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شیر غذایی بسیار ارزشمند و بهترین منبع پروتئین است، اما در این زمینه مشکل ما مشکلی فرهنگی 
است، چراکه متأسفانه اغلب به ظواهر توجه می کنیم

حمید امینی در مراسم افتتاح س��یزدهمین نمایشگاه بین المللی با اش��اره به لزوم ارتباط 
صنعت با شرکت نمایش��گاه ها اظهار داش��ت: ارتباط تولید با صنعت، تبادل اطالعات فنی، 
نحوه استفاده بهینه از تجهیزات و چگونگی افزایش کمی و کیفی تولید در این نمایشگاه ها 

برقرار می شود.
 وی با بیان اینکه نمایش��گاه ها می تواند در رقابت پذیری و رس��یدن به توسعه پایدار نقش 
قابل توجهی داشته باشد، ادامه داد: در این راس��تا و با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که 
در نمایشگاه ها مشاهده شده است می  توان صادرات محصوالت کشاورزی را در دستور کار 

قرار داد.
 مدیر کل دفتر امور طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر 
سیاست جهاد کشاورزی در خصوص حمایت از تولید کنندگان محصوالت دام و کشاورزی 

در راستای حمایت از تولید متناسب با سیاست نیاز بازار خواهد بود، افزود: تولید کنندگان 
باید توجه داشته باش��ند عدم توجه به نیاز بازار می تواند در آینده مشکالت زیادی را به بار 
آورد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان پرت نهاده های دامی در کش��ور قابل توجه 
است،  بیان داشت: کاهش پرت نهاده ها در بخش طیور می تواند ۲۵ درصد تولید را افزایش 
دهد. امینی با تاکید بر افزایش بهره وری بخش تولید و استفاده از تکنولوژی های روز در بخش 
دامپروری و کشاورزی اظهار داشت: زمان آن فرا  رسیده که از تکیه بر درآمدهای نفتی خارج 
شده و بر روی درآمدهای ناشی از صنعت دام، طیور متمرکز شویم. در ادامه این مراسم سعید 
اعالیی تولیدکننده برتر استان با اش��اره به نوآوری شرکت اعال روغن سپاهان اظهار داشت: 
 پیش از این کار ش��رکت ما خرید چربی از کش��تارگاه های دام و طیور و استفاده در صنایع

 صابون سازی، گریس و لوازم آرایشی بهداشتی بود که مصارف....

 مطرح ترین نویسنده ترکیه
 به اصفهان می آید

نویس��نده ترکیه  ای  برن��ده جایزه نوبل ادبی��ات - اوایل 
اسفندماه همراه با همسرش به تهران سفر می کند.

مترجم کتاب های پاموک در ای��ران گفت: وقتی ترجمه 
رمان »جودت بیک و پسران« را شروع کردم از آن جا که 
از قبل با پاموک ارتباط داشتم از او خواستم برای رونمایی 
این کتاب به ایران بیاید. او همان زمان ابراز عالقه کرد که 
به ایران سفر کند چون سال 8۲ هم یک بار به ایران آمده 
بود و خاطرات خوش��ی را با خود برده بود.این مترجم در 
ادامه اظهار کرد: قرار شد وقتی کتاب به مرحله چاپ برسد 

به پاموک خبر بدهم. حاال »جودت بیک و پسران«...
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روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به 
 استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت ش�رکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

پیش�نهاد دهندگان می توانند اس�ناد مناقصه به ش�رح فوق را از طریق مراجعه حضوری به امور 
تدارکات این شرکت یا از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا یک ساعت قبل از برگزاری جلسه 
مناقصه به آدرس: اصفهان –چهارباغ عباسی – خیابان عباس آباد – ساختمان شماره 3 توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه اول – امور تدارکات تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیز به آدرس

  http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
  http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.
جهت شرکت در مناقصه: مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری سپهر 0103851178002 بانک صادرات 
شعبه میدان آزادی به نام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش مربوطه داخل پاکت 

الف قرار داده شود.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

*به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. *سایر اطالعات 
و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد. *پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت 
باز و قرائت خواهد ش�د. *حضور پیش�نهاد دهندگان در جلسه بازگش�ایی پاکات آزاد می باشد. 
*شرکت توزیع برق شهرس�تان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. * هزینه 

درج آگهی مناقصه به عهده برنده یا برندگان مناقصه یا مزایده می باشد.

ساعت برگزاریتاریخ برگزاری مناقصه مهلت تهیه دفترچهتاریخ توزیع دفترچهشماره مناقصهموضوع مناقصه ردیف 

خرید سکسیونر موتوردار با قابلیت 1
10 صبح931101693/11/121393/11/251393/11/26اتوماسیوم 

آگهی مناقصه عمومی داخلی



يادداشت

 ۲۲ بهمن روز جشن ملی تمام
 ايرانیان است

رییس جمهور با حضور در مرق��د مطهر حضرت امام خمینی 
)ره( گفت: دولت یازدهم به راه و مس��یر امام بزرگوار در سایه 
رهنمودهای خلف صالحشان، مقام معظم رهبری ادامه داده 

و به وعده هایش به مردم، عمل می کند.
 حجت االسالم  حسن روحانی رییس جمهور با حضور در مرقد 
مطهر حضرت امام خمینی )ره( و تجدید میثاق با آرمان های 
امام خمینی)ره( گفت: دولت یازدهم به راه و مسیر امام بزرگوار 
در سایه رهنمودهای خلف صالحش��ان، مقام معظم رهبری 

ادامه داده و به وعده هایش به مردم، عمل می کند.
وی در این آیین معن��وی که اعضای هیات دول��ت نیز وی را 
همراهی م��ی کردند، عید بزرگ دهه فجر و س��رآغاز س��ی و 
هفتمین سال پیروزی انقالب اسالمی را به ملت بزرگ ایران و 

به بیت مکرم حضرت امام راحل تبریک گفت.
روحانی اظهارداشت:در آس��تانه دهه مبارک فجر و دوازدهم 
بهمن س��الروز ورود امام)ره( به کشور هستیم و این روز برای 
 مردم ایران بس��یار مهم بود که هم محبوبش��ان ب��ه وطن باز

 می گردد و هم در برابر دش��منی که نمی خواست هرگز نام، 
کالم و خط امام در جامعه ما حاکم باشد، ملت ایران با قدرت 

توانست راه را برای ورود امام به کشور باز کند.
رییس جمهور گف��ت: دوازده��م بهمن، دوازده��م فروردین 
را آفرید و نظام جمهوری اس��المی ایران را ثبات بخش��ید و 
به دنبال آن، دوازدهم آذر رس��ید که قانون اساس��ی از سوی 
ملت ایران از تصویب گذشت و راه و مس��یر آینده برای ملت 
و کش��ور باز ش��د.وی افزود: دش��من درصدد بود ب��ا زندانی 
کردن امام، با حصر امام و در دورانی با تبعید حدود 15 ساله 
ایشان،اجازه ندهد نهضت اس��المی به پیروزی برسد.روحانی 
تصریح کرد: 22 بهمن امس��ال مردم با حضور پرشور تر خود 
نس��بت به س��ال های گذش��ته به صحنه بیایند تا قدرتمان 
 را به رخ جهانیان بکش��انیم. 22 بهمن روز جش��ن ملی تمام

 ایرانیان است.

انصراف مجلس از پیگیری اعالم 
اسامی 170 نماينده 

 نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت ک��ه از پیگیری اعالم 
اسامی 170 نماینده ای که از محمدرضا رحیمی پول دریافت  

کردند منصرف شده است.
کمال الدین پیرموذن اظهار کرد: با توجه به این که ما متوجه 
ش��دیم ادعایی که در م��ورد پرداخت پول ب��ه 170 نماینده 
مجلس از س��وی آقای رحیمی مطرح ش��ده ب��ه نمایندگان 
مجلس هش��تم مرب��وط می ش��ود از پیگیری اعالم اس��امی 
نمایندگان منصرف ش��دیم.وی افزود: بعض��ی از نمایندگان 
گفتند که در موضوع اختالس بیشتر تخلفات دولت قبل مطرح 
است و طرح این مسایل افکار عمومی را متوجه مجلس می کند 
چون این موضوع مربوط به مجلس هشتم است نیازی نیست 
نمایندگان مجلس نهم پیگیر آن باشد.پیرموذن خاطر نشان 
کرد: البته قوه قضاییه حتما باید این موضوع را پیگیری کند و 
افکار عمومی باید این موضوع را از دستگاه قضایی مطالبه کند.

پیرموذن از تهیه  نامه ای با امضای 30 نفر از نمایندگان خطاب 
به رییس مجلس خبر داده بود که در آن خواستار اعالم اسامی 
170 نماینده ای ش��ده بودند که گفته می شود از محمدرضا 

رحیمی پول دریافت کردند.

تحريم ها و مذاکرات از محورهای 
گفت وگو با پوتین بود

نماینده ویژه رییس جمهور در سفر به روسیه گفت: در این سفر 
با آقای پوتین رییس جمهور روسیه دیدار کردیم و بر توسعه 

روابط دو کشور تأکید شد.
علی اکبر والیتی که به عنوان نماینده رییس جمهور کشورمان 
به روسیه سفر کرده اس��ت، اظهار داشت: در این سفر با آقای 
پوتین رییس جمهور روسیه دیدار کردیم  که در بخشی از این 

دیدار وزرای خارجه و انرژی این کشور هم حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در دیدار با آقای پوتین بر توسعه روابط بین 
ایران و روسیه تأکید شد، افزود: مالقات ها در دو بخش انجام 
شد، یک بخش با شر کت وزرای خارجه و انرژی بود و یک بخش 

هم با آقای پوتین رییس جمهور این کشور صورت گرفت.
والیتی در پاسخ به این سؤال که آیا درباره موضوع مذاکرات و 
تحریم ها نیز در این دیدار صحبت شد، افزود: بله؛ راجع به این 
موضوعات هم گفت وگو شد و آقای پوتین گفت که در راستای 
کمک هایی که روسیه می تواند انجام دهد، تالش خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این دیدار که یک ساعت و نیم به طول انجامید 
درباره توسعه همکاری های سیاس��ی و اقتصادی و گسترش 
روابط دوجانبه ایران و روس��یه،  تحوالت منطقه ای و جهانی 

بحث و مذاکره شد.

 گروه های تروريستی حاضر
 در سوريه و عراق مسلمان نیستند

رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، 
گفت: داعش و دیگر گروه های تروریستی که در سوریه و عراق 
دست به کش��تار مردم بی گناه می زنند، مسلمان نیستند، زیرا 
اسالم دین صلح و دوستی اس��ت. عالءالدین بروجردی رییس 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی با ناهض حّتر رییس شورای روابط خارجی اردن دیدار 
و گفت وگو کرد.بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به لزوم 
وحدت مسلمانان برای غلبه بر مسایل و مشکالت فعلی جهان 
اسالم گفت: بسیار مایه تاسف اس��ت که تعدادی از کشورهای 
عربی و اسالمی امروزه به جای عمل به دستورات قرآن و اتحاد 
به یکدیگر، بازیچه کشورهای غربی شده اند و برخی حتی کار را 
در اطاعت و سرسپردگی غرب و رژیم صهیونیستی در تضعیف 
دیگر کشورهای اسالمی رسانده اند.وی ادامه داد: داعش و دیگر 
گروه های تروریس��تی که در سوریه و عراق دس��ت به کشتار 
مردم بی گناه می زنند، مسلمان نیستند، زیرا اسالم دین صلح 
و دوستی است.بروجردی افزود: جمهوری اسالمی ایران بارها 
اعالم کرده است که به هر کشور و گروهی که در صف مقاومت 

علیه رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، کمک خواهد کرد.

 

س��خنگوی دولت در پاس��خ به اینکه مجلس طرحی را در 
دست بررس��ی برای حذف یارانه پردرآمدها دارد آیا دولت 
با این طرح موافق اس��ت؟ اظهار داشت: ما برای سال آینده 
تصمیم داریم طب��ق قانون هدفمندی یارانه ها بخش��ی از 
منابع که حاصل از اصالح قیمت حامل های انرژی اس��ت 
را به صورت نق��دی به خانوارها بپردازی��م و یک بخش نیز 
در راستای قانونی که امسال هم داش��تیم به صورت سبد 
حمایت غذایی نیز ب��ه خانوارهای کم  درآمد که از س��وی 
نهادهای ذیربط معرفی می ش��وند پرداخت نماییم.وی با 
تأکید بر اینکه ما در س��ال آ ینده تالش داری��م تا دو گام را 
به انجام برسانیم یادآور شد: اول اینکه مسکن ارزان تر و در 
واقع تسهیالت ارزان  قیمت را برای مسکن بپردازیم یعنی به 
جوانان و زنان سرپرست خانوار ارایه دهیم که در شهرهای 

بزرگ 50 میلیون تومان خواهد بود.
نوبخت در عین حال به برنامه دیگر دولت اش��اره و تصریح 
کرد: یک گام دیگر تخصی��ص هزار میلی��ارد تومان برای 

اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن خواهد بود.
س��خنگوی دولت با تأکید بر اینکه در س��ال جاری تالش 
کردیم تا برخی از دریافت یارانه انص��راف دهند و ما به کار 
تولید و بحث درمان بپردازیم یادآور شد: آن تعداد از افراد 
که برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند مطمئن باشند که در 

این امر سهیم هستند.

نوبخت با بی��ان اینکه دولت از اینکه ب��رای پرداخت نقدی 
سهم کمتری بگذارد و به تولید و اشتغال بپردازد استقبال 
می کند، گفت: ما باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
بپردازیم و این در حالی است که کل اعتبارات عمرانی نیز 
42 هزار میلیارد تومان اس��ت که امیدواریم این میزان هم 
بتواند تخصیص یابد؛ تردیدی نیس��ت ک��ه برخی به یارانه 
نیازمندند و ما باید ب��ه آنها بپردازیم اما ع��ده ای هم اصاًل 
نیازمند نیستند.سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اطالعات 
ما در خص��وص افراد کم درآمد به واس��طه س��ازمان های 
حمایتی تا حدی کافی اس��ت و آنها را شناس��ایی کرده ایم 
تصریح کرد: اما شناسایی افراد ثروتمند خیلی آسان نیست 
ما تالش کردیم از 40 پایگاه اطالعاتی این کار را دنبال کرده 
و کسب اطالع نماییم و نسبت به سال گذشته نیز پیشرفت 

داشته ایم اما هنوز اطالعات ما کامل نشده است.
نوبخت بر همین اس��اس تصریح کرد: اگ��ر مجلس کمک 
کند و به جای اینکه بگوید ثروتمن��دان را حذف کنید این 
موضوع را اعالم کند که چه کس��ی را ح��ذف کنید ما اجرا 
خواهیم کرد؛ اگر حذف ثروتمندان صورت نگرفته به دلیل 
ایستادگی در برابر قانون نیست اما اینکه ما بودجه را به وقت 
خود ارایه کردیم و این نشان دهنده احترام به قانون و جایگاه 

مجلس است.
 نوبخت در عین ح��ال یادآور ش��د: اما اینگونه نباش��د که 

همین طور بگویند 30 میلی��ون را قطع کنید چرا که هنوز 
اطالعات ما کافی نیس��ت و اگر مجلس این شناسایی ها را 
دارد لیست داده و مشاغل و افراد را بدهند و هر تصمیمی هم 
باشد ما عملیاتی می کنیم و در واقع اعالم خواهیم کرد که 

مجلس و دولت با هم این تصمیم را گرفته اند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر کسری 50 هزار 
میلیاردی دولت در بودجه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به 
رسیدگی بودجه در کمیسیون تلفیق و رأی گیری که صورت 
گرفت از 224 هزار میلیارد تومان منابع عمومی 207 هزار 
میلیارد تومان برای 6 ماهه اول تصویب شد و ما در این راستا 
از مجلس تش��کر می کنیم؛ حدود 17 هزار میلیارد تومان 

مجلس کمتر کرده است.
وی بر همین اساس اظهار داشت: همچنین گفته شد برای 
6 ماهه دوم اگر نفت بیش��تر فروخته شد همان 224 هزار 
میلیارد تومان هزینه ش��ود و بودجه 2 سقفی شود؛ دولت 
از قیمت 71 دالری بشکه دفاع نمی کند بلکه از الیحه خود 
دفاع می کند. همچنین تأکید شد که در سال آینده کمتر از 
امسال پرداخت طرح عمرانی نداشته باشیم که این همگام 

با طرح دولت در موضوع خروج از رکود است.
نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره حواشی جلسه اخیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی و ترک جلسه از سوی رییس جمهور 
ضمن رد این موضوع خاطرنش��ان کرد: بنده در آن جلسه 

حضور داشتم و رییس جمهور جلسه را ترک نکرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته شده 
این حواشی مربوط به قدم زدن آقای ظریف و جان کری بوده 
است تصریح کرد: در ابتدای جلسه اخباری مطرح می شود 
اما اینکه این مسئله مبنا باشد و رییس جمهور جلسه را ترک 
کند نادرست است؛ ش��ورای عالی انقالب فرهنگی جایگاه 

رفیعی دارد و علما و اندیشمندان نظام در آن حضور دارند.
وی در پاسخ به س��ؤالی درباره نامه مقام معظم رهبری به 
جوانان غرب نیز یادآور شد: این نامه تاریخی و قابل مباهات 
بود و به نکته مهم��ی در این مقطع که اس��الم در آن قرار 
دارد اشاره شده است و به جای اینکه اسالم را از مسلمانان 
بشناسند از مستندات اسالمی و اسناد اصلی آن یعنی قرآن 
بشناس��ند که در این صورت خواهند دانس��ت بسیاری از 
گروهک های تروریستی مانند داعش که با نام اسالم جنایت 

می کنند ضد اسالم هستند.

نوبخت : روحانی جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی را ترک نکرده

دوتابعیتی در نهاد نداريم

معرفی سفیر جديد برای سازمان ملل  يک عقب نشینی است

مجلس به جای اینکه بگوید ثروتمندها را حذف کنید لیست بدهد
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی:

نمی توانیم جلوی ابزارهای 
ارتباطی را بگیريم

ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: در 
شرایطی که جوانان و حتی نوجوانان با انواع و اقسام 
وس��ایل ارتباط جمعی به خصوص در فضای مجازی 
روبرو هستند، قطعاً نحوه  تعلیم و تربیت آنها متناسب 

با شرایط روز تغییر کرده است
 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دیدار شرکت کنندگان 
در گردهمایی س��االنه س��ازمان سما دانش��گاه آزاد 
اس��المی با تأکید ب��ر اهمیت به روز ش��دن معلمان 
مدرسه و اس��اتید دانش��گاه، گفت: در عصری که هر 
روز شاهد افزایش ش��اهراه های اطالعاتی و ارتباطی 
هستیم و نمی توانیم و نباید جلوی ورود آنها را بگیریم 
این معلمان هستند که باید همسو با جامعه و با شیوه  
صحیح و اصولی، دانش آموزان و دانشجویان را آگاه 

سازند.
 رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سازمان 
سما مجموعه ای از دانش آموزان در سنین ابتدایی تا 
دانشجویان را در اختیار دارد که اهمیت و حساسیت 

فعالیت های این سازمان را دو چندان می کند.
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی همچنین با تقدیر از 
مسووالن اسبق دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان سما 
در ایجاد و گس��ترش کمی و کیفی فعالیت  های این 
سازمان اظهار داشت: خوش��بختانه اساسنامه جدید 
سازمان سما متناس��ب با نیاز امروز جامعه در هیأت 
امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی به تصویب رسیده 
است که باعث می شود کارها کیفی تر از گذشته انجام 
شود.رییس هیأت مؤس��س و هیأت امنای دانشگاه 
آزاد اس��المی با تش��ریح و قیاس ش��رایط گذشته و 
حال دانش آموزان و دانش��جویان در کشور گفت: در 
شرایطی که جوانان و حتی نوجوانان با انواع و اقسام 
وس��ایل ارتباط جمعی به خصوص در فضای مجازی 
روبرو هستند، قطعاً نحوه تعلیم و تربیت آنها متناسب 
با ش��رایط روز تغییر کرده که بای��د برنامه ریزی های 
آموزش��ی و تربیتی نیز بر مبنای شرایط جدید انجام 
شود.ایشان خطاب به مس��ووالن و مدیران سازمان 
سما دانش��گاه آزاد اس��المی و با تأکید بر اهمیت به 
روز شدن معلمان مدرسه و اس��اتید دانشگاه افزود: 
در عص��ری که هر روز ش��اهد افزایش ش��اهراه های 
اطالعاتی و ارتباطی هس��تیم و نمی توانی��م و نباید 
جلوی ورود آنها را بگیریم این معلمان هستند که باید 
همسو با جامعه و با ش��یوه ی صحیح و اصولی، دانش 

آموزان و دانشجویان را آگاه سازند.

داعش چند هزار عضو خارجی دارد؟
با گذشت چندین ماه از ظهور گروه تروریستی داعش، تعداد خارجی هایی 

که به این گروه پیوسته اند، به 20 هزار تن رسیده است.
روزنامه واشنگتن پست در پایگاه اینترنتی خود نوشت: تعداد اتباع خارجی از 
جمله غربی های عضو داعش در شرایطی روز به روز افزایش می یابد که شمار 
آنان در ماه نوامبر سال گذشته، 5 هزار تن بوده است. بر اساس این گزارش، 
آمارهای جدید نگران کننده است و نشان می دهد با شدت یافتن درگیری ها، 

شمار بیشتری از عناصر تندروی خارجی به منطقه عزیمت کرده اند.
به گزارش واشنگتن پست، آمارهای جدید نشان می دهد که چهار هزار تن 
از عناصر داعش از کشورهای غربی به عراق و سوریه آمده اند و این درحالی 
است که با افزایش تعداد عناصر خارجی از کش��ورهای اروپایی درسوریه و 
عراق، تعداد عناصر خارجی از کشورهای خاورمیانه مانند عربستان و تونس 
کاهش یافت. بر اساس این گزارش، در گذشته 412 تروریست فرانسوی در 
جمع تروریست های داعش حضور داش��تند اما اکنون تعدان آنان سه برابر 
شده و به 1200 تن رسیده است. تعداد عناصر تروریست از کشورهای هلند، 

انگلیس و اتریش هم حدود 100 نفر افزایش یافته است.
در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده است که شمار اتباع بلژیکی در داعش 

از 2۹6 تن به 440 تن افزایش یافت. 

هاآرتص: عملیات حزب اهلل حساب شده بود
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« با اشاره به عملیات روز چهارشنبه حزب اهلل 
لبنان، آن را اقدامی حساب ش��ده توصیف کرده و نوش��ته است که به نظر 

نمی رسد طرفین به دنبال تشدید تنش ها باشند.
 روزنامه صهیونیس��تی »هاآرت��ص« در گزارش��ی در م��ورد عملیات روز 
چهارش��نبه حزب اهلل لبن��ان در مزارع »ش��بعا«، ای��ن حمل��ه را اقدامی 

»حساب شده« توصیف کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: »پاسخ حزب اهلل به حمله هوایی هفته 
گذشته در سمت سوری بلندی های جوالن که به کشته شدن جهاد مغنیه و 
6 نیروی دیگر حزب اهلل منجر و به اسرائیل نسبت داده شد، دستکم تا االن، 

حساب شده و محدود بوده است.«
هاآرتص با اش��اره به اینکه حزب اهلل ی��ک کاروان نظام��ی )و نه خودرویی 
غیرنظامی( را هدف قرار داده، نوشته است که به نظر می رسد این گروه فعال 

به دنبال ایجاد جبهه  های جدید نیست.
»عاموس هارل« با اش��اره به پاسخ محدود رژیم صهیونیس��تی به عملیات 
حزب اهلل، نوشته اس��ت: »به نظر می رس��د که اس��رائیل نمی خواهد تنش 

تشدید شود.«
وی با بیان اینکه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسراییل به واسطه نزدیکی 
به انتخابات پارلمانی و همچنین عدم اطمینان از توانایی این رژیم در پیروزی 
بر حزب اهلل، عالقه ای به ادامه درگیری ها ندارد، نوشته است که با این حال 

»مثل همیشه، لفاظی ها باید با اقدامات متفاوت باشد.«

 رحیمی: خراب رفاقت شد!
سرانجام رفاقت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم با آقای بهاری هم 
به پایان رسید؛ هفته پیش بود که حکم رحیمی صادر و وی به 5 سال و ۹1 
روز و پرداخت مبلغ 3 میلیارد تومان و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. 
حکم رحیمی بازخوردها و واکنش های بسیاری را از سوی رسانه های داخلی 
و معاند خارجی در پی داشت؛ در هیاهو و گرد و غبار رسانه ای به وجود آمده 
از این حکم اما بیانیه دفتر محمود احمدی نژاد جال��ب و قابل تأمل بود. در 

بخشی از این بیانیه آمده است: 
»تمام ماجرای آقای رحیمی مربوط به سال ۸6 و قبل از آن و دوره ریاست 
ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسالمی و پیش 
از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است؛ این موضوع هیچ 
ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد.« 
رعایت شدن رسم »کی بود کی بود من نبودم« از سوی آقای بهاری، رحیمی 
را برآن داش��ت تا نامه ای به رفیق پس��ت کند. در ادامه به گزیده ای از نامه 

رحیمی اشاره خواهیم کرد: 
همه آنچه ظرف چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته 
این زخم وقتی کاری می شود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن می جویید 

که دامن خود را از آن برچینید. 

داعش خطاب به اوباما: سرت را خواهیم بُريد!
شبه نظامیان داعش با انتشار ویدیویی باراک اوباما را تهدید کردند.

یاهو نیوز گ��زارش داد؛ ش��به نظامیان داعش با انتش��ار ی��ک ویدیو که از 
خیابان های موصل ضبط شده، اعالم کردند که س��ر اوباما را در کاخ سفید 

قطع خواهند کرد.
در این نوار ویدیویی شبه نظامیان داعش ابتدا اوباما را تهدید کرده و سپس 

سر یک سرباز کرد را از بدن جدا می کنند.
ش��به نظامی داعش که س��ر این س��رباز کرد را از تن جدا می کن��د به زبان 
کردی می گوید: اوباما بدان که ما به آمریکا می رس��یم، بدان که ما س��ر تو 
 را در کاخ س��فید از تن جدا کرده و آمریکا را به یک کش��ور مسلمان تبدیل

 می کنیم.
این ش��به نظامی همچنین تهدیدهای خود علیه دیگر کش��ورهای غربی را 
تکرار کرده و می گوید: این پیام من به فرانسه و خواهرش بلژیک می باشد. ما 
به شما هشدار می دهیم که با خودروهای بمب گذاری شده و مواد منفجره 

به کشورتان خواهیم آمد.
به نظر می رسد این پیام ویدیویی پاسخ داعش به شکست هایی باشد که این 

گروه طی چند روز اخیر متحمل شده است.
این شبه نظامیان همچنین به مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق 
هش��دار داده و گفته اند: دقت کن این یکی از س��ربازان توس��ت که کشته 
می شود. هر زمانی که شما موشک بزنید ما سر یکی از سربازان تان را برایتان 

می فرستیم.

نقش پادشاه جديد عربستان در شکل گیری 
گروه های تروريستی

یک نشریه آمریکایی نقش پادشاه 
جدید عربس��تان در ش��کل گیری 
گروه ه��ای تروریس��تی را م��ورد 

بررسی قرار داد.
 یک نشریه آمریکایی در گزارشی با 
عنوان »سابقه مرموز شاه سلمان«، 
به نقش »س��لمان بن عبدالعزیز« 
پادش��اه تازه ب��ه قدرت رس��یده 
عربستان در شکل گیری گروه های 

تندرو و ترویستی اشاره کرد و آن را چالش جدید واشنگتن در روابط دو 
جانبه با ریاض دانست.

به نوش��ته نشریه فارن پالیس��ی، »ملک سلمان س��ابقه ای ادامه دار در 
ش��کل دهی به افراط گرایان منفوری داش��ته اما این موضوع اکنون به 
خاطر تعارفات سیاسی کم اهمیت انگاش��ته می شود«.فارن پالیسی از 
قول »بروس رایدل«، یکی از مقامات اسبق سازمان سیا می نویسد ملک 
سلمان تأمین کننده اصلی منابع مالی گروه »مجاهدین« در افغانستان 

در خالل دهه 1۹۸0 میالدی بوده است.
وی، به واقع مرد ش��ماره یک تأمین منابع مالی برای تقویت گروه های 
بنیادگرا در مناطق جنگی بوده است.سلمان، به عنوان فرماندار ریاض 
اغلب عهده دار حفظ نظم و هماهنگی در میان اعضای خانواده اش بود. 
بردار ناتنی او به نام خالد که از 1۹75 تا 1۹۸2 پادشاه عربستان بود از 
اوان درگیری های افغانستان از وی خواست تا از ارتباطات خانوادگی اش 
برای پیش��برد اهداف بین المللی اس��تفاده کند و به همین جهت وی 
را مس��وول کمیته مالی کرد و وطیفه این کمیته این ب��ود که با جلب 
حمایت از خانواده سلطنتی و سایر سعودی ها از گروه مجاهدین در برابر 
نیروهای شوروی حمایت کند.رایدل می نویسد که وی در این سمت، 
همکاری بسیار نزدیکی با روحانیت وهابی داشت.فارن پالیسی از قول 
یک مقام دیگر سازمان سیا که در هه 1۹۸0 در پاکستان حضور داشته 
می نویسد که کمک های مخفیانه سعودی ها در خالل این دوران ماهانه 
بین 20 تا 25 میلیون دالر را شامل می ش��ده است.نویسنده ای به نام 
»راشل برانسون« هم در کتابش با عنوان: »ضخیم تر از نفت: همکاری 
پر فراز و فرود آمریکا با عربستان سعودی« هم این نکته را خاطرنشان 
می کند که سلمان به جذب پیکارجویان برای »عبدالرسول سیف«، یکی 
از پیکارجویان سلفی افغان هم کمک کرده است.فارن پالیسی همچنین 
گزارش داده یکی از نیروهای فراری از القاعده در یک جلس��ه استماع 
در سازمان ملل گفته سلمان در حمایت از گروه القاعده در بوسنی هم 

نقش داشته است.

اخبار کوتاه

۲
خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل شد

غالمعلی خوشر سفیر کنونی ایران در سوییس به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل 
متحد منصوب شد.محمد علی حسینی، مشاور وزیر امور خارجه در صفحه توییتر خود 
خبر انتصاب خوشرو را اعالم کرد.پیش از این ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان 

ملل انتخاب شد که از سوی آمریکا مورد پذیرش واقع نشد.
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نقوی حسینی گفت: معرفی سفیر جدید ایران در سازمان ملل نشان می دهد که فعال قرار 
اس��ت دولت عقب نش��ینی کند و اگر چنین اتفاقی در مذاکرات هم بیفتد یک فاجعه رخ 

می دهد.
 سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به معرفی سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد از سوی دولت و مقاومت مقامات 
آمریکایی در برابر پذیرش ابوطالبی نماینده معرفی شده پیشین ایران گفت: خوب بود که 

آمریکایی ها برای آنکه نشان دهند حس��ن نیت دارند و برای ایجاد اعتماد در بین مردم ما 
پس از توافق ژنو این همراهی را انجام داده و فرد معرفی شده ما را می پذیرفتند.

وی عدم پذیرش نماینده ایران از سوی آمریکا را نشانه منفی برای آینده مذاکرات ایران و 
غرب خواند و افزود: این عدم پذیرش نشان داد که ما حتی در یک مسئله جزیی دیپلماسی 
هم نمی توانیم با آمریکا توافقی داشته باش��یم و فراتر از آن این سوال پیش می آید که آیا 

می توان در مسئله هسته ای با آمریکا به توافق رسید.

 اگر مجلس کمک 
کند و به جای اينکه 

بگويد ثروتمندان 
را حذف کنید اين 

موضوع را اعالم 
 کند که چه کسی
 را حذف کنید ما 
اجرا خواهیم کرد



يادداشت
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گشتی در اخبار بهره برداري از دفاتر خدمات فروش و طراحي سنگ مزار 

تاکید جدی وزیر بهداشت بر افزایش مصرف شیر و لبنیات

دفاتر خدمات فروش و طراحي سنگ مزار در سازمان آرامستان هاي شهرداري 
اصفهان با حضور سردار كريم نصر اصفهانی عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
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»بارش عشق« در اصفهان
     گروه هنری زيک زاک ويزه برنامه “بارش عشق” را به نفع كودكان 
مبتال به س��رطان برگزار می كند.مدير اين گروه گف��ت: ويژه برنامه 
“بارش عشق” به مناسبت هفته سرطان و به امید ريشه كن كردن آن 
برگزار می شود. مرجان مشتاقیان ادامه داد: در اين برنامه نمايشگاهی 
مختصر از محصوالت دست سازه ها با المان های مختلف سالمتی و 
انتخاب رنگ قرمز به عنوان نماد عش��ق و دوس��ت داشتن با در نظر 
گرفتن بخشی از عوايد فروش به نفع كودكان محک برگزار می شود. 
او اضافه كرد: در افتتاحیه ويژه برنامه شركت كنندگان كلمات منفی 
مثل ناامیدی، شکست و ... را روی بادكنک قرمز رنگ بزرگی نوشتند 
و با شعار سرطان را ريش��ه كن كنیم؛ آن را تركاندند؛ عالوه براينکه 
هر كس با بادكنک های كوچک قرمز رنگ خ��ود به طور نمادين در 
اين برنامه شركت كرد.مشتاقیان افزود: در بخش ديگری از برنامه نیز 
حاضرين با اتوبوسی به مقصد بیمارس��تان امید و كودكان سرطانی 

محک در حركتی نمادين عکس يادگاری گرفتند. 
شايان ذكر است؛ ويژه برنامه “بارش عشق” ديروز 8 بهمن ماهافتاح 
شد و عموم عالقه مندان می توانند جهت شركت در آن 9 و 10 بهمن 
ماه نیز از ساعت 11 صبح تا 9 شب به سالن همايش مجتمع سرو واقع 

در خیابان مطهری، پل شیری، نبش بیشه حبیب مراجعه نمايند.   

فعالیت يک هزار و سیصد مرکز 
آموزش پیش از ازدواج در کشور 

معاون امور روان شناختی سازمان بهزيس��تی كشور از فعالیت يک 
هزارو سیصد مركز آموزش پیش از ازدواج در كشور خبر داد.

مهدی میر محم��د صادقی، معاون امور روان ش��ناختی س��ازمان 
بهزيستی كشور با اشاره به برنامه های سازمان بهزيستی در كاهش 
طالق اظهار كرد: سازمان بهزيستی كش��ور در راستا ی برنامه های 
بلند مدت كاهش آس��یب در كش��ور از جمله ط��الق كه معضالتی 
همچون فرزندان ط��الق را به همراه دارد، دوره های آموزش��ی قبل 
از ازدواج را در دس��تور كار خود قرار داده است. وی با اشاره به تعداد 
مراكز آموزش ه��ای قبل از ازدواج تصريح ك��رد: در حال حاضر يک 
هزار و سیصد مركز مشاوره خصوصی زير نظر سازمان بهزيستی در 
كش��ور فعالیت می كنند كه مردم می توانند با مراجعه به مراكز، اين 
آموزش ها را دريافت كنند و از خدمات ديگری همچون لوح فشرده 
آموزشی نیز استفاده كنند. محمد صادقی، در خصوص تاثیر مثبت 
آموزش های پی��ش از ازدواج بر افراد گفت: آم��وزش پیش از ازدواج 
يکی از راهکارهای موثر در كاهش طالق اس��ت و پژوهش ها نشان 
داده كه اين قبیل آموزش ها، دقت فرد را در همس��ر گزينی مناسب 

افزايش داده است. 

زنگ گلبانگ انقالب در مدارس استان 
نواخته می شود

     زنگ گلبانگ انقالب در همه مدارس استان اصفهان و به صورت نمادين 
با حضور مسووالن استاني در دبیرس��تان دخترانه شاهد كیهان نواخته 
خواهد شد.آن روز كه طراوت وجود نازنین رهبر كبیرمان، صحن و سرای 
ديارمان را عطرآگین نمود، هم اينک به شکرانه اين لطف الهی همه ساله 
گلبانگ انقالب همزمان در سرتاسر مدارس استان در لحظه ورود تاريخی 
معمار كبیر انقالب اسالمی ايران، حضرت امام خمینی )ره ( همراه با ويژه 
برنامه های اين ايام نواخته خواهد ش��د. همچنین ويژه برنامه زنگ سی 
وششمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ايران و آغاز جشن 
های باش��کوه اين ايام فرخنده، دوازدهم بهمن ماه به صورت نمادين در 
دبیرستان دخترانه ش��اهد كیهان )دوره اول( ناحیه ۵ اصفهان با حضور 

مسووالن استان برگزار خواهد شد. 

نیروی انتظامی مسوول شماره گذاری 
خودروهای تاريخی

 مع��اون فنی و مهندس��ی پلیس راه��ور ناجا گفت: مس��وولیت
 شماره گذاری و صدور پالک خودروهای تاريخی به عهده نیروی 
انتظامی است.سرهنگ احمد رس��تمی گفت: مسوولیت قانونی 
ش��ماره گذاری و صدور شناس��نامه برای خودروه��ای تاريخی 
همانند انواع پالک وس��یله نقلیه صرفاً به عهده نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی ايران است.
وی ادامه داد: به موجب ماده 22 قانون حمل و نقل مصوب 1388 
مجلس شورای اسالمی و ماده 2 آيین نامه راهنمايی و رانندگی 
مصوب 1384 هیئت وزيران مس��وولیت شماره گذاری و صدور 

پالک وسايل نقلیه به عهده نیروی انتظامی است.
به گفته رس��تمی، به موجب بند 4 آيین نامه شناسايی و صیانت 
از خودروهای تاريخی )كالسیک( مصوب 1389 هیئت محترم 
وزيران پالک گذاری  صدور شناسنامه تاريخی برای خودروهای 

مذكور به عهده ناجا است.

 روزانه 10 بیمار نیازمند عضو
در کشور جان می بازند

 ريیس اداره پیون��د و بیماری ه��ای خاص وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت: روزانه 
بین هفت تا 10 بیمار نیازمند عضو در سطح كشور 

جان خود را از دست می دهند.
دكتر كتايون نجفی زاده روز پنجش��نبه در كارگاه 
آموزش��ی »مرگ مغزی و پیوند اعضا« در دانشگاه 
علوم پزشکی كاش��ان اظهار كرد: هم اكنون شمار 
بیم��اران نیازمند پیون��د عضو در كش��ور 2۵ هزار 

نفر است.
وی با اش��اره به جمعیت 77 میلیون نفری كش��ور 
در س��ال 92، افزود: 20 هزار نفر پارسال در سوانح 

رانندگی در كشور كشته شده اند.
به گفته وی از اين تعداد پنج هزار مرگ مغزی شده 
اند كه دو هزار و ۵00 تا 4 هزار پیوند قابل اهدا بوده 

اما 66۵ پیوند اعضا انجام شده است.
نجفی زاده خاطر نش��ان كرد: به علت بدمراقبتی از 
بیماران در بخش آی سی يو بیمارستانها، فقط چهار 

درصد از بیماران قابلیت اهدای عضو دارند.
ريیس اداره پیون��د و بیماری های خ��اص وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی كشور با بیان 
اينکه 20 درصد از بیماران نیازمند عضو در كش��ور 
برای معالجه زود به مراكز درمانی مراجعه می كنند، 
گفت: 70 درصد از بیماران نیازمند نیز خیلی دير به 

اين مراكز مراجعه می كنند.
وی تصريح كرد: 10 درصد از بیماران نیازمند عضو 
هم كه به موقع به مراكز درمانی مراجعه می كنند، 
بیش��تر آنها به علت قرار گرفتن در لیس��ت انتظار، 

جان خود را از دست می دهند.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی كاشان نیز 
دراين كارگاه آموزشی گفت: امسال تاكنون دو مورد 
بیمار مرگ مغزی كه قابلیت پیوند اعضا را داشته اند 
در مراكز درمانی زير پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

اين منطقه، شناسايی شده اند.
دكت��ر داود خیرخواه اف��زود: اين درحالی اس��ت 
اي��ن دانش��گاه پارس��ال ب��ا شناس��ايی 9 بیم��ار 
مرگز مغ��ری با قابلی��ت پیون��د اعض��ا، رتبه دوم 
 كش��ور را در اي��ن خص��وص ب��ه خ��ود اختصاص

 داده بود.
كارگاه آموزش��ی ي��ک روزه مرگ مغ��زی و پیوند اعضا 
باحضور كارشناسان و پزشکان متخصص در سالن آمفی 
تئاتر دانشکده پرس��تاری دانشگاه علوم پزشکی كاشان 

برگزار شد.

خطر کوتاه قدی در کمین ایرانی ها

وزير بهداشت ضمن هشدار نس��بت به بی توجهی به مصرف 
كافی ش��یر و لبنیات در س��بد غذايی خانوار و تاكید بر لزوم 
افزايش سرانه مصر ش��یر و لبنیات در كشور گفت: سالمتی 
در گرو تغذيه سالم است اما تغذيه های وارداتی كنونی آسیب 
جدی به سالمت انسان وارد می كند.دكتر سید حسن هاشمی 
در بازديد از مركز دامپروری صفاری در ورامین ضمن تبريک 
والدت امام حس��ن عس��گری)ع( گفت: اگر امروز صحبت از 
اقتصاد مقاومتی داريم برای عمل به اين مبحث بايد زمینه های 
رشد دامپروری در كشور را فراهم كنیم. حمايت از دامپروری 
بی ترديد حمايت از اس��تقالل كش��ور و نهايتا فراهم آوردن 
سالمت برای جامعه و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها نظیر 
پوكی استخوان است.وی افزود: شیر غذايی بسیار ارزشمند و 
بهترين منبع پروتئین است، اما در اين زمینه مشکل ما مشکلی 
فرهنگی است، چراكه متأسفانه اغلب به ظواهر توجه می كنیم. 
ش��ما می دانید كه چه میزان لوازم آرايش استفاده می شود و 

چقدر به لباس و پوشش اهمیت می دهند اما متأسفانه اسکلت 
بدنی يعنی اس��تخوان كه ش��یر و لبنیات نیز منشأ آن است، 
كمتر مورد توجه قرار می گیرد.هاش��می ادامه داد: زمانی كه 
صحبت از مصرف شیر می شود عنوان می كنند كه بايد قیمت 
آن ارزان شده و دولت سوبس��ید بپردازد؛ اين حرف را قبول 
ندارم. شما می بینید كه مردم تا چه اندازه برای مباحث ديگر 
هزينه می كنند اما در مقابل به چهار ستون بدن خود اهمیت 
نمی دهند و متأسفانه اولین ماده ای كه از سبد غذايی حذف 
می كنند، شیر است. اين در حالی است كه ممکن است برای 
خريد چیپس و پفک برای كودكانشان هزينه كنند اما توجه ای 
به مصرف روزانه يک و نیم تا دو لیوان شیر ندارند.وی افزود: با 
ادامه اين روند در كشور، در آينده خطر كوتاه قد شدن ايرانی ها 
وجود دارد چراكه عدم مصرف شیر و لبنیات يا كاهش آنها در 

تراكم و توده  استخوانی موثر است.
هاشمی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر از هر دو زن باالی 

40 سال كشور و هر سه مرد باالی 40 سال كشور يکی پوكی 
اس��تخوان ش��ديد دارد.اين آمار و ارقام بی ترديد برای آينده 
جوانان امروز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر ساالنه ۵0 هزار 
شکس��تگی رخ می دهد كه 10 هزار نفر آنها به دلیل عوارض 
ناشی از شکستگی جان خود را از دست می دهند و مابقی نیز 
دچار معلولیت می شوند. بنابراين به جای آنچه به ظواهر توجه 

كنیم بايد تغذيه و نقش آن در سالمت را جدی بگیريم.
وی افزود: در دنیا نیز افرادی كه طول عمر و سالمتی بیشتری 
دارند عمدتاً غذايشان شیر و مشتغات آن است. بر همین اساس 
مردم بايد در تغذيه شان تجديد نظر كنند. مادران باردار نیز اگر 
می خواهند سالم بمانند بايد مصرف روزانه شیر را برای خود 
و فرزندش��ان جدی بگیرند.وی بر لزوم مصرف روزانه حداقل 
دو لیوان شیر تاكید كرد و گفت: برنامه دولت آن بوده كه در 
مدارس ش��یر توزيع كند اما قبول دارم كه اين كار اكنون به 
صورت ناقص انجام می ش��ود. بايد برنامه ريزی صحیحی در 
اين زمینه صورت بگیرد تا با محوريت جهاد كش��اورزی، نوع 
شیر مدارس انتخاب و به صورت مناس��ب توزيع شود. حتما 
در اين رابطه در دولت بحث خواهیم داش��ت.وزير بهداشت 
درباره تولیدكنندگان ش��یر و لبنیات گف��ت: دولت همواره 
حامی تولیدكنندگان بوده اس��ت اما يکجانبه عمل كردن در 
قیمت گذاری را نمی پس��نديم. بايد واقعیت ها در نظر گرفته 
شود و شیر به عنوان هزينه در سبد خانوار تلقی نشود چراكه 

شیر هزينه نیست بلکه سرمايه گذاری است.
وی گفت: امیدوارم رس��انه ها و صداوسیما در فرهنگ سازی 
افزايش مصرف شیر و لبنیات كمک كنند. سالمتی مردم در 
گرو تغذيه سالم است و اين تغذيه های وارداتی آسیب جدی 
به سالمت می رس��اند. امیدواريم مصرف ش��یر و لبنیات در 
كشور افزايش يابد.وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره 
كیفیت ش��یر و لبنیات موجود در بازار گفت: كیفیت شیر و 
لبنیات موجود در بازار بسیار خوب است و ما نیز به سهم خود 
نظارت های دقیق را انجام می دهیم. علت حضور امروزمان در 
اين مركز دامپروری نیز همین موضوع است. در مجموع شیر و 
لبنیات موجود در بازار با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.

يک بالگردامداد برای  هر استان در آينده ای نزديک
سرپرست سازمان امداد و نجات از توسعه پايگاه های امداد هوايی در آينده ای نزديک در سطح 
كشور خبر داد.ناصر چرخ ساز سرپرست سازمان امداد و نجات در گفت و گو با  خبرنگار اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران ، در خصوص فعالیت پايگاه های امداد هوايی در سطح كشور اظهار كرد: در 
حال حاضر تعداد 17 فروند بالگرد در سطح كشور داريم كه به صورت دوره ای در تمام استانهای 
كشور به ارائه خدمات می پردازند.وی در ادامه با بیان اين مطلب كه با ايجاد پايگاه امداد هوايی 
به نوعی آشیانه های امداد هوايی را خواهیم داشت،  افزود: در تالش هستیم كه پايگاه های امداد 
هوايی را در سطح كشور گسترش داده و در نهايت يک بالگرد به هر استان اختصاص داده شود.

چرخ ساز در پايان تصريح كرد: هم اكنون تعداد 400 پايگاه امداد و نجات جاده ای به طور ثابت 
در كشور وجود داشته كه در صورت نیاز به هموطنان خدمت رسانی می كنند.

جايگاه ويژه همايش های بین المللی اصفهان در جهان 
در بازديد اعضای شورای ش��هر اصفهان از مركز همايش های بین المللی اصفهان بر جايگاه ويژه 
اين مركز براي معرفي اصفهان به جهان تاكید شد.معاون عمران شهري شهرداري اصفهان در اين 
جلسه در تشريح اقدامات صورت گرفته برای ساخت مركز همايش های بین المللی اصفهان تاكید 
كرد: باتوجه به اينکه در فصل بودجه هستیم براي مركز همايش هاي بین المللي در بودجه سال 
آينده اعتباري پیش بیني شده كه براي اينکه اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر از روند پیشرفت 
پروژه مطلع باشند امروز بازديدي داشتیم و توضیحات الزم در رابطه با روند اجراي پروژه ارايه شد. 
علیرضا قاري قرآن اظهار داشت:اعتبار پیش بیني شده براي تکمیل كل پروژه مركز همايش هاي 
بین المللي 460 میلیارد تومان است كه بخش هايي از پروژه كه شامل 160 میلیارد تومان است 

آماده شده و معادل همین رقم نیز قراردادهاي اجرايي داريم كه درحال اجرا مي باشند. 
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هن��گام عصبانیت، ف��رد از ت��وان خودكنترل��ی بااليی 
برخوردار نیست در چنین مواردی فرد بايد سکوت كند.

سعید عسگری در گفت وگويی به ارائه تعريفی از خشم 
پرداخت و اظهار كرد: خش��م در واقع هیجان و واكنش 
سريع و ناگهانی نسبت به ناكامی ها و مشکالت روزمره 

زندگی است.
اين روانش��ناس مهمترين علل بروز خش��م در افراد را 
آشفتگی ذهنی دانست و با تاكید بر اينکه اين عامل بروز 
خشم را سرعت می بخشد، گفت: خشم درجات مختلفی 
دارد و هر يک از عوامل بروز آن به نوعی در نوع خش��م 

مؤثر است.
اين روانش��ناس با بیان اينک��ه مش��کالت اقتصادی و 

اجتماعی خانواده، نبود عوامل تربیتی مناسب و مسايل 
مربوط به روح و روان و... باعث بروز درجات مختلفی از 
خشم می شود، گفت: روش های تربیتی درست، رسانه ها 
و آموزش مهارت های اجتماعی می تواند راهکاری برای 

كنترل خشم در افراد باشد.
وی افزود: عصبانیت و خشم زمانی بروز می كند كه فرد 
توان و مهارت برق��راری ارتباط را نداش��ته و نمی تواند 
ش��رايط را به درس��تی تجزيه و تحلیل كند و در مقابل 
 اين ناكامی پاس��خی به ش��کل خش��م از خود نش��ان

 می دهد.
عسگری با اش��اره به زودگذر بودن عصبانیت در افراد، 
اف��زود: هن��گام عصبانیت، ف��رد به ص��ورت لحظه ای 
تصمیم گیری می كند و خش��مگین می ش��ود و از توان 
خودكنترلی بااليی در اين دوران برخوردار نیست و لذا 
توصیه می ش��ود در چنین مواردی فرد از حرف زدن با 
اطرافیان و يا تصمیم گیری خودداری كرده و چند لحظه 

سکوت كند.
اين روانش��ناس افزود: اطرافیان فرد خشمگین به جای 
بیش��تر عصبانی كردن او ب��ا تذك��ر دادن عصبانیت و 
خش��مگینی، می توانن��د ف��رد عصبانی را ب��ه آرامش 
 دع��وت ك��رده و از دام��ن زدن ب��ه ماجرا خ��ودداری

 كنند.

اس��تاندار اصفهان گف��ت: س��فر كاروان تدبی��ر و امید به 
اصفهان طاليی ترين فرصت ممک��ن را ايجاد می كند كه با 
حضور باالترين مقام قوه مجريه مشکالت استان بررسی و 

گره گشايی از آن ها صورت گیرد.
رسول زرگرپور در جلسه ش��ورای اداری استان اصفهان به 
سفر قريب الوقوع ريیس جمهور به استان اشاره كرد و اظهار 
داشت: براساس برنامه، كاروان تدبیر و امید در آينده نزديک 

به اصفهان سفر می كنند.
وی با اش��اره به به مشکالت پیش روی اس��تان افزود: سفر 
كاروان تدبیر و امید به اصفهان طاليی ترين فرصت ممکن 
را ايج��اد می كند كه با حض��ور باالترين مقام ق��وه مجريه 
 مشکالت اس��تان بررس��ی و گره گش��ايی از آن ها صورت

 گیرد.
استاندار اصفهان اين امر را مستلزم حضور باشکوه مردم در 
اس��تقبال از كاروان تدبیر و امید عن��وان و بیان كرد: ابهت، 
عظمت و بلوغ باالی سیاس��ی مردم اصفهان در میدان امام 

)ره( ظهور و تجلی می يابد.
وی تصريح ك��رد: رويکرد اصلی س��فر ريی��س جمهور به 
اصفهان، ديدار مردم اصفهان با ريی��س جمهور بوده و وزرا 
به شهرستان ها سفر می كنند.امام جمعه اصفهان نیز در اين 
جلسه با تأكید بر اينکه همه مديران بايد اخالق اسالمی را 
در برخورد های خود مدنظر قرار دهند، اظهار داشت: مديران 
خدمتگزاران مردم بوده و تکريم ارباب رجوع وظیفه اخالقی 

همه آن  ها است.
آيت اهلل سید يوس��ف طباطبايی نژادافزود: اخالق مديريتی 
شکلی است كه انس��ان را به كار خوب س��وق داده و امری 

ظاهری نیست.
امام جمع��ه اصفهان پايه ه��ای اخالق را غضب، ش��هوت، 
علم و عدل عن��وان و بی��ان ك��رد: بداخالقی ها ب��ه دلیل 
ع��دم كنت��رل غض��ب و ش��هوت ايج��اد می ش��ود .وی 
با اش��اره به س��فر قريب الوقوع رئیس جمهور ب��ه اصفهان 
بر اس��تقبال با ش��کوه از كاروان تدبیر و امی��د تأكید كرد 
 و گفت: اس��تقبال مردمی نش��انگر حمايت م��ردم از نظام

 است.

رويکرد سفر ريیس جمهور به اصفهان رفع مشکالت استهنگام عصبانیت  فقط سکوت کنید 
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شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد دو دستگاه شیر کروی فوالدی با                                                                                       ،مورد 
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شما می دانید که چه 
میزان لوازم آرايش 

استفاده می شود 
و چقدر به لباس 

و پوشش اهمیت 
می دهند اما متأسفانه 

اسکلت بدنی يعنی 
استخوان که شیر و 

لبنیات نیز منشأ آن 
است، کمتر مورد 

توجه قرار می گیرد



يادداشت

میزان يارانه نقدی سال آينده 
مشخص شد

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه گفت: با توجه به اینکه درآمد 
هدفمندی برای س��ال آینده تغییر نکرد، احتمال دارد یارانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه در سال آینده نیز پرداخت شود.

احمد امیرآبادی اظهار داشت: نمایندگان در مباحث درآمدی 
تصمیم گرفتند، براساس پیش��نهاد دولت درآمد هدفمندی 
یارانه ها برای س��ال آینده تغییری نداش��ته باشد و همچنین 
با توجه به بحث شناس��ایی و یا حذف پردرآمدها که در منابع 
درآمدی تأثیرگذار اس��ت، احتماالً تغییری ایجاد نشود. بحث 
شناس��ایی پردرآمدها در بخش هزینه ای ب��وده و البته هنوز 
برای آن تصمیم گیری قطعی ص��ورت نگرفته و احتماالً یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده نیز برای همه ادامه 

خواهد یافت.
عضو کمیس��یون تلفیق گفت: ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت 
نفت اجازه داده شده تا اوراق مشارکت برای بخش نفت و گاز 

منتشر کند.

بلندمرتبه سازی اصفهانی ها
عامل بی کیفیت آنتن دهی ها

مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: 
بلند مرتبه سازی ها منجر شده که بسیاری از نقاط کیفیت 
و س��طح پوشش تلفن همراه در ش��هر اصفهان را از دست 

بدهیم.
مهران قدوسی با اشاره به اینکه بلند مرتبه سازی ها منجر شده 
که بسیاری از نقاط کیفیت و سطح پوشش تلفن همراه در شهر 
اصفهان را از دست بدهیم، اظهار داشت: با توجه به توان محدود 
سایت های تلفن همراه، زمانیکه برج ها و ساختمان های بلند 
مرتبه، بزرگراه ها و مجتمع های صنفی س��اخته می ش��ود با 
ضعف پوشش شبکه تلفن همراه در اطراف آن مواجه می شویم. 
وی با بیان اینکه برج و بلند مرتبه س��ازی ها در کالن ش��هر 
اصفهان باعث اختالل در پوش��ش دهی ش��بکه تلفن همراه 
شده است، تاکید کرد: این مسایل و همچنین پویا بودن شبکه 
ارتباطات سیار موجب می شود که سایت های تلفن همراه به 

طور مرتب جابجا و اضافه شوند. 
مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات استان اصفهان با تاکید بر 
ظرفیت باالی استان اصفهان در استفاده از تلفن همراه، تصریح 
کرد: همواره این موضوع در سطح اس��تان رو به رشد بوده و ما 

هیچگاه کاهش ترافیک نداشتیم. 

 کشتارگاه دام » شهرضا« 
صنعتی می شود

رییس شبکه دامپزشکی ش��هرضا گفت: با ساخت اتاق پیش 
سرد در کشتارگاه شهرستان ش��هرضا، کشتار از حالت سنتی 
به سالخی تبدیل می ش��ود و در آینده، به کشتارگاه صنعتی 

تبدیل می شود.
حمیدرضا امیری در کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان 
با اشاره به بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان و مشکالت ناشی از 
آن اظهار داشت: بیماری آنفلوانزای پرندگان از طریق ترشحات 
بدن پرنده آلوده به ویروس این بیماری منتقل می شود بنابراین 
مهمترین اقدام برای پیش��گیری از این بیماری خودداری از 

دست زدن به بدن پرنده آلوده به این بیماری است.
وی افزود: بیماری آنفلوانزای پرندگان انواع مختلفی دارد که 
بیشتر آنها تنها در میان پرندگان قابل انتقال بوده، فقط نوع فوق 
حاد آنفلوانزای پرندگان با عنوان آنفلوانزای H۵N1 بین انسان 
و پرندگان مشترک است و امکان انتقال این بیماری از پرندگان 

به انسان وجود دارد.
رییس ش��بکه دامپزش��کی ش��هرضا تصریح ک��رد: ویروس 
آنفلوانزای پرندگان از طریق ترش��حات بدن پرن��ده آلوده، به 
انسان منتقل شود به همین علت پزشکان توصیه می کنند در 
صورتی که با جسد یک پرنده مرده مواجه شدید به هیچ وجه 

به آن دست نزنید.

بهره برداری از 3 پروژه عمرانی 
در ايام اهلل دهه فجر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان گفت: سه پروژه 
عمرانی در شهرستان گلپایگان با اعتباری بالغ بر 7۰میلیون 
تومان از  محل اعتبارات سپاه پاسداران و  مشارکت مردمی در 

دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.
 سرهنگ محمد اسماعیل علیشاهی نشست کشاورزان نمونه 
با حضور رییس کانون بس��یج مهندسان کش��اورزی و منابع 
طبیعی کشور، دیدار با پیشکسوتان و فعاالن انقالب اسالمی، 
ختم 13۵7 صلوات و 36 ختم قرآن کریم به مناسبت پیروزی 
انقالب اسالمی را از برنامه های روز اول دهه فجر امسال عنوان 

کرد.
فرمان��ده ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه گلپایگان بی��ان کرد: 
تبیین دستاوردهای انقالب اس��المی به نسل جوان و مردمی 
برگزار ش��دن جشن های س��ی و ششمین س��الگرد پیروزی 
 انق��الب اس��المی در دس��تور کار برنامه های ده��ه فجر قرار 

دارد.

دستور بیمه مرکزی به بیمه ها: 
تخفیف ثالث ندهید

     بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به ارایه تخفیفات 
بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد.

 به دنبال ارایه تخفیفات بی رویه ش��رکت های بیمه در رشته 
شخص ثالث بیمه مرکزی اطالعیه ای در این خصوص صادر 
کرد. در این اطالعیه آمده اس��ت: اخیرابرخی از شرکت های 
بیمه اقدام به ارایه تخفی��ف های غیرفن��ی و غیرمتعارف در 
رشته بیمه ش��خص ثالث نموده اند. با توجه به اینکه عملکرد 
رشته بیمه ش��خص ثالث درصنعت بیمه در پنج سال گذشته 
زیانده بوده است، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد، پس از دریافت گزارش های فنی و ارزیابی ریسک هریک 
از شرکت های بیمه، با موسساتی که بدون رعایت مالحظات 
بیمه گری اقدام به صدور بیمه نامه شخص ثالث با تخفیف های 

غیر متعارف می نمایند، برخورد می کند.

مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن 
اجتماع��ی گف��ت : کارفرمایان 
می توانند کارگران خود را با ۲۵ 
سال سابقه پرداخت حق بیمه 

بازنشسته کنند.
سید تقی نوربخش در مصاحبه 
با خبرنگاران به ماده 1۰ قانون 
نوس��ازی صنای��ع اش��اره کرد 
و افزود: براس��اس ای��ن قانون 
چنانچه فردی پس از۲۵ س��ال 
کار بخواه��د ۵ س��ال زودت��ر 
بازنشسته ش��ود عالوه براینکه 
دولت بای��د حق بیمه ۵ س��ال 
کارگ��ر را پرداخت کند کارفرما 
نیز موظف است مستمری پنج 

سال آن را تقبل کند.
کاهش مقرری بگیران 

بیمه بیکاری
نوربخش همچنی��ن از کاهش 
مقرری بگیران بیم��ه بیکاری 
در سال جاری خبر داد و گفت: 
بررسی ها نشان می دهد تعداد 
مق��رری بگی��ران از ۲1۵ هزار 
 نفر ب��ه 17۰ هزار نفر رس��یده

 است.
وی یکی از دالیل رش��د منفی 
مقرری بگیران بیم��ه بیکاری 
را شناس��ایی افرادی دانس��ت 
ک��ه همزمان ب��ا دریاف��ت این 
کار  ب��ه  مش��غول   مق��رری 
بودند.وی  با اش��اره ب��ه اینکه 
این سازمان امس��ال با کسری 
بودج��ه مواجه نش��ده اس��ت 
کسری بودجه س��ال گذشته را 
 ۵ هزار میلیارد تومان دانست و

 گفت : سازمان تامین اجتماعی 
به ج��ای ف��روش دارای��ی ها و 
دریافت تسهیالت بانکی تالش 
کرده اس��ت با مدیریت صحیح 
این می��زان کس��ری بودجه را 

جبران کند .
وی همچنی��ن از پرداخ��ت 
مطالبات مراکز ط��رف قرارداد، 

داروخانه ها، پزشکان و... تا اول 
آبان خبر داد و گفت: س��ازمان 
تامین اجتماعی در نظر دارد تا 
پایان بهمن مطالبات پزشکان 
عمومی و متخصص را پرداخت 

کند.
عیدی بازنشس�تگان 

تامین اجتماعی ؛ بهمن ماه
مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن 
اجتماع��ی ب��ا اع��الم اینک��ه 
اعتبار پیش بینی ش��ده عیدی 
بازنشس��تگان 13۰۰ میلیارد 
تومان است ، گفت: با مشخص 
ش��دن رقم عی��دی از س��وی 
دول��ت عی��دی بازنشس��تگان 
 این س��ازمان در بهم��ن واریز 

می شود.
وی با بی��ان اینک��ه دولت همه 
س��اله مبلغی را ب��رای افزایش 
حق��وق بازنشس��تگان در نظر 
می گیرد، تاکید کرد: س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی در س��ال ۹۴ 
تالش می کند با هدف کمک به 
بازنشستگان و مستمری بگیران 
تحت پوشش غیر از مبلغی که 
دولت اعالم م��ی کند درصدی 
را نیز به حقوق این افراد اضافه 

کند.
نوربخش درباره مس��کن امید 
بازنشستگان نیز گفت: سازمان 
تامین اجتماعی برای تسریع در 
ساخت این نوع مسکن، تاکنون 
جلس��ات متعددی را با وزیران 
مسکن و رفاه اجتماعی تشکیل 

داده است.
وی  از اختص��اص بودج��ه ای 
مع��ادل ۲۰۰ میلی��ارد تومان 
 ب��رای س��ال ۹۴ وی��ژه آغ��از

 ط��رح ه��ای مس��کن امی��د 
و  داد  خب��ر  بازنشس��تگان 
ابراز امی��دواری ک��رد : مراحل 
 س��اخت آن امس��ال آغ��از 

شود.

بازنشستگی کارگران با ۲۵ سال سابقه

اخبار کوتاه 

4
2 برند آبلیموی غیر استاندارد اعالم شد

مسلم بیات مدیر کل اداره استاندارد استان تهران با بیان این که اخیرا روی ۲۹ برند 
آبلیموی عرضه شده در کشور دو بار تست انجام شده است، اظهار کرد:  براین اساس دو 
محصول از برند “دست چین”، یک محصول از برند “حاسب” و سه محصول دیگر از دو 

برند در استان آذربایجان شرقی غیر استاندارد اعالم شدند.

حمی��د امینی در مراس��م افتتاح 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
با اش��اره به لزوم ارتباط صنعت با ش��رکت نمایشگاه ها 
اظهار داش��ت: ارتباط تولید با صنعت، تبادل اطالعات 
فنی، نحوه استفاده بهینه از تجهیزات و چگونگی افزایش 

کمی و کیفی تولید در این نمایشگاه ها برقرار می شود.
 وی با بیان اینکه نمایشگاه ها می تواند در رقابت پذیری 
و رس��یدن به توس��عه پایدار نقش قابل توجهی داشته 
باش��د، ادامه داد: در این راس��تا و با توجه به ظرفیت ها 
و قابلیت هایی که در نمایش��گاه ها مشاهده شده است 
می  توان صادرات محصوالت کش��اورزی را در دستور 

کار قرار داد.
 مدیر کل دفت��ر امور طیور و زنبورعس��ل وزارت جهاد 
کش��اورزی با بیان اینکه در حال حاضر سیاست جهاد 
کش��اورزی در خصوص حمای��ت از تولی��د کنندگان 
محصوالت دام و کشاورزی در راستای حمایت از تولید 
متناسب با سیاس��ت نیاز بازار خواهد بود، افزود: تولید 
کنندگان باید توجه داشته باشند عدم توجه به نیاز بازار 

می تواند در آینده مشکالت زیادی را به بار آورد.
  وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ح��ال حاضر می��زان پرت 
نهاده های دامی در کشور قابل توجه است،  بیان داشت: 
کاهش پرت نهاده ها در بخش طیور می تواند ۲۵ درصد 

تولید را افزایش دهد.
 امینی ب��ا تاکید بر افزای��ش بهره وری بخ��ش تولید و 
اس��تفاده از تکنولوژی های روز در بخ��ش دامپروری و 
کشاورزی اظهار داشت: زمان آن فرا  رسیده که از تکیه بر 

درآمدهای نفتی خارج شده و بر روی درآمدهای ناشی از 
صنعت دام، طیور متمرکز شویم.

 در ادامه این مراس��م س��عید اعالیی تولیدکننده برتر 
استان با اش��اره به نوآوری ش��رکت اعال روغن سپاهان 
اظهار داش��ت: پیش از این کار ش��رکت ما خرید چربی 
 از کش��تارگاه های دام و طی��ور و اس��تفاده در صنایع

 صابون سازی، گریس و لوازم آرایشی بهداشتی بود که 
مصارف دو مورد نخست اکنون منحل شده است.

 وی با اشاره به نوآوری در استفاده از این نوع چربی ها، 
افزود: اکنون با فرآوری این چربی ما توانستیم آن را وارد 
چرخه خوراک طیور کنیم که ای��ن محصول از مهرماه 
س��ال ۹۲ با حضور ریاس��ت اداره دامپزش��کی استان 

اصفهان رونمایی شد.
 تولید کننده برتر استان اصفهان با اشاره به اینکه بازار 
هدف این محصوالت مرغداری ها هس��تند، گفت: در 
واقع  این محصول به عن��وان چربی مخصوص خوراک 
طیور به جای روغن خوارکی مانند سویا مورد استفاده 
قرار می گیرد که با هزینه ارزی زیاد از خارج از کش��ور 
وارد می شود و برای استفاده انسان تصفیه اما به عنوان 

خوراک طیور استفاده می شود.
 وی با اشاره به اینکه این محصول جایگزین این واردات 
شده و از سازمان دامپزش��کی استان نیز مجوز دریافت 
کرده اس��ت، ادامه داد: این محصول توسط شرکت اعال 
روغن سپاهان تولید شده که تنها تولید کننده رسمی 

این روغن در ایران است.
 اعالیی با اشاره به اینکه این ش��رکت اکنون با ظرفیت 

تولید 3۰ تن در روز فعالیت می کند اما ظرفیت تولیدی 
بیشتری دارد، به مشکالت پیش رو اش��اره کرد و ابراز 
داش��ت: با وجود اینکه از نظر علمی سالمت این روغن 
مورد تایید است و دامپزشکی اس��تان نیز کیفیت این 
محصول را تایید کرده است هنوز نتوانسته ایم واحدهای 
دولتی را مجاب به اس��تفاده از این روغ��ن کنیم و آنها 
ترجیح می دهند همچنان از روغن های خوراک انسان 

استفاده کنند.
مدیر ش��رکت اعال روغن س��پاهان اضافه کرد: تفاوت 
قیمت حدود یک هزار تومانی برای ه��ر کیلو از روغن 
های خارج��ی و داخل��ی مورد اس��تفاده ب��رای طیور 
وجود دارد اما ب��ا وجود قیمت مناس��بت این روغن ها 
 تنها واحده��ای خصوص��ی از این محصول اس��تقبال

 کرده اند.
 اعالیی با اش��اره به اینک��ه رایزنی برای ص��ادرات این 
محص��والت انج��ام ش��ده اس��ت، گفت: کش��ورهای 
ارمنس��تان، تاجیکس��تان و عراق بازاره��ای هدف ما 
هستند و دامپزشکی استان نیز در راستای این امر از ما 
حمایت و دلگرمی های های الزم را مبذول داشته است.

 در ادام��ه محمدرض��ا صف��ری رییس س��ازمان نظام 
پزشکی کشور اظهار داشت: در حال حاضر شاهد رشد، 
 شکوفایی و بلوغ سازمان دامپزش��کی کشور هستیم و 
این امر در به نمایش گذاشتن دستاوردهای انقالب به 

خوبی دیده می شود.
  وی ب��ا اش��اره ب��ه خودب��اوری ایج��اد ش��ده در بین 
تولی��د کنندگان دام و طیور کش��ور اظهار داش��ت: در 
اوایل انقالب همه دنب��ال پنیز دانمارک��ی و تخم مرغ 
هلندی بودیم و این در حالی است که امروز ایران جزء 
 برترین تولید کنندگان محص��والت دام و طیور جهان

 است.
 رییس سازمان نظام پزشکی کشوربا بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از 31 هزار کارشناس و دامپزشک در کشور 
حافظ س��المت محصوالت غذایی تولید شده در کشور 
هس��تند، افزود: در اس��تان اصفهان نیز دو هزار و 1۰۰ 
کارش��ناس و پزش��ک در بخش اقتصاد سالمت محور 

مشغول فعالیت هستند.
 وی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت پزشکی بر روی 
فرآورده های دامی به خوبی انجام نمی ش��ود، گفت: در 
این راستا ارایه آموزش های الزم به تولید کنندگان باید 

در دستور کار قرار گیرد.

افتتاح سیزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان

 تولید چربی ویژه طیور توسط محققان اصفهانی
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پیشنهاد اخذ مالیات 
سنگین از سفرهای نوروزی

بحران تولید بیش از نیاز 
سیب زمینی در اصفهان

همه ساله در ایام نوروز، عده کثیري از خانواده های ثروتمند براي گذراندن 
تعطیالت و تفریح در نقاط مختلف دنیا، از کشور خارج می شوند. یک مقام 
دولتي برآورد عملکرد تورهاي رزرو شده خارجي پیش بینی کرد طي 1۰ 
اسفند ۹3 تا 1۰ اردیبهشت ۹۴ حدود 6 میلیارد دالر ارز توسط مسافران 

نوروزي از کشور خارج شود.
فشار چنین تقاضایي بر بازار نحیف ارز داخلي، باعث جهش نرخ ارز خواهد 
ش��د و دور باطل کاهش ارزش پ��ول ملي - تورم- را تش��دید خواهد کرد. 

همان طور که در تعطیالت اخیر کریسمس باعث جهش نرخ ارز شد.
شرایطي که بسیاري از واحدهاي تولیدي داخلي به دلیل کمبود مواد اولیه، 
خطوط تولید خود را تعطیل و کارگران شان را تعدیل کرده اند و در شرایطي 
که فشار اقتصادي دشمنان ، آیا مسووالن کشور و مردم باید ساکت بنشینند 
تا قلیلي ثروتمند ارزهاي محدود را که در ش��رایط تحریم فلج کننده وارد 

کشور شده، براي تفریح از کشور خارج کنند؟!

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر استان اصفهان با بحران تولید بیش از نیاز سیب زمینی مواجه 
است، گفت: تولیدکنندگان عالوه بر توجه به تولیدات و افزایش آن، باید 

به بازار مصرف نیز توجه داشته باشند.
 قدرت اهلل قاس��می ، با اش��اره ب��ه اینکه اس��تان اصفه��ان برخالف 
محدودیت های فراوانی که در چند س��ال اخیر به واسطه کمبود آب 
داشته اما در بخش آبزیان رشد بسیار خوبی داشته است، اظهار داشت: 
استان اصفهان در بخش دامپروری و تولید شیر رتبه نخست کشور و 
در بخش تولیدات طیور نیز جزو دو رتبه نخست کشوری است که این 

پیشتازی جز با همت تولیدکنندگان محقق نمی شد. 
وی ادامه داد: هم اکنون در بخش های مختلف تولیدات کش��اورزی 
 مش��کل بازار و جذب مصرف کننده داریم به گونه ای که تولید مازاد 

سیب زمینی در استان وجود دارد و در انبارها مانده است. 

حدود 77 هزار میلیارد توم��ان از کل دارایی بانک ها در 
حالی به عنوان س��پرده نزد بانک مرکزی قرار دارد که از 
سویی دیگر برخی مدیران بانکی، وزرا و حتی کارشناسان 
معتقدند که باید با کاهش نرخ سپرده های قانونی بخشی 
از این منابع آزاد ش��ود تا توان تس��هیالت ده��ی بانکها 

افزایش یابد.
ترازنام��ه بانک ها و موسس��ات اعتب��اری در پایان س��ه 
ماهه سوم امس��ال نش��ان داد که مجموع س��پرده های 
قانونی بانکه��ا در بانک مرک��زی با رش��د 1.۵ درصدی 
نسبت به پایان سال گذش��ته از 7۵ هزار و 7۵۴ میلیارد 
 تومان به 76 ه��زار و 8۹8 میلیارد توم��ان افزایش یافته

 است.
ای��ن در حالی اس��ت که از مجم��وع س��پرده های بانکها 
نزد بان��ک مرکزی بخش اعظم��ی در ح��دود 7۴ هزار و 
۴۰۰ میلی��ارد تومان به س��پرده های قانون��ی تعلق دارد 
که نسبت به سال گذش��ته 1۴.8 و نس��بت به پایان سه 
ماهه س��ال قبل حدود ۲7 درصد افزای��ش دارد. در عین 
حال که ح��دود ۲۴۰۰ میلی��ارد توم��ان از مجموع این 
 س��پردهای از س��پرده های دی��داری )قابل برداش��ت( 

هستند.

ترکیب درآمدي کش��ور نش��ان مي دهد از سال 1388 تا 
سال 13۹۲ رفته رفته از س��هم درآمدهاي بخش دولتي، 
خصوصي و تولیدي کاس��ته شده و به س��هم درآمدهاي 
متفرقه افزوده شده است. این اتفاق به منزله کمتر شدن 
فعالیت ه��ا در بخش هاي تولیدي، مش��اغل خصوصي و 

دولتي و اضافه شدن بر فعالیت هاي غیررسمي است.
فارغ از آنکه مشاغل غیررس��مي چه تبعاتي براي کشور 
خواهد داشت. این گروه مشاغل که به اقتصاد زیرزمیني یا 
اقتصاد سیاه نیز شناخته مي شود، از تجارت بدن انسان ها 
تا تولید کاالهای غیر استاندارد را شامل می شود. این اتفاق 
عالوه بر تمام تبعات منفي اقتصادي که در پي دارد باعث 
می شود س��المت مردم جامعه نیز در معرض مخاطرات 

جدی قرار گیرد.
 تولید محصوالت تقلبي در سطح گسترده و استفاده از نام 
تجاري محصوالت دیگر به صورت غیرقانوني در سال هاي 
اخیر همواره به چشم مي خورده و با بیکاري بیشتر احتمال 
اضافه شدن این فعالیت ها در سطح جامعه نیز بیشتر شده 
و دولت ناگزیر می شود هزینه های سالمت را افزایش دهد 

تا این هزینه ها را تامین کند.

همزمان با آغ��از دور جدید خشکس��الی و کمبود آب در 
کش��ور، وزارت نیرو طرح جدیدی به منظور صرفه جویی 
در مص��رف آب نیروگاه های ب��رق را کلید زده اس��ت تا 
ضمن صیانت از ذخای��ر آب زیرزمینی امکان اس��تفاده 
 حداکثری از ظرفیت نیروگاه های برق کش��ور هم فراهم 

شود.
 عبدالرس��ول پیش��اهنگ معاون توانی اخیرا با تش��ریح

برنامه های مدیریت منابع آب در نیروگاه های برق کشور، 
اعالم کرد: برای یک قط��ره آب مصرفی در نیروگاه ها هم 

برنامه ریزی کرده ایم.
بر این اس��اس با حضور حمی��د چیت چی��ان وزیر نیرو 
اجرای اولین طرح انتقال پس��اب واحدهای تصفیه خانه 
به نیروگاه های برق کشور به منظور تامین آب این واحدها 

آغاز شد.
با اجرای این پروژه جدید در صنایع آب و برق کشور، امکان 
انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب همدان به نیروگاه شهید 

مفتح فراهم می شود.
مس��ووالن وزارت نیرو پیش بینی می کنن��د انجام این 
طرح عالوه بر افزایش ظرفیت تولید برق ساالنه نیروگاه، 
 مانع برداش��ت غیراصولی آب از منابع زیرزمینی خواهد

 شد.

عده ای تأخی��ر در تحوی��ل خودروهای پی��ش فروش 
 ش��ده را ب��وق وکرن��ا ک��رده و از خودروه��ای خارجی 
حمای��ت م��ی کنن��د غاف��ل از اینک��ه بعض��ی از این 
واردکنندگان ب��ی هویت خودرویی تحوی��ل نداده اند و 
متاس��فانه متقاضیان اینگونه خودرو ه��ا از مالباختگان 
 اصلی به ش��مار می روند و پرونده های قضایی گواه این

  مدعاست .
    براس��اس گزارش��ات رس��یده در چند م��اه اخیر تب 
ب��ازار و اعطش پی��ش خرید خ��ودرو روند صع��ودی را 
نش��ان می دهد و اکثر م��ردم با توجه به ع��دم نظارت و 
برخورد قانونی با ش��رکت های بی هویت که به واردات 
 اینگونه خودرو اقدام می نمایند اعتقادی ندارند و تمایل

 دارند که نس��بت به پیش خرید خودروه��ای داخلی با 
 توجه به تسهیالت و گسترش خدمات تا پایان سال اقدام

 نمایند .
متاس��فانه بعضی افراد با این هجمه ها ی غیر منصفانه 
نه تنها توجه��ی به نقش صنعتگ��ران داخل��ی ندارند، 
بلکه ب��ه آینده ش��غلی ه��زاران کارگ��ر ایران��ی که در 
 صنعت خودروس��ازی مش��غول بکارمی باشند اهمیت 

نمی دهند .

اشتغال پایدار وزارت نیرو بانکداری  بازار خودرو

 بلوکه شدن  میلیاردی
 دارايی بانک ها

 افزايش ورود
 به مشاغل غیررسمي

 جزيیات سهمیه بندی
 آب در نیروگاه

 ا عطش
 پیش خريد خودرو !

گروه 
اقتصاد
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یادداشت
     کارگاه آموزشی خودشناسی توسط فرهنگسرای سبحان، وابسته به سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود. عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این 
کارگاه تا ۱۵ بهمن ماه به فرهنگسرای سبحان واقع در سپاهان شهر مراجعه کرده و یا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۵۱۴۴۴۳ تماس حاصل نمایند.

5
هفتیادداشت» کارگاه خودشناسی« در فرهنگسرای سبحان

نوید رهایی عالی قاپو از داربست ها  
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت: عالی قاپو در حال مرمت اس��ت و با بررسی های صورت 
گرفته و برنامه ریزی انجام ش��ده، داربست ها در نیمه نخست 
سال آینده جمع آوری می ش��ود.فریدون اللهیاری با اشاره به 
آخرین وضعیت مرمت عالی قاپوی اصفهان اظهار داشت: مرمت 
عالی قاپو پیشرفت زیادی داشته و در حال حاضر پیمانی برای 
مرمت آن منعقد شده و فعالیت براس��اس این پیمان در حال 
انجام است و با یک پیمان دیگر، حداکثر تا نیمه نخست سال 
آینده، داربست ها از اطراف آن جمع می شود.وی افزود: مرمت 
عالی قاپو به سرعت پیش می رود و در حال پیگیری است و این 
مرمت در نیمه نخست س��ال آینده به پایان می رسد.مدیرکل 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش��گری اصفهان درباره 
اینکه گفته می شد به دلیل مشکالت بودجه، این مرمت طوالنی 
شد، تصریح کرد: برای مرمت عالی قاپو با کمبود بودجه روبه رو 
نبوده ایم، هرچند که به طور طبیعی، با توجه به محدودیت های 
دولت، مشکالتی وجود داش��ته باشد اما بودجه مانع پیشرفت 
کارها نبوده است.وی درباره مرمت گنبد مسجد امام اصفهان 
نیز گفت: در حال حاضر 2 ترک مس��جد ام��ام در حال مرمت 
اس��ت و رفع مش��کل نم این مس��جد نیز در حال پیگیری و 
رسیدگی بوده تا مشکل برطرف شود زیرا این کار شروع شده 
 و امسال بودجه خوبی برای مرمت این مسجد اختصاص داده 

شده است.

 مطرح ترین نویسنده ترکیه
 به اصفهان می آید

 نویسنده ترکیه  ای  برنده جایزه نوبل ادبیات - اوایل اسفندماه 
همراه با همسرش به تهران سفر می کند.

مترجم کتاب های پاموک در ای��ران گفت: وقتی ترجمه رمان 
»جودت بیک و پسران« را ش��روع کردم از آن جا که از قبل با 
پاموک ارتباط داشتم از او خواستم برای رونمایی این کتاب به 
ایران بیاید. او همان زمان ابراز عالقه کرد که به ایران سفر کند 
چون سال 82 هم یک بار به ایران آمده بود و خاطرات خوشی 

را با خود برده بود.
این مترجم در ادامه اظهار کرد: قرار شد وقتی کتاب به مرحله 
چاپ برسد به پاموک خبر بدهم. حاال »جودت بیک و پسران«  
زیر چاپ است، من این خبر را به پاموک دادم و او من ایمیل زد 
و گفت برای رونمایی این کتاب اوایل اسفندماه به ایران می آید.

فصیحی همچنین گف��ت: پاموک اظهار عالقه ک��رده در این 
سفر با نویس��ندگان ایرانی دیدار داشته باش��د و از آن جا که 
با همس��رش به ای��ران می آید گفت��ه می خواهد از ش��یراز و 
اصفه��ان هم دیدار کن��د. اوره��ان پاموک به عن��وان یکی از 
مطرح ترین نویس��ندگان ترکیه، خالق آثاری همچون »قلعه 
سفید«، »زندگی نو«، »چهره پنهان«، »کتاب سیاه«، »موزه 
معصومیت«، »نام من سرخ« و اثر زندگی نامه یی »استانبول« 
 اس��ت. او نوبل ادبیات را در س��ال 200۶ به خ��ود اختصاص

 داد.

مدی��رکل کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
 از برپای��ی نمایش��گاه»آیه ه��ا و

 آیینه ه��ا« در مراک��ز فرهنگی و 
 هنری کانون در ایام دهه فجر خبر

 داد.
 حام��د عس��گری ف��ر اف��زود: 
 ای��ن نمایش��گاه ش��امل ان��واع

 فعالی��ت های فرهنگ��ی و هنری 
اعض��ای کان��ون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
در ۱۵ مرکز فرهنگی و هنری این 

استان برپا می شود.
وی با تاکید بر اهمیت گرامیداشت 
پیروزی انق��الب اس��المی برای 
تمامی گ��روه های س��نی به ویژه 
کودکان و نوجوانان گفت: یکی از 
مهمترین اقدام��ات در این زمینه 
انتق��ال مفاهیم انقالب اس��المی 
 به ک��ودکان و نوجوان��ان همراه با 
 برنام��ه ه��ای متن��وع در قال��ب 
فعالی��ت های مختل��ف فرهنگی، 
هنری و متناسب با روحیه کودکان 

و نوجوانان می باشد. 
مدی��ر کل کانون ایام ده��ه فجر را 
فرصتی مناس��ب برای رسیدن به 
این هدف دانست و تاکید کرد: ما 
می توانیم با ایج��اد عالقه و انگیزه 
بس��تر را ب��رای پرس��ش، تفکر و 
تحقیق در باب انقالب اس��المی و 
دس��تاوردهای آن در کودکان و به 

خصوص نوجوانان فراهم کنیم. 
عس��گری فر افزود: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان به این مناسبت با برگزاری 
برنام��ه های��ی خ��اص از جمل��ه 
»جشن ش��اد انقالب« در تمامی 
مراک��ز کانون س��عی دارد خاطره 
روزهای شکل گیری انقالب را در 
 اذهان کودکان و نوجوانان ماندگار 

کند. 
وی تصری��ح ک��رد: در ای��ام دهه 
فج��ر همچنین ش��ش مرک��ز از 
مراکز فرهنگی هنری به برگزاری 
جلس��ات نقد و بررس��ی کتاب و 
 چهار مرکز با برنامه »ش��ب ش��عر 
کتابخانه ای« میزبان عالقه مندان 
به حوزه فرهنگ و ادبیات انقالب 

اسالمی است.
وی، بازگش��ایی مرکز نجوم کانون 
در مرکز فرهنگی هنری شماره ۱0 
اصفهان را نیز اقدام��ی موثر برای 
پیشرفت و تس��هیل امر پژوهش 
در میان نوجوانان در ایام دهه فجر 

عنوان کرد.
وی همچنین حضور فعال اعضا و 
مربی��ان در راهپیمایی 22 بهمن، 
دیدار با خانواده ش��هدا، برگزاری 
نمایشگاه و مسابقات ورزشی را از 
دیگر برنامه ه��ای کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در ایام 

دهه فجر بیان کرد. 

فیلم ویدیویي »پخمه« به کارگرداني حامد شایسته 
و تهیه کنندگي مشترک ناصر جعفري و محمدحسن 
عبدالرحیمي هم اکنون در مرحل��ه پیش تولید قرار 
دارد و طبق برنامه ریزي ها ب��ه زودي مقابل دوربین 
خواهد رفت. محم��د عبدي زاده مش��اور کارگردان 
این فیلم گفت: »تصویربرداري آن آغاز ش��ده است . 
ضمن اینکه لوکیشني واقع در فیروزکوه اولین محل 

تصویربرداري خواهد بود«.
او اضاف��ه ک��رد: »۱۴ جلس��ه از تصویرب��رداري در 

فیروزکوه انج��ام مي ش��ود و مابقي در ته��ران و در 
لوکیشن هایي چون بازار، گمرک، نیاوران و... خواهد 

بود«.
کامران تفتي، بهنوش بختیاري، محمد برس��وزیان، 
ساقي زینتي، تک تم رسول زاده، ذبیح افشار، عصمت 
رضاپور، علي اصغر نجات، ن��ازي حقیقت زاده، علي 
موسوي، حس��ن شهرآش��وب، حامد شایسته، سعید 
سیاووشي، حسن کاسبي، مهدي رسول زاده، امیرعلي 
خلیل نژاد، نیوشا سرلک و... بازیگران اصلي این فیلم 

هس��تند که تس��ت گریم همگي آنان به زودي انجام 
خواهد شد.

»پخمه« در یک فض��اي کمدي و فانتزي داس��تان 
مدرس��ه اي غی��ر انتفاع��ي را روای��ت م��ي کند که 
صاحبانش مي خواهن��د آن رو فروخت��ه و تبدیل به 
بازار میوه و تره بار کنند. رضا معلم ورزش مدرسه به 
اتفاق نامزدش مهسا، یارمحمدي ناظم مدرسه و تني 
چند از دانش آموزان مبارزه اي را براي نجات مدرسه 

آغاز مي کنند.
این فیلم اولین س��اخته شایس��ته محسوب مي شود  
که عبدي زاده نیز در آن به عنوان مش��اور کارگردان 
حضور دارد. عبدي زاده نیز به عنوان کارگردان ساخت 
فیلم هاي »پایان روز ماتم«، »آن فرو ریخته گل هاي 
پریشان در باد«، »اسیر در زنجیر دروغ« )بهترین فیلم 
بخش تاریخ معاصر ایران جشنواره عمار( و مجموعه 

»فرزندان ایران« را در کارنامه خود دارد.
»پخمه« عنوان ساخته اي از مازیار پرتو است که در 

سال ۱۳۵۱ با بازي بهمن مفید به نمایش درآمد.
این فیلم قرار اس��ت از ش��بکه نمایش خانگي عرضه 
شود و سایر عوامل اصلي آن عبارتند از: نویسندگان: 
سعید سیاووشي، حامد شایسته، بازنویسي فیلمنامه: 
محم��د عب��دي زاده، مدی��ر تصویرب��رداري: عباس 
عس��گري، مدیر صدابرداري: اش��کان پورتاج، طراح 
صحنه و لباس: یوسف بهشتي، طراح چهره پردازي: 
فرشته صادقي، تدوین: محسن الماسي، مدیر تولید: 
محمد عبدي زاده، جانش��ین تولید و مدیر تدارکات: 
ش��هرام صمدزاده، دس��تیار اول کارگردان و برنامه 
ری��ز: فخرالدی��ن فرضي، دس��تیار کارگ��ردان: الهه 
موچاني، تدارکات: حس��ن نوري، پذیرایي: حس��ین 
 ثنایي فر، دستیاران صحنه: ُس��رور محمدي، سهیل 

صبوحي.

دبیر سی وس��ومین جش��نواره فیلم فجر در جلسه 
معارف��ه و هماهنگ��ی هی��أت داوران ای��ن دوره از 
جشنواره گفت: جشنواره فیلم فجر بهترین فرصت 
برای س��ینماگران و هویت جامعه سینمایی کشور 
اس��ت و باید س��الیق مختلف عموم م��ردم در نظر 
گرفته شود. علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره با تقدیر 
از اعضای هیات داوران بخش نگاه نو گفت: جشنواره 
فیلم فجر بهترین فرصت برای سینماگران و هویت 
جامعه سینمایی کشور است و باید سالیق مختلف 

عموم مردم در نظر گرفته شود.
رضاداد ادامه داد: بازبینی آثار انتخاب شده در بخش 

مسابقه نگاه نو از روز سه شنبه )7 بهمن( آغاز شده 
اس��ت و طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده در این 
جلس��ه بعد از جمع بن��دی نهای��ی، ۱8 بهمن ماه 

نامزدهای این بخش اعالم می شود.
وی گزارش هیات انتخاب از آثار فیلم اول را گزارشی 
بسیار امیدوارکننده دانس��ت و تاکید کرد: این امر 
مس��وولیت هی��ات داوری را با اهمیت ت��ر می کند 
خصوصا اینکه امسال اکثر فیلم های اول با همکاری 
 و مشارکت عوامل حرفه ای س��ینمای ایران ساخته 
ش��ده اند و حاصل این مش��ارکت تولید فیلم های 
حرفه ای و اس��تاندارد یا نزدیک به استاندارد است 

که امیدواریم این امر در سینمای ایران به یک روال 
تبدیل ش��ود.رضاداد در این جلسه گفت: این بخش 
۳ جایزه اصلی و یک جایزه وی��ژه دارد و با توجه به 
محدودیت آثار امسال و حضور ۱۱ فیلم در این بخش 
امیدواریم که نتایج داوری این بخش بتواند به رشد 

حرفه ای در فیلمسازی سینمای ایران کمک کند.
دبیر جش��نواره فیلم فجر تاکید کرد: خوش��بختانه 
جری��ان ورود فیلمس��ازان اول به س��ینمای ایران، 
امسال به شکل بس��یار خوب و حرفه ای از شورای 
پروانه ساخت تا حضور در جشنواره به یکدیگر پیوند 

خورده است.

ماجراي تبدیل مدرسه به بازار میوه!

جشنواره فیلم فجر هویت سینمای ایران است

»پخمه« به زودي مقابل دوربين مي رود
  برپایی نمایشگاه » آیه ها و آیینه ها« 

در  مراکز کانون پرورش فکری

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

مفاد آرا
قانون وماده 13  11/19 شماره:103/93/2282/58-93/10/29 آگهی موضوع ماده 3 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  آراء صادره هیأت موضوع  برابر 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  مهدی  فرزند  بیدگلی  لبافیان  اله  حبیب  آقای  هیأت:   10063 شماره  1-رأی 
شناسنامه 53 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/10 مترمربع شماره پالک 2217 فرعی 
مجزا از شماره 5و6 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
2-رأی شماره 10294 هیأت: آقای صدیقه پردل فرزند سید اسماعیل شماره شناسنامه 
93 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/70 مترمربع شماره پالک 2222 فرعی مجزا 
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک  از  فرعی   1 شماره   از 

آران و بیدگل.
شماره  شعبانعلی  فرزند  جوشقانی  بیدگلی  رضا  آقای  هیأت:   10290 شماره  3-رأی 
  184 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  حاجی  رضا  فاطمه  خانم  و   6123 شناسنامه 
  2223 پالک  شماره  مترمربع   141/23 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 10404 هیأت: آقای یاسر مهدوی نیا فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   483 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  انیسی  اسماء  خانم  و   182
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102 مترمربع شماره پالک 2752 فرعی مجزا از شماره 
1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از علی مینائی)مالک رسمی(.
غالمرضا شماره  فرزند  بیدگلی  کبوتری  اله  روح  آقای  هیأت:   10286 5-رأی شماره 
  380 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  فرد  سعیدی  فاطمه  خانم  و   188 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/20 مترمربع شماره پالک 784 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 10465 هیأت: آقای اسماعیل عباسی بیدگلی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 296 و خانم نجمه محبوبی فرزند حسن شماره شناسنامه 2873  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/40 مترمربع شماره پالک 72 فرعی مجزا از شماره 3 

فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  آقا  فرزند  آرانی  جمشیدی  عزیزاله  آقای  هیأت:   10281 شماره  7-رأی 
شناسنامه یک و خانم اکرم شجاعی آرانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 54 و خانم 
جواهر حاجی جمالی آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 1651  )به ترتیب نسبت به 
1/5و1/5و3 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 505 مترمربع شماره پالک 14 
فرعی مجزا از شماره 2و3و8و9و10 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1158 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  یحیی  فرزند  آرانی  پور  نجفی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   9855 شماره  -رأی   8
شناسنامه 124 و خانم صدیقه حق پناه فرزند مسلم شماره شناسنامه 512  )بالمناصفه(  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/20 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا از شماره 
1و12 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1785 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 10408 هیأت: آقای عزت اله معدن دار آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
192 و خانم عذرا قاسمی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 15  )بالمناصفه(، ششدانگ 
شماره  از  مجزا  فرعی   7843 پالک  شماره  مترمربع   381/60 مساحت  به  یکبابخانه 
495و494 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
10-رأی شماره 10057 هیأت: آقای اعظم سلطانی آرانی فرزند حسام شماره شناسنامه 
384  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 79/40 مترمربع شماره پالک 2494 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از وراث حسین سعیدی)مالک رسمی(.

11-رأی شماره 10038 هیأت: آقای میثم عبداله آبادی آرانی فرزند حسینعلی شماره 
  665 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  طاهره صالحیان  خانم  و   283 شناسنامه 
به مساحت 36/75 مترمربع شماره پالک  یکبابخانه  از  )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی 
1503 فرعی مجزا از شماره 140 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از عباس صالحیان آرانی)مالک رسمی(.
12-رأی شماره 10040 هیأت: آقای غالمرضا کم صدا آرانی فرزند محمدهالل شماره 
شناسنامه 9480 و خانم مریم اصیل زاده بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 9228  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180/23 مترمربع شماره پالک 1505 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  مجزا از شماره 391 فرعی 

ثبتی آران و بیدگل. 
شماره  حبیب  فرزند  آرانی  دوست  لقب  صغرا  آقای  هیأت:   10398 شماره  13-رأی 
 1506 پالک  مترمربع شماره   156/80 مساحت  به  یکبابخانه  11، ششدانگ  شناسنامه 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  از شماره 376 فرعی  فرعی مجزا 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 10441 هیأت: آقای محمد علی صیادی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
 74 شناسنامه  شماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  دالوریان  طاهره  خانم  و   77 شناسنامه 
 1510 پالک  شماره  مترمربع   183/88 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  از شماره 235 فرعی  فرعی مجزا 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین اوقانی)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 9819 هیأت: آقای مهدی قدیریان آرانی فرزند کریم شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،    1250004020 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آهنج  الهام  خانم  و   163
مجزا  فرعی   1030 پالک  شماره  مترمربع   230/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  در  واقع  اصلی   2645 پالک  از  فرعی   323 شماره   از 

آران و بیدگل.
16-رأی شماره 9956 هیأت: خانم زینب مهردوست فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 
مجزا  فرعی   1033 پالک  شماره  مترمربع   104 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   428
ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  در  واقع  اصلی   2645 پالک  از  فرعی   340 شماره   از 

آران و بیدگل.
شماره  عباسعلی  فرزند  آرانی  مولودی  محسن  آقای  هیأت:   10332 شماره  17-رأی 
 1036 پالک  شماره  مترمربع   81/10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   175 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
18-رأی شماره 9841 هیأت: آقای علی محمد خاکسار نوش آبادی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 68  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 291/55 مترمربع شماره پالک 800 فرعی 
مجزا از شماره 74 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  الهی  مهدی  آقای  هیأت:   9980 شماره  19-رأی 
 466 پالک  شماره  مترمربع   171/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   126 شناسنامه 
ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی   43 پالک  از  مجزا   فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  الهی  محمد  آقای  هیأت:   9955 شماره  20-رأی 
شناسنامه 30  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/20 مترمربع شماره پالک 467 فرعی 
مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شناسنامه  علی شماره  فرزند  فر  نصیری  یاسر  آقای  هیأت:   10044 21-رأی شماره 
  180 شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  الهی  نعمت  حمیده  خانم  و   84
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 468 فرعی 
مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

22-رأی شماره 10062 هیأت: آقای حسین آبیاتی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 92 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 218/10 مترمربع شماره پالک 469 فرعی مجزا از پالک 

43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

 فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه خانم لیال سهیلي اصفهاني فرزند اکبر با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 76/863 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده که سند ششدانگ ذیل 
گردیده  اسالمي صادر  انقالب  بنیاد شهید  بنام   117 دفتر   52 در صفحه  ثبت 10551 
مریم  به  دانگ  نیم  اصفهان   64 دفتر   86  /8/10–146115 سندرسمي  بموجب  سپس 
شیریان انتقال که نامبرده نیزاین مقداررابموجب سندرسمي 5957–91/7/25 دفتر 411 
اصفهان به لیالسهیلي اصفهاني انتقال نموده اینک نامبرده تقاضاي صدورسندمالکیت 
المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگرسند 
مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد 

شد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم لیال سهیلي اصفهاني فرزند اکبر با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 76/869 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده که سند ششدانگ ذیل 
ثبت 10557 درصفحه 70 دفتر 117 بنام بنیاد شهید انقالب اسالمي صادر گردیده سپس 
بموجب سند رسمي 146144–89/8/10 دفتر 64 اصفهان مقدار نیم دانگ آن به مریم 
شیریان انتقال که این مقدار بموجب سند رسمي 5958–91/7/25 دفتر 411 اصفهان به 
لیال سهیلي اصفهاني انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني 
نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  آئین   120 ماده  دراجراي  که  است  نموده 
 آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد 

شد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(

11/55 شماره آگهی:139303902004000238 شماره پرونده: 139304002004000133 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9300543 شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره 
3/2500 مجزی شده از پالک 3/212 به مساحت 396/92 مترمربع واقع در بخش چهارده 
کوی نارنجستان که اسناد مالکیت  خیابان خیام –  ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – 
آن در صفحه 305و278 دفاتر 962و952 امالک با شماره های چاپی 273831و067665 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل پی است به طول 16/35 متر به کوچه احداثی 
5 متری شرقًا پی به پی به طول 24/03 متر به پالک 2501 فرعی جنوبًا دیوار به دیوار 
به طول 16/35 متر به پالکهای 1744و1807 فرعی غربًا پی به پی به طول 24/28 متر 
به پالک 2499 فرعی و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
طبق سند به مساحت عرصه 369/92 مترمربع و دارای پروانه ساختمانی به کد نوسازی 
9/3/19101/64/0 و دارای اعیانی احداثی در 9 طبقه )زیرزمین – همکف و هفت طبقه 
دو  دارای  طبقه  )هر  می باشد  آپارتمان  واحد   14 که شامل  درآمده  اجرا  به  مسکونی( 
واحد شرقی و غربی است( و مساحت هر آپارتمان حدود 150 مترمربع است )الزم به 
ذکر است که در 14 واحد آپارتمان فوق الذکر آیتم های نصب کابینت و کمد – دربهای 
نصب کلید و پریز و  نقاشی –  نصب شیرآالت و فن کوئل ها –  دوپوش ها –   چوبی – 

تابلوی برق – سفید کاری انجام نشده است( وضعیت پارکینگ: اجرای سنگ بدنه انجام 
انجام شده و  انجام شده و 90 درصد البی ورودی  ایزوگام  تا حد  بام  شده و پشت 
90 درصد حیاط سازی انجام شده و 95 درصد دستگاه پله انجام شده و 85 درصد 
تابان و خانم  آقای شایان  نما کامل شده است ملکی  انجام شده و  گاز  برق و آب و 
صدیق سوادی مفرد بالسویه که طبق سند رهنی شماره 158134 مورخ 1390/07/24 
 1391/8/27 مورخ   161544 شماره  نامه  تمدید  سند  و  اصفهان   15 شماره  دفترخانه 
 1391/8/27 مورخ   161545 شماره  رهن  متمم  سند  و  اصفهان   15 شماره  دفترخانه 
و  می باشد  واقع  اصفهان  بانک سرمایه شعبه  رهن  در  اصفهان   15 دفترخانه شماره 
طبق اعالم بانک تا مورخ 1394/1/15 دارای بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی می باشد 
دوشنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از   )1393/7/16 مورخ   1602/339 شماره  نامه  )طبق 
مورخ 1393/12/4 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود.  گذارده  مزایده  به  الهور  خیابان  اول  چهارراه   – شرقی 
72/379/500/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/11/11 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:30476 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

11/96 در خصوص پرونده کالسه 857/93 خواهان عباس ملکوتی خواه دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقدیم  نجاتی  عزیزا...   – نوروزی  مهوش  طرفیت  به  الزام  بر  مبنی 
گردیده  تعیین  4/30عصر  ساعت   93/12/19 مورخه  شنبه  سه  روز  برای  رسیدگی 
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:30623 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

11/111 شماره: 103/93/961/347-93/11/7 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
مالون  در دشت  واقع  فرعی  به شماره 1100  تقریبی  دو جریب  زمین مزروعی  قطعه 
کامو پالک 21-اصلی بخش 12 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم فرشته رحیمی 
فرزند میرزاآقا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1393/12/2در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 
از  ماه  یک  ثبت معترض ظرف  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون  ماده واحده 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1393/11/11 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان



اخبار کوتاهیادداشت

6
برگزاری مسابقات فرمول چهاردر ایران  

حمیدرضا مهرعلیرییس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری گفت: امکانات 
زیرس��اختی پیس��ت اتومبیلرانی تهران برای برگزاری مس��ابقات فرمول چهار 
مناسب است همچنین تعدادی خودروی مس��ابقات رالی فرمول چهار از خارج 

کشور خریداری می کنیم.
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 بک باوئر :گواردیوال هر  وقت
 دوست دارد برود!

 امارات میزبان رقابت های 
جام ملت های 2019 

گواردیوال تا س��ال 2016 با بایرن مونیخ قرارداد دارد. این مربی اسپانیایی 
 هنوز قراردادش را با این تیم آلمانی تمدید نکرده است و همین باعث شده تا
  گمانه زن��ی های زی��ادی درباره جدای��ی او از ای��ن تیم آلمان��ی به گوش

 رسد.
بک باوئر، رییس افتحاری باش��گاه بایرن اظهار نظر جالب��ی درباره جدایی 
گواردیوال داش��ت. او در گفت و گویی که با روزنامه بیلد داشت، عنوان کرد: 
من یک باردیگر ه��م گفتم که امیدوارم گواردیوال 10 س��ال دیگر در بایرن 
مونیخ باقی بماند اما اگر او خواس��تار جدایی است اصال مانع او نمی شویم و 

می تواند برود.
گواردیوال در دوران حضورش در بارس��لونا نتایج خیره کننده ای با این تیم 
به دست آورد. او در بایرن خوب ظاهر شده اما هنوز به هدفی که می خواهد 
نرسیده است چرا که این مربی اسپانیایی دوست دارد با بایرن هم قهرمانی در 

لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. 

رس��انه های بین المللی از قطعی ش��دن میزبانی امارات در رقابت های جام 
ملت های 2019 آس��یا خبر دادند.در حالی که قرار است در ماه مارس آینده 
کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبان جام ملت ها در سال 2019 را به طور رسمی 
اعالم کند منابع عربی از قطعی ش��دن میزبانی اماراتی ها خبر دادند. این در 
حالی است که مس��ووالن فدراس��یون فوتبال ایران همچنان به کسب این 
میزبانی امیدوار هستند. سایت معتبر اسپورت 360 در این باره گزارش داد: 
مقامات امارات متحده عربی طی گزارش هایی اطمینان حاصل پیدا کرده اند 
که میزبانی جام ملت های 2019 آسیا به آنها رسیده است. تعداد تیم های این 

دوره از رقابت های جام ملت ها قرار است از 16 به 24 تیم افزایش یابد.
امارات دارای ورزشگاه های متعددی است که استادیوم 25 هزار نفری العین، 
ورزشگاه 42 هزار نفری بن زاید ابوظبی، ورزشگاه 43 هزار نفری الزاید اسپورت 

و ورزشگاه 30 هزار نفری دوبی کریکت از جمله آنها هستند.

تا پیش از شکس��ت و حذف ایران برابر عراق، کس��ی 
در فوتب��ال ای��ران   رس��ما از دوپینگی ب��ودن بازیکن 
تیم تراکتورس��ازی خبر نداش��ت. ع��ال عبدالزهرا در 
29 تیر امس��ال بع��د از هفت س��ال به فوتب��ال ایران 
 بازگش��ت و با تیم تراکتورس��ازی قرارداد رسمی امضا

 کرد. 
ای��ن در حالی اس��ت که مس��ابقات لیگ بر ت��ر از نهم 
مردادماه امس��ال آغاز ش��د و این بازیک��ن عراقی در 
 زمان برگزاری مس��ابقات به تراکتورس��ازی پیوس��ته

 بود.
 او اما چندان در تبریز  ماندنی نشد و هجدهم شهریور، 

آنجا را به مقصد کشورش ترک کرد. 
اما در ای��ن 51 روز حضور عال عبدالزه��را در تبریز چه 
اتفاقی افتاد که  تصمیم گرفت تراکتور ایران را به مقصد 

پلیس عراق ترک کند؟! 
در ن��گاه اول ش��اید این گونه ب��ه نظر آید ک��ه پس از 
پیوس��تن او به تراکتور و 51 روز حض��ور در این تیم، 
مشخص شد  بازیکنی نیس��ت که به  کار خطیبی بیاید 
و برای همین تبریز را ترک کرد، یا شاید تراکتور تیمی 
نبود که عال می خواس��ت! این ها ش��اید محتمل ترین 
حدس هایی بود که تا همین شنبه این هفته در خصوص 

سرنوشت این بازیکن می شد زد.
 اما با شکس��ت ناباورانه تیم ملی برابر عراق، مسووالن 
فدراس��یون فوتبال ایران، اوراق پرونده ای را باز کردند 
که خواسته یا ناخواسته عملکرد خودشان را در مبارزه 

با دوپینگ  زیر سوال برده بود.
 اینک��ه چطور ی��ک  بازیکن لی��گ برت��ری دوپینگی 
بوده، ولی هی��چ خب��ری از دوپینگ او تا قب��ل از این 
ماجرا درز نکرده اس��ت؟ و آیا اگر پای منافع تیم ملی 
در میان نبود، فدرا س��یون فوتبال ای��ران، هیچ گاه از 
 پرونده دوپینگ این بازیکن لی��گ برتری پرده برداری

 می کرد؟ 
نکته جالب تر ترفندی اس��ت که در روابط غیررسمی 

فوتبال ایران به بازیکن��ان متخلف و دوپینگی آموزش 
داده می شود. شما به یک تیم لیگ برتری می روید و بعد 
از مدت زمانی، تست دوپینگتان مثبت اعالم می  شود، 
ولی به  جای  اینکه تخلف  آشکار شما رسانه ای شود، با 
یک س��از و کار جالب و  یک فسخ قرارداد مختصر لیگ 
را ترک می کنید و سر از  کش��ور دیگری در می آورید و 
نهادهای ر سمی حتی برای این انتقال شما ITC صادر 
می کنند؛ درس��ت مثل اتفاقی که برای عال عبدالزهرا 

افتاد. 
 اگر این را کنار کوچ یکباره و ناگهانی برخی ستاره های 
بزرگ لیگ بر تر ب��ه تیم های عرب��ی  بگذاریم، کمی تا 
قسمتی پازل های ابهام آلود دوپینگ در فوتبال ما کامل 

و کامل تر می شود. 
نگاهی به عملکرد بازیکنان بزرگی که در اوج محبوبیت 
یک باره و در میانه مس��ابقات لیگ را ترک کردند و سر 
از تیم های عربی درآوردند و مقایس��ه آن با دوپینگ و 
رفتن عبدالزهرا، نشان می دهد  در زیر پوسته فوتبال ما 

خبرهایی هست.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
مرحله اس��تانی المپیاد فرهنگی ورزشی جوانان هالل 
احمر با حضور 26 شعبه و دفتر نمایندگی این جمعیت 

پایان یافت.
 حیدرعلی خانب��ازی افزود: المپیاد فرهنگی ورزش��ی 
جوانان هالل احمر با شعار »جوانان ورزشکار هالل احمر 
منادیان صلح و دوستی «با حضور 540 نفر در رشته های 

فوتسال، آمادگی جسمانی و والیبال برگزار شد.
وی گفت:این المپیاد در مدت پنج روز با حضور جوانان 
س��نین 18 تا 29 برگزار شد و س��ه روز اول مخصوص 

برادران و بقیه مختص خواهران بوده است.
وی هدف از برگزاری این المپیاد را ارتقای سطح آمادگی 
جسمانی جوانان، ایجاد نشاط و پویایی، تقویت روحیه 
مشارکت جویی و جوانمردی بین اعضای جوانان هالل 

احمر عنوان کرد.
خانبازی اف��زود: در بخش خواه��ران 12 تیم آمادگی 
جس��مانی، 12 تیم ش��نا و 16 تیم والیبال و در بخش 
برادران 12 تیم آمادگی جس��مانی، 12 تیم شنا و 16 

تیم فوتسال با یکدیگر به رقابت پرداختند که هم اکنون  
برگزیدگان این مس��ابقات ب��ه مرحله کش��وری اعزام 

خواهند شد.
وی گفت: مسابقات فوتسال، آمادگی جسمانی و والیبال 
در ش��عبه خمینی شهر و مسابقات ش��نا در شهرستان 
اصفهان برگزار شد.معاون جوانان جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان گفت : مرحله استانی المپیاد فرهنگی 
ورزشی اعضای جوانان هالل  احمر با شعار جوانان هالل  
احمر منادیان صلح و دوس��تی در دو بخش خواهران و 

برادران در اصفهان به کار خود پایان داد . 
حیدرعلی خانبازی با بیان اینک��ه در این المپیاد 540 
نفر از اعضای جوان جمعیت هالل احمر استان شرکت 
داشتند ، تصریح کرد: این المپیاد به مدت شش روز به 

میزبانی شعب اصفهان و خمینی شهر برگزار شد.
 وی به نتای��ج این المپیاد اش��اره کرد و اف��زود: در این 
المپی��اد در بخش برادران در رش��ته فوتس��ال اعضای 
جوانان جمعیت های فریدونشهر ، سمیرم و نجف آباد در 
رشته  آمادگی جسمانی تیم های نجف آباد  ، فریدونشهر 
و فالورجان و در رشته  شنا شعب اصفهان ، خمینی شهر 
و سمیرم به ترتیب  مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

خانبازی اضافه کرد: همچنی��ن در بخش خواهران در 
رشته  والیبال تیم های فالورجان ، آران بیدگل و خمینی 
شهر در رشته  آمادگی جسمانی شعب فریدونشهر ، نطنز 
و شهرضا و در رشته  ش��نا تیم های اصفهان ، کاشان و 

گلپایگان به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
 وی با اش��اره ب��ه نق��ش جوان��ان در پیش��برد اهداف 
 بشردوس��تانه جمعی��ت ه��الل احم��ر خاطرنش��ان 
کرد: :  ه��دف از برگزاری ای��ن المپیاد ارتقای س��طح 
آمادگی جس��مانی جوانان، ایج��اد نش��اط و پویایی، 
تقویت روحیه مش��ارکت جوی��ی و جوانم��ردی بین 
 اعضا به منظ��ور ارایه خدمات بشردوس��تانه و امدادی

 است. 

آموزش ترفند به بازیکنان متخلف

الپوشانی دوپینگ  ها در فوتبال ایران
معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان: 

پایان المپیاد فرهنگی ورزشی  جمعیت هالل  احمر

سرنوش��ت تیم ملی و کارل��وس کی روش 
همان ش��د که مردم فوتبال دوس��ت ایران 
می خواس��تند؛ کارلوس کی روش در ایران 
می ماند و حداقل تا سال 2018 سرمربی تیم 
ملی خواهد بود. این همان چیزی است که 

مردم توقع داشتند.
علی دایی نیزمی گوی��د بزرگترین پیروزی 
تیم کارلوس کی روش این است که توانسته 
قلب های هواداران فوتبال را به دست بیاورد 
و منتقدانش باید به ای��ن پیروزی او احترام 

بگذارند.
عل��ی دای��ی چن��د س��اعت پیش از س��فر 
به س��یدنی ب��رای تماش��ای فین��ال لیگ 
قهرمانان آس��یا تصمیم گرف��ت تا در گفت 
و گویی همه ناگفته های��ش را بگوید. او در 
مقام یک کارش��ناس بی طرف ، حامی تیم 
ملی ش��د و گفت اگ��ر مربی بزرگت��ر از کی 
روش می آورید این کار را بکنی��د اگر نه به 
 او و خواست مردم احترام بگذارید و سکوت

 کنید.  
سرمربی س��ابق تیم ملی و پرسپولیس که 
به دع��وت afc تحت عن��وان میهمان ویژه 
جهت حض��ور در فینال جام مل��ت ها عازم 
اس��ترالیا بود در رابطه با س��کوت رسانه ای 
خود گفت:»ترجیح می دهم س��کوت کنم.

هر چند در این مدت تعدادی از رسانه ها از 
قول خودش��ان و در قالب حرف های من در 
 جمع دوستانه و...گفتگوهایی از من منتشر 
ک��رده ان��د ک��ه هم��ه آنه��ا ک��ذب بوده 
 و م��ن چ��ه خ��وب و چ��ه ب��د حرف��ی

 نزده ام.«
 او در خص��وص عملکرد تیم مل��ی در جام

 مل��ت ها گفت:»وقت��ی باد م��ی کاریم چه 
توقع��ی داریم؟چ��ه امکانات��ی ب��رای تیم 
مل��ی و ک��ی روش فراهم کردیم ک��ه توقع 
 داشتیم قهرمان ش��ود؟در همه این سال ها

 نتوانس��ته ایم به فینال برس��یم حاال انتظار 
داریم ک��ی روش بیای��د معجزه کن��د و ما 

را به قهرمانی برس��اند؟وقتی ه��م با مربی 
ایرانی و هم خارجی می بازیم یعنی فوتبال 
مان ایراد دارد ن��ه اینکه مرب��ی خارجی را 

باید قربان��ی کنی��م.  تصور کنی��د پول در 
حساب بانکی مان نیس��ت اما انتظار داریم 
در قرعه کشی بانک برنده ش��ویم.اگر فقط 
س��رمربی تعیین کننده اس��ت پس برویم 
بزرگ تر از کی روش را بیاوری��م تا قهرمان 
جام جهانی شویم. ش��وماخر راننده خوبی 
اس��ت اما اگر پشت ماش��ینی که ایراد فنی 
 دارد بنش��یند پی��چ اول نه پی��چ دوم چپ

 می کند.«
دایی در خص��وص انتق��ادات برخی مربیان 
داخلی از کی روشو پاسخگویی او گفت:»من 
مس��وول اظه��ارات دیگ��ران نیس��تم و هر 
کس م��ی تواند نظ��رش را بگوی��د و مردم 
 هم قضاوت م��ی کنند.فقط ی��ک اعتقادی

 دارم. 
به هم زدن فضای فوتبال و تخریب تیم ملی 
به نفع هیچکس نیست و ما همه در یک قایق 
نشس��ته ایم و پارو می زنیم.ای��رادی ندارد 
 اگر کس��ی به کی روش انتقادی دارد مطرح

 کند.
فق��ط ن��وع بی��ان مه��م است.کس��ی که 
س��رمربی رئال مادرید و پرتغال بوده حتما 
چیزی در چنت��ه دارد که ب��ه آن عناوین و 

جایگاه رس��یده و گرنه کس��ی که دانش و 
صالحی��ت الزم را نداش��ته باش��د را اجازه 
 نمی دهند از پشت فنس هم تمریناتشان را

 ببیند.
حداق��ل این را دیگ��ر نمی ت��وان نفی کرد.

یک روز خودم��ان هم این ط��رف میز قرار 
 م��ی گیریم و با همی��ن مت��ر و معیارها نقد 

می شویم.«
 او در مورداینکه کی روش بماند یا نه گفت:

» این را باید تصمیم گیرندگان بگویند اما به 
نظر شخصی من اگر قرار است کی روش برود 
و فرد ضعیف تری بیاید این یعنی خودکشی 
بین المللی در فوتبال.انسجام و وحدتی که 
در تیم بود محصول هنر کی روش اس��ت و 
باید آن را س��تود.نقش کی روش در این امر 

انکار ناپذیر است.
جمعی��ت  وقت��ی 

 استقبال کننده از تیم ملی به اصطالح بازنده 
از میزان تماش��اگر اغلب ب��ازی های لیگ 

بیشتر است باید در خلوت خودمان دودوتا 
چهارتا کنیم و دلیلش را پیدا کنیم. همدلی 
تیم ملی مثال زدنی ب��ود و جوانان به خوبی 

خود را تحمیل کردند.
من به همه بازیکنان تیم مل��ی و کادر فنی 
و س��ایر اعضا خسته نباش��ید می گویم.می 
دانم همه تالشش��ان را کردند و این خیلی 

مهم است.
اگر م��ردم ب��ه اس��تقبال آنه��ا رفتن��د به 
خاط��ر همی��ن ت��الش و همدل��ی ب��ود.

برن��ده ش��دن ب��ه معن��ای رس��یدن توپ 
معن��ای نیس��ت  حری��ف  دروازه   ب��ه 

 واقع��ی اش رس��اندن خ��ودت ب��ه دروازه 
 دل های مردم اس��ت.فوتبال ب��رد و باخت

 دارد.
یک روز درضربات پنالتی توپ به دیرک می 
خورد، یک روز داور اشتباه می کند اما در هر 
حال نمی ش��ود در امروز متوقف شد و باید 

جلوتر رفت و آینده را دید.
کی روش ابقا شد  

اگرچه برخ��ي جریان ه��اي مافیایي تالش 
کردن��د ب��ا برجسته س��ازي آم��ار و ارقام، 
پیروزي هاي 3 گانه تیم ملي مقابل امارات، 

قطر و بحرین را زیر س��وال ببرن��د اما مردم 
حتي پس از شکست ناجوانمردانه تیم ملي 
برابر عراق نیز از کارلوس کی روش و تیمش 
حمایت کردند. مردم به استقبال کی روش 
و س��ربازانش رفتن��د تا نش��ان دهند وقتي 
با تمام وجود ت��الش صادقان��ه کادر فني و 
بازیکنان تیم مل��ي را درک کردن��د، دیگر 

نتیجه براي شان اهمیت ندارد. 
دیروز وقتي کارلوس کی روش به دیدار علي 
کفاشیان رفت تا پیرامون تمدید قراردادش با 
رییس فدراسیون فوتبال صحبت کند، هنوز 
نیم س��اعتي از این جلسه نگذش��ته بود که 
یکي از نزدیکان کی روش به 2، 3 ملي پوش 
که نگران وضعیت تیم ملي و آینده این تیم 
بودند، پیامک زد؛ خیال تان راحت، کی روش 
مي ماند... این ملي پوش��ان هم که به شدت 
از ش��نیدن خبر ابقاي کی روش خوشحال 
بودند، همین پیامک را براي سایر همبازیان 

خود فوروارد کردند.
 ملي پوش��اني ک��ه ب��ا ک��ی روش کار 
کرده ان��د، اعتق��اد دارن��د ای��ن مرب��ي 
 بهتری��ن گزین��ه ب��راي هدایت تی��م ملي

 است.

کی روش ابقا شد

دایی:تیم کی روش فاتح قلب های مردم شد

ویلیامز به ایران نمی آید
در حالی که کنفدراس��یون فوتبال 
آسیا اعالم کرده بود »بنجامین جان 
ویلیامز« داور بین المللی استرالیا 
 به همراه دو هموطن دیگر خود به 
نام ه��ای »متیو ج��ان« و »پائول 
آدام« برای قضاوت دیدار تیم های 
فوالد ایران و الهالل عربستان راهی 
اهواز خواهند شد، در نامه ای جدید 
از سوی AFC اعالم شده که از حضور افراد نامبرده برای حضور در 
این دیدار صرف نظر شده است.این تغییر در حالی صورت می گیرد 
که در نامه ارسالی از س��وی AFC به دالیل این تصمیم گیری هیچ 
اشاره ای نشده و تنها عنوان »انتصاب مجدد و خروج مقامات داوری 
از دیدار شماره 6 گروه C رقابت های جام قهرمانان آسیا« در آن ذکر 
شده اس��ت. ویلیامز که تاکنون در رقابت های بین المللی بسیاری از 
جمله مقدماتی جام جهانی، بازی های آسیایی 2010، جام ملت های 
آس��یا 2011 و جام ملت های آسیا 2015 س��وت زده است، پس از 
قضاوت اخیرش در دیدار ایران و عراق مورد انتقاد برخی از هواداران 
تیم ملی ایران ق��رار گرفته بود و به احتمال زیاد این حواش��ی باعث 
تجدید نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در این مورد شده است. تیم های 
فوالد ایران و الهالل عربستان در روز سه شنبه مورخ 26 اسفند 1393 

در استادیوم غدیر اهواز مقابل هم قرار می گیرند. 

فیگو نامزد ریاست فیفا شد
ستاره پیشین تیم های بارسلونا و 
رئال مادرید کاندیدای ریاس��ت 

فیفا شد.
لویی��ز فیگ��و س��تاره پرتغالی و 
جنجالی سال های نه چندان دور 
تیم های بارسلونا و رئال مادرید 
برای ریاست فیفا با سپ پالتر به 
رقابت می پردازد. سپ پالتر بعد 
از 16 سال ریاس��ت فیفا برای پنجمین بار پیاپی کاندیدای ریاست 

فیفا شده است.
فیگو در دوره بعدی انتخابات ریاست فیفا عالوه بر سپ التر، رقبایی 
مانند ژرومه ش��امپانیه، نایب رییس اس��بق فیفا، علی بن حس��ین 
از قطر، دیوید ژینوال و میش��ل فن پراگ دارد. از ش��روط صالحیت 
برای کاندیداتوری در انتخابات فیفا، داش��تن نقشی فعال در یکی از 
فدراسیون های فوتبال به مدت 2 تا 5 سال و همچنین برخورداری از 

حمایت حداقل 5 فدراسیون عضو فیفا است.

ثبت اولین شکست تیم والیبال 
ذوب آهن

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان 
پس از گذشت چهارده هفته از 
لیگ دس��ته یک والیبال طعم 

اولین شکست را چشید.
هفته چهاردهم لیگ دسته یک 
والیبال کش��ور برگزار شد. در 
مهم ترین دیدار گروه یک، تیم 
که پیش از مص��اف با مقاومت 
فرمانداری مهاباد صدرنش��ین ب��ود، در این مس��ابقه 3 بر صفر 
شکس��ت خورد تا جای خود را به کاله جوان بدهد که با همین 

نتیجه از سد شهرداری جوان ارومیه گذشت.
اما در گروه دو، ذوب آهن در زمین مناط��ق نفت خیز جنوب با 
نتیجه 3 بر 2 شکست خورد تا بعد از چهارده هفته اولین شکست 
خود را تجربه کند. البته این بهترین فرصت برای پیشگامان شفق 
اردکان برای صعود به صدر جدول بود. پیش��گامان با شکس��ت 
3 بر صفر پتروش��یمی مارون ماهش��هر 31 امتیازی شد و جای 

سبزپوشان را گرفت.
در یک��ی دیگ��ر از مس��ابقات ای��ن گ��روه، پدافن��د هوای��ی 
اصفهان موفق به شکس��ت 3 بر صفر گل گهر س��یرجان ش��د 
 و از رده هفت��م ج��دول رده بن��دی ب��ه رده شش��م صع��ود 

کرد.

روی خط ورزش فریدن
22برنامه اجرایی اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان فریدن ویژه ایام ا... دهه 

فجر
مسابقات بومی محلی  

روس��تاهای   93 /11 /30
خویگان،نهرخلج و اسکندری

برگزاری مس��ابقات پ��رورش اندام  
10/11/93 سالن ورزشی سپاه

برگزاری مسابقات فوتس��ال  کارمندان ادارات 20/11/93-11/11/93 
سالن کوثر

جشنواره پرواز بادبادک ها 12/11/93زمین چمن ورزشگاه
برگزاری مسابقات دارت 12/11/93 سالن شهیدسعیدی

برگزاری مسابقات شنا 14/11/93 استخرفجر
برگزاری مسابقات چهارجانبه والیبال)بانوان( 14/11- 15/11/93 سالن 

شهیدسعیدی
برگزاری مسابقات دوچرخه سواری 16/11/93 داران

برگزاری همایش رزمی کاران 16/11/93 سالن تختی شهدای شهر داران
برگزاری کوهگشت خانوادگی 17/11/93 داران

برگزاری همایش پیاده روی ازروستا تا روستا 17/11/93 روستای خویگان
برگزاری مسابقات اسکیت)بانوان( 16/11/93 سالن شهید سعیدی

برگزاری مسابقات مچ اندازی 17/11/937 سالن شهید سعیدی
برگزاری مس��ابقات آمادگی جس��مانی بانوان 18/11/93 سالن شهید 

سعیدی
برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک 21/11/93 سالن کوثر

برگزاری مسابقات طناب کشی 21/11/93 سالن کوثر
برگزاری مسابقات شطرنج 23/11/93 سالن تختی
شرکت ورزشکاران در راهپیمایی 22/11/93داران

برگزاری همایش ژیمناستیک 23/11/93 سالن تختی
برگزاری مسابقات کشتی رده های مختلف سنی 24/11/93 سالن تختی
برگزاری مسابقات تکواندو رده های مختلف سنی 24/11/93 سالن کوثر
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من به همه بازیکنان تیم ملی و 
کادر فنی و سایر اعضا خسته 
نباش�ید م�ی گویم.م�ی دانم 
همه تالششان را کردند و این 
خیلی مهم اس�ت.اگر مردم به 
اس�تقبال آنها رفتند به خاطر 

همین تالش و همدلی بود
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اخبار کوتاه یادداشتیادداشت شهرداری » رودشت« شهرستان لردگان فعال شد
فعالیت شهرداری »رودشت« شهرستان لردگان در این شهرستان آغاز شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: براساس 
مصوبه هیات وزیران،چهار شهرداری »صمصامی، رودشت، بازفت و هارونی«به 

جمع شهرداری های استان افزوده شد.

7

سرپرست تیم اجرایی »جایکا« در چهارمحال و بختیاری گفت: 
پروژه جایکا در چهارمحال و بختیاری تا پایان سال 94 تکمیل 
می  شود.جایکا نام یک سازمان مستقل بین المللی در ژاپن است 
که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال 

توسعه کمک می کند.
 سرپرست تیم اجرایی سازمان جایکا س��ی ایچی میشیما در 

نشست  هم اندیشی و انتقال تجارب پیرامون دستورالعمل پروژه 
مدیریت مش��ارکتی جنگل و مرتع در چهارمحال و بختیاری 
گفت: منطقه بازفت در استان چهارمحال و بختیاری منطقه ای 
جنگلی اس��ت که از نظر کوهستانی بودن مش��ابه کشور ژاپن 
اس��ت.وی ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه توسعه ظرفیت 
اداره مناب��ع طبیع��ی در زمینه مدیریت مش��ارکتی جنگل و 

مرتع بوده ک��ه تبیین اداره کل منابع طبیع��ی، ترقی وضعیت 
احیای CD اس��تراتژی توس��عه ظرفیت جن��گل و مرتع در 
روس��تاهای هدف، معرفی منابع درآم��د جایگزین به منظور 
حفاظت از جن��گل و مرتع در روس��تاهای ه��دف و تدوین و 
اجرای طرح توس��عه ظرفیت کارشناس��ی اداره کل با در نظر 
 گرفتن مدیری��ت مش��ارکتی مهم ترین خروج��ی این طرح

 است.
سرپرس��ت تیم اجرایی جایکا تصریح کرد: در این پروژه جلب 
مش��ارکت مردم محل بس��یار مهم ب��وده و ما س��عی کردیم 
مناطق��ی را انتخاب کنیم که مردم مش��ارکت خوبی داش��ته 
باشند و در این راس��تا پنج روستای گزس��تان، تبرک سفلی، 
مازه رشته، دورک س��فلی، طارم و رباط کوه را انتخاب کردیم.

وی اجرای این برنامه را پنج ساله دانست و گفت: برای اجرای 
 آن در س��ال اول برنامه ری��زی و ایجاد توافق ص��ورت گرفته

 است.
میشیما خاطرنشان کرد: برنامه های سال های بعد را تهیه برنامه 
اجرایی و اجرای برنامه، ادامه اجرا و ارزیابی میان دوره ای، تداوم 
اجرا و اجرا و ارزیابی پایانی عنوان کرد و ادامه داد: برای اینکه این 
طرح مثمر ثمر باشد باید به تداوم فعالیت ها توجه ویژه ای شود.

وی افزود: برنامه ریزی طرح بگونه ای است که بتواند در آینده هم 
توسط مردم ایران اجرا شود.میشیما ادامه داد: دولت ژاپن ساالنه 
100 هزار دالر برای این طرح هزینه می کند و طرح تا پایان سال 

94 به اتمام می رسد.

رییس س��تاد دهه فجر چهارمح��ال و بختی��اری از برگزاری 
راهپیمایی روز 22 بهمن در 234 نقطه این استان خبر داد.

 علی گرجی در نشست ستاد دهه فجر اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: تبیین و برجسته س��ازی کارآمدی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران در عرصه های مختلف نیازمند 
معرفی دستاوردهای ش��گرف انقالب اس��المی با استفاده از 

ظرفیت ها و ذوق هنری جوانان عملی می شود.
وی بزرگداشت ایّام اهلل دهه فجر را موجب تقویت همبستگی، 
وحدت و وفاق ملی برش��مرد و تصریح کرد: فعالیت های دهه 
مبارک فجر باید با تش��کیل س��تادهای حقیقی در مساجد، 
انجمن ها و سایر تشکل های مردمی به نقطه مطلوب خود برسد.

رییس ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل 

کمیته 19 بهمن در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: 
اعالم حمایت و بیع��ت جمعی از بختیاری های غیور اس��تان 
با ام��ام خمین��ی)ره( در 19 بهمن، نقطه عطف��ی در کارنامه 
درخشان افتخارات این استان اس��ت که امسال برنامه ریزی 
ویژه ای برای بزرگداش��ت این روز و تبیین ابع��اد مهم آن در 
اس��تان و معرفی بیشتر آن صورت گرفته اس��ت.این مسوول 
متذکر ش��د: برای تبیین آرمان ها و مبانی انقالب اسالمی در 
تداوم برنامه سال گذشته، امسال نیز  به مدت 10 روز از محضر 
پیشکسوت و گنجینه انقالب اسالمی جناب آقای محمدمهدی 
عبدخدایی بهره  خواهیم برد.گرجی از 12 بهمن ماه به عنوان 
پایانی بر حکومت ستمشاهی و آغازی بر روند پیروزی انقالب 
اس��المی یاد کرد و گفت: ویژه مراس��م این روز در 372 نقطه 

اس��تان چهارمحال و بختیاری با حضور خیل عظیم عاشقان 
و عالقمندان به انقالب اس��المی همراه ب��ا برنامه های خاص 
مانند رژه موتوری و حمل 36 مش��عل توس��ط ورزش��کاران 
برگزار خواهد شد.وی  اظهار داش��ت: مراسم میهمانی الله ها 
همزمان با سراسر کش��ور در روز 16 بهمن ماه در 283 گلزار 
شهدای سراسر این استان پیش بینی شده است.گرجی، اوج 
عظمت و ش��کوه دهه فجر را راهپیمایی 22 بهمن ماه دانست 
و خاطرنشان کرد: به فضل  الهی این راهپیمایی در 234 نقطه 
استان چهارمحال و بختیاری به صورت متمرکز برگزار می شود.

وی  در پایان تشریح کرد: یک هزار و 700 ستاد شهری، بخشی، 
 روستایی و آموزشگاهی با 8 هزار و 584 کمیته اجرایی مسوول 

برنامه ریزی 4 هزار عنوان برنامه در دهه مبارک فجر است.

سرپرست تیم اجرایی  سازمان توسعه ای ژاپن خبر داد: 

رییس ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری خبر داد:

برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در 234 نقطه  استان 

تکمیل پروژه جایکا چهارمحال و بختیاری تا پایان سال 94 
کلنگ زنی نمایشگاه دایمی 
محصوالت تولیدی بانوان 

استاندار چهارمحال و بختیاری از کلنگ زنی نمایشگاه 
دایمی محصوالت تولیدی بانوان اس��تان همزمان با 

دهه فجر خبر داد.
قاسم سلیمانی با اش��اره به برنامه های ویژه دهه فجر 
انقالب اسالمی سال های گذش��ته این استان اظهار 
داشت: همزمان با دهه فجر امس��ال ویژه برنامه های 

این استان از شبکه 3 به مدت 2شب پخش می شود.
وی اج��رای عص��ر ش��عر، برپای��ی نمایش��گاه آب، 
برگزاری جنگ ش��ادی، کلنگ زنی نمایشگاه دایمی 
از محص��والت تولی��دی بان��وان اس��تان را از دیگ��ر 
برنامه های ای��ن دهه عنوان کرد و اف��زود: همزمان با 
افتت��اح پروژه ها عملک��رد و خدمات دول��ت به مردم 
اطالع رسانی می شود.استاندار چهارمحال و بختیاری 
از شهرداری و شورای شهر شهرکرد و سازمان اوقاف 
و امور خیریه خواس��ت تا مجتمع ناتمام امامزادگان 
دو خاتون )س( ش��هرکرد تکمیل و س��اختمان های 
خیابان ملت برای تعریض ای��ن خیابان تا قبل از دهه 
فجر تخریب شود.سلیمانی با اش��اره به اینکه صدور 
انقالب فرهنگی همان انفجار نور بود و شعار ایرانیان 
بر اساس آموزه های دینی و عدالت بوده است، خواستار 
اطالع رسانی دس��تاوردهای نظام به مردم شد.وی با 
بیان به اینکه مس��تکبران عالوه ب��ر حمالت نظامی 
حمالت فرهنگی را در کشور ش��روع کرده اند، افزود: 
همانگونه که کش��ور م��ا در برابر فتنه های گذش��ته 
دش��من مقاومت کرده در برابر حمالت فرهنگی نیز 
پایدار است.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تشدید 
تحریم ها در کش��ور را از اهداف دیگر دش��من عنوان 
کرد و بیان کرد: دین و ش��ریعت در برابر بی عدالتی، 
ظلم و استکبار می ایستد و با بی دینی و با جنگ های 
فرهنگی و نظامی مبارزه می کند.سلیمانی با اشاره به 
اینکه دنیا از حکومت اس��المی می ترسد خاطرنشان 
کرد: م��ردم ارزش انس��جام و وحدت کشورش��ان را 
بدانند و فرهنگ دینی را در دنیا رواج دهد.وی دیدار 
از خانواده ش��هدا و ایثارگران را از مهم ترین برنامه ها 
در دهه فجر عنوان کرد و ادام��ه داد: پیروزی انقالب 
اسالمی به دلیل وجود ش��هدا و ایثارگران بوده باید از 

خانواده آنها دلجویی شود.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از مردم اس��تان 
خواس��تار ش��رکت در راهپیمایی 22 بهمن ش��د و 
گفت: یک حرکت عظی��م در راهپیمایی یوم اهلل 22 
 بهمن س��بب باطل ش��دن نقشه های ش��وم دشمن 

می شود.

قیمت آرد آزاد در چهارمحال و بختیاری 
اعالم شد

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: نرخ قیمت آرد آزاد در این استان تعیین شد.

 حسن شمس��ی پور دهکردی در نشس��ت ش��ورای آرد و نان استان 
چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: براس��اس معیارهای علمی، نرخ 

قیمت آزاد آرد در این استان محاسبه و تعیین شد.
وی گفت: طبق محاس��به علمی صورت گرفته از سوی کارشناسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری، قیمت 
هر کیسه آرد آزاد با سبوس هفت درصد، 520 هزار ریال تعیین شده 
است.شمسی پور دهکردی تأکید کرد: کارشناسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری، قیمت هر کیسه آرد 
آزاد با سبوس 12 درصد را 530 هزار ریال محاسبه و تعیین کرده اند.

 دانشگاه دندانپزشکی  استان 
 دانشجو می پذیرد

 رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اش��اره به اینکه مقدمات 
راه اندازی دانشگاه دندانپزشکی در چهارمحال و بختیاری فراهم شده 
 است، گفت: دانشگاه دندانپزش��کی این استان از سال آینده دانشجو

 می پذیرد. مرتضی هاشم زاده با اش��اره به اینکه  مقدمات راه اندازی 
دانشگاه دندانپزش��کی در چهارمحال و بختیاری فراهم شده است، 
اظهار داشت: دانشکده دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری با حداقل 
 ظرفیت 20 نفر از مهر س��ال آینده ش��روع به کار می کند و دانشجو

 می پذیرد.وی عنوان کرد: دانشجویان دندانپزشکی برای اولین بار در 
اس��تان تربیت و آموزش داده می ش��وند و در نقاط مختلف کشور به 

سالمت مردم خدمت خواهند کرد.

 طرح توسعه مناطق روستایی 
اجرا می شود

مدیرکل امور روستایی و عشایر اس��تانداری چهارمحال و بختیاری 
از اجرای طرح توس��عه روستاهای اس��تان در نیمه نخست سال 94 

خبر داد.
ملک محمد محمودیان با اشاره به اجرای این طرح از سال 94 اظهار 

داشت: مطالعات مقدماتی این طرح در دست پیگیری قرار دارد.
وی زمینه های اجرای این طرح را رفع مشکالت اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب خدماتی به روستاییان 

عنوان کرد.
مدیرکل امور روستایی و عشایر استانداری چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه اعتبارات اختصاص داده شده به روستاییان امسال 3 برابر 
شده اس��ت، بیان کرد: از محل اعتبارات بودجه امسال تا پایان سال 
جاری 83 دستگاه ماش��ین آالت عمرانی و خدماتی برای جمع آوری 

پسماند و ارتقا بهداشت عمومی روستاها خریداری می شود.
محمودیان از کم��ک 4 میلیارد ریالی دهیاری ها و مش��ارکت مردم 
در زمینه بهس��ازی راه ها خبر داد و گفت: آسفالت و بهسازی راه های 

تعدادی از روستاهای اولویت دار استان سال آینده انجام می شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع  بایگانی:226/93  شماره   93/08/22-414 دادنامه:  شماره   11/112
به نشانی  امیرشفیعی  اکبر  آقای  اردستان خواهان:  اختالف  شعبه دوم شورای حل 
 زواره – خ امام – جنب پل راه آهن – بن بست شفیعی خواندگان: 1- حسن هادی پور

ناصر  آقای   -2 یاس  امالک   – شهید  بنیاد  جنب   – امام  خ   – اردستان  نشانی  به 
با  شورا  قاضی  سند  انتقال  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  کهل  بنه  سالطینی 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  محترم  اعضاء  نظریه  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای  با استعانت  و 
آقایان  طرفیت  به  امیرشفیعی  اکبر  آقای  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در  شورا: 
ناصر سالطینی و حسن هادی پور به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سند 
شماره  به  ویتارا  گرند  سوزوکی  سواری  خودرو  دستگاه  یک  دانگ  شش  مالکیت 
با  شعبه  این  ریال   50/000/000 به  مقوم  دادرسی  هزینه  و   G20A58617 موتور 
عنایت به محتویات پرونده رونوشت مصدق قولنامه مورخه 91/5/1 بین خواهان و 
خوانده  مالکیت  پیرامون  اردستان  راهور  از  استعالم  جوابیه   – دوم  ردیف  خوانده 
ردیف اول و عدم حضور خواندگان جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ قانونی 
 220 ماده  و  ق.آ.د.م  198و519  مواد  به  مستنداً  دانسته  محرز  را  خواهان  دعوی 
اتومبیل فوق و پرداخت مبلغ  انتقال سند رسمی  به  ق.م خوانده ردیف اول را ملزم 
ردیف  خوانده  به  نسبت  و  محکوم  خواهان  در حق  دادرسی  هزینه  ریال   200/000
دوم به لحاظ عدم توجه موضوع مستنداً به ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان 
پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی  محکومیت  پیرامون  رای صادره  می نماید  را صادر 
دعوی  رد  خصوص  در  نیز  و  آن  از  پس  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از 
دادگاه  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  حضوری  صادره  رای 
حل  شورای  دوم  شعبه  قاضی  کبیری  است.م الف:481  اردستان  حقوقی  عمومی 

اردستان  اختالف 
ابالغ رای 

11/129 کالسه پرونده: 93-1128 شماره دادنامه: 1856-93/8/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: پروانه اکبری – حدیث کاظمی به 
پ8)کوچه مهناز( خوانده: حسنعلی  اول خ بعثت –  اتوبان کاوه –  نشانی اصفهان – 
ارجاع  از  پس  گردشکار:  نفقه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  کاظمی 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء  مشورتی 
پروانه  خانم  خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید:  رای  صدور 
مستمر  نفقه  مطالبه  خواسته  به  کاظمی  حسنعلی  آقای  خوانده  طرفیت  به  اکبری 
جلب  با  مشترک  فرزند  آتی  و  مستمر  نفقه  و   92/8/2 تاریخ  از  معوقه  و  آتی  و 
رابطه  ابرازی  مدارک  بررسی  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  کارشناس  نظر 
زوجیت فیمابین طرفین و نسبت پدر و فرزندی محرز می باشد با توجه به خواسته 
قانونی  ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  و   93/7/2 تنظیمی مورخ  خواهان و صورتجلسه 
دعوی  شورا  نیاورده  عمل  به  موثری  دفاع  و  نشده  حاضر  جلسه  در  آگهی(  )نشر 
-1204-1111-1107-1206-1106 مواد  استناد  به  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه 
پرونده  در  مضبوط  کارشناس  نظر  وفق  ق.آ.د.م   519-515 مادتین  و  ق.م   1199
از  نفقه  بابت  تومان  هزار  هشت  و  سی  و  چهارمیلیون  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده 
تومان  هزار  و سی  مبلغ سیصد  ماهیانه   93/9/1 از  و   93/8/30 الی   92/8/2 تاریخ 
نفقه فرزند مشترک حدیث کاظمی  بابت  احراز نشوز زوجه و  تا  به صورت مستمر 
از  و  تومان  هزار  مبلغ ششصد   93/8/30 الی   93/5/20 دادخواست  تقویم  تاریخ  از 
سی  مبلغ  و  مستمر  صورت  به  ماهیانه  تومان  هزار  هشتاد  و  یکصد  مبلغ   93/9/1
نماید  پرداخت  خواهان  حق  در  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزینه  تومان  هزار  هفت  و 
رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و پس از آن 
 بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:29653 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/23-914 دادنامه:  شماره   222/93 پرونده:  کالسه   11/130
 – زیار  باغ  نشانی  غفوری  اکبر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   17 شعبه 
خواسته:  مجهول المکان  فعاًل  نشانی  رضائی  علی  خوانده:  زیار  باغ  انتهای  پالک9- 

و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه 
رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی 
در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
خصوص دعوی آقای اکبر غفوری به طرفیت آقای علی رضائی به خواسته مطالبه 
دادرسی  خسارات  هزینه  همراه  به  وارده  خسارات  بابت  ریال   5/500/000 مبلغ 
سانحه  اثر  در  مدعیست  ابرازی  مستندات  به  استناد  با  خواهان  که  توضیح  این  با 
به  خوانده  اتومبیل  با  177ل66ایران13  شماره  به  وی  اتومبیل  بین  که  تصادف 
شماره 343هـ72ایران13 در تاریخ 92/10/28 رخ داده و وفق نظریه کارشناس فنی 
تصادفات پلیس راهور خوانده مقصر حادثه تصادف شناخته شده است و به همین 
مقصر  غیر  اتومبیل  به  وارده  میزان خسارات  دادگستری  کارشناس رسمی  واسطه 
متعلق به خواهان را به میزان 9/250/000 ریال برآورد نموده است و خواهان در 
مطالبه  و  است  داده  افزایش  فوق  میزان  به  را  خود  خواسته  دادرسی  اول  جلسه 
و  دادرسی  کارشناس  دستمزد  هزینه  کارشناسی  نظریه  شرح  به  وارده  خسارات 
وقت  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  دیگر  سوی  از  است  نموده  هم  را  آگهی  نشر 
تکذیب  انکار و  از  نیافته و الیحه ای که حکایت  رسیدگی در جلسه دادرسی حضور 
شورا  لذا  است  نیاورده  عمل  به  هم  دفاعی  و  ننموده  تقدیم  باشد  مطروحه  دعوی 
کارشناسی  نظریه  بر  مشتمل  خواهان  استنادات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پلیس راهور و رسمی دادگستری دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و 
مستنداً به مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
میلیون و دویست  )نه  ریال   9/250/000 مبلغ  پرداخت  به  را  دادرسی مدنی خوانده 
و پنجاه هزار ریال( بابت خسارات وارده به اتومبیل خواهان وفق نظریه کارشناس 
رسمی و مبلغ یک میلیون ریال هزینه کارشناسی و همچنین هزینه های نشر آگهی تا 
اجرای کامل حکم و مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
رای  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  لغایت   93/2/31 تاریخ  از  تادیه 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه 

می باشد.م الف:29659 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/131 کالسه پرونده: 93-674 شماره دادنامه: 983-93/10/23 مرجع رسیدگی: 
نشانی  پور  شوری  دره  منیره  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   17 شعبه 
 – کاوه  خ   – میدان شهدا  عبائیان نشانی  نگین  حافظ جنوبی خوانده:   – شاهین شهر 
کوچه شهید اسدالهی – پالک12 خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
نظریه مشورتی  اخذ  قانونی و  به کالسه فوق و طی تشریفات  ثبت آن  این شعبه و 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
به  پور  شوری  دره  منیره  خانم  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید. 
افت  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عبائیان  نگین  خانم  طرفیت 
خواهان  که  توضیح  این  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  و  هزینه  و  اتومبیل 
627ل82ایران43  شماره  اتومبیل  مالک  مدعیست  ابرازی  مستندات  به  استناد  با 
523ج66ایران53  شماره  به  خوانده  اتومبیل  با  تصادف  حادثه  اثر  در  که  می باشد 
است  داده  تشخیص  حادثه  مقصر  را  خوانده  راهور  پلیس  و  شده  خسارت  دچار 
علیهذا مطالبه افت اتومبیل خود را وفق نظریه کارشناسی نموده است از سوی دیگر 
خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی 
تقدیم  باشد  تکذیب دعوی مطروحه  و  انکار  از  که حکایت  و الیحه ای  نیافته  حضور 
ننموده و دفاعی به عمل نیاورده است علیهذا شورا با توجه به محتویات پرونده و 
نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و همچنین نظریه کارشناسی که حکایت از تقصیر 
خوانده در تصادف و افت قیمت اتومبیل دارد دعوی مطروحه را محمول به صحت 
تشخیص و مستنداً به مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519و521 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت افت 
و  میلیون  یک  مبلغ  و  کش  یدک  هزینه  ریال  هزار  چهارصد  مبلغ  و  اتومبیل  قیمت 
پانصد هزار ریال هزینه دستمزد کارشناس و مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/7/19 لغایت اجرای کامل حکم 
اجرای کامل حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای  تا  و هزینه های نشر آگهی 
همین شعبه  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  20 روز پس  و ظرف  غیابی  صادره 

می باشد.م الف:29661 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

حصر وراثت
شرح  به   1271484129 شماره  شناسنامه  دارای  شفیعی  سپهر  آقای   11/132
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  5442/93ح10  به کالسۀ  دادخواست 
 4396 بشناسنامه  شفیعی  احمدرضا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/9/30 تاریخ  در 
2- سحر  )فرزند(   1271484129 به:1- سپهر شفیعی ش.ش  است  مرحوم منحصر 
شفیعی ش.ش 1270243561 )فرزند( 3- زهره معمار ش.ش 107 )همسر(. اینک با 
هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:29715  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1976 شماره  شناسنامه  دارای  نصرآبادی  نصری  یدا...  آقای   11/133
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  5437/93ح10  به کالسۀ  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر نصری نصرآبادی بشناسنامه 935 
در تاریخ 93/6/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 -2 )فرزند(   1976 ش.ش  نصرآبادی  نصری  یدا...  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
نصرا... نصری نصرآبادی ش.ش 72 )فرزند( 3- علیرضا نصری نصرآبادی ش.ش 
عبدالکریم   -5 )فرزند(   2050 ش.ش  نصرآبادی  نصری  سکینه   -4 )فرزند(   2049
نصری ش.ش 2092 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
تقدیم دارد واال گواهی صادر  تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  از  او باشد 

خواهد شد. م الف:29716 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1308 شماره  شناسنامه  دارای  موسوی  سادات  سعیده  خانم   11/134
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5436/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
 10 بشناسنامه  شیروانی  حسین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    93/6/14 تاریخ  در 
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سعیده سادات موسوی ش.ش 1308 )همسر( 
ابوالفضل شیروانی ش.ش   -3 )فرزند(   1274615968 مرضیه شیروانی ش.ش   -2
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1272171752
نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک 
تقدیم دارد واال گواهی صادر  تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  از  او باشد 

خواهد شد. م الف:29717 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   9939 شماره  شناسنامه  دارای  غمیشی  اید  محمدی  فاطمه  خانم   11/135
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  5432/93ح10  به کالسۀ  دادخواست 
بشناسنامه  غمیشی  آید  محمدی  علیقلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/6/7 تاریخ  در   3
 21663 ش.ش  آبادی  نجف  نعمتی  محترم  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم 
آید  فریبا محمدی   -3 )فرزند(   9939 آید غمیشی ش.ش  فاطمه محمدی   -2 )همسر( 
غمیشی ش.ش 1016 )فرزند( 4- حسین محمدی آید غمیشی ش.ش 13551 )فرزند( 
5- شهین محمدی آید غمیشی ش.ش 1 )فرزند( 6- شهال محمدی آید غمیشی ش.ش 
7 )فرزند( 7- سجاد محمدی آید غمیشی ش.ش 2893 )فرزند( 8- حجت ا... محمدی 
آید غمیشی ش.ش 3670 )فرزند( 9- محمد محمدی آید غمیشی ش.ش 814 )فرزند(. 
می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29718 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

با وکالت مجتبی نیک دوستی دارای شناسنامه شماره  11/136 خانم مریم محمدی 
4578 به شرح دادخواست به کالسۀ 5429/93ح10 از این شورا درخواست گواهی 
احمدی  خان  سهیال  خانم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 

گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ92/11/24  در   2198 بشناسنامه 
ش.ش  محمدی  مریم  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه 
احمدی  خان  افراسیاب   -3 )مادر(   510 ش.ش  یوسفیان  عزت   -2 )فرزند(   4578
ش.ش 44 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29719 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/137 خانم بتول بهرام وند دارای شناسنامه شماره 25889 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5428/93ح10  کالسۀ  به 
 93/3/2 تاریخ  310 در  چنین توضیح داده که شادروان عباس قضاوی بشناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- بتول بهرام وند ش.ش 25889 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:29720  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اصفهان  اختالف 
حصر وراثت

شرح  به   773 شماره  شناسنامه  دارای  بابادی  اسماعیلی  نصرت  خانم   11/138
وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  5427/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  بابادی  اسمعیلی  ا...  عزت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/9/17 تاریخ  در   108
 3328 ش.ش  بابادی  اسمعیلی  فریدون  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن 
بابادی  3- بهمن اسمعیلی  )فرزند(   3250 بابادی ش.ش  بهرام اسمعیلی   -2 )فرزند( 
کبری   -5 )فرزند(   235 ش.ش  بابادی  اسمعیلی  سیامک   -4 )فرزند(   101 ش.ش 
اسمعیلی بابادی ش.ش 259 )فرزند( 6- ناهید اسمعیلی بابادی ش.ش 605 )فرزند( 
بابادی  اسمعیلی  سیمین   -8 )فرزند(   773 ش.ش  بابادی  اسمعیلی  نصرت   -7
اینک  )فرزند(.   1645 ش.ش  بابادی  اسمعیلی  معصومه   -9 )فرزند(   2302 ش.ش 
تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
م الف:29721  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   22 شماره  شناسنامه  دارای  احمدیان  مهسا  خانم   11/139
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  5426/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان ثریا کریمی بشناسنامه 668 در تاریخ 93/9/16 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
)فرزند(   22 احمدیان ش.ش  مهسا   -2 )فرزند(   660 احمدیان ش.ش   ذیل:1- شادی 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   20 ش.ش  احمدیان  مصطفی   -3
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:29722  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اصفهان  اختالف 
حصر وراثت

شرح  به   807 شماره  شناسنامه  دارای  قاسموند  قاسمی  خیرگرد  آقای   11/140
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  5421/93ح10  به کالسۀ  دادخواست 
بشناسنامه  قاسموند  قاسمی  که شادروان محمدحسین  داده  توضیح  و چنین  نموده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن   85/9/4 248 در تاریخ 
)مادر(   807 ش.ش  قاسموند  قاسمی  زیور  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )پدر(.   807 ش.ش  قاسموند  قاسمی  خیرگرد   -2
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:29723  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اصفهان اختالف 
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کازو هی��رای، مدیرعام��ل س��ونی اذعان کرد ک��ه تجارت 
تلفن هم��راه و تلویزیون های س��ونی ه��ر دو نیازمند یک 
بازبینی جدی است. س��ونی به رغم س��اخت گوشی های 
قابل احترام هنوز نتوانس��ته از بخش فروش گوش��ی های 
همراه و تلویزیونهای خود به س��ود دهی برسد. این شرکت 
ژاپنی در س��ال مالی منتهی به ماه م��ارس با یک ضرر یک 
 میلی��ارد و 900 میلی��ون دالری در ای��ن دو بخش مواجه 

شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد، مس��ووالن اجرایی شرکت 
س��ونی آمادگی خود را برای فروش بخش تلفن همراه این 

شرکت اعالم کردند.
مسووالن اجرایی شرکت سونی برای تمام گزینه ها به منظور 
متحول کردن بخش تلفن همراه این شرکت آماده هستند 

که فروش یا شراکت با یک شرکت دیگر را شامل می شود.

سونی به رغم ساخت گوشی های قابل احترام هنوز نتوانسته 
از بخش فروش گوشی های همراه و تلویزیون های خود به 
سود دهی برسد. این شرکت ژاپنی در سال مالی منتهی به 
ماه مارس با یک ضرر یک میلیارد و 900 میلیون دالری در 

این دو بخش مواجه شده است.
منابع آگاه به رویترز گفتند که سونی احتماال از این تجارت 

خارج خواهد شد.
فروش بخش گوشی های همراه سونی باعث تعجب نخواهد 
شد. این شرکت سال گذشته نیز همین شیوه را درباره واحد 
لپ تاپ های وایو اعمال کرد. سونی هنوز در بخش کنسول 
پلی استیش��ن 4 و س��اخت حس��گرهای دوربین عکاسی 

عملکرد موفقی دارد.
کازو هیرای، مدیرعامل سونی اذعان کرد که تجارت تلفن 
همراه و تلویزیون های س��ونی هر دو نیازمند یک بازبینی 

جدی است.
انتظار می رود شرکت سونی اکسپریا Z4 ، پرچمدار بعدی 
گوشی های هوش��مند خود را در کنگره جهانی موبایل در 

بارسلونا معرفی کند.

در حالی که باتری های بیش��ماری 
ب��رای ش��ارژ دس��تگاه های تلف��ن 
همراه ارائه ش��ده اس��ت، ای��ن بار 
ی��ک م��دل جدی��د ش��ارژر تولید 
شده است که گوش��ی همراه با گاز 
شارژ می ش��ود؛ این وس��یله توسط 
"EZelleron آلمان طراحی ش��ده

 است.
این جعبه کوچک بدون نیاز به برق 
در یک سلول سوختی، گاز را به برق 

تبدیل می کند و قادر به شارژ تبلت و گوشی  هوشمند است.
  در حالی که باتری های بیش��ماری برای شارژ دس��تگاه های تلفن همراه ارائه 
شده اس��ت، این بار یک مدل جدید شارژر تولید شده اس��ت که گوشی همراه 
 با گاز ش��ارژ می ش��ود؛ این وس��یله توس��ط EZelleron آلمان طراحی شده 

است. 
  این جعبه کوچک بدون نیاز به برق در یک سلول سوختی، گاز را به برق تبدیل 
می کند؛ فقط کافی است گوشی هوشمند یا تبلت توسط USB به دستگاه متصل 
شود تا شارژ شود؛ این دستگاه سبک و قابل حمل است و وزن آن 140 گرم است 

و زمانی که پر است، 200 گرم وزن دارد.

ساندویچی که به موزه ایسلند
 واگذار شد

یک مرد ایسلندی که 6 سال پیش از یکی از رس��توران های زنجیره ای ساندویچ 
خرید، آن را به موزه ملی کشور خود واگذار کرد.

 یک ایس��لندی چیزبرگری را نش��ان داد که شش س��ال قبل از رستوران »مک 
دونالد« خرید.

»هرتور اسماپاسون« ساکن ایس��لند، چیزبرگری را نشان داد که در سال 2009 
در آخرین روز کار شبکه اغذیه فروش��ی »مک دونالد« در کشور خود در یکی از 
رستوران های زنجیره ای آن خریداری کرده است.خاطر نشان می شود ظاهر این 
چیزبرگر پس از 6سال تقریبا تغییر نکرده و فقط رنگ گوشت در آن در مقایسه با 

سابق روشن تر شده است.
مرد ایسلندی، چیزبرگر»مک دونالد« را که در یک پاکت پالستیکی قرار دارد، به 

موزه ملی کشور خود واگذار کرده است.
هرتور اسماپاسون افزود: من شنیده بودم که ساندویچ های مک دونالد هیچگاه از 

بین نمی روند و تصمیم گرفتم این را امتحان کنم.

 نرم افزار مخصوص افراد نابينا 
ویژه تلفن همراه

»چشم من باش« یک نرم افزار بر روی گوشی هوشمند است که به منظور کمک به 
نابینایان طراحی شده است.

 در سال 2014 در سراس��ر جهان 285 میلیون نفر از نظر دید مشکل داشتند؛ 39 
میلیون نفر از آنها نابینا و 246 میلیون نفر از نظر بینایی ضعیف و دید کمی داشتند 
که مانع یک زندگی عادی برای آنها می ش��د.محققان دانمارکی ب��ه دنبال راه حلی 
 Be My برای بهبود زندگی این افراد بودند و در اواخر سال 2014 نرم افزاری به نام
Eyes »چشم من باش« برای گوشی های هوشمند طراحی کردند.این نرم افزار فرد 
نابینا یا با بینایی ضعیف را قادر می سازد از اطراف خود عکس یا فیلم ویدئویی بگیرد 
و یک هشدار برای کاربری که می تواند ببیند و او هم همین نرم افزار را بر روی گوشی 
هوشمند خود دارد، بفرستد و فرد بینا آنچه می بیند را شفاهاً برای فرد نابینا بگوید.

برای مثال فرد نابینا عکس یا ویدئویی که برای فرد بینا می فرستد، از او در مورد تاریخ 
انقضا محصول س��ؤال می کند یا متن کوتاهی که به دست وی رسیده است را به فرد 

بینا نشان می دهد و فرد بینا آن را برای وی می خواند.

محققان دانشگاه میشیگان برای کمک 
به بیماران دچار نارس��ایی حاد قلبی، 
دستگاه قلب مصنوعی طراحی کرده اند 
که درون یک کوله پشتی جای گرفته و 

براحتی قابل حمل است
دستگاه های متداول پمپاژ خون حدود 
190 کیلوگرم وزن داش��ته و بیماران 
دچار بیماری حاد قلبی در مدت انتظار 
ب��رای یافتن قل��ب پیون��دی، باید در 

بیمارستان حضور داشته باشند.
محققان مرکز قلب و عروق فرانکل در دانشگاه میش��یگان برای کمک به این دسته از 
بیماران، دستگاه قابل حملی به نام Freedom Driver را طراحی کرده اند که مدت 
زمان بستری شدن در بیمارستان را کاهش می دهد.این قلب مصنوعی شش کیلوگرمی 
برای نخستین بار برای یک بیمار 24 ساله آمریکایی مبتال به دیسپالزی آریتموژنیک 

بطن راست )ARVD( مورد استفاده قرار گرفت.
قلب مصنوعی که براحتی درون یک کوله پش��تی جای می گیرد، شامل دو لوله است 
که به دستگاه و بدن بیمار متصل هستند و با انتقال هوای فشرده به بطن، پمپاژ خون 
در بدن را امکانپذیر می کنند؛ از این طریق بیمار می تواند تا زمان یافتن قلب پیوندی، 

از بیمارستان مرخص شود.

مخزن قلب مصنوعی درون کوله پشتی شارژر گازی تلفن همراه

سونی از ساخت موبایل کنار کشيد

 منظور از بهداشت 
خواب چيست؟

اگر اصول بهداش��ت خواب 
را رعای��ت کنی��د، می��زان 
خوابت��ان مناس��ب خواهد 
ش��د. به�داش���ت خواب 
مجموعه کارهایی است که 
به فرد کمک م��ی کنند تا 
خواب راحتی را تجربه کند. 
این کارها بسیار ساده هستند و اکثر افراد از آن آگاهی 
دارند اما در موقع خواب به آن عمل نمی کنند. شمامی 
ت�وانی�د با چند اص�الح و ت�ع�دی�ل در شی�وه زن�دگی 
خ�ود بطور چش��مگیری کیفیت خ���واب خ�ود را 

ب�هب�ود بب�خش�ید.
1( بهترین زمان خواب، هنگام شب بخصوص قبل از 

نیمه شب )ساعت 21-4 صبح( است.
2( ا از خوابیدن در روز و بخصوص س��اعات عصر به 

شدت خودداری کنید.
3( خواب نه با ش��کم کامال س��یر و نه با شکم خالی 
مناسب نیست. شام را میبایست حداقل 3-2 ساعت 

پیش از خواب صرف کرد.
4( بهترین حالت خواب بر پهلو خوابیدن اس��ت. به 

پشت و و به شکم اصال نخوابید.
5( محل خواب باید پاکیزه، نرم، مالیم، به دور از رایحه 

بد و یا مواد محرک مثل عطرهای تند باشد.
 6( بپیش از خواب از کار و اعمال مهیج و درگیری های 
ذهنی خودداری کرد. داشتن آرامش روحی یکی از 

ارکان خواب آرام به حساب می آید.
7( برای اس��تراحت کامل مغز در خواب باید خون را 
به سمت پاها سوق داد و برای  این کار دو راه توصیه 
می شود: 1( آن که پاها را گرمتر از سر نگه داریم. 2( 
رختخواب را به نحوی س��رازیر قرار دهیم که طرف 
سر رخت خواب 10 تا 15 سانتی متر باالتر از پا باشد. 
بدین ترتیب خون از سر و سینه به سمت پاها حرکت 

می کند و باعث خواب راحت می شود.
 8( برای درمان ب��ی خوابی تغییر س��بک زندگی و 
رعایت اصول بهداشت خواب بس��یار کمک کننده 
است. در بحث تغذیه طب سنتی به مصرف غذاهای 
س��رد و تر و طب جدید به مص��رف غذاهای حاوی 
تریپتوفان و س��روتونین توصیه م��ی کند. مصرف 
ماست، ش��یر، کاهو، بادام و همچنین ماساژ با روغن 
گیاهانی همچون بنفشه، اس��طخودوس و بادام در 
هردو طب برای درمان بی خوابی توصیه شده است. 
قبل از خواب مصرف سیگار، چای، قهوه، )الکل!!(، و 

داروی خواب آور توصیه نمی شود.
9( در صورت احس��اس خواب آلودگی در طول روز 
روزی نیم ساعت پیاده روی س��ریع در آفتاب بسیار 

کمک کننده خواهد بود.

آیا می دانيد ؟
اس��ب ه��ا قادرن��د در حال��ت 

ایستاده بخوابند.
کانگروها قادرند 3 متر به سمت 

باال و 8 متر به سمت جلو بپرند.

قلب میگو در سر آن واقع است.
گون��ه ای از خرگ��وش ق��ادر 
 اس��ت 12 س��اعت پس از تولد 

جفت گیری کند.
دارکوب ها قادرن��د 20 بار در ثانیه ب��ه تنه درخت ضربه 

بزنند.
س��االنه 500 فیلم در امریکا و 800 فیلم در هند ساخته 

می گردد.
آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است.

تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون کور رنگ 
می باشند.

عمر تمساح بیش از 100 سال می باشد.
تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس 

می باشند.
موریانه ها قادرند تا 2 روز زیر آب زنده بمانند.

مزه سیب، پیاز و س��یب زمینی یکس��ان میباشد.و تنها 
بواسطه بوی آنهاست که طعم های متفاوتی می یابند.

فیل ها قادرند روزانه 60 گالن آب و 250 کیلو گرم یونجه 
مصرف کنند.

جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم 
نمی باشند.

80 درصد امواج مایکرو ویو تلفن های همراه بوسیله سر 
جذب می گردد.

قد فضانوردان هنگامی که در فضا هس��تند 5 تا 7 سانتی 
متر بلندتر می گردد.

جلیغه ضد گلوله، برف پاک کن شیش��ه خودرو و پرینتر 
لیزری همگی اختراعات زنان می باشند.

موز پر مصرف ترین میوه کشور امریکا می باشد.
درتمام انس��انهای ک��ره زمین 99/9   درصد ش��باهت 

ژنتیکی وجود دارد.
 قلب انسان به طور متوس��ط 100 هزار بار در سال می 

تپد.
لئوناردو داوینچی مخترع قیچی می باشد.

سطح شهر مکزیک ساالنه 25 س��انتی متر نشست می 
کند.

50 جمعیت جهان هیچگاه در طول حیات خود از تلفن 
استفاده نکرده اند.

در هر 5 ثانیه یک کامپیوتر در س��طح جهان به ویروس 
آلوده می گردد.

ظروف پالس��تیکی 50 هزار س��ال طول میکشد تا در 
طبیعت شروع به تجزیه شدن کنند.

اغلب مارها دارای 6 ردیف دندان می باشند.
 90درص��د  س��م ماره��ا از پروتئی��ن تش��کیل یافته

 است.

درحالی که سالها بعد نخس��تین گروه از انسانها راهی مریخ 
می شوند، هم اکنون از این سیاره خبر می رسد که گروهی 
از انس��انها بر روی س��طح مریخ راه می روند البته در دنیای 

مجازی!
مریخ همواره برای انسان هیجان انگیز و مرموز بوده است و 
حاال در تازه ترین و مهیج ترین نوآوری درخصوص این سیاره، 
ناسا با همکاری شرکت مایکروسافت امکان حضور مجازی 

انسانها در سیاره سرخ را فراهم آورده است.
این همکاری جالب توجه با ه��دف حمایت از ایده تعامالت 
انسان و روبات صورت گرفته است. نرم افزاری که با استفاده از 
 OnSight آن امکان سفر مجازی انسانها به مریخ فراهم شده
نام دارد که به محققان این اجازه را می دهد تا اکتشافاتی را 
بر روی مری��خ انجام دهند، البته اکتش��افاتی از نوع مجازی 
که با تکیه بر داده های ارس��الی به زمین توسط مریخ نورد 

“کنجکاوی” صورت می گیرد. 
  اگرچه ممکن اس��ت اینگونه به نظر برسد که روبات کاشف 
کنجکاوی دستاورد ش��گفت انگیز بش��ر در مریخ باشد که 
با اس��تفاده از نیروی اتمی به حیات خود ادام��ه می دهد با 

این حال زمانی که از داده های ارس��الی آن به زمین بر روی 
صفحه نمایشگر جهت انجام اکتشافات در این سیاره استفاده 
می شود دقیقا شبیه انجام یک عمل جراحی پیچیده از راه 

دور است!
تصاویر سه بعدی که با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می گیرد آنچنان واقعی، دارای عمق و با جزئیات 
کامل است که گویی انسان در مریخ حضور دارد و از نزدیک 

به برنامه اکتشافی مورد نظر ادامه می دهد.
فناوری جدید ابداع ش��ده توسط ناسا و مایکروسافت شامل 
رایانه ای پوشیدنی اس��ت که به نمایشگر مخصوص تصاویر 
سه بعدی متصل است. این نمایشگر ویژه قابلیت سوار شدن 
بر روی سفر کاربر را داش��ته که با اس��تفاده از آن می تواند 
 س��فری مجازی اما با جزئیات کامل بر روی مریخ را تجربه 

کند.

انسان به مریخ رسيد! 
برتراند راسل

فيلسوف انگليسی

برتراند آرتور ویلیام راس��ل، سومین ارل راس��ل، )زاده18 مه 1872  
درگذشته 2 فوریه 1970(، فیلسوف، منطق دان، ریاضی دان، مورخ، 
جامعه ش��ناس و فّعال صلح طلب بریتانیایی بود که در قرن بیس��تم 

می زیست. 
راسل یکی از پیشتازان فالس��فه در قرن بیستم محسوب می شود و 
»جنبش مخالفت با آرمان گرایی« را در اوایل قرن بیس��تم رهبری 
می کرد. از وی ب��ه همراه گوتلوب فرگه و لودویگ ویتگنش��تاین، به 

عنوان بنیان گذاران فلسفه تحلیلی یاد می گردد.
برتراند راسل یک فعال ضدجنگ و مخالف امپریالیسم بود که به دلیل 
عقاید صلح طلبانه اش در طول جنگ جهانی اول، از دانش��گاه اخراج 
شد و به زندان افتاد. او مخالف آدولف هیتلر، منتقد تمامیت خواهی 
اس��تالین، معترض درگیری آمریکا در جنگ ویتن��ام و همچنین از 
حامیان خلع سالح هس��ته ای بود. وی در سال 1950، به پاس »آثار 
متعدد در حمایت از نوع دوستی و آزادی اندیشه«، برنده جایزه نوبل 

ادبیات گردید.
دوران کودکی و نوجوانی راسل  

اگرچه راس��ل بیش تر عمرش را در انگلس��تان گذراند، اما اصلیتی 
ولزی داش��ت. او به همراه برادرش فرانک )که هفت سال از خودش 
بزرگتر بود( تحت کفالت پدربزرگ اش جان راسل، رشدیافت. راسل 
از او به عنوان پیرمردی مهربان و ویلچرنشین یاد می کند. در 1878 
پدربزرگ اش درگذشت و برتراند و فرانک تا زمان بلوغ با قیومیت بیوه 
جان راس��ل، پرورش یافتند. او در زندگی نامه خود بیان داشته است 
که در نوجوانی، عمده عالیق او را فلس��فه دین و ریاضیات تش��کیل 
می داده اند؛ و تنها عاملی که از خودکشی اش بر اثر رنج از دست دادن 
عزیزان در خردسالی جلوگیری می کرد، ش��وق به فراگیری هر چه 

بیش تر ریاضیات در او بود.
راسل جوان، ورود به دانشگاه و اخراج از آن  

در آغاز جوانی به مطالعه آثاری از پرسی بیش شلی روی آورد؛ که این 
امر مسیر زندگی او را تغییر داد. سپس به کالج ترینیتی در کمبریج 
وارد شد و در ریاضیات و فلسفه تحصیل کرد. در 1901 موفق به کشف 
پارادوکس راسل شد و هفت س��ال بعد به عضویت انجمن سلطنتی 
علوم بریتانیا درآمد. در طول جنگ جهانی اول به دلیل مبارزات ضد 

جنگ از دانشگاه اخراج و زندانی شد.
مرگ

سرانجام او در دوم فوریه 1970 بر اثر آنفلوآنزا در پنریندیدرایث در 
ولز درگذشت. بنا به وصیت برتراند، جسدش را سوزانند و خاکسترش 

را روی کوه های ولز ریختند.

چرا حشرات یخ نمی زنند؟
آیا ت��ا به حال حش��ره ای را 
دیده اید که در س��رما لباس 
زمستانی به تن کرده باشد؟ 
بی شک هیچ حش��ره ای را 
ندیده اید که ب��رای در امان 
ماندن از س��رمای زمستان، 
لباس��ی از جن��س پوس��ت 

حیوانات به تن داشته باشد.
این در حالی است که این موجودات خونسرد هستند و دمای 
بدن آنها نزدیک به دمای محیط اطرافشان است. به نظر شما 
چرا این موجودات در س��رما یخ نمی زنند؟ چه عاملی به آنها 
کمک می کند بتوانند در مقابل س��رمای هوا از خود مقاومت 

نشان داده و به حیاتشان ادامه دهند؟
 البته بعضی از حش��رات در اثر س��رما می میرند. بس��یاری از 
گونه های حش��رات تنها در ی��ک مرحله زندگی، خ��ود را با 

سرمای زمستانی تطبیق می دهند.
برای مثال در بعضی از حشرات تنها آنها که در مرحله شفیرگی 
هستند و بدنشان داخل پیله ای عایق قرار گرفته است توانایی 

مقاومت در برابر سرمای هوا را دارند.
حشرات دیگر مانند پشه ها و ملخ ها اصال در برابر سرما مقاوم 
نبوده و بس��رعت می میرند. اما این حش��رات در اعماق آب یا 
خاک تخمگذاری می کنند تا تخم ها در سرمای هوا یخ نزند تا 
زمانی که تخم ها در این شرایط از سرمای هوا مصون بمانند، 

می توانند در آغاز فصل بهار سر از تخم بیرون بیاورند.
اما برخی از حش��رات بالغ و عنکبوت ها در س��رمای هوا زنده 
می مانند و کاهش دمای هوا تهدیدی علیه حیات این گروه از 

موجودات نیست.
این گروه از حش��رات در اعماق زمین که در مقایسه با سطح 
زمین دمای بیش��تری دارد مخفی می ش��وند و در خانه های 

گرمی که در دل خاک می سازند پناه می گیرند.
یکی از قابلیت های حشرات این است که گروهی از آنها با آغاز 
فصل سرما به خواب زمستانی می روند و با این روش خود را از 

سرمای زمستان مصون نگه می دارند.
 این ضدیخ طبیعی به بسیاری از حش��رات کمک می کند در 
سرمای زمستان زنده مانده و با آغاز فصل بهار زندگی را دوباره 

از سر گیرند.

سرگذشت مشاهير

چرا زیرا چگونه

دریچه

الیک های دروغین در فضای 
مجازی/ الیک های فروشی

س
طرح : فار
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