: ظرفیت تولید فرش در چهارمحال و بختیاری 
تا 400 هزار مترمربع در سال قابل افزایش است و باید با علم 

به این امر برنامه ریزی کنیم.
جیالن بیان داش��ت: فرش های تولی��دی در چهارمحال و 
بختیاری شامل چهار نوع گبه، یلمه، بختیاری و طرح نایینی 

هستند.
این مس��ئول تصریح کرد: فرش چهارمحال و بختیاری در 
56 کارگاه فعال تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی 

عرضه می شود.
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: در حال حاضر بافندگان فرش در این استان 
مشکالت زیادی دارند و باید زمینه را برای برطرف کردن این 

مشکالت فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: فرش دستباف این استان از کیفیت بسیار 
از تولید س��االنه 200 هزار مترمربع فرش دس��تباف در این 

استان خبر داد.
این مس��ئول تصریح کرد: فرش چهارمحال و بختیاری در 
56 کارگاه فعال تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی 

عرضه می شود.
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: در حال حاضر بافندگان فرش در این استان 
مشکالت زیادی دارند و باید زمینه را برای برطرف کردن این 

مشکالت فراهم کنیم.
چهارمحال و بختیاری 104 هزار بافنده فرش دارد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از وجود 104 هزار بافنده 
فرش در این استان خبر داد.

 قاسم سلیمانی دشتکی در نشست بررسی مشکالت فرش 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به وجود 104 هزار 
بافنده فرش در این اس��تان اظهار کرد: از این تعداد تنها 18 

 هزار و 527 نفر برابر 17.8 درصد بیمه هستند.
وی به وج��ود 142 هزار بیمه ش��ده تأمی��ن اجتماعی در 
چهارمحال و بختیاری اش��اره و تأکید کرد: بافندگان فرش 

13.7 درص��د کل بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری را تشکیل می دهند.

این مس��ئول بیان داش��ت: اتحادی��ه تعاونی فرش اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، حلقه مفق��وده تمامی تعاونی های 

فرش محسوب می شود.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: افزایش درآمد خانوارها یکی 
از اهداف مهم دولت یازدهم بوده که در این راس��تا توجه به 
بافندگان فرش و افزایش اشتغال در این زمینه ضروری است.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بای��د با برنامه ریزی 
مناسب بتوانیم زمینه برطرف شدن مشکالت بافندگان فرش 

این استان را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فرش این اس��تان از کیفیت 
مطلوبی برخوردار اس��ت و باید تالش کنی��م زمینه را برای 
اش��تغال و افزایش درآمد خانواده ها را در این استان فراهم 

کنیم.
بسترسازی مناسب در بازار فروش فرش دستباف 

ضروری است
مدیرعامل شرکت فرش دستباف شهرستان شهرکرد گفت: 
بسترسازی مناس��ب در بازار فروش فرش دستباف ضروری 
اس��ت فیروز امیرخانی در نشست بررس��ی مشکالت فرش 
استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به ازای هر دار قالی 

زمینه اشتغال مستقیم دو نفر فراهم می شود.
وی به بی نیازی مالی فرش بافان شهرستان شهرکرد اشاره و 
خاطرنشان کرد: برای این فرش بافان تنها بایستی بسترسازی 

مناسب در بازار فروش صورت گیرد.
امیرخانی اظهار داشت: باید با برنامه ریزی های علمی تدبیر 
الزم برای اختصاصی کردن تس��هیالت قالی بافی و ارایه آن 

تنها به قالی بافان اندیشیده و اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت فرش دستباف شهرستان شهرکرد گفت: 
دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری می توانند برای 
اجرای طرح های تشویقی از فرش دستباف به عنوان یکی از 
صنایع دستی این استان با مبلغ 7 تا 22 میلیون ریال استفاده 
کنند.وی تاکید کرد: الزم است از بافندگان فرش حمایت شود 
و بازاریابی مناسبی برای محصوالت تولیدی آن ها فراهم شود 

تا انگیزه آن ها دوچندان شود.
امیرخانی تاکید کرد: فرش تولیدی در استان چهارمحال و 
بختیاری زبانزد خاص و عام اس��ت و از کیفیت بسیار باالیی 
برخوردار است، باید تالش کنیم تولید س��االنه در استان را 

باال ببریم تا زمینه افزایش درآمدهای خانواده ها فراهم شود.

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری

بافت ساالنه 200 هزار مترمربع فرش دستباف در استان

 مدیرکل ورزش و جوانان
 چهارمحال و بختیاری:

کمبود  نیرو؛ دودی که به چشم 
40 هزار ورزشکار می رود

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: 
کمبود نی��رو در ادارات ورزش و جوانان این اس��تان و 
عدم توانایی برای پاس��خگویی به ورزش��کاران دودی 
است که به چشم 40 هزار ورزشکار این استان می رود. 
عبدالرحمن قاسمی اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی 
در کنار محدودیت های مال��ی و اعتباری از بزرگ ترین 
مش��کالت پیش روی جامعه ورزش و جوانان اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اس��ت که نیاز است مسئوالن 
به این امر توجه ویژه داشته باش��ند.وی افزود: بیش از 
50 درصد از پس��ت های اداره کل ورزش وجوانان این 
استان بالتصدی اس��ت و وضعیت نیروی انسانی این 
اداره کل در سراسر استان به هیچ عنوان جوابگوی نیاز 

ورزشکاران نیست.
قاسمی کمبود نیرو در شهرستان ها را مهم ترین موضوع 
در دیدارهای شهرستانی با مردم عنوان و افزود: در هفت 
دوره سفر شهرس��تانی و دیداری که با مردم خوب این 
استان در سه ماهه اخیر داشتیم کمبود نیروی انسانی 
در ادارات ورزش و جوانان مهم ترین مش��کل مردم در 
پیگیری مسایل ورزشی بود.مدیرکل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختی��اری گف��ت: ادارات این مجموعه 
در بعضی از شهرس��تان ها با یک نیرو در حال فعالیت 
هس��تند که این موضوع باعث ع��دم توانایی مجموعه 
ورزش و جوان��ان در رابط��ه با جوابگویی ب��ه نیازهای 
ورزشکاران می شود.این مسئول با اش��اره به برگزاری 
مصاحبه تخصصی س��ه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان 
آزم��ون اس��تخدامی س��ال 92 اف��زود: با اس��تخدام 
پذیرفته شدگان این مصاحبه بخشی از کمبود نیروی 
انسانی اداره ورزش و جوانان این استان تامین خواهد 
ش��د.وی گفت: در این مصاحبه از 26 نفر 11 نفر برای 
اس��تخدام در اداره ورزش و جوانان پذیرفته شدندوی  
از بهبود وضعیت تامین نیروی انس��انی اداره ورزش و 
جوانان این اس��تان خبر داد و گفت: بای��د برای ارتقاء 
و بهبود کیفیت کاری از نیروه��ای جوان و متخصص 
اس��تفاده کرد.وی از به کارگیری 16 نی��رو در ادارات 
ورزش و جوانان استان تا پایان سال جاری نیز خبر داد 
و گفت: این افراد سال گذشته مراحل گزینشی خود را 
سپری کرده اند که با تامین بودجه، تا پایان سال جاری 
 ب��ه جم��ع خان��واده ورزش و جوانان اضاف��ه خواهند

 شد.

انبار ضایعات خیابان امیرکبیر شهرکرد 
تعطیل می شود

معاون خدمات شهری شهرداری ش��هرکرد از تعطیلی انبار ضایعات 
خیابان امیرکبیر شهرکرد بر اساس رای کمیسیون ماده 55 شهرداری 

خبر داد. 
عبدالص��ادق نجف��ی اظه��ار ک��رد: انتق��ال صنای��ع مزاح��م و 
نیمه مزاح��م آالین��ده ب��ه خ��ارج از مناط��ق مس��کونی یک��ی از 
 دس��تورالعمل های قانون��ی اس��ت ک��ه باید م��ورد اجرا گذاش��ته

 شود.
وی اف��زود: در حال حاض��ر در خیابان امیرکبی��ر در نزدیکی مناطق 
مس��کونی انبار ضایعاتی وج��ود دارد که برای خانه های مس��کونی 

دردسرهایی را سبب شده است.

یادواره شهدای چهارمحال وبختیاری 
اسفند ماه برگزار می شود

فرماندار شهرکرد از برگزاری یادواره شهدای چهارمحال و بختیاری 
با حضور مسئوالن کشوری و استانی، اسفند ماه سال جاری خبر داد.

 حمید ملک پور اظهار داش��ت: 9 کمیته تخصصی متشکل از ادارات، 
نهادها و گروه های مردمی به منظور برگزاری هر چه باش��کوه تر این 
مراسم تش��کیل ش��ده که در حال حاضر به تدارک برنامه ها مشغول 

هستند.
فرماندار ش��هرکرد خاطرنش��ان کرد: این یادواره ب��ا حضور جمعی 
از مس��ئوالن کشوری و اس��تانی و خانواده معزز ش��هدا و رزمندگان 
 دوران دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برگزار

 می شود.

 40 خانه بهداشت تا دهه فجر در استان 
به بهره برداری می رسد

معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد از 
بهره برداری 40 خانه بهداش��ت تا دهه مبارک فج��ر در چهارمحال 
و بختی��اری خبر داد. حمید رئیس��ی ب��ا بیان اینکه ه��م اکنون 40 
خانه بهداش��ت در نقاط مختلف اس��تان در حال احداث وجود دارد، 
اظهارداشت: این مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی تا دهه 

مبارک فجر تکمیل و بهره بردای می شوند.
وی از مدیران مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ها خواست موضوع 

انشعابات ساختمان این خانه بهداشت  ها را پیگیری کنند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه 
داد: نخس��تین خانه بهداش��ت احداث ش��ده از این مجموعه تا چند 
روز آینده به دانش��گاه تحویل داده می ش��ود و با اح��داث این مراکز 

خدمت رسانی به مردم استان تسهیل می شود.
رئیس��ی خاطرنش��ان کرد:خری��د تجهی��زات مراکز باید براس��اس 
آئین نامه ه��ای مربوطه و ب��ا هماهنگ��ی اداراه تجهیزات دانش��گاه 
 انج��ام ش��ود و س��ایر خان��ه بهداش��ت ها نی��ز استاندارد س��ازی

 می شود.
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اخطار اجراییه 
5 شورای  93/6/8 شعبه  تاریخ   902 رای شماره  موجب  به   487-93 9/297 شماره: 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ایوب قنبری فرزند 
 1/850/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  حجت شغل 
ریال بابت اصل خواسته و 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 80/2/25 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم شغل آزاد به نشانی اصفهان – بازار 
بزرگ – مقابل پاساژ – فروشگاه خیراللهی و نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:23585 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجراییه 

9/298 شماره: 93-568 به موجب رای شماره 898 تاریخ 93/6/8 شعبه 5 شورای حل 
یافته است محکوم علیه مهدی عسگری فرزند  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
عباس شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تاریخ سررسید چک موصوف 90/10/10  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  تعرفه 
کارمند  فرزند صادق شغل  له مرتضی صدیقی  در حق محکوم  اجرای حکم  تاریخ  تا 
به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – خ سهروردی – جنب رستوران شیرین نخل – 
شرکت کیان پالست سپاهان صادر و نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:23586 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه

9/299 شماره اجراییه: 9310420351200224 شماره پرونده: 9309980351200076 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 930078 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351200521 محکوم علیه نسرین چاوش فرزند احمد 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 286/620/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 16/780/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان عباس طوطیان اصفهانی 
روبروی بانک سپه طیب – فروشگاه طوطیان و  به نشانی اصفهان – خ مسجدسید – 
نیم عشر اجرایی به مبلغ 14331000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:23588 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه

9/300 شماره اجراییه: 9310420351200234 شماره پرونده: 9209980351201111 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب    921140 شعبه:  بایگانی  شماره 
به نشانی  و شماره دادنامه مربوطه 9309970351200539 محکوم علیه سعید گلزار 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 69/375/000 ریال بابت اصل خواسته و 

1/400/000 ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید )نسبت به چک( و از تاریخ مطالبه )92/9/24( نسبت به فاکتور تقدیم براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام خواهد بود و 
در حق خواهان قاسم قاسمیان به نشانی اصفهان –خ پروین اعتصامی – روبروی پمپ 
بنزین – نبش بلوار مکتبی – فروشگاه الستیک و نیم عشر اجرایی به مبلغ 3468750 
اجرائیه:1- پس  ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  دولت. محکوم  در حق صندوق  ریال 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-

عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:23592 شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه

9/301 شماره اجراییه: 9310420351200212 شماره پرونده: 9209980351200122 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920123 شعبه:  بایگانی  شماره 
اکبری  بهنام   -1 علیهما  محکوم   9209970351201181 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
مبلغ  پرداخت  به  محکومند  مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  جوانبخت  ابراهیم   -2
بابت خسارات  ریال  انضمام 9/500/000  به  بابت اصل خواسته  ریال   200/000/000
لغایت زمان  تاریخ مطالبه )92/1/17(  از  تادیه  تاخیر در  دادرسی و همچنین خسارت 
اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  وصول 
احکام خواهد بود در حق خواهان سعید حجتی به نشانی نجف آباد – خ سعدی – کوی 
پاک نژاد غربی و نیم عشر اجرایی به مبلغ 10/000/000 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:23595 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه

9/302 شماره اجراییه: 9310420351200217 شماره پرونده: 9209980351200962 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 920986 بموجب درخواست  شماره 
فرزند  کمالی  علیرضا  علیه  محکوم   9309970351200355 مربوطه  دادنامه  شماره 
 100/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  عبدالحسین 
ریال بابت اصل خواسته و 5/680/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان علی هنری فرد 
به نشانی اصفهان – خانه اصفهان – رباط اول – جنب مسجد حجت – دفتر زیارتی و 
نیم عشر اجرایی به مبلغ 5/000/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 

که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:23597 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای

رسیدگی:  تاریخ   93/7/28-1210 دادنامه:  شماره   597-93 پرونده:  کالسه   9/303
اختالف اصفهان خواهان: سعیده  یازدهم شورای حل  93/7/8 مرجع رسیدگی: شعبه 
 جبارنیا نشانی اصفهان – مرداویج – خیابان فارابی شمالی – کوچه نوزدهم – پالک26 
 وکیل: 1- احمدرضا سعیدی 2– محمد مشاوری هر دو به نشانی اصفهان – خ مصلی)آب250(
طبقه سوم خواندگان: 1- سعید   – پارسا  –مجتمع  مقابل درب جدید مسجد مصلی   –
سرآل فریدنی 2- معصومه جعفری یزدآبادی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
استرداد گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
سعیده  خانم  منفرداً(  و  )متفقًا  وکالت  به  مشاوری  محمد  و  احمدرضا سعیدی  آقایان 
جبارنیا فرزند محمدرضا به طرفیت آقای سعید سرآل فریدنی فرزند جمشید و خانم 
یک  استرداد  بر  مبنی  حکم  صدور  تقاضای  خواسته  به  یزدآبادی  جعفری  معصومه 
دستگاه خودرو سواری پژو206 نقره ای متالیک به شماره انتظامی 13-612ق42 مقوم 
به 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته 
با توجه به اظهارات و دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و اینکه ایشان با ارائه اسناد 
مالکیت خودرو فوق مدعی گردیده خودرو متنازع فیه را به صورت امانت به خواندگان 
سپرده لیکن از استرداد آن امتناع نموده اند خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در روزنامه اصفهان امروز مورخ 93/6/5 در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
مطروحه  دعوی  شورا  لذا  اند  ننموده  ارایه  و  ابراز  نیز  ای  دفاعیه  یا  الیحه  هیچگونه 
آیین دادرسی مدنی  قانون  به مواد 519-515-198  ثابت تشخیص مستنداً  را وارد و 
-13 انتظامی  شماره  به  پژو206  خودرو  استرداد  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و  612ق42 و پرداخت مبلغ 165/000 ریال 
اعالم می نماید که قرار  قانونی در حق خواهان صادر و  تعرفه  حق الوکاله وکیل طبق 
تامین خواسته به شماره قرار 556-93/4/14 توسط این شعبه اصدار شده است رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 20 روز پس 
 از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:23602 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

9/304 شماره دادنامه: 9309970353401357 شماره پرونده: 9109980364801954 
شماره بایگانی شعبه: 930459 شکات: 1- آقای سعید نصرآزادانی به نشانی خ بهشت 
– محله بوستان – جنب سقاخانه 2- آقای سجاد نصرآزادانی با وکالت آقای حسینعلی 
چهارراه پلیس – مجتمع ماکان3- ط5-  خ توحید –  نصرآزادانی به نشانی اصفهان – 
واحد22 متهمین: 1- آقای حمید جانثاری با وکالت آقای علیرضا محققیان گورتانی به 
دامپزشکی  گروه  س   – مهرگان  بیمارستان  جنب   – بهایی  شیخ  خ   – اصفهان  نشانی 
شیخ بهایی – ط چهارم 2- آقای علی جانثاری 3- آقای مجتبی جانثاری به نشانی خ 
منزل مصطفی جانثاری اتهام ها: 1- مشارکت در  ک گلبرگ –  محله الدان –  کهندژ – 
نزاع دسته جمعی منجر به نقص عضو 2- ایراد جرح عمدی با قداره 3- ضرب و جرح 
عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهمین به نامهای 
ساله   26 مصطفی  فرزند  نثاری  جان  مجتبی   -2 متواری  نثاری  جان  علی   -1 آقایان 
منجر  منازعه  در  بر مشارکت  مبنی  متولد 1376  فرزند محسن  نثاری  3- حمید جان 
گواهیهای  و  مصدومین  شکایت  حسب  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  و  عضو  نقص  به 
دفاعیات غیرموجه متهمین ردیفهای دوم و سوم و  قانونی و  صادره توسط پزشکی 
عدم حضور متهم ردیف اول جهت دفاع بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً 
به ماده 615 قانون مجازات اسالمی در قسمت کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1392 متهم 
ردیف اول 1- بابت جرح متالحمه خلف سر مجازات الله گوش راست به سه درصد 
دیه کامل 2- بابت ارش نقص عضوی بر اثر آسیب عصبی طرف چپ صورت و ارش 
قطع شریان و عصبهای طرف راست صورت و ارش جرح روی الله گوش راست با 
درگیری تمام ضخامت پوست و غضروف در مجموع به بیست و نیم درصد دیه کامل 
ساعد  خلف  حارصه  بابت   -1 دوم  ردیف  متهم  و  نصرآزادانی  سجاد  آقای  حق  در 
استخوان  تحتانی  انتهای  ترک خوردگی  بابت   -2 کامل  دیه  درصد  نیم  به  دست چپ 

زند اعلی راست به هشت درصد دیه کامل در حق آقای سعید نصرآزادانی و هر یک 
از متهمین ردیفهای اول و دوم به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی 
و متهم ردیف سوم نظر به اینکه در هنگام مشارکت در منازعه متولد 1376)16 ساله( 
ده  مبلغ  پرداخت  به  اخیرالذکر  اسالمی  مجازات  قانون   89 ماده  رعایت  با  است  بوده 
میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردند رای صادره نسبت 
ابالغ واقعی در همین دادگاه  از  اول غیابی و ظرف مدت ده روز پس  به متهم ردیف 
و نسبت به متهم ردیف دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
 قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:23607 

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
اخطار اجراییه

 12 شعبه   93/5/30 تاریخ   876 شماره  رای  موجب  به  413/93ش12  شماره:   9/305
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید ناصر 
کالهدوزان به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی )حق الوکاله( و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
صندوق  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   93/2/14-792763 شماره  به  چک 
قرض الحسنه رزمندگان اسالم با وکالت محمدتقی فقیهی به نشانی وکیل: خمینی شهر – 
میدان شهدا – نبش خ مدرس – ساختمان امین – ط دوم – بیمه توسعه صادر و اعالم 
می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:23610 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای

9/306 شماره دادنامه: 9309970354601363 شماره پرونده: 9209980358000532 
به  رحم  علی  فرزند  سلطانی  ابوالقاسم  آقای  شاکی:   920663 شعبه:  بایگانی  شماره 
ط2- واحد5 متهم:  ساختمان 110 –  ک ارشاد –  خ توحید میانی –  نشانی اصفهان – 
آقای مهدی محمدی هویه فرزند محمد حسن به نشانی مجهول المکان  اتهام: کالهبرداری 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: اتهام آقای مهدی محمدی دائر بر کالهبرداری به مبلغ دو میلیون ریال از 
شاکی آقای ابوالقاسم سلطانی با توجه به گواهی گواه و توجه به تحقیقات انجام شده و 
مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم 
 علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای
نیز ارائه ننموده است محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای ماده یک قانون 
حبس  سال  یک  تحمل  به  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید 
مذکور  مبلغ  پرداخت  و  دولت  حق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیون  دو  مبلغ  استرداد  و 
مینماید. رای صادره غیابی و ظرف  نقدی در حق دولت محکوم  به عنوان جزای  نیز 
می باشد.م الف:23613  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده   مدت 

اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای

9/307 شماره دادنامه: 9309970354601372 شماره پرونده: 9209983846600336 
شماره بایگانی شعبه: 930363 شاکی: آقای حسن میرهاشمی فرزند سید علی اکبر به 
نشانی اصفهان – آبشار سوم – اصفهانک – شهرک سرو – 20 متری – پالک603 متهم: 
آقای بهلول ظاهری عبده وند فرزند اسدا... به نشانی مجهول المکان  اتهام: کالهبرداری 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: اتهام آقای بهلول ظاهری عبده وند دائر بر کالهبرداری به مبلغ سی میلیون 
مستندات  و  شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  از  میرهاشمی  حسن  آقای  شاکی  از  ریال 
ضمیمه و دالئل ابرازی و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علی رغم 
ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه 
تشدید  قانون  یک  ماده  اجرای  در  را  نامبرده  دادگاه  علیهذا  است  محرز  است  ننموده 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری به تحمل یک سال حبس و استرداد 
مبلغ سی میلیون ریال در حق شاکی و پرداخت مبلغ مزبور نیز به عنوان جزای نقدی 
در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:23615 اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 



طب

میوه موز، درمانگر بیماری ها 

بقای��ای اس��کلت ۶ خون آش��ام در ش��مال غربی 
لهستان کشف شدند.

 در جریان یک پروژه کاوش در قبرستانی تاریخی 
در شمال غربی لهستان بقایای اسکلت شش خون 
آشام کشف شد که به طرز فجیعی کشته شده اند.

محققان با مقایسه دندان های اجساد کشف شده 
با دندان های دیگر اس��کلت ها و همچنین ضربات 
داس و چاقو که به مرگ آنها منجر شده به این نتیجه رسیدند که شش جسد کشف 
شده حدود 300 سال قدمت دارند.کشف بقایای اسکلت های این شش خون آشام 
در لهستان در شرایطی صورت می گیرد که چند ماه قبل نیز باستان  شناسان در 
جنوب شهر گلیوایس این کشور موفق به کشف اسکلت چهار خون آشام شدند که 

به طرز عجیبی دفن شده بودند.
این اسکلت ها که به قرون وسطی تعلق داش��تند متعلق به چهار مرد هستند که 
پس از شکنجه سر آنها برای اطمینان از اینکه دوباره زنده نشوند، قطع شده و بین 
دو پا قرار داده شده بودند.پروژه کاوش در محل کشف بقایای اسکلت ۶ خون آشام 

برای کشف دیگر آثار تاریخی همچنان ادامه دارد.

محققان علوم پزشکی در دانشگاه اکستر انگلیس 
با بررسی روی مگس ، به راز طول عمر بیشتر زنان 

پی بردند.
به طور متوسط ، طول عمر موجودات نر ، نسبت به 

موجودات ماده ، حدود یک سوم ، کوتاه تر است.
در این بی��ن ، موجوداتی همچ��ون مگس ، طول 
عم��ری چن��د روزه و برخی موج��ودات همچون 

درختان و وال ، طول عمری چند قرنی دارند.
 پروفس��ور دیوید هوس��کن و همکارانش در بخش بیوساینس دانش��گاه اکستر 
می گویند : ما دریافتیم که جنسیت متفاوت و انتخاب طبیعی در مگس های ماده 

و نر ، تاثیر بسیار زیادی بر طول عمر آنها دارد.
روش های حیوانات نر برای جذب نوع ماده ، از جمله خواندن و ایجاد بوی خوش ، 

سبب می شود تغییر دمای پر استرسی را تجربه کنند.
محققان می گویند با بررسی بیشتر بر روی تاثیر جنسیت بر طول عمر موجودات، 
می توان در آین��ده ، روش هایی ابداع ک��رد که به افزایش طول عمر انس��ان نیز 

بیانجامد.

 قرصی که باعث می شود
 ۱۲۰ سال عمر کنید

دانشمندان روس در حال تولید قرصی هس��تند که می تواند روند پیری را کند کند و فرد 
می تواند با خوردن این قرص ۱۲0 سال عمر کند. پروژه محققان دانشگاه مسکو در روسیه 
تقریباً شبیه به داستان های علمی � تخیلی است؛ این محققان گفته اند: قرصی را توسعه 
داده اند که می تواند عمر انسان را به ۱۲0 سال برساند.این قرص که نام آن در حال حاضر 
گفته نشده است نوع جدیدی از آنتی اکسیدان است؛ به گفته محققان این قرص قادر است 
بر روی میتوکندری و واکنش های شیمیایی که باعث طول عمر سلول های انسانی می شود، 
اثر گذارد.میتوکندری نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب می شود انرژی شیمیایی 
موجود در مواد غذایی با عمل فسفوریالسیون اکس��یداتیو به صورت پیوندهای پر انرژی 
فسفات ذخیره شود.دکتر Maxim Skulachev نویسنده این بررسی گفت: میتوکندری 
مسئول حمالت قلبی و مرتبط با بیماری های سنی مانند آلزایمر و پارکینسون است و پیری 
را کند می کند؛ آزمایشی بر روی موش ها، موش صحرایی، ماهی و سگ در ماه های آینده 
انجام خواهد شد و اگر نتایج به دست آمده موفقیت آمیز باشد به این معناست که می توانیم 

سن پیری را به تأخیر بیندازیم.

نقاشی هایی که  دهانتان را آب می اندازد 
 هنرمند نقاشی  که از هنر نقاشی خود اس��تفاده ای متفاوت می کند و به کمک آن بیشتر دوس��ت دارد تا دهان مردم را آب بیاندازد. نقاشی هنری است که چشمان را نوازش 

می دهد و به شما آرامش می دهد اما گاهی اوقات نقاش ها دست به اقدامات جالبی می زنند و کاری می کنند تا دهانتان نیز آب بیافتد.
 این استاد نقاشی چند سالی است که تمام وقت خود را صرف کشیدن تابلوهای بسیار خوشمزه می کند و به گفته خودش از این کار بسیار لذت می برد. او به کمک رنگ روغن 

این نقاشی ها را می کشد و در کار خود آن چنان تبحر دارد که اگر تصاویر آن را مشاهده کنید حتما با غذاهای واقعی اشتباه می گیرید.
 این نقاش 58 ساله نزدیک به ۲5 است که نقاشی غذاهای خوشمزه را با سطح باالیی از دقت می کش��د و البته خودش می گوید: به این علت غذاها را انتخاب کردم که با آن ها 

ارتباط بسیاری داریم و مردم بهتر می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
 این نقاش همچنین یکی از نقاش های است که در سطح باالی واقعیت کار می کند و البته بسیاری از نقاشان دنیا او را یکی از استادان این سبک می دانند. این نقاشی ها در حالی 

که بسیار خوشمزه و زیبا هستند قیمت تقریبا زیادی نیز دارند. هر کدام از نقاش های Tjalf Sparnaay نزدیک به 45 هزار یورو به فروش می رسد.

 سالمت روان را با میوه و سبزیجات
 تضمین کنید

محققان دانشگاه وارویک در انگلستان مطالعه ای بر روی اثرات میوه و سبزیجات در روان انسان داشتند 
و به نتیجه ای مهم دست یافتند.محققان دانشگاه وارویک در انگلستان مطالعه ای بر روی اثرات میوه و 

سبزیجات در روان انسان داشتند و به نتیجه ای مهم دست یافتند.
 خوردن میوه و سبزیجات برای سالمت فیزیکی، سالمت ذهن و روان بسیار مفید است؛ مطالعه ای که 
توسط محققان دانشگاه وارویک انگلستان انجام شد، نشان داد خوردن میوه و سبزیجات اثر فوق العاده ای 

در سالمت روان دارد و باعث شاد شدن روحیه می شود.
این محققان مطالعات خود را بر روی ۱3983 شرکت کننده باالی سن ۱۶ سال داشتند که 5۶ درصد 
آنان، زنان بودند؛ بخشی از پژوهش محققان بر روی رفتارهای کلیدی و روانی این افراد صورت گرفت و 
از دو عامل که بیشترین تأثیر را بر روی سالمت روان آنها گذاشته بود متعجب شدند: سیگار کشیدن و 
نخوردن میوه و سبزیجات.در میان این افراد آنهایی که از سطح باالی ذهنی برخوردار بودند 33.5 درصد 
بودند که حداقل 5 میوه و سبزیجات در روز می خوردند، 3۱.4 درصد، 3 یا 4 بار میوه در روز می خوردند، 
۲8.4 درصد یک یا ۲ بار در روز میوه می خوردند و تنها ۶.8 درصد کمتر از یک وعده میوه و سبزیجات 
می خوردند.»ساوریو استرانجز« نویسنده این مطالعه گفت: داده ها نشان داد افرادی که مصرف میوه و 

سبزیجات باالیی دارند ،احتمال کمتری دارد به بیماری های روان مبتال می شوند.

کشف اسکلت 6 خون آشام در لهستانراز طول عمر زنان

موز قندهای مختلف و مقدار زی��ادی فیبر در خود 
دارد، به همی��ن دلیل، ان��رژی زی��ادی را برایتان 
فراهم می کند اما جدا از این می تواند بس��یار بهتر 
 از قرص و دارو بعضی مش��کالت جسمی را برطرف 

می کند.
 ممکن اس��ت به خاط��ر کال��ری باالیی ک��ه این 
می��وه دارد، در خ��وردن آن تردی��د کنی��د ام��ا 
باید بدانی��د ک��ه م��وز یک��ی از فایده بخش ترین 
 موادغذایی ب��رای مش��کالت و بیماری ه��ای زیر

 است.
 فشارخون باال

گفته می ش��ود که مص��رف باالی نم��ک و کمبود 
کلسیم تاثیرات منفی بر فشارخون دارد. خیلی مهم 
است که میزان پتاسیم خون را در حد متعادل نگه 
دارید و موز یکی از بهترین منابع پتاس��یم به شمار 

می رود.
 توصیه می ش��ود که صبح ها یک عدد موز مصرف 
کنید تا بتوانید فش��ارخونتان را همیشه در بهترین 

وضعیت نگه دارید.
افسردگی

تریپتوفان موجود در موز به ش��کل پروتئین هایی 
است که ترشح هورمون ش��ادی آوری، سروتونین، 

را افزایش می دهد. 
خوردن یک عدد م��وز در روز برای ب��اال بردن این 
هورمون در بدن کافی است. باال رفتن این هورمون 
در بدن طی چند دقیقه به ش��ما احساس آرامش و 

شادی می دهد.
استرس  

اس��ترس متابولیس��م بدن را باال می ب��رد و همین 
مس��ئله باعث پایین آمدن س��طح پتاسیم در بدن 
می ش��ود. با مصرف م��وز به خاطر محت��وی باالی 
پتاس��یمی که دارد می توانید این تع��ادل را ایجاد 
کرده و عملکرد قلب تان را طبیعی کنید. همچنین 
 موز به حفظ تعال آب و مایع��ات در بدن نیز کمک 

می کند.
 یبوست

موز حاوی پکتین است که نوعی فیبر است که هضم 
و گوارش را س��رعت داده و به خارج شدن سموم از 
بدن کمک می کند. عالوه بر آن، موز حاوی خواص 
پروبیوتیک اس��ت که گ��وارش را تقوی��ت کرده و 
 فش��ار موجود در روده ها بخاطر یبوست را کاهش

 می دهد.
عالیم پیش از قاعدگی

م��وز سرش��ار از ویتامی��ن B۶ اس��ت ک��ه تاثی��ر 
مثبتی ب��ر س��طح گلوک��ز در خ��ون دارد و گفته 
می ش��ود که ویتامین B به کاهش عالی��م قبل از 
قاعدگ��ی کمک می کن��د. موز درد داخل ش��کم و 
کم��ر را کاه��ش داده، اختالالت روح��ی و عصبی 
 را تنظیم کرده و ب��ه حفظ آب داخ��ل بدن کمک 

می کند.

علت جمع آوری 
»دیکلوفناک« از داروخانه ها

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان 
غذا و دارو در واکنش به مباح��ث مطرح در فضای 
مجازی درباره داروی دیکلوفناک تاکید کرد: ریکال 
 داروی دیکلوفن��اک نش��انه ق��درت نظارت��ی

 باالست.
دکتر مهدی پیرصالحی با اظه��ار تعجب از بازتاب 
ممنوعیت داروی دیکلوفناک که در فضای مجازی 
مطرح ش��ده، گفت : این مس��اله موضوعی داخلی، 
کارشناسی، فنی و تخصصی بوده است و هر ارگان 
نظارت��ی در هر ج��ای دنی��ا درب��اره داروهایی که 
مش��کالت فنی کوچکی دارند و لزوما خطر آفرین 
یا کشنده نیستند، می تواند دس��تور بازگشت یا به 

اصطالح ریکال دهد.
وی اظهار داش��ت: در مورد این دارو نیز آزمایشگاه 
ما م��واردی را بررس��ی کرده ک��ه ما راب��ه نتیجه 
فوق رس��انده اس��ت. اگ��ر در بررس��ی های مجدد 
مش��کل قابل برطرف کردن ب��ود، اصالحات انجام 
 خواهد ش��د و در غیر این صورت هم��ه آنها معدوم

 می شود. 
این اتفاق در باره همه داروها صادق است.

پیر صالحی افزود: ضمنا نکته مهم قابل ذکر استفاده 
از داروی دیکلوفناک صرفا در بیمارس��تان اس��ت؛ 
حدود چهار - پنج سالی می شود که این دارو صرفا 
در بیمارس��تان ها مصرف می ش��ود و فروش آن در 

داروخانه ها تخلف است.
مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان 
غذا و دارو مجددا تاکید ک��رد: بازگرداندن یا ریکال 
یک دارو نشان دهنده قدرت نظارتی باالی سازمان 

غذا و داروست.

فیزیکدان آمریکایی طبق ش��واهد موج��ود و تجزیه و 
تحلیل هایی که بیش از ۲0 سال انجام داده است گفت: 
در مریخ زندگی وجود داش��ته اس��ت که در اثر جنگ 

هسته ای از بین رفته است.
 یک فیزیکدان آمریکایی گفت: ش��واهد نشان داده اند 
که در گذشته در مریخ زندگی بوده است و توسط یک 
جنگ هسته ای بین تمدن های مختلف زندگی در سطح 

سیاره سرخ ریشه کن شده است.
دکت��ر »ج��ان بَرنِدنِب��رگ« فیزیک��دان آمریکای��ی 
نش��ان داد در مری��خ زندگی وجود داش��ته اس��ت اما 
در اثر جنگ ه��ای هس��ته ای از بین رفته اس��ت؛ این 
 فیزیکدان اظهارات و مدارک و شواهد خود را در مجله 
کیهان شناسی منتشر کرد. این اولین نظریه وی نبوده 
اس��ت، این فیزیکدان بیش از ۲0 س��ال این فرضیه را 

 دنبال کرده است و تحقیقات وی گفته های وی را ثابت 
می کنند.

 دکت��ر ج��ان بَرنِدنِب��رگ در کت��اب خ��ود ب��ه ن��ام
 Dead Mars. Dying Earth نوش��ته است، فکر 
می کنم در این سیاره حداقل دو تمدن انسان نما زندگی 

می کردند که اخیراً در اثر رویدادهای مهم هس��ته ای 
نابود شده اند.

دکت��ر بَرندنِب��رگ نش��ان داد نس��بت باالی��ی زنون 
۱۲9 در جو مریخ کش��ف شده اس��ت که این یافته ها 
نس��بت به یافته ه��ای روی زمین بیش��تر اس��ت. این 
ایزوت��اپ در اثر فروپاش��ی عناصر رادی��و اکتیو تولید 
ش��ده اس��ت، حتی وجود مق��دار زی��ادی اورانیوم و 
 توریم توسط کاوش��گر مارس ادیس��ه شناسایی شده

 اس��ت.دکتر برندنب��رگ گفت: تصاویر زی��ادی که در 
مدت طوالنی از مریخ گرفته ش��ده اند موارد مشکوکی 
از تمدنی که نابود شده است را نشان داده اند؛ تجزیه و 
تحلیلی که به تازگی از تصاویر جدید که توسط کاوشگر 
ادیسه گرفته شده است ش��واهدی قوی و محکم برای 

اثبات این موضوع است.

فیزیکدان آمریکایی ادعا کرد 

زندگی در مریخ توسط جنگ هسته ای از بین رفته است آلزایمر
 

پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد .. در راه با یک ماشین 
تصادف کرد و آسیب دید .. عابرانی که رد می شدند به سرعت 

او را به اولین درمانگاه رساندند ..
     پرستاران ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان کردند .. سپس 
به او گفتند : باید ازت عکسبرداری بشه تا جایی از بدنت آسیب 
و شکستگی ندیده باش��ه .. پیرمرد غمگین شد .. گفت عجله 

دارد و نیازی به عکسبرداری نیست ..
      پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند .. پیرمرد گفت : 
زنم در خانه سالمندان است .. هرصبح آنجا می روم و صبحانه 

را با او می خورم .. نمی خواهم دیر شود ..
      پرس��تاری به او گف��ت : خودمان ب��ه او خبر م��ی دهیم .. 
پیرمرد با اندوه  گفت : خیلی متاس��فم اوآلزایمر دارد چیزی 
را متوجه نخواهد ش��د .. حتی مرا هم نمی شناسد .. پرستار با 
حیرت گفت : وقتی نمی داند ش��ما چه کسی هستید چرا هر 
روز صبح برای ص��رف صبحانه پیش او می روی��د ؟ پیرمرد با 
 صدایی گرفته .. به آرامی گفت : اما من که می دانم او چه کسی

 است.

ازکی پول قرض کنیم؟
 

روزی یکی از صحابی در کنار مسجد نشسته بود. مرد فقیری 
از او کمک مالی خواس��ت. صحابی پنج درهم به وی داد. مرد 
فقیر گفت: مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری به 
من بکند. صحابی به طرف حضرت مجتبی و حسین بن علی 
)ع( و عبداهلل جعفر، که در گوش��ه  ای از مسجد نشسته بودند، 
اشاره کرد و گفت: نزد این چند نفر جوان که در آنجا نشسته  اند 

برو و از آنها کمک بخواه.
وی پیش آنها رفت و اظهار مطل��ب کرد. حضرت مجتبی )ع( 
فرم��ود: از دیگران کمک مالی خواس��تن، تنها در س��ه مورد 
رواست: دیه  ای به گردن انس��ان باشد و از پرداخت آن به کلی 
عاجز شود، یا بدهی کمرشکن داشته باشد و از عهد پرداخت 
آن بر نیاید، و یا فقیر و درمانده شود و دستش به جایی نرسد. 

آیا کدام یک از اینها برای تو پیش آمده است؟ 
گفت: اتفاقا گرفتاری من یکی از همین سه چیز است. حضرت 
مجتبی )ع( پنجاه دینار ب��ه وی داد. به پیروی از آن حضرت، 
حسین بن علی )ع( چهل و نه دینار و عبداهلل بن جعفر چهل و 

هشت دینار به وی دادند.
فقیر موقع بازگشت، از کنار صحابی گذشت. صحابی گفت: چه 
کردی؟ جواب داد: از تو پول خواس��تم تو هم دادی، ولی هیچ 
نپرسیدی پول را برای چه منظوری می  خواهم؟ اما وقتی پیش 
آن سه نفر رفتم یکی از آنها )حسن بن علی( در مورد مصرف 
پول از من س��وال کرد و من جواب دادم و آنگاه هر کدام این 

مقدار به من عطا کردند.
صحابی گفت: این خاندان، کانون علم و حکمت و سرچشمه 

نیکی و فضیلت اند، نظیر آنها را کی توان یافت؟

وظیفه شیطان
 

به شیطان گفتم لعنت بر تو باد
لبخند زد گفتم:چرا می خندی؟

پاسخ داد از حماقت تو خنده ام می گیرد
پرسیدم:مگر چه کرده ام؟

گفت:مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی به تو نکرده ام!
با تعجب گفتم:پس چرا زمین می خورم؟

گفت:نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای...نفس 
تو هنوز وحشی است... تورا زمین می زند.

گفتم:پس تو چه کاره ای؟
گفت:هر وقت سواری آموختی برای رم دادن اسب تو خواهم 

آمد...
فعال برو سواری بیاموز!!!

داستانک

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه   12  آذر  1393 | 10صفر1436
شماره 1462 / 8صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1462, 3 dec  
,2014    8Pages

-114

-611

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

امام رضا علیهع السالم :
 دوست هر کس عقل او، و دشمنش جهل اوست.
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