
مسکن روستایی 15 میلیون وام می  گیرد 
امروز
 15 و 30 دقیقه 
 مصاف والیبال
 ایران و آمریکا

 هیئت دولت موافقت کرد 
 اعتراض ایران نسبت به

2 تحریم های جدید 
 ازدواج فامیلی نیاز به مشاوره

 ژنتیک را دوچندان می کند
گردهمایی داوران کودک سه دوره 

جشنواره کودک در اصفهان 35

۴۰ کاروان حج تمتع از استان  به 
سرزمین وحی اعزام می شوند

سرقت از باسابقه ترین جرائم 
بشری است 

ادعای درمان قطعی دیابت در 
شبکه های ماهواره ای صحت ندارد

استفاده از روغن پا لم در باک 
هواپیماها
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 نسل سوم تلفن همراه 
به اصفهان می آید 

مرغ کیلویی ۷000 تومان شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان عنوان کرد 

سبک زندگی  عشایر در دنیای مدرن امروز بازخوانی می شود
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

4

3

4 3

 موبایل نسل سوم ارتباط نقطه به نقطه و ارتباط با اینترنت با پهنای باند باال و ارتباط تصویری 
را فراهم می سازد

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی ایران با اعالم اینکه با مصوب��ه دولت مرغ کیلویی 
۷۰۰۰تومان شد گفت: کشورهای اطراف ایران نیازمند واردات سه میلیون تن مرغ هستند و می توانیم 
با ورود به این بازارها به راحتی مازاد تولیدمان را صادر کنیم. همایون دارابی افزود: قیمت خرید مرغ 
توسط دولت با مصوبه ستاد تنظیم بازار از شش هزار و 5۰۰ تومان به هفت هزار تومان افزایش یافته 
است.وی اضافه کرد: قرار شده شرکت پشتیبانی امور دام کیفیت خرید مرغ را طوری افزایش دهد که 

این مرغ ها قابلیت صادرات داشته باشند و به چرخه مصرف داخلی برنگردند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهار کرد: کشورهای خارجی مرغ هایی وارد می کنند 
که وزن این مرغ ها بین یک کیلو تا یک کیلو و۷۰۰ کیلوگرم باش��د اما در کش��ور ما تولیدکنندگان 

همیش��ه مرغ هایی با وزن های باال پ��رورش می دادند و این مرغ ه��ا از طرفی چربی دارن��د که برای 
مصرف کنندگان مطلوب نیست و از سوی دیگر پرورش آن ها مصرف دام را افزایش می دهد و این در 
اقتصاد ملی به ضرر کشور است. وی با بیان اینکه سن مطلوب یک مرغ حدود 42 روز یا پایین تر از آن 
است ادامه داد: مرغی که در این سن قرار داشته باشد قابلیت صادرات دارد به همین خاطر قرار شده 
شرکت پشتیبانی مرغ هایی را بخرد که از این کیفیت برخوردار باشد و این شرکت با یافتن بازارهای 
صادراتی آن ها را صادر کند.دارابی افزود: خرید شرکت پشتیبانی بین 4 تا 5 درصد تولید است و این 
ش��رکت نمی تواند کل تولید را خریداری کند. بحث تولید مرغ بحث عرضه و تقاضا اس��ت هم اکنون 

این تعادل...

تمام موانع اجرایی خط یک مترو 
برطرف شده است

ش��هردار اصفهان با تأکید ب��ر این که تمام موان��ع اجرایی خط 
یک مترو برطرف ش��ده اس��ت اعالم ک��رد: تا آخری��ن مراحل 
اح��داث ایس��تگاه های می��دان ام��ام حس��ین)ع( و انقالب با 
 نظ��ارت می��راث فرهنگ��ی و متخصص��ان مربوط��ه انج��ام

 می شود.
دکترسید مرتضی سقاییان نژاد در دیدار با شهروندان منطقه یک 
بابیان این مطلب گفت: احداث ادامه خط ش��مال-جنوب مترو 
در میدان شهدا و چهارراه تختی در حال انجام است؛ همچنین 2 
کیلومتر این خط از ایستگاه مدرس تا ایستگاه شهدا آزادسازی 
شده و تملک ایستگاه چهارراه تختی در حال انجام است. وی با 
اشاره به نصب برنوشته های برای اطالع رسانی به همشهریان در 

خصوص ایجاد محدودیت های ترافیکی
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

»آگهی تجدید مزایده «
نوبت  دوم 

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/219 مورخ 93/۰3/۰۷ شورای اسالمی شهر فالورجان ،  آپارتمان و مغازه های 
واقع در پاساژ زاینده رود و شریعتی را با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

1( قیمت پایه اجاره ماهیانه هر مغازه بر اساس قیمت کارشناسی به شرح ذیل می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد 
بود .

1-  مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 15/1۷ متر مربع ماهیانه مبلغ 1/6۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1258 .

2 - مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 21/8۰ متر مربع ماهیانه مبلغ 1/۷۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1262 .
3 - مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 3۷/8۰ متر مربع ماهیانه مبلغ 1/۷۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 12۷6 . 
4 - مغازه واقع در طبقه  همکف  پاساژ زاینده رود به مساحت 18/2۰ متر مربع ماهیانه مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1311 .

5 - مغازه واقع در طبقه اول  پاساژ زاینده رود به مساحت 18/26 متر مربع ماهیانه  مبلغ  1/8۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1326 .
6 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 15/66 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/68۰/۰۰۰ ریال ، پالک 135۷ .
۷ - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 15/۰6 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/۷۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1358 .
8 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 21/49 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/8۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1344 .
9 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 18/2۰ متر مربع ماهیانه مبلغ 1/8۰۰/۰۰۰ ریال ، پالک 134۷ .

1۰ - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 14/1۰ متر مربع ماهیانه مبلغ 1/۷4۰/۰۰۰ ریال ،  پالک 133۰ .
11 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 3۷/8۰ متر مربع ماهیانه مبلغ 1/89۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1348 .

12 – آپارتمان واقع در طبقه دوم پاساژ زاینده رود به مساحت 94/5 متر مربع ماهیانه مبلغ 2/85۰/۰۰۰ ریال ، پالک 1369 .
13– مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتی به مساحت 26/5۷ متر مربع ماهیانه مبلغ  2/465/۰۰۰ ریال ، پالک 48 .
14 -  مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتی به مساحت 2۷/4۷ متر مربع ماهیانه مبلغ  2/55۰/۰۰۰ ریال ، پالک 4۷ .

15-  مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتی به مساحت 11/2 متر مربع ماهیانه مبلغ  1/495/۰۰۰ ریال ، پالک 44 .
2 ( شرکت کنندگان  می بایست جهت  شرکت در مزایده مبلغ  2۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۰1۰۷۰3۰۷4۷۰۰1 نزد بانک 

ملی شعبه فالورجان واریز نمایند.
3 ( شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده معادل 5%  مبلغ اجاره بهاء ساالنه را  به حساب شماره 31۰۰۰۰3444۰۰2 نزد 

بانک ملی فالورجان به نام سپرده شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه دهند.
4 (  متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 93/۰6/18 ارسال نمایند.

5 ( درخواست های واصله رأس ساعت 14:3۰ روز چهارشنبه   93/۰6/19 در محل شهرداری باز و قرائت می گردد.
6( شرکت کنندگان بابت رهن موجر در صورت برنده شدن مبلغ 15/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سپرده شهرداری واریز نمایند که در پایان 

قراردادقابل استرداد خواهد بود .
۷ (  به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش ، ناخوانا و یا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8 (  هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
 9(  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان



اخبار کوتاهيادداشت

پاسخ دولت به برخی بی انصافی ها  
خدمت بیشتر به مردم است

معاون اجرایی رئیس جمهور با اش��اره به دیدار اعضای هیئت 
دولت با رهبر معظم انقالب در هفت��ه دولت گفت: این دیدار 
مثل همیشه دیداری امیدبخش و دلگرم کننده برای اعضای 

هیئت دولت جهت خدمتگزاری بیشتر به مردم بود.
محم��د ش��ریعتمداری  در ادام��ه اف��زود : در ای��ن جلس��ه 
رئیس جمهور گزارش��ی مبس��وط از اقدامات صورت گرفته 
توس��ط دولت در حوزه های گوناگون را خدمت رهبر معظم 

انقالب ارائه کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اش��اره به سخنان مقام معظم 
رهبری در حوزه های گوناگون ادامه داد: بخش��ی از سخنان 
رهبری به انتقادات غیرمنصفانه به دولت اختصاص پیدا کرد 
که البته پاس��خ دولت به این بی انصافی ها خدمت بیش��تر به 

مردم در مقابل این انتقادات خواهد بود.

 اعتراض ايران نسبت به
 تحريم های جديد 

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس ش��ورای اس��المی با 
اش��اره به دور جدید تحریم های اعمال ش��ده علیه جمهوری 
اس��المی ای��ران گفت: دس��تگاه دیپلماس��ی بای��د اعتراض 
 خ��ود را ب��ه اتحادی��ه اروپا نس��بت به ای��ن تحریم ه��ا بیان 

کند.
احمد بخشایش اردس��تانی ، پیرامون دور جدید تحریم های 
اعمال شده علیه جمهوری اس��المی ایران، اظهار کرد: دلیل 
تحریم های جدید تحوالت منطقه بوده که در آن دست برتر 
با جمهوری اسالمی ایران اس��ت.عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی 
باید اعتراض خ��ود را به اتحادیه اروپا بیان کن��د، اظهار کرد: 
جمهوری اسالمی باید اعتراض خود را بیان کند تا آن ها دوباره 
تحریم های جدید اعمال نک��رده و بگویند که این هم مربوط 
به گذش��ته بوده  و مراتب اعتراض جدی ای��ران را به مجامع 
بین المللی برساند بنابراین ایران باید کاری کند تا نشان بدهد 

این آمریکا است که مشکل را به وجود می آورد نه ایران.

رصد لحظه به لحظه آسمان های کشور
صبحگاه مشترک یگان های نمونه از نیروهای سه گانه ارتش و 
قرارگاه پدافند هوایی و یگان های نمونه سپاه پاسداران نیروی 
انتظامی با حضور امیر س��رتیپ س��ید عبدالرحیم موس��وی 
جانشین فرمانده کل ارتش و امیر س��رتیپ فرزاد اسماعیلی 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( برگزار شد.
در این مراس��م امیر س��رتیپ فرزاد اس��ماعیلی با اش��اره به 
مأموریت پدافند هوایی در حفاظت از آسمان های کشور ، رصد 
لحظه به لحظه آسمان های کشور را نتیجه همکاری یگان های 

پدافند هوایی وزارت دفاع  دانست.
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در مراسم بزرگداشت روز جهانی مساجد که صبح دیروز در مرکز همایش های برج میالد برگزار 2
شد با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران از ائمه جمعه نمونه مساجد سراسر 

کشور با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.
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نش��ریه دیپلمات در ارتباط با ب��روز بی ثبات��ی و پیدایش 
گروه هایی نظیر داعش می نویسد: در شکل گیری این گروه ها 

آمریکا و غرب مقصر هستند.
نشریه دیپلمات در گزارشی تحلیلی نوشت: آمریکا و غرب 
با ایجاد بی ثباتی و بروز اختالف در عراق و س��وریه به وقوع 
جنگ داخلی در این کشورها کمک کردند که درنهایت این 
وضعیت سبب شد تا این کش��ورها به بستری مناسب برای 
رشد گروه های تندرو تبدیل شوند؛ این درحالی که است که 

برخی تالش می کنند ایران را مقصر جلوه دهند.
این نش��ریه در ادامه می نویسد: برخی می خواهند ایران را 
مرکز گسترش جنگ در منطقه نش��ان دهند، جنگی که 
باعث شده برقراری ثبات در منطقه دور از دسترس به نظر 
برسد. اما درواقع آمریکا، اروپای غربی و هم پیمانانشان در 

منطقه مسئوالن اصلی پیدایش و رش��د گروه های تندرو 
همچون داعش )دولت اس��المی عراق و ش��ام( هس��تند. 
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۷ که انگلیس کاماًل از 
آن حمایت می کرد یک استراتژی فاجعه آمیز بود. این در 
حالی است که عراق در دهه ۱۹۹۰ میالدی به عنوان وزنه 
برای مقابله با انقالب اسالمی ایران در جریان هشت سال 
جنگ میان دو کشور موردحمایت غرب بود. حمله به عراق 
با رهبری آمریکا تمام این موضوع��ات را تغییر داد.جنگ 
عراق موجب سرنگونی صدام، بی ثبات شدن این کشور و 
درنهایت موجب ایجاد موج اختالفات فرقه ای و خونریزی 
ش��د. هم چنین عراق به یک م��کان امن ب��رای حضور و 
سربازگیری وابستگان القاعده تبدیل شد. القاعده در عراق 
که طالیه داران داعش محسوب می شوند در آوریل ۲۰۰۴ 

بنانهاده شد. این گروه تروریستی حمالت وحشیانه زیادی 
را علیه غیرنظامیان ش��یعه و مس��اجد باهدف گس��ترش 
اختالفات فرق��ه ای انجام دادند.ایران در طول س��ال های 
گذش��ته با بهبود روابطش ب��ا دولت عراق س��عی کرده تا 
با اس��تفاده از این فرصت این کش��ور را از یک وزنه تعادل 
استراتژیک به یک هم پیمان استراتژیک تبدیل کند.آمریکا 
که به تش��کیل دولت عراق کمک کرده اس��ت، همواره از 
مالکی حمایت کرده و حتی در رفتارهای مالکی با مخالفان 
و فعاالن جامعه با وی همراه بوده است. مالکی با سرکوب 
مخالفان و به کارگیری سیاست های تبعیض آمیز در دولت، 
س��نی ها و نیروهای نظام��ی را از خود بیزار کرده اس��ت. 
زمانی که نیروه��ای مالکی در س��ال ۲۰۱۳ به چادرهای 
معترضان س��نی هجوم بردند با سالح های ساخت آمریکا 
مسلح شده بودند. در آن زمان آمریکا و کشورهای اروپای 
غربی سرانجام تصمیم گرفتند که مالکی را از دولت بیرون 
کنند و زمینه الزم برای شورش تندروهای سنی به رهبری 
داعش در غرب عراق فراه��م بود.دیپلمات در ادامه آورده 
است: داس��تان س��وریه حتی از این مهم تر است. افزایش 
مخالفت ها علیه بش��ار اس��د، رئیس جمهور سوریه به یک 
جنگ داخلی می��ان گروه های مخالف مس��لح و نیروهای 
دولتی انجامید. در اوایل این جنگ، عربستان سعودی، قطر 
و ترکیه دست به حمایت نظامی از گروه های مخالف زدند 
و این وضعیت را به عنوان فرصتی برای سرنگونی هم پیمان 
اصلی ایران و حزب اهلل در منطقه تلقی کردند. با گسترش 
ابعاد جنگ داخلی سوریه، گروه های تندرو افراط گر به این 
جنگ پیوستند چون دولت اس��د را یک حکومت سکوالر 
می دیدند. این گروه ها هم چنین به یکی از مصرف کنندگان 

سالح های فراوان و حمایت های مالی هم پیمانان منطقه ای 
آمریکا تبدیل شدند.عربس��تان، قطر و ترکی��ه آگاهانه از 
گروه های افراط گر در سوریه حمایت کردند که می توان به 
جبهه النصره و القاعده اشاره کرد. جبهه النصره به سرعت 
به یکی از بزرگ ترین و بانفوذترین گروه های شورشی مبارز 
علیه دولت اسد مبدل ش��د. داعش و جبهه النصره ماه ها 
بر اس��اس اصول اعتقادی جنگیدن��د. بااین حال حمایت 
عربستان از داعش نامشخص است و جای بحث و گفت وگو 
دارد اما کارشناسان زیادی معتقدند که این کشور به میزان 
قابل توجهی به صورت مالی و نظامی از گروه های شورشی 
تندرو حمایت کرده است.دخالت آمریکا در جنگ سوریه 
خود گویای حقیقت اس��ت. در مراحل اولی��ه این جنگ 
آمریکا مخالفت خود را با بشار اس��د اعالم کرد و برکناری 
او را خواس��تار ش��د. اگرچه خصومت آمریکا با هم پیمان 
ایران در منطقه اتف��اق عجیبی به نظ��ر نمی آمد. آمریکا 
حمایت های غیرنظامی به شورش��یان س��وری ارائه داد و 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که به ص��ورت پنهانی نیز به 
آن ها اسلحه داده اس��ت تا جایی که یک اردوگاه آموزشی 
برای شورشیان در شمال اردن بنا کرد.دیپلمات هم چنین 
نوشت: هیچ کس در جنگ داخلی س��وریه و عراق بی گناه 
نیست اما ایران اساساً مسئول شرایط کنونی و وضعیت این 
کشورها نیست. آمریکا و هم پیمانانش به ترتیب سوریه و 
عراق را ناامن و بی ثبات کردند و موجب شدند تا تندروهایی 
که پیش ازاین وجود نداشتند در عراق و سوریه مکانی امن 

برای خود بیابند.
 آمری��کا و هم پیمانانش ب��ا حمایت های نظام��ی و تأمین 
س��الح موردنیاز گروه های��ی چون داعش باعث ش��دند تا 
این گروه های جنایتکار به تهدیدی علیه امنیت و آرامش 
منطقه تبدیل شوند؛ درحالی که ریشه این گروه ها در عراق 
و سوریه نبود. مسلماً غیرمنطقی نیست که ایران و حزب اهلل 
باکسانی که شیعیان و دیگر اقلیت های دینی را می کشند 

مقابله کنند.

فرمان��ده س��پاه صاحب الزمان)عج( اس��تان اصفه��ان گفت: اس��تان اصفهان 
 از خلق کنن��دگان برجس��ته مکت��ب دفاع��ی در دوران دف��اع مق��دس

 است.سردار غالمرضا س��لیمانی در همایش نمایش اقتدار بسیجیان در حضور 
سرلش��کر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اس��المی در جمع پرشور 
بس��یجیان با اش��اره به حضور س��ریع نیروهای گردان های بیت المقدس، امام 
حس��ین)ع( و امام علی)ع( از ش��عاع یک ص��د کیلومتری اصفه��ان در اردوگاه 
قدس علویجه، اظهار کرد: ق��درت دفاعی جمهوری اس��المی مبتنی بر مکتب 

 دفاعی متولدش��ده در انقالب اس��المی و پرورش یافت��ه در دوران دفاع مقدس
 اس��ت.وی افزود: یکی از برجس��ته ترین ویژگی های این مکت��ب حضور مردم 
در دوران دفاع مقدس اس��ت که اس��تان اصفهان از خلق کنندگان برجسته این 
مکتب دفاعی است.فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( اس��تان اصفهان با اشاره 
به تقدیم ۲۳ هزار و 5۰۰ ش��هید به خون خفته از اس��تان اصفه��ان، بیان کرد: 
امروز بس��یج اس��تان اصفهان با توجه به لزوم اعتالی آمادگ��ی رزمی و دفاعی 
 خود برای ارائه ق��درت بازدارندگی دارای س��اماندهی مس��تحکم و مناس��بی 

است.وی به دیدارهای متعدد سرلشکر جعفری از لشکر مردم پایه امام حسین)ع( 
اس��تان اصفهان اش��اره کرد و افزود: گردان های حاضر در می��دان پس از انجام 

تمرینات تاکتیکی خود در مراسم همایش اقتدار حضور به هم رساندند.
گفتنی اس��ت؛ همایش نمایش اقتدار رزمایش حضرت ثامن االئمه)ع( با حضور 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، استاندار اصفهان و جمعی از مسئوالن 
اس��تانی با حضور 8۷ گردان در اردوگاه قدس علویجه اصفهان عصر یکشنبه به 

پایان رسید.

آمريکا و غرب در شکل گیری داعش مقصرند، نه ايران

اصفهان يکی از خلق کنندگان برجسته مکتب دفاعی دوران دفاع مقدس است

تحلیل نشریه دیپلمات از پدیده  سرطانی منطقه 

تقدیر از ائمه جماعات نمونه کشور با حضور روحانی
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اضطراب و افسردگی در تک فرزندان بیشتر است

سالمت

یک روانشناس بالینی گفت: تعارض منش��أ روانی دارد و افراد 
وابس��ته مدام بر س��ر دوراهی قرار می گیرند. عبداهلل امیدی 
تعارض را دوگانگ��ی فرد در فکر و تصمیم گی��ری عنوان کرد 
و اظهار داش��ت: وقتی فرد دچار تعارض می شود با دو یا چند 
موقعیت مختلف روبرو می ش��ود که نمی تواند یکی از آن ها را 
انتخاب کند.وی افزود: فردی که دچار تعارض می ش��ود فشار 
روانی زی��ادی را تجربه می کند، تعارض یا ماندن بر س��ر دو یا 
چندراهی بخش اجتناب ناپذیر زندگی اس��ت.این متخصص 
حوزه بهداش��ت روان با ذکر مثالی گفت: وقتی صبح از خواب 
بیدار می شویم و دوست داریم همزمان در رختخواب بمانیم 
و لذت خواب بیش��تر را تجربه کنیم و از س��وی دیگر ناچاریم 
برای رسیدن به محل کار خود آن لذت را از دست بدهیم دچار 
تعارض می شویم، تعارض ها به همین سادگی در زندگی اتفاق 
نمی افتند و گاهی نیز انتخاب بسیار مشکل تر و تأثیر عمیق تر 
است.این روانش��ناس بالینی اظهار داشت: گاهی تعارض بین 

دو موقعیت کششی است مثاًل فردی که همزمان در دو رشته 
دانشگاهی موردعالقه اش پذیرفته می شود و نمی تواند تصمیم 
بگیرد که کدام یک را انتخاب کند. همچنین زنان خانه داری که 
از یک سو خانه داری و رسیدن به امور منزل را انتخاب می کنند 
اما در ذهن خوددوس��ت دارند ادامه تحصیل داده یا بیرون از 
منزل فعالیت اجتماعی و اقتصادی داش��ته باشند نیز ممکن 
است دچار تعارض ش��وند.وی افزود: داشتن دانش و تجربه و 
بهره گیری از مشورت متخصصان حوزه سالمت روان می تواند 
فرد را در تصمیم گیری یاری و از بروز تعارض ها جلوگیری کند.

این روانشناس بالینی بابیان رابطه شدت تعارض و تأثیر آن بر 
سالمت روان گفت: تعارض ها گاهی کوچک اند و فشار کمی بر 
فرد وارد می کند اما گاهی این تعارض ها آن قدر شدیدند که فرد 
احساس می کند با انتخاب یکی از آن ها شرایطش نه تنها بهتر 
نمی شود بلکه بدتر نیز می شود.وی گفت: نمونه این تعارض ها را 
در اختالفات زناشویی و تصمیم به جدایی یا ماندن می توان دید، 

فرد از یک سو در صورت ماندن زندگی مشترک خود را حفظ 
کرده اما ناچار به تحمل اختالفات است و در صورت جدایی نیز 
مشکالت به ظاهر تمام می شود اما زندگی زناشویی و تأهل را 
نیز از دست می دهد.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در پاسخ به این سؤال که آیا تعارض می تواند منجر به 
اختالالت روانی شود، گفت: تعارض نقش عامل فشارزا را بازی 
می کند و وقتی ممتد و طوالنی شود به افرادی که زمینه بروز 
آسیب های روانی رادارند کمک می کنند تا به اختالالت روانی 
مبتال شوند تعارض به تنهایی به اختالل روانی منجر نمی شود.

وی افزود: تعارض گاهی منشأ روانی دارد و فرد از منشأ آن آگاه 
نیست، تعارض هایی که ریشه در ناخودآگاه فرد دارند خود را 
به صورت اضطراب نشان می دهند مثاًل تعارض بین وابستگی 
و استقالل جزء این گروه است، گاهی فرد دوست دارد در کنار 

خانواده خود باش��د اما در این حال الزم است برای رشد 
مستقل شود و به شهر یا کش��ور دیگری برود.وی ادامه 
داد: افرادی که زمینه تربیتی ش��ان بر اساس وابستگی 
اس��ت دچار تع��ارض در تصمیم گیری می ش��وند، در 

حاالت شدید فرد نمی تواند برای ازدواج خود نیز 
تصمیم گیری کند و گاهی نیز شدت تعارض او را 
دچار وسواس و شک می کند.این متخصص حوزه 

بهداشت روان عدم عالقه مندی به شغل و ناچار بودن افراد برای 
کسب درآمد را موجب بروز تعارض دانست و اظهار داشت: عدم 
عالقه مندی به شغل و ناچاری برای کسب درآمد موجب تعارض 
و دوگانگی می شود یا ممکن است به فردی دو شغل پیشنهاد 
شود به هیچ کدام عالقه مند نیست اما ناچار است یکی از آن ها را 
انتخاب کند زیرا برای کسب درآمد ناچار به اشتغال است.عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: حل 
تعارض بستگی به ماهیت آن دارد و تفاوت های فردی در حل 
این دوگانگی ها موترند، معموالً افراد مطلق گرا دچار تعارض 
می شوند زیرا وقتی در موقعیتی قرار می گیرند انتظار دارند آن 
موقعیت صد در صد مطابق میلشان باشد درحالی که در امور 
زندگی اعم از روابط بین فردی و شغلی باید نسبی گرا بود و قدرت 

انعطاف داشت.

یک روانشناس بالینی:
افراد وابسته مدام بر سر دوراهی می مانند

مصرف لبنیات پرچرب ممنوع!

اگزما از کودکی تا بزرگسالی

یک دکترای تغذیه ضمن تأکید بر اصالح الگوی غذایی و بر لزوم پرهیز 
از مصرف چربی های اشباع تأکید کرد.

دکتر مینو فروزانی با اشاره به اینکه چگونگی تغذیه کودک از زمان 
تولد، بر سالمت او در بزرگسالی تأثیر بسزایی دارد، گفت: رعایت رژیم 
غذایی مناسب از مشکالتی مانند اضافه وزن، استخوان های ضعیف و 
دیابت پیشگیری می کند. وی با تأکید بر اینکه هر مرحله از زندگی 
نیازهای تغذیه ای خاص خود را دارد، افزود: الزم است تمام گروه های 
غذایی متناس��ب با این نیازها در رژیم غذایی روزانه گنجانده شود. 
اگرچه تغذیه در رده های مختلف سنی از کودکی تا پیری بسیار مهم 
است، اما تغذیه نوجوانان اهمیت بیشتری داشته و تأثیر بسزایی در 
سالمت آینده آن ها دارد.فروزانی درباره میزان مصرف چربی، روغن 
و شیرینی گفت: نباید بیش��تر از ۳۰ درصد رژیم غذایی از چربی ها 
باشد. در یک رژیم غذایی ۲۲۰۰ کالری، روزانه ۷۳ گرم چربی و برای 
یک رژیم با ۲8۰۰ کالری، ۹۳ گرم چربی الزم است. البته نوع چربی 
مصرفی هم اهمیت ویژه ای دارد. چربی های اشباع شده در غذاهایی 
مانند گوشت و محصوالت لبنی پرچرب، میزان کلسترول را بیشتر از 
چربی های غیراشباع باال می برند.وی گفت: چربی های غیراشباع در 
موادی مانند بادام زمینی، روغن ذرت، روغن آفتابگردان و سویا به وفور 
یافت می شوند. میزان باالیی از کالری بدن هم به وسیله قندها تأمین 

می شود؛ درحالی که ارزش غذایی قندها بسیار کم است.

اگزما یا درماتیت به عارضه التهاب پوس��ت گفته می ش��ود که با 
مشخصه هایی همچون قرمز شدن، ورم، برآمدگی و ضخیم شدن 
پوست شناخته می ش��ود.طبق بررس��ی های کلینیک کلیولند 
در حال حاضر در آمریکا بیش از ۱5 میلی��ون نفر به اگزما مبتال 
هستند که بیش��تر آن ها را نوزادان و کودکان تشکیل می دهند. 
همچنین طبق بررس��ی موسس��ه ملی س��المت آمری��کا ۱۰ تا 
۲۰ درصد تمام نوزادان ب��ه اگزما مبتال می شوند.بررس��ی های 
انجمن ملی اگزما حاکی از آن اس��ت که اگزما به طورمعمول در 
کودکان بین شش ماه تا پنج س��ال ظاهر می شوند و جوش هایی 
روی صورت، کف س��ر، دس��ت ها و پا بروز می کنند. این مشکل 
می تواند ادام��ه پیدا کند و ف��رد در دوران بزرگس��الی هم به آن 
دچار شود.پزش��کان علت دقیق اگزم��ا را نمی دانن��د اما تصور 
بر آن اس��ت که ترکیبی از چند عامل ازجمل��ه ژنتیک و تغذیه، 
موجب بروز عارضه اگزما روی پوست می شوند. همچنین عوامل 
زیس��ت محیطی همچون پایین بودن رطوبت، خارش و خشکی 
پوست را به همراه دارد. عالوه بر این تماس با مواد الکلی و برخی 
پارچه ها پوست را تحریک می کند. برای تشخیص اگزما معاینه 
 سطح پوست کافیست و تس��ت خاصی برای شناسایی آن وجود 

ندارد. 

کمبود خواب باعث چاقی 
می شود

تحقیقات جدید نش��ان می دهد که کمبود خواب در 
نوجوانان منجر به افزایش وزن آنان می شود.

محققان هش��دار دادند که کس��ر خواب نه تنها منجر 
به کس��ب نمرات ضعیف می ش��ود بلکه اف��راد را در 
معرض چاقی قرار می دهد.نویس��ندگان این تحقیق 
 داده های بی��ش از ۱۰ ه��زار آمریکایی را در س��نین
 ۱6 تا ۲۱ س��الگی مورد تجزیه وتحلی��ل قراردادند.

محققان دریافتند که نزدیک ب��ه یک پنجم این افراد 
زمانی که ۱6 س��اله بودند کمتر از 6 س��اعت در شب 
خوابیده بودند و نس��بت به زمانی که ۲۱ ساله بودند 
و بیش از 8 س��اعت خوابیده بودند، ۲۰ درصد بیشتر 
چاق شده بودند.»شکیرا سوگلیا« استاد اپیدمیولوژی 
دانشگاه نیویورک گفت: کس��ری خواب در نوجوانان، 
آن ه��ا را در مراح��ل بع��دی زندگی مبتالب��ه چاقی 
می کن��د.از زمانی که فرد بزرگس��ال چاق می ش��ود 
برگش��تن به وزن قبلی برایش بسیار مشکل می شود 
و هر چه فرد چاق تر می ش��ود به هم��ان اندازه خطر 
بیماری هایی نظیری بیماری قلبی، دیابت و سرطان 
برایش بیشتر می ش��ود.با توجه به مقاله منتشرشده 
در مجله اطف��ال، اگرچه ع��دم ورزش و صرف زمان 
زیاد تماش��ای تلویزیون از عوامل خطر ابتال به چاقی 
محسوب می شود اما بین کمبود خواب و چاقی ارتباط 

وجود دارد.

 ديالیز صفاقی کم عارضه تر
از ديالیز خونی است

متخصص اورولوژی با توصیف دیالیز صفاقی به عنوان 
گزینه ای مناس��ب برای نارس��ایی موقت کلیه ت�أکید 
کرد: دیالیز صفاقی بسیار کم عوارض تر از دیالیز خونی 
است.علی حمیدی مدنی درباره کارکرد دیالیز صفاقی و 
محاسن این روش تصریح کرد: دیالیز صفاقی کار سخت 
و بسیار فنی نیس��ت و حتی کادر پزش��کی در هنگام 
کارورزی می توانند این کار را ب��ر روی کودکان انجام 
دهند ولی ازآنجاکه وقت گیر اس��ت ترجیح می دهند 
که به جای دیالیز صفاقی که ارزان تر و راحت تر است از 
همودیالیز یا دیالیز خونی استفاده کنند.وی گفت: دیالیز 
صفاقی هنوز در علم طب جایگاه خاص خودش را دارد 
به خصوص در مواردی که بیماری به طور حاد یا موقت 
باعث نارسایی کلیه شده اند استفاده از این روش بسیار 
راهگشاس��ت به خصوص در کودکان توصیه می شود.

حمیدی مدنی خاطرنشان کرد:  محاسن دیالیز صفاقی 
ارزان و بی خطر بودن این روش است در قیاس با دیالیز 
خونی که به خودی خود می توان��د عوارضی ازنظر قلب 
و عروق ایجاد کند اما به عل��ت زمان بر بودن این روش 
ترجیح داده می ش��ود که از همودیالیز استفاده شود.

این متخصص اورولوژی تصری��ح کرد: مدت زمان الزم 
برای دیالیز خونی و تصفیه خون نیم ساعت تا ۲ ساعت 
اس��ت اما این زمان برای دیالیز صفاقی 8 تا ۱۲ ساعت 

طول می کشد.

ی��ک کارش��ناس بهداش��ت روان 
با اش��اره ب��ه خط��ر ابت��ال به 
اضط��راب، افس��ردگی و 
بزهکاری در تک فرزندان 
گف��ت: در خانواده های��ی 
که تک فرزن��دی تداوم 
می یابد والدین باید به 
هوش باش��ند تا مبادا 
نوکر بی جیره و مواجب فرزند خود ش��وند. شهرام خرازی ها 
بابیان پیامدهای روانی تک فرزندی اظهار داشت: در دو دهه 
اخیر فعالیت های بهداشتی به منظور تنظیم خانواده سبب رو 
آوردن زوجین جوان به تک فرزندی شده است آن ها با توجه 

به مشکالتی نظیر مس��کن، بیکاری  و غیره ترجیح می دهند 
صرفاً صاحب یک فرزند شوند.

وی ادام��ه داد: بازتاب های این تمایل عمومی در س��ال های 
اخیر مشهود است به گونه ای که شمار خانواده های تک فرزند 
به می��زان فراوانی رو به افزایش گذاش��ته اس��ت.وی افزود: 
تک فرزندها در بسیاری از موارد سلطان بی چون وچرای خانه 
و خانواده هستند، نازشان خریدار دارد و هر آنچه می خواهند 

و اراده می کنند برایشان فراهم می شود.
وی ادام��ه داد: تداوم این روند نادرس��ت در س��ال هایی که 
کودک بزرگ تر می ش��ود و به س��ن نوجوانی می شود سبب 
رشد خودخواهی در آن ها شده و زمینه اضطراب، افسردگی و 

به ویژه بزهکاری را فراهم می آورد.
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ادعای درمان قطعی ديابت در شبکه های ماهواره ای صحت ندارد
در پی تبلیغات برخی از شبکه های ماهواره ای در خصوص ادعای یکی از پزشکان کشورهای منطقه، مبنی بر درمان قطعی دیابت 
و تماس بسیاری از هم وطنان به منظور کسب اطالع از صحت وسقم ادعای مطرح شده، معاونت درمان وزارت بهداشت اطالعیه ای 

صادر کرد.
در اطالعیه وزارت بهداشت آمده است: تبلیغات روش های درمانی عام با اهداف تجاری تهیه و پخش می شوند که مغایر قوانین 
رسانه ای جمهوری اسالمی است. روش ادعا شده برای درمان برخی از موارد چاقی مفرط از سال ها قبل در ایران در حال انجام 
است و به دلیل عوارض متعدد، فقط برای درمان برخی از موارد چاقی مفرط و با نظر پزش��ک معالج بکار می رود که در بیماران 

دیابتی هم موجب کاهش انسولین می شود.
 نظری��ه نهایی��روش جراح��ی ادع��ا ش��ده در ح��ال حاض��ر ب��رای درم��ان قطع��ی دیاب��ت ن��وع ۲ م��ورد تأیی��د

 نیست.



یادداشت

۴۰ کاروان حج تمتع از استان  به 
سرزمین وحی اعزام می شوند

مدیرکل حج و زیارت اس��تان اصفهان گفت: همزم��ان با آغاز 
هفته ح��ج ۴۰ کاروان از زائران حج تمتع تا چن��د روز دیگر از 
اصفهان به خانه خدا اعزام می ش��وند.غالمرضا زاهدی با اشاره 
به اعزام کاروان های حج استان اصفهان اظهار کرد: در این سفر 
5 هزارو 275 زائر به همراه 223 نفر عوامل اجرائی در قالب ۴۰ 
کاروان از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به حج تمتع 
 مشرف می ش��وند.وی بابیان اینکه پروازهای استان اصفهان از

 1۴ شهریور آغاز می شود و تا یکم مهرماه ادامه می یابد، افزود: 
در این مدت پرواز کاروان مدینه بعد از 29 ش��هریور تا 2 مهر و 
پرواز کاروان های مدینه قبل از 1۴ تا 18 شهریور انجام می شود.

مدیرکل حج و زیارت اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه برگشت 
کاروان های حج تمتع استان از 18 مهر آغاز می شود و تا 2 آبان 
ادامه دارد، تصریح کرد: عالوه بر زائران اس��تان  اصفهان، پرواز 
زائرانی از استان های چهارمحال و بختیاری، مرکزی و شهرستان 
کاش��ان هم از ایس��تگاه پروازی شهید بهش��تی اصفهان انجام 
می شود.وی درباره برنامه ریزی امس��ال برای اعزام زائران حج 
عمره به س��رزمین وحی گفت: پس از اتمام عملیات حج تمتع، 
نام نویس��ی در کاروان های عمره از نیمه آبان و پروازهای سال 

9۴-93 هم از نیمه آذرماه امسال آغاز می شود.
زاهدی خاطرنشان کرد: در تالش هستیم مهر امسال سامانه ای 
اعالم کنیم تا همه متقاضیانی که قصد اعزام به حج عمره دارند 
بتوانند به صورت پیش ثبت نام در آن س��امانه نام نویس��ی و کد 

رهگیری دریافت کنند.
وی همچنین بابیان اینکه پیش ثبت نام سفرهای عتبات عالیات 
که از 2 روز پیش در استان آغازشده تا پایان این هفته ادامه دارد، 
افزود: همه متقاضیانی که از ۴ مهر تا 1۰ آذرماه قصد حضور در 
این سفرها رادارند می توانند در کاروان های مورد تأیید سازمان 

حج زیارت استان نام نویسی کنند.
زاهدی بیان کرد: نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات از استان 
 بر اساس قرعه کشی در16 ش��هریورماه و اعالم اسامی آنان در

 17 شهریورماه از طریق س��امانه ثبت نام عتبات عالیات حج و 
زیارت استان اصفهان مشخص می شود.
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دادگستری اصفهان با قاچاقچیان برخورد قاطع می کند
 ریئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دادگس��تری این استان با قاچاقچیان و 
متعرضین به نظم و امنیت، برخورد قاطع می کند. نتیجه عملکرد قاضی که همان اجرای 
عدالت است جز با اجرای بی قید و شرط قانون، محقق نخواهد شد و دستگاه قضایی پویا 

، زنده و به روز مجموعه ایست که دقیقاً مطابق قانون عمل کند.

3

مناطق عش��ایری به عنوان میراثی مطرح است که 
نقش اصالت تاریخ بشری بر تارک آن می درخشد. 
میراث فرهنگ��ی، بیان کننده وضعی��ت تاریخی و 
تمدن و فرهنگ مناطق عش��ایر اس��ت که در طی 
سالیان متمادی شکل گرفته است.جامعه عشایری 
کشور، دارای آیین ها، سنت ها، مراسم و ... خاصی 
است که خود از جذابیت های بسیار باالیی برخوردار 
است. گردشگری عشایر، می تواند به عنوان مبحثی 
مهم در حوزه گردشگری میراث فرهنگی ناملموس 
مطرح شود.مسعود حس��ین میرزایی دبیر اجالس 
و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
ICCN2۰1۴، در این خص��وص می گوید: یکی از 
اهداف برگزاری اجالس و جشنواره،معرفی جایگاه 
عشایر در گردش��گری میراث فرهنگی ناملموس، 
توسعه و ارتقاء صنعت گردشگری میراث فرهنگی 
ناملموس اس��ت و بدون تردید گردش��گری عشایر 
میتواند یکی از مصادیق بارز در تقس��یم بندی این 
نوع گردش��گری باشد.عش��ایر که در 59 درصد از 
عرصههای جغرافیایی کشور سکونت دارند، به دلیل 
موقعیت وی��ژه جغرافیایی، اجتماع��ی، اقتصادی و 
فرهنگی و ش��رایط ویژه اقلیمی- زیستی، جایگاه 

ویژه و اس��تراتژیکی را در کش��ور دارن��د. به همین 
دلیل مناطق عش��ایر، دارای ظرفیت های فراوانی 
درزمینه گردشگری است و می تواند عالقه مندان به          
طبیعت گردی و سبک زندگی عشایری را برای سفر 

و گردش به سوی خود جذب کند.
با نگاهی دقیق به مناطق عشایری پی می بریم که 
این مناطق دارای آب وهوای مناسب، زیست بوم های 
طبیعی، کوهس��تان های جنگل��ی، رودخانه ها و 
چشمه سارهای فراوان، دش��ت های وسیع و مراتع 
زیبا و بکر برای بازدید گردش��گران است و گستره 
این مناط��ق، عمدتاً مس��یر کوچ ای��الت و طوایف 
مختلف عشایر هس��ت.وی می افزاید: نوع پوشش، 
مناس��بات اجتماعی، آداب ورس��وم قومی و فردی، 
جش��ن ها و نحوه کوچ، جاذبه ه��ای متنوعی را در 

حوزه گردشگری ایجاد می نماید.
در جهان امروز یکی از نیازهای بشر،س��فر است که 
عالوه بر تولید منابع سرشار اقتصادی و ایجاد اشتغال، 
ارتباط بین فرهنگ های مختلف را برقرار می سازد.

کشور مایکی از 5 کشور دارای جاذبه های طبیعی و 
گردشگری مطرح دنیاست که سبک زندگی عشایر 
یکی از خاص ترین جاذبه ه��ای طبیعی و محیطی 

زیستی آن محسوب می کشود.
حسین میرزایی معتقد است، عشایر دارای آیین ها، 
جشن ها و بازی های محلی و سرودها، نغمه و آهنگ و 
موسیقی های ویژه، ادبیات فولکوریک، مراسمات ویژه 
مانند اسب سواری و ... هستند که بااخالق، ارزش ها و 
باورهای ملی و اسالمی غنی نشأت گرفته از طبیعت، 
همراه هست که جاذبه های فرهنگی عشایر را در خود 

جای داده است.
تنها گبه عش�ایر به ثبت یونسکو رسیده 

است
علی محمد یوسفی مدیرکل عش��ایر استان اصفهان، 
عش��ایر را متش��کل از 1۰1 ایل می داند و س��ه ایل 
قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه را معروفترین آن ها 
در اصفهان ذکر ک��رد. وی می گوید عش��ایر جامعه 
کوچکی است که مس��ائل بزرگی دارد و اداره کردن 
آن قطعاً همکاری همه دس��تگاه ه��ا را می طلبد که 
متأسفانه دستگاه ها و سازمان ها به هنگام عمل، نقش 

بسیار ضعیفی دارند.
یوسفی نیز بر جاذبه های بسیار باالی عشایر در حوزه 
گردش��گری تأکید دارد و می گوید: کوچ عشایر خود 
به تنهایی ی��ک میراث فرهنگی ناملموس اس��ت که 
میتواند بسیار قابل توجه باشد. متأسفانه از بین هنر، 
فرهنگ و آداب ورسوم غنی عشایر، فقط گبه عشایر به 

ثبت یونسکو رسیده است.
وی ایجاد خانه فرهنگ عش��ایر در راس��تای حفظ و 

ترویج فرهنگ عشایر را ضروری میداند.
نقش عشایر در حفظ چراگاه ها

مدیرکل حفاظت از محیط زیست نیز نقش عشایر در 
حفظ محیط زیس��ت و چراگاه های طبیعی را بسیار 
مؤثر می داند و می افزاید: آداب ورس��وم و سنت های 
عشایری در حفظ چراگاه های طبیعی بسیار پررنگ 
است به طوری که درگذشته چراگاه توسط بزرگ ایل 
بررسی می شد و سپس فرمان کوچ برای ایل صادر می 
شد و این گونه بود که زیستگاه های طبیعی درگذشته 

کمتر دچار آسیب های جدی امروزی می شد.
با این اوص��اف زندگی عش��ایر دارای ظرفیت¬های 
فراوان در نوع جدیدی از گردشگری است. برای مثال 
میتوان جاذبههای کوچ عشایر و زمان این مراسم ویژه 

را در تقویم گردشگری کشور گنجاند. 

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

توسعه گردشگری عشایر ضرورت دارد
بازخوانی سبک زندگی  عشایر در دنیای مدرن امروز 

یادداشت

تجهیز 5۰ درصد از تاکسی های 
اصفهان به تاکسی متر

مدیرعامل سازمان تاکس��ی رانی شهرداری اصفهان گفت: در 
حال حاضر حدود 5۰ درصد از تاکسی های پالک قرمز فعال 

در سطح شهر اصفهان به سامانه تاکسی متر مجهز شده اند.
 حسن سقایی مجهز شدن تاکسی ها به تاکسی متر را یکی از 
اقدامات و برنامه های اجرایی مهم این سازمان دانست و اظهار 
کرد: تاکنون تجهیز حدود 5۰ درصد از تاکسی  های پالک قرمز 
فعال در سطح شهر به س��امانه تاکسی متر در اصفهان صورت 
گرفته است.وی به تعداد تاکسی های عمومی فعال در سطح 
ش��هر اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بیش از 
1۰ هزار و 3۰۰ تاکس��ی پالک قرمز یا عمومی در سطح شهر 

اصفهان فعالیت می کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسی رانی ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به اهمیت مجهز شدن تمام تاکسی های فعال در سطح شهر 
به سامانه تاکسی متر تصریح کرد: پول خرد یکی از مشکالت 
تاکسیرانان است که این مشکل با استفاده از سامانه تاکسی متر 
برطرف می ش��ود که این موضوع یک��ی از مهم ترین مزایای 

استفاده از این سامانه است.

 محکومیت میلیونی 
همبر گر فروش متخلف

یک واحد صنفی همبرگر فروش��ی توسط تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان بالغ بر 39 میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت محکوم ش��د.پرونده تخلف متصدی یک واحد صنفی 
همبرگر فروشی در اصفهان با گزارش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان با اتهام گران فروشی و عدم درج قیمت، به این 
اداره کل ارسال و با ارجاع پرونده به یکی از شعب، متهم پرونده 
به پرداخت مبلغ 39 میلیون و 877 هزار ریال جریمه نقدی 
در حق دولت محکوم و رای صادره توسط شعبه تجدیدنظر نیز 
تأیید شد.درپی واژگونی یک دستگاه کامیون آکسور در محور 
سمیرم به ش��هرضا که حامل بار موز بود، تعداد قابل توجهی 
کفش خارجی که در میان بار موز جاسازی شده بود کشف  و 
با شکایت گمرک در ش��عبه قاچاق تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان مورد رس��یدگی قرار گرفت و عالوه بر ضبط کاال به 
نفع دولت، متهم پرونده به پرداخت مبلغ 988 میلیون و ۴85 
هزار و 1۴2 ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم شد.

ساخت وساز در حریم ۱3 هزار 
کیلومتر رودخانه ممنوع شد

یک مقام مس��ئول در وزارت نیرو از معرفی ح��دود 13 هزار 
کیلومتر حریم رودخانه ها به سازمان ثبت اسناد و امالک برای 

جلوگیری از نقل وانتقال سند و ساخت وساز خبر داد.
غزال جعفری بابیان اینکه زمین های حریم رودخانه تاالب و 
دریاچه ها انفال محسوب می شوند، اظهار داشت: حفظ آن ها 
ازلحاظ مدیریت منابع آب و منابع طبیعی که مردم باید به طور 
یکسان و مشترک از این منابع بهره مند شوند، دارای اهمیت 
است. وی تصریح کرد: تعیین عرض بستر حریم رودخانه ها با 
مطالعات فنی، نقشه برداری و سیالب های 25 ساله رودخانه ها 
مشخص می شود. مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل 
مدیریت مناب��ع آب ایران ادام��ه داد: ما به تعیین حد بس��تر 
 حریم رودخانه های خش��ک فصلی و دائمی ملزم هستیم و از

 1۴5 هزار کیلومتر مسیر رودخانه ای که در کشور وجود دارد، 
تاکنون 38 هزار کیلومتر آن را موردمطالعه قرار داده ایم. وی 
بابیان اینکه تعیین حد بستر رودخانه ها عموماً هزینه براست 
اظهار کرد: قس��مت هایی که موردمطالعه قرار نگرفته است، 
 برای ش��رکت های آب منطق��ه ای به  ازای ه��ر کیلومتر دو تا 

2.5 میلیون تومان هزینه در بردارد. 

ازدواج فامیلی نیاز به مشاوره ژنتیک 
را دوچندان می کند

مشاوره ژنتیک به ویژه در ازدواج های فامیلی موجب جلوگیری 
از تولد نوزاد معلول و درنهایت کاهش هزینه های درمان این 
دست بیماران می شود.دکتر حمید ولیان رئیس مرکز ژنتیک 
اصفهان بابیان اینکه منظور از مشاوره ژنتیکی ارائه اطالعات 
دقیق علمی به فرد است به نحوی که بتواند آگاهانه و بر اساس 
اطالعات صحیح تصمیمی درست و مناسب اخذ کند، افزود: 
پزشک مشاور ژنتیک با ارائه مشاوره و در صورت لزوم معاینه 
و درخواست آزمایش به تشخیص بیماری ژنتیکی می پردازد 
و در م��واردی که ب��رای آن بیماری خاص، آزمایش��ی وجود 
نداشته باشد ریس��ک یا احتمال وقوع بیماری برای تولد یک 
نوزاد را محاس��به و آن را اعالم می کند. وی با اشاره به اینکه 
مش��اوره ژنتیک با احاطه کاملی که بر وضعیت تش��خیص و 
درمانی بیماری های مختلف در کشور دارد به ارائه راهنمایی 
علمی و صحی��ح درزمینه  پیش��گیری و درم��ان بیماری ها 
می پردازد، خاطرنشان کرد: مش��اوره ژنتیک گام مؤثری در 
کاهش معلولیت، پیشگیری از اختالالت ژنتیکی و مادرزادی 
و همچنین بیان احتمال خطر در ازدوا ج های فامیلی اس��ت. 
رییس مرکز ژنتیک اصفهان بیان داشت: تعیین درصد خطر 
بروز معلولیت در ازدواج به وی��ژه ازدواج های فامیلی، کاهش 
هزینه تولد و نگهداری معلوالن و پیشگیری از ایجاد مشکالت 
عاطفی ناشی داشتن کودک معلول، ناهنجار و مشخص کردن 

خطر وقوع یا تکرار یک بیماری ارثی در هر بارداری است. 

شکستگی لوله گاز در اصفهان بدون 
حادثه ناگواری مهار شد

مدیرعامل سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمني شهرداري 
اصفهان گفت: شکس��تگی لوله گاز در خیابان حکیم نظامی 
براثر برخورد بیل مکانیک��ی هیچ گونه حادث��ه ناگوار در پی 
نداشت و نش��ت گاز در کمترین زمان ممکن و پیش از وقوع 

حوادث انفجاری توسط مأموران آتش نشانی مهار شد.
بهزاد بزرگ��زاد در ارتباط ب��ا جزئیات حادثه نشس��ت گاز در 
خیابان حکیم نظام��ی در پی برخورد ماش��ین آالت عمرانی 
در روز ش��نبه هفته جاری اظهار داش��ت: ای��ن حادثه براثر 

سهل انگاری و برخورد بیل مکانیکی به لوله گاز اتفاق افتاد.

اخبار کوتاه

SMS شهردار اصفهان  عنوان کرد 

تمام موانع اجرایی خط یک مترو برطرف شده است
شهردار اصفهان با تأکید بر این که تمام موانع اجرایی خط یک 
مترو برطرف شده اس��ت اعالم کرد: تا آخرین مراحل احداث 
ایستگاه های میدان امام حسین)ع( و انقالب با نظارت میراث 

فرهنگی و متخصصان مربوطه انجام می شود.
دکترسید مرتضی سقاییان نژاد در دیدار با شهروندان منطقه 
یک بابیان این مطلب گفت: احداث ادامه خط شمال-جنوب 
مترو در میدان ش��هدا و چهارراه تختی در حال انجام اس��ت؛ 
همچنین 2 کیلومتر این خط از ایس��تگاه مدرس تا ایستگاه 
ش��هدا آزادسازی ش��ده و تملک ایس��تگاه چهارراه تختی در 
حال انجام اس��ت. وی با اش��اره به نصب برنوش��ته های برای 
اطالع رسانی به همشهریان در خصوص ایجاد محدودیت های ترافیکی در هسته مرکزی شهر اذعان داشت: عملیات اجرایی 
ایستگاه مترو میدان امام حسین)ع( آغازشده و به این دلیل میدان امام حسین )ع( بر روي خودروها بسته شده لذا الزم است 

شهروندان از مسیرهای جایگزین عبور و مرور کنند به طوری که همکاری الزم را در احداث ایستگاه های میدان امام حسین 
)ع( و انقالب داشته باشند.

شهردار اصفهان بابیان این که احداث ایستگاه های میدان امام حسین )ع( و انقالب طی دو سال ونیم انجام می شود ادامه داد: 
ایستگاه مترو میدان امام حسین )ع( بزرگ ترین ایستگاه قطار ش��هری خط شمال-جنوب است همچنین ایستگاه انقالب 

در خیابان عباس آباد احداث می شود. 
وی به 2۰ ایستگاه مترو خط یک اشاره و تصریح کرد: تمام ایستگاه های این خط احداث شده و فقط احداث دو ایستگاه انقالب 
و میدان امام حسین )ع( باقی مانده است. ش��هردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: با احداث دو ایستگاه باقی مانده خط یک 
مترو در تمام ابعاد آماده سرویس دهی به شهروندان باشد. وی با تأکید بر این که با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور موضوع خط یک مترو در مسیر میدان امام حسین)ع( به میدان انقالب بررسی شد 
بیان کرد: هماهنگی های الزم با میراث فرهنگی و گردشگری و استانداری صورت گرفته و بررسی های کارشناسی به خوبی 
انجام شده و بنا به توافق های صورت گرفته تا آخرین مراحل احداث ایستگاه های میدان امام حسین)ع( و انقالب با نظارت 

میراث فرهنگی و متخصصان مربوطه  انجام می شود. 

مدیرعامل س��ازمان بازنشستگی کش��ور گفت: امسال 
2۰۰هزار نفر بازنشسته وام ضروری دریافت می کنند.

ایراندخت عطاریان افزود: این وام هرساله به 8۰ تا 1۰۰ 
هزار نفر از بازنشستگان کشور پرداخت می شد که این 

رقم امسال به 2۰۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: این وام به مبلغ 2۰ میلیون ریال و با کارمزد 
چهار درصد و در اقساط 36 ماهه در اختیار بازنشستگان 
متقاضی گذاش��ته خواهد ش��د.وی خاطرنش��ان کرد: 
ثبت نام ب��رای دریافت وام ض��روری بازنشس��تگان از 
چهارم شهریور آغازش��ده و تا چهارم مهر امسال ادامه 
دارد.عطاری��ان همچنین از تس��ویه تمام��ی مطالبات 
بازنشستگان کش��وری در هفته بزرگداشت دولت خبر 
داد و گفت: این مطالبات به مبلغ یک هزار و 83۰ میلیارد 

تومان به حساب بازنشستگان واریزشده است.
مدیرعامل س��ازمان بازنشس��تگی دائمی شدن قانون 

مدیریت خدمات کشوری را از برنامه های مهم در دست 
اقدام برای بازنشستگان در کشور ذکر کرد و افزود: با اخذ 
مهلت سه ماهه از دولت برای انجام کار کارشناسی، هر 
هفته سه جلسه مش��ترک با هیئت دولت برای بررسی 

تدوین این الیحه در حال برگزاری است.
شهرس��تان آران و بیدگل ب��ا حدود یک ص��د هزار نفر 

جمعیت در شمال استان اصفهان واقع است
تغیی�ر ش�رایط قانونی مس�تمری بگیران به 

تأمین اجتماعی اعالم شود
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بابیان اینکه 
پرداخت حقوق ماهانه به مستمری بگیران این سازمان 
منوط به احراز ش��رایط قانونی ازجمله عدم اشتغال به 
کار، عدم ازدواج، اشتغال تمام وقت به تحصیل و ... توسط 
افراد است، گفت: تغییر شرایط قانونی مستمری بگیران 
باید به تأمی��ن اجتماعی اعالم شود.محمدحس��ن زدا 
از انجام اقدامات قانونی برای اطمینان از حائز ش��رایط 
بودن افراد دریافت کننده مس��تمری خب��ر داد و افزود: 
با توجه ب��ه تعداد بس��یار زیاد مس��تمری بگیران، بروز 
نبودن نشانی محل سکونت آنان، عدم وجود بانک های 
اطالعاتی یکپارچه و ... در مواقعی باوجود تمامی اقدامات 
انجام ش��ده ش��اهد دریافت مس��تمری من غیرحق از 
سازمان تأمین اجتماعی هستیم.وی ادامه داد: برخی از 
مس��تمری بگیران و یا افراد تبعی آنان به دلیل ناآگاهی 
از قوانین و مقررات، در صورت تغییر ش��رایط اشتغال و 
تأهل و یا فوت مس��تمری بگیر اصلی به شعبه مربوطه 
اطالع رس��انی نک��رده و درنتیجه مبالغ��ی را به صورت 

من غیرحق و اضافه دریافت می کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
برای اینکه بتوانیم س��رقت را در جامعه کاهش بدهیم 
باید در ابتدا ریش��ه های این جرم در جامعه را پیداکرده 
و با آن ها مقابله کنیم. س��رهنگ جهانگی��ر کریمی  در 
حاشیه نشست تخصصی مبارزه با سرقت که در دانشگاه 
روانپزشکی دانشگاه اصفهان برگزار شد، گفت: سرقت از 
باسابقه ترین جرائم بشری است که از گذشته تا به امروز 
در جوامع مختلف وجود داشته است و تمامی دولت ها و 
حکومت ها با چالشی به نام سرقت در جامعه خود مواجه 
بودند.وی افزود: باگذش��ت زمان روش های سرقت، نوع 
اموال و اشیای مس��روقه و وسایل مورداس��تفاده برای 
ارتکاب سرقت تغییریافته اس��ت، به گونه ای که امروزه 
برخی از سارقان از آخرین تکنیک ها و تکنولوژی ها برای 
پیشرفت کار خود اس��تفاده می کنند.این مقام مسئول 
یکی از بدترین شکل های سرقت را سرقت به عنف و زور 

و تهدید سالح س��رد و گرم عنوان کرد و گفت: این گونه 
جرائم بیش��تر توس��ط افرادی رخ می دهد که از تعادل 
روحی و روانی مناسبی برخوردار نیستند و با توسل به زور 

می خواهند به خواسته خود برسند.
معاون اجتماع��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
طبقاتی ش��دن جامعه و وج��ود نابرابری های اجتماعی 
را یکی از عوام��ل مؤثر در بروز جرم س��رقت عنوان کرد 
و گف��ت: وقتی افرادی که مس��تعد ب��رای ارتکاب جرم 
هستند خود سطح زندگی خود را نسبت به برخی دیگر 
پایین تر می بینند و از هر سو نیز تحت فشار قرار می گیرند 
به سمت این نوع از جرم گرایش پیدا می کنند تا به قول 
خود زندگی ایده آل��ی را برای خود و خانواده هایش��ان 
دس��ت وپا کنند.کریمی، ضعف ایمان، اعتیاد، بیکاری، 
فقر مادی و فرهنگی، سهل انگاری مالباختگان، ناکامی، 
جاه طلبی، شهرت طلبی، کمبود محبت، حاشیه نشینی، 
هم نشینی با دوستان ناباب، ازهم پاشیدگی خانوادگی، 
محیط های زندگی آلوده، وجود زمینه ها و فرصت های 
جرم و وجود افراد مال خر را از عوامل مؤثر دیگر در بروز 
جرم سرقت نام برد و اظهار داشت: وجود هرکدام از عوامل 
افراد مستعد در برابر ارتکاب جرم قرار می دهد.این مقام 
انتظامی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم جرم سرقت 
را در جامعه کاهش بدهیم و از وقوع آن جلوگیری کنیم 
باید در ابتدا ریشه های این جرم در جامعه را پیداکرده و 
با آن ها مقابله کنیم زیرا مسلماً در صورت برطرف شدن 
ریشه جرائم، انگیزه ای برای ارتکاب جرم وجود نخواهد 
داشت و سارقان نیز می توانند مانند مردم عادی در جامعه 

زندگی کنند.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشور

2۰۰هزار نفر بازنشسته وام ضروری دریافت می کنند
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

سرقت از باسابقه ترین جرائم بشری است 
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اخبار کوتاهيادداشت

 برداشت ۷۵ هزار تن انگور
 از تاکستان های استان 

    مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: پیش بینی می ش��ود تا پایان ش��هریورماه ۷۵ هزار تن 
انگور از تاکستان های استان برداشت شود.احمد رئیس زاده 
با اشاره به آغاز برداش��ت انگور از وسعت ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار 
از تاکستان های استان اصفهان، اظهار داشت: عملکرد تولید 
انگور در هر هکتار ۱۲ تن اس��ت. وی افزود: شهرس��تان های 
تیران و کرون، خوانسار، شاهین شهر و میمه، لنجان، شهرضا، 
فری دن، کاش��ان، مبارکه و نجف آباد عمده ترین مراکز تولید 

انگور در استان اصفهان هستند. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
بیان داشت: انگور س��یاه، یاقوتی، ریش بابا و عسگری از انواع 
مختلف انگور در اس��تان هس��تند که ۸۰ درصد تولید انگور 

استان عسگری است.

  رتبه نخست اصفهان در تولید
 ماهی گرمابی 

مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
اجرای فعالیت های پرورش ماهیان گرمابی در اس��تخرهای 
ذخیره آب سبب شده طی چند سال اخیر استان اصفهان رتبه 

نخست در تولید این ماهیان را داشته باشد.
محمدرضا عباسی در خصوص پرورش ماهی در استخرهای 
ذخیره آب کش��اورزی اظهار کرد: در سال 9۲ پرورش ماهان 
کپور در بیش از ۶۰۰ اس��تخر ذخیره آب کشاورزی با تعداد 
بیش از 9۰۰ قطعه ماهی در هر اس��تخر انجام شد که بیش از 
9۵۰ تن ماهی گرمابی تولید شد.وی افزود: همچنین در سال 
93 نیز بالغ بر 9۰۰ هزار قطعه بچه ماهی با نظارت ش��رکت 
ش��یالت اس��تان اصفهان و همکاری ش��رکت های خدمات 
مشاوره  بین استخر داران توزیع شده است.مدیر امور آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان تصریح کرد: اجرای 
فعالیت های پرورش ماهیان گرمابی در اس��تخرهای ذخیره 
سبب شده طی چند سال اخیر استان اصفهان رتبه نخست در 

تولید این ماهیان را داشته باشد.

 آخرين قیمت گوشت
 گوسفند و گوساله 

اصغر پور باطنی ب��ا بیان اینکه طی چند ماه گذش��ته قیمت 
گوشت قرمز اندکی افزایش داشته است، اظهار کرد: طی چند 
ماه گذشته قیمت خرید گوشت از کشتارگاه ها افزایش داشته، 

اما هنوز این افزایش قیمت را به بازار انتقال نداده ایم.
وی افزود: گوشت گوسفندی کیلویی یک هزار تومان افزایش 
داشته، اما گوشت گوس��اله به قیمت هر کیلو ۲۷ هزار تومان 
باقی مانده است.رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان با اشاره به 
اینکه قیمت گوشت هنوز برای مصرف کننده افزایش نداشته 
اس��ت، بیان کرد: امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما 
در صورت نیاز امکان افزایش قیمت گوش��ت تا هر کیلو یک 
هزار تومان وجود دارد.وی با بیان اینکه اس��تان اصفهان یک 
استان مصرفی است و خود تولید دام ندارد، یادآور شد: واردات 
گوشت های خارجی نیز توسط اش��خاص و گروه های خاصی 
انجام می شود که زیر نظر اتحادیه نیست و ما اطالعی نداریم.

این مسئول در پایان تشریح کرد: همچنین فعالیت بازارهایی 
که هر نوع گوشتی به صورت غیرقانونی به صورت مخلوط و با 
قیمت پایین می فروشند، سبب شده تا به واحدهای صنفی که 

زیر نظر اتحادیه هستند لطمه وارد شود.

حفر چاه های غیرمجاز در شهرضا 
متوقف می شود

مدیر اداره جهاد کشاورزی ش��هرضا گفت: متأسفانه ۲ برابر 
چاه های مجاز در ش��هرضا چاه های غیرمجاز داریم که از آن 
بهره برداری می کنند و برخورد ب��ا حفر چاه های غیرمجاز در 
شهرستان به صورت جدی انجام می ش��ود.عبدالرضا تاکی با 
اش��اره به اینکه به عنوان یک ضرورت و اهتم��ام ویژه تولید 
غذای س��الم در دس��تور کار قرارگرفته، اظهار ک��رد: کنترل 
بیولوژیک برای آفات و استفاده از سموم شیمیایی از سال ۸۵ 
در شهرستان شهرضا شروع ش��ده و به عنوان یک شهرستان 
پایلوت برای نخس��تین بار در ش��هرضا انجام شده است.وی 
افزود: در س��ال نخس��ت، در س��طح ۵ هکتار از باغ های انار 
کنترل بیولوژیک انجام ش��ده و هر سال توس��عه پیداکرده و 
امسال بیش از ۱۶۰ هکتار از باغ های انار و ۱۰ هکتار از سطح 
گلخانه و ۲۵۰ هکتار باغ های سیب را دربر گرفته است.مدیر 
اداره جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه کنترل بیولوژیک 
حرکت بزرگی است که استمرار آن می تواند خیلی از مسائل 
و مشکالت بخش کش��اورزی را مرتفع کند، گفت: در زمینه 
اجرای طرح های آب و خاکی با توجه به اینکه محدودیت آب به 
عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های کشاورزی بوده، تالش هایی 
انجام شده است.وی افزود: بازس��ازی و مرمت قنوات، پوشش 
انهار، اجرای آبیاری های تحت فش��ار که یک ض��رورت بوده، 
اقداماتی است که در زمینه مقابله با بحران آب انجام شده است.

 مسکن روستايی 1۵ میلیون
 وام می گیرد

     هیئت دولت با افزایش وام مس��کن روستایی از ۱۲.۵ به ۱۵ 
میلیون تومان موافقت کرد.در جلسه هیئت وزیران، بنیاد مسکن 
گزارشی درباره وضعیت مسکن روستایی به دولت ارائه کرد که 
بر این اساس هیئت وزیران جهت نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار 
واحد روستایی در سال ۱393، با اختصاص سقف ۱۵۰ میلیون 
ریال تسهیالت بانکی برای هر واحد موافقت کرد. همچنین در 
این جلس��ه دولت با اختصاص مبلغ ۶۵۱ میلیارد ریال اعتبار 
برای بازسازی و جبران خسارت و کمک به بازسازی واحدهای 
مسکونی شهری و روستایی و تا مین لوازم خسارت دیده ناشی 
از زلزله اخیر در استان ایالم موافقت کرد و همچنین با تصمیم 
دولت مبلغ یک ه��زار و ۶۵۷ میلیارد ریال تس��هیالت بانکی 
ارزان قیمت نیز به آسیب دیدگان ناشی از این زلزله اختصاص 

یافت. 

4
کاهش قیمت سکه و ارز

قیمت سکه و طال دالر در معامالت بازار با کاهش رو به رو بود معامالت انس طال در بازارهای جهانی با 
نوسان اندک و رشد کمتر از یک دالر مواجه بود. درعین حال کاهش نرخ ارز در بازار قیمت انواع سکه 

را کاهش داد.
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مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی ایران با 
اعالم اینکه با مصوبه دولت مرغ کیلویی ۷۰۰۰تومان شد 
گفت: کشورهای اطراف ایران نیازمند واردات سه میلیون 
تن مرغ هستند و می توانیم با ورود به این بازارها به راحتی 
مازاد تولیدمان را صادر کنیم. همایون دارابی افزود: قیمت 
خرید مرغ توسط دولت با مصوبه ستاد تنظیم بازار از شش 
هزار و ۵۰۰ تومان به هفت هزار تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: قرار شده شرکت پشتیبانی امور دام کیفیت 
خرید مرغ را طوری افزایش ده��د که این مرغ ها قابلیت 
صادرات داشته باشند و به چرخه مصرف داخلی برنگردند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهار کرد: 
کش��ورهای خارجی مرغ هایی وارد می کنند که وزن این 
مرغ ها بین یک کیلو تا یک کیلو و۷۰۰ کیلوگرم باشد اما در 
کشور ما تولیدکنندگان همیشه مرغ هایی با وزن های باال 
پرورش می دادند و این مرغ ها از طرفی چربی دارند که برای 
مصرف کنندگان مطلوب نیست و از سوی دیگر پرورش 
آن ها مصرف دام را افزایش می دهد و این در اقتصاد ملی به 
ضرر کشور است. وی با بیان اینکه سن مطلوب یک مرغ 
حدود 4۲ روز یا پایین تر از آن اس��ت ادامه داد: مرغی که 
در این سن قرار داشته باشد قابلیت صادرات دارد به همین 
خاطر قرار شده شرکت پشتیبانی مرغ هایی را بخرد که از 
این کیفیت برخوردار باشد و این شرکت با یافتن بازارهای 

صادراتی آن ها را صادر کند.
دارابی افزود: خرید شرکت پش��تیبانی بین 4 تا ۵ درصد 

تولید است و این شرکت نمی تواند کل تولید را خریداری 
کند. بحث تولید مرغ بحث عرضه و تقاضا است هم اکنون 
این تعادل در کشور ما به هم خورده و عرضه بیش از تقاضا 
 اس��ت. بخش��ی از این عرضه توسط ش��رکت پشتیبانی 
جمع آو ری می ش��ود اما قیمت برای مصرف کننده تابع 
این قیمت گذاری نیس��ت و عرضه و تقاض��ا این قیمت 
را تعیین می کن��د. وی با بی��ان اینکه امیدوار هس��تیم 
قیمت ها منطقی ش��ود تا تولیدکنن��ده و مصرف کننده 
هیچ کدام آس��یب نبینند، گفت: هم اکن��ون قیمت مرغ 
برای مصرف کنندگان بین ۶۶۵۰ تا ۶۷۰۰ تومان است.

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی ادامه 
داد: پس از هدفمندی یارانه ه��ا و تبدیل ارز مرجع به ارز 
مبادله ای ارز قیمتی نهاده های طی��ور نیز تغییر کرد و از 
آنجا که تغذیه مرغ وابسته به ذرت و سویا است که عمده 
آن ها نیز وارد می ش��ود بنابراین قیمت تمام ش��ده تولید 

افزایش پیدا کرد اما قیمت مرغ نتوانس��ت متناس��ب با 
هزینه های تولید افزایش پیدا کند.وی با اش��اره به اینکه 
 هم اکنون قیمت تمام شده تولید مرغ زنده حدود ۵ هزار تا

 ۵۰۵۰ توم��ان اس��ت اف��زود: اگ��ر قیمت م��رغ برای 
مصرف کنندگان ب��ه هفت ه��زار و ۲۰۰ تومان برس��د 
تولیدکنندگان زی��ان نمی کند.دارابی اظه��ار امیدواری 
کرد با روند صادرات بتوانیم تولی��د را حمایت کنیم چرا 
که پایداری تولید باید اصل قرار بگیرد و این امر است که 
مصرف را هدایت می کند.ما هم اکن��ون به دنبال یافتن 

بازارهای صادراتی و توسعه این بازارها هستیم.
وی ادامه داد: این مسئله که ش��رکت پشتیبانی امور دام 
قرار است خرید خود را خریدی با قابلیت صادرات انجام 
دهد سه حسن برای تولید ما دارد اول اینکه تولید جهت 
پیدا می کند باکیفیت بهتر و شرایط پرورشی بهتر انجام 
می گیرد دوم به ب��ازار پیام مثبتی در جه��ت حمایت از 
تولید می دهد سوم اینکه فرصت های خوبی برای صادرات 
ایجادشده که به نحو احسن از این فرصت ها استفاده کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی با بیان 
اینکه روس��یه می تواند یکی از بازارهای صادراتی جدید 
کش��ور در زمینه صادرات مرغ باش��د گفت: سه میلیون 
تن بازار مصرف در کش��ورهای اطراف ای��ران وجود دارد 
درحالی که مازاد تولید ما در شرایط فعلی حدود ۲۰۰ هزار 
تن است و ما خیلی راحت می توانیم با ورود به این بازارها 

این تولید مازاد را صادر کنیم.

در آخرین روز از هفت��ه دولت با حضور اس��تاندار اصفهان و معاون 
پارلمانی رئیس جمهور در شهرستان شاهین شهر، عملیات احداث 
و یا بهره برداری از ۱4 پروژه عمرانی در شهرستان شاهین شهر آغاز 

شد.
در این س��فر عملیات احداث و یا بهره برداری از ۱4 پروژه عمرانی، 
 ش��امل فرهنگی، ورزش��ی و خدماتی با اعتباری بالغ ب��ر یک هزار 

و 4۸۸ میلیارد ریال در شهرستان شاهین شهر و میمه آغاز شد.
 افتتاح نگارس��تان ش��هرداری ب��ا زیربن��ای ۱44 ه��زار مترمربع

 و ۲۱4 میلیارد ریال از جمله پروژه های فرهنگی بوده، که با حضور 
استاندار اصفهان به بهره برداری رسید.

افتت��اح فرهنگس��رای گل دی��س نی��ز ب��ا ۲ ه��زار و ۷۵۰ 
مترمرب��ع زیربن��ا و4۰ میلی��ارد ریال اعتب��ار از دیگ��ر پروژه های 
 فرهنگی این ش��هر بوده، ک��ه با حضور رس��ول زرگر پ��ور صورت 

گرفت.
زرگر پور در این س��فر بهره برداری از ۲ س��الن ورزشی پوریای ولی 
و انقالب این شهرس��تان نیز با ۲۱ میلیارد ری��ال اعتبار و زیربنای 
 ۲ هزار و 4۰۰ مترمربع از پروژه های ورزش��ی این شهرستان را آغاز

کرد.
گفتنی اس��ت بهره برداری از ۱۰ ایس��تگاه اتوبوس ب��ا 4۰ میلیارد 
ریال اعتب��ار، افتتاح بلوار دانش��جو ب��ا ۵ میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال و آغاز عملیات احداث کمپینگ ش��رقی به ط��ول ۷ کیلومتر 
از دیگر پروژه های این ش��هر بود، که با حضور اس��تاندار اصفهان و 
 معاون پارلمانی رئیس جمهور در آخرین روز از هفته دولت صورت 

گرفت.

 بهره برداری از 14 پروژه عمرانی
 در شهرستان شاهین شهر

مديرعامل اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی ايران 
مرغ کیلويی ۷۰۰۰ تومان شد

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر 
فعالیت تمام بانک ها نظارت کافی دارد، از تسریع در فرایند 
ساماندهی مؤسسات بدون مجوز خبر داد و گفت: تخمین 
زده می شود که ۲۰ تا ۲۵ درصد فعالیت های پولی در این 

مؤسسات انجام می شود.
ولی اهلل سیف در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری 
اسالمی با اش��اره به کاهش نرخ تورم اظهار داشت: یکی از 
جهت گیری های اصلی بانک مرک��زی موجب انضباط در 
بخش های پولی و مالی کشور بوده و خوشبختانه روند نزولی 
نرخ تورم تاکنون ادامه داشته است.وی افزود: پیش بینی ما 
این است که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر ۲۰ درصد 
برسد.وی در واکنش به این سؤال که چرا بانک مرکزی بر 
عملکرد ۶ بانک خصوصی که در برنامه مناظره اعالم شد 
نظارت ندارد، گفت: بانک مرکزی بر همه بانک ها نظارت 
دارد، طبقه بندی می کند و ما به ش��دت به دنبال منضبط 
کردن بانک ها هس��تیم که البته به ط��ور طبیعی برخی 
بانک ها ممکن اس��ت تخلفاتی داشته باشند که ما با آن ها 
برخورد می کنیم.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همه 
بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و ممکن است 
نظر مطرح ش��ده در آن برنامه این باش��د که نظارت بانک 

مرکزی بر مؤسس��اتی که هنوز مجوز ندارند ضعیف است 
که باید این گونه پاسخ بدهم که آن ها هم در شرف منضبط 
شدن هستند؛ تخمین زده می ش��ود که ۲۰ تا ۲۵ درصد 
فعالیت های پولی در مؤسساتی است که تحت نظارت بانک 
مرکزی نیستند که البته بانک مرکزی به سرعت در حال 
پوشش دادن آن مؤسسات اس��ت که روش هایی از جمله 
انحالل در صورت ع��دم تطبیق با قوانی��ن اعمال خواهد 
شد.وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی برای اینکه 
بانک ها را در سود و زیان با مشتری شریک کند، چیست؟ 
گفت: این مطالبی که در س��مینار مطرح می شود در واقع 
فضایی برای طرح انتقادات مختلف است که بررسی آن باید 
در جمع کارشناسی انجام ش��ود و هر موردی که برای آن 

راهکاری پیدا کنیم قطعاً اصالح خواهد شد.
وی گفت: اگر بانک اموال مشتری را مصادره کند قطعاً از 
طریق مراجع قانونی و دادگاه این کار را خواهد کرد که آن 
مرجع هم متناس��ب با قرارداد منعقدش��ده و قانون اعالم 

رأی خواهد کرد.وی افزود: بانک نهادی است که ذینفعان 
مختلفی دارد و در این شرایط وظایف بانک دفاع از حقوق 
ذینفعان و وصول مطالبات خود از بدهکاران است اما اگر 
بانک اجحاف کند و سوءاستفاده کند بانک مرکزی حتماً 
با آن ها برخورد خواهد کرد.رئی��س کل بانک مرکزی در 
خصوص وام خرید مس��کن گفت: بنا ب��ه توافقی که بین 

بانک مس��کن و وزارت راه و شهرس��ازی انجام ش��ده قرار 
اس��ت به بانک ها اجازه داده ش��ود صندوق های پس انداز 
را برای جذب س��پرده راه اندازی و از محل وجوه آن برای 
پرداخت تسهیالت بانکی استفاده شود.سیف تصریح کرد: 
هدف ما این است که این تس��هیالت بتواند سهم وام های 
بانکی را در تأمین هزینه مس��کن افزایش دهد؛ مسئوالن 
 وزارت راه و شهرس��ازی معتقدن��د ای��ن کار می توان��د تا

 ۸۰ میلیون تومان از هزینه مسکن را تأمین کند که البته 
هنوز بررسی های کارشناسی این طرح نهایی نشده است.

وی اضاف��ه ک��رد: در صورت نهایی ش��دن بررس��ی های 
کارشناسی بانک مرکزی اجازه راه اندازی این صندوق ها به 
بانک ها داده خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به 
سؤالی درباره مصوبه مجلس مبنی بر برداشت ۵۰۰ میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برای تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج گفت: اگ��ر این مصوبه به ما ابالغ ش��د ما هم طبق 
قانون به آن عمل می کنیم.وی در واکنش به این نکته که 
بانک مرکزی با این طرح مخالف بود، اظهار داشت: ما نظر 
کارشناسی خودمان را مطرح کردیم اما وقتی مجلس این 
طرح را تصویب می کند به طور طبیعی برای بانک مرکزی 

الزم االجرا است.

کاهش تورم به کمتر از 2۰ درصد تا پايان امسال

ساماندهی مؤسسات بدون مجوز سرعت گرفت

 مدیرعامل ش��رکت مخابرات استان 
اصفهان در نشستی با خبرنگاران که 
به مناسبت ارائه گزارش برنامه های 
شرکت مخابرات استان اصفهان در هفته دولت برگزار شد، 
با اشاره به ارائه خدمات ش��رکت مخابرات استان اصفهان 
در خصوص ارتقاء موبایل به نسل سوم  اظهار داشت: برای 
ارتقاء موبایل به نسل سوم نیاز به تعویض سیم کارت نیست 
بلکه برای تلفن های همراه که به GPRS مجهز اس��ت به 
شکل اتوماتیک عالمت  H+یا  G3 یا H  روی صفحه آن ها 

نشان داده می شود.
حسین کشایی با بیان اینکه برای استفاده از خدمات نسل 
س��وم تلفن همراه راه اندازی GPRS ضروری است، ادامه 
داد: در این راس��تا تلفن های همراهی کهGPRS ندارد با 
خریداری یک بس��ته داده می توانند خود را به نسل سوم 

ارتقا دهند.
وی به دیگر روش های تجهیز تلفن همراه به نسل سوم اشاره 
کرد و بیان داشت: مشترکین می توانند با مراجعه به سایت 

MSI.IR یا به شماره 999۰  تماس بگیرند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان اظهار داشت: 
مشترکین تلفن همراه می توانند به شماره ۸۰۰۰۸ پیامک 
خالی ارس��ال کرده و یا از طریق ش��ماره گیری *#۱۱۱  

مشترک GPRS شوند.

وی در ادامه با اش��اره به راه اندازی ۲۰۰ سایت نسل سوم 
تلفن همراه در سطح شهر اصفهان اش��اره کرد و گفت: با 
فعالیت این سایت ها تمام سطح شهر اصفهان به طور کامل 
در خصوص استفاده از نسل سوم تلفن همراه پوشش داده 
می شود و اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه بدون قطع 

و باکیفیت بسیار باال صورت می گیرد.
کش��ایی MBB  با پهن��ای باند بس��یار خ��وب را یکی از 
شاخص های اصلی نس��ل س��وم تلفن همراه اعالم کرد و 
افزود: از آغازین روز هفته گذشته اقدامات در جهت نسل 
سوم موبایل در سطح شهر اصفهان آغاز شد و تا دو ماه آینده 
اقدامات در جهت ارتقاء ش��بکه تلفن همراه در نجف آباد، 

خمینی شهر و کاشان انجام می گیرد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه فرهنگ سازی در خصوص 
برقراری ارتباط تصویری در نس��ل سوم تلفن همراه هنوز 
صورت نگرفته است، بیان داشت: موبایل نسل سوم ارتباط 
نقطه به نقطه و ارتباط با اینترنت با پهنای باند باال و ارتباط 
تصویری را فراهم می سازد و دراین راستا ضروری است که 

فرهنگ سازی مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان با اشاره به 
تغییر کد شهر استان اصفهان و حذف کدهای بین شهری 
و استقبال و توجه ش��هروندان از این اتفاق اظهار داشت: 
سال ۲۰۱4 سال ارتباط با پهن باند باال برای توسعه پایدار 

نا مگذاری ش��ده که اقدامات خوبی در این راستا در سطح 
استان اصفهان انجام گرفته است.

افتتاح دو پروژه شرکت مخابرات استان اصفهان 
در  دهه فجر

وی با اشاره به  افتتاح دو پروژه ش��رکت مخابرات در  دهه 
 NGE فجر نیز افزود: راه اندازی س��وئیچ نس��ل آینده یا
در ش��بکه مخابرات اس��تان اصفهان با ظرفیت ۵۰۰ هزار 
 مشترک از جمله این طرح هاس��ت که صاف سوئیچ گفته 

می شود.
کشایی با بیان اینکه پروژه های قابل افتتاح شرکت مخابرات 
استان اصفهان در ایام دهه فجر سال جاری با اعتباری بالغ 
بر 4۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رس��ید، ادامه 
داد: هم اکنون در حال نصب شبکه انتقال با ترانس و ارتباط 
قسمت پهن باند بین شهرستان های اصفهان هستیم که این 

شبکه مبتنی بر آخرین تکنولوژی روز دنیا است.
وی با اش��اره به فعالیت هش��ت مرکز س��وئیچ ) نصب – 
توس��عه(، ۱۱ عدد آنتن بیتی اس، ۱۱۲ پروژه فیبر نوری، 
۱۱۱پروژه دیتا و ۲۵۲ س��ایر پروژه ها در س��طح اس��تان 
اصفهان گفت: ۲۶۷ هزار و ۵۰۷ شماره تلفن ثابت  مشغول 
به کار با ضریب نف��وذ 4۵ درصد و۲میلی��ون و ۷۲۱ هزار 
 و 4۶۲ ش��ماره تلف��ن ثابت منصوب��ه در اصفه��ان فعال

 است.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان با اشاره به 
تعداد و ضریب نفوذ تلفن همراه در استان اصفهان نیز بیان 
داشت: در حال حاضر 4 میلیون و 4۱۱ هزار و 3۷۶ شماره 
تلفن همراه در استان اصفهان فعال است که ضریب نفوذ 

آن ۸4 درصد است.
وی با بیان اینکه 3۱4 هزار و ۷۵ مشترک در سطح استان 
از خدمات اینترنت پرسرعت بهره مند می شوند، افزود: در 
حال حاضر 44۵ هزار و ۸9۲ عدد اینترنت پرسرعت نیز در 

استان اصفهان نصب شده است.
کشایی با اشاره به راه اندازی صدای مشتری در سطح کشور 
نیز گفت:  الگوی راه اندازی صدای مشتری از سوی استان 
اصفهان به تمام کشور ارائه شده اس��ت و شماره آن نیز از 
سوی استان تعیین شده است که مورد پذیرش مسئوالن 

کشوری قرار گرفته است.
وی هدف از راه اندازی صدای مشتری را راه اندازی سامانه ای 

برای دریافت انتقادات و پیشنهاد ها شهروندان اعالم کرد.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در ادامه با 
اشاره به بخش��ی از مشکالت توسعه ش��بکه مخابراتی در 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: در ش��هر اصفهان که تمام 
مش��خصات یک ش��هر م��درن و توس��عه یافته را دارد در 
 حوزه  توس��عه ش��اخص های مخابراتی اس��تان با مشکل

 مواجه ایم.

مديرعامل شرکت مخابرات استان عنوان کرد 

نسل سوم تلفن همراه به اصفهان می آید 
دولت اندونزی برای کاهش 

آالينده های کربنی دست به کار شد

 استفاده از روغن پا لم
 در باک هواپیماها

ش��رکت ملی هواپیمای��ی اندونزی موس��وم به 
»گارودا ایندونزی��ا« اعالم ک��رد: باهدف کاهش 
آالینده های کربنی به زودی از س��وخت زیستی 

حاصل از روغن پا لم استفاده می کند.
ش��رکت ملی هواپیمای��ی اندونزی قص��د دارد 
س��وخت هواپیماهای خ��ود را با س��وخت های 
زیس��تی پایه روغن پا لم ترکیب و استفاده کند. 
این اقدام به عنوان بخشی از طرح این شرکت در 
جهت کاهش تولید آالینده های کربنی حاصل از 

هواپیماها اجرا می شود. 
»نوویانتو هروپراتومو«، مدی��ر عملیاتی »گارودا 
ایندونزی��ا« می گوی��د: از ابت��دای س��ال ۲۰۱۶ 
می��الدی س��وخت هواپیماه��ای این ش��رکت 

هواپیمایی با روغن پا لم خام ترکیب می شود. 
وی افزود: با امید به اینکه تولید سوخت زیستی 
افزایش یابد می توان انتظار داشت که قیمت آن 
نیز همانند قیمت س��وخت جت باشد و به زودی 

قیمت آن حتی از سوخت جت پایین تر بیاید. 
هواپیمایی »گارودا« مدعی ش��د که این تصمیم 
برای کمک به محیط زیست اتخاذشده اما دولت 
اندونزی به تازگی به منظور کاستن از میزان تقاضا 
برای س��وخت معمولی به تبلیغ روغن پا لم برای 

تولید سوخت های زیستی می پردازد. 
»گارودا ایندونزی��ا« در حال حاضر س��االنه یک 
میلیارد و ۸۰۰ لیتر سوخت جت مصرف می کند 
و پیش بینی  می شود که این میزان تا سال ۲۰۱۶ 
میالدی از دو میلیارد لیتر فراتر رود. سال گذشته 
دولت اندونزی چارچوبی را تعیین کرد که طبق 
آن تا س��ال ۲۰۱۶ میالدی در صنایع هوایی این 
کش��ور دو درصد سوخت زیس��تی استفاده شود 
و به نظر می رس��د ط��رح پیش��نهادی »گارودا« 
که منتهی ب��ه مصرف 3۶ میلیون لیتر س��وخت 
 زیستی می ش��ود در تحقق این چارچوب موفق

 باشد. 
با این حال طرف��داران محیط زیس��ت معتقدند 
استفاده از سوخت های زیس��تی حاصل از روغن 
درخت نخل یا همان پا لم پاک تر از سوخت های 
فس��یلی نیس��تند و حجم زیادی کرب��ن تولید 

می کنند.

گروه 
اقتصاد



یادداشت

چهارمین جشنواره موسیقی فولکلور توسط انجمن جهانی فستیوال های فولکلوریک با 
حمایت سازمان جهانی یونسکو در اروپا به میزبانی بلغارستان از تاریخ 21 تا 31 آگوست 

مطابق با 30 مرداد تا هشتم شهریور با حضور 90 گروه از 20 کشور برگزار شد.
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چهارمین فستیوال موسیقی فولکلوریک جهان در بلغارستان
هفتیادداشت

 پنجمین دوره توانمند افزایی 
و گردشگری قرآن

پنجمی��ن دوره توانمند افزایی و گردش��گری ق��رآن دهم تا 
دوازدهم ش��هریورماه س��ال جاری در محل موسس��ه مجمع 

خیرین قرآنی استان اصفهان برگزار می شود.
دبیر موسسه مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان گفت: در این 
دوره آموزشی که توأمان با گردشگری قرآنی است، 20 نفر از 
مربیان قرآنی شهرستان کنگان استان بوشهر شرکت می کنند.

علیرضا توکلی افزود: این دوره آموزش��ی باهدف آش��نایی با 
روش های نوین آموزش، مربیگری قرآن، شیوه های مدیریتی 
به همت موسسه مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان در قالب 

کالس های آموزشی و بازدید از مراکز قرآنی برگزار می شود.
وی با اشاره به دیدار ش��رکت کنندگان با علما ازجمله آیت اهلل 
مظاهری، تصریح ک��رد: مربیان قرآنی شهرس��تان کنگان در 
این دوره از مراکز قرآن��ی جامعه القرآن و نورالقرآن بازدید و از 

نزدیک در جریان برگزاری کالس های قرآنی قرار می گیرند.
این مس��ئول در پایان یادآور ش��د: مس��جد تاریخی حکیم، 
می��دان ام��ام و باغ گل ه��ا ازجمل��ه مکان های گردش��گری 
پنجمی��ن دوره توانمن��د افزایی و گردش��گری قرآن اس��ت 
 ک��ه م��ورد بازدی��د ش��رکت کنندگان در ای��ن دوره ق��رار

 می گیرد.

 » گردشگری و توسعه جوامع« 
 شعار روز جهانی گردشگری

 )WTO( پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان جهانی جهانگردی
شعار » گردشگری و توس��عه جوامع محلی «را به عنوان شعار 

روز جهانی گردشگری سال 2014 برگزید.
27 سپتامبر مقارن با پنجم مهرماه هرسال به عنوان روز جهانی 

گردشگری نام گذاری شده است.
این موضوع درواقع یک الگوی جهانی برای برجس��ته کردن 
ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری 

به شمار می رود.
این س��ازمان در روز جهانی گردش��گری )Wtd(، به دنبال 
برگزاری ای��ن روز با موضوع »گردش��گری و توس��عه جوامع 
محلی« اس��ت، که بر توانایی صنعت گردش��گری در توانمند 
کردن مردم و ارائه مهارت به آن ها برای ایجاد تغییر در جوامع 

محلی متمرکزشده است.
بنا بر اعالم این پایگاه، مراسم رسمی روز جهانی گردشگری در 
گواداالخارا در مکزی��ک Guadalajara, Mexico برگزار 

خواهد شد.
در پایگاه اطالع رسانی س��ازمان جهانی جهانگردی به نشانی 
http://wtd.unwto.orgاز س��اکنان کش��ورهای جهان 
خواسته شده تا با ارسال تصاویر متناسب با موضوع انتخاب شده 
توسط این سازمان جهانی از طریق ش��بکه های اجتماعی به 
این پایگاه چگونگی جش��ن گرفتن این روز در کش��ور خود را 

به نمایش بگذارند.

 راهیابی نمایش »رود زنده می زاید«
 به جشنواره سراسری سوره ماه

نمایش »رود زنده می زاید« به کارگردانی احسان جانمی به بخش 
نهایی جشنواره سراسری سوره ماه که از 22 تا 28 مهرماه امسال در 

تهران برگزار می شود، راه یافت.
این نمایش همچنین در بخش جشنواره منطقه ای سوره ماه که در 
شهر سمنان برگزار شد موفق به کسب 5 عنوان )بازیگری اول زن، 

نویسندگی و کارگردانی، بازیگری و کاندید بازیگری اول مرد( شد.
کارگردان این نمایش ضمن اعالم این خبر گفت: نمایش »رود زنده 
می زاید« در رابطه بازندگی در اصفهان در کنار زاینده رود اس��ت و 
درواقع زاینده رود تمثیل��ی از زندگی آدم های این قصه اس��ت که 
روایت بیست سال زندگی خانواده ای را از س��ال 67 تا سال 87 در 

خود جای داده است.
احس��ان جانمی اضافه کرد: این نمایش از جاری ب��ودن رودخانه 
زاینده رود در سال های جنگ را تا زمانی که این رودخانه خشک شده 

روایت می کند.
وی با اشاره به حضور خود در 9 دوره از جشنواره تئاتر ماه و همکاری 
15 س��اله خود با حوزه هنری اف��زود: عوامل نمای��ش »رود زنده 
می زاید« در این جش��نواره موفق به کس��ب مقام بازیگری اول زن 
برای الهام رضایی، نویسندگی و کارگردانی برای احسان جانمی و 

بازیگری تقدیری برای مائده وحید شدند.
گفتنی است، این نمایش از 5 تا 7 ش��هریورماه در سمنان به روی 
صحنه رفت و از میان 11 نمایش��ی که از 6 استان در این جشنواره 

حضور داشتند به جشنواره سراسری ماه راه یافت.

 عصارخانه تاریخی اصفهان
 بازگشایی می شود

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان و رییس کمیته 
جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس از بازگشایی ویژه عصارخانه 
شاهی اصفهان به مناسبت برگزاری جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 

ناملموس به میزبانی شهر اصفهان خبر داد.
مهدی بقایی گفت: این عصارخانه نه به لحاظ عمرانی بلکه ازنظر معرفی و 
به نمایش درآوردن نحوه کارکرد این بنای کهن در عصاره گیری از دانه ها 

و بازدید ویژه توسط میهمانان داخلی و خارجی بازگشایی می شود.
وی بابیان اینکه عصارخانه همان کارخانه های قدیمی روغن کشی است، 
افزود: عصارخانه شاهی اصفهان در دوره صفویه به دستور شاه عباس اول، 
در بازار مخلص میدان امام )ره( و در زمینی با مس��احت 360 مترمربع و 

زیربنای 700 مترمربع واقع شده است.
رییس کمیته جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس تصریح کرد: 
با قرارگیری آدمک هایی در این عصارخانه، نحوه عصاره گیری و کارکرد 
ای��ن کارخانه های قدیمی به عن��وان میراثی ناملم��وس و فرهنگی برای 

بازدیدکنندگان به نمایش درمی آید.

داوود امیریان با انتقاد از جدی نگرفتن کتاب خوانی و 
انشا در مدرسه ها اظهار می کند: می گویند کسانی که 
کتاب می خوانند کاله سرشان نمی رود، ولی ما یادمان 
رفته کتاب خوانی چه فایده ای برای دانش آموزان دارد.

این نویس��نده درباره اهمیت زنگ انشا در مدرسه ها 
گف��ت: متأس��فانه از زمانی ک��ه یادم می آی��د، زنگ 
انش��ا اهمیتی نداش��ته اس��ت، چه قب��ل از انقالب و 
چه بعدازآن. همیش��ه معلم ورزش و یا معلمی را که 

بیکاربود برای این درس می فرستادند سر کالس.
او در ادامه اظهار کرد: همیش��ه هم موضوعات خیلی 
تکراری بودند مثل »علم بهتر است یا ثروت«، »پاییز 
را توصی��ف کنید« و غیره. ای��ن موضوع های تکراری 
نه هی��چ فایده ای داش��تند و ن��ه کمکی به توس��عه 
تخیل کودکان می کردند. ما همیش��ه غرب را مذمت 

می کنیم، اما آن ها واحدی برای کتاب خواندن دارند. 
وقتی دانش آموزی دیپلم می گیرد، یک س��ری کتاب 
غیردرسی خوانده است، با ادبیات کشورش و ادبیات 
جهان آشناس��ت، مهم تری��ن نویس��ندگان جهان و 
نویسندگان مطرح کش��ورش را می شناسد و از آن ها 
کتاب خوان��ده و درباره آن ها تحقیق کرده اس��ت. اما 
در کش��ور ما هرگز بحث کتاب خوان��ی جدی گرفته 
نشده اس��ت. دانش آموزان ما هرگز کتاب غیردرسی 
نمی خوانند و به سوی کتاب خواندن تشویق نمی شوند.

داوود امیریان درباره زنگ انش��ا در کودکی خود هم 
گفت: من بیش از هر درسی به انشا عالقه داشتم. در 
این زنگ هم فقط من و یکی دیگر انش��ا می خواندیم. 
معلم ما را شناسایی کرده بود و می گفت انشا بخوانیم. 
اما هیچ تالش��ی ب��رای این که بقیه انش��ا بنویس��ند 

نمی شد. اما در کش��ورهای دیگر کتاب خوانی یک 
عادت اس��ت و چون در بچگی این نیاز شکل گرفته، 
در هنگام بزرگ س��الی هم کتاب خوان��ی فراموش 
نمی شود. می گویند کسی که کتاب خوان حرفه ای 
باشد کاله سرش نمی رود؛ چون تجربه های بقیه را 

هم دارد. اما ما این چیزها را جدی نمی گیریم.
این داستان نویس درباره کمکی که زنگ انشا می تواند 
به بچه ها بکند توضیح داد: انشا تخیل دانش آموزان را 
فعال می کند و امکان اظهارنظر کردن را برای او فراهم 
می کند. همچنین می تواند زمینه ای برای شناسایی 

استعداد فرزند ما باشد.
امیریان گفت: متأس��فانه ما در مدرسه درسی به اسم 
هنر هم نداش��تیم، آموزش��ی هم انجام نمی شد. کل 
کاری که معلم برای ما می کرد تراش��یدن قلم و زدن 
سرمش��ق خطاطی بود که خودش هم آن را بلد نبود. 
من وقتی اآلن دخترم می گوید برایم نقاش��ی بکش، 
تنها می توانم برای او کلبه ای بکش��م با دو تا آدمک. 
ما باید در مدرس��ه ابتدایی ترین تکنیک های نقاشی 
را یاد می گرفتیم. زنگ وزرش هم همین بود، چیزی 
آموزش داده نمی ش��د و م��ا فقط توی س��روکله هم 
می زدیم. این ظلمی بود که به ما می شد. اما اآلن هم 
وضعیت نظام آموزش��ی ما چندان تغییر نکرده است. 
پسر من دانش آموز چهارم ابتدایی است، اما تابه حال از 
او نخواسته اند انشا بنویسد یا کتابی غیر از کتاب های 

مدرسه بخواند.
او در ادام��ه تأکید کرد: برای تغیی��ر در این روند باید 
معلم هایی آموزش داده شوند که بتوانند کالس انشا را 
اداره کنند؛ معلم هایی که کتاب خوان باشند و بتوانند 

تخیل دانش آموز را تقویت کنند.

 گردهمای��ی داوران ک��ودک نوج��وان دوره ه��ای
 25، 26 و 27 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان برگزار ش��د.در ای��ن گردهمایی 
که ب��ا حض��ور داوران ک��ودک و نوج��وان دوره های 
گذش��ته به همراه خانواده های ایش��ان برگزار ش��د، 
فرزان معظ��م مدیر کمیته داوران ک��ودک و نوجوان 
با اش��اره به برگزاری کارگاه های آموزش فیلمسازی 
پس از پایان دوره بیست و هش��تم گفت: همه داوران 
دوره های گذشته به همراه داوران این دوره می توانند 
در این کارگاه ها حضور یافته و به صورت تخصصی در 

رش��ته های نویس��ندگی، هدایت و کارگردانی گروه، 
نقد فیلم، تصویربرداری و انیمیش��ن آموزش ببینند.

وی افزود: امیدواریم در جش��نواره س��ال های آینده 
شاهد فیلم هایی باش��یم که به دست همین کودکان 
و نوجوانان برای هم س��ن و سالهایش��ان ساخته شده 
اس��ت.در پایان کودکان نوجوانان حاضر در همایش 
در حمایت از ک��ودکان مظلوم غزه و س��ایر کودکان 
آسیب دیده از جنگ بیانیه ای صادر کردند. همچنین 
جشن های کودکانه در محالت شهر اصفهان همزمان 
با برگزاری بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی 

فیلم کودکان و نوجوانان خبر داد.این جشن ها همراه با 
برنامه های شاد و مهیج در محالت خوراسگان، رهنان و 
زینبیه شهر اصفهان برگزار می شود.این جشن ها توسط 
کمیته برنامه های جنبی جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان از 11 تا 14 مهرماه امسال همه روزه 
در نوبت عصر در این محالت برگزار می شود.گروه های 
هنری در ای��ن برنامه ها ب��ه اج��را می پردازند.یادآور 
می شود؛ بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان از 11 لغایت 14 مهر سال جاری در 

شهر اصفهان برگزار می شود.

اهمیت  زنگ انشا از نگاه یک داستان نویس

 »جشن های کودکانه« در محالت شهر اصفهان برگزار می شود

گردهمایی داوران کودک سه دوره جشنواره کودک در اصفهان

کسانی که سرشان کاله نمی رود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/4/29-663 دادنامه:  شماره  93-135ش6  پرونده:  کالسه   706
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
اقتصاد  مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:  نوری 
وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم بانک 
ملت-ساختمان بهسامان-واحد7 خواندگان: 1- اصغر شهیدانی فرزند امرا... 2- مالک 
میرآبی فرزند زاهد هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد به مدیریت حمید نوری با وکالت معصومه کریمی به طرفیت آقایان 1- اصغر 
شهیدانی 2- مالک میرآبی به خواسته مطالبه مبلغ 49/970/000 ریال از وجه یک چک 
به شماره 4928149-91/5/16 به مبلغ 135/000/000 ریال به عهده بانک کشاورزی 
به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313-249-
314 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 49/970/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/5/16( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13274 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/4/30-680 دادنامه:  شماره  92-2122ش6  پرونده:  کالسه   707
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
اقتصاد  مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:  نوری 
وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم بانک 
ملت-ساختمان بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی خواندگان: 1- اکبر خسرویان فرزند 
جمال   -2 پالک25،  یک  فرعی   7 خیابان   – امیریه  اصفهان-شهرک  نشانی:  رضاقلی 
خسرویان فرزند رضاقلی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت 
جمال   -2 خسرویان  اکبر   -1 آقایان  طرفیت  به  کریمی  معصومه  وکالت  با  اقتصاد 
خسرویان به خواسته مطالبه مبلغ 25/340/000 ریال از وجه یک چک به شماره های 
ملت شعبه  بانک  عهده  به   90/5/25 مورخ  ریال   130/000/000-121184/684285/55
بقای اصول  به محتویات پرونده و  با توجه  قانونی  انضمام مطلق خسارت  به  توحید 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 
249-313-314 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 25/340/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 128/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )90/5/25( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13273 شعبه ششم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/30-682 دادنامه:  شماره  92-2121ش6  پرونده:  کالسه   708
مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم   شعبه 

مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:  نوری  حمید 
توحید-طبقه  اصفهان-چهارراه  نشانی:  وند  نورالدین  کریمی  معصومه  وکیل:  اقتصاد 
جهانبخش   -1 خواندگان:  جم  حقوقی  بهسامان-واحد7-موسسه  بانک-ساختمان  دوم 
رحیمی فرزند احمد 2- آذر قاسمیان فرزند علی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 1- جهانبخش 
رحیمی و آذر قاسمیان به خواسته مطالبه مبلغ 8/500/000 ریال از وجه یک چک به 
شماره 651070-25/000/000 ریال مورخ 92/6/1 به عهده بانک ملی ایران به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 249-313-314 قانون 
به صورت  بر محکومیت خواندگان  آ.د.م حکم  قانون  و 522-519-515-198  تجارت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 128/000 ریال بابت 
از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه 
تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/6/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
ابالغ قابل واخواهی در  از  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:13275 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/29-635 دادنامه:  شماره  93-2131ش6  پرونده:  کالسه   709
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
اقتصاد  مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:  نوری 
وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم بانک 
ملت-ساختمان بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- سید احمد قریشی 
مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  محمدعلی  فرزند  رمضانی  صدیقه   -2 رسول  فرزند 
خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری با وکالت معصومه 
کریمی به طرفیت 1- سید احمد قریشی 2- صدیقه رمضانی به خواسته مطالبه مبلغ 
22/500/000 ریال از وجه یک چک به شماره 150672 مورخ 92/6/10 به عهده بانک 
ملت شعبه بازار اصفهان -91769 به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که  ابراز و  خود 
مستندا به مواد 249-313-314 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال بابت 
تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 128/000  اصل خواسته 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/6/10( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13276 شعبه ششم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/4/29-648  2125/92 شماره  پرونده:  710 کالسه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
وکیل:  اقتصاد  مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم بانک ملت-
شهبازیان  قربانعلی   -1 خواندگان:  جم  حقوقی  بهسامان-واحد7-موسسه  ساختمان 
فرزند عبدالحسین 2- مرتضی قنادیان فرزند محمدصالح هر دو به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری با وکالت معصومه 
کریمی به طرفیت آقایان 1- قربانعلی شهبازیان 2- مرتضی قنادیان به خواسته مطالبه 
مبلغ 8/350/000 ریال از وجه چک به شماره 4702152 مورخ 92/2/16 به عهده بانک 
ملی بعثت اصفهان به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 
249-313-314 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 8/350/000 ریال بابت اصل خواسته و 
128/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/2/16( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13283 شعبه ششم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

711 کالسه پرونده:497/93 شماره دادنامه:833-93/5/15 مرجع رسیدگی: شعبه هفت 
شرقی-ک24- بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای 
ف3-پ42 خوانده: وفا ظفری ده کهنه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت 
به  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتویات 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  کهنه  ده  ظفری  وفا  طرفیت  به  میرزایی  محمود  آقای  دعوی 
به  انصار  بانک  عهده  به   92/9/30-018246 شماره  به  چک  وجه  ریال   12/500/000
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال  مبلغ 12/500/000 ریال 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  تا   )92/9/30(
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:13285 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/5/28-902 دادنامه:  شماره   498/93 پرونده:  کالسه   712
هفت شورای حل اختالف خواهان: محمود میرزایی نشانی: هشت بهشت شرقی-ک24-
ف3-پ42 خوانده: محمدمهدی شجیعی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت 
به  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتویات 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای محمد مهدی شجیعی به خواسته مطالبه 
مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره 245437-92/10/17 به 
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/10/17( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:13286 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/3/26-421  شماره   57-93 پرونده:  کالسه   713
کاوه- خیابان  نشانی  کریمی  محسن  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هفتم 

الزمان-واحد3 خوانده:  ذاکری-ساختمان صاحب  داروخانه دکتر   میدان 25آبان-جنب 
محمد صمیمی نشانی خیابان امام خمینی-کوی ویالیی جنوبی-پالک6 خواسته: مطالبه 
محترم شورا  اعضا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وجه سفته 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن کریمی به طرفیت محمد 
به شماره خزانه داری  مبلغ 2/500/000 ریال وجه سفته  به خواسته مطالبه  صمیمی 
مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   0320036 کل 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
از   خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی   دادگاههای 
هزینه  بابت  ریال   102/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   2/500/000 مبلغ 
 دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   93/1/20 دادخواست  تقدیم   تاریخ 
محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی   نرخ 
و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد   احکام 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  روز  بیست 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13287 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/2/31-299  شماره  پرونده:92-1694ش7  کالسه   714
 شعبه 7 شورای حل اختالف خواهان: آقای سید میثم سید مشهدی نشانی: اصفهان-

جبلی  لطفی  علیرضا  خوانده:  میر  اتومبیل  کازرونی-نمایشگاه  مسجد  میر-جنب   خ 
وجه  ریال  میلیون  پنجاه   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
اعضا شورا ختم  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  فقره چک   یک 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
آقای  طرفیت  به  مشهدی  سید  میثم  سید  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:   حل 
ریال   50/000/000 ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جبلی  لطفی   علیرضا 
وجه چک به شماره 555525-87/10/15 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
 قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
 اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و دو هزار ریال 
102/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )87/10/15( موصوف  چک   سررسید 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  این شعبه  در 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:13288 شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

قهرمانی نماینده تنیس روی میز 
ایران

مس��ابقات تنی��س روی می��ز 
 پیشکس��وتان ترکی��ه ب��ا حضور

 90 بازیک��ن ازجمل��ه غالمرض��ا 
جعفرپ��ور و ک��ورش عبداله��ی 
از ای��ران در ش��هر ازمی��ر برگزار 
و درنهای��ت با قهرمان��ی نماینده 

کشورمان به پایان رسید.
این رقابت ها که به صورت دوره ای و س��پس به طور دو حذفی 
برگزار ش��د که در پایان غالمرضا جعفر پور در دیدار نهایی با 
شکس��ت تا نور اوزگوز از ترکیه به عنوان قهرمانی دست یافت 
و نورهان توفکچ��ی دیگر بازیکن ترک و ک��ورش عبدالهی از 

کشورمان به مقام های سوم و چهارم دست یافتند.

 مردانی: دلیل شکستم در قزاقستان 
را نمی دانم

نایب قهرم��ان مس��ابقات جهانی 
تکواندو گفت: دلیل شکس��ت در 
قزاقس��تان را نمی دان��م و ای��ن 
موضوع هیچ ربطی به مسائل فنی 
ندارد.تی��م ملی تکوان��دو ایران با 
حض��ور در مس��ابقات تکواندوی 
گرندپریک��س ک��ه ب��ه میزبانی 
قزاقس��تان برگزار ش��د، موفق به کس��ب 3 مدال در 4 وزن 
المپیکی ش��د. تیم ملی ایران با ترکیب 5 تکواندوکار در این 
رقابت ها حضور پیداکرده بود.س��جاد مردانی،  پس از دس��ت 
دادن ش��انس کس��ب م��دال در رقابت ه��ای گرندپریکس 
قزاقستان اظهار داشت:  متأسفانه این برای اولین بار است که 
با حضور در یک رویداد مهم دست خالی به کشورم برمی گردم. 
به اعتقاد م��ن نتایج کسب ش��ده تیم ملی در ای��ن رقابت ها 
قابل قبول است اما این روزها توقع از تکواندو خیلی باال رفته 
اس��ت.نایب قهرمان مس��ابقات جهان��ی 12013 در ادام��ه 
خاطرنشان کرد: تیم ملی تکواندو این روزها شرایط خوبی را 
دارد و تم��ام نفراتی که قرار اس��ت برای بازی های آس��یایی 
اینچئون آماده شوند هنوز به صد درصد آمادگی نرسیده اند. 
این موضوع را کادر فنی و ما پیش از اعزام به این رقابت ها بارها 
اعالم کرده ایم. شک نکنید که دربازی های آسیایی اینچئون 

تکواندو بهترین نتیجه را کسب خواهد کرد.

 خودداری خادم ازشرکت
 در نشست خبری

در ادامه نشست های کمیته ملی 
المپیک برای تیم های اعزامی به 
بازی های آسیایی نشست خبری 
فدراسیون کش��تی برگزار شد اما 
خب��ری از رئی��س فدراس��یون و 
س��رمربیان تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی نبود.باوجوداینکه بر 
اساس نامه کمیته ملی المپیک به رسانه ها قرار است روسای 
فدراسیون ها و س��رمربیان تیم های ملی اعزامی به بازی های 
آس��یایی در نشس��ت های کمیته ملی المپیک پاس��خگوی 
اصحاب رسانه در رابطه با حضور دربازی های آسیایی باشند 
اما رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی 
کش��تی آزاد از حضور در این نشس��ت خودداری کرد.این در 
حالی بود که صحبت های ضدونقیضی در خصوص عدم حضور 
خادم در این نشست مطرح ش��د. ابتدا گفته شد که خادم در 
تهران حضور ندارد و س��پس رضایی س��خنگوی فدراسیون 
کش��تی عنوان کرد: وی در تمرین تیم ملی حضور دارد و در 
پایان روابط عمومی فدراسیون کش��تی گفت: هفته گذشته 
عدم حضور خادم در این نشست را به کمیته ملی المپیک اطالع 

داده بودند.

امیدوارم بازیکن مؤثری باشم
مهاج��م تیم فوتبال پرس��پولیس 
گف��ت: کار م��ن در پرس��پولیس 
سخت است اما تالش می کنم نظر 
دایی را جلب کنم.مهدی دغاغله در 
خصوص پشت سر گذاشتن دوران 
مصدومیتش گفت: واقعاً روزهای 
سختی به من گذش��ت و اآلن که 
خوب شدم به تیم اضافه شدم هرچند که دردم هنوز به صورت 
کامل برطرف نشده اما با همین درد کم می خواهم بازی کنم و 
دوست ندارم بیش��تر از این از فوتبال بیرون باشم چراکه واقعاً 
خسته شدم.وی ادامه داد: روزهای بسیار سختی را طی می کنم 
چراکه می بینم همبازی هایم تمرین می کنند اما من فقط باید 
بیرون بنشینم و مصدومیتم را مداوا کنم و این موضوع برای من 
عذاب آور است اما حاال به تمرینات اضافه شدم و درد کمی دارم 
که این طبیعی اس��ت که فکر می کنم تا دو ماه با من باشد اما 

امیدوارم بازیکن مؤثری برای پرسپولیس باشم.

6
سوت خاموشی داور بین المللی فوتسال

مرتضی شکرانه داور بین المللی فوتسال اصفهان که به بیماری سرطان دچار شده بود، پس از 
تحمل دوران سخت بیماری، از دنیا رفت. وی که سابقه قضاوت در لیگ برتر فوتسال کشورمان 

را نیز داشت، گروه زاینده رود درگذشت این داور ارزشمند ورزش کشور را تسلیت می گوید.

کارشناس والیبال کشورمان گفت: در والیبال، تیم برنده 
مانع خوب بازی کردن تیم بازنده می ش��ود و این همان 

کاری است که تیم ملی ایران مقابل ایتالیا انجام داد.
بهروز عطایی در خصوص پیروزی تیم ملی والیبال ایران 
مقابل ایتالیا در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: 
بازیکنان ایران در بازی خود توانستند حمالت تیم ایتالیا 
را چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم مهار 

کنند و در حمالت مجدد از این تیم امتیاز بگیرند.
وی افزود: کواچ نیز خیلی با برنامه ریزی و هدف دار تیم 
را هدایت کرد و به جلو برد. درواقع کوچینگ خوبی از او 
شاهد بودیم و کواچ توانست تیم را به نحو مطلوبی اداره 

تعویض ه��ا کن��د. ضم��ن اینکه در 
هم عملک��رد قابل 

قبولی داشتیم 
و بازیکن��ان 

یگزین،  جا

خواسته های سرمربی را به طور کامل و بسیار خوب درون 
زمین اجرا کردند.

عطایی در مورد اظهارنظر س��رمربی ایتالیا پس از پایان 
این مسابقه که گفته بود این دیدار در سطح باالیی نبود، 
اضافه کرد: من هم موافقم ک��ه ایتالیا کیفیت خود را در 
این بازی نشان نداد و طبیعی است که سرمربی آن ها این 
حرف را بزند، ولی این به دلی��ل کیفیت پایین بازیکنان 
این تیم نبود بلکه علت آن، کار خ��وب بازیکنان ما بود 
که اجازه ندادند بازیکن��ان ایتالیا عملکرد خوبی در این 

مسابقه داشته باشند.
وی ادام��ه داد: در والیبال، تیم برن��ده مانع خوب بازی 
کردن تیم بازنده می ش��ود و والیبال مثل فوتبال نیست 
که یک تیم خوب بازی کند ولی ببازد یا بد بازی کند و 
بر اثر یک اتفاق گل بزند و ببرد؛ در والیبال برای پیروزی 
حتماً باید خوب بازی کنید و خوب یا بد بازی کردن در 
ورزش های مختلف تعاریف متفاوت��ی دارد. بازیکنان 
ما با تحت فش��ار قرار دادن ایتالیا، اج��ازه بازی خوب 
را به این تی��م ندادند و رون��د بازی را ب��ه نفع خود 

برگرداندند.
قهرمان والیبال جهانی از نگاه والسکو

س��رمربی تیم ملی والیبال آرژانتین معتقد اس��ت 
روسیه از بخت های مس��لم قهرمانی در هجدهمین 
دوره مس��ابقات والیبال قهرمانی م��ردان جهان 

است.
از فدراس��یون والیب��ال، خولیو 
والس��کو دراین باره گفت: 
برای من روس��یه یکی 
از بخت ه��ای مس��لم 
قهرمانی جهان است. 
اگرچ��ه نمی ت��وان از 
بخت تیم های برزیل، 
یتالی��ا،  ا و  آمری��کا 
باوج��ود شکس��تش 
مقابل ایران به سادگی 

گذشت.
وی تصریح ک��رد: البته 
لهستان هم درخانه بازی 
می کن��د و تحت فش��ار 
روانی قرار دارد. این تیم 
باید مدال بگیرد و برای 

این منظور به میدان می رود.
یک��ی از نکات جال��ب مرحل��ه دوم مس��ابقات والیبال 
قهرمانی مردان جهان رویارویی احتمالی ملی پوش��ان 

والیبال ایران برابر شاگردان خولیو والسکو است.
در مرحل��ه دوم هجدهمی��ن دوره مس��ابقات والیبال 
قهرمانی م��ردان جهان چه��ار تیم برتر گ��روه اول دور 
مقدماتی )لهس��تان، آرژانتین، صربس��تان، اس��ترالیا، 
کامرون و ونزوئال( ب��ا چهار تیم برتر گ��روه چهارم دور 
مقدمات��ی )ای��ران، آمریکا، ایتالی��ا، فرانس��ه، بلژیک و 

پورتوریکو( در یک گروه به مصاف یکدیگر می روند.
اگر دو تیم ای��ران و آرژانتین از گروه ه��ای خود صعود 
کنن��د، در مرحله دوم به مصاف یکدیگ��ر خواهند رفت 
که تقابل ملی پوش��ان والیبال ایران با شاگردان خولیو 
والسکو س��رمربی س��ابق تیم ملی والیبال ایران دیدنی 

خواهد بود.
کواچ: فرصتی برای خوشحالی نداریم

س��رمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: شکس��ت ایتالیا 
در مس��ابقات مهمی همچ��ون قهرمانی م��ردان جهان 
خوشحال کننده است، اما واقعیت این است که فرصتی 

برای خوشحالی نداریم.
اس��لوبودان کواچ پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران 
برابر ایتالیا با ابراز خرسندی از عملکرد ملی پوشان گفت: 
خوشبختانه تغییراتی که ایجاد کرده بودیم، کارساز بود 

و کمک کرد تا پیروز میدان باشیم.
وی تصریح کرد: دریافت اول ایران در این مسابقه خوب 
کارکرد و سعید معروف هم با سرعت بخشیدن به بازی، 
خوب تیم را تغذیه کرد. البته ای��ران در حمله های دوم 
و س��وم هم امتیازهای مناس��بی گرفت که درمجموع 
می توانم، بگویم کیفیت بازی تیم ایران در س��طح قابل 
قبولی بود.س��رمربی تیم ملی والیبال با تأکید بر اینکه 
واقعاً عملک��رد بازیکنان ایران خوب ب��ود، افزود: از آنان 
راضی ام و امی��دوارم که دربازی های آین��ده هم بتوانند 

همین نمایش را داشته باشند.
کواچ همچنین با اش��اره به اینکه ایتالیا یکی از بهترین 
تیم های دنیاس��ت، افزود: اینکه م��ا در اولین دیدارمان 
آن هم در مسابقات مهمی مثل قهرمانی جهان، یکی از 
بهترین تیم های دنیا یعنی ایتالیا را شکست دادیم، خیلی 
خوشحال کننده است.شاگردان اسلوبودان کواچ سرمربی 
تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه 3 بر یک به پیروزی 
رسیدند تا سه امتیاز شیرین در آغاز رقابت های جهانی 

از حریف مدعی خود به دست آورند.
تیم ملی والیبال ای��ران س��اعت 15 و 30 دقیقه امروز 
سه شنبه در دومین دیدار خود در دور مقدماتی مسابقات 

قهرمانی مردان جهان به مصاف آمریکا می رود.

امروز 15 و 30 دقیقه مصاف والیبال ایران و آمریکا

 کواچ: فرصتی برای خوشحالی نداریم
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2 چهره مشهور در 
لیست فساد فوتبالی

مشکل بزرگ فوتبال 
اصفهان

رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس شورای اس��المی در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: روز یکشنبه اطالعات 
جدیدی درباره دو فرد معروف به دستمان رسید که قراردادهایی را 
بسته و از آن ها سوءاستفاده می کردند. محمدعلی پور مختار اظهار 
داشت: مشغول نوشتن گزارش هس��تیم تا هر چه زودتر تکمیل و 
ارائه شود.رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی بابیان 
اینکه اخبار و اطالعات در خصوص فساد در فوتبال زیاد است، گفت: 
روزبه روز اطالعات جدیدی از فساد در فوتبال به دستمان می رسد 
به طوری که یک س��ری اطالعات جدید راجع به دو نفر به دستمان 
رس��یده اس��ت.پور مختار گفت: این افراد قراردادهایی را بس��ته و 
سوءاستفاده و منافع خود را دنبال می کردند.رییس کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اسالمی در پاس��خ به این سؤال که آیا این افراد 

معروف هستند، افزود: هر دو این افراد معروف هستند.

سرپرست تیم فوتبال س��پاهان گفت: با توجه به خطراتی که برای 
تماشاگران در مس��یر ورزش��گاه فوالدش��هر وجود دارد، از تعداد 
تماشاگران بازی ها کم می کند.رس��ول خورش، در خصوص بازی 
تیمش برابر ذوب آهن اظهار کرد: همان طور که انتظار می رفت دو 
تیم بس��یار خوب بازی کردند و امیدوارم کسانی که این تورنمنت 
را مشاهده کرده اند از آن لذت برده باش��ند؛ سپاهان شش بازیکن 
اصلی خودش را دراختیار نداش��ت و با تیمی نسبتاً جوان به میدان 
رفته بود، اما بازی یک طرفه ای را مشاهده نکردیم و هر دو تیم بسیار 
خوب بازی کردند.خوروش درباره خالی بودن یک س��وم ورزشگاه 
فوالدشهر در ش��هرآورد اصفهان گفت: متأس��فانه این هم یکی از 
مشکالت برگزاری بازی در خارج از اصفهان است و اگر این مشکالت 
ادامه پیدا کند و ورزشگاه نقش جهان تکمیل نشود، روزی خواهد 

رسید که فقط 10 نفر برای تماشای بازی ها می آیند.

قهرمانی  کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران

تیم کشتی فرنگی پیشکسوتان کشورمان با کسب 9 
مدال طال، 4 مدال نقره و 9 مدال برنز به مقام قهرمانی 
رقابت های جهانی در صربس��تان رس��ید و تیم های 

روسیه و آلمان در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

آنچلوتی درناباوری

رئال مادرید با نتیجه 4 بر 2 در زمین رئال سوس��یه داد تن 
به شکست داد و این در حالی است که با نتیجه 2 بر صفر از 
حریف خود پیش بود. “کارلو آنچلوتی" س��رمربی تیم رئال 

گفت: فکر می کردیم بازی تمام شده است. 

آدبایور در تیم ملی توگو

امانوئل آدبایور برای اولین بار طی 18 ماه گذش��ته برای حضور در دیدار 
مقدماتی جام ملت های آفریقا به تیم ملی توگو فراخوانده ش��د. مهاجم 
بلندقامت توگو در صعود این کشور به جام جهانی 2006 در آلمان مؤثر 

بود.

چادگان ؛ میزبان المپیاد ملی عشایر کشور

قهرمان پروری، 
دستاوردمسابقات دانش آموزی

رئی��س اداره تربیت بدن��ی و س��المت اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: قهرمان پروری 
یک��ی از دس��تاوردها و خروجی های مه��م برگزاری 

مسابقات ورزشی در میان دانش آموزان است.
سید هاشم برقعی در حاشیه آیین افتتاحیه مسابقات 
ورزش��ی در رش��ته طناب زنی و جش��نواره بازی های 
بومی، محل��ی دانش آموزان دختر سراس��ر کش��ور با 
اشاره به اهمیت برگزاری مس��ابقات ورزشی در میان 
دانش آموزان اظه��ار کرد: یک��ی از خروجی ها و نتایج 
مهم برگزاری این مس��ابقات در می��ان دانش آموزان، 

قهرمان پروری برای کشور است.

وی بابیان اینکه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر از 
سوم تا هفتم شهریورماه جاری در اصفهان برگزارشده 
و این مس��ابقات در بخش دخت��ران نیز از هش��تم تا 
دوازدهم ش��هریورماه امس��ال برگزار می شود، اضافه 
 کرد: در بخش دخت��ران 330 نفر دانش آموز به رقابت

 با یکدیگر می پردازند.
رئی��س اداره تربیت بدن��ی و س��المت اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان با تأکید بر اینکه البته 
درمجموع 560 دانش آموز، مربی و داور در مس��ابقات 
ورزش��ی دانش آموزان دختر از سراس��ر کشور حضور 
دارند، تصریح کرد: در بخش پسران نیز یک هزار و 500 

دانش آموز پسر به رقابت با یکدیگر پرداخته بودند.
وی با اشاره به اینکه سطح برگزاری مسابقات ورزشی 
پسران بسیار باالبود و دانش آموزان در برخی از رشته ها 
مانند ش��نا رکورد فدراس��یون را زده ان��د، ادامه داد: 
مسابقات ورزشی دختران تنها در رشته های طناب زنی 
و ورزش های بومی، محلی در اصفهان برگزار می شود.

برقعی بابیان اینکه این مسابقات در بخش دختران در 
رشته های دیگر در اس��تان های دیگر برگزار می شود، 
تأکید کرد: مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر و پسر 
سراسر کش��ور درمجموع در 44 رشته برگزار می شود 
که اصفهان این مس��ابقات را در هشت رشته ورزشی 
شامل 6 رشته برای پس��ران و دو رشته برای دختران 

برگزار می کند.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات 
ورزشی از مهم ترین برنامه های ما در راستای برگزاری 
این مس��ابقات است، افزود: توس��عه ورزش همگانی و 
تربیت��ی در می��ان دانش آم��وزان از مهم ترین اهداف 
آموزش وپ��رورش در راس��تای برگزاری مس��ابقات و 

برنامه های ورزشی است.

س��ومین دوره المپیاد فرهنگی ورزش��ی عش��ایر کشور 
از پانزدهم لغایت هجدهم ش��هریورماه س��ال جاری در 
چادگان در روستای چهل چشمه این شهرستان برگزار 
خواهد ش��د. ریی��س اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
چادگان در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری المپیاد ملی 
عشایر کش��ور گفت: س��ومین دوره المپیاد ملی عشایر 
کشور به میزبانی شهرستان چادگان و در روستای چهل 
چش��مه در نزدیکی پل تاریخ��ی اورگان یکی از مناطق 
خوش آب وهوای این شهرس��تان با حضور قریب به یک 
هزار ورزشکار از سراسر کش��ور در پنج رشته ورزشی در 

بخش آقایان و در بخش بانوان در 4 رشته برگزار می شود.
وی اف��زود: تیم های ش��رکت کننده از عص��ر جمعه 14 
شهریور وارد شهرستان چادگان شده و مسابقات از صبح 
روز شنبه پانزدهم ش��هریور به مدت 3 روز ادامه خواهد 
یافت. کاظمی اظهار داشت: المپیاد ملی عشایر در قسمت 
آقایان در رشته های دال پالن، کش��تی سنتی در اوزان 
90 تا 115 کیلوگرم، قیقاج با تفنگ بادی، سوارکاری و 
رقابت های پنج گانه شامل پرش طول، پرتاب وزنه، حمل 

پرس گندم، نشانه زنی با تیروکمان سنتی، و تیراندازی 
با تفنگ بادی انجام خواهد شد و در بخش بانوان نیز این 
رقابت ها در رشته سوارکاری، دال پالن، قیقاج با تفنگ 
بادی، و رقابت های سه گانه ش��امل: حمل مشک، نشانه 

زنی با تیرو کمان سنتی و پرتاب وزنه خواهد بود.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان چادگان ضمن 
قدردانی از فدراسیون روستایی و بومی محلی جمهوری 
اسالمی ایران، هیئت روستایی و بومی محلی اصفهان و 

اداره کل ورزش و جوانان استان برای انتخاب شهرستان 
چادگان به عنوان میزبان این المپیاد افزود: شهرس��تان 
چادگان با داش��تن آب وه��وای مناس��ب و جاذبه های 
گردش��گری و نیروی انس��انی توانمند می تواند به قطب 
برگزاری المپیاد و مس��ابقات مختلف در س��طح کشور 
تبدیل شود.وی با تأکید بر اینکه تمامی تدابیر و اقدامات 
برای برگزاری باش��کوه این المپیاد در دس��ت پیگیری 
است، گفت: تمام تالش خود را به کار می گیریم تا بهترین 
و خاطره انگیزترین المپیاد ملی عش��ایر کشور را برگزار 

نماییم.

نماهایی از المپیاد ملی عشایر ایران
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یادداشت

 سند پیشگیری از اعتیاد 
در سامان تهیه شد

فرماندار سامان از تهیه سند جامع پیشگیری از اعتیاد در این 
شهرستان خبر داد.

 س��عید صالحی اظهار کرد: با توجه به اینکه آمار معتادان به 
انواع مواد مخدر در کشور و استان در چند سال اخیر به سرعت 
در حال افزایش است برای جلوگیری از این امر خطرناک در 
جامعه سند جامع پیش��گیری از اعتیاد در شهرستان سامان 

تهیه شده است.
وی افزود: در حال حاضر در شهرستان سامان 14 طرح باهدف 
کاهش مصرف مواد مخدر تصویب شده و مراحل اجرایی آن ها 
نیز به زودی عملیاتی خواهد ش��د که امیدواریم این اقدامات 
صورت گرفته تأثیر خوبی در کاهش مص��رف مواد مخدر در 

این شهرستان و استان چهارمحال و بختیاری داشته باشد.

 تولید بیش از 540 هزار تن کلینکر
 در کارخانه سیمان شهرکرد

مدیرعامل کارخانه س��یمان ش��هرکرد گفت: امسال بیش از 
540 هزار تن کلینکر در کارخانه سیمان شهرکرد تولید شد.

باقر امینی از تولید بیش از 540 ه��زار و 160 تن کلینکر در 
کارخانه س��یمان ش��هرکرد خبر داد و اظهار کرد: این میزان 
کلینکر در مقایسه با پارس��ال 136 درصد افزایش دارد. وی 
افزود: کلینکر از مواد اولیه تولید س��یمان است که در مراحل 
آماده سازی و سایش به پودر س��یمان تبدیل می شود. امینی 
همچنین از صادرات 487 هزار و 200 تن س��یمان به ارزش 
10 میلیون و 590 هزار دالر از کارخانه سیمان شهرکرد طی 
امس��ال خبر داد و گفت: از این میزان 141 هزار و 224 تن به 
عراق صادر شد. به گزارش ایس��نا، کارخانه سیمان شهرکرد 
با اشتغالزایی 400 نفر به صورت مس��تقیم در 35 کیلومتری 

شهرکرد واقع است.

پیش بینی برداشت ۲5 هزار تن 
محصول پیاز در استان

مدیر زراعت جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
پیش بینی می شود امسال بیش از 25 هزار تن محصول پیاز از 

مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت شود.
 س��یروس بیک بکان بابی��ان اینکه در س��ال زراع��ی جاری

 470 هکتار از مزارع شهرستان های شهرکرد، بروجن، کیار، 
بن و لردگان به کش��ت پیاز اختصاص داده ش��ده است گفت: 
میانگین سطح برداش��ت پیاز در هر یک هکتار حدود 60 تن 
پیش بینی شده است.مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه در س��ال زراعی جاری سطح زیر 
کشت پیاز در استان نسبت به سال زراعی گذشته 50 درصد 
رشد داشته است، گفت: امسال برداشت پیاز 25 درصد افزایش 

می یابد.

انجام نخستین عمل 
موفقیت آمیز آنژیوگرافی قلب 
شیرخوار ۱0 ماهه در شهرکرد

رئیس بیمارس��تان هاج��ر )س( ش��هرکرد گفت: 
نخس��تین عمل آنژیوگرافی تش��خیصی برای یک 
ش��یرخوار ده ماهه با موفقیت در بیمارستان هاجر 

)س( شهرکرد انجام شد.
ارس��ان خالدی ف��ر بع��د از انج��ام موفقیت آمیز 
نخس��تین عمل آنژیوگرافی تش��خیصی برای یک 
ش��یرخوار 10 ماه��ه در بیمارس��تان هاجر )س( 
ش��هرکرد، اظهار کرد: این عمل نخس��تین عمل 
آنژیوگرافی تش��خیصی بر روی قلب شیرخوار در 

استان است.
وی افزود: نخس��تین آنژیوگراف��ی درمانی در این 
بیمارستان مربوط به یک کودک 9 ساله بوده است.

رئیس بیمارس��تان هاج��ر )س( ش��هرکرد انجام 
عمل آنژیوگرافی برای اطف��ال را موفقیت بزرگی 
برای حوزه درمان استان دانست و افزود: این عمل 
جراحی در نادرترین دانش��گاه های علوم پزشکی 
کش��ور انجام می ش��ود و امروز به همت مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بیمارستان، مردم 

استان از این نعمت بهره مند شده اند.
خالدی فر گف��ت: دومین عم��ل آنژیوگرافی که با 
توجه به پایین بودن س��ن کودک در نوع خود نادر 
است، برای تشخیص ضرورت عمل قلب این بیمار 
در ش��هرکرد انجام ش��د. وی افزود: این شیرخوار 
به علت وجود س��وراخ بین دو حفره بطنی با فشار 
باالی ریه روبه رو بوده اس��ت که با اق��دام به موقع 
مقدمات انج��ام عمل جراحی مربوطه انجام ش��د. 
رئیس بیمارستان هاجر )س( شهرکرد تصریح کرد: 
امیدواریم زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات 
تشخیصی، درمانی و تخصصی با حداقل هزینه در 
استان فراهم و از مراجعه بیماران به مراکز درمانی 
س��ایر اس��تان ها و تحمیل هزینه های باالبر آن ها 

جلوگیری شود.
خالدی فر اف��زود: هم اکن��ون بخ��ش آنژیوگرافی 
بیمارس��تان هاجر )س( ش��هرکرد ظرفی��ت ارائه 
خدمت ب��ه اطفال مبتاب��ه بیماری ه��ای قلب را 
دارا ب��وده و در ح��ال حاض��ر ه��ر هفته ب��ه یکتا 
دو بیمار خدمت رس��انی می ش��ود ک��ه در صورت 
 لزوم این ظرفیت تا 5 بیمار در هفت��ه نیز افزایش

 می یابد.

اخبار کوتاه یادداشت ۲۷ نشست تخصصی در طرح تقویت مبانی اعتقادی برگزار شد
حجت االسام رحمت اهلل اروجی طرح تقویت مبانی اعتقادی را فرصت مناسبی برای 
تغییر باورها برشمرد و گفت: نشس��ت های تخصصی این طرح با حضور دانشگاهیان، 
فرهنگیان و کارمندان در مجموعه فرهنگی تبلیغی اباغ اداره کل تبلیغات اس��امی 

برگزار شد.
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 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ب��رای راه ان��دازی
 موزه دس��تاوردهای چندین س��اله نخبگان و اختصاص 
زمینی در منطقه ویژه اقتصادی برای این قش��ر، موافقت 

کرد.
در جلسه روز یکش��نبه هم اندیش��ی مخترعان، نخبگان 
و دبیران ات��اق فکر چهارمح��ال وبختیاری با اس��تاندار، 
 راه ان��دازی موزه اختراع��ات و ایده نخب��گان و اختصاص

 50 هکتار زمین در منطقه ویژه اقتص��ادی برای ارتباط 
تعامل نخبگان ب��ا صنایع به عن��وان مهم تری��ن مطالبه 
وخواسته نخبگان در این جلس��ه مواقفت استاندار همراه 

شد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در این جلسه از نخبگان 
وایده پردازان اس��تان با عن��وان ب��ازوان توانمند مدیران 
و مس��ئوالن اجرای��ی ن��ام برد و گف��ت: ب��ه دلیل حجم 
 باالی فعالیت ه��ای اجرایی، ارتب��اط تنگاتنگ و مطلوبی 

بین مدیران و نخبگان استان شکل نگرفته است.
قاسم سلیمانی دش��تکی بابیان آغاز تدوین برنامه ششم 
توسعه ادامه داد: تدوین این برنامه در حالی آغازشده که 
جمع بندی برنامه پنجم توسعه باوجوداینکه زمان اجرای 
این برنامه روبه اتمام گذاشته به تازگی در حال انجام است 
و آمار و ارقامی از دولت های گذش��ته برای برنامه ریزی و 

اجرای اقدامات مدیران فعلی تدوین نشده است.
وی نبود اطاعات برای تدوین برنامه ششم را از چالش های 
پیش روی مدیران دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: وجود 
این مش��کات فرصت نشس��ت مدیران با نخبگان وبهره 
گیری از توانمندی، نظرات و ایده های آنان را از بین برده 
است.استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: درگذشته 
برقراری ارتباط با دانش��مندان و افراد عالم صاحب نظر به 
حاش��یه رفته بود و در ش��رایط فعلی نیز به دلیل مشغله 
بیش ازحد مس��ئوالن این ارتباط به خوبی برقرار نش��ده 
است.قاسم سلیمانی بابیان اینکه مقابله با تحریم ها درگرو 
اس��تقال فکری تولید دانش در کشوراست افزود: اکنون 
زمان تولی��د علم و ایده، تجاری س��ازی این اندیش��ه ها و 
صادرات آن فرارسیده است.وی گسترش فرهنگ تکریم 
علم عالم، کمک فکری برای اجرای بهتر برنامه ها توسط 

مدیران و تدوین اسناد باالدستی و ارائه محصوالت علمی 
فناوری را خواسته مدیران ارشد چهارمحال و بختیاری از 
نخبگان این استان عنوان کرد.س��لیمانی در ادامه بابیان 
اینکه مرکز رش��د، پارک عل��م وفناری، بنی��اد نخبگان 
شرکت های دانش بنیان استان درمسیری موازی درحرکت 
وبه صورت جزیره ای در ح��ال فعالیت اند ب��ر اجتناب از 
موازی کاری این مراکزتاکید ک��رد و گفت: نخبگان باید 
به دنبال راهکاری برای حل این مش��کل باش��ند و برای 
پیشگیری از این امر چاره اندیشی کنند.مدیرکل آموزش 
پژوهش اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری نیز در این 
جلسه از راه اندازی کارگاه آموزشی بازار دارایی های فکری 
با حضور س��خنرانان کش��وری در آینده ای نزدیک برای 
نخبگان و مخترعان استان خبر داد.علیرضا شجاعی اظهار 
داش��ت: هم اکنون اتاق های فکر در 30 سازمان استانی و 
شهرستانی تأثیرگذار در توسعه استان راه اندازی شده که 
صاحب نظران نخبگان می توانند با برقراری ارتباط با دبیران 
اتاق های فکر برای توسعه استان، پیشنهاد ها خود را به این 
اتاق ها ارائه دهند.در این جلسه ایجاد و تقویت ارتباطات 
مؤثر بین مدیران نخبگان، استفاده از دانش و نظرات ایده 
پردازان در دستگاه های اجرایی و کمک به تجاری سازی 
توس��عه ایده ها از مطالباتی بود که نخبگان چهارمحال و 

بختیاری با استاندار مطرح کردند.
هم اکنون 243 نخبه در رشته های مختلف در چهارمحال 

و بختیاری شناسایی شده اند.

استان چهارمحال و بختیاری در پنجمین به عنوان پایلوت 
به طرح بین المللی منارید انتخاب شد. پروژه بین المللی 
مناری��د )MENARID( در چارچوب برنامه توس��عه 
پایدار و یکپارچه کش��ورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
در هفت کش��ور اردن، الجزایر، ایران، تون��س، مراکش، 
مصر و یمن اجرا می شود.این پروژه در ایران، با مشارکت 
تسهیات جهانی محیط زیس��ت )GEF(، برنامه توسعه 
ملل متح��د )UNDP( و س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری کش��ور به عنوان نماینده دولت از ش��هریور 
1390 آغازش��ده اس��ت.رویکرد راهبردی ای��ن پروژه، 
مدیریت یکپارچه فعالیت هایی در منابع طبیعی اس��ت 
که به مدیریت چشم اندازهای مختلف منابع طبیعی پایه 

کش��ور، ازجمله آب، جنگل ها و اراضی به منظور توسعه 
روابط بین بخشی به ویژه بین احتیاجات جوامع محلی و 
محیط زیست طبیعی، می پردازد.عاوه بر آن، هدف اصلی 
این پروژه احیای مناطق بیابانی است که مردم بومی هر 
منطقه در تمامی مراحل طراحی و اجرای آن به طور فعال 

دخیل هستند.
هدف نهایی پ��روژه، توس��عه مدیریت یکپارچ��ه منابع 
طبیعی تجدیدش��ونده با توجه به س��ازگاری با ش��رایط 
اقلیمی و منافع محیط زیس��ت جهانی اس��ت، همچنین 
پروژه در پی آن است که از ظرفیت زیست بوم ها در جهت 
تأمین معاش م��ردم محلی حفاظت کند.پ��روژه منارید 
به منظور تحقق این هدف، با سایر پروژه های کشور تحت 

یک چت��ر حمایتی هم��کاری و مش��ارکت فعاالنه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و 
بختیاری نیز روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا در خصوص 
انتخاب این استان به عنوان استان پایلوت این طرح، گفت: 
این تصمیم در پنجمین نشس��ت کمیته راهبری پروژه 
با حضور رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور گرفته شد.خسرو عبداللهی نقش منابع طبیعی در 
مدیریت بهینه و حفاظت از زاینده رود و کارون را حیاتی 
خواند و افزود: سال گذشته به منظور هماهنگی مدیریت 
رودخانه کارون بزرگ، س��تاد هماهنگی ای��ن پروژه در 
چهارمحال و بختی��اری تأس��یس و در موافقت نامه های 

استانی دارای ردیف اعتباری مشخص شد.

در جلسه هم اندیشی مخترعان، نخبگان و دبیران اتاق فکر چهارمحال وبختیاری موافقت شد 

چهارمحال بختیاری استان پایلوت طرح بین المللی منارید شد

 راه اندازی موزه  اختراعات در منطقه ویژه  اقتصادی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/3/18-394  2054/93 شماره  پرونده:  715 کالسه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی خ حکیم شفائی سوم-
با  مجهول المکان  نشانی  ناظوری  رضا  خوانده:   2 قندهاری-طبقه  یک-مجتمع  کوچه 
و  اعالم  را  ختم رسیدگی  اعضا شورا  نظریه مشورتی  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی جواد مظاهری 
به طرفیت رضا ناظوری به خواسته مطالبه مبلغ 5/600/000 ریال وجه حواله شماره 
32406 عهده موسسه قرض الحسنه آقا علی عباس به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از   –
سوی موسسه مذکور که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
از  قانونی  ابالغ  علی رغم   93/3/4 مورخ  در جلسه  اینکه خوانده  و  دارد  وجه خواسته 
طریق نشر آگهی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندی ارائه ننموده بر 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 116/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)92/12/18( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:13295 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

716 کالسه پرونده: 1669/92 شماره دادنامه:389-93/3/18 مرجع رسیدگی: شعبه نهم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی اصفهان-خ سروش-جنب 
مسجدالغفور-هواپیمایی مانیاگشت خوانده: قاسم حاتم شیشه بر نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ یک فقره چک به شماره 945958-89/6/10 به مبلغ 12/000/000 
ریال با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای جواد مظاهری به طرفیت آقای قاسم حاتم شیشه بر به خواسته 
مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه چک به شماره 945958-89/6/10 به عهده بانک 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  سپه 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات 
اینکه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
استناد مواد 2و3  به  به نظر می رسد که  ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده 
قانون چک مصوب سال 1355 با اصالحات بعدی و مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
و  دادرسی  هزینه  بابت  و 426/000ریال  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 12/000/000 
اجرای  تاریخ  تا  موصوف)89/6/10(  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:13297 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

حسن  محمد  خواهان:   93/5/6-746 دادنامه:  شماره   350/93 پرونده:  شماره   717
بهارلو نشانی ملک شهر-خ مفتح-ک باهنر-بن بست ابوذر-پالک103 خوانده: فتحعلی 
سلحشور نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های 
با مالحظه محتویات پرونده و نظریه  کارشناسی گردشکار: قاضی شورا   – دادرسی 
خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  و  کفایت  شورا  اعضای  مشورتی 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 11/800/000 ریال 
به  توجه  با  کارشناسی  و  دادرسی  هزینه  اضافه  به  از تصادف  ناشی  بابت خسارات 
نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین پیکان به شماره 422و97 متعلق به خواهان و 
سمند به شماره 388/77د99 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته 
شده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه 33 شورای 
مبلغ  تصادف  وقوع  اثر  در  خواهان  اتومبیل  بر  وارده  اصفهان خسارات  اختالف  حل 
7/800/000 ریال تعیین گردیده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
198و515و519  مواد  و  مدنی  مسئولیت  قانون  1و2  مواد  استناد  با  و  داده  تشخیص 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/800/000 ریال 
بابت خسارات وارده و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هفتصد 
هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در  می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13304 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

718 کالسه پرونده:93-393ش ح/33 شماره دادنامه: 732-93/4/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه  سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم انیسه سوری نشانی 
آقای  یک-واحد5 خوانده:  ثمین  اول-ساختمان  مخابرات-چهارراه  کاوه-خ  اصفهان-خ 
بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  شفیعی  کورش 
وجه سفته شماره 0887052 سری/غ به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر در تادیه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم انیسه سوری به طرفیت آقای 
به  توجه  با  مدرکیه  ریال وجه  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  به خواسته  کورش شفیعی 
فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 0887052سری/غ به 
مبلغ بیست میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از 
دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت 
تشخیص داده مستنداً به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه نشر آگهی بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ 93/3/11 تا تاریخ وصول در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روزاز ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
اختالف  عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:13311 شعبه 33 حقوقی شورای حل 

اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980365600373 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970352800732  شماره   719
تمدن-کوی  پل  نشانی  به  کریمی  پروین  بایگانی شعبه: 930373 شاکی: خانم  شماره 
اتهام ها:  نشانی مجهول المکان  به  بیاد  آقای صدیف  متهم:  شریعتی-کوی محمدی200 
1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی 3- ضرب و جرح عمدی 4- ترک انفاق گردشکار: 
رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه 
و  تهدید   – توهین  بر  دایر  فرزند عباس  بیاد  آقای صدیف  اتهام  دادگاه: در خصوص 
ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر خود خانم پروین کریمی با توجه به اظهارات 
شاکی – گواهی پزشکی قانونی – شهادت شهود و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچیک از 
مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش 
محرز است و دادگاه مستنداً به مواد 669و608 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
و مواد 709و714 قانون مجازات اسالمی جدید و با رعایت ماده 134 همان قانون وی 
را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت توهین و تحمل 
74 ضربه شالق تعزیری بابت تهدید و پرداخت 1/45 درصد دیه کامله بابت صدمات 
وارده به شاکی )حارصه چپ صورت – کبودی پاشنه پای راست و کبودی باالی زانوی 
راست و کبودی سمت راست کمر( در حق وی محکوم می نماید این رای غیابی است و 
ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر در محاکم تجدید نظر اصفهان است.م الف:13313 تقی یار دادرس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980353000028 پرونده:  شماره   9309970353000712 دادنامه:  شماره   720
اصفهان-خ  نشانی  به  گلشاه  اکبر  علی  آقای  بایگانی شعبه: 920750 خواهان:  شماره 
پروین-خ عسگریه دوم-مجتمع مالصدرا-بلوار میخک-بن بست شهید حسام-پالک420 
کش-مجتمع  اره  شهید  جی-ک  پروین-خ  خ  نشانی  نیکبخت  حمید  سید  آقای  خوانده: 
مجید  سید  آقای  خوانده:  اصفهان  مرکزی  زندان  ---ساکن  طلوع2-واحد1-پالک3 
هزینه  پرداخت  از  اعسار   -1 ها:  خواسته  مجهول المکان  نشانی  نصرآبادی  نیکبخت 
بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  خسارت  مطالبه   -3 چک  وجه  مطالبه   -2 دادرسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوای آقای علی اکبر گلشاه فرزند عبدالکریم به طرفیت آقایان سید حمید و سید مجید 

هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  جالل  سید  فرزندان  نصرآبادی  نیکبخت  دو  هر 
به  بانک صادرات  عهده  مطالبه وجه چک شماره 91/8/30-794/279601  و  دادرسی 
مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
در رابطه با دعوی اعسار از هزینه دادرسی توجهًا به اظهار خواهان مبنی بر عدم تمکن 
پرداخت  از  خواهان  توانایی  عدم  بر  مبنی  اظهارات شهود  و  دادرسی  هزینه  پرداخت 
هزینه دادرسی و اینکه خوانده سید مجید علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
نیاورده و خوانده سید حمید  به عمل  دفاعی  نیافته و  دادگاه حضور  آگهی در جلسه 
نیز ایراد موثری به عمل نیاورده اند لذا دادگاه مستنداً به مواد 504و506 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم 
می نماید و نسبت به اصل خواسته نظر به شرح دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه که حاکی از صدور چک توسط سید 
حمید و ظهرنویسی توسط سید مجید می باشد و عنایت به اقرار خواهان مبنی بر دریافت 
مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال از طلب خود و اینکه خوانده حمید ایراد موثری در 
مقابل مستندات ابرازی به عمل نیاورده و خوانده مجید نیکبخت نیز علی رغم ابالغ وقت 
رسیدگی ازطریق نشر آگهی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اند علیهذا دادگاه 
دعوی خواهان را به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال ثابت دانسته و به استناد مواد 
198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه به مبلغ سی 
و سه میلیون و یکصد هزار ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص تورم که اجرای احکام محاسبه 
خواهند کرد محکوم می نماید. در رابطه با مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال مازاد بر 
محکوم به توجهًا به اقرار خواهان مبنی بر دریافت آن دادگاه مستنداً به ماده 197 ق.آ.د 
مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالمی می نماید رای صادره نسبت به خوانده 
سید حمید نیکبخت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان بوده و نسبت به خوانده سید مجید نیکبخت غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

م الف:13316 مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980365800050 پرونده:  شماره   9309970353700814 دادنامه:  شماره   721
شماره بایگانی شعبه: 930110 شاکی: خانم سهیال رضائی به نشانی زینبیه-دارک-خ 
حکیم شفایی-بن میالد متهم: آقای شاه حسین نوری به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک 
انفاق گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای شاه حسین 
نوری فرزند پیرمحمد دایر بر ترک انفاق همسر و فرزندانش با عنایت به کیفرخواست 
اظهارات  اصفهان شکایت خانم سهیال رضایی  انقالب  و  دادسرای عمومی  از  صادره 
گواه-تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی 
جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده 53 قانون 
حمایت خانواده متهم موصوف را با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:13318 

حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980359501434 پرونده:  شماره   9309970353700844 دادنامه:  شماره   722
شماره بایگانی شعبه: 921515 شاکی: آقای مهدی مردانی تودشکی به نشانی خ ابر-ک 
امامزاده-ک نگین-نبش بن بست نگین متهم: آقای سعید احمدی به نشانی مجهول المکان 
اتهام: کالهبرداری رایانه ای گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
چهل  مبلغ  )برداشت  ای  رایانه  کالهبرداری  بر  دایر  ناصر  فرزند  احمدی  سعید  آقای 
میلیون ریال وجه از حساب آقای مهدی مردانی فرزند محمدعلی از طریق سامانه( با 
اصفهان شکایت شاکی  انقالب  و  دادسرای عمومی  از  کیفرخواست صادره  به  عنایت 
استعالم های به عمل آمده از بانک و مخابرات تحقیقات به عمل آمده از پلیس قضایی 
تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی استان اصفهان و عدم حضور متهم در دادسرا 
و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً 
به ماده 741 قانون تعزیرات متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  شاکی  حق  در  ریال  میلیون  چهل  مبلغ 
بیست  آن ظرف  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  ده 

 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.م الف:13319 
حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
 9109980360001434 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970353700017  شماره   723
پل  نشانی  به  پزوه  اشکاوندی  مسعود  آقای  شاکی:   920519 شعبه:  بایگانی  شماره 
آزادگان-خ معراج-کوی کالنتری17-کوی ایثار-پ4 متهم: آقای رضا مقدسی به نشانی 
مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
آقای مسعود  به  نسبت  ایراد جرح عمدی  بر  دایر  مقدسی  آقای رضا  اتهام  خصوص 
اشکاوندی فرزند رسول با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان-شکایت شاکی-گواهی پزشکی قانونی-اظهارات گواه و عدم حضور متهم در 
نامبرده را محرز دانسته  انتسابی به  دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه 
و مستنداً به مواد 488و710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم موصوف را 
اطراف مچ دست  )حارصه(  فقره سائیدگی  دو  بابت  کامل  دیه  یک درصد  پرداخت  به 
تاریخ وقوع بزه محکوم می نماید. رای صادره  از  راست در حق شاکی ظرف یکسال 
 غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:13320 

حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364801559 پرونده:  شماره   9309970354300489 دادنامه:  شماره   724
آتشگاه- خ  نشانی  به  تمیجی  فاطمه  خانم  شاکی:   921311 شعبه:  بایگانی  شماره 
ایستگاه خیام-کوچه لت-کوچه سعدی-کوچه مریم نخودی-بعد از درخت توت-منزل 
سعدی-کوچه  آتشگاه-کوی  خ  نشانی  به  مکتوبیان  مهدی  آقای  متهم:  شخصی-پ3 
یخچال-سبزی  کوی  گلستان-نبش  کوچه  طباطبایی-نبش  عالمه  1-کوچه  سعیدی 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تخریب  اتهام:  فروشی 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را 
بر  دائر  باشد  نمی  دسترس  در  وی  که سایر مشخصات  مکتوبیان  مهدی  آقای  اتهام 
و  تمیجی  فاطمه  خانم  شکایت  موضوع  تصویری(  آیفون  دستگاه  )یک  عمدی  تخریب 
اوراق  به جمیع  با عنایت  انقالب اصفهان  از دادسرای عمومی و  کیفرخواست صادره 
و تحقیقات پرونده و تعارض اظهارات شهود تعرفه شده در نزد ضابطین دادگستری 
ضابطین  نزد  در  نامبردگان  که  شرح  )بدین  محترم  دادیار  نزد  در  آنان  اظهارات  با 
اند  بوده  متهم موصوف  توسط  ارتکاب جرم  که خود شاهد  داشته  اظهار  دادگستری 
در حالی که در نزد دادیار محترم صرفًا حضور متهم در محل و متواری شدن وی را 
مورد گواهی قرار داده اند )به عبارت اخری وقوع تخریبی را رؤیت و مشاهده ننموده 
اند( که با این وصف و وجود تعارض و اختالف در مفاد و نیز در خصوصیات موثر 
در اثبات جرم گواهی آنان معتبر نبوده و به عنوان دلیل یا اماره قابل استناد نمی باشد 
لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دلیل متقن و محکمه پسندی که 
داللت بر ارتکاب جرم موضوع اتهام از ناحیه متهم موصوف نماید در پرونده موجود 
برائت  اصل  از  استظهار  با  و  ندانسته  محرز  وی  ناحیه  از  را  بزهی  وقوع  باشد  نمی 
 177 ماده  الف  بند  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   37 اصل  به  مستنداً  و 
برائت وی  بر  کیفری رای  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:13323 

رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

725 کالسه: 63/93 به موجب رای شماره 424 تاریخ 93/3/26 حوزه 7 شورای حل 
رضایی  بهنام   -1 علیهم  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 
مبلغ  پرداخت  به  هستند  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  هردو  تقوی  حمزه  سید   -2
44/743/000 ریال بابت اصل خواسته و 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 91/4/10 لغایت تاریخ وصول و هزینه نشر 
اصفهان-خیابان  نشانی  به  اشجع  له حسن  محکوم  حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی 
عشر  نیم  پرداخت  و  شهاب-پالک14  مولوی-کوچه  مولوی-کوی  مدرس-خیابان 
اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:13289 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امام علی علیه السالم:
کم ِمن َعزیٍز أََذلَُّه َجهلُُه؛

چه بس��یار عزی��زی ک��ه، نادان��ی اش او را خوار 
ساخت.

 خواص خرفه از نظر
1631 احادیث

929

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

سالمت

داستان

No. 1390 ,sep 2 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

با فرارسیدن پاییز و ایام بازگشایی مدارس والدین به تکاپوی 
تأمین لوازم دانش آم��وزان می افتند. یکی از این لوازم کیف 
یا کوله پشتی اس��ت. انواع و اقسام کیف و کوله پشتی که در 
پشت ویترین ها خودنمایی می کنند والدین را برای خرید 
محصول مناسب دچار سردرگمی می کنند. در بسیاری از 
مواقع مالک خرید زیبایی می ش��ود درحالی که معیارهای 

بسیار مهم تری برای خرید این لوازم وجود دارد.
حمل مناسب  

ازآنجاکه دانش آموزان در ش��رایط بلوغ اس��کلتی هستند، 
متخصصان همواره بر انتخاب لوازم اس��تاندارد و متناسب 
با جثه دانش آموزان تأکید داشته اند؛ چراکه لوازم نامناسب 
می تواند آسیب های جدی را به ستون فقرات و اندام فوقانی 

دانش آموزان وارد کند.
 عالوه بر انتخاب کیف یا کوله پش��تی مناسب، کودک باید 
بیاموزد که چگونه آن را حمل کند. درصورتی که حمل کیف 
با یکدست یا یک طرف بدن، عادت ش��ود، می تواند زوایای 
کمی از کج شدن ستون فقرات، افتادگی شانه و عوارضی از 

این قبیل را به دنبال داشته باشد.
 کوله پش��تی باید دو بند داشته باش��د و نحوه تنظیم آن ها 
طوری باشد که در مهره های ناحیه پش��ت قرار گیرد نه در 
قس��مت پایین روی کمر. از طرف دیگر کوله پشتی ها نباید 
از یک بند و به صورت یک طرفه استفاده شوند؛ چراکه برای 

حمل آن، فرد ناچار به یک طرف متمایل می شود.
 محل قرارگیری کوله روی پش��ت نباید هرگز بیش از ۱۰ 
سانتی متر پایین تر از خط کمر قرار گیرد. چنانچه کوله پشتی 
در ارتفاع بسیار پایینی قرار گیرد، منجر به اعمال فشار بیشتر 

به شانه ها و به دنبال آن متمایل شدن هرچه بیشتر بدن به 
جلو در هنگام راه رفتن می شود. دقت کنید که بندها طوری 
باشند که به راحتی اجازه پوشیدن و درآوردن کوله پشتی را 

روی شانه ها بدهند و حرکت آن روی بازوها راحت باشد.
 اگر دیدید کودک ش��ما برای حمل کوله اش باید خود را به 
جلو خم کند، ب��دون توجه به وزن آن، ای��ن کوله را برایش 
سنگین بدانید. همچنین ایجاد درد، گزگز اندام ها خصوصاً 
دست ها و شانه ها یا هرگونه مشکالت دیگری نظیر خستگی 
مفرط و بی حسی اندام ها نیز به معنی ضرورت کاهش وزن 

کوله پشتی است.
 زمانی که اشیایی را داخل کوله پشتی قرار می دهید، مراقب 
باشید اشیای نوک تیز و یا حجیم به سمت پشت کودک قرار 
نگیرد. قرارگیری سطوح ناهموار یا تیز درنتیجه کشیده شدن 

روی پشت موجب ناراحتی و ایجاد درد در پشت می شود.
 ۱۰ نکته  برای خرید کیف

۱( درمجموع اس��تفاده از کوله پش��تی مناس��ب تر از انواع 
کیف های دستی و بندی است.

 ۲( اندازه کوله پش��تی را متناسب با س��ن و قد دانش آموز 
انتخاب کنید. ۳( جنس کیف مدرس��ه باید از انواع س��بک 
باشد که درمجموع با محتویات آن وزن زیادی نداشته باشد. 
متخصصان معتقدند دانش آموزان دبستانی نباید بیش از 
۱۰ درصد وزن بدنشان بار حمل کنند و در مورد شاگردان 
دبیرس��تانی این نس��بت نباید بیش از ۱۵ درصد وزن بدن 
باش��د. در غیر این صورت کودک ناگزیر است جهت حمل 
وزن کوله، پشت خود را بیش از شانه )به دلیل کشیده شدن 
شانه ها به وسیله بند کوله( به جلو خم کند و خطر تحمیل 
وزن زی��اد روی ماهیچه ها 
و س��تون مهره ه��ا و حتی 
خستگی مفرط وجود دارد.

 ۴( کوله پش��تی بهتر است 
دارای کمربندهای اضافی 
)کمربند سینه ای و کمربند 
لنگی( باشد تا هم حمایت 
اضافی ایجاد کند و هم وزن 
را از ش��انه و کم��ر به لگن 

انتقال دهد.
۵( کوله پش��تی حتم��اً   

الیه های اضافی محافظ در ناحیه ش��انه، پش��ت و سینه ها 
داشته باشد، همان طور که می دانید به ویژه شانه ها محل عبور 
رگ های خونی و رشته های عصبی مهم هستند که نباید در 

معرض فشار مستقیم قرار گیرند.
 ۶( کوله پشتی باید دارای جیب ها و فضاهایی متناسب با نوع 
استفاده باشد تا سبب تقسیم وزن اشیا و نگهداری آن ها در 

جای امن و دسترسی آسان به وسایل شود.
 ۷( اگر وزن اشیای مورداستفاده کودک زیاد است و قادر به 
کم کردن وزن کوله پشتی و حذف اشیای داخل آن نیستند، 

حتماً در هنگام خرید، کوله های چرخ دار را انتخاب کنید.
 ۸( دقت داش��ته باش��ید در زمان خرید کوله های چرخ دار 
کوله پش��تی ای را انتخاب کنید که برای حمل آن وضعیت 

ایستاده بدن کودک حفظ شود.
 ۹( کوله هایی با بند پهن برای حمل مناسب ترند.

 ۱۰( در کوله های چرخ دار چرخ ها بای��د به اندازه ای بزرگ 
باشند که کوله نلغزد و واژگون نشود. با این اقدام کودک شما 

از زمین خوردن در امان می ماند.
 کوله پشتی و کمردرد

کوله پشتی اگر بیش ازحد سنگین باش��د یا حمایت کافی 
نداشته باشد، می تواند باعث کمردرد شود.

 این نکات را در مورد کوله پشتی در نظر داشته باشید:
 کوله پش��تی بای��د همیش��ه در وس��ط پش��ت ق��رار 

گیرد.
 سعی نکنید که کوله پشتی را بیش ازحد پر و سنگین کنید.
 س��نگین ترین چیزه��ا را نزدی��ک ب��ه پش��ت ق��رار د

هید.
 هنگام بلند کردن کوله پش��تی، زانوهایتان را خم کنید و با 

پاهایتان بلند شوید.

توصیه های برای استفاده از کوله پشتی مناسب
خرف��ه گیاهی یک س��اله با برگ ه��ای ضخیم و 
آبدار به رنگ سبز و س��اقه هایی قرمزرنگ است و 
گل های کوچک و سفیدرنگی تولید می کند که به 

تخم های ریز و سیاهی تبدیل می شود.
 این گیاه علفی ب��ه محیطی با نور زی��اد و دمای

 ۲۵ درجه س��انتی گراد نیاز دارد. خاک مناسب 
برای رشد و پرورش آن مخلوطی از خاک باغچه، 
رس و مقداری ماسه اس��ت. بذر خرفه را باید در 
فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر در باغچه یا گلدان 
بکارید و چون این گیاه به آب ف��راوان نیاز دارد، 
باید به صورت مرتب و منظم آبیاری شود. از نظر 
طب سنتی طبیعت خرفه سرد است. حضرت امام 
جعفرصادق )ع( فرموده اند: گیاهی بر زمین خوب 
تر و نافع تر از خرفه نروییده اس��ت و این سبزی 

مادرم زهرا )س( است.
خواص دیگر استعمال داخلی خرفه:

برای اسهال مفید اس��ت به عنوان ضد کرم برای 
معالجه اوکسیوریس یا کرم های سفید مفید است 
و مس��هل مالیم اس��ت برای بچه ها مسهل است 

تصفیه کننده خون است، تب بر و ضد سم است.
در استعمال خارجی:

ش��یره گیاه یا له ش��ده گیاه ب��رای تحلیل ورم و 
تومور و التیام زخم های شدید سوختگی، بواسیر 
بیماری های پوستی، تحلیل آبسه، گزیدگی نیش 

حشرات، عقرب گزیدگی مفید است.
در موارد نیش حشرات و جانوران مصرف داخلی 
آن هم مؤثر اس��ت ولی البته در مورد زنان حامله 
نباید مصرف ش��ود.تحقیقات جدید دانشمندان 
نش��ان داده اس��ت که در خرفه ماده ش��یمیایی 
بسیار جالب به نام اسید چرب امگا ۳ وجود دارد. 
این هم��ان چربی معروفی اس��ت ک��ه در روغن 
ماهی یافت می شود و عامل مؤثری برای کاهش 
کلسترول و فشار خون است و از این نظر که این 
گیاه را در ردیف گیاهان ارزش��مند ضد سرطان 
و ضد فش��ار خون قرار می دهد و به عالوه دارای 
مقدار قابل مالحظه ای ویتامین c اس��ت که آن 
هم از ضد اکس��ید کننده ها اس��ت و ضد عوامل 

سرطان زا است.
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ماجرای مخلوط ناهمگن
معلم بر روی تابلو رنگ رفته و 
شکس��ته کالس که به دیواری 

تکیه داده شده بود نوشت:
»مخلوط ه�ا«و بع��د دو لیوان 
که یک��ی آب نم��ک و دیگری 
نخودچی و کش��مش بود را به 
دانش آم��وزان نش��ان داد و از 
آن ها خواست که به اجزای این 
دو مخلوط دقت کرده و محتویات دو ظرف را با هم مقایس��ه 
کنندبعد از مدتی نماینده کالس هر دو لیوان را روی میز معلم 
گذاشت. یکی از لیوان ها کاماًل خالی بود و دیگری همچنان پر 
از آب و نمک بود. معلم درس را تمام کرد و زنگ خوردجلسه 
بعد معلم از دانش آموزان پرس��ید: کسی از درس قبل اشکال 

یا سوالی ندارد؟
رسول دس��ت گرفت و س��ؤال کرد )خانم ما مخلوط ناهمگن 
رانفهمیدیم!!!!!(معلم دوباره تعریف آن را بر روی تابلو نوشت. 
رسول س��ری تکان داد و نشس��ت علی  بی آنکه اجازه بگیرد 
بلند شد وگفت: )خانم ما مثال مخلوط ناهمگن را نفهمیدیم(

معلم ب��ا مهربانی چن��د مثال جدی��د زد و علی  با ن��ا امیدی 
نشس��ت حس��ن از آخر کالس گف��ت خانم اجازه می ش��ود 
 هم��ان مثال مخل��وط ناهمگن جلس��ه قبل را دوب��اره تکرار

 کنید
عصبانی��ت در چهره معلم پدیدار ش��د. ابروهای��ش را در هم 
کشید و گفت: چرا سؤال تکراری می پرسی من این قسمت را 
چندین بار است که دارم توضیح می دهم. چرا حواست را جمع 
نمی کنی؟حسن که گونه هایش قرمز شده بود. سرش را پایین 
انداخت و زیر لب گفت: خانم آخه مثال مخلوط ناهمگن خیلی 
خوشمزه بود!!!معلم که تازه به دلیل سؤاالت دانش آموزانش 

پی برده بود.
 لحظه ای س��کوت کرد. بغضی در گلویش نشست ولی پرده 
ای از لبخن��د برلبانش آویخ��ت و به دانش آم��وزان معصوم 
و فقی��ر خ��ود نگاه��ی انداخ��ت و همانج��ا تصمی��م گرفت 
 از جلس��ه بعد همیش��ه با یک مخل��وط ناهمگ��ن به کالس

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

شما فرد  دیابتی عزیز آیا  قند خون 

خود را کنترل کرده اید آیا مرتب به پزشک 

مراجعه می کنید . آیا توجه های پزشک را 

جدی گرفته اید آیا در کالسهای آموزشی 

مراکز دیابت شرکت می کنید ؟

موسسه خیریه دیابت اصفهان

تنظیم  با

 ترمستات
 وسایل  سرمایشی بر روی دمای 24 درجه 

، مصرف برق کولر ها را به حداقل ممکن 

برسانید.

 روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان اصفهان

مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لوله گذاری آب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی  با فهرست بهای سال ۱393 معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی  رئیس جمهور  به پیمانکاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحیت  واگذار نماید . 

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

3/139/917/248154/500/000جاریعملیات ترمیم ترانشه های آسفالت منطقه دو اصفهان 93-2-246

4/132/874/720184/000/000جاریترمیم آسفالت نوار های حفاری شده منطقه فالورجان93-2-247

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه شبکه آب منطقه لنجان93-2-248

2/003/179/000100/200/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان93-2-249
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