
یک سبد یلدایی84 هزار تومان آب می خورد 
میوه های شب یلدا 15 درصد گران می شود 

تفاهم نامه اولیه 5۰ كیلومتر از خطوط تراموا منعقد شد 
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رییس مجلس ش��ورای اس��امی در دیدار با فرمانده��ان و مدیران 
قرارگاه س��ازندگی خات��م االنبی��اء )ص( گف��ت: ایران ب��ه دنبال 

کشورگشایی و امپراطورسازی در منطقه نیست.
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اسامی در یازدهمین همایش 
سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با 
بیان این که اختاف افکنی مسئله ای است که برخی از کشورها علیه 

ایران دنبال می کنند، گفت: آمریکا و برخی از کشورهای ...

ایران به دنبال كشورگشایی نیست

یارانه ایرانیان خارج از كشور 
قطع شد 4

 سینماگران  ایرانی راهی
5 اسکار می شوند 2

قاضی پور:چند شغله بودن باعث 
فساد اقتصادی  است 

مرمت ایوان عالی 
 قاپو خرداد ۹۴
 به پایان می رسد

 مدارس کشور ۲۹ آذر اول
 و سوم دی ماه تعطیل نیست

 فوالد مبارکه باالتر 
از چین و هند ایستاد

 شلیک گلوله داعشی ها به 
دو زایر چهارمحال و بختیاری 

 مردم وارد بازی
 دالالن ارز نشوند

 پیشنهاد »بیمه ناباروری« 
به زوجین در دفاتر ازدواج
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 تشییع پیکر پاک 5 شهید 
گمنام در سراسر استان 

همزمان با ۲۸ صفر ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم 
)ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و همچنین 
سالروز شهادت امام رضا )ع(، اصفهان میزبان پیکر 
مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.

در ایام رحلت پیامبر اس��ام )ص( و شهادت امام 
حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع(،با ورود پیکر پاک 

و مطهر پنج شهید گمنام به اصفهان، ...
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پای تراموا به شهر
 باز می شود 

نجف خواهرخوانده اصفهان می شود

س :آرشیوی [
]عک

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري 
اصفهان از انعق��اد تفاهم نامه و قرارداد 
۵۰ کیلومت��ر از خط��وط ترام��وا در 
اصفه��ان خب��ر داد. علیرض��ا صلواتي 
اظه��ار داش��ت: در گام اول خط تراموا 
در محدوده امام خمیني)ره( از ایستگاه 
بهارستان )ایستگاه اول قطار شهري( 
تا میدان ش��هدا مي باشد که مطالعات 
بعدي نیز در حال انجام مي باشد. وي 
 اذعان داشت: باتوجه به اینکه خطوط

 بی آر ت��ی قابلی��ت تبدیل ش��دن به 
خطوط تراموا دارند، پیش بیني ما این 
است که به ش��رط تامین ناوگان بتوان 
 خطوط ترام��وا را جایگزی��ن خطوط

 بی آرتی  در سطح ش��هر نمود. معاون 
حم��ل و نق��ل و ترافیك ش��هرداري 
اصفه��ان تصریح ک��رد: تفاه��م نامه 
اولیه خطوط تراموا با مش��ارکت بخش 

خصوصي منعقد ش��ده که امید است 
این پروژه از س��ال آین��ده وارد مرحله 
اجرایي شود. معاون عمرانی شهرداری 
اصفهان نیز به اجرای ط��رح تراموا در 
اصفهان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
تراموا به عنوان قطار روسطحی مکمل 
مترو است که ش��هرداری قراردادهای 
اجرای ای��ن طرح را انجام داده اس��ت. 
علیرضا قاري قرآن ادامه داد: ۴ س��الی 
است که ش��هرداری در حال پیگیری 
اجرای طرح تراموا می باشد اما به دلیل 
تحریم ها با مش��کل مواجه شدیم چرا 
که تراموا صنعت خاص اروپایی است. 
عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان با 
اشاره به اینکه بخشی از پروژه تراموای 
اصفهان به ارتباط شهرداری با مجموعه 
های دیگر مربوط می ش��ود، افزود: راه 
اندازی تراموا تنها در اختیار شهرداری...
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 در جلسه تحول اداری استان صورت گرفت 
 بررسی اقدامات ثبت احوال استان اصفهان

با برگزاری جلس��ه کمیس��یون تحول اداری اداره کل 
ثبت احوال اس��تان اصفهان، اقدامات این اداره کل در 
حوزه های فعالیتی مختلف مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت. در این جلسه، حسین سیستانی، معاون توسعه 
و مدیریت پشتیبانی استاندار اصفهان به ارتقای جایگاه 
ثبت احوال در س��ال های اخیر با ورود این دستگاه به 
مباحث روز از جمله اصاح و ارتقای فرآیندها از دستی 
به مکانی��زه و صدور کارت هوش��مند مل��ی به عنوان 
زیرساخت و اس��اس ورود به دولت الکترونیك اشاره 
کرد و گفت: در همین راس��تا ض��رورت دارد اداره کل 
ثبت احوال استان عاوه بر انجام طرح های سازمانی، 
طرح های ابتکاری متناس��ب با شرایط استان نیز ارایه 

کند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه فن��اوری اطاعات و توس��عه 
الکترونیك در اجرای طرح ه��ا و برنامه های راهبردی 
استانی باید در اولویت قرار گیرد، افزود: اداره کل ثبت 
احوال بایستی ضمن شناسایی فرصت ها و تهدیدها و 
تدوین استراتژی های دستگاهی بر اساس چشم انداز 
ملی نس��بت به تهیه طرح های خود اق��دام کند. وی 
همچنی��ن توجه بر انج��ام پژوهش ه��ای کاربردی و 
اس��تفاده از نتایج این پژوهش ها در ارتقای خدمات را 
مورد تاکید قرار داد و تصریح ک��رد: از جمله اقدامات 

دیگری که بایس��تی م��ورد توجه قرار گیرد تش��کیل 
جلسات تحول اداری و کارشناسی برای پویایی بیشتر 
دستگاه و همزمان شناسایی نیروهای فعال کارآمد و 

نخبه دستگاه است. 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان نیز در این جلسه 
با اش��اره به س��اماندهی حدود 1۰۰ هزار سند راکد و 
باتکلیف در س��طح اس��تان، گفت: پاالیش و تعیین 
تکلیف این اسناد، آرش��یو الکترونیکی اسناد هویتی 
مردم اس��تان، بهره برداری از اسناد آرشیو شده و ارایه 
خدمت در مح��ل مراجعه متقاضی، اص��اح و تبدیل 
فرآیندهای دس��تی به کامًا مکانی��زه از جمله صدور 
شناس��نامه و ثبت والدت و فوت از جمله فعالیت های 

انجام شده در این حوزه بوده است.
 تورج حاجی رحیمیان ادامه داد: این اداره کل همچنین 
 نسبت به گس��ترش دفاتر پیشخوان ict روستایی و 
راه ان��دازی نمایندگی ه��ای ثبت احوال در راس��تای 
خدمت رسانی، راه اندازی ایستگاه های کارت هوشمند 
ملی در ادارات تابعه و تعامل با سایر دستگاه ها، انجام 
فعالیت های فرهنگی از جمله برگ��زاری همایش نام، 
تبلیغات شهری و... در این راستا و توجه ویژه به تولید 
آمارهای انسانی و تحلیل آنها و رصد مهاجرت از جمله 

فعالیت های انجام شده دیگر بوده است.

 ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد  بودج�ه عمران�ی مص�وب 
س�ال 13۹3  خ�ود در نظر دارد نس�بت ب�ه اج�رای عملی�ات احداث 
پارک كوهس�تان زرین ش�هر ب�ا اعتب�ار اولی�ه 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
از طری�ق مناقص�ه  عموم�ی  اق�دام نمای�د . ل�ذا متقاضی�ان واج�د 
ش�رایط جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه و كس�ب اطالعات بیش�تر از 
 تاریخ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری ۹3/1۰/6 به ش�هرداری زرین  ش�هر

 مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی    

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

نوبت   دوم

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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»قهرمان داعش« در عین العرب به هالکت رسید

منابع امنیتی در سوریه از هالکت یکی از سرکردگان اصلی داعش که مسوول ساخت بمب 
و مواد منفجره در نبردهای عین العرب بوده خبر می دهند.شبکه المیادین در خبری فوری 
اعالم کرد: الشیشانی ابویوسف االنصاری ملقب به بطل )قهرمان( از سرکردگان اصلی داعش 

در نبردهای عین العرب )در شمال استان حلب سوریه( به هالکت رسیده است.
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1474 پنجشنبه 27   آذر | 25 صفر   1436

 اعالم عزای عمومی در ترکیه در پی قتل
 عام کودکان پاکستانی

دول��ت ترکیه در پ��ی حمله تروریس��تی  
طالبان پاکستان به مدرسه ای در پیشاور و 
کشتن 141 تن از جمله کودکان محصل، 

یک روز عزای عمومی اعالم کرد.
به نوش��ته روزنامه حریت، احم��د داوود 
اوغلو، نخس��ت وزیر ترکیه در پی کش��ته 
ش��دن دس��ت کم 141 ک��ودک در پ��ی 
 حمله طالبان به مدرس��ه نظامی در پاکس��تان یک روز ع��زای عمومی اعالم 

کرد.
وی در جریان ی��ک کنفرانس خبری مش��ترک در آنکارا با همت��ای خود از 
جمهوری چاد عزای عمومی در ترکی��ه را اعالم کرد.مقام های مختلف جهان 
حمله تروریس��تی روز سه شنبه طالبان پاکستان به مدرس��ه ای در پیشاور را 
محکوم کردند. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد: واش��نگتن حمله اخیر به یک مدرسه در پیشاور پاکس��تان را به شدت 
محکوم می کند. تروریست ها با هدف قرار دادن دانش آموزان و معلمان یک بار 
دیگر دون مایه بودن خود را نشان دادند.اوباما افزود: ما در کنار مردم پاکستان 
هستیم و بر تعهد آمریکا برای حمایت از دولت اسالم آباد در مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه تأکید داریم.از سوی دیگر پراناب 
مخرجی، رییس جمهوری هند با محکوم کردن این حمله تروریس��تی گفت 
که کشته ش��دن کودکان بی گناه و معلمان شان توس��ط تروریست ها بسیار 
منزجرکننده است. وی در ادامه اعالم کرد، تمامی کشورها باید برای مبارزه با 
تروریسم و متوقف کردن چنین اقدامات جنایتکارانه ای علیه بشریت با یکدیگر 

متحد باشند.

 نهاد ملی پژوهش و فناوری
 راه اندازی می شود

قائم مقام س��تاد راهبری اجرای نقش��ه 
جامع علمی کشور با اش��اره به مصوبات 
جلسه اخیر این س��تاد گفت: نهاد ملی 

پژوهش و فناوری راه اندازی می شود.
منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری 
اجرای نقش��ه جامع علمی کشور درباره 
مصوبات 56 جلسه این ستاد، گفت: در 
این جلسه دو بحث مهم مطرح شد؛ بحث اول در رابطه با بررسی بودجه 
پژوهش، علم و فناوری کشور در الیحه پیشنهادی دولت در سال 94 بود 
که در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طرح موضوع شد.وی 
ادامه داد: ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نیز گزارش کاملی را که با 
همکاری سازمان های مختلف کشور و مرکز پژوهش های مجلس، سازمان 

مدیریت و سایر نهادها تهیه کرده بود ارایه داد.
قائم مقام س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کش��ور افزود: در این 
گزارش به نکات مثبت و نقصان هایی که در ارتباط با بودجه علم و فناوری 
وجود داشت پرداخته ش��د.وی با بیان اینکه در سیاست های ابالغی علم 
و فناوری مقام معظم رهبری یکی از سیاست ها به بحث بودجه پرداخته 
اس��ت، افزود: در چشم اندازجمهوری اس��المی دربخش پژوهش باید به 
عدد 4 درصد دس��ت یابیم، بنابرای��ن اطالعات مربوط به ای��ن بودجه با 
این چشم انداز بررسی و مقایسه ش��د و نحوه رسیدن کشور به این هدف 
ترسیمی مقام معظم رهبری، تحلیل و راهکارهایی توسط ستاد راهبری 
 ارایه ش��د که منجر به ارایه چند پیش��نهاد شد که س��تاد راهبری آن را 

پی گیری خواهد کرد.

نجابت: »رانت اطالعاتی« يکی از عوامل مهم 
فساد اقتصادی است

عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان 
اینکه رانت اطالعات��ی یکی از مهم ترین 
علل ایجاد فس��اد اقتصادی است، گفت: 
رانت اطالعاتی یک حاش��یه ای نیز بنام 
تبعیض دارد و احتماال کسانی هم توصیه 

می کنند.
حسین نجابت در مورد علل ایجاد فساد 
اقتصادی گفت: رانت اطالعاتی یکی از مهم ترین علل ایجاد فساد اقتصادی 
است. وی افزود: رانت اطالعاتی یک حاش��یه ای نیز به نام تبعیض دارد و 
احتماال کسانی هم توصیه می کنند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 
و اسالمش��هر تصریح کرد: نبود نظارت کافی نیز از دیگر علل ایجاد فساد 
اقتصادی به ش��مار می رود. وی ادام��ه داد: نظارت چ��ه در حوزه پولی و 

اعتباری و چه در حوزه مالی کافی نیست. 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس تاکید کرد: وجود اش��کال ساختاری نیز 
منجر به ایجاد فساد اقتصادی می شود. وی با بیان اینکه معنای نظارت، 
اجرای دقیق قانون اس��ت، گفت: ران��ت اطالعاتی در صورتی اس��ت که 
برخی ها اطالع��ات را زود تر از دیگران به دس��ت بیاورن��د و این منجر به 
پیدایش فس��اد اقتصادی می ش��ود. نجابت خاطرنش��ان ک��رد: موضوع 
 دیگری در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارد که در اصطالح عامیانه به آن

 پارتی بازی گفته می شود. این نماینده مجلس در ادامه به عملکرد ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این ستاد، باال ترین مقامات 
اجرایی کشور و نمایندگان قوا حضور دارند اما گا هی این ستاد محلی برای 

کانال پارتی بازی می شود. 

انتقاد نفتی ظريف از همکاری نکردن 
کشورهای منطقه

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از      
سیاست های برخی کشورهای منطقه در 

قبال موضوع نفت انتقاد کرد.
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه  

ایران از همکاری نکردن کشورهای منطقه 
درباره آثار منفی کاهش قیمت نفت انتقاد 
کرده است.سایت بی بی سی فارسی ضمن 
اشاره به سخنان ظریف نوش��ت: آقای ظریف ۲5 آذر )16 دسامبر( در دیدار 
رییس مجلس عراق که به تهران س��فر کرده، گفت: »جای تاس��ف است که 
کش��ورهای منطقه در خصوص کاهش قیمت نفت و آثار منفی ناش��ی از آن 
همکاری نمی کنند.«او به نام کشور خاصی اشاره نکرده اما کامال روشن است 
که در ماه های اخیر ایران و عربستان بر سر کاهش تولید نفت اختالف داشته اند.

ایران خواهان کاهش تولید اوپک برای افزایش قیمت است درحالی است که 
عربستان می گوید با کاهش تولید نفت مخالفت است و می گوید بازار قیمت ها را 
متعادل خواهد کرد. قیمت نفت خام برنت دریای شمال و سبد نفتی اوپک برای 
اولین بار از تابستان 5 سال پیش به این سو به زیر 6۰ دالر در هر بشکه سقوط 
کرده است.دبیرکل اوپک گفته اس��ت که این کارتل نفتی درصدد آن نیست 
که با کاهش تولید نفت، قیمت آن را در بازارهای جهانی افزایش دهد.با وجود 
آغاز روند کاهش قیمت نفت از اواخر بهار امسال، اعضای اوپک حدود بیست 
روز پیش در اجالس این سازمان در وین تصمیم گرفتند که سقف تولید نفت را 
همچنان در سطح ۳۰ میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارند.این تصمیم به اتفاق 
آرای اعضای اوپک از جمله ایران به تصویب رسید، هر چند بیژن زنگنه، وزیر 

نفت ایران تلویحا از این تصمیم انتقاد کرد و آن را به نفع بعضی اعضا دانست.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: نبود 
نظارت مجلس، قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، 
وزارت اطالعات و بان��ک مرکزی منجر به ایجاد 
فساد اقتصادی در دستگاه های مختلف می شود.

نادر قاضی پور در مورد فس��اد اقتصادی گفت: 
اجرا نکردن قانون و نبود نظارت از جمله عوامل 

ایجاد فساد اقتصادی است.
وی افزود: نب��ود نظارت مجلس، ق��وه قضاییه، 
بازرس��ی کل کش��ور، وزارت اطالعات و بانک 
مرکزی منج��ر به ایجاد فس��اد اقتص��ادی در 

دستگاه های مختلف می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصریح کرد: 
بانک مرکزی باید پول های کالنی که در سیستم 
پولی کشور جابه جا می ش��ود را رصد کند و به 
نهاده��ای ذیربط گزارش دهد ک��ه این پول در 
 بازه زمانی کوتاه از کجا آمده و توسط چه کسی 

جابه جا می شود.
وی با بیان اینکه فس��اد مالی ب��ه مراتب بد تر از 
فس��اد اخالقی اس��ت گفت: باید بر واگذاری ها 

و خرید و فروش امتیازات دولتی نظارت دقیق 
صورت گیرد تا اجازه ایجاد فساد به کسی داده 

نشود.
نماینده م��ردم ارومیه خاطر نش��ان کرد: یکی 
از مهم ترین راه های مبارزه با فس��اد اقتصادی 

اجرای اصل 49 قانون اساسی است.
وی ادام��ه داد: این اص��ل به موض��وع »از کجا 
آوردی« معروف است و مش��خص می کند که 
فالن مس��وول، اموال کالن خ��ود را از کجا به 

دست آورده است.
عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن همچنین 
عمل به تک ش��غله بودن مس��ووالن را از دیگر 
راهکارهای کاهش فش��ار اقتصادی دانس��ت و 
گفت: در خیلی از موارد چند شغله بودن باعث 
فس��اد اقتصادی می ش��ود از جمل��ه در هیات 
مدیره ها و مراکز شبه دولتی که ظاهرا شخصی 

و باطنا دولتی هستند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت خاطر نشان 
کرد: مبارزه با فس��اد اقتصادی به توان سه قوه 

نیاز دارد.
وی ادام��ه داد: عمل به قانون و مبارزه با فس��اد 
اقتصادی باید از اطرافیان مسووالن شروع شود 
چرا که بعضا فساد اقتصادی در اطراف بعضی از 

مسووالن شروع می شود.
قاضی پور ادامه داد: باید دولت به صورت عملی 
مبارزه با فساد اقتصادی را شروع و به فالن نهاد 
بگوید تا ضمن تقویت نظارت خود با فسادهای 

اقتصادی ایجاد شده مقابله کند.

ش��بکه الجزیره انگلیس��ی اعالم کرد شناخته 
بودن عامل گروگانگیری سیدنی، پرسش های 
زیادی را برای اس��ترالیایی ها درب��اره عملکرد 
 دستگاه های امنیتی کشورشان به وجود آورده

 است.
به گزارش ش��بکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، 
اندرو توماس خبرنگار این ش��بکه در س��یدنی 
گفت ماجرای گروگانگیری در س��یدنی با س��ه 

کشته پایان یافت.
 حال این پرس��ش مطرح اس��ت ک��ه عامل این 
گروگانگیری و حمله ، چگونه توانس��ته اس��ت 

عملیات خودش را انجام بدهد. 
مح��ل  در  حض��ور  ب��ا  س��یدنی  م��ردم 
 گروگانگی��ری ب��رای نش��ان دادن احت��رام به 
کشته ها، دسته گل تقدیم کردند. تقاضا برای گل 
در سیدنی به حدی زیاد بود که گلفروشی ها ، با 

کمبود گل برای عرضه مواجه شدند. 
مدیر کافی شاپ مارتین در این حمله کشته شد. 

یکی از کارکنان این کافی شاپ نیز که مادر سه 
فرزند بود در این حمله کشته شد. مردم سیدنی 
از این رویداد بسیار متاسف شده اند و می دانند 
که کش��ته ش��دن مادری که س��ه بچه کوچک 

داشته، تا چه اندازه دردناک است. 
ح��ال، مردم س��یدنی و اس��ترالیا می پرس��ند 
آیا ام��کان جلوگی��ری از وقوع چنی��ن رویداد 

وحشتناکی وجود داشت یا خیر؟

 

هارون مونس که عامل این گروگانگیری بود و در 
حمله پلیس کشته شد، برای مسووالن امنیتی و 

پلیس استرالیا کامال شناخته شده بود.
 او حتی به علت ارس��ال نامه ه��ای انزجار آمیز 
برای خانواده های نظامیان اس��ترالیایی که در 

افغانستان کشته شده بودند، معروف بود.
 جمعه گذشته آخرین درخواست فرجام خواهی 
او درباره حکم دادگاه در خصوص این نامه ها رد 
 ش��د. اتهامات جدی دیگری هم علیه او مطرح 

بود. 
 او ب��ه مباش��رت در قت��ل همس��ر س��ابقش و 
تعرض های جنس��ی به افراد دیگ��ر متهم بود. 
با آنکه تونی ابوت نخس��ت وزیر اس��ترالیا گفته 
است حمله هارون مونس با انگیزه های سیاسی 
بوده اس��ت، ابوت از اینکه بگوید اق��دام هارون 
 ناشی از تروریسم اسالمی بوده است، خودداری

 کرد.

ماجراي گروگانگیري سیدني پرسش هاي زيادي مطرح کرده است قاضی پور:چند شغله بودن باعث فساد اقتصادی می شود

 ايران به چه کشورهايی 
سالح می فروشد؟

وزیر دفاع گفت: بازارهایی می تواند خواهان دستاوردهای ما 
باشد که متقاضیان اش در زمره مخالفان و دشمنان جمهوری 
اسالمی ایران نباشند که در این صورت ما مشکلی برای فروش 
نخواهیم داشت.سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح صبح روز سه ش��نبه در حاشیه همایش ملی 
فرماندهی و کنترل ای��ران)C41( در جم��ع خبرنگاران، در 
پاسخ به این سوال که اخیرا مکزیک از ایران درخواست خرید 
پهپاد داشته و آیا وزارت دفاع با این درخواست موافقت می کند 
یا خیر؟ گفت: بازارهایی می تواند خواهان دس��تاوردهای ما 
باشد که متقاضیانش در زمره مخالفان و دشمنان جمهوری 
اسالمی ایران نباشند که در این صورت ما مشکلی برای فروش 
نخواهیم داشت.او در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون فروش 
تسلیحات برای کشورهای همسو داشته اید یا خیر؟ گفت: بله، 
به کشورهای مختلف فروش داشته ایم.وزیر دفاع در پاسخ به 
س��وال دیگری مبنی بر اینکه تکلیف هبه تسلیحاتی ایران به 
کشور لبنان چه شد؟ گفت: هبه تسلیحاتی ما به لبنان آماده 
است، اما باید دولت لبنان دریافت هبه را تصویب می کرد که 

تاکنون تصمیمی در این باره نگرفته اند.

راکتور اراک و تحريم ها، مسايل حل 
نشده مذاکرات هسته ای هستند

نماینده روس��یه در مذاکرات هس��ته ای با ایران گفت مسئله 
رآکتور آب س��نگین اراک و نحوه لغو تحریم های ایران، جزو 
مسایل حل نشده در مذاکرات هس��تند.به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، “س��رگئی ریابکوف” معاون وزیر خارجه روسیه 
گفت نحوه فعالی��ت رآکت��ور آب س��نگین اراک و نحوه لغو 
تحریم ه��ای علیه ای��ران، از جمله موضوعات حل نش��ده در 
مذاکرات هس��ته ای است.وی گفت: »متأس��فانه، تمامی این 
موارد، هنوز جزو موضوعات حل نش��ده هس��تند.«وی افزود: 
»نمی خواهم یک مورد را در مقابل دیگر موارد بزرگ کنم، نه 
به این دلیل که تعیین اینکه کدام مسئله در مرکز مباحث قرار 
دارد برای ما دشوار است، بلکه به این خاطر که ما مدت زیادی 
اس��ت که روی موضوعات در قالب یک بس��ته کار می کنیم و 
ایجاد موازنه میان ابعاد مختلف توافق، از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت.«ریابکوف گفت: با وجود تالش های برخی 
کش��ورها در جامعه بین المللی با هدف زیر س��وال بردن این 
توافق نامه ، ما بر این باوریم که نتیجه ای که ما در حال حاضر 
برای این مذاکرات پیش بینی می کنیم مطمئنا سبب تقویت 

امنیت منطقه ای و جهانی خواهد شد.
 به گفته معاون وزیر امور خارجه روس��یه، این توافق به ویژه 
برای منطقه اهمیت دارد، جایی که روند بی ثباتی بار دیگر در 
تقویت شده است.ریابکوف همچنین ابراز امیدواری کرد این 
بار در مذاکرات عقب نشینی وجود نخواهد داشت . او در عین 
حال افزود ظرف فردا یا پس فردا این توافقنامه حاصل نخواهد 
شد.منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا اعالم کردند دور دیگری 
از مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج به عالوه یک در سطح 
معاونان وزرای امور خارجه در روز 17 دس��امبر در ژنو برگزار 

خواهد شد.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی در دیدار با 
فرماندهان و مدیران قرارگاه س��ازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( گفت: ایران به دنبال کشورگشایی 

و امپراطورسازی در منطقه نیست.
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
در یازدهمین همایش سراسری فرماندهان و 
مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، )ص( با 

بیان این که اختالف افکنی مسئله ای است که 
برخی از کش��ورها علیه ایران دنبال می کنند، 
گفت: آمریکا و برخی از کشورهای منطقه دل 
برخی از کشورهای کوچک را خالی می کنند و 
به آن ها می گویند که ممکن است ایران خطری 

برای آن ها باشد. 
 وی اف��زود: برخ��ی کش��ورهای منطقه این 

هوشیاری را دارند که این قبیل اظهارات علیه 
ایران صحت ندارد و ولی برخی را هم باید خود 
هوش��یار کنیم چرا که ایران به هیچ وجه نظر 
سوئی به کش��ورهای منطقه نداشته و به هیچ 
وجه به دنبال کشورگشایی و امپراطورسازی 

نیست. 
 رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دیده 
و شنیده می شود برخی کش��ورها می گویند 
ایران نف��وذش در منطق��ه زیاد ش��ده و باید 
نفوذش را کم کنیم در خصوص این اظهارات 
هم باید گفت که ایران به دنبال چنین القایی 
از خود در منطقه نیست و ما به هیچ وجه نظر 
خاصی به هیچ کش��وری نداری��م و تنها نگاه 
هم زیستی و مسالمت آمیز با کشورها را دنبال 

می کنیم.  
 وی تاکید کرد: این قبیل شیطنت ها از سوی 
برخی کشورها مسئله ای است که باید دستگاه 
دیپلماسی کشور تبیین درستی از آن داشته 

باشد.
ریی��س مجلس ش��ورای اس��المی در بخش 
دیگری از س��خنان خود به ایجاد جریان های 
تروریستی در منطقه اشاره کرد و گفت: نباید 
تردید داش��ت ک��ه س��رویس های اطالعاتی 
کشورهای بزرگ و برخی کشورهای کوچک 
منطقه پش��ت جریان های تروریستی منطقه 

هستند.  
 الریجان��ی ادام��ه داد: برخی کش��ور ها فکر 
می کنند باید به هر نحوی ش��ده جریان های 
تروریستی منطقه را ساماندهی کنند.   رییس 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هیچ کدام از 
جریان های تروریستی به وجود آمده در منطقه 
از بین نرفته و آمریکایی ها به عنوان کش��وری 
که همواره دم از تروریس��ت می زنن��د، به هر 
کشوری که وارد می شوند، تروریست جدیدی 
در آن زاییده می ش��ود که این ام��ور تصادفی 
نیست.   الریجانی تصریح کرد: آمریکا و برخی 
از کشورهای منطقه نگاه شان به تروریسم یک 

نگاه تکنیکی بوده است. 
 ریی��س مجلس ش��ورای اس��المی در بخش 
دیگری از سخنان خود به مسئله تحریم های 
اقتص��ادی علی��ه ایران اش��اره ک��رد و گفت: 
فشارهای اقتصادی از چند س��ال پیش علیه 
ایران مکش��وف بوده که این اعم��ال از ابتدای 
انقالب هم مش��اهده می شده اس��ت. رییس 
قوه مقننه در خصوص اعم��ال تحریم ها علیه 

ایران بیان داش��ت: تحریم هایی که تا به حال 
علیه ایران انجام ش��ده، به هی��چ وجه آمریکا 
را به هدفش علیه ایران نزدیک نکرده اس��ت 
و برخ��الف اینک��ه می گوید ایران به واس��طه 
تحریم ها پای میز مذاکره آمده، ادعای خالفی 
است، چرا که آمریکا خود به این نتیجه رسیده 
که تحریم ها علیه ایران اثری نداشته و باید خود 

پای میز مذاکره با ایران بیاید.
الریجان��ی در ادام��ه خط��اب به مدی��ران و 
فرماندهان حاضر در جلسه یازدهمین همایش 
سراسری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
گفت: مسئله ای که دشمن امروز پی می گیرد، 
معط��وف به ح��وزه اقتص��ادی می ش��ود که 
می بینیم در این زمینه در حوزه نفت اختالل 

ایجاد می کنند.  
 وی با بیان اینکه رس��یدن به اه��داف اقتصاد 
مقاومت��ی ض��روری اس��ت، تاکید ک��رد: در 
حال حاض��ر زمان، زم��ان ایس��تادن بر روی 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی است و کار ها 
باید به مردم سپرده ش��ود، چرا که ما از رفتار 
اقتصاد دولتی بسیار ضرر کرده ایم.   الریجانی 
در ادامه با اش��اره به بودجه عمرانی کشور در 
س��ال 94 ادام��ه داد: بودجه عمرانی کش��ور 
ضعیف اس��ت، چرا که بودجه می تواند نقش 
مهمی در مس��ایل اقتصادی ایفا کند، قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( کارهای مختلفی 
می تواند در زمینه اقتصادی کشور انجام دهد 
و چ��ون در حال حاضر زم��ان تصویب بودجه 
اس��ت، عالقه داریم از فرماندهان ق��رارگاه در 
 زمینه رس��یدن ب��ه اهدافش��ان نظرخواهی

 کنیم.  
 رییس مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( می تواند 
در زمینه معادن ظرفیت ه��ای خود را تقویت 
کند، ادام��ه داد: قرارگاه خات��م االنبیاء )ص( 
می تواند از بس��یاری از ظرفیت ه��ای معادن 
برای رسیدن به اهداف اقتصادی اش استفاده 
 کند تا از ای��ن طری��ق پروژه های خ��ود را به 

بهره برداری برساند.  
 الریجانی تصریح کرد: بنده ب��ه فرماندهان و 
مدیران ق��رارگاه خاتم االنبی��اء )ص( توصیه 
می کن��م در بحث معادن کش��ور ورود کرده و 
از ظرفیت های آن برای تکمیل کردن زنجیره 

تولید در کشور استفاده کنند.  
 وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه 

ق��رارگاه خات��م االنبی��اء )ص( می توان��د در 
بس��یاری از پروژه های نیمه تم��ام عمرانی با 
دولت مشارکت داشته باش��د، افزود: در حال 
حاضر 45۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام 
عمرانی داریم که بس��یاری از آن ه��ا 4۰ و یا 
5۰ درصد ب��ه آمادگی رس��یده و بخش هایی 
از آن هنوز تکمیل نش��ده که با این پول های 
خود نمی توان به تکمی��ل پروژه های عمرانی 
کش��ور امیدوار بود.   وی تاکید کرد: در زمینه 
تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی کش��ور 
سعی می کنیم در صورت مشارکت تسهیالتی 
 را هم در اختیار قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( قرار

 دهیم.  

 وی با بیان اینکه ق��رارگاه خاتم االنبیاء )ص( 
می توان��د در زمین��ه س��هام اوراق عدالت هم 
ورود کند، بیان داش��ت: قرارگاه خاتم االنبیاء 
می تواند در زمینه بهره برداری از اوراق سهام 
عدالت انجام دهد.  الریجانی در بخش پایانی 
س��خنان خود با بیان اینکه در ش��رایط فعلی 
باید درک درستی از ش��رایط داشت، خطاب 
به مدیران و فرماندهان ق��رارگاه خاتم االنبیاء 
)ص( گفت: تولید نیازمند خلق امکانات است، 
منابع��ی برای به نتیجه رس��یدن مش��کالت 
تولید در کشور وجود دارد که خرد بوده و باید 
 همه را جمع کنیم و در مس��یر تولید استفاده

 کنیم.  
 وی ادامه داد: در زمینه فعالیت های اقتصادی 
ق��رارگاه خاتم االنبی��اء )ص( اگر الزم باش��د 
برای این قرارگاه اس��تثناهایی  ایجاد خواهیم 
کرد، چرا که مدی��ران و فرمانده��ان قرارگاه 
از جمله معتمدین نظام ب��وده و فعالیت های 
 اقتصادیش��ان همیش��ه به موفقیت رس��یده 

است.  

ريیس مجلس شورای اسالمی

 بودجه عمرانی کشور ضعیف است

ایران به دنبال کشورگشایی نیست
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 تحريم هاي�ی ک�ه تا ب�ه حال 
علیه ايران انجام شده، به هیچ 
وجه آمريکا را به هدفش علیه 
اي�ران نزديک نکرده اس�ت و 
برخالف اينکه می گويد ايران 
به واس�طه تحريم ها پای میز 
مذاکره آم�ده، ادعای خالفی 

است،



يادداشت
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گشتی در اخبار
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برگزاری جشنواره فرهنگی قرآنی »تنزیل« 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان از برگزاری جشنواره 

فرهنگی قرآنی تنزیل در استان اصفهان خبر داد.
 حجت االسالم محمد قطبی اظهار کرد: این جش��نواره به دستاوردهای 

حوزه انس، ترویج و آموزش قرآن و معارف دینی اشاره دارد.
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همزمان با ۲۸ صفر

 تشییع پیکر پاک ۵ شهید گمنام 
در سراسر استان 

همزمان با ۲۸ صفر ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم )ص( و شهادت 
امام حس��ن مجتبی )ع( و همچنین سالروز ش��هادت امام رضا )ع(، 
اصفهان میزبان پیکر مطهر پنج ش��هید گمن��ام دوران دفاع مقدس 

است.
در ایام رحلت پیامبر اسالم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و 
امام رضا )ع(،با ورود پیکر پاک و مطهر پنج شهید گمنام به اصفهان، 

فضای این استان عطرآگین خواهد شد.
همزمان با این ایام سوگواری، پیکرهای پنج شهید گمنام دوران دفاع 
مقدس در آموزشگاه علمی تخصصی ش��هید بهشتی ناجا اصفهان و 

شهرهای خوروبیابانک و نیک آباد تشییع و تدفین خواهد شد.
پیکر پاک یکی از این ش��هدای گمنام روز یکشنبه ۳۰ آذرماه جاری 
مصادف با ۲۸ صفر در آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا 

به خاک سپرده خواهد شد.
همچنین پیک��ر مطهر دو ش��هید گمنام روز سه ش��نبه دوم دی ماه 
مصادف با ش��هادت امام رضا )ع( در ش��هر نیک آباد و در همین روز 
پیکر مطهر دو شهید گمنام دیگر نیز در تپه سرتل شهر خور تشییع 

و تدفین خواهد شد.

خطر سکته قلبی با مصرف بی رويه داروهای مسکن
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم  

پزشکی گفت: برخی ازمطالعات 
علمی نشانگر این است که مصرف 
بی روی��ه عمده مس��کن ها خطر 
ابتال به س��کته قلب��ی را در افراد 
مبتال به بیم��اری قلب��ی و افراد 
س��الم افزایش م��ی دهد.عباس 
جعفریان دهکردی اظهار داشت: 
متاسفانه مصرف بی رویه و بدون 
 در نظر داشتن س��وابق بیماری و

 زمینه های جسمی در افراد موجب خطرات فراوانی می شود.
وی بیان داش��ت: از جمله عوارض داروهای مس��کن غیراس��تروییدی نظیرآس��پرین 
،بروفن ، پیروکسیکام ملوکسیکام ، دیکلوفناک، ایندومتاس��ین،تولمیتین، مفنامیک 
اس��ید و غیره می تواند موج��ب وزوز گ��وش و تاثیر بر ش��نوایی ، بروز ان��واع افزایش 
حساس��یت ، تش��دید آس��م، عوارض گوارش��ی نظیر زخم و یا خونریزی معده واثنی 
عش��ر ،بیماری کبدی ،مس��تعد نمودن برای کاهش انعقاد پذیری و خونریزی پوستی 
– مخاطی و آس��یب های کلی��وی ،قلبی و عروقی ش��ود.معاون غذا و داروی دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان خاطرنشان کرد: مصرف بیش از حد اس��تامینوفن هم از طریق 
 تبدیل آن ب��ه موادی نظیر اس��تالدیید می تواند موجب آس��یب و تخری��ب بافت کبد

 شود.

ضرر ۱۲۰ میلیارد تومانی تعطیلی هر روز مدارس

مدارس کشور ۲۹ آذر، اول و سوم 
دی ماه تعطیل نیست

رییس مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی آموزش و پرورش با بیان 
اینکه مدارس کشور فراتر از تقویم رسمی تعطیل نیست، گفت: هر روز 

تعطیلی مدارس برای کشور ۱۲۰ میلیارد تومان ضرر به دنبال دارد.
 علیرضا جدایی، رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش در خصوص وضعیت دایر بودن مدارس در روزهای ۲9 آذر، 
اول و سوم دی ماه اظهارداش��ت: آموزه های دینی و حرکت در مسیر 
توسعه و بالندگی و تأکید رییس جمهور در دولت تدبیر و امید، بر کار 
و اهمیت مضاعف تالش مجدانه همه ارکان دولت است.وی با اشاره 
به تعطیالت مکرر و موضوع بین تعطیلی، گف��ت: آموزش و پرورش 
رسالت بزرگی در نهادینه شدن فرهنگ تالش، کار مسووالنه و الگوی 
تالش دارد و تحقق این امر عالوه بر جدی��ت مدیران و فرهنگیان در 
مدارس، همراهی و همدلی خانواده ها و مساعدت اولیی دانش آموزان 
را می طلبد.جدایی با بیان اینکه هزینه هر روز تعطیلی مدارس برای 
کشور ۱۲۰ میلیارد تومان اس��ت، ادامه داد: هفته آینده هم مدارس 
فراتر از ایام تعطیالت تقویم رس��می کش��ور تعطی��ل نخواهند بود 
بنابراین به غیر از تعطیالت مبتنی بر تقویم رس��می، مراکز آموزشی 

دایر بوده و به فعالیت های آموزشی و تربیتی خواهند پرداخت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان از انعقاد تفاهم نامه و قرارداد ۵۰ کیلومتر 
از خطوط ترام��وا در اصفهان خب��ر داد. علیرضا صلواتي اظهار داش��ت: در گام اول خط 
تراموا در محدوده امام خمیني)ره( از ایس��تگاه بهارستان )ایس��تگاه اول قطار شهري( 
تا میدان ش��هدا مي باش��د که مطالعات بعدي نیز در حال انجام مي باش��د. وي اذعان 
 داش��ت: باتوجه به اینکه خطوط بی آر تی قابلیت تبدیل ش��دن به خطوط تراموا دارند،

 پیش بیني ما این اس��ت که به ش��رط تامین ناوگان بتوان خطوط ترام��وا را جایگزین 
خطوط بی آرتی  در سطح ش��هر نمود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان 
تصریح کرد: تفاهم نامه اولیه خطوط تراموا با مشارکت بخش خصوصي منعقد شده که 
امید است این پروژه از سال آینده وارد مرحله اجرایي ش��ود. معاون عمرانی شهرداری 
اصفهان نیز به اجرای طرح تراموا در اصفهان اش��اره کرد و اظهار داشت: تراموا به عنوان 
قطار روسطحی مکمل مترو است که ش��هرداری قراردادهای اجرای این طرح را انجام 
داده اس��ت. علیرضا قاري قرآن ادامه داد: ۴ سالی است که ش��هرداری در حال پیگیری 
اجرای طرح تراموا می باش��د اما به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شدیم چرا که تراموا 
صنعت خاص اروپایی است. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از 
 پروژه تراموای اصفهان به ارتباط شهرداری با مجموعه های دیگر مربوط می شود، افزود:

 راه اندازی تراموا تنها در اختیار شهرداری نیست و در صورتی که همکاری بین سازمان 
 های مختلف وجود نداشته باشد نمی توان امیدوار بود این پروژه به سرعت به بهره برداری

  برس��د. عب��اس ح��اج رس��ولیها ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ش��هرداری درص��دد 
راه اندازی تراموا در کوتاهترین زمان ممکن است تا بخشی از آلودگی هوای شهر برطرف 
شود، تصریح کرد: بهره برداری از این پروژه در دس��تور کار است اما با وجود تحریم ها و 

مشکالت متعدد نمی توان زمان مشخصی را برای راه اندازی تراموا تعیین کرد.

تفاهم نامه اولیه ۵۰ کیلومتر از خطوط تراموا منعقد شد 

پای تراموا به شهر باز می شود 

www.zayanderoud.com

موقوفات ازبین رفته بايداحیاگردد
حجت االسالم رضا ابراهیمی سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه 
ش��هرضا گفت: از وظایف اداره اوق��اف و امور خیری��ه ، اعتماد 
 سازی در راس��تای اجراي نیات امینانه واقفین است و وقف باید

 فرهنگ سازی و موقوفات از بین رفته احیاء گرددحجت االسالم 
 رضا ابراهیمی گفت: وقف از س��نت های حس��نه ای اس��ت که 
پایه گ��ذار آن پیامبرخات��م )ص( ، حضرت فاطم��ه زهرا )س( 
و ائمه ه��دي )ع( بودند.وي بااش��اره ب��ه آیاتي ازق��رآن کریم 
اظهارداش��ت: وقف مانند چشمه ای همیش��ه جوشان و ساری 
است و آن چیزی که نزد ش��ما است نابود ش��دنی و آن چیزی 
که نزد خدا اس��ت همیش��گی وماندني اس��ت.  وق��ف از جمله 
کارهایی است که همیشه به داد اسالم رسیده است و در راستای 
حفظ اسالم به کار رفته اس��ت.وي درادامه افزود: نیات واقفین 
 درراس��تاي ترویج وتبلیغ علم وش��عائرمذهبي وتقویت اسالم

 مي باشد.

  لغزندگي محورهاي مواصالتي  استان 
 باران برخی از محورهای مواصالتی استان اصفهان را لغزنده 

کرده است.
مسوول مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با اش��اره ب��ه بارش برف در محور ش��هرضا –س��میرم 
و س��میرم –یاس��وج گفت: بارش باران نی��ز ، محورهای میمه 
-دلیجان ، ،خوانس��ار –دامنه و داران –الیگودرز را لغزنده کرده 

است.
آقای کازرونی به رانندگان توصیه کرد برای تردد در محورهای 
این استان ، تجهیزات گرمایشی به همراه داشته باشند و سرعت 

مطمئنه را رعایت و با احتیاط رانندگی کنند.
بر اس��اس اعالم اداره کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان ، بارش 
پراکنده باران و برف در مناطق غربی ، شمال غربی وجنوب غربی 

این استان پیش بینی می شود.

 ارايه پیشنهاد »بیمه ناباروری«
 به زوجین در دفاتر ازدواج

ریی��س کان��ون س��ردفتران ازدواج و ط��الق از پیش��نهاد 
 »بیمه ناب��اروری« ب��ه زوجی��ن در دفات��ر ازدواج زم��ان ثبت

 خبر داد.
علی مظفری از امضاء تفاهم نامه با بیمه الب��رز خبر داد و اظهار 
داش��ت. قرار اس��ت در تمام دفاتر ازدواج سراسر کشور طی این 
تفاهم نام��ه زمان ثبت ازدواج، پیش��نهاد »بیمه ناب��اروری«  به 

زوجین داده شود.
وی با بیان اینکه این امر از امروز اجرایی اس��ت، ادامه داد: بیمه 
البرز طراح بیمه ناباوری است که طی این تفاهم نامه امیدواریم 

شاهد اقدامات خوبی در این زمینه باشیم.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق با اش��اره به اینکه بیمه 
ناباروری از سوی دفاتر پیشنهاد می ش��ود، گفت: طی این بیمه 
۱۰ سال افراد تحت پوشش قرار می گیرند و هزینه آن ۳۵۰  هزار 

تومان است.

شرکت در جشنواره پژوهشي شهري 
تا ۲۵ بهمن 

معاون برنام��ه ریزي، پژوه��ش و فناوري اطالعات ش��هرداري 
اصفهان با اشاره به برگزاري سومین جشنواره آثار پژوهشی شهری 
 در حوزه شهر و ش��هرداری اصفهان اظهار داشت: عالقه مندان

 مي توانند آثار خود در حوزه شهر و شهرداري را از تاریخ ۲۵ آذر 
تا ۲۵ بهمن ارسال نمایند.

ابوالقاس��م گلس��تان ن��ژاد گف��ت: س��ومین جش��نواره آث��ار 
 پژوهشی ش��هری در حوزه ش��هر و ش��هرداری اصفهان با هدف

 نهادینه س��ازی پژوهش و مطالعات به عنوان زیرساخت برنامه 
 ریزی، تصمیم گیری و حل مس��ایل، تقویت ظرفیت جذب و به 
کار گی��ری دانش، ب��ه کارگی��ری عمل��ی و کاربس��ت نتایج و 
دستاوردهای پژوهش و تجلیل و تکریم پژوهشگران برتر شهری 

برگزار می شود. 
گلس��تان نژاد خاطرنش��ان کرد: با برگ��زاري این جش��نواره در 
نظر داری��م ارتباط بیش��تري مابی��ن محققان، پژوهش��گران، 
 نویسندگان، اس��اتید و دانش��جویان با مدیریت ش��هری برقرار 

شود. 

برای حضور در همايش وقف و رسانه

واليتی به اصفهان می آيد
علی اکبر والیتی پنج ش��نبه هفته آینده برای حضور در همایش 
وقف و رس��انه به اصفهان سفر می کند. پنج ش��نبه هفته آینده 
مقارن با چهار دی ماه س��ال جاری مش��اور عال��ی رهبر معظم 
انقالب در امور بین الملل برای حضور در همایش وقف و رس��انه 
به اصفهان س��فر می کند.در ای��ن همایش ک��ه در آخرین روز 
از هفته وقف به هم��ت اداره کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان برگزار می ش��ود، از رس��انه ها و خبرنگاران برتر استان 
 اصفه��ان در حوزه وقف و ام��ور خیریه تجلیل ب��ه عمل خواهد

 آمد.

 بهره برداري از مجموعه فرهنگی
 و پارک محلی آفتاب تا پايان سال

    مدیر منطقه ۳ اصفهان اعالم کرد : تا پایان س��ال جاري مجموعه 
فرهنگی و پارک محلی آفتاب به بهره برداري مي رسد.

 منصور نجفی با اعالم این خبر گفت: تاکنون پروژه مجموعه فرهنگی 
و پارک محلی آفتاب 9۸ درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است این 
مجموعه به طور کلی ح��دود ۳ هزار متر مربع فضا دارد که ش��امل 
۸۰۰ متر مربع عرصه و ۱۵۰۰ متر مربع زیربنا می ش��ود. وی افزود: 
در قسمت مجموعه فرهنگی آفتاب تنها اتصاالت شبکه های خدمات 
ش��هری باقی مانده اس��ت و پارک این مجموعه ب��رای واگذاري به 

پیمانکار در مرحله مناقصه می باشد. 

مستند مرتضی پاشايی 
ساخته می شود

 

پدر زنده یاد مرتضی پاش��ایی خواننده فقید پاپ 
ایران با اع��الم این خبر گفت: در ح��ال تهیه فیلم 
مستند مرتضی هس��تیم. فیلمی که تا پایان سال 
جاری ساخته خواهدشد. ناصر پاشایی پدر مرتضی 
اف��زود: هرگونه س��اخت فیلم مس��تند از زندگی 

مرتضی باید با اجازه خانواده آن مرحوم باشد. 
وی، از فیلمسازان خواست قبل از اقدام به ساخت 
هرگونه فیلم مستند، هماهنگی های الزم را برای 
اخذ مجوز با منصور پاش��ایی عم��وی مرتضی به 
عمل آورند. پاش��ایی درباره آلبوم جدید مرتضی 
نیز گفت: مردم مراقب باش��ند هی��چ مجموعه ای 
را به نام آلب��وم جدید مرتضی پاش��ایی خریداری 
نکنند، چ��را که این آلبوم اوای��ل فروردین ۱۳9۴ 
منتش��ر می ش��ود و مدیریت انتش��ار و تکثیر آن 
بر عهده منصور پاش��ایی خواهد بود. پدر مرتضی 
پاش��ایی درباره برگ��زاری مراس��م چهلمین روز 
درگذش��ت خواننده فقید پاپ گف��ت: به زودی، 
زمان و مکان این مراسم را به اطالع مردم خواهیم 
رساند. عموی مرتضی پاش��ایی نیز که مسوولیت 
برگ��زاری برنام��ه های مرب��وط به ای��ن هنرمند 
 جوان را عه��ده دار اس��ت، گفت: ع��ده ای بدون

 هماهنگی های الزم اقدام به ساخت فیلم مستند 
مرتضی م��ی کنند درحال��ی که این م��ورد تایید 
خانواده پاش��ایی نیست. منصور پاش��ایی با اشاره 
به حساس��یت های ملی درباره مرتض��ی افزود: با 
توجه به اینکه ممکن اس��ت هرگونه اقدام کنترل 
نش��ده؛ تبعاتی را به وجود آورد، تمام تالش خود 
 را ب��ه کار می گیریم تا مش��کل خاص��ی به وجود 
نیاید.شایان ذکر اس��ت، زنده یاد مرتضی پاشایی 
جمعه ۲۳ آبان ماه پس از تحمل ماه ها رنج بیماری 
سرطان درگذشت و پیکر او ش��امگاه یکشنبه ۲۵ 
 آبان ماه در بهش��ت زه��را )س( به خاک س��پرده

 شد. 

عضو شورای روابط بین الملل شهرداری اصفهان گفت: قرار 
شده توسعه خواهرخواندگی با شهرهای مختلف انجام شود 
که در این راستا پیش نویس خواهرخواندگی با نجف اشرف 

آماده شده و به زودی اجرایی می شود.
 حبیب اهلل تحویل پور در نخستین جلسه کمیته هماهنگی 
روابط بین الملل استان اصفهان به ارایه عملکرد این شورا 
پرداخت و اظهار داشت: قرار شده توسعه خواهرخواندگی 
با شهرهای مختلف انجام شود که در این راستا پیش نویس 

خواهرخواندگی با نجف را آماده کرده ایم.
وی با اش��اره به خواهرخواندگی اصفهان با دیگر شهرهای 
جهان افزود: در موضوع خواهرخواندگی نجف در عراق، و 

استامبول در ترکیه مطرح است.
 عض��و ش��ورای رواب��ط بین المل��ل ش��هرداری اصفهان 
خواهر خواندگی را بس��تر مناس��بی برای مبادالت استاد 

و دانش��جو، توس��عه روابط اقتصادی و توسعه گردشگری 
دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: م��ا در راس��تای  ارتق��ای 
خواهرخواندگی حرکتی ابداعی با عنوان تشکیل اتحادیه 
خواهرخواندگی و اتحادیه ورزش شهرهای خواهرخوانده 
در شهر اصفهان را در دس��تور کار داریم که در این صورت 
مانند ICCN که مرک��ز آن در کره اس��ت مرکزیت این 

اتحادیه در شهر اصفهان قرار بگیرد.
وی بیان کرد: در این راس��تا می توان مقابله ای با اس��الم و 
ایران هراس��ی انجام داده و نظام اسالمی جایگاه منطقه ای 
در این زمینه داش��ته باش��د. برگزاری هفته های فرهنگی 
در ش��هرهای مختلف می تواند زمینه س��از جست وجوی 
امنیت از راه های فرهنگی باشد.تحویل پور گفت: اگر مرکز 
همایش های بین المللی و سالن اجالس فراهم شود، شهر 

اصفهان پایگاه برگزاری اجالس های بین المللی می شود.

ضرورت توجه به راه های توسعه سرمايه گذاری در 
کشور

خس��رو کس��اییان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این 
جلسه متشکل وظیفه دس��تگاه های دولتی را  تمرکز بر کار 
سیاسیون کش��ورها دانست و اظهار داش��ت: سرمایه گذاری 
و توسعه اقتصاد در کش��ورهای دیگر مانند کش��ور ما نبوده 
و دولت تنها قوانین را تس��هیل  ک��رده و بحث های مربوط به 

سرمایه گذاری به بخش خصوصی مربوط می شود.
وی افزود: بنابراین باید در دیدار با هیات های خارجی اهداف 
خود را به سمت بخش خصوصی آنها سوق داده اما تشریفات 

دولتی بوده و هست.
رییس ات��اق بازرگانی اصفه��ان با بیان اینکه سیاس��ت های 
اقتصادی در کش��ورهای خارجی در اتاق های بازرگانی آنها 
گفته می شود، افزود: سفرای کشورها در گذشته پس از ورود 
به ایران و تسلیم استوارنامه خود برای دیدن از اصفهان به این 
شهر سفر کرده و حتی از اتاق بازرگانی ما نیز دیدن می کردند.
مقدمات توس�عه اقتص�ادی ايران و کش�ورهای 

خارجی فراهم می شود
استاندار اصفهان در پاسخ به صحبت های رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان در این باره گفت: مقامات سیاسی با یکدیگر ارتباط 
گرفته تا مقدمات و فضا برای فعالیت ه��ای اقتصادی فراهم 
شود و ما نیز در تمام مالقات های سیاسی خود اتاق را معرفی 
کرده اما تنظیم ارتباطات سیاسی در تهران بوده و ما در استان 

باید نوع ارتباط را برای فعالیت اقتصادی استان فراهم کنیم.
رس��ول زرگرپور افزود: این کمیته نیز به دنبال فراهم کردن 
بستر فعالیت های اقتصادی استان با هیات های خارجی بوده 

که وظیفه عمده بحث های اقتصادی بر عهده اتاق است.
اس��تاندار اصفه��ان ادامه داد: البت��ه در کن��ار آن بحث های 
فرهنگی را نیز مدنظر داشته و اگر هفته فرهنگی در کشوری 
می گذاریم برای جذب توریست به اصفهان  است. عمده هدف 
ما در این کمیته شناسایی کش��ورهای هدف و دعوت آنها به 

اصفهان است.

عضو شورای روابط بین الملل شهرداری اصفهان:

نجف خواهرخوانده اصفهان می شود

یک روانش��ناس گفت: برای جلوگیری و یا کم رنگ شدن 
جراحی های زیبای��ی در جامعه بهتر اس��ت نقش زیبایی 

ظاهری در انتخاب افراد از بین برود.
ربابه غفار تبریزی روانش��ناس بالینی  دررابطه با جراحی 
پالس��تیک در بین مردم، افزود: بانوان ذاتا به زیبایی عالقه 
دارند اما اگر به صورت مداوم و با جراحی های متعدد زیبایی 
صورت گیرد به یک اختالل بدشکل تبدیل و اثرات وخیم و 

جبران ناپذیری برای آنان به همراه دارد. 
این روانش��ناس بیان داشت: س��طحی نگری، عدم اعتماد 

به نفس، توجه ب��ه تحقیرها در دوران کودک��ی و جوانی از 
جمله موارد مهم و اساسی اش��تیاق افراد برای استفاده از 
جراحی های پالستیک و زیبایی در جوامع امروزی است.  

 وی در ادامه افزود: اف��راد باید بدانن��د زیبایی حقیقی در 
همدلی و همفکری آن��ان با دیگران و افراد خانواده اس��ت 
و جراحی های زیبایی و آرایش ه��ای متعدد تنها به زیبایی 

ظاهری آنان کمک و زودگذر است.  
غفار تبریزی ب��ا بیان اینک��ه زیبایی و میل ب��ه زیبا بودن 
در میان اکثر م��ردم وجود دارد و نمی ت��وان آن را مختص 

گروه��ی از افراد در جامعه دانس��ت، اظهار داش��ت: با این 
 وجود این امر نباید به یک اصل و هدف در زندگی آنان بدل 

شود.  
 وی خاط��ر نش��ان ک��رد: وس��ایل ارتب��اط جمع��ی و 
عموم��ی، خانواده ه��ا باید س��عی در رش��د فرزن��دان در 
زمینه های گوناگون اعم از موس��یقی، نقاش��ی و کس��ب 
دیگ��ر توانمندی ها تش��ویق ت��ا در س��نین بزرگس��الی 
 کمتر ش��اهد می��ل آنان ب��رای کس��ب زیبای��ی ظاهری

 باشیم.  

کم رنگ کردن نقش زيبايی ظاهری در انتخاب افراد
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آگهی مزایده عمومی 

شرکت آب منطقه ای اصفهان ، امور بازرگانی 

 ش�ركت س�هامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تع�دادی از خودروهای م�ازاد خود را بش�رح ذيل از طريق

 مزايده عمومی به فروش برساند از متقاضيان شركت در مزايده دعوت می گردد حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از 

انتشار آگهی دوم نسبت به دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند .

محل فروش اسناد: دفتر امور بازرگانی
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يادداشت

 صدور 4 میلیون چک
 بالمحل در 6 ماه

رییس کل بان��ک مرکزی با اب��راز نگرانی از رش��د چک های 
برگشتی و از دست رفتن اعتبار چک در بازار گفت: در 6 ماهه 
ابتدای سال جاری بالغ بر 4 میلیون چک بالمحل صادر شده 

است.
ولی اله س��یف با بیان اینکه اعتبار چک در می��ان بازاریان و 
کسبه از بین رفته است، گفت: یکی از مشکالت بزرگ در نظام 
بانکی، چک های برگشتی اس��ت، چراکه چک، اعتبار خود را 

از دست داده است.
س��یف در توضیح بیشتر این مطلب خاطرنش��ان کرد: رقمی 
بر روی چک ها حک خواهد ش��د که این امکان را می دهد که 
س��وابق، هویت صادرکننده چک و تعداد چک های برگشتی 
وی را نمایان می کند و این فاکتورها به سرعت قابل تشخیص 
است، و ذی نفع چک با اطمینان بیشتری می تواند وارد عمل 

شود.
س��یف، تعداد چک های برگش��تی در 6 ماهه اول امس��ال را 
بالغ بر4 میلیون برگ عنوان و خاطرنش��ان کرد: سامانه بانک 
مرکزی برای جلوگیری از ص��دور چک های بی محل، تا پایان 
اسفندماه سال جاری در کل کشور مستقر می شود و این باعث 
خواهد شد که حتی مراودات میان دو بانک نیز در زمینه صدور 

چک، قابل پیگیری و تحت نظام خاص مالی باشد. 

توقف تدريجی توزيع بنزين معمولی
وزیر نفت با بیان اینکه پیش بینی قیمت جهانی نفت در آینده 
بسیار دشوار اس��ت، گفت: هنوز در رابطه با قیمت بنزین در 
س��ال آینده اجماعی در دولت انجام نشده است و چانه زنی ها 

ادامه دارد.
بیژن نامدار زنگنه گفت: دولت به این جمع بندی رس��ید که 
قیمت نفت را در بودجه س��ال 94 کل کش��ور ب��ا نرخ حدود 
70 دالر در هر بش��که محاس��به کند، این در حالی است که 

پیش بینی در خصوص آینده قیمت نفت بسیار دشوار است.
وی درباره قیمت بنزین برای سال آینده گفت: دولت هنوز در 
رابطه با قیمت بنزین در سال آینده به اجماع نرسیده است و 

چانه  زنی ها ادامه دارد.
به گفت��ه زنگنه، ه��دف دولت این اس��ت که در ی��ک برنامه 
زمان بندی ش��ده، به تدریج توزیع بنزین معمولی را متوقف 

کند.
وی افزود: در این رابطه هنوز نمی توان زمان بندی دقیقی ارایه 
کرد اما توقف عرضه بنزین معمولی و توزیع بنزین یورو 4 در 

آینده را از کالنشهرها آغاز خواهیم کرد.

 اصفهان از نظر صنعتی اشباع 
نشده است

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان گفت: اصفهان هنوز از نظر صنعتی 
اشباع نش��ده و با تکیه بر صنعت گردش��گری و شرکت های 

دانش بنیان باید به سمت توسعه پایدار حرکت کرد.
محمد مجیری در مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه در جمع 
 خبرن��گاران، افزود: در این نمایش��گاه س��االنه، خب��ره ها و

نخبه های صنعتی کشور برای معرفی و ارایه خدمات و تبادل 
نظر، گرد هم می آیند. 

وی با اشاره به اینکه اس��تان اصفهان به عنوان قطب صنعتی 
کش��ور در تمام بخش های صنعت��ی ظرفیت  خوب��ی دارد، 
 بیان داش��ت: این نمایش��گاه فرصت��ی خوب ب��رای معرفی

 مجموعه ه��ای صنعتی و آش��نایی صنعتگ��ران و فناوران با 
یکدیگر است. 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان به آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و 
افزود: در این راستا باید به سمت ایجاد صنایع سبز و هایتیک 
حرکت کرد و این نمایشگاه باعث می شود سمت وسوی خود 

را مشخص و تغییر دهیم. 

 تفاوت هزار تومانی شیر 
کم چرب با پرچرب

قیمت محصوالت لبنی که از چند ماه پیش 15 درصد افزایش 
یافت، اکنون با ثبات نس��بی در بازار عرضه می شود و تا پایان 

سال نیز تغییر نخواهد داشت.
شرایط حاکم بر بازار مواد لبنی به دلیل آنکه از مواد مصرفی 
ضروری محسوب می شود و نقش اساسی در سالمتی افراد ایفا 

می کند، همواره مورد توجه مصرف کنندگان است.
با وجود آنکه قیمت لبنیات در هفته های اخیر از ثبات نسبی 
برخوردار شده است اما همچنان قیمت مواد لبنی برای اقشار 
ضعیف جامعه باالست. از طرف دیگر هم میزان مصرف لبنیات 
در کشور ما روند کاهشی داشته و به 85 کیلوگرم رسیده که 

نصف استانداردهای جهانی است.
طبق قیمت ها از بازار لبنیات، شیر کیسه ای یک لیتری 1450 
تومان و شیر پرچرب یک لیتری 2400 تومان عرضه می شود.

ش��یر کم چرب یک لیتری نیز 2000 تومان است. همچنین 
ماست کم چرب ماست کم چرب 1.5 کیلویی 5000 تومان، 

ماست پرچرب دو کیلوگرمی نیز 8500 تومان است.

دولت به کاشان توجه ويژه دارد
رییس ش��ورای اسالمی ش��هر کاش��ان گفت: اختصاص 75 
میلیارد ریال به دو بخش بهداش��ت و مدیریت بحران کاشان 
 نش��اندهنده توج��ه ویژه دول��ت تدبی��ر و امید ب��ه اقدامات 
توسعه ای این شهرستان است. علی رسول زاده اظهار داشت: 
باید با همدلی مدیران شهرس��تان و تدوی��ن برنامه ای جامع 

برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کاشان اهتمام ورزید.
وی از ت��الش فرماندار کاش��ان برای تکمی��ل 15 پروژه مهم 
توس��عه ای در این شهرس��تان خبر داد و افزود: برای اجرایی 
ش��دن طرح های زیرس��اختی کاشان که از گذش��ته به ارث 
رسیده، به همکاری مدیریت دولتی و شهری کاشان نیاز است.

وی یکی از مشکالت ش��هر کاش��ان را نبود کنارگذر دانست 
و اف��زود: با وج��ود تصوی��ب راه ان��دازی کنارگذر ش��رقی، 
 متاس��فانه ردی��ف بودج��ه ای آن در دول��ت قب��ل ح��ذف

 شد.

اخبار کوتاه

4
نان سنگک ۶۷۵ تومان 

عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان استان اصفهان گفت: قیمت نان سنگک در 
استان اصفهان بر اساس اعالم نرخ استانداری از 525 به 675 تومان افزایش یافته 
است.محمدرضا خواجه ، گفت :قیمت لواش تبریزی و ریزشی تونلی نیز پس از 
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لزوم بازنگری درالگوی 
کشت اصفهان

يارانه ايرانیان خارج از 
کشور قطع شد

معاون پژوهش��ی مرکز تحقیق��ات کش��اورزی اصفهان گف��ت: در تولید 
محصوالت کشاورزی باید تقاضای مورد نیاز در داخل و خارج کشور بررسی 

شده و بر اساس آن الگوی کشت کشاورزی اصفهان ارائه شود.
 علیرضا نکویی اظهار داشت: پایداری تولید برای کشاورز باید تامین شود و 
یکی از اهداف الگوی کشت تعادل و پایداری در تولید و عرضه است.معاون 
پژوهش��ی مرکز تحقیقات کش��اورزی اصفهان از انجام مراحل مقدماتی 
طرح الگوی ملی کشت در اس��تان اصفهان خبر داد و بیان کرد: استفاده از 
ظرفیت های موجود و نیازس��نجی بازار محصوالت کشاورزی از مهم ترین 
بخش های این طرح است.حس��ین زینعلی رییس انجمن علمی گیاهان 
دارویی اصفهان خاطرنشان کرد: اگر اجرای الگوی کشت به افزایش درآمد 

کشاورز کمک کند، این طرح می تواند مورد استقبال کشاورزان قرار گیرد .

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از موافقت هیات وزیران با تخصیص 
165 میلیارد تومان به 4 اس��تان برای جبران خسارت سیل و خشک 
سالی در ماه های گذشته خبر داد.وی افزود: برداشت مبلغ 4.1 میلیارد 
دالر از صندوق توسعه ملی دروغی است که یکی از سایت های خبری 
منتش��ر کرده اس��ت؛ معادل ریالی این مبلغ مرتبط با فروش نفت و 
فرآورده های نفتی ب��وده و بانک مرکزی با مجوز قانون��ی این مبلغ را 
تبدیل به ریال کرده است.سخنگوی دولت اظهار داشت: در بخش دیگر 
، برنامه جامع اصالح نظام اداری در 8 س��رفصل به تصویب رسید.وی 
درباره تصمیمات دولت برای سامان دهی یارانه اقشار پردرآمد، گفت: 
یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع شد.سخنگوی دولت درباره اخباری 

مربوط به عزل وزیر کشور، گفت: تغییر وزیر کشور تکذیب می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: بخش خصوصی بال پرواز اقتصاد استان است و 
هم اندیشی بخش دولتی و خصوصی می تواند اقتصاد 
استان اصفهان را متحول کند.اسرافیل احمدیه اظهار 
کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تمام تالش خود را انجام داده اس��ت تا در صورتی که 
مشکل و موردی در فضای صنعتی و تولیدی و تجارت 
استان مش��اهده ش��د، در فضایی صمیمی و دوستانه 
برطرف شود.وی ادامه داد: به هیچ عنوان فضای بسته 
در س��طح اس��تان وجود ندارد و تعامل با صنعتگران 
و فعاالن حوزه اقتصادی در س��طح اس��تان به خوبی 
مشهود است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان بیان کرد: در ارتباط با خصوصی سازی 
و برون سپاری فعالیت ها از بخش دولتی به شرکت های 
خصوصی فعالیت های گس��ترده ای در سطح استان 
انجام گرفته است.وی تاکید کرد: اگر شاهد این هستیم 
که سرمایه گریزی س��ایر اس��تان ها از اصفهان کمتر 
است، می توان دلیل آن را در علم جلوگیری از خروج 
س��رمایه ها دانست که در اس��تان های مختلف وجود 
 دارد، اما در اس��تان اصفه��ان م��ورد بی توجهی قرار

 گرفته است.

استاندار اصفهان گفت: با هدف توس��عه روابط اقتصادی 
ایران و پرتغال، هیات اقتصادی ۳0 نفره کشور پرتغال به 

همراه وزیر خارجه این کشور به اصفهان سفر می کنند.
رسول زرگرپور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کمیته 
هماهنگی روابط بین الملل استان اصفهان اظهار داشت: 
ب��ا روی کارآمدن دول��ت یازدهم، ارتب��اط عزت مندی با 
کشورهای خارجی برقرار شد که س��بب چندین برابری 
سفر تجار، گردشگران خارجی و مقامات سیاسی به کشور 
ما شده که قسمت اعظمی از آنها برای بررسی اوضاع کلی 
کشور به اصفهان سفر کرده و عده ای هم برای بازدید صرف 
از اصفهان به این استان سفر می کنند.وی با بیان اینکه به 
گفته یکی از وزاری خارجه کش��ورهای خارجی اصفهان 
قلب تپنده ایران است، افزود: با توجه به پیشرفتی که در 
جریان مذاکرات 5+1 اتفاق افتاده کش��ورهای خارجی و 
اروپایی برای گسترش مراودات اقتصادی خود با ما آمادگی 
تعامل و همکاری داشته که مشغول بررسی و ارزیابی آن 
هستند.استاندار افزود: وزیر ارشاد پرتغال 1.5 ماه قبل به 
ایران آمد و ایش��ان به کش��ورمان عالقه مند شده و اعالم 
کرد که در آینده هیات متشکل از وزیر خارجه را به ایران 
می فرستیم که اکنون به من خبر دادند وزیر خارجه پرتغال 
با هیات ۳0 نفره اقتصادی اوسط بهمن به اصفهان می آیند.

رییس کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات 
مجلس درباره دالیل افزایش ن��رخ ارز در یک ماه 
گذش��ته گفت: تنها دلیل��ی که برخ��ی از دالالن 
می  خواهند در مقط��ع کنونی ب��ازار ارز را ملتهب 
کنند این اس��ت که ارزهای خود را با ن��رخ باال به 
فروش برسانند و مردم آگاه باش��ند که ناخواسته 
 در ب��ازی دالالن ب��رای افزای��ش ن��رخ ارز ق��رار 
نگیرند.غالمرض��ا ت��اج گ��ردون درب��اره تحوالت 
اخیر بازار ارز گفت: نوس��انات بازار ارز در یک ماه 
گذش��ته به دلیل تاثیرات روانی ب��وده و خیلی از 
دالیل اقتصادی پیروی نکرده است.نماینده مردم 
گچس��اران وباش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: باید پذیرفت بعد از شروع فعالیت دولت 
یازدهم از فعالی��ت دالالن در بازاره��ای مختلف 
مانند ارز و سکه جلوگیری ش��د بنابراین برخی ها 
در مقاطع زمانی کوت��اه می خواهند جریان داللی 
را تقویت کنند.تاج گردون اف��زود: در حال حاضر 
فعالیت ه��ای صرافی ها کنترل می ش��ود بنابراین 
احتمال تکرار نوس��انات ش��دید ارزی مانند آنچه 
 که در س��ال های گذش��ته اتفاق افتاد، بسیار کم

 است.

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 
اصفهان گفت: در راس��تای سیاس��ت های تشویقی 
و حمایت��ی از صنای��ع خ��رد و کوچ��ک، یارانه های 
وی��ژه نمایش��گاهی ب��رای برخ��ی صنای��ع در نظر 
 گرفتی��م و از حضور آنان در نمایش��گاه ها اس��تقبال

 می کنیم.
محمد جعفری در حاش��یه مراس��م افتتاح نمایشگاه 
صنعت، تداخل عناوین نمایش��گاهی در استان های 
مختلف کش��ور را نوعی رقابت منفی دانست و اظهار 
داشت: در دنیا نمایش��گاه های خاص با برند یک شهر 

شناخته می شود.
وی افزود: به عنوان مثال نمایشگاه سنگ جهان را به 
نام ش��هر »ورونای« ایتالیا یا نمایشگاه طال و جواهر را 
به نام »ویچنزا« می شناسند اما در ایران در حالی که 
اصفهان قطب صنایع کارگاهی است، مشاهده می شود 
که نمایشگاه این رسته به صورت موازی در دیگر استان 

های کشور هم برگزار می شود. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
با اشاره به رشد هرساله نمایشگاه صنعت، یادآور شد: 
اگر این موازی کاری نباشد این نمایشگاه بیش از این 

رشد خواهد کرد. 

تعامالت بازار ارزخصوصی سازی برند سازی

بخش خصوصی بال پرواز 
اقتصاد استان

سفر  وزير خارجه پرتغال 
به  اصفهان

 مردم وارد بازی
 دالالن نشوند

نمايشگاه صنايع کارگاهی 
بايد ويژه اصفهان باشد
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 مدير ارشد خدمات فنی شرکت فوالد
 مبارکه اصفهان:

فوالد مبارکه باالتر از چین و هند ايستاد
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با مقایسه 
مصرف انرژی در ش��رکت های فوالدی دنیا گف��ت: در رده بندی جهان در 
مصرف فوالد، شرکت فوالد مبارکه اصفهان باالتر از کشورهای چین و هند 
قرار داشته و با کش��ور کره رقابت دارد.مهدی توالییان و با مقایسه مصرف 
میزان انرژی که برای هر تن فوالد مصرف می ش��ود، اظه��ار کرد:  جایگاه 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از بسیاری از کش��ورها مانند چین،  هند و 
عربستان بسیار بهتر بوده است.وی ادامه داد: جایگاه شرکت فوالد مبارکه در 
مصرف انرژی به کشور کره نزدیک بوده و از کشورهای اروپایی فاصله دارد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پش��تیبانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان 
اینکه به ازای هر تن فوالد 24 گیگاژول بر تن انرژی مصرف می شود، بیان 
کرد: بسیاری از کشورها بین ۳0 تا ۳2 گیگاژول انرژی مصرف می کنند اما 
میزان مصرف انرژی در اروپا بین 18 تا 19 گیگاژول اس��ت.وی با اشاره به 
اهمیت در نظر گرفتن فرآیند تولید فوالد در رده بندی های جهانی افزود: 
کشورهای اروپایی به واسطه زودتر صنعتی شدن به جای سنگ آهن از آهن 
قراضه استفاده می کنند که در کاهش مصرف انرژی تاثیر به سزایی دارد.

توالییان خاطر نشان کرد: در شرکت فوالد مبارکه اصفهان بیش از 90 درصد 
از محصوالت با استفاده از سنگ آهن ساخته می شود که در نتیجه نیازمند 
صرف انرژی بیشتری است.وی اضافه کرد: قراضه در ایران کم و گران است 

و استفاده از آن در حال حاضر صرفه اقتصادی ندارد.

ارايه طرح لباسشويی ديواری از اصفهان 
در سطح کشور

 رییس مرکز رش��د لوازم خانگی و صنایع وابس��ته گروه انتخاب گفت: به 
مناسبت هفته پژوهش ، طرح لباسشویی دیواری از این مرکز در سطح کشور 
ارایه  شد.محسن حاج کاظمیان اظهار داشت: به دنبال ارایه طرح لباسشویی 
دیواری مرکز رشد لوازم خانگی و صنایع وابسته گروه انتخاب در پانزدهمین 
نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور نمایشگاه این طرح 
از جایگاه خوب و قابل توجهی برخوردار شده است.وی با بیان اینکه طرح 
لباسشویی دیواری جزو طرح های برگزیده کشوری است ، ادامه داد: مرکز 
رشد لوازم خانگی با دو طرح برگزیده ملی در این نمایشگاه حضور یافته اند و 
این دو طرح در کشور برگزیده شده است.با توجه به دو شاخص اقتصاد دانش 
بنیان و اقتصاد مقاومتی در انجام طرح های پژوهشی از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است و الزم اس��ت برای این پروژه ها پیوست ارتباط با صنعت و 
اجرایی نمودن آن بررسی شود.حاج کاظمیان ادامه داد: پژوهش و فناوری از 
سیاست های اصلی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار است که این امر به 
خوبی در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در حوزه 

سالمت منعکس شده است.
وی با اشاره به سیاست جامع علم و فناوری افزود: الزم است امروز چرخه علم 
و فناوری بر مبنای زندگی و تولید ثروت، اقتصاد و فرهنگ قرار گیرد و این 

فرهنگ در جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور، اجرایی شود.

چند روز بیشتر تا پایان پاییز باقی نمانده و یلدا در راه 
است. مردم ایران هم طبق سنت هر ساله، کاالهایی را 
برای شب یلدای خود خرید می کنند. برآوردها نشان 
 می دهد قیمت یک س��بد یلدایی84 هزار تومان تمام

 می شود.
در این میان فروش��ندگان آجیل و خشکبار و میوه نیز 
خود را برای فروش کاال به مش��تریان آماده می کنند. 
اگرچه کاالهای یلدایی در بازار ای��ن روزها با تقاضای 
باالیی مواجه می ش��ود، اما فاکت��ور قیمتی نیز عاملی 
 اس��ت که فروش��ندگان خود را برای تن��وع آن آماده

 ک��رده ان��د ت��ا ش��اید بتوانند مش��تریان بیش��تری 
جذب کنن��د.    رییس اتحادی��ه میادین می��وه و تره 
بار اصفه��ان گفت: س��عی در کنترل نرخ میوه ش��ب 
یلدا داریم ام��ا احتم��ال دارد نرخ برخ��ی از میوه ها 
بین 10 ت��ا 15 درص��د افزای��ش یابد.ناص��ر اطرج با 
اش��اره به اینک��ه س��عی در کنت��رل نرخ میوه ش��ب 
 یل��دا را داری��م، اظه��ار داش��ت: البته ن��رخ برخی از

 میوه های تجمالتی همچون موز، آناناس، نارگیل و انار 
به طور طبیعی برای این شب افزایش می یابد. 

وی تصریح کرد: احتم��ال دارد نرخ میوه برای ش��ب 
یل��دا بی��ن 10 ت��ا 15 درصد افزای��ش یاب��د. رییس 

اتحادی��ه میادی��ن میوه و ت��ره ب��ار اصفه��ان افزود: 
 برای میوه های خارج��ی همچون آنان��اس و نارگیل

 نمی توان قیمت گذاری مش��خصی کرد اما سعی در 
کنترل قیمت انار، سیب، خیار و پرتقال داریم. 

وی با اش��اره به نرخ عمده فروشی میوه های شب یلدا 
در اصفهان گفت: قیمت هر کیلو انار درجه یک 4 هزار 
تومان، س��یب درختی 2800 تومان، پرتقال تامسون 
جنوب ۳200 تومان، پرتقال تامس��ون شمال 2700 
 توم��ان، نارنگی بی��ن 4500 تا ۳500 توم��ان، خیار

 بوته ای 1600 تومان، خی��ار درختی بین ۳ تا 4 هزار 
تومان، خرمال��و ۳ هزار تومان، آنان��اس کارتنی 6 و 8 
تایی بین 95 تا 100 هزار تومان، نارگیل دانه ای ۳200 
تومان، هندوانه 1600 تومان و موز ۳700 تومان است. 
همچنین در بازدید میدانی  ن��رخ میوه درب مغازه ها 

بدین شرح است. 
قیمت هر کیلو هندوانه 2 ه��زار تومان، انار درجه یک 
5 هزار تومان، س��یب درخت��ی ۳500 تومان، پرتقال 
تامسون جنوب 4 هزار تومان، پرتقال تامسون شمال 
۳۳00 تومان، نارنگ��ی بین ۳500 تا 5 ه��زار تومان، 
خیار بوته ای 2 هزار تومان، خیار درختی بین ۳750 
 تا 5 ه��زار تومان، خرمالو 4۳00 ه��زار تومان، آناناس 

دانه ای 16 هزار تومان، نارگیل دانه ای 7 هزار تومان و 
موز 4۳00 تومان است.

کدام میوه ها واکس می خورند؟
رییس اتحادیه میوه و س��بزی فروش��ان گفت: واکس 
میوه به منظور ماندگاری بیش��تر فقط برای نارنگی و 
 پرتقال استفاده می شود و سیب نیازی به واکس زدن

 ندارد.حس��ین مهاجران اظهار ک��رد: در حال حاضر 
 از واکس ب��رای پوس��ت نارنگ��ی و پرتقال اس��تفاده 
می شود که منجر به بسته شدن وزنه های پوستی آن ها 
 می ش��ود و همین موضوع ماندگاری آن ها را افزایش

 می دهد.
ماندگاری سیب تا 6 سال!

وی در پاس��خ به اینکه مدتی اس��ت بحث واکس روی 
سیب  مطرح شده و با توجه به اینکه عده ای سیب را با 
پوست استفاده می کنند شاید مشکل ساز باشد؟ گفت: 
واکس زدن به س��یب ضرورتی ندارد چون این میوه 9 
ماه بدون واک��س می ماند. ولی در جای��ی مثل آمریکا 
 معموال سیب را زمانی که هنوز شیرین نشده از درخت 
می چینند و با گاز اتیلن رنگ آمی��زی می کنند که با 
این کار ماندگاری آن ها را تا ش��ش س��ال نیز تضمین 
می کنند.مهاج��ران اظهار کرد: در ایران که س��یب تا 
حدود س��ه ماه بعد از عید نوروز نیز مان��دگاری دارد 
لذا نیازی ب��ه ای��ن کار نیس��ت.رییس اتحادیه میوه 
و س��بزی فروش��ان تصریح کرد: واکس زدن س��یب 
تاکنون به ما گزارش نش��ده و تص��ور می کنم اخباری 
 که در این مورد منتشر می شود با مقاصد خاصی دنبال

 می شود.
وی با بیان اینکه این واکس ها معموال از کشور اسپانیا 
وارد می شوند، در پاسخ به اینکه با توجه به لطیف بودن 
پوست سیب سفید اگر از واکس در آن ها استفاده شود 
امکان بروز این واک��س به داخل س��یب وجود دارد؟ 
گفت: این موضوع باید بررس��ی ش��ود چون تا به حال 
 چنین موضوعی س��ابقه نداش��ته و با توج��ه به اینکه 
عده ای سیب را با پوس��ت می خورند باید این موضوع 

توسط کارشناسان بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد.
مهاج��ران گف��ت: در گذش��ته ب��رای مان��دگاری 
مرکب��ات آن ها را ب��ا کاغذ ه��ای آمریکای��ی وارداتی 
کاغذپی��چ می کردن��د و در ح��ال حاضر کاغ��ذ دیگر 
 کاغ��ذ پی��چ ک��ردن ب��ه دلی��ل گران��ی ب��ه صرف��ه

 نیست.

میوه های شب يلدا 15 درصد گران می شود 

یک سبد یلدایی84 هزار تومان تمام می شود



یادداشت هفت »پرونده ایی برای پرتره «در نقش خانه حوزه هنری
نمایشگاه "پرونده ای برای چند پرتره" در گالری نقش خانه حوزه هنری استان 
اصفهان گشایش می یابد. این نمایشگاه س��اعت ۱۷ بعدازظهر روز پنج شنبه 
۲۷ آذرماه افتتاح خواهد ش��د و تا روز پنج شنبه ۴ دی ماه جهت بازدید عموم 

دایرخواهد بود.

5
 مرمت ایوان عالی قاپو خرداد ۹۴

 به پایان می رسد
     معاون میراث فرهنگی استان اصفهان از پایان مرمت ایوان 
عالی قاپو در خرداد ماه سال ۹۴ خبر داد.ناصر طاهری افزود: 
ش��رح عملیات ایوان س��تون دار کاخ عالی قاپو تهیه و پس از 
بررس��ی های الزم پیمانکار واجد صالحیت در مرمت بناهای 
 تاریخ��ی دارای رتبه بن��دی و توانایی الزم انتخ��اب گردید و

 قرار داد مورد نظر جهت ادامه مرمت عالی قاپو منعقد گردید و 
هم اکنون عملیات در حال انجام است. وی اظهار داشت: مرمت 
ایوان شامل مرمت کف ایوان – مقاوم سازی و استحکام بخشی 
ستون های چوبی و مرمت تزیینات چوبی زیر سقف و استحکام 
بخشی سازه چوبی دو پوش ایوان می باشد. وی برآورد هزینه 
مرمت ایوان مبلغی بالغ بر یک میلیارد و س��یصد هزار تومان 
ذکر کرد. وی ابراز امیدواری نمود: تا قبل از پایان سه ماهه اول 

سال ۹۴ کار مرمت ایوان به اتمام برسد.

 پویا« شبکه ملی کودک 
تلویزیون می شود

علی بخشی زاده مدیر جدید شبکه پویا، اعالم کرد این شبکه 
به زودی به شبکه رسمی کودک تلویزیون با چند کانال تبدیل 
می شود و گروه های برنامه ساز وشخصیت های محبوب کودکان 
به این شبکه می آیند.علی بخشی زاده مدیر پیشین شبکه دو 
سیما که  با حکم معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه پویا 
معرفی شد اعالم کرد: ش��بکه پویا قرار است در آینده نزدیک 
به ش��بکه کودک تبدیل شود و به عنوان ش��بکه ملی کودک 

سازمان معرفی شود.

 اصفهان در شمار کشورهای
 مورد هدف و جذب گردشگر است

مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان گف��ت: اصفهان در 
شمار کش��ورهای مورد هدف و جذب گردشگر است.فریدون 
اللهیاری در نخستین جلسه کمیته روابط بین الملل این استان 
اظهار داش��ت: حوزه میراث فرهنگی و دیدنی استان اصفهان 
باید فعال تر از گذشته باشد.وی افزود: طبق بررسی های صورت 
گرفته، اصفهان جزو کشورهای مورد هدف و جذب گردشگر 
است و البته نمی توان مدعی س��اماندهی آن بود، اما می توان 

موجی را که آغاز شده است، برنامه ریزی کرد.
وی با بیان اینکه وقتی می خواهیم توس��عه به صورت استانی 
باش��د باید بخش های مورد توجه گردش��گران در این استان 
شناسایی ش��وند، عنوان کرد: به عنوان مثال شرق اصفهان و 
کویر مورد توجه اروپایی ها اس��ت، اما غ��رب اصفهان با وجود 

قابلیت های خوب در زمینه گردشگری در رکود است.
اللهی��اری تأکید ک��رد: باید مطالع��ه اساس��ی در ظرفیت و 
ساماندهی نقاط گردش��گری و جذاب استان اصفهان صورت 

بگیرد.
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ب��ه نق��ل از هالی��وود  ریپورت��ر، قس��مت اول 
 نگاه هالیوود  ریپورتر به هش��تاد و س��ه کشور

 شرکت کننده در بخش فیلم های خارجی زبان 
آکادمی، اسکار ۲0۱5 بدین شرح است: 

 افغانستان » چند متر مربع عشق« 

عشق در میان زاغه نشین ها تمرکز  اصلی داستان 
درام  طبقه  کارگر س��اخته  جمشید  محمودی 
اس��ت این فیلم  دلباختگی پنهانی  دختر جوان 

افغانی و یک کارگر ایرانی را روایت می کند. 
 آرژانتین  »داستان های وحش« 

  

این فیلم ش��ش داس��تانی  به ه��م آمیخته  از 
انسان های غیر قابل کنترل است. ممکن است 
این فیلم سومین جایزه  آکادمی را برای آرژانتین 
به ارمغ��ان بیاورد قب��ل از ای��ن فیلم های »راز 
چش��م هایش« س��اخته  خوان جوزه  کامپانال  و 
گ��زارش رس��می س��اخته  لوئی��س  پوئس��و  
برنده بهترین فیل��م  خارجی زب��ان از آکادمی 

اسکار شده اند. 
 استرالیا»  سرزمین چار لی« 

  

رولف دو هی یر کارگردان  هلندی با الهام از نقاط 

دور افتاده استرالیا و دیوید گالپیلی بازیگر بومی 
استرالیا، سرزمین چارلی را ساخته است. 

  دیوید گالپیلی  یکی از نویسندگان و همچنین  
ستاره  زندگینامه  چارلی صورت سیاه است. 

 چارلی  صورت سیاه  بومی استرالیایی است که 
تجاوز  تمدن سفید پوست ها ریشه ی سنت های 

زندگی او را می خشکاند. 
اتریش  » دره  تاریک «    

آندری  پروچسکا به کوهستان آلپ  اتریش سفر 
کرده ت��ا داس��تانی انتق��ام گونه از وس��ترنی 

کالسیک روایت کند.
س��ام رایلی در این فیلم نقش کابوی عادلی را 
 بازی می کند که ش��هر را از فساد پاک می کند

» دره  تاری��ک« جوایز جش��نواره فیل��م آلمان 
امسال را هم درو کرد این فیلم هشت جایزه   و از 

  جمله جایزه  بهترین فیلم  را به خانه برد. 
آذربایجان » نبات«   

 

در درام الش��ین  موس��ااغلو زوج پ��ا ب��ه س��ن 
گذاشته ای با ویرانی های جنگ در دهکده شان 
روبرو می ش��وند فیلمی که منتقدان استقبال 
گرمی از ب��ازی بازیگر برجس��ته  ایرانی فاطمه 

معتمد آریا کردند. 
بنگالدش  »درخشش کرم شب تاب«    
  دومین فیل��م بلند  خالد  محم��ود میچو   درام 
رمانتیک  خانوادگی است داستان زنی که بین 
عشق به شوهرش و میل به مراقبت از فرزندانش  
که درآلونک های دهک��ده ای زندگی می کنند، 

گیر کرده است. 
   بلژیک  »دو روز ، یک شب« 

درام اجتماع��ی ب��رادران داردن ک��ه دوب��اره 
برنده جایزه  نخل طال شدند.

 مارتین کایت��الرد  نقش مادر جوان��ی را بازی 
می کند که برای متقاعد ک��ردن همکارانش از 
نگرفتن پاداش، زمان کمی دارد اگر همکارانش 
از گرفتن پاداش صرف نظر کند او می تواند شغل 

خود را داشته باشد. 
   بولیوی»فراموش شدگان«

  

ژنرال بولی��وی و دیکتاتور بی رحم این کش��ور 
وقتی خود را در بسته مرگ می بیند، سیاه ترین 
رازهای زندگی اش را با تنها پس��رش در میان 
می گذارد این فیلم درام ساخته  کارلوس بوالندو 

است. 
   بوسنی و هرزگوین »همراه مامان« 

به نظر می رس��د ن��گاه ف��اروک لونکارویک  به 

خانواده  طبقه  متوسط که بنیانش در حال از هم 
پاشیده شدن اس��ت، دومین فیلمی باشد که از 
بوس��نی هرزگوین به آکادمی اس��کار راه بیاید 
بوسنی و هرزگوین سال ۲00۲ با فیلم سرزمین 
هیچ کس ساخته  دنیس تانوویک برنده جایزه 
 اس��کار بخ��ش بهترین فیل��م خارج��ی زبان 

شد. 
برزیل »آن طوری که او نگاه می کند«     

فیلم بلند »آن ط��وری که او ن��گاه می کند« 
ساخته  دانیل ریبری داستان کشمکش  پسر 
جوان نابینایی برای مستقل شدن است. این 
فیلم برنده  جوایز بی شماری از جشنواره های 

بین المللی شده است. 
کانادا»مامان«     

بر این عقیده اند که آخری��ن ملودرام »خاویر 
دوالن «شایس��ته  بهترین جایزه از جشنواره 
کن امسال بوده البته این فیلم بهترین جایزه  
جش��نواره کن را با فیلم وداع با زب��ان  ژان و 
لوک گوددارد  به طور مش��ترک دریافت کرد 
اما گویی آکادمی اس��کار جایی باشد که این 
کارگردان  ۲5 س��اله برای پنجمین فیلمش 

یک جایزه ی کامل دریافت کند. 
شیلی »قتل یک مرد«    

مردی از طبقه  کارگر، خسته از قربانی شدن در 
باندهای جنایی باالخره خودش مجری عدالت 

می ش��ود این فیل��م درام س��اخته  آنخاندرو 
فرناندز، کمندراس بعد از دریافت جایزه  ویژه  
هی��ات داوران س��ینمای جه��ان س��اندنس  
توانس��ت نماینده ی ش��یلی در اسکار ۲0۱5 

باشد. 
چین » بلبل«    

درام »بلب��ل« س��اخته  فیلی��پ  موی��ل 
درباره گردش پیرمرد و نوه اش در چین است 
آنها پرنده ای را با خود به این گردش می برند 
این فیلم بازسازی فیلم فرانسوی زبان پروانه 

است. 
  اما ش��خصیت فیلم ها بس��یار متفاوت است 
پدربزرگ در این فیلم مهربان تر اس��ت و نوه 
محصول سیاست تک فرزندی چین است در 
واقع این فیلم انعکاس از جدا افتادگی نسل ها 

از یکدیگر در چین است. 
کلمبیا »مائتو « 

در ای��ن درام کلمبیایی، هن��ر در قالب تئاتر 
محل��ی مرهم��ی  ب��ر زخم ه��ای روح و جان 
شخصیت فیلم می ش��ود زخم هایی که بر اثر 
خش��ونت ها و بی رحمی ها دنیای مواد مخدر 
ش��کل گرفته اند این فیلم که بر اساس وقایع 
حقیقی ساخته شده است اولین ساخته  ماریا 

گامبائو است. 

نگاهی به فیلم  های شرکت کننده در بخش بهترین فیلم های خارجی زبان اسکار از افغانستان تا کلمبیا

سینماگران  ایرانی راهی اسکار می شوند 
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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
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

ابنیه بخش یک  چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1/8258 واقع در 
فرزند  غیره  و  مطلوبي  محمدحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
اخیر  قسمت  دستور  بنابه  اینک  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  جریان  در  محمدعلي 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
1393/10/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد0 لذا به موجب این آگهی 
بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار:1393/09/27 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی

فوالدگر  محمدحسین  خواهان   1302/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/564
نموده  تقدیم  حسن  فرزند  بهارلوئی  ساناز  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/11/4 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25261   حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  ربانی  پرونده کالسه 93-714 خواهان عباس  9/565 در خصوص 
است  نموده  تقدیم  سلیمانی  اشکان  و  سامانی  حداد  سلمان  طرفیت  به  سند  انتقال  بر 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  برای مورخه 93/11/7 ساعت 4عصر  وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
ثانی  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  اختالف اصفهان- شعبه 28 شورای حل  حل 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25278 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  مرشدی  اسفندیار  خواهان   726-93 کالسه  پرونده  در خصوص   9/566
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  دالوند  فاطمه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
چهارشنبه مورخه 93/11/1 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25285 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/567 در خصوص پرونده کالسه 93-615 خواهان رضا عابدی فشارکی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک با احتساب خسارات تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی به طرفیت فرزاد سمالی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 93/10/27 ساعت 16/30 عصر 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– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
– شعبه 26 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:25297 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
احضار 

9/569 نظر به اینکه آقای کورش زوغی گندمان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع 
حسب شکایت آقای علیرضا قربانی فرزند موسی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
931366 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.م الف:25300 شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرکم  زهرا   – محزونیه  مجید  خواهان   1179/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/570
دادخواستی مبنی بر الزام به انجام تعهدات قرارداد مورخ 87/6/2 شماره 230 و مطالبه 
به طرفیت شرکت سامان  قانونی  کلیه خسارات  انضمام  به  و  ریال  میلیون  مبلغ سی 
اکبر  مدیریت  به  خاوران  صنعت  جام  شرکت   – نصیری  نادر  مدیریت  به  جی  گستر 
93/11/4 ساعت  مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  ابراهیمی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30
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 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:25301 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ 
9/571 شماره درخواست: 9310460365600046 شماره پرونده: 9309980365601584 
به  نادعلی  فرزند  جنتی  ابالغ حسین  آگهی  پیشنویس   931584 بایگانی شعبه:  شماره 
اتهام فروش مال غیر و... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931584 تحت تعقیب 
است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:25302 رزاززاده دادیار 

شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

9/572 نظر به اینکه آقای محمدرضا بندی شکایتی علیه خداداد موسوی مبنی بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع به میزان ده میلیون ریال مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
930613ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  حسب  متهم  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف:25304 

شعبه دوم باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/573 در خصوص پرونده کالسه 1603/93 خواهان سعید شیروانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حسین کارگر اقبالغ تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخه 93/11/1 ساعت 10صبح 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– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 13 شعبه  م الف:25305  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

9/574 در خصوص پرونده کالسه 1554/93 خواهان مهناز رضایی دادخواستی مبنی 
تقدیم  بخش  نورروان  محمد  طرفیت  به  تصادف  از  ناشی  وارده  خسارت  مطالبه  بر 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/11/4 ساعت 12ظهر 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 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف 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:25307 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

فاطمه  وکالت  با  ایزدی  بهرام  خواهان   1570/93 کالسه  پرونده  در خصوص   9/575
رضائی فرد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلی روشنی فرزند اکبر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/18 ساعت 8/30صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25311   حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
اصفهان  اشرفیان  مهران  خواهان   1598-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/576
ترابی  حمیدرضا  طرفیت  به  ریال   23/268/095 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/11/6 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:25316 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/577 در خصوص پرونده کالسه 1539/93 خواهان مصطفی عبادی خواه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( وجه چک به طرفیت محسن 
توکلی فارفامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/1 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  ساعت 12/30ظهر تعیین گردیده است 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 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:25317 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

امانت  در  خیانت  اتهام  به  غالم  فرزند  اشترک  عبدالرحمن  آقای  اینکه  به  نظر   9/578
حسب شکایت آقای سعید مسیح قشقایی فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 931588 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 6 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.م الف:25324 شعبه 6 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار متهم

9/579 شماره ابالغیه: 9310100354605255 شماره پرونده: 9309980245400281 
امیر  برای   9309980245400281 کالسه  پرونده  در   931080 شعبه:  بایگانی  شماره 
این  به  به موضوع  امانت شکایتی طرح که رسیدگی  اتهام خیانت در  به  برهان پوری 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/11/11 ساعت 09:00 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد.م الف:25366 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/580 شماره ابالغیه: 9310100353304949 شماره پرونده: 9209980365601705 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930998 شعبه:  بایگانی  شماره 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  باباصفری  سمیه  خانم  شکایت  خصوص 
جرح  اتهام  به  قاسمی  حاجی  نسیم  و  رضوانی  مجتبی  برای   9209980365601705
عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1394/01/16ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:25368 

شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
راه یابی رکابزنان اصفهانی به تیم ملی 

حسین ناطقی ، موسی مصطفوی و حامد جنت رکابزنان اصفهان  هستند که از 
سوم لغایت یازدهم دی ماه سال جاری در اردوی تیم ملی که در کمپ تیمهای 
ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا می شود حضور خواهند داشت.این اردو 

برای حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی 2015 تایلند برگزار می شود.
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نفت آبادان - پمینا اصفهان 
امروز ساعت ۱6

جریمه ۲۰۳ هزار دالری  
باشگاه ذوب آهن

دومین هفته از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال )جام ملی( امروز با انجام ۴ 
دیدار همزمان برگزار خواهد شد.

در یکی از مسابقات مهم این هفته، پمینای اصفهان برای دیدار با صنعت 
نفت به آبادان سفر می کند. پمینا که در هفته نخست دور رفت استراحت 
کرد، اولین تجربه لیگ برتری خود را با دیدار خانگی برابر همین تیم صنعت 
نفت آبادان آغاز کرد که با نتیجه ۶۸ بر ۷2 هم شکس��ت خورد. شاگردان 
محسن صادق زاده که با تیم پمینا در رده ششم جدول مسابقات قرار دارند 
در هفته دهم لیگ برتر مغلوب هفت الماس قزوین شدند و نفت آبادان در 
خانه شهرداری گرگان به برتری رس��ید و هم اکنون در رده چهارم جدول 

ایستاده است.
در سایر دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر، دانشگاه آزاد صدرنشین میزبان 
شهرداری گرگان رده هفتمی است. بازی رفت دو تیم با پیروزی ۶۷ بر ۴۸ 

دانشگاه آزاد به پایان رسید.

پس از پرونده های مربوط به ایگور کاسترو، فیلیپه داس��یلوا، یورگن گده و لورون 
وودز که باعث شده است باشگاه ذوب آهن مبلغ قابل توجهی را برای بدهی غرامت 
و پرداختی به بازیکنان خارجی،  صرف کند این بار نوبت به اکو اس��تویکف رسیده 
 تا در طی ش��کایتی که از ذوب آهن انجام داده اس��ت، مبلغی قابل توجه را مطالبه

 نماید. 
این بازیکن که سه فصل پیش به باشگاه ذوب آهن اصفهان پیوسته است طلب معوق 
بالغ بر 105 هزار دالر را از این باشگاه مطالبه کرده است و بر این مبلغ باید ۹۸۴00 
دالر جریمه فس��خ قرار داد را هم اضافه کرد که به این ترتیب باش��گاه ذوب آهن را 

20۳۴00 دالر بدهکار می سازد. 
ای��ن بده��ی ب��ه بازیکن��ان خارج��ی را بایس��تی اضاف��ه کرد ب��ه طلب��کاران 
داخل��ی باش��گاه ک��ه ب��ه دلی��ل پرداخ��ت نش��دن مطالباتش��ان روزان��ه ب��ه 
 باش��گاه ذوب آهن مراجعه می کنن��د و طلب آن مربوط به س��ال های گذش��ته 

است.

 نیروگاه برق ش��هید محمد منتظری 
اصفهان ک��ه از دیربازدرزمینه ورزش 
کارگری فعالیت های خوبی داش��ته 
وبه توفیقات چش��مگیری درورزش کارگ��ری نیز نایل 
 گردیده،این��ک با مدیریت مه��دی عبدالوند قوی ترین 
م��چ اندازجه��ان)در مس��ابقات لیگ جهان��ی201۴ 
بلغارستان( که پس از بازگشت ازاین مسابقات با مساعدت 
مدیرعامل شرکت پرشیان فوالد به استخدام رسمی این 
نیروگاه درآمده و در سمت مدیرامور ورزشی کار خودرا با 
جدیت وتالش آغازکرده است، شاهد پویایی بیشتر وبهتر 
ورزش کارگری شده ودر1۴ رشته مختلف ورزشی فعالیت 
گسترده ای را دنبال می کند. نگارنده باقبول این حقیقت 
نیس��ت ورزش درحال توس��عه کش��ورعزیزمان  که روا
ایران، به ویژه درمراکز صنعت��ی ومحیط های کارگری 
به دست افرادی اداره ش��ود که نه دانش ورزش دارند، نه 
تخصص ورزش��ی ونه آگاهی از اهمیت ورزش درجامعه 
 امروزی که بی گمان درگذشته هم با ضعف مدیریتی و

 برنامه ریزی های غیر تخصصی خودش��ان باعث رکود 
ورزش گارگری ما شده اند وضربه های جبران ناپذیری 
را هم به پیکره ورزش کشور وارد کرده اند، برآن شدم تا 
به دیدار ای��ن قهرمان نامدار و ارزنده م��چ اندازی جهان 
 که اخیرا به پیش��نهاد بس��یاری ازقهرمانان ومسووالن 
کمیته های مچ اندازی استان های کشوربه فدراسیون 
قراراس��ت به س��مت رییس کمیته مچ ان��دازی ایران 
نیز منصوب ش��ود بروم ودرنشس��تی ب��ا وی، با وزرش 
ای��ن نی��روگاه عظیم تولی��د برق آش��نا یی بیش��تری 
 پیداکنم.مه��دی عبدالوند،قهرم��ان م��چ ان��دازی و

م��دال آورجهانی،ازجمله قهرمانان خوش��نام، با اخالق 
وتحصیلک��رده دانش��گاهی،با گنجین��ه گرانبهای��ی 
 ازافتخارات ملی، بااین اش��اره که شرکت پرشیان فوالد

) حام��ی ورزش وقهرمانان ایران( توجه ون��گاه ویژه ای 
به اشاعه وگس��ترش ورزش کارگری در بین کارکنان و 
خانواده های آنان دارد گفت: درحال حاضر قریب به یک 
هزارتن ازکارکنان نیروگاه در1۴رشته مختلف ورزشی 
فعالیت دارند وبالغ برچهارهزارنفرازاعضای خانواده این 
عزیزان نیزب��ه ورزش های همگانی وبدنس��ازی عالقه 
 نش��ان داده وازامکانات موجود بهره مند می باشند ودر 
همایش های بزرگ راهپیمایی وپی��اده روی حضوری 
گسترده دارند.مهدی عبدالوند که در مقطع کارشناسی 
ارش��د مدیری��ت ورزش، تحصیالت دانش��گاهی خود 
را دنب��ال م��ی کند،ب��ا ن��گاه وی��ژه ای به افق روش��ن 
ورزش کارکنان نی��روگاه برق ش��هید محمد منتظری 
اصفهان،وتعریفی از لزوم ورزش درمحیط های کارگری 
برای ایجاد تنوع،سالمتی و نشاط وش��ادابی گفت: من 
 معتقدم کارکنان مراکز صنعت��ی وتولیدی که به ورزش

 می پردازند، شاداب تراز س��ایرکارکنان هستند وباشور 
وشوق بیش��تری کارمی کنندواز س��المت جسم وروح 
تقوی��ت ش��ده ای برخوردارند وکمتر دچارافس��ردگی 
می ش��وند، ضمن اینکه ب��ا افزای��ش راندم��ان کاری، 
 دررس��یدن به ه��دف های م��ورد نظ��ر نی��روگاه نیز

 گام هایی اساس��ی و محکم تری برمی دارند.مدیرامور 
ورزش نی��روگاه تولی��د برق ش��هید محم��د منتظری 
خاطرنش��ان کرد،کارکنان ای��ن نیروگاه هم��ه روزه با 
ورزش صبحگاهی کارش��ان را آغاز م��ی کنند ودرطول 
س��ال نیززیر نظر مربیان کارآزموده ومجرب بسکتبال، 
 والیبال پیشکسوتان وآزاد، ش��طرنج، تنیس روی میز،

کوه نوردی، فوتسال پیشکسوتان وآزاد،دوچرخه سواری، 
جودو، کاراته،فوتبال دستی،دارت، بدنسازی، مچ اندازی 
و پاورلیفتینگ به تمرین مشغولند ودرمسابقات کارگری 
وصنعت آب وبرق استان ومسابقات سراسری وزارت نیرو 
حضوری فعال دارند وبه عناوین ارزش��مندی نیز دست 
پیدا کرده اند.وی درپایان افزود: نیروگاه تولید برق شهید 
منتظری اصفهان که دریک فضای سرس��بزومصفایی 
که پوش��یده ازانبوهی گل وگیاه ودرختان س��ر به فلک 
کش��یده ای اس��ت، دارای مجموع��ه ای ازس��الن های 
 متعدد سرپوش��یده وفضاهای روبازکم نظیر ورزش��ی 
می باشد که برای تامین رفاه واستفاده بیشتراز امکانات 
ورزشی کارکنان وخانواده آن ها،با موافقت مدیران ارشد 
نیروگاه، درصدد خرید لوازم و وس��ایل مدرن بدنسازی 
ودیگ��ر ملزومات ضروری ورزش��ی هس��تیم تا رضایت 
خاطر هرچه بیش��تر کارکنان زحمت کش وایثارگرمان 

رافراهم آوریم. 

رییس کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال:

 آموزش و پرورش به رشد این
 رشته کمک کند

رییس اصفهانی کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال گفت: ورود ورزش 
بیس بال به آموزش و پرورش و تربیت مربیان ورزش مدارس می تواند به رشد این رشته 
کمک کند. هومن منصوریان اظهار کرد: در زمینه استعدادیابی یکی از برنامه های ما و 
مسووالن انجمن ورود یک مربی ژاپنی بوده که کار خودش را در شهرهای مختلف روی 

نوجوانان آغاز کرد تا از این طریق استعدادهای این رشته شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: بودجه یک سری از وسایل از سوی آقای ادیب فراهم شده و در صورتی 
که این وسایل وارد کش��ور شود، می توانیم در زمینه گس��ترش این رشته در کشور 
گام های موثرتری برداریم.رییس کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال 
ادامه داد: ورود این ورزش به آموزش و پرورش و تربیت مربیان ورزش مدارس می تواند 
به رشد این رشته کمک کند، این کار مستلزم این است که تجهیزات رشته بیس بال 

فراهم شود.
وی تاکید کرد: آقای توما  در شهرهای گیالن، کرمان، بوشهر، سمنان، اصفهان و مشهد 
حضور داشته که اگر از سفر باز گردد باز هم به این استان ها و استان های دیگر برای 
استعدادیابی سر می زند.وی در پاسخ به این سؤال که میزان تعامل کمیته با باشگاه ها 
چگونه بوده، گفت: این کار مستلزم این است که یک سری برنامه ریزی های قبلی برای 
این کار صورت گرفته و بعد وارد آن بشویم، متاسفانه باشگاه های بزرگ به دلیل اینکه 
به دنبال آیتم های خاص برای سیاست های خودشان هستند، کمکی به ما  نمی کنند 

اما با کمک های آقای ادیب روند حرکتی ما بسیار خوب بوده است.
رییس کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال در پاسخ به این سؤال که اگر 
فردی از ابتدا بدون آشنایی قبلی قصد داشته باشد به این رشته ورود کند، چه کاری 
باید انجام دهد؟ تاکید کرد: تلفن های انجمن روی سایت وجود دارد یا اینکه با مسووالن 

کمیته های استان شان هماهنگ شوند.
وی افزود: همچنین افراد عالقه مند به حضور در این رش��ته می توانند با هماهنگی 
ادارات کل ورزش و جوانان شهرستان هایشان به این رشته ورود کنند یا اینکه با انجمن 

تماس بگیرند.

بامدیریت عبدالوند،قهرمان مچ اندازی جهان

 ورزش نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان پویاترشده است!

محمد خاکپور ک��ه پیش از ای��ن و در زمان 
مدیریت حبیب کاشانی بر تیم امید به عنوان 
مدیر فنی تیم امید انتخاب ش��ده بود، امروز 
 به عنوان س��رمربی تیم امید ای��ران انتخاب

 شد. 
خاکپور یکی از ملی پوش��ان س��ابق فوتبال 
ایران است که در جام جهانی 1۹۹۸ فرانسه 
هم حض��ور داش��ته و س��ابقه مربیگری در 
تیم های باشگاهی مثل اس��تیل آذین را هم 

در کارنامه  دارد. 
تیم امید ای��ران، خ��ود را ب��رای حضور در 
مس��ابقات مقدماتی المپی��ک برزیل آماده 

می کند.
صادق درودگر مدیرعامل س��ابق باشگاه 

ملوان که س��ابقه هم��کاری با محمد 
خاکپور را دارد در نامه ای به او توصیه 
کرده که از س��رمربیگری تیم ملی 

امید کناره گیری کند. 
محمد خاکپور به عنوان س��رمربی 
تیم ملی امید انتخاب شد و همین 
مس��ئله موجب ش��د تا درودگر در 
نامه ای به او نکات جالبی را گوشزد 

کند.» متن نامه به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده مهربان

محمد خاکپور عزیز
بازیکن ارزنده ، اخالق مدار و شایس��ته 

پیشین تیم ملی فوتبال ایران
با سالم و احترام

روی سخن من با یکی از متین ترین و باوقار 
ترین بازیکنان تیم ملی فوتب��ال ایران و در 
زمینه مربیگری یکی از جوان ترین مربیان 

کش��ور ایران است،سالهاست که به دلیل 
 فعالیت در فوتبال جنابعالی را به نیکی 

می شناس��م واز آنجا که در باشگاه 
بهمن به عن��وان مربی تیم 

جوانان و سپس به 
عن��وان مدیر 

تیم  این 

فعالی��ت می نم��ودم و همچنی��ن در دوره 
سرپرستی باشگاه استیل آذین که جنابعالی 
مدتی س��رمربی آن بودید کاماًل به توانایی 
ها و منش پهلوانه ش��ما واقف هس��تم  اگر 
چ��ه در هم��ان دوران کوتاه هم��کاری در 
باش��گاه اس��تیل آذین انتقاداتی ب��ه رفتار 
بی��ش از ح��د مهربانانه ش��ما ب��ا بازیکنان 
داش��تم ، ولی همه جا و به همه کس اذعان 
 نم��وده ام که یکی از با ش��خصیت ترین و با

 اخ��الق ترین انس��ان 
ها ن��ه در 

فوتبال بلکه در کل کشور هستید.
لیکن جناب خاکپور عزیز ،

همانگونه که نیک می دانی تیم ملی فوتبال 
المپیک محل کس��ب تجربه نیس��ت ،واین 
جایگاه متعلق اس��ت به مردم و نیاز است با 
تجربه ترین مربیان ، دان��ا ترین و تواناترین 
آنها در این مس��وولیت قرار گیرند ، اگر چه 
در دانایی جنابعالی هیچ ش��کی ن��دارم اما 
مطلب اینجاست ، اگر انتخاب سر مربی تیم 
ملی المپیک ایران که چه��ار دهه از حضور 
 در المپیک باز مانده اس��ت را به شما محول 
می نمودند آیا خود شما این مسوولیت 
خطیر را به فردی با تجربه و سابقه 
مربیگری خ��ود م��ی دادید؟ 
آیا این ح��ق م��ردم ایران و 
اس��تعدادهای ناب فوتبال 
ایران نیس��ت ک��ه از یک 
تجربه مربیگری در سطح 
باالت��ری در ای��ن رقابت 
 های افتخار آمیز استفاده

 نمایند؟ 
روی س��خن م��ن ب��ا 
شماس��ت زی��را ش��ما 
و  معتق��د  ف��ردی  را 
 س��الم وعدال��ت محور 
می شناسم ، من و شما 
می دانیم ک��ه درحال 
فدراس��یون  حاض��ر 
فوتب��ال ب��ا توج��ه ب��ه 
موج��ود،  مناقش��ات 
نبود ت��وان مالی و از س��ر 
ناچاری ب��رای جذب حامی 
مال��ی و به دلی��ل اینکه مقرر 
اس��ت این تی��م را به صورت 
پیمانکاری ب��ه حاج حبیب 
خان کاشانی یا فرد دیگری 
بدهند در پ��ی رهایی از 

این موضوع و پ��ر نمودن ای��ن جایگاه برای 
ف��رار از پرس��ش های رس��انه ای هس��تند 
 وبدیهی است اتاق فکری حاکم بر رفتار ها و

 تصمیم های از این دست نیست،بلکه روی 
سخن من با شماست که سرمایه این کشور 
و از ش��اخص ترین افراد عضو جامعه فوتبال 
و به نوعی نماد عدالتخواهی در این خانواده 
هستید، و بارها از ظلم و بی عدالتی در فوتبال 
فرموده اید، اگر سرپرستی و یا مدیریت فنی 
تیم ملی را به جنابعالی پیشنهاد می نمودند 
شک نکنید که شما بهترین گزینه برای این 
انتخاب بودی��د و رفتار ، کردار ومس��وولیت 
پذیری ، شایس��تگی ضامن موفقیت ش��ما 
می بود ، لیکن پذیرش مس��وولیت سرمربی 

گری از جانب جنابعالی به اعتقاد این حقیر 
نافی شایس��ته س��االری ، عدالت خواهی و 
موفقیت تیم ملی المپیک ایران و تصمیمی 
غیر منطقی از جان��ب فدراس��یون فوتبال 
است ، ش��ما س��رمایه گرانقدر این کشوری 
و مای��ه مباه��ات فوتبال مب��ادا که ب��ا این 

پذیرش مسوولیت خود نیز با سرمایه سوزان 
همراهی نمایی ، در پایان برای اینکه مغالطه 
ای پدید نیاید دوباره اعت��راف می نمایم که 
بهترین گزینه برای سرپرس��تی و مدیریت 
این تی��م ش��ما هس��تید و ای کاش وزارت 
محترم ورزش م��ی پذیرفت که کرانچار این 
مس��وولیت را می پذیرفت و ش��ما به گوهر 
 تجارب ارزشمندت در کنار این مربی بزرگ

 می افزودی.
 برادر کوچک شما محمد صادق درودگر«

خاکپور در جمع بازیکنان تیم امید 
چه گفت؟

سرمربی تیم ملی امید در جمع بازیکنان تیم 
ملی امید گفت: اگر مطمئن به صعود نبودم 

اینجا حضور نداشتم.
 محمد خاکپ��ور در مراس��م معارفه خود در 
جمع بازیکنان تیم امید گفت: در ابتدا از همه 
افرادی که برای تیم امید زحمت کش��یدند، 

تشکر می کنم.
 م��ن اگ��ر از صع��ود تی��م امی��د ب��ه 
 المپی��ک اطمین��ان نداش��تم االن اینج��ا 

نبودم.
وی تأکی��د ک��رد: امی��دوارم ب��ا کم��ک 
همکاران��م بتوانیم مش��کالت حاش��یه ای 
اط��راف تیم امی��د را جمع کنیم تا ش��ما به 
 کار اصلی تان که فوتبال بازی کردن اس��ت،

 برسید.
 همچنین از ش��ما رس��انه هایی که در اینجا 
حضور دارید تش��کر می کن��م و می خواهم 
ک��ه در ای��ن راه س��خت از ای��ن جوان��ان 
 که آینده فوتب��ال ایران هس��تند، حمایت

 کنید. 

سرمربی تیم ملی فوتبال امید منصوب شد

خاکپور در جمع بازیکنان تیم امید چه گفت؟
آقاي خاکپور لطفا کنار بکشید!

 اصفهان میزبان مسابقات 
کشوری او-اسپرت 

 بیستمین دوره مسابقات 
قهرمان��ی  او-اس��پرت 
کش��وری از دی��روز در 
اصفهان آغاز  ش��د.احمد 
عطای��ی ریی��س هیات 
انجم��ن ه��ای ورزش��ی 
اس��تان با اعالم این خبر 
گف��ت: بیس��تمین دوره 
مس��ابقات کش��وری او-

اسپرت از روز چهارشنبه  
2۶ آذرماه ۹۳ به مدت سه روز به میزبانی اصفهان در سالن 1۷ 

شهریور اصفهان برگزار خواهد شد.
 وی اف��زود: ای��ن رقاب��ت ه��ا در  رده ه��ای س��نی نوجوان��ان
 )۹ الی 1۳ س��ال( ، جوانان )1۴ الی 1۷ س��ال( و  بزرگس��االن

 )1۸ الی ۳۹ سال( در اوزان مختلف ودر س��بک های  اهمتان، 
هنرهای فردی، سریعترین و  دفاع شخصی برگزار می شود.

شرایط ذوب آهن بهتر از این می شود
پیشکسوت فوتبال اصفهان 
گفت : به طور حتم شرایط 
ذوب آهن ب��رای نیم فصل 
دوم بس��یار بهتر می شود. 
محمدرض��ا حدادی ف��ر با 
اشاره به شرایط ذوب آهن 
در نیم فصل اول رقابت های 
لیگ برتر اظهار کرد: پایین 
آوردن میانگین سنی تیم 
تاوان دارد و تاوان آن را نیز دادند اما مدیریت تیم پای این نتایج ایستاد 
تا سرانجام تیم روند خوب خودش را پیدا کرد.بازیکن سابق ذوب آهن 
ادامه داد: در پنج هفته اخیر نتایج ذوب آهن بس��یار خوب شده بود، 
برخی بازیکنان بزرگ تیم دچار افت شده بودند اما واقعیت این بود که 
بازیکنان جوان به گونه ای کار کردند که بازیکنان بزرگ نسبت به آنان 
اعتماد پیدا کردند و در حال حاضر شرایط این تیم به گونه ای شده که 

قابل قبول است، هر چند باز هم جا برای بهتر شدن دارند.

مردانی: ناداوری های زشتی 
از میزبان شاهد بودیم

نماینده وزن چهارم المپیکی 
تی��م مل��ی تکوان��دو گفت: 
تماش��اگران غی��ر مکزیکی 
حاضر در س��الن مسابقات به 
خاطر ناداوری ک��ه در حق ما 
شد بغض کرده بودند. سجاد 
مردان��ی ، در م��ورد برگزاری 
گرندپریک��س  مس��ابقات 
مکزی��ک، اظه��ار داش��ت: 
 مس��ابقات گرندپریکس در چهار وزن المپیکی برگزار شد و در واقع

 ۸ نفر برتر هر وزن در این رقابت ها حضور داشتند. در مجموع ۳2 نفر 
در بخش مردان و بانوان در این رقابت ها به مصاف هم رفتند. هر بازی 
حکم یک فینال مسابقات جهانی را داشت چرا که بهترین های هر وزن 
در این رقابت ها با یکدیگر مبارزه کردن��د. واقعاً این رقابت ها از لحاظ 
کیفیت در باالترین سطح برگزار ش��د.وی در مورد ناداوری هایی که 
میزبان در طول مسابقات انجام داد، گفت:  آنها واقعاً حق خوری کردند 
تمام تالش مکزیکی ها این بود که ما به فینال مسابقات صعود نکنیم و 

به خواسته خودشان رسیدند. 

انتصاب سرمربیان تیم های 
ملی کشتی پهلوانی و ساحلی 

فدراسیون کشتی اعالم 
کرد که ایوب بنی نصرت 
و فردی��ن معصوم��ی به 
س��رمربیان   عن��وان 
تیم ه��ای ملی کش��تی 
پهلوانی و ساحلی کشور 
 منص��وب ش��دند. ایوب

بن��ی نص��رت و فردی��ن 
معصوم��ی به پیش��نهاد 
مسوول واحد مدیریتی کشتی های سنتی و با موافقت فدراسیون 
کشتی تا پایان سال فنی ۹۳-۹۴ به عنوان سرمربیان تیم های 
ملی کشتی پهلوانی و ساحلی فعالیت می کنند.بنی نصرت پیش 
تر عضو تیم ملی کشتی آزاد بوده و عنوان قهرمانی آسیا را کسب 
کرده بود . وی تاکنون دو بار صاحب بازوبند پهلوانی کشور شده 
است.فردین معصومی نیز سنگین وزن س��ابق تیم ملی کشتی 
آزاد و دارنده مدال های نقره و برنز جهان است . وی سابقه حضور 

و قهرمانی در کشتی های سنتی را دارد.

امیدواری اندونزی به میزبانی
مشترک بازی های المپیک

بدنبال تغییرات گسترده ای که 
کمیته بین الملل��ی المپیک در 
مورد فرایند داوطلبی و کس��ب 
میزبانی بازیهای المپیک ایجاد 
کرد، اندونزی نس��بت به آوردن 
المپیک به جنوب شرق آسیا با 
هم��کاری یکی از کش��ورهای 
همس��ایه خود خوش��بین شد. 
کمیته بی��ن الملل��ی المپیک 
اخیرا امکان میزبانی چند شهر یا کش��ور را برای بازیهای آینده 
تایید کرد. براساس این تغییرات هزینه داوطلبان بالقوه کاهش 
یافته اس��ت و کش��ورهای خواهان میزبانی اجازه یافتند قبل از 
ارسال درخواست رس��می خود، طرحهای خود را با کمیته بین 

المللی المپیک در میان بگذارند. 

اصغر 
قلندری

آی�ا ای�ن ح�ق م�ردم ای�ران 
ن�اب  اس�تعدادهای  و 
فوتب�ال ای�ران نیس�ت ک�ه 
از ی�ک تجرب�ه مربیگ�ری 
 در س�طح باالت�ری در ای�ن 
رقاب�ت ه�ای افتخ�ار آمی�ز 

استفاده نمایند؟ 



هفتیادداشتیادداشت فعالیت 981 مدرسه ابتدایی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: 981 مدرسه 
ابتدایی در شهرستان های 9گانه این اس��تان فعالیت دارند.علیرضا کریمیان 
اظهار کرد: از مجموع 981 مدرسه ابتدایی مستقر در این استان 128 مدرسه 

زیر 10 دانش آموز و 11 مدرسه نیز بین 11 تا 20 دانش آموز دارند.
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پیس��ت اس��کی کوهرنگ از مهمترین پیس��ت های کشور 
است که کمبود امکانات و قدیمی بودن تجهیزات آن باعث 
شده ورزشکاران و گردش��گران تمایلی به اس��تفاده از این 
پیست نداشته باشند و به اس��تان های دیگر مراجعه کنند.
 شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری یکی از
  شهرس��تان های ب��رف خیز کش��ور اس��ت که ب��ه دلیل

 ویژگی های آب و هوایی از اوخر پاییز تا اوایل بهار پوش��یده 
از برف می ش��ود به طوری که ارتفاع برف در کوهستان ها و 
دره های آن در فصل زمس��تان به بیش از سه متر می رسد.

این شهرستان به خاطر داشتن  برف بس��یار زیاد در حدود 
هشت درصد آب کشور را تامین می کند و مرکز تامین آب 
دو رودخانه بزرگ کش��ور کارون و زاینده رود است.پیست 
اسکی این شهرستان یکی از معروف ترین پیست ها و با سابقه 
ترین پیست های کشور محسوب می شود که در سال 1۳۵۴ 
افتتاح شده اس��ت. ولی در حال حاضر تجهیزات این پیست 
بسیار قدیمی شده و الزم است در راستای نوسازی این پیست 
گام های اساسی برداشته شود.بسیاری از ورزشکاران اسکی به 
واسطه قدیمی بودن تجهیزات این پیست تمایلی به استفاده 

از این پیست اسکی ندارند و به استان های دیگر می روند.
 تجهیزات پیست اسکی کوهرنگ قدیمی است

یکی از ورزشکاران اسکی باز استان چهارمحال و بختیاری در 
این زمینه گفت: ورزش اسکی یکی از ورزش ها مهم در جهان 
به شمار می رود که امکانات خاص خود را می طلبد.شاهرخ 
اذعان داش��ت: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر 

 ظرفیت و پر پتانسیل برای توس��عه ورزش اسکی است که 
می توان از این ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کرد.

وی ادامه داد: مهمترین پیس��ت اسکی استان چهارمحال و 
بختیاری پیست اسکی چلگرد کوهرنگ است که تجهیزات 
این پیست اسکی قدیمی شده و امکانات زیرساختی نیز ندارد.

وی گفت: ورزشکاران این رشته ورزشی در سال های گذشته 
تمایل کمتری به استفاده از این پیست داشته اند و بیشتر برای 

تمرین به پیست های اسکی استان های همجوار می روند.
وی با اشاره به اینکه پیست اسکی کوهرنگ نیازمند نوسازی 
است، تصریح کرد: با توسعه تجهیزات در این رشته ورزشی 

می توان ورزشکاران توانمند را به این رشته ورزشی کشاند.
یکی دیگر از ورزش��کاران اس��کی باز اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری تاکید ک��رد: ه��م اکن��ون تجهی��زات جدید و 
م��درن و مجهز ب��ودن یک پیس��ت اس��کی نق��ش اصلی 
 در جذب ورزش��کاران اس��کی دارد.موس��وی تصریح کرد: 
پیست های اسکی بس��یاری از مناطق کش��ور از باالبر های 
مدرن استفاده می کنند و این پیست ها امکانات بسیار خوبی 
برای ورزشکاران و گردشگران و مسافران در نظر گرفته اند. 
همین امر موجب جذب گردشگران و ورزشکاران این رشته 
ورزشی به این استان ها شده اس��ت.وی تاکید کرد: پیست 
اسکی کوهرنگ امکاناتی برای ورزشکاران ندارد و باالبرهای 
آن نیز قدیمی هستند که الزم است این پیست اسکی توسعه 

بیشتر پیدا کند.
ورزش اسکی به صورت حرفه ای درپیست اسکی   

کوهرنگ  دنبال نمی شود
بخش��دار مرک��زی کوهرنگ نی��ز در این خص��وص گفت: 
 شهرس��تان کوهرنگ یک��ی از مهمترین شهرس��تان های
  برف گیر کش��ور اس��ت که ظرفی��ت باالیی برای توس��عه

 رشته های ورزشی برفی دارد.
فرزاد محمد حسینی اذعان داشت: این شهرستان هم اکنون 
یک پیست اسکی دارد که قدمت باالیی دارد و امکانات این 

پیست بسیار کم و محدود 
است.

وی ادامه داد: ورزش اسکی 
به صورت حرف��ه ای در این 
پیس��ت دنبال نمی شود و 
ضرورت دارد که این پیست 
اسکی به امکانات روز تجهیز 

شود و توسعه یابد.
وی عنوان کرد: امسال هنوز 
برف در س��طح این پیست 
اس��کی به ح��د اس��تاندار 
 نرس��یده اس��ت و ب��رای

 راه اندازی به یک بارش برف 
دیگر نیاز داریم.

بخش��دار مرکزی کوهرنگ 
تاکی��د ک��رد: توس��عه این 

 پیس��ت اس��کی نقش قابل توجهی در توس��عه این منطقه
 می تواند ایفا کند و مسافران بیشتری را به این منطقه کشور 
بکشاند.وی با اشاره به امکانات مناسب اقامتی در این شهر، 
گفت: شهرستان کوهرنگ هم اکنون سه هتل مجهز دارد که 
مسافران در اقامت مشکلی ندارند.حسینی با اشاره به اینکه 
باید از ظرفیت ها بیش��ترین بهره را ب��رد، تاکید کرد: وجود 
جاذبه های گردشگری در این شهرستان یکی از مهمترین 
ظرفیت ها به ش��مار می رود که باید در راستای ورود بیشتر 

مسافر و گردشگر تالش کرد.
قطعات پیست اسکی کوهرنگ به واسطه قدیمی   

بودن در بازار گیر نمی آید
رییس هیات ورزشی اسکی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در این خصوص گفت: پیست اسکی کوهرنگ سه باالبر دارد 
 که متاس��فانه دو باالبر اصلی آن قدیمی هستند و مربوط به 

دهه های ۶0 و ۵0 هستند.
رحمت اهلل خیر خواه اذعان داشت: متاسفانه به علت قدیمی 
بودن تجهیزات باالبرها، قطعات ای��ن تجهیزات در بازار گیر 
نمی آید و این باالبرها مورد استفاده مطلوب قرار نمی گیرند.

کوچ ورزشکاران از استان

پیست اسکی کوهرنگ در انتظار تجهیزات
 خانه مشروطیت در استان 

راه اندازی می شود
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: قلعه 
علیقلی خان، سردار اسعد دوم بختیاری در جونقان، 

خانه مشروطیت می شود.
قاسم سلیمانی دشتکی در شورای فرهنگ عمومی 
استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مردم این 
اس��تان در قیام مش��روطه و فتح تهران و مبارزه با 

استبداد نقش مهم و تأثیرگذاری داشته اند.
وی گفت: دالورمردان استان چهارمحال و بختیاری 
با پرچم های »نصر من اهلل و فتح قریب«و »یا صاحب 
الزمان ادرکنی«اصفهان و سپس تهران را فتح کردند 

و پیروز مشروطه شدند.
سلیمانی دش��تکی تأکید کرد: قیام مردم اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری در مش��روطه ب��ه رهبری 
نظامی س��ردار اس��عد بختیاری با همکاری س��ایر 
خوانی��ن بختی��اری از جمل��ه ضرغام الس��لطنه و 
صمصام السلطنه و رهبری معنوی آیت اهلل العظمی 
سیدابوالقاس��م نجفی دهکردی و برادرش آیت اهلل 
نوربخش دهکردی نش��ان دهنده استکبارستیزی 
و اسالم دوستی مردم این اس��تان در فتح تهران به 

شمار می رود.
این مس��وول افزود: مردم تبریز نیز ب��ه فرماندهی 
ستارخان و باقرخان تالش های فراوانی و اثرگذاری 
را در قیام مش��روطه داش��تند ام��ا در تاریخ نگاری 
تبریزی ه��ا ای��ن فعالیت ها بس��یار پررن��گ و در 
تاریخ نگاری مربوط به رشادت های مردم این استان 

کمتر به این افراد توجه شد.
وی تصریح کرد: مردم استان چهارمحال و بختیاری 
در دوره های تاریخی مختلف��ی مانند فتح قندهار، 
دفع حمله افاغنه، مبارزه با متجاوزان جنگ جهانی 
اول، دوران دف��اع مقدس و س��ایر زمان های دیگر 
رش��ادت های بی بدیلی را از خود نش��ان داده و به 

یادگار گذاشته اند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خانه 
مشروطه قبل از این در اصفهان، تبریز و تهران هم 
دایر ش��ده و الزم اس��ت با توجه به نقش مردم این 
استان در تاریخ ایران، موزه ای برای ثبت و نمایش 
آث��ار رش��ادت های چهارمحالی ه��ا و بختیاری ها 

راه اندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون سنگ نوشته های پیرغار 
به عنوان تنها س��ند س��نگی دوران مشروطیت در 
روستای ده چشمه از توابع شهرس��تان فارسان در 

استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

احداث سد خرسان 3 در اولویت کاری 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
پیگیری احداث سد خرسان ۳ جزء برنامه های اولویت دار مسووالن 

ارشد این استان در حوزه آب محسوب می شود.
گودرز امیری اظهار کرد: پیگیری احداث سد خرسان ۳ در جلسات 
مشترکی با حضور مس��ووالن ارشد اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
اس��تاندار کهگیلوی��ه و بویر احم��د، معاونت برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، محیط زیست و دستگاه های اجرایی مربوطه 

در دست اقدام قرار دارد.
وی گفت: پیگیری رفع مش��کل س��د ون��ک و انتقال آب به دش��ت 
خانمیرزا در شهرس��تان لردگان نیز ب��ه عنوان یک��ی از برنامه های 
 اولوی��ت دار مس��ووالن اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به ش��مار

 می رود.

شلیک گلوله داعشی ها به دو زایر 
چهارمحال و بختیاری 

فرماندار شهرستان سامان از زخمی شدن دو زایر استان چهارمحال و 
بختیاری در پی تیراندازی در مسیر سامرا به کربال خبر داد.

س��عید صالحی با بیان اینکه ای��ن زایران از اهالی روس��تای مارکده 
از توابع شهرس��تان س��امان هس��تند، تصریح کرد: آقایان غالم علی 
شاهسون فرزند مسعود و حسین عرب فرزند امیدعلی در سامرا مورد 

هدف گلوله های گروه داعش قرار گرفتند.
صالحی با اشاره به بستری شدن این دو هم استانی در بیمارستان های 
مش��هد و اصفهان، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ح��ال عمومی 
حسین عرب مساعد است اما غالم علی شاهسون از وضعیت مطلوبی 

برخوردار نیست.
وی خاطرنشان کرد: این دو زایر در تاریخ 12 آذرماه برای زیارت حرم 

امام حسین)ع( به عراق سفر کرده بودند.
یوس��ف آقابزرگی رییس حج و زیارت چهارمح��ال و بختیاری نیز با 
تایید این خبر گفت: گفته می ش��ود این زایران ب��رای کار عمرانی به 

عراق سفر کرده بودند.

جشنواره ملی »تدبیر قلم« در شهرکرد 
برگزار می شود

سرپرست بهزیستی چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره ملی 
»تدبیر قلم« با محوریت شناخت مشکالت معلوالن 21 بهمن ماه در 

شهرکرد خبر داد.
محمد میرزایی اظهار داشت: این جشنواره در قالب نمایش نامه نویسی 
با محوریت شناخت مش��کالت معلوالن و توانمندسازی این گروه از 

جامعه برگزار می شود.
وی فراخ��وان ارس��ال آث��ار ب��ه دبیرخان��ه ای��ن جش��نواره واق��ع 
در ح��وزه توانبخش��ی بهزیس��تی اس��تان را 27 آذر م��اه ت��ا 12 
بهمن م��اه اعالم ک��رد و اف��زود: عالقمن��دان برای ش��رکت در این 
همایش و کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه آدرس اداره کل بهزیس��تی 
 اس��تان ب��ه نش��انی http://www.chbehzisty.ir مراجع��ه

 کنند.

 در حال حاضر 
تجهیزات این 
پیست بسیار 

قدیمی شده و الزم 
است در راستای 

نوسازی این پیست 
گام های اساسی 

برداشته شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
9/581 شماره ابالغیه: 9310100350606493 شماره پرونده: 9309980350600213 
دادخواه  مسعود  وکالت  با  ترکمند  علی  خواهان   930239 شعبه:  بایگانی  شماره 
نقل شهر  کاه کشی و سازمان حمل و  یزدانی  آمنه  به طرفیت خواندگان  دادخواستی 
بهارستان و محسن عباسی به خواسته الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر فروش مینی 
بوس و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 310 ارجاع و به کالسه 9309980350600213 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/01/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
محسن عباسی و آمنه یزدانی کاه کشی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:25374   و ضمائم 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

9/582 شماره ابالغیه: 9310100350207752 شماره پرونده: 9309980350200674 
به  دادخواستی  سپاهان  پودر  پوران  خواهان شرکت   930768 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده حسن کریمی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع 
 1393/11/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350200674 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:25380 موسوی نژاد مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

9/583 شماره ابالغیه: 93101003513004694 شماره پرونده: 9309980351300498 
شماره بایگانی شعبه: 930558 خواهان رامش دهقانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مهسا سیستانی به خواسته الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351300498 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/15 و ساعت 11:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:25381   و ضمائم 

محمدی ده آبادی مدیردفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/584 شماره ابالغیه: 9310100350505779 شماره پرونده: 9209980350501365 
شماره بایگانی شعبه: 921455 خواهان محمدرضا امینی هرندی دادخواستی به طرفیت 
تامین خواسته و مطالبه وجه  قلیان و فرشاد قاضی به خواسته  خواندگان زهرا شاه 
سفته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به 
کالسه 9209980350501365 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/22 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:00

به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:25382 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100351505068 شماره پرونده: 9309980351501026  9/585 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 931089 خواهان محمدطاهر سیگارودی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان کیوان امینی و مجید ساوجی به خواسته اثبات مالکیت)مالی( تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9309980351501026 
به  تعیین شده است  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/05 و ساعت 10:00 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:25383   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

9/586 شماره درخواست: 9310460363200006 شماره پرونده: 9309980363201026 
دادیاری  سیزدهم  شعبه   931058 کالسه  پرونده  در   931058 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای اسالم علیان فرزند حاتم شکایتی 
علیه آقای احمدگل امینی دایر بر ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 
نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین   قانون 
 در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی  تا ضمن  یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم  اتهام وارده و دفاع  به 
دادسرای عمومی و  دادیاری  نمود.م الف:25384 شعبه 13  اتخاذ خواهد  مقتضی جلب 

انقالب اصفهان - مجتمع شهید توالیی
احضار 

9/587 در پرونده کالسه 930918ب18 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان آقای حسین راستگو پیکانی فرزند علی شکایتی علیه شما)متهم( کمال حیدری 
دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول اعالم نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردید و نظر به اینکه متهم مجهول المکان  می باشد حسب ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
از  دفاع  اتهام وارده و  به  پاسخگویی  اعالم نشانی کامل خود جهت  تا ضمن  مراجعه 
خود حاضر گردید در صورت عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

م الف:25386 شعبه 18 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
احضار 

 9/588 شماره درخواست: 9310460358300054 شماره پرونده: 8909980358301583
بازپرسی  چهار  شعبه   891587 کالسه  پرونده  در   891587 شعبه:  بایگانی  شماره 
انقالب اصفهان آقای محمدامین جانی قربان شکایتی علیه آقایان  دادسرای عمومی و 
رضا مستاجران فرزند عبدالحسین و اکبر سلطانی فرزند رضا دایر بر اخالل در نظام 
جهت  که  نموده  مطرح  هرمی  شرکتهای  در  عضوگیری  طریق  از  کشور  اقتصادی 
متهم مجهول المکان می باشد حسب  اینکه  به  نظر  ارجاع گردید  این شعبه  به  رسیدگی 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  چهارم  شعبه  نمود.م الف:25387  خواهد  اتخاذ  مقتضی 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(

احضار 
9/589 شماره درخواست: 9310460358300053 شماره پرونده: 9309983813100252 
بازپرسی  چهار  شعبه   931140 کالسه  پرونده  در   931140 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم فرشته رحیمی شکایتی علیه آقای نایب حسین 
به  تظاهر  و  دخالت   – عنوان  جعل  طریق  از  کالهبرداری  بر  دائر  محسن  فرزند  زاده 
اینکه  به  نظر  گردید  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  مطرح  وکالت  امر 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
 در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:25388 

شعبه چهار بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
ابالغ 

نشانی  عبدالحسین  فرزند  داورپناه  محمدعلی  آقای   1959-93 پرونده:  شماره   9/590
مجهول المکان  محل حضور شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان واقع در سجاد – اول 
ارباب وقت حضور: 93/11/15 ساعت:11/30 علت حضور: در وقت مقرر  حاج رحیم 
جهت رسیدگی به پرونده جهت استرداد طالجات در شورا حاضر شوید.م الف:25406 

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

9/591 در خصوص پرونده کالسه 1603/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 11/000/000 ریال به طرفیت صالح بدلی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 93/11/7 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 32 شعبه  م الف:25407  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

9/592 در خصوص پرونده کالسه 1318/93ش5 خواهان مسیح حنائی نژاد با وکالت 
فرزاد معمار دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به شماره 630911187 به مبلغ 
35/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت فرشته رضوانی ناقلوئی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/4 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25411  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  رفیعی  رضا  خواهان   653/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/593
بر الزام به استرداد خودرو به طرفیت مرتضی حاجی عبدالهی تقدیم نموده است وقت 
با  است  گردیده  تعیین  93/11/4 ساعت 3/30عصر  مورخه  برای روز شنبه  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 19 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:25414 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

تاریخ رسیدگی:  دادنامه: 93/8/30-1388  پرونده:924/93ش33 شماره  9/595 کالسه 
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  و سوم شورای  رسیدگی: شعبه سی  مرجع   93/7/28
کوچه   – خ آزادی   – سه راه ملک شهر   – آقای غالمرضا هارونی به نشانی اصفهان 
شهید ملکیان – مجتمع مسکونی کاج – واحد3 وکیل: خانم ندا رواقی به نشانی اصفهان 
 – دوم  طبقه  ساختمان 384-   – پارسا  مبل  گالری  جنب   – خ شیخ صدوق شمالی   –

نشانی  به  فرهاد حیدری سورشجانی  آقای  داوری خوانده:  مجتبی  آقای  وکالت  دفتر 
معوقه  اقساط  پرداخت  بابت  ریال   32/751/360 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
از ارجاع  تسهیالت دریافتی خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونی گردشکار: پس 
نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
فرزند  هارونی  آقای غالمرضا  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید.  رای 
حمزه با وکالت خانم ندا رواقی به طرفیت آقای فرهاد حیدری سورشجانی فرزند علی 
کرم به خواسته مطالبه مبلغ 32/751/360 ریال بابت پرداخت اقساط معوقه تسهیالت 
دریافتی خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه بابت ضمانت وام دریافت شده توسط خوانده به شماره 
831214/8351065/1 از بانک مهر اقتصاد و عدم پرداخت اقساط آن توسط نامبرده 
نامه شماره 8312/م  بانک واگذارکننده تسهیالت طی  از  انجام شده  پاسخ استعالم  و 
بر  داللت  که  است  گردیده  ذکر  ریال   37/301/468 مبلغ  جمعًا  که   1393/7/9 مورخه 
صحت اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده لذا شورا با عنایت 
به جمیع محتویات پرونده مستنداً به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37/301/468 ریال بابت اقساط پرداختی وام 
متعلق به خوانده و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون 
وکال و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/6/5 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه می باشد.م الف:25263 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/5/6 تاریخ  شماره754  رای  موجب  به  93-324ش14  شماره:   9/596
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا 
سعیدی ورنوسفادرانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 993321 به عهده بانک ملی و یکصد و شصت 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی وخسارت 
تا تاریخ اجرای حکم در حق  از تاریخ سررسید چک موصوف 92/7/25  تاخیر تادیه 
ابتدای  خ بزرگمهر –  محکوم له حمید جهانگیری فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان – 
حق االجرا.  عشر  نیم  و  اول-واحد1  طبقه   – فردوسی  مجتمع   – غربی  بهشت   هشت 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
 مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  نماید.م الف:25265  اعالم 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

 11 شعبه   92/12/27 تاریخ   1989 شماره  رای  موجب  به   1695-92 شماره:   9/597
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- تهمینه 
به نشانی مجهول المکان   قدمعلی هردو  فرزند  بهرامی  قدمعلی 2- مریم  فرزند  بهرامی 
محکوم هستند به حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ بیست 
تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   104/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/10/15 تاتاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان محمدرضا آقایی فرزند محمد به نشانی اصفهان – اتوبان 
طبقه   – آفتاب  مجتمع   -61 کوچه  روبروی   – لباف  صمدیه  انتهای   – خرازی  شهید 
اول – دارویی محمد و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. 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:25267 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  



سالمت و تغذیه  

هفت نشانه کمبود پروتیین

 »یف روسی« که به »انسان طیاره« 
و یا »انس��ان راکت« مش��هور است، 
همزم��ان ب��ا قهرم��ان ایروباتی��ک 
جه��ان، در آس��مان دب��ی نمایش 
 جال��ب هماهن��گ هوایی را نش��ان

 دادند.
یف روسی مخترع سویسی، اختراع 
خود را »جت من« نامیده اس��ت که 
2 بال دارد و در پش��ت انسان بسته 

می شود.
انسان می تواند از طریق حرکات خود، 
آن  را هدایت کند و حرکات مختلف 
اکروباتی��ک را در فض��ا و مانورهای 

پرواز طیاره را اجرا کند.
از  توانس��ت  خ��ود،  س��اخته  بال��دار  دس��تگاه  توس��ط  روس��ی  ی��ف 
ب��االی کان��ال انگلیس��ی، رش��ته کوه ه��ای آل��پ، ک��وه فوج��ی، گران��د 
 کانی��ون عب��ور کن��د ک��ه س��رعت آن 300 کیلومت��ر در س��اعت ب��وده

 است.

تحقیقات جدید نشان داد که شرایط 
اخ��ال خواب مانن��د آمفی��زم و آپنه 
خواب ممک��ن اس��ت خط��ر ابتا به 
زوال عق��ل را در مراحل بعدی زندگی 

افزایش دهد.
در ای��ن تحقیق��ات، محقق��ان 167 
مرد ژاپنی- آمریکایی 84 س��اله را با 
الگوهای خواب مردان مورد بررس��ی 

قرار دادند.
ای��ن مطالع��ه نش��ان داد که س��طح 
اکسیژن خون در ش��کل گیری تغییر 

مغز، نقش مهمی ایفا می کند.
به گفته محققان، یافته های تحقیقات نش��ان داد که پایین بودن سطح اکسیژن 
خون و کاهش خواب ممکن است به فرایند هایی که منجر به زوال شناختی و زوال 

عقل می شود، کمک کند.
پژوهش های پیشین انجام شده توسط محققان اروپایی نشان داد که افرادی که 
معیارهای بهداشتی خواب ضعیف را تجربه کرده بودند در مقایسه با افرادی که از 
خواب کافی برخوردار بودند در حجم مغز خود با کاهش سریع تری روبه رو شدند.

پرواز انسان راکت زوال عقل در کمین کم خوابان

پروتیین از سازه های ضروری ساختمان جسم است. 
موها، ناخن ه��ا و بافت های ماهیچ��ه ای همگی به 

پروتیین نیاز دارند.
توجه به نش��انه های کمبود این م��اده حیاتی به ما 

کمک می کند که به موقع اقدام کنیم:
1- چشم های ورم کرده

کاهش میزان پروتیین پاس��مای خ��ون منجر به 
حالت��ی به ن��ام Oedema می ش��ود. این کاهش 
پروتیین ممکن است توسط ریه ای ایجاد شود که به 
قدر کافی آهن دریافت نمی کند. در واقع کم خونی 
حاصل از کمب��ود آهن برای س��اختن هموگلوبین 

است که منجر به ایجاد ورم می شود.
 2- گونه های پف آلوده

گونه ه��ای پف کرده می توانند ناش��ی از غدد بزاقی 
متورم باشند و عدم تعادل پروتیین-کربوهیدرات 
را به خوبی نشان دهند. این تورم ممکن است در هر 
مرحله ای از بیماری رخ بدهد و منجر به پژمردگی و 

افت این بافت گونه شود.
 3- دست های متورم

کمبود پروتیین عملکرد و ظاهر ماهیچه ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد. علت این اس��ت که وقتی بدن از 
رژیم غذایی پروتیین کافی دریافت نمی کند، برای 
جبران به سراغ منابع دیگر در بدن می رود که یکی 
از اینها، الیه های ماهیچه ای است. بدون پروتیین، 
حفظ تعادل آب بدن به ه��م خورده و بدن آب را به 
 Edemaشیوه نادرستی ذخیره می کند و منجر به
می ش��ود؛ وضعیتی که در آن آب بی��ش از حد زیر 
پوست جمع می شود و دست ها ورم می کنند چون 
ب��دن پروتیی��ن را از بافت های ای��ن ناحیه مصرف 

می کند.
 4- موهای ظریف

ظرافت موها عاوه بر علل ژنتیکی می تواند به خاطر 
کمبود پروتیین باش��د. در این صورت بدن ش��روع 
به»حفظ منابع« می کند و جلوی رسیدن پروتیین 
ارزش��مند به موها و ناخن ها را می گیرد. به همین 
خاط��ر عایم مربوط ب��ه مو و ناخن ش��اخص های 
مهمی در تش��خیص کمبود پروتیین به حس��اب 

می آیند.
 5- پوست خشک

کمب��ود پروتیین می تواند به خش��ک، شکس��ته و 
َفلس��ی ش��دن، تغییر رنگ و ایجاد لکه هایی شبیه 
ب��ه آفتاب س��وختگی روی پوس��ت منجر ش��ود. 
آسیب دیدن پوست راه ابتا به عفونت های قارچی 

مانند Candida را باز می کند.
 6- ابهام ذهنی

کمبود این ماده ضروری به کند شدن عملکرد مغز 
و افت عملیات شناختی منجر می شود. پروتیین در 
کمک رسانی به ارتباطات نورونی در مغز و در سراسر 

بدن نقشی اساسی دارد.
 7- احساس سستی

احساس خستگی مفرط و سطح انرژی پایین عایم 
دیگر کاهش پروتیین است. وعده های غذایی غنی 
از پروتیین شامل س��طوحی از آمینواسیدی به نام 
تیروسین هس��تند که انتقال دهنده های عصبی را 
که فعالیت، هوش��یاری و انرژی را تقویت می کنند، 

ارتقا می دهند.

چرا آب میوه ها مضر 
هستند ؟

آب میوه های صنعتی 
برای سامت بدن مضر 
هستند و بهتر است به 
ج��ای آن ه��ا می��وه 
بخوریم تا ویتامین های 

الزم به بدن ما برسد.
باید روزانه 5 نوع میوه  

و سبزیجات خورد تا ویتامین های الزم و ضروری به 
بدن برسند؛ زیرا این مواد غذایی دارای مواد معدنی، 
آنتی اکسیدان ها و مقداری فیبر هستند و معموالً در 

غذای روزانه ما دیده نمی شوند.
 در صورتی که تمام این مواد برای عملکرد مناسب 
بدن الزم و ضروری هستند به ویژه برای جلوگیری از 
پیری سلول ها، سرطان، اختاالت گوارشی و غیره؛ 
عاوه بر این میوه ها غنی از کربوهیدرات ها هستند 

اما جذب آن ها کند است.
 آب میوه همیشه انتخاب سالمی نیست:

در حالی که آب میوه نمادی از یک صبحانه س��الم، 
متعادل، مفید و مغذی برای بدن است، 100 درصد 
خالص و حاوی مقدار زیادی قند و کمی فیبر است 
اما آب میوه های صنعتی آماده این خواص را ندارند و 

برای سامت بدن مضر هستند.
 زیرا به آب میوه های صنعتی ش��کر اضافه می شود، 
اکسیژن آن از بین می رود که باعث اختال در طعم 
آن می ش��ود؛ تولید کنندگان رنگ ه��ای مختلف و 
طعم دهنده ه��ای مصنوعی ب��ه آب میوه ها اضافه 
می کنن��د که برای س��امت بدن مفید نیس��ت اما 
 بچه ه��ا این آب میوه ه��ای بی خاصیت را دوس��ت

 دارند.
 پس هیچ چیز سالم تر از خود میوه نیست و باید سعی 
کرد میوه بخوریم و آب میوه صنعتی مصرف نکنیم.

با این حال و با تمام ضرر ای��ن آب میوه ها باز هم از 
نوشابه های گازدار بهتر هستند.

در این مطلب، بخشی از پژوهش های شخصیت شناسی 
دکتر کریستوفر جرمر را آوردیم تا در میان یافته هایش به 
دنبال سبک شخصیتی خود بگردید و اشتباهات تصمیم 

گیری و حل مسئله تان را بشناسید.
 کرم ذهن دارید؟

1- مدام با ذهن تان درگیرید؟
2- با فکر و خیال ها خودآزاری می کنید؟

 3- در ه��ر ش��رایطی م��ی خواهی��د مش��کات را ب��ا 
منطقی ترین راه حل کنید؟

4- احساسات در زندگی شما جایی ندارد و حتی مشکات 
عاطفی را م��ی خواهید با راه های منطقی و محاس��باتی 

حل کنید؟
 اگر کرم ذهن دارید...

آن قدر با احساسات بیگانه اید که با وجود تاش زیادتان 
برای حل کردن مش��کات، اغلب اطرافیان تان را آزرده 
می کنید. شما با تکیه بیش از اندازه به منطق، مدام خود 
را غرق فکر و خیال می کنید و گاهی برای پیدا کردن یک 
راه حل ایده آل آن قدر انرژی می سوزانید که نمی توانید 
لذت واقعی عبور از بحران را احساس کنید و البته به خاطر 
خستگی نمی توانید دیگران را هم در چنین لذتی شریک 
کنید. عجیب نیست اگر بار تمام مشکات زندگی به دوش 
ش��ما بیفتد چرا که ش��ما به هوش و توانایی هیچ کس به 

اندازه عقل و منطق خودتان اعتماد ندارید.
فراموش نکنید...

- همه مشکات قابل حل نیس��تند.هر چه قدر ذهن تان 
توانمند باش��د، باز هم می توانید تنها برخی چالش ها را 

حل کنید.
- احساسات شاید آشفته و بی نظم به نظر برسند اما گاهی 

بهترین راه برای بیرون آمدن از بحران ها هستند.
- به مشکات برای حل ش��دن زمان بدهید. صرف انرژی 
روانی زیاد تنها توانایی شما برای برداشتن قدم های موثر 

را کم می کند.
- گاهی دیگران بیش��تر از آنچه به کمک شما نیاز داشته 
باشند، می خواهند احساسات ش��ان را درک و آرام شان 

کنید.
پروانه هستید؟

1- به سادگی از چیزها خسته می شوید؟
2- کارها را نیمه کاره رها می کنید و انجام و تمام کردن 

پروژه های مختلف برایتان غیرقابل تحمل است.
3- با ثبات میانه ای ندارید و مدام از این شاخه به آن شاخه 

می پرید؟

 

اگر پروانه هستید
کارنامه زندگی ش��ما پر اس��ت از پروژه های نیمه کاره و 
ناتمام. ش��ما با هیجان زیاد تصمیم م��ی گیرید اما پس 
 از مواجه ش��دن ب��ا اولین س��ختی از ادام��ه راه منصرف

 م��ی ش��وید و در آرزوی پی��دا ک��ردن راهی س��اده تر 
به دنب��ال کار دیگ��ری می روید. ب��ه خاط��ر ناتوانی تان 
در رفت��ن از یک خط مس��تقیم، از اغلب همس��االن تان 
عقب مان��ده اید و ی��ک دنی��ا آرزوی ناکام داری��د که به 
 خاطر از این ش��اخه به آن ش��اخه پریدن هایتان به آنها 

نرسیده اید.
فراموش نکنید:

- خاطرات تان را یک دور مرور کنید. به خاطر از این شاخه 
به آن شاخه پریدن چه فرصت هایی را از دست داده اید و 

چه قدر راه خود را طوالنی کرده اید؟
- می دانیم که دست خودتان نیست اما اگر احساس می 
کنید توان یا تمرکز تمام کردن کاری را ندارید، از حمایت 

دیگران استفاده کنید.
 - به شناس��نامه ت��ان ن��گاه کنید. دیگ��ر زمان��ی برای 
تلف کردن نمانده و باید به ثبات��ی در زندگی خانوادگی، 
کاری و اجتماعی تان برس��ید. پس در نخس��تین قدم با 
شرکت در دوره های یوگا و هوشیاری، تمرکزتان را افزایش 

دهید.
میان زمین و هوایید؟

در لحظه زندگی می کنید و به فکر فردا نیستید؟
نمی توانید خودتان را به یک چیز متعهد کنید؟

آدم های دیگر فکر می کنند شما بی خیالید؟
نمی توانیده تصمیم بگیرید و موضوع��ات زندگی تان را 

اولویت بندی کنید؟
 اگر میان زمین و هوایید...

برای ش��ما نه گذش��ته معنایی دارد و نه آینده. به همین 
دلیل ن��ه از پیش��امدهای گذش��ته درس م��ی گیرید و 
نه خ��ود را ب��رای رخدادهای آین��ده آماده م��ی کنید. از 
 نظر دیگرن ش��ما فردی ش��اد و آرام هس��تید ام��ا آماده

  نبودن ت��ان ب��رای مواجه��ه ب��ا مش��کات احتمالی و 
چالش ه��ای پیش رو به ش��ما اجازه نمی ده��د که واقعا 
شاد و آرام باشید. شما برای خاص شدن از فکر و خیال، 
مشکات را حل نمی کنید بلکه به مکانیسم دفاعی انکار 
متوسل می شوید و بدون حل کردن سختی های زندگی 

تان از آنها رو برمی گردانید.
فراموش نکنید:

- مراقب باش��ید آس��ان گیری ش��ما به مرز ب��ی خیالی 
وارد نش��ود و باع��ث از دس��ت دادن موقعی��ت هایت��ان 
نش��ود. آرامش داش��تن عالی اس��ت اما گاهی آرامش در 
 گرو برداش��تن قدم های موثر اس��ت نه یکجا نشستن و

 بی تفاوتی.- قبل از آنکه یک لحظ��ه دیگر از زندگی تان 
را بگذرانید، باید این واقعی��ت را باور کنید که عقربه های 
 س��اعت س��ریع می چرخند و صفحه تقویم��ی که خط 
می خورد دیگر برنمی گردد. زندگی در لحظه عالی است اما 
به شرط آنکه چشم انداز آینده را نادیده نگیرید و بدون از 

دست دادن حال برای روزهای بعدی آماده شوید.

مطالع��ات جدید محققان نش��ان داد روزه 
متن��اوب می تواند ب��دن را از بیماری هایی 
مانند دیابت، آلزایمر و س��رطان محافظت 

کند.
 غذا خ��وردن در جوامع مدرن برابر اس��ت 
ب��ا 3  وعده غ��ذای کام��ل در روز همراه با 
تنقات که این امر از نظ��ر محققان کاری 
غیر طبیعی محسوب می شود؛ محققان پس 
از مطالعه ای که به تازگی داش��تند به این 
نتیجه رس��یدند که این روش غذا خوردن 
ریتم ب��دن را به هم می ری��زد و به بیماری 

منجر می شود.
محققان در رابطه با رژیم غذایی و سامت 
بدن مطالعات بسیاری را مورد بررسی قرار 
دادند و در مورد اثرات محدود کردن کالری 

در مقاله ای که در مجله آمریکایی PNAS منتشر 
شد به پزشکان توصیه کردند بیماران خود را به روزه 
گرفتن متناوب تشویق کنند؛ برای مثال داشتن یک 
رژیم غذایی طبیعی به م��دت 5 روز و مصرف کمتر 
از 500 کالری طی دو روز می تواند س��امت آنها را 

تضمین کند.
محقق��ان ب��ا مطالع��ه بی��ش از 80 مقال��ه علمی 

 انجام ش��ده زیس��ت شناس��ی، عل��وم اعص��اب و
 سرطان شناس��ی مربوط با زمان وعده های غذایی، 
 مقدار مصرف و س��امت انس��ان به نتایج ذکر شده

 رسیده اند.
آنها در مقاله ای که منتش��ر کردند نوش��ته اند: روزه 
گرفتن باعث می ش��ود س��لول ها مرمت و بازسازی 
شوند، روند پیری معکوس شود، چربی ها کم شوند، 

مانع ب��ه وجود آمدن تومورها می ش��ود، 
سلول های عصبی از آس��یب های ناشی 
از بیم��اری عصب��ی مانن��د آلزایم��ر و 

پارکینسون محافظت می شوند.
محققان در یک��ی از مطالعات مهمی که 
بررس��ی کردند نیز نش��ان می دهد کم 
خوردن به س��امت بدن کمک می کند 
و گفتن��د: مصرف م��واد غذای��ی اجداد 
ما مانند ام��روز نبوده و اکثراً س��اعت ها 
ناش��تا بودند و زمان غذا خوردن آنها نیز 
مانند ما نبوده اس��ت اما با صنعتی شدن 
دنیای ما، انس��ان فعل��ی در مصرف غذا 
زیاده روی می کند، در ساعت بیولوژیکی 
بدن اختاالت��ی به وجود آمده اس��ت و 
انس��ان ها به زیاده خوری عادت کرده اند 
 ک��ه باع��ث چاق��ی و بیماری های��ی آس��یب پذیر 

شده است.
نویس��ندگان این مقاله کارشناس��ان موسسه ملی 
سالمندان در بالتیمور، دانش��کده پزشکی هاروارد 
در ایاالت متحده و مرکز پیش��گیری از س��رطان در 
بیمارس��تان Wythenshawe در منچس��تر – 

انگلستان هستند.

شخصیت شناسی: کرم ذهن دارید؟

جواب دندان شکن پیر زن
عمرو بن لیث در زمس��تانی بسیار سرد با لش��کر فراوان وارد 
نیشابور شد. سپاه او در خانه های مردم جای گرفتند. پیرزنی 
پنج خانه داش��ت، همه را سپاهیان او اش��غال کردند. پیرزن 
شکایت نزد یکی از فرماندهان سپاه برد. او گفت: فردا من نزد 

عمرولیث هستم بیا و شکایت خود را بگو.
فردا پیرزن نزد عمرولیث آمد و گف��ت: من پنج خانه دارم که 
سربازانت مرا با پنج دختر و عروس در یک خانه جای داده اند و 

مناسب نیست با آنان کنار اینان رفت و آمد شود. 
عمرولیث گفت: پس همراهان ما در این س��رمای شدید چه 
کنند؟ دور شو. راس��ت می گویند که زنان عقل ندارند. پیرزن 
روی برگردان��د و رفت. فرمان��ده به عمرولیث گف��ت: این زن 
بسیار دانا و پرهیزکار است. خوب است درباره او لطفی بکنید. 
عمرولیث دستور داد پیرزن را برگردانند. وقتی آمد گفت: مگر 

قرآن نخوانده ای که خداوند می فرماید:
پادش��اهان وقتی وارد قریه ای ش��وند آنجا را تباه می کنند و 

مردم عزیز را ذلیل می نمایند. 
پیرزن جواب داد خوانده ام ولی از پادش��ان درشگفت هستم 

که در همین سوره آیه دیگر را نخوانده است که می فرماید:
این است خانه هایش��ان ویران و فرو ریخته به واسطه ظلمی 
که کرده اند و در این تغییر و خرابی نش��انه های عبرتی است 

برای مردمان دانا.
این جواب چن��ان در عمرولیث تأثیر کرد ک��ه بدنش لرزید و 
اشکش جاری شد و دس��تور داد در هیچ خانه ای سپاهیانش 

نمانند و در جای دیگر خیمه گاهی زدن.

عجوزه بنی اسراییل
وقتی حضرت موس��ی)ع( ب��ا جماعت بنی اس��راییل از مصر 
خواستند بیرون بروند ش��ب هنگام راه را گم کردند و به رود 
 نیل رس��یدند. فرعون هم با همراهانش دنبال حضرت موسی

 می آمدند تا آنها را بگیرند.
موسی دید به دریا رسیده اس��ت. عرض کرد: خداوندا تکلیف 
چیست؟ خداوند فرمود: سه س��اعت دیگر ماه طلوع می کند 
بعد بروید. بعد از انتظار ماه طلوع نک��رد و جبرییل گفت: ای 
موسی! تا تابوت حضرت یوسف را که در رود نیل است بیرون 
نیاورید ماه طالع نخواهد شد. موسی سه بار ندا داد: ای جماعت 
بنی اسراییل! آیا کسی از تابوت حضرت یوسف)ع( خبر دارد 
تا به ما بگوید و نجات پیدا کنیم؟ بعد هر حاجتی دارد برآورده 
می کنم؟پیرزنی گفت: من می دانم. ولی من سه حاجت دارم 
اگر برآورده کنی جای تابوت را نش��ان می ده��م! فرمود: بگو. 
گفت: پیرم، می خواهم جوان شوم تا کار خودم را خودم انجام 
دهم. دوم: خداوند از گناهانم درگذرد. سوم: در بهشت زن تو 
باشم. حضرت موس��ی فرمود: هیچ کدام از این سه در اختیار 
من نیست. جبرییل نازل شد و گفت: بگو هر سه حاجت تو را 
برآورده می کنیم. پس پیرزن جای تابوت را نشان داد و موسی 
و همراهانش آن را از رود نیل بیرون آوردند و ماه طالع شد و از 

آن جا رد شدند و پیرزن به معجزه الهی جوان شد.

پسر پیرمرد پدر جوان
حضرت اِرمیای پیغمبر یا ُعَزیر بر ده��ی یعنی بیت المقدس 
گذش��ت. درحالی که دیواره��ای بلند آن ده، بر س��قف ها و 

طاقهایش فرو ریخته بود.
نخست س��قف ها خراب و س��پس دیوارها بر روی آنها ویران 
شده بود. پس ُعزیر چون اس��تخوان های از هم جدا گشته و 
پوس��یده مردم آن ده ویران را دید و دوس��ت می داشت خدا 
زنده کردن آنها را به او بنمایاند. گفت: چگونه خدا اهل این ده 
را پس از مردن زنده می کند؟ پس خ��دا او را میرانید و بعد از 
صد سال زنده اش نمود و پیش خود گفت: یک روز من درنگ 
کردم و خوابیدم. چون از خانه بیرون رفت، پنجاه س��اله بود و 
زنش آبستن بود. خدا او را میرانید و پس از صد سال او را زنده 
گردانید وقتی به خانه رفت خودش پنجاه س��اله و پس��رش 
پیرمردی صدس��اله بود. خداوند در قرآن وقتی قضیه ُعزیر را 
تعریف می کند در آخرش می فرمای��د: خداوند بر هر چیزی 
توانا و قدرتمند است. برای او کاری ندارد و تعجبی نیست که 
در تاریخ نمونه ای از پس��ر پیر و پدر جوان را به عنوان نش��ان 

قدرت ظاهر کند.

زهر تأثیرنمی کرد 
ابومسلم خوالنی را کنیزی بود که معاشرت با ابومسلم را مکروه 

می داشت و علتش آن بود که ابومسلم پیر و سالخورده بود.
کنیز چندین مرتبه او را زه��ر خورانید و زهر اصًا در وجود او 
اثر نمی کرد. ابومس��لم از کار پنهانی او باخبر شد و علت زهر 
ریختن در غذا را از او پرس��ید! کنیز گفت: چون تو سالخورده 
شده ای معاشرت و مجالست با تو را مکروه می داشتم و برای 
خاصی از تو زهر در غذایت می ریختم. ابومس��لم کنیز را در 
راه خدا آزاد کرد. آن کنیز از سبب تأثیر ننمودن زهر در وجود 
او سوال نمود. ابومسلم گفت: بدان که در ابتدای غذا خوردن 
همیشه بس��م ا... الرحمن الرحیم می گفتم و نجات من از نام 

خداست!
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 امام باقر علیه السالم :
َوَجلللَّ یُِحللبُّ الُمداِعللبَ ِفللی الَجماَعللِة ِبللا َرَفٍث؛  ِإنَّ اللهّ  َعزَّ

خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی 
کند به شرط آن که ناسزا نگوید.

2 روز روزه گرفتن در هفته سطح سالمت انسان را باال می برد
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