
خودروهای اصفهان با یورو4 استارت می خورد
از چهارشنبه رسماً صورت می گیرد 
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روستاهای استان آباد
 می شود

اصفهان رکور دحوادث کار را شکست

صدور ۱۵۵ هزار جلد سند روستایی در اصفهان
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 با تالش شبانه روزی کارشناسان و مسئوالن بنیاد مسکن، ۹۵ درصد از روستاهای استان اصفهان دارای 
طرح هادی روستایی هستند

 مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی  :
جریان تولید، مقصدش  اکران باشد

     مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فارابی 
در ادامه به آسیب شناس��ی سینمای 
کودک طی سال های اخیر پرداخت و 
گفت: وقتی اکران سینمای کودک و 
نوجوان سال هاست دچار آسیب شده 
و در حاشیه قرارگرفته است، طبیعتاً 
تولید انگیزه ای به جز اکران پیداکرده 
و در بسیاری از موارد تولید فقط برای 

گرم کردن ویترین جشنواره ها صورت گرفته است. لذا ما در یک سال 
گذشته به دنبال اصالح این روند بوده ایم. مدیرعامل بنیاد سینمایی 

فارابی در ادامه به رون��د تغییر و تحوالت 
در بنی��اد فاراب��ی در برگزاری جش��نواره 
اشاره کرد و افزود: چند تحول در جشنواره 
امسال قابل مشاهده است. یکی از آن ها این 
بوده است که س��ینمای کودک و نوجوان 
منظور و مقصد باش��د و نه صرف��اً برپایی 
یک جشنواره، چراکه سینما با تولید زنده 
است و تولید با اکران در سالن های سینما 
تضمین پیدا می کند. لذا اگ��ر فیلم ها برای اکران تولید ش��وند و اگر 

چرخه به گونه ای باشد که اکران تضمین شده...

در س��ال قبل 98.2 درصد از این ح��وادث کار مربوط به م��ردان بوده و بیش��ترین میزان آمار ح��وادث ناش��ی از کار مربوط به 
اس��تان های اصفهان و شهرس��تان های تهران بوده اس��ت.حوادث ناش��ی از کار حوادثی اس��ت ک��ه در حی��ن انجام وظیفه و به 
س��بب آن برای بیمه ش��ده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی اس��ت که بیمه ش��ده در کارگاه یا مؤسسات 
وابس��ته یا س��اختمان ها و محوطه آن مش��غول کار باش��د و یا به دس��تور کارفرما در خ��ارج از محوطه کارگاه عه��ده دار انجام 
مأموریتی باش��د.همچنین اوق��ات مراجعه به درمان��گاه و یا بیمارس��تان ها و یا برای معالج��ات درمانی و توان بخش��ی و اوقات 
رفت وبرگش��ت بیمه ش��ده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می شود، مش��روط بر اینکه حادثه در زمان عادی 
رفت وبرگش��ت به کارگاه اتفاق افتاده باش��د حوادثی که برای بیمه ش��ده حین اقدام برای نجات س��ایر بیمه شدگان و مساعدت 
به آنان اتفاق می افتد حادثه ناش��ی از کار محسوب می ش��ود.طبق ماده 65 قانون، در صورت وقوع حادثه ناش��ی از کار، کارفرما 
مکلف اس��ت اقدامات الزم را ب��رای جلوگیری از تش��دید وضع حادثه دی��ده به عم��ل آورده و مراتب را ظ��رف 3 روز اداری کتباً 
 به اطالع صن��دوق تأمین اجتماعی برس��اند درصورتی ک��ه کارفرما باب��ت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای ش��ده باش��د 

سازمان...
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ماه روز ساعت

 روز شمارآیین افتتاحیه اجالس 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

ثانیه دقیقه

کانون بازنشستگان شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی دعوت از مجمع عمومی نوبت دوم 
بدینوس�یله از کلیه اعضاء کانون صنفی بازنشستگان شرکت آب منطقه ای اصفهان دعوت 
می شود حسب مواد ۱۱،۱0و۱2 اساسنامه کانون در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که 
 در مورخ ۹3/7/28 ساعت ۱۱ صبح در س�الن اداره دوم واقع در خیابان آبشار اول تشکیل

 می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه : 

۱-گزارش هئیت مدیره و بازرسان در سال ۱3۹2 
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان 

3- تعیین خط مشی کلی کانون 
4- تعیین میزان حق عضویت ساالنه و تصویب تراز نامه 

۵- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 

چاپ دوم 

آئین رونمایی از سند س��جلی 4 شهید باشگاه ورزشی 
فوالد مبارکه س��پاهان و اهداء شناس��نامه نمادین به 
خانواده معزز این قهرمان��ان روز جمعه یازدهم مهرماه   
ساعت 18/30 دقیقه پیش از دیدار تیم های سپاهان و 
پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر با هماهنگی به 
عمل آمده بین اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفهان و 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان  با حضور 
منصوری نماینده محترم مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی ، حاجی رحیمیان مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان –خلیلیان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی 

فوالد مبارکه سپاهان – و مس��ئوالن استانی ، بهروان 
رئیس سازمان لیگ ،مسؤالن س��تادی اداره کل ثبت 
احوال ، مسئوالن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و خانواده 
محترم ش��هدا در ورزش��گاه بزرگ فوالد شهر صورت 
گرفت .مدیر کل ثبت احوال اس��تان اصفهان در آیین 
 رونمایی اظهار داشت : رونمایی از اسناد هویتی سبب

 می شود جامعه شناخت بیشتری از شهدا و محل تولد 
و زندگی آنها پیداکنند که این امر به نوعی در معرفی و 

پاسداشت راه شهدا تأثیر گذار است
این مقام اس��تانی در بخش دیگری از س��خنان خود با 

بیان اینکه همواره باید به حفض آرمان ها و راه ش��هدا 
توجه داش��ته باش��یم اعالم کرد : اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان با هدف پاسداشت شهدای استان مؤفق 
به ایجاد و تهیه گنجینه اس��ناد هویتی شهدا، مفاخر ، 
علما و.... کرده است.در  این مراسم شناسنامه نمادین 
جهت شهدای سپاهان به نام های شهید حسن غازی 
، شهید حسین مالافضل ، شهید محمدسعید هاشمی 
 و شهید سعید حسینی صادر و به خانواده آنان تحویل

شد.شایان ذکر است که این 4 شهید از بازیکنان سپاهان 
از رده های مختلف بودند  که شهید غازی کاپیتان تیم 

جوانان سپاهان بود.

 توسط مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان صورت گرفت

 رونمایی از سند سجلی شهدای باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان
 واهدای شناسنامه نمادین

موسسه خیریه دیابت اصفهان

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 ؟

  دیابتی 
شما فرد  

س: مهر
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 جنجال های سیاسی ارزش ها را 
به تاراج می برد

رئیس حوزه علمیه آیت اهلل یثربی )ره( کاشان با تأکید بر حفظ 
ارزش ها در جامعه گفت: جنجال های سیاسی و جناح بندی ها 

ارزش ها را به تاراج می برد.
آیت اهلل میرس��ید محمد یثربی در نماز عید قربان در مسجد 
حبیب بن موسی )ع( کاشان اظهار داشت: باید از منفعت طلبی 
دس��ت برداریم تا ارزش ها در جامعه گرفتار مقاصد گروهی و 

شخصی نشود.
وی در ادامه اظهار داشت: دولت باید مدیران خود را به گونه ای 
انتخاب کند که صداقت و راس��تگویی در عمل و رفتارش��ان 

واضح و پویا باشد.
وی تصریح کرد: اولین ش��رط یک مدیر راستگویی و صداقت 
در برابر مردم و مدیران باالدس��ت خود اس��ت تا بدین وسیله 

ارزش های اخالقی در صیانت بماند.

 نمايش واقعه غدير در عراق، لبنان
 و 113 شهر کشور

رئیس ستاد بازسازی واقعه غدیر از اجرای نمایش واقعه غدیر 
خم در ۱۱۳شهر کشور و شهرهای بیروت، کربال و نجف خبر 

داد.
سردار یعقوب سلیمانی رئیس س��تاد بازسازی واقعه غدیر به 
همراه جمعی از مسئوالن سازمان اردویی گردشگری سازمان 
بسیج مس��تضعفین در دیدار با آیت اهلل س��یده اشم حسینی 
بوش��هری مدیر حوزه های علمیه سراسر کش��ور با اشاره به 
حضور 22 ملیت در سفرهای راهیان نور امسال اظهار داشت: 
حضور ملیت های مختلف در سفرهای راهیان نور نتایج بسیار 
مطلوبی داشته است و امس��ال برای اعزام یک میلیون نفر به 

اردوهای راهیان نور برنامه ریزی شده است.

 استیضاح وزير نیرو مشکلی
 را حل نمی کند

یک عضو گروه کشاورزی مجلس شورای اسالمی در واکنش 
به اخبار مربوط به تالش برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر 

نیرو گفت که استیضاح وزیر نیرو به صالح نیست.
هدایت اهلل میرمرادزهیت صریح کرد: آق��ای چیت چیان در 
حیطه کاری ک��ه دارد به وظای��ف خود عم��ل می کند و اگر 
جلساتی برگزار شود و دولت سهمیه و اعتبار آب را بیشتر کند 
بیشتر به نتیجه می رسیم تا این که وزیر استیضاح شود و وزیر 

دیگری روی کار بیاید و کاری از پیش نرود.
او ادامه داد: گاها خواسته ای که نمایندگان از آقای چیت چیان 
دارند همان خواس��ته ای اس��ت که خود آقای چیت چیان از 
هیئت دولت دارند. ما باید س��عی کنیم مشکالت را از طریق 
اعتبارات حل کنیم نه این که دوستان گاهی کلیاتی ازآنچه در 
قبل بوده و وزارت نیرو نقشی در آن نداشته را مطرح و از این 

طریق برخورد کنیم.
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 نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 2
ش��وراي اس��المي گفت: اجالس میراث فرهنگي ناملموس )معنوي( می تواند 
موجب تبادل فرهنگی در دنیا گردد و اصفهان را بیش از پیش به دنیا معرفی کند.
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دکتر روحانی  با اش��اره به اینکه حضور در جمع روستاییان 
ویژگی خاص خود را دارد، گفت: وقتی ما کلمه روستایی را 
مطرح می کنیم ممکن است از دید غیر روستاییان اقتصاد، 
تولید و کشاورزی به ذهن متبادر ش��ود، اما برای کسی که 
خودش روستایی است روستا مفهوم فرهنگی دارد قبل از آن 
که مفهوم اقتصادی داشته باشد.رئیس جمهور بابیان اینکه 
روستا یعنی جمعی که باهم تعامل و همزیستی مسالمت آمیز 
 برادران��ه و مهربانانه دارند، افزود: روس��تا یعن��ی مکانی که 
غل و غش وجود ندارد، روستا یعنی پاکی، صفا، صداقت، وفای 
به عهد و امانت داری، یعنی ایمان سرشار به خداوند و پیامبر 
و ائمه اطهار، روس��تا یعنی جایگاهی که درآن انسان مسیر 
تالش، کار و فداکاری را به خوبی مش��اهده می کند.روحانی 
ادامه داد: بسیاری از بزرگان ما، مراجع تقلید و بزرگان سیاسی 
مشروطه و انقالب اسالمی روستایی و اهل روستا بودند، روستا 
تنها ذخیره برای بخش کشاورزی و امثال آن نیست، در روستا 
ذخایر بزرگ فرهنگی، میراث و آداب و سنن اسالمی و ایرانی 

نهفته است.
وی با اشاره به اینکه در اوایل نهضت اسالمی و در ۱5 خرداد، 
اوج شکوه حضور مردم و فداکاری مردم باقرآباد ورامین بود، 

گفت: روس��تاییان در بسیاری از اس��تان ها پیشتاز حرکت 
نهضت اس��المی بودند و در ۱5 خرداد نمونه بارز آن حرکت 

کفن پوشان روستایی بود.
روس�تای فردو نم�ادی از ف�ن آوری صلح آمیز 

هسته ای است
رئیس جمهور با اشاره به روستای فردو گفت: امروز روستای 
فردو نمادی از فن آوری صلح آمیز هسته ای است و نامش در 
همه اسناد و مدارک تاریخی تحت عناوین مختلف ثبت شده 
است، فردو روستایی است که حدود هزار نفر جمعیت دارد 
و درمجموع بیش از صد نفر ش��هید تقدیم انقالب اسالمی 
کرده اس��ت.روحانی با تأکید بر اینکه روس��تاییان پیشتاز 
در انقالب اس��المی و دفاع مقدس در م��رزداری و مرزبانی 
در کش��ور بوده اند، تصریح کرد: از معاونت توسعه روستایی 
می خواهیم کار ویژه ای برای روس��تاییان مرزنش��ین انجام 
دهند، این روستاییان هم مرزبان و هم مرزدار هستند که در 
فقه اسالمی به کسی که هم مرزبان و هم مرزدار باشد مرابط 
گفته می شود.روحانی با اشاره به بحث گردشگری در روستاها 
گفت: روس��تاها اس��تعداد زیادی برای بخش گردش��گری 
دارند، روستا اگر روستا بماند و آن را تبدیل به شهر نکنیم و 

تسهیالت الزم را برای روستاییان ایجاد کنیم می تواند جاذبه 
توریستی خوبی باشد.

برای جذب توريس�ت نبايد معماری روستاها را 
خراب کرد

رئیس دولت ادامه داد: برای جذب توریس��ت نباید معماری 
روس��تاها را خراب و آن را به نمودی از شهر تبدیل کنیم. ما 
باید مردم داخل و خارج را تشویق کنیم که به روستاها بروند 
تا از جاذبه های معنوی و فرهنگی این مکان ها استفاده کنند 
چراکه بسیاری از جوان های شهری ما از آداب ورسوم و سنتی 

که در روستاها وجود دارند بی اطالع و یا کم اطالع هستند.
روحانی با تأکید بر اینکه روس��تاها ازنظر طبیعت و فرهنگ 
باید مراکز توریس��تی در کشور باش��ند گفت: برای این کار 
سرمایه گذاری الزم است و باید بخش خصوصی وارد میدان 
شود.رئیس جمهور ادامه داد: روستاها باید توسعه یابند چراکه 

توسعه روستایی توسعه شهری را پایدار می کند.
روحانی بابیان اینکه برای توسعه روستایی باید به طبیعت و 
جنگل ها برسیم گفت: اگر به طبیعت نرسیم طبیعت تبدیل به 
غول خطرناک می شود که آب، درخت، مراتع و خاک خریدنی 
نیست و اگر تخریب شود قابل جبران نخواهد بود.رئیس دولت 
ادامه داد: اساساً یکی از امتیازات مهم روستاها هوای پاک و 
نسیم روح بخش اس��ت و طبیعت یکی از جاذبه های روستا 
است.روستاییان باید نصف شهرنشینان برای بهداشت هزینه 
کنندروحانی با اش��اره به برنامه های دولت برای بهداشت و 
سالمت در روستاها گفت: هر مخارجی که یک شهری باید 
برای درمان پرداخ��ت کند ما نصف آن را برای روس��تاییان 
و ش��هرهای کوچک مقرر کردیم و قدم به قدم می بینید که 
موضوع بهداشت روستاییان به عنوان یک اولویت مدنظر دولت 
خواهد بود.رئیس جمهور تصریح کرد: مسئله بیمه گسترش 

خانه بهداشت از برنامه های اولویت دار دولت است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مشارکت سیاسی روستاییان 
درصحنه های مختلف گفت: درصحنه های سیاسی مشارکت 
روستاییان کمتر از شهریان نیست بلکه گاهی نیز بیشتر است.

وی ادامه داد: عجیب است که با استفاده از وسایل ارتباطی 
شهر و روس��تا به یکدیگر متصل هستند و در دورترین نقاط 
روستاها نیز به خوبی حوادث و رخدادهای سیاسی را دنبال 
می کنند همچنان که در 24 خرداد سال گذشته روستاییان 
حماسه بزرگ آفریدند.روحانی گفت: این منتخب کوچک 
شما در برخی از روستاهای کوچک تا ۱00 درصد رای داشت؛ 
یعنی یک روستای 96 نفره همه شان به من رأی داده بودند 
و این نشان از این دارد که روس��تای امروز ما روستای دیروز 

نیست روستاییان ما کامالً از تحوالت سیاسی، جهانی بااطالع 
هستند و مسائل کشور را به خوبی رصد می کنند.

وی با اش��اره به وجود ماهواره و ارتباط جمعی در روس��تاها 
گفت: امروز در روس��تاها تعداد زیادی وبالگ نویس داریم و 

روستاییان ما بااستعداد، فعال و فنی هستند.
رئیس دول��ت بابیان اینکه ما باید قدر روس��تاییان را بدانیم 
گفت: امروز بسیار تأسف بار اس��ت که روستا کم کم از درون 
تهی می شود و جوانان آن به شهرهای بزرگ جذب می شوند 
و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ما باید بررسی کنند که چرا 
روستاییان روس��تا را ترک می کنند، ولی اگر در شهرها نیز 
امکانات آماده و شغل فراهم بود این مهاجرت قابل قبول بود 
اما اگر بیایند حاشیه نشین شهری شوند هم ازلحاظ فرهنگی 

و هم ازلحاظ اجتماعی قابل قبول نیست.
برای توسعه پايدار بايد سهم قابل مالحظه ای به 

روستاها بدهیم
وی تأکید کرد: اگر می خواهیم توسعه پایدار باشد باید سهم 
قابل مالحظه ای به توسعه روستا بدهیم. روستایی که زیربنای 
تولید جامعه است و می تواند یاری برای شهرهای بزرگ باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی تنها مشمول 
شهرنشین ها نیست گفت: یک روستایی از من پرسید شما 
دائماً صحبت از حقوق ش��هروندی می کنی��د اما به حقوق 
روس��تاییان توجهی ندارید من نیز در ج��واب گفتم حقوق 
ش��هروندی تنها مخصوص شهرنش��ینان نیس��ت و حقوق 
شهروندی شامل همه شهروندان ایرانی چه آنان که در روستا 

و چه آنان که در شهرها زندگی می کنند می شود.
روحانی در ادامه بابیان اینکه بعد از انقالب ما به روستاییان 
در رفاه و مصرف کمک کردیم گفت: اساس کمک به روستا 
حرکت در تولید اس��ت ما باید کاری کنیم که روس��تاییان 
درآمدش��ان چند برابر ش��ود و ارزش افزوده ش��ان باال رود. 
بنابراین تالش ما باید این باشد که چگونه بتوانیم بهره وری 
و ارزش افزوده روستا را باال ببریم.وی دیمی کردن آبیاری در 
زمین های کشاورزی را یکی از روش های توسعه روستایی نام 
برد و گفت: چون آب در ایران کم اس��ت و ما در خشکسالی 
هستیم، بنابراین مشکل آب داریم و تالش این دولت از روز 
اول این بوده اس��ت که بهره وری از آب را باال ببرد و این کار 
آغازشده است.روحانی ادامه داد: ما 5/5 میلیون هکتار زمین 
آبیاری داریم که باید تالش کنیم آبیاری در این زمین ها شروع 
شود و ما این کار را در سفر اس��تانی به خوزستان، سیستان 
و بلوچس��تان و ایالم انجام داده ایم و هرم��اه 2 هزار هکتار 
زیرپوشش این طرح قرار می گیرد و درمجموع تا ۳، 4 سال 
آینده 5500 هزار هکتار زیرپوشش آبیاری مدرن قرار خواهد 
گرفت.رئیس جمهور همچنین بابیان اینکه باید تسهیالت 
ویژه برای روستاییان قائل ش��ویم گفت: باید به روستاییان 
تسهیالت با بهره کمتر بدهیم و معاونت توسعه روستایی باید 
با همکاری وزارتخانه ها تالش کند که ارزش افزوده، فعالیت 

اقتصادی روستایی را باال ببرد.

» فردو « نمادی از فن آوری صلح آمیز هسته ای است

روستاییان پیشتاز مرزداری در انقالب و دفاع مقدس

اصفهان را مانند فلورانس و ونیز جهاني كنیم

راهدارخانه های چهارمحال و بختیاری 
تجهیز می شوند

فرماندار ش��هرکرد گفت: راهدارخانه های چهارمحال و بختیاری برای 
سهولت در بازگشایی راه های ارتباطی در فصل زمستان تجهیز می شوند.

حمید ملک پور در جلسه ستاد مدیریت بحران که باهدف بهینه سازی 
فعالیت های مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن برگزار 
شد، اظهار کرد: آمادگی ادارات و دستگاه های خدمات رسان در هنگام بروز 

بحران امری ضروری است.
وی افزود: با توجه به فرارس��یدن فصل سرما باید دستگاه های ذی ربط 
آمادگی الزم برای سپری کردن فصل زمستان و خدمات رسانی مطلوب 
به مردم روستاها را داشته باشند.فرماندار شهرکرد گفت: طرح تشکیل 
تیم های امدادی و تجهیز آن ها برای مدیریت بحران به زودی در روستاهای 
شهرکرد اجرایی می شود که این امر یکی از بهترین روش ها برای کنترل 
بح��ران در کوتاه ترین زمان ممکن اس��ت.ملک پور خاطرنش��ان کرد: 
تجهیز راهداری ها برای بازگشایی راه های ارتباطی در فصل زمستان، 
مانور امداد و نجات در هفته ایمنی با حضور دستگاه های شهرستانی، 
الیروبی مسیل ها و تش��کیل دوره آموزشی آش��نایی مدیران با اصول 
 مدیریت بحران از برنامه هایی است که باید در سطح شهرستان برگزار

 شود.

 گسترش فعالیت های بنیاد دعبل
 در استان  

قائم مقام بنیاد دعبل خزاعی از افزایش فعالیت های این بنیاد در چهارمحال 
و بختیاری خبر داد.حسن بختیاری در نشست با مداحان چهارمحال و 
بختیاری افزود:مهم ترین مأموریت این بنیاد، بیمه مداحان باالی 60 سال 
است و آموزش مداحان دیگر از برنامه های بنیاد هست که در چهارمحال و 
بختیاری نیز گسترش می یابد.وی گفت:چهارمحال و بختیاری درزمینه 
بیمه مداحان با توجه به میزان جمعیت آن ، از استان های پیشرو به حساب 

می آید و امید است مداحان بیشتری تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
قائم مقام بنیاد دعبل گفت:سیاست این بنیاد بر اساس فرمایش مقام معظم 
رهبری، پرداخت مستمری و حمایت از مداحانی است که سن آنان از 60 

سال گذشته و کارافتاده می باشند.

پارک ملت شهرکرد پاک سازی می شود
شهردار ش��هرکرد از برگزاری آیین فرهنگی مردم و مسئوالن استان 
به منظور پاک سازی نمادین پارک ملت شهرکرد در روز جمعه ۱8 مهرماه 

جاری خبر داد.
نوراهلل غالمیان شهردار شهرکرد از ش��هروندان دعوت کرد تا با حضور 
خود در این مراسم نمادین، بتوانند گامی مثبت در راستای جمع آوری 

پسماندها و نظافت محیط شهری بردارند.
وی نهادینه کردن مش��ارکت مردم، دوس��ت داران محیط زیس��ت و 
دستگاه های اجرایی، فرهنگ سازی برای حفظ بهداشت و نظافت شهر 
و محیط زندگی و ایجاد شورونشاط بیشتر در سطح پارک های شهر را از 

اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.
غالمی��ان خاطرنش��ان ک��رد: در مراس��م نمادین پاک س��ازی پارک 
 ملت کیس��ه های زباله و دس��تکش بین ش��رکت کنندگان نیز توزیع

 خواهد شد.

مدیرعامل تیم فوتبال ش��هدای چهارمحال و بختیاری 
گفت: نبود اسپانسر و به دنبال آن نبود منابع مالی الزم 

مهم ترین مشکل فوتبال این استان به شمار می رود.
کیومرث غالمی اظه��ار کرد: پس از چند س��ال دوری 
چهارمحال و بختیاری از فوتبال در س��طح لیگ دسته 
دو در س��ال جاری دوباره این اس��تان وارد گود رقابت 

شده است.
وی بابی��ان اینک��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
اس��تعدادهای فوتبالی خوبی وج��ود دارد، افزود: برای 

حمایت از این ورزشکاران 
بنده به هم��راه چند نفر 
تصمی��م  دوس��تانم  از 
گرفته ایم در لیگ دسته 
دو کشور تیم داری کنیم 
تا بتوانیم زمینه شکوفایی 
استعدادهای فوتبالی این 
اس��تان را فراه��م کنیم.

غالم��ی بی��ان داش��ت: 
پس ازاینکه فدراس��یون 
فوتب��ال کش��ورمان یک 
س��همیه در لیگ دسته 
دو کش��ور ب��ه اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری 
داد ع��ده ای دالل قص��د 

داش��تند تیم را مال خود کنند و آن را حت��ی به خارج 
از استان ببرند که ما برای حمایت از جوانان این استان 

وارد گود شده ایم.
به حمايت مسئوالن استانی نیازمنديم

مدیرعامل تیم فوتبال ش��هدای چهارمحال و بختیاری 
گفت: ما برای تأمین منابع مال��ی موردنیاز برای تأمین 
نیازهای تیم به منابع مالی و حمایت مس��ئوالن ارش��د 

اس��تانی به خصوص اس��تاندار و معاون��ان وی نیازمند 
هستیم.وی خاطرنشان کرد: در صورت حمایت مالی از 
تیم، ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری می توانند 
با نشان دادن توانایی های خود جایگاه قابل قبولی را در 

کشور کسب کنند.
تی�م را دير تحوي�ل گرفته ايم ول�ی کارها را 

پیش می بريم
وی اف��زود: ما تی��م ش��هدای چهارمح��ال و بختیاری 
را در تاری��خ 9 مهرماه ج��اری تحوی��ل گرفته ایم ولی 
در همی��ن م��دت کوت��اه کادر مربی گ��ری تی��م را 
 تکمی��ل کرده ایم و کار بیش��تر بازیکنان تی��م را نهایی

 کرده ایم.
مدیرعامل تیم فوتبال ش��هدای چهارمحال و بختیاری 
تأکید ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت ه��ای مالی که 
وجود داش��ت ما س��عی کردیم 90 درص��د کادر فنی و 
بازیکنان تیم را از بچه های این اس��تان تکمیل کنیم تا 
هزینه های مالی زی��ادی به ما تحمیل نش��ود.وی نبود 
اسپانس��ر را مهم ترین مش��کل تیم عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر اسپانس��ر نداریم و امی��دوارم با حمایت 
مس��ئوالن این مش��کل مهم برطرف ش��ود و بتوانیم از 
 جوانان بااستعداد استان چهارمحال و بختیاری حمایت 

کنیم.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
همزمان با عید قربان در شهرکرد روز یکشنبه آغاز به کارکرد.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 
گفت: این جشنواره همزمان با جشنواره اصلی کودک که در 
اصفهان در حال برگزاری است در شهرکرد اجرایی شده است.

جواد کارگران دهکردی افزود: در جشنواره فیلم کودک ۱0 
فیلم غیررقابتی برای کودکان و نوجوانان در سینما غدیر و 

سینما بهمن شهرکرد اکران می شود.
وی گفت: تع��دادی از ای��ن فیلم ها ب��رای خانواده ها یادآور 
خاطرات کودکی آنان اس��ت و در این جشنواره فیلم »شهر 

موش های یک« هم اکران می شود.
کارگران افزود:برنامه اکران فیلم های س��ینمایی بیس��ت و 
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در سینماهای 

غدیر و بهمن شهرکرد در سه سانس صورت می گیرد.
به گفته وی،جشنواره از سیزدهم مهرماه به مدت چهار روز 

در شهرکرد برگزار می شود و ۱0 فیلم کودک و نوجوان اکران 
خواهد شد.

وی گفت:در سانس صبح های این جش��نواره سینما غدیر 
شهرکرد در مجتمع فرهنگی هنری غدیر و در سانس عصرها 

سینما بهمن شهرکرد میزبان مخاطبان و کودکان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یادآور شد: در سانس 
صبح های این جشنواره فیلم های شهر موش های یک ،تتل و 

راز صندوقچه، ننه نقلی و دیو و دلبر اکران می شود.
وی افزود:در سینما بهمن شهرکرد نیز فیلم های باغ بهشت، 
آوا، خانه ای کنار ابرها،مروارید،گنجشک اشی مشی نمایش 

داده می شود.
همزمان با برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان، بیست استان دیگر 

میزبان این جشنواره می باشند. 
چهارمح��ال و بختی��اری نیز امس��ال برای دومین س��ال  
 میزب��ان اک��ران بخش��ی از فیلم ه��ای ک��ودک و نوجوان

هست. 

مديرعامل تیم شهدای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد

جشنواره فیلم کودک در شهرکرد آغاز به کار کرد

عدم وجود اسپانسر مهم ترین مشکل فوتبال استان

استاندار : 

نگاه جامعه محور پلیس به حل 
مشکالت قابل تقدير است

استاندار و رئیس ش��ورای تأمین چهارمحال بختیاری 
از ن��گاه جامعه محور پلی��س و نی��روی انتظامی به حل 

مشکالت جامعه تقدیر کرد.
قاسم سلیمانی دش��تکیهمزمان با هفته ناجا در مراسم 
رژه یگان های نمونه انتظامی چهارمح��ال و بختیاری، 
با گرامی داش��ت رش��ادت های رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس در دفاع از حریم کش��ور، گفت:هفته دفاع 
مقدس و هفته نی��روی انتظامی نماد رش��ادت، ایثار و 

ازخودگذشتگی نیروهای مسلح کشور است.
وی با تجلیل از نق��ش مؤثر نی��روی انتظامی در تأمین 
امنیت داخلی، جلب اعتماد شهروندان را از ضروری ترین 

اصول کار در این نیرو بیان کرد.
سلیمانی دش��تکی بابیان اینکه باید با خدمت بی منت، 
دلبس��تگی و عالقه م��ردم را ب��ه جمهوری اس��المی 
مستحکم تر کرد، افزود:باید با تس��خیر قلب ها، مردم را 

نیز در تأمین امنیت مشارکت داد.
رئیس ش��ورای تأمین چهارمحال و بختیاری همچنین 
با تجلیل از همکاری نی��روی انتظامی در تأمین امنیت 
اقتصادی کش��ور، گفت:در برهه ای که کشور به فرموده 
مقام معظم رهب��ری به همت و کار جه��ادی نیاز دارد، 
نیروی انتظامی نیز با تقویت حس امنیت، در س��رعت 

بخشی به رونق اقتصادی مشارکت می کند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تصری��ح کرد:رونق و 
جهش اقتصادی نیز با فراهم شدن فضای سرمایه گذاری 
محقق می شود و پلیس نیز در این خصوص نقش ویژه ای 
ایفا می کند.وی از اعتمادسازی و جلب مشارکت مردم 
به عنوان عامل اصلی موفقیت این نیرو در تحقق اهداف 
یادک��رد و گفت:این نی��رو همچنین باید آگاه س��ازی 
ش��هروندان در خص��وص موضوع��ات اجتماع��ی را با 

بهره گیری از رسانه ها با جدیت ادامه دهد.
در این مراس��م، یگان های نمونه انتظامی چهارمحال و 
بختیاری ش��امل راهنمایی و رانندگی، پلیس راه، یگان 
امداد، یگان ویژه پاس��داران، آماد و پش��تیبانی، یگان 
نمونه مرکز اس��تان و یگان های نمونه گردان های سپاه 
قمر بنی هاشم علیه السالم و نیروهای وظیفه توان خود 
را به نمایش گذاش��تند.در ابتدای ای��ن آیین جمعی از 
خانواده ش��هیدان نیروی انتظامی و پرسنل ساعی این 
نیرو لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.برنامه های 
هفته نی��روی انتظامی از ۱4 تا 20 مهرم��اه همزمان با 
سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

برنامه های هفته ناجا در س��ال جاری با شعار »پلیس- 
تالش جهادی- کارآمدی- اقتدار« برگزار می شود.

نظیر این برنامه نیز با حض��ور یگان های نمونه انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در مرکز شهرس��تان های استان 

برگزار شد.
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در صورت حمايت 
مالی از تیم، 

ورزشکاران استان 
چهارمحال و 

بختیاری می توانند 
با نشان دادن 

توانايی های خود 
جايگاه قابل قبولی 

 را در کشور 
کسب کنند

رئیس جمهور در همايش ملی روستا گفت: روستايیان در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس پیشتاز در مرزداری 
و مرزبانی از کشور بودند.حسن روحانی رئیس جمهور  ديروز در همايش ملی روز روستا که در سالن اجالس در 
حال برگزاری است با تبريک عید قربان و عید غدير گفت: عید بزرگ اسالمی غدير خم روز پرشکوه سرنوشت 

سازی برای تاريخ اسالمی است امیدواريم همه روزهای ما پر از خیروبرکت باشد.



یادداشت

نرخ باالی بیکاری دررشته مهندسی
با نگاهی به نرخ 15.6 درصدی بیکاری در بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و فاصله معنادار آن با نرخ 10.7 درصدی نرخ بیکاری 
کل جامعه، مهم ترین س��ؤالی که به ذهن می رسد این است که 
فارغ التحصیالن چه رشته هایی بیشترین درصد بیکاران جامعه 
را تشکیل می دهند و پرطرفدارترین رشته ها در بین جوانان چه 

رشته هایی هستند ؟
بر اساس مطالعات س��ازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان 
جهاد دانش��گاهی نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان در سال 
92 رقمی حدود 15.6 اعالم ش��ده اس��ت این در حالی اس��ت 
که نرخ بیکاری در س��ال گذش��ته 10.5 درصد اعالم شده و در 
 بهار امسال نیز با رش��د 0.2 دهم درصدی به رقم 10.7 درصد 

رسیده است.
 فاصله پنج درصدی نرخ بیکاری دانش آموختگان با نرخ بیکاری 
کل نشان دهنده افزایش نامتوازن تحصیالت عالی و اشتغال در 

کشور است.
بر اس��اس سرش��ماری س��ال 90 بیش از 92 درصد جمعیت 
کشور باس��واد هس��تند و با توجه به روند پرش��تاب تحصیالت 
عال��ی در چن��د س��ال اخی��ر، بی��ش از 18 درص��د جمعیت 
کش��ور دارای تحصیالت عال��ی و حوزوی هس��تند. ب��ا ادامه 
ای��ن روند پیش بینی ه��ا حاک��ی از افزایش س��طح تحصیالت 
عموم��ی م��ردم دارد ک��ه ای��ن مس��ئله مس��تلزم افزای��ش 
متناس��ب فرصت های ش��غلی اس��ت، موضوعی که هم اکنون 
 به یک��ی از دغدغه ه��ای مهم سیاس��ت گذاران کش��ور تبدیل

 شده است.
مطابق تحقیقات س��ازمان همیاری اش��تغال دانش آموختگان 
بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و تولید 
با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پ��س ازآن نیز 222 هزار و 
112 نفر در رش��ته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار 

دارند.
از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 
363 هزار و 740 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر نیز زن است که 
باالترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید 
با 178 هزار و 461 نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با 
134 هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق 

تحصیل کرده اند.
مجموعاً 100 ه��زار و 912 نفر مرد و زن در رش��ته های علوم 
انس��انی و هنر و 76 ه��زار و 191 نف��ر نیز در عل��وم، ریاضی و 

کامپیوتر بیکار هستند..
38 هزار و 438 نفر در رش��ته های کش��اورزی و دامپزش��کی، 
25 ه��زار و 997 نف��ر در رش��ته های بهداش��ت و رف��اه 
)بهزیس��تی( و 17 ه��زار و 407 نیز در رش��ته خدم��ات بیکار 
هس��تند. از کل 768 ه��زار بی��کار فارغ التحصی��ل دانش��گاه 
 کش��ور 13 ه��زار و 45 نفر رش��ته تحصیل��ی خ��ود را اظهار

 نکرده اند.

زنان آمریکا با ۷ فرزند قهرمان ملی می شوند
متخصص زنان و عضو بسیج جامعه پزشکی گفت: غربی ها 13 نوع وسیله جلوگیری 
از بارداری را در اختیار مردم ایران گذاش��تند ولی خودش��ان فقط س��ه نوع استفاده 
می کنند، و این در حالی است که زنان آمریکایی دارای 7 فرزند به عنوان قهرمان ملی 

انتخاب می شوند.
طاهره لباف متخصص زنان و زایمان بسیج جامعه پزشکی   لرستان   و بانوی نخبه سال 
78 با تشریح  خطرات کاهش جمعیت اظهار داشت: غربی ها باسیاست، 13 نوع وسیله 
جلوگیری از بارداری را در اختیار مردم ایران گذاش��تند، درحالی که  در کش��ورهای 
اروپایی فقط 3 نوع وس��یله را در اختیار مردم می گذارند .   در این میان سیاس��ت های 
رژیم اشغالگر قدس برای افزایش  جمعیت 2،3 فرزند است و هر خانواده صهیونیست 
نیز باید 4 فرزند داشته  باشد، همچنین هر زن آمریکایی که 7 فرزند داشته باشد او را 

به عنوان  قهرمان ملی می شناسند.  
وی تصریح کرد: باید با تقویت توالید نس��ل در کشور، جلوی انقراض نسل ها را گرفت 
ولی امروز شاهد این  مسئله هستیم که در استان های برخوردار نیز نرخ باروری ها کم 
شده است که با توجه به افزایش 12 میلیونی سن باروری متأسفانه 6  برابر کاهش در 

تولدها داشته ایم که این در نوع خود قابل توجه است.
لباف متخصص زنان و زایمان بسیج جامعه پزشکی   با بررسی عوامل تأثیرگذار در نرخ 
باروری و مقایسه آمارهای چند دهه گذشته عنوان کرد: نرخ باروری  فاجعه آمیز است، 
به همین خاطر است که رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی( هشدارهای الزم را برای 

افزایش نرخ سالمندی و  خطر کنترل نسل را به آحاد جامعه داده اند . 
وی افزود: ایران یک درصد جمعیت جهان راداراست، درصورتی که 32 درصد از منابع 
زمین را در اختیار دارد و ما می توانیم با  مدیریت و به کارگیری امکانات کش��ور، بدون 

هیچ دغدغه ای جمعیت را به مرز 150 میلیون نفر برسانیم .
   هر خانواده صهیونیست باید 4 فرزند داشته باشد

این متخصص زنان خاطرنشان کرد: در این میان سیاس��ت های رژیم اشغالگر قدس 
برای افزایش جمعیت 2،3 فرزند است و هر خانواده صهیونیست باید 4 فرزند داشته 
باش��د و هر زن آمریکایی  نیز که 7 فرزند داش��ته باش��د او را به عن��وان قهرمان ملی 

می شناسند.
 حال این تناقض ها و  فعالیت غربی ه��ا در افزایش جمعیت خود و کاهش جمعیت در 
کشور ما می تواند حاوی هشدارهای الزم باش��د به نحوی که در 30 سال  گذشته 70 

درصد کاهش  جمعیت داشته ایم .  
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راه اندازی سطح دكترا در حوزه های علميه خواهران استان 
    مدیر حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به اینکه تحصیل در حوزه های 
علمیه خواهران داراي س��طح دو )لیسانس(، سطح س��ه )فوق لیسانس( و سطح چهار 

)دکترا( است، گفت: از سال آینده، سطح چهاردر اصفهان راه اندازی می شود.
3

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: اس��تفاده 
از تکنولوژی های روز در پلی��س اصفهان باقدرت 
دنبال می ش��ود و تالش می کنیم که با استفاده از 
تکنولوژی، روند رس��یدگی به جرم ها را س��رعت 

بخشیم.
س��ردار عبدالرض��ا آقاخان��ی دی��روز در صبحگاه 
مش��ترک نی��روی انتظامی ب��ه مناس��بت هفته 
گرامیداش��ت نیروی انتظامی پیرام��ون این هفته 
و ارزش باالی نیروی انتظامی اظهار کرد: کس��انی 
که در غالب نیروی انتظامی حضور دارد، در تالش 
هستند تا آس��ایش را برای مردم فراهم کرده و در 

حقیقت مجاهدان فی سبیل اهلل هستند.
وی افزود: وظیفه خود می دان��م که این هفته را به 
همه کارکنان زحمت کش نیروی انتظامی که برای 
آسایش مردم تالش می کنند، تبریک گویم و باید 
بدانند که با انجام وظیفه خود س��بب می شوند که 
مشت محکمی به کسانی که به دنبال از بین بردن 

آسایش نظام هستند، می زنند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که 
در سال یک هفته به نام هفته ناجا نام گذاری شده، 
بیان کرد: انتخاب یک هفته به نام نیروی انتظامی 

از برکات انقالب اس��المی بوده و پلیس نیز مفتخر 
اس��ت که فعالیت های فرهنگی را در کنار امنیت 

اجتماعی در این هفته و در کل سال ایجاد کند.
وی بابیان اینکه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در هرسال یک شعار برای این هفته 
انتخاب می کند، تصریح کرد: امس��ال نیز فرمانده 
نیروی انتظامی در راستای نام گذاری سال 93 مقام 
رهبری به ن��ام فرهنگ وی، نیز ای��ن هفته را بانام 
پلیس، تالش جهادی، کارآمدی و اقتدار نام گذاری 

کرده است.
س��ردار آقاخانی خاطرنش��ان کرد: پلیس توانسته 
با اس��تفاده از تکنولوژی های روز، پیشرفت خوبی 
داش��ته باش��د و به لطف خداوند و با اس��تفاده از 
فناوری ه��ای روز دنیا و به کارگی��ری آن در انجام 

عملیات ها و برنامه ها پیشرفت خوبی را داشته ایم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: مص��داق آن کاه��ش 37 
درصدی س��رقت و 8 درصدی قاچاق س��وخت و 
همچنین 15 درصدی مشروبات الکلی در اصفهان 

است.
اخبار پلیس�ی غیر فوریتی را به شماره 

3۰۰۰۵۱۱۱۰ پیامک کنید

رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: شماره پیامک 300051110 مرکز 

فوریت های پلیس��ی 
110 ناج��ا آم��اده 
دریافت هرگونه اخبار 
 و اطالع��ات پلیس��ی

فوریت��ی  غی��ر   
شهروندان است.

مصطف��ي صادقی��ان 
اظه��ار ک��رد: نیروی 
انتظام��ی ب��ا ایج��اد 
در   110 س��امانه 
برقراری ارتباط میان 
ش��هروندان و پلیس، 
همچنین جلب اعتماد 
گام ه��ای  عموم��ی 
مهم��ی را برداش��ته 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه 
اینک��ه تلف��ن 110 
یک س��امانه فوریتی 

اس��ت و در کمترین زمان پلیس با حضور درصحنه 
به درخواس��ت های مردم پاس��خ می دهد، تصریح 
ک��رد: ش��هروندان می توانن��د هرگون��ه اخب��ار، 
اطالعات و گزارش ها پلیس��ی "غیر فوریتی" خود 
را ب��ه ش��ماره300051110 مرک��ز فوریت ه��ای 
پلیس��ی 110 ناجا پیام��ک کنند ت��ا از آن طریق 
 پیگی��ری الزم توس��ط ی��گان مربوط��ه ص��ورت

 گیرد. 
رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان 
اصفه��ان بابیان اینکه این س��امانه آم��اده دریافت 
هرگونه انتقاد یا پیشنهاد در خصوص عملکرد پلیس 
110 اس��ت، تأکید کرد: این س��امانه به شهروندان 
اجازه می دهد تا درخواس��ت های غیر فوریتی خود 

را اعالم کنند. 
صادقیان با اش��اره به فرهنگ س��ازی در خصوص 
تماس ب��ا 110 و اش��اعه ای��ن فرهن��گ در مراکز 
آموزشی، به شهروندان به خصوص خانواده ها توصیه 
کرد: هرگونه موارد مش��کوک را به س��رعت با مرکز 
فوریت های پلیسی در میان بگذارند تا در کمترین 

زمان ممکن اقدام قانونی صورت گیرد.

فرمانده انتظامی اصفهان:

کاهش 3۷ درصدی سرقت و 8 درصدی قاچاق سوخت و همچنین ۱۵ درصدی مشروبات الکلی در اصفهان

به كارگيری تکنولوژی های روز در پليس اصفهان 

یادداشت

امکان سوخت گیری 4۰ دستگاه 
اتوبوس گاز سوز اصفهان 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در 
حال حاضر زمان سوخت گیری اتوبوس های گاز سوز اصفهان 
به میزان بسیاری کاهش یافته و تنها سوخت گیری حدود 30 
یا 40 دستگاه از این اتوبوس ها در جایگاه فرزانگان امکان پذیر 
است.سید عباس روحانی با اشاره به کاهش زمان سوخت گیری 
اتوبوس های گاز سوز در جایگاه فرزانگان اظهار کرد: این کاهش 
زمان سبب شده که در حال حاضر تنها حدود 30 یا 40 دستگاه 
از اتوبوس های گاز سوز اصفهان قادر به سوخت گیری در جایگاه 

فرزانگان باشند.

 6۵ هزار دانش آموز اصفهان 
به مناطق عملیاتی می روند 

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: 
در سال تحصیلی جدید بیش از 65 هزار دانش آموز از 15 مهرماه 
در قالب اردوی راهیان نور اعزام می شوند.سردار پاسدار مجتبی 
فدا در نشست خبری خود با اصحاب رس��انه پیرامون تشریح 
برنامه های قرارگاه راهیان نور دانش آموزی اظهار کرد: ما تأکید 
به عقیده داریم که جنگ تحمیلی به تعبیر رهبر معظم انقالب 
یک گنج اس��ت.وی افزود: اعزام دانش آموزان و نس��ل نوجوان 
در قالب اردوهای راهیان ن��ور دانش آموزی به مناطق مختلف 
عملیاتی جنوب به منظور انتقال این گنج به نسل سوم و چهارم 

انقالب بسیار تأثیرگذار است.

 آمار ایدز زنان در حال 
رسیدن به مردان

رئیس مرکز تحقیقات ایدز نسبت به روند رو به رشد شیوع ایدز 
در زنان هش��دار داد.دکتر مینو محرز بابیان اینکه روند شیوع 
ایدز در میان زنان رو به افزایش است، گفت: طبق آمار تجمعی 
که وزارت بهداشت درگذشته اعالم کرده به دلیل تعداد بیشتر 
مردان در اعتیاد،  میزان ابتال به ایدز در آن ها بیشتر و حدود 92 

درصد و در بین زنان حدود هشت درصد بوده است.
وی افزود: اما در حال حاضر در می��ان جامعه مبتالیان به ایدز 
کش��ور حدود 65 درصد مردان و 35 درصد را زنان تش��کیل 
می دهند. نزدیک شدن آمار زنان به مردان نشان دهنده افزایش 
ابتال به ایدز میان زنان است.محرز درباره شیوه های ابتال به این 
بیماری در زنان، ضمن اشاره به بیشتر بودن خطر ابتال به دلیل 
روابط جنسی محافظت نشده در زنان، گفت: ابتال به ایدز میان 
زنان بیشتر از طریق روابط جنس��ی محافظت نشده و بعدازآن 
از طریق اعتیاد اس��ت. به مصرف موادی تحت عنوان داروهای 
الغری در برخی س��الن های ورزش��ی و آرایش��گاه های زنانه 
هشدار داد و افزود: این داروها محرک عصبی هستند و افزایش 
رفتارهای پرخطر مانند برقراری روابط جنسی محافظت نشده 
را به دنبال داشته و نهایتاً نیز خطر ابتال به ایدز را افزایش می دهد.

پایین آمدن سن بلوغ از پیامدهای 
شیوع چاقی

رئیس بیس��ت و شش��مین همایش بین الملل��ی بیماری های 
کودکان با هشدار نسبت به شیوع چاقی در میان کودکان طی 
سال های اخیر، گفت: پایین آمدن سن بلوغ از پیامدهای شیوع 
چاقی در کودکان اس��ت.دکتر علی ربانی افزود: تغییر فرهنگ 
غذایی از غذاهای سنتی به سمت غذاهای آماده به ویژه فست 
فودها و بی تحرکی از عمده دالیل چاقی در میان کودکان است 

که این امر سالمت آنان را مورد تهدید قرار داده است.

خبوشاني مدیرعامل سازمان 
آرامستان ها شد

     دیروز مراس��م تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان آرامستان 
هاي شهرداري اصفهان برگزارشد و طي حکمي از سوي شهردار 
اصفهان محمدعلی خبوشاني به عنوان مدیرعامل این سازمان 

معرفي گردید.

دانشجویان بیمه سالمت رایگان  
دریافت می کنند

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان اعالم کرد: 
دانشجویانی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های پایه سالمت 
یا درمان نیستند، می توانند بدون پرداخت حق بیمه از طریق 
www.bimehsalamat. پایگاه سازمان بیمه سالمت ایران

ir برای ثبت ن��ام اولیه اقدام کنند.دکتر »مس��لم آش��وری« 
گفت: بیمه شدگان تحت پوشش سایر س��ازمان های بیمه گر 
اعم از س��ازمان تأمین اجتماعی، کمیته ام��داد امام خمینی 
)ره(، خدمات درمانی نیروهای مس��لح و مش��مول این طرح 
نمی ش��وند.وی تصریح کرد: درصورتی که در مراحل بررس��ی 
فرم ثبت نام اولیه، مشخص ش��ود فرد متقاضی دارای پوشش 
 بیم��ه ای س��ایر سازمان هاس��ت، ثبت ن��ام وی لغ��و خواهد

 شد.

اخبار کوتاه

SMS

در س��ال قبل 98.2 درصد از این 
حوادث کار مربوط به مردان بوده 
و بیش��ترین میزان آمار حوادث 
ناشی از کار مربوط به استان های 
اصفهان و شهرس��تان های تهران 

بوده است.
ح��وادث ناش��ی از کار حوادث��ی 
اس��ت که در حی��ن انجام وظیفه 
و به س��بب آن برای بیمه ش��ده 
اتف��اق می افتد. مقص��ود از حین 
انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که 
بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات 
وابسته یا س��اختمان ها و محوطه 
آن مشغول کار باشد و یا به دستور 
کارفرما در خارج از محوطه کارگاه 

عه��ده دار انج��ام مأموریتی باش��د.همچنین 
اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان ها و 
یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات 
رفت وبرگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء 
اوقات انجام وظیفه محسوب می شود، مشروط 
بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت وبرگش��ت 
ب��ه کارگاه اتف��اق افت��اده باش��د حوادثی که 
برای بیمه ش��ده حین اقدام برای نجات سایر 
بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد 

حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
طبق ماده 65 قانون، در ص��ورت وقوع حادثه 
ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم 
را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 
به عمل آورده و مراتب را ظ��رف 3 روز اداری 
کتباً به اطالع صندوق تأمین اجتماعی برساند 

درصورتی ک��ه کارفرم��ا بابت اقدام��ات اولیه 
مذکور متحمل هزینه ای ش��ده باشد سازمان 
تأمین خدمات درمانی هزینه های مربوطه را 

خواهد پرداخت.
از 19 هزار و 477 حادثه ای که در س��ال قبل 
به وقوع پیوس��ته اس��ت 98.2 درص��د از این 
حوادث مربوط به مردان و 18 درصد مربوطه 
به زنان بوده است این در حالی است که نسبت 
بیمه ش��دگان مرد ب��ه زن 4.11 بوده اس��ت. 
اس��تان بوش��هر با نس��بت 13.02 بیشترین 

بیمه شدگان مرد به زن را دارا هست.
بیش��ترین آمار زن��ان حادثه دی��ده مربوط به 
استان های اصفهان و البرز، به ترتیب با ارقامی 
معادل 77 )21.4درص��د ( و 30)8.3درصد ( 

است.

بیش��ترین میزان آمار حوادث ناشی از 
کار مربوط ب��ه اس��تان های اصفهان و 
شهرستان های تهران با ارقامی معادل 
8.2 8.7درص��د( و 1606) (1687 

درص��د ( و در مقابل کمتری��ن آن ها به 
اس��تان های سیس��تان و بلوچستان و 
خراس��ان ش��مالی به ترتیب با ارقامی 
معادل 83)0.3درصد (  و 86)0.4درصد 

( نفر اختصاص دارد.
از 21 هزار و 88 حادث��ه وارده به اعضا 
بدن در س��ال 92، بیش��ترین فراوانی 
مرب��وط ب��ه اس��تان های اصفه��ان، و 
شهرس��تان های اس��تان ته��ران ب��ا 
ارقام��ی مع��ادل 8.44 و  7.98 درصد 
اس��ت کمتری��ن آن ها در اس��تان های 
سیس��تان و بلوچستان و خراس��ان جنوبی با 
ارقامی مع��ادل 0.39 و 0.4 درص��د به خود 
اختص��اص داده اند ضم��ن اینکه بیش��ترین 
عضو حادثه دیده پ��ا و دس��ت، با 24درصد  و 
 23درص��د م��ورد حادث��ه، در ص��در ق��رار

 دارند.
از کار در  ناش��ی  96 درص��د ح��وادث 
کارگاه های کش��ور، 3 درصد خارج از کارگاه 
 و ی��ک درص��د هن��گام رفت وآم��د رخ داده

 است
.این در حالی اس��ت که بر اساس اعالم تأمین 
اجتماعی، تع��داد بیمه ش��دگان حادثه دیده 
در س��ال 1392 نس��بت ب��ه دوره ش��مابه 
 س��ال قب��ل ح��دود 5 درص��د کاهش یافته

 است.
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 پلیس توانسته 
با استفاده از 

تکنولوژی های 
روز، پیشرفت 

خوبی داشته باشد 
و به لطف خداوند 

و با استفاده از 
فناوری های روز 

دنیا و به کارگیری 
آن در انجام 
عملیات ها و 

برنامه ها پیشرفت 
خوبی را داشته ایم

اصفهان رکور د حوادث کار را شکست

س:ایرنا
]عک

صبحگاه مشترک به مناسبت هفته نیروی انتظامی 



اخبار کوتاهيادداشت

حکمرانی آرامش در بازار طال و سکه
در معامالت دیروز بازار طال و ارز نرخ دالر ۳۲۳۰ تومان و سکه 

تمام بهار آزادی ۹۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
هر اونس طال در ب��ازار جهانی دیروز ) دوش��نبه 14 مهرماه( 
باقیمت 11۹۳ دالر مورد مبادله قرارگرفته و در بازار داخلی 
نیز هر گرم ط��الی 18عی��ار ۹4 ه��زار و ۹۰۰ تومان قیمت 

خورده است.
در بازار س��بزه میدان نیز هم اکنون، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدی��د باقیمت ۹۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان، س��که 
تمام بهار آزادی طرح قدیم باقیمت ۹۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان، 
نیم س��که بهار آزادی باقیمت 471 هزار تومان، ربع سکه بهار 
آزادی باقیمت ۲۶8 هزار تومان و س��که ی��ک گرمی باقیمت 

171 هزار تومان فروخته می شود.
صراف های بازار آزاد و خیابان فردوسی تهران نیز دیروز دالر را 
باقیمت ۳۲۳۰ تومان، یورو را باقیمت 4۰۹۰ تومان و پوند را 

باقیمت ۵18۰ تومان به متقاضیان می فروشند.

معافيت پرداخت حق بيمه 
کارگاه های پرورش ماهی

اداره کل شیالت استان اصفهان اعالم کرد: کارگاه های پرورش 
ماهی با کمتر از پن��ج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه س��هم 

کارفرما معاف هستند.
اداره کل شیالت استان اصفهان اظهار داشت: این معافیت در 
راستای مصوبه مجلس شورای اسالمی و با تائید سازمان تأمین 

اجتماعی اعمال می شود. 
این اداره کل توضی��ح داد: به دنب��ال پیگیری های مدیریت 
شیالت اس��تان از طریق سازمان ش��یالت ایران و تعدادی از 
پرورش دهندگان ماهی در شهرس��تان های مختلف اس��تان 
در خصوص اعم��ال و اجرای قانون معافی��ت از پرداخت حق 
سهم بیمه کارفرما برای کارگاه هایی که شاغالن آن ها کمتر 
از پنج نفر هس��تند بر اساس استعالم انجام ش��ده از سازمان 
تأمین اجتماعی مصوبه یادش��ده فعاالن زیر بخش شیالت و 

آبزی پروری را شامل می شود. 
اداره کل شیالت استان اصفهان از واحدهای پرورش ماهی که 
با تعداد کمتر از پنج نفر مشغول تولید و بهره برداری هستند 
خواست با مراجعه به ادارات و شعب تأمین اجتماعی از مزایای 

بخشودگی مصوبه یادشده استفاده کنند.

 خروج شرکت ملی نفتکش
 از ليست تحريم

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش از لغو تحریم های این شرکت 
خبر داد و گف��ت: وزارت خزانه داری بریتانیا رس��ماً از طریق 
سایت دولت بریتانیا اعالم کرد شرکت ملی نفتکش از لیست 

تحریم خارج شد.
علی اکبر صفایی در نشس��ت خبری با اش��اره به رفع تحریم 
ش��رکت مل��ی نفتکش ای��ران اظه��ار ک��رد: ش��رکت ملی 
نفتک��ش از لیس��ت تحری��م اتحادیه اروپ��ا خارج ش��د، در 
 اکتبر ۲۰1۲ )مهرم��اه ۹1( مورد تحریم اتحادی��ه اروپا قرار

 گرفتیم. 
چند اتهام داشتیم که یکی از آ»ها این بود که شرکت دولتی 
 است و در اختیار صادرات نفت اس��ت و منافع دولت را تأمین

 می کند.
وی با اش��اره به این که این اتهام صحیح نب��ود، تصریح کرد: 
از طری��ق دادگاه عمومی اتحادی��ه اروپا مس��تندات را ارائه 
کردیم چند جلس��ه دادگاه برگزار ش��د و خوش��بختانه تیم 
حقوقی ش��رکت از تجربه سایر ش��رکت های ایرانی استفاده 
کردند که درنهای��ت 1۲ تیرم��اه ۹۳ حک��م دادگاه عمومی 
 اروپا صادر ش��د و مس��تندات اتحادیه اروپ��ا موردقبول قرار

 نگرفت.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران تصریح ک��رد: زمانی 
که رأی دادگاه لوکزامبورگ اعالم ش��د، ما هیچ مصاحبه ای 
 انج��ام نداده ای��م. رأی دادگاه اتحادیه اروپای��ی کاماًل قطعی

 است.
صفایی درباره درآمدهای ش��رکت ملی نفتکش در نیمه اول 
سال جاری گفت: خوش��بختانه بعد از یک دوره زیانده بودن 
ش��رکت ملی نفتکش با تالش هم��ه هم��کاران وارد دوران 
 سودهی شده ایم و تالش می کنیم این س��وددهی را افزایش

 دهیم.

فروش خودرو باقيمت و زمان تحويل 
نامعلوم!

متن قرارداد ف��روش برخی ش��رکت های واردکننده خودرو 
به ص��ورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مش��تری حتی 
با واریز وج��ه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیس��ت که آیا 
به قیمت اعالمی موفق به دریافت خودروی خریداری ش��ده 

خواهد شد یا خیر.
در این زمین��ه نگاهی به موارد قیدش��ده در ق��رارداد فروش 
محصوالت هیوندای در ایران جالب توجه اس��ت. در ماده 14 
یکی از قراردادهای فروش ش��رکت آس��ان موت��ور )نماینده 
هیوندای موتورز در ایران( قیدش��ده اس��ت:" تأثی��ر موارد و 
حوادث پیش بینی نشده و یا فورس ماژور و همچنین تغییرات 
و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط 
توس��ط ارگان های ذی ربط دولتی به خص��وص منع واردات 
خ��ودرو و عدم امکان ترخی��ص خودرو از گمرکات کش��ور و 
تغییر در نرخ ارز رس��می و ی��ا آزاد تا تاری��خ تحویل خودرو 
که در قیمت تمام ش��ده خودروی مربوطه تأثیر داشته است 
 و همچنین اس��ناد ش��ماره گذاری آن موردقب��ول این جانب 
اس��ت."به این ترتیب با گنجان��دن این بن��د در قراردادهای 
فروش محصوالت این ش��رکت، باوجودآن که قیمت فروش 
یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به 
خریدار ذکرشده اما فروشنده با اس��تفاده از این بند می تواند 
برخالف قیمت قیدش��ده در قرارداد، قیمت نهایی خودروی 
فروخته شده را مجدداً افزایش داده و پول بیشتری از خریدار 
اخذ کن��د؛ خریداری که ب��ا امضای قرارداده��ای یک طرفه، 
 حق هرگونه اعت��راض به چنی��ن اقداماتی را از خود س��لب

 کرده است.

4
سفر وزیر جهاد کشاورزی به روسیه 

 خشکی زاينده رودزندگی را 
از اصفهان می گيرد 

سفیر روسیه در ایران اعالم کرد که وزیر جهاد کشاورزی ایران به منظور رایزنی با همتای روسی خود 
درباره صدور محصوالت کش��اورزی به مسکو س��فر می کند.»لوان جاکاربان« گفت: امروز روسیه به 

محصوالت کشاورزی جمهوری اسالمی ایران نیاز دارد.
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه نطنز گفت: ایجاد 
مرکز فرآوری ضایعات سنگ باید مورد توجه ویژه دولتمردان 
قرار گیرد تا ضایعات س��نگ بازیابی شوند و از هدررفت آن 

جلوگیری شود.
غالمرضا عبدالهی با بی��ان اینکه امنیت س��رمایه گذاری 
برای بهره ب��ردار باید فراهم ش��ود، درخص��وص راه های 
تامین این امنیت، اظهار داش��ت: ص��دور پروانه های بهره 
برداری با مدت مناس��ب برای ذخیره معادن در دوره های 
بیش از ۲۰ س��ال، فرهنگس��ازی ب��رای ایج��اد امنیت در 
مناطقی که مع��دن را مخرب می دانند و برق��راری تفاهم 
 و تعامل با س��ازمان های مرتب��ط از جمله ای��ن راهکارها

 است. 
وی با اش��اره به اینکه حدود ۶۰ معدن فع��ال و ۵۰ معدن 
غیر فعال در نطنز وجود دارد، گفت: وجود این معادن تاثیر 
مهمی در ایجاد اشتغال در شهرستان داشته است، به طوری 
که اکنون حدود هزار نفر به صورت مستقیم در این بخش 

مشغول به کار هستند. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه نطنز بیان داشت: 
س��نگ های تزیینی مانند ان��واع گرانیت ه��ا، تراورتن ها، 
مرمریت ها در شهرستان نطنز وجود دارد و با توجه به این 
موضوع، می توان اولویت سرمایه گذاری در این شهرستان را 
بر صنایع تولیدی انواع خاک های صنعتی، نسوزها و فلزات 

قرار داد. 
وی در خصوص راه های افزایش بهره وری در معادن، گفت: 
در طرح های به��ره برداری از معادن بای��د محل نگهداری 
باطله ها مش��خص ش��ود، چراکه این مواد، زاید نیس��تند 
 بلکه منابع معدنی هس��تند ک��ه در آینده م��ورد نیاز واقع

 می شوند. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه نطنز افزود: ایجاد 
جاده مناسب، در دسترس بودن تکنولوژی به روز و عدم نگاه 
بدبینانه به معدنکاری از دیگر راه های افزایش بهره وری در 

معادن است. 

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به رکود بازار در 
نیمه دوم سال گذش��ته، گفت: با اجرایی کردن سیاست 
اتصال این شرکت به بازارهای جهانی شرایطی فراهم شد تا 
فوالد مبارکه در جریان نوسانات بازار آسیب کمتری ببیند.

بهرام سبحانی با اش��اره به اینکه به طور موثر و فعال تر در 
بازارهای جهانی حاضر ش��دیم، اظهار داش��ت: در پایان 
س��ال ۹۲ بیش از یک میلیون تن محصوالت ش��رکت به 
نقاط مختلف جهان صادر شد. وی درباره عملکرد 1۰ ماه 
گذشته این شرکت، بیان داشت: تحقق برنامه های کمی و 
کیفی تولید، پیشبرد طرح های توسعه، تقویت بازار داخل 

و حضور در بازارهای جهانی از مهمترین دس��تاوردهای 
شرکت در این دوره زمانی است. 

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان با بی��ان اینکه عملکرد 
در دو بخش نیمه دوم س��ال گذش��ته و نیمه اول س��ال 
جاری تقس��یم می ش��ود، گفت: در س��ال ۹۲، دو تا سه 
درصد از برنامه های توس��عه جلوتر بودیم. وی با اشاره به 
طرح های توسعه ای در دست اجرای فوالد مبارکه، بیان 
داشت: با همکاری تمام بخش ها توانستیم قراردادها را با 
پیمانکاران نهایی کنیم ک��ه از جمله بزرگترین این پروژه 
ها توسعه فوالد س��با و افزایش ظرفیت این ناحیه از 7۰۰ 
هزار تن به 1/۵ میلیون تن و احداث ماش��ین شماره پنج 
 ریخته گری است که با پیشرفت قابل مالحظه ای در این 
پروژه ها مواجه بودیم. سبحانی به یکی دیگر از مشکالت 
فراروی صنعت فوالد کشور اشاره کرد و گفت: عدم توازن 
در زنجیره تولید یکی از مش��کالت اساس��ی فراروی این 
صنعت اس��ت. وی درباره برنامه های در دست اجرا برای 
دستیابی به اهداف شرکت فوالد مبارکه، اظهار داشت: هم 
اکنون فوالد مبارکه تولید ۵۰ درصد فوالد کشور را عهده 
دار است و در چشم انداز تعریف شده تالش بر این است که 

این جایگاه حفظ شود.

مدير عامل فوالد مبارکه اصفهان:

توليد 50 درصد نياز کشور در فوالد مبارکه اصفهان
دولت در ساخت مرکز فرآوری ضايعات سنگ کمک کند

اشتغالزايی باالی معادن در نطنز

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به صدور 1۵۵ هزار جلد س��ند روستایی در اصفهان، گفت: 
برنامه ریزی های ویژه ای برای اجرای فعالیت های عمرانی و 
توسعه ای در روستاهای استان اصفهان انجام شده است.سید 
اصغر مستولی زاده در آستانه روز روستا در پانزدهم مهرماه، با 
اشاره به اینکه روستاها از جمله عناصر مهم در توسعه پایدار 
کشورها به شمار می روند، افزود: در برنامه های سوم، چهارم 
و پنجم توسعه تاکید ویژه ای بر توسعه پایدار روستایی انجام 
ش��ده که برخورداری از طرح های هادی روس��تایی، اتخاذ 
راهکارهایی برای نگهداشت توسعه و جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به دلیل کمبود امکانات از جمله این موارد است. 
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای جدی برای توسعه 
پایدار روس��تاها، اج��رای طرح های هادی روس��تایی برای 
عمران و آبادانی این عناصر اجتماعی اس��ت، اظهار داشت: 
طرح های توسعه در روس��تاها با عنوان طرح هادی مطرح 
شده که در تمام روستاهای باالی ۵۰ خانوار و بخش زیادی 
از روستاهای باالی ۲۰ خانوار پیش بینی و تدوین شده است. 
مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه این استان گام های ویژه ای برای اجرای طرح های 
هادی روستایی برداشته است، تصریح کرد: خوشبختانه و 
با تالش شبانه روزی کارشناسان و مسئوالن بنیاد مسکن، 
۹۵ درصد از روستاهای اس��تان اصفهان دارای طرح هادی 

روستایی هستند. 
مدیرکل بنیادمس��کن انقالب اسالمی اس��تان اصفهان با 

اشاره به اینکه با تمام اقدامات صورت گرفته برای زنده نگه  
داشتن روستاها، باز هم عامل انس��انی تعیین کننده نهایی 
زنده نگه داش��تن روس��تاها اس��ت، افزود: واگذاری اراضی 
روستایی به افراد نیازمند نیز یکی دیگر از اقداماتی است که 
برای حفظ روستاها از س��وی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان انجام شده اس��ت. وی همچنین به سنددار 
کردن مس��کن های روس��تایی به عنوان یکی از اصلی ترین 
فعالیت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: 

با تالش های ص��ورت گرفته، تاکنون 1۵۵ هزار جلد س��ند 
روستایی در استان اصفهان صادر شده است. مستولی زاده 
وی با بیان اینکه این اقدام با همکاری مستقیم اداره کل ثبت 
اسناد و امالک و بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام می شود، 
افزود: بر اساس قانون، روستاهایی که مرکز دهستان هستند 
در روستاهایی که دارای طرح هادی هستند می توانند نسبت 

به سنددار کردن خانه ها اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه تاکنون برای یک هزار و 78 روستای استان 

طرح  هادی تهیه و تدوین شده است، ادامه داد: بر این اساس 
می توان اعالم کرد که بسیاری از روستاهای استان اصفهان 
امکان سنددار کردن خانه های روس��تایی را دارند چرا که 

طرح هادی آنها تهیه شده است. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان بابیان 
اینکه سنددار کردن خانه های روستایی تأثیر بسیار زیادی 
در حوزه های حقوقی و اقتصادی روس��تاها دارد و به وسیله 
آن می توان طرح ه��ای توس��عه را به راحتی و با ف��راغ بال 
بیش��تری اجرا کرد، گفت: یکی از مهم ترین نتایج سنددار 
کردن خانه های روس��تایی، احق��اق حق��وق مالکانه برای 
روستاها است که تأثیر بس��یاری بر توس��عه و آبادانی این 
عناصر اجتماعی دارد. وی با اش��اره به دومین نتیجه مثبت 
سنددار شدن خانه های روستایی، افزود: ایجاد شرایط الزم 
برای ارتباط با نظام بانکی نیز از دیگر نتایج مثبت س��نددار 
شدن خانه های روستایی است؛ چراکه روستاییان می توانند 
با گرو گذاشتن س��ند منازل خود نزد بانک ها، از تسهیالت 
پیش بینی شده برای مقاوم سازی، ساخت و تجهیز خانه ها 
اس��تفاده کنند. مس��تولی زاده با تأکید بر اینکه س��ومین 
نتیجه مثبت س��نددار ک��ردن خانه های روس��تایی، ایجاد 
پش��توانه نظارتی بس��یار خوبی برای نظام ساخت وساز در 
روستاها است، ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان تالش می کند با تمرکز بر سنددار کردن خانه های 
 روستایی، همه خانه هایی را که مشمول این قانون هستند، 

سنددار کند. 

صدور ۱55 هزار جلد سند روستايی در اصفهان

روستاهای استان آباد می شود 

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
اصفهان از توزیع بنزین یورو 4 به طور رسمی از روز 
چهارشنبه در شهر اصفهان خبر داد.حسین کرد 
در خصوص توزیع بنزین یورو 4 در اصفهان، اظهار 
داشت: از روز چهارش��نبه به طور رسمی با حضور 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش نفت ای��ران و مدیرعامل ش��رکت پخش 
فراورده های نفتی کش��ور اس��تارت توزیع بنزین 
 یورو 4 و گازوئیل ی��ورو ۳ در ش��هر اصفهان زده 

می شود. 
وی افزود: در مرحله نخس��ت از روز چهارش��نبه 
بنزین ی��ورو 4 در ۲۰ جای��گاه بنزین و همچنین 
 گازوئیل یورو 4 در 1۰ جایگاه شهر اصفهان توزیع

 می شود. مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی منطق��ه اصفه��ان ادام��ه داد: از روز 
جمعه نی��ز تع��داد جایگاه ه��ای توزی��ع بنزین 
 ی��ورو 4 در اصفه��ان ب��ه ۳۳ جای��گاه افزای��ش

 می یابد. 
وی همچنین تأکید کرد: توزی��ع گازوئیل یورو ۳ 
همچنین در یک جای��گاه مخصوص برای ناوگان 
 اتوبوسرانی استان اصفهان از روز چهارشنبه آغاز 

می ش��ود. کرد بابیان اینکه ن��اوگان اتوبوس رانی 
اس��تان اصفهان تاکنون از گازوئی��ل کم گوگرد 
اس��تفاده می کردند، گف��ت: از روز چهارش��نبه 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، کاش��ان، نجف آباد و 
 مبارکه نی��ز از گازوئیل یورو ۳ اس��تفاده خواهند

 کرد. 
توزيع بنزي�ن يورو چه�ار و کاهش آلودگی 

هوای اصفهان
اس��تاندار اصفه��ان هفته گذش��ته در نشس��ت 
خود با مجم��ع نماین��دگان اس��تان اصفهان در 
مجل��س از توزی��ع بنزی��ن ی��ورو 4 و گازوئی��ل 
ی��ورو ۳ در تمام��ی جایگاه های توزیع س��وخت 
اصفه��ان خب��ر داده ب��ود و اع��الم ک��رد: ای��ن 
 موضوع کاه��ش آلودگی ه��وا را در پ��ی خواهد 

داشت.
 رس��ول زرگرپور بابیان اینکه یکی از مش��کالت 
اس��تان اصفهان میزان باالی آلودگی هوا در این 
استان است که در برخی اوقات این مسئله از شهر 
تهران بیشتر احساس می شود، گفت: طرح کنترل 
آالیندگی اس��تان اصفهان ک��ه 8 فرمانداری این 
استان را دربرمی گیرد از ابتدای امسال آغازشده 

است. 
وی افزود: برای اجرای طرح کنترل آالیندگی هوای 
استان اصفهان برخی اقدامات از سوی شهرداری ها 
و برخی فعالیت ها از سوی دس��تگاه های اجرایی 

استان انجام می شود.
 اس��تاندار اصفهان تصری��ح کرد: ب��رای کاهش 
آلودگی هوا در اس��تان از فعالیت دو نیروگاه برق 
شهر اصفهان و همچنین نیروگاه شهید منتظری 
جلوگیری ش��ده اس��ت به دلیل اینک��ه فعالیت 
این گونه نیروگاه ها عام��ل 1۹ درصد از آالیندگی 

هوا بود. 
توليد ٢.5 ميليون ليتر بنزين يورو 4 در 

پااليشگاه اصفهان
پیش ازاین در اوایل مهر امس��ال نی��ز مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی از توزی��ع سراس��ری بنزی��ن ی��ورو 4 
 در کالنش��هر اصفه��ان از هفت��ه آین��ده خب��ر

 داده بود.
 عب��اس کاظ��م ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در تمام 
جایگاه ه��ای س��وخت ش��هر اصفه��ان بنزی��ن 
ی��ورو 4 توزی��ع می ش��ود، گفت��ه بود: ای��ن نوع 
بنزین حاص��ل تغیی��ر نرم اف��زاری در واحدهای 
عملیاتی این پاالیش��گاه بوده که قادر اس��ت نیاز 
 روزانه ش��هر اصفهان را به بنزین ی��ورو 4 تأمین 

کند.
 وی تأکی��د ک��رده ب��ود: با ابت��کار مهندس��ان و 
متخصص��ان ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفهان، 
ب��ا تغیی��ر در کارک��رد واحده��ای عملیاتی این 
پاالیش��گاه روزانه ۲,۵ میلیون لیت��ر بنزین یورو 
4 و ب��ه همین می��زان نف��ت گاز ی��ورو ۳ در این 
 پاالیشگاه تولید و در ش��هر اصفهان توزیع خواهد

شد. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش 
فرآورده های نفتی کاهش آلودگی زیست محیطی 
در کالنشهر اصفهان را از مهمترین مزایای توزیع 
این نوع بنزین عنوان کرده و گفته بود: با راه اندازی 
واح��د ایزومریزاس��یون طرح بنزین س��ازی این 
پاالیشگاه دربهمن امسال بخش قابل توجه ای از 
بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان به استاندار یورو 

4 ارتقاء خواهد یافت.

مدير شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان:از چهارشنبه

خودروهای اصفهان با یورو4 استارت می خورد
رئی��س کمیس��یون کش��اورزی 
و صنای��ع تبدیل��ی ات��اق اصفهان 
گفت: خش��کی زاینده رود اشتغال 
کشاورزی و صنعت استان اصفهان 

را مورد تهدید قرار داده است.
مصطفی حجه فروش در ششمین 
جلسه کمیسیون کش��اورزی اتاق 
اصفهان تصری��ح کرد: ب��اال بودن 
میانگین نرخ بیکاری استان اصفهان 
نس��بت به میانگین کشوری خود 
نمونه ای از تهدید اشتغال در استان 

اصفهان است. 
وی با اش��اره به اینکه کش��اورزان 
اس��تان اصفهان به ویژه در حوضه 
زاین��ده رود عالوه بر اش��تغال خود 
و کارکن��ان موج��ب اش��تغال 
غیرمس��تقیم برای صنایع تبدیلی 
و صنعت می ش��دند، که ب��ه دلیل 
خش��کی زاینده رود و عدم کشت، 
صنای��ع مرتب��ط پایین دس��تی به 
تعطیلی کشیده شده است. رئیس 
کمیس��یون کش��اورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق اصفهان با اشاره فعالیت 
کمیته آب اتاق اصفه��ان، تصریح 
کرد: اتاق مسئولیتی برای آب استان 
ندارد اما به عن��وان نماینده بخش 
خصوصی احساس وظیفه می کند 
و پیگیری احیای زاینده رود است. 
نایب رئیس کمیسیون در این جلسه 
گفت: در جلسه ای با معاون اجرایي 
رئیس جمهور موضوع آب به عنوان 
اولویت استان مطرح شد و از دولت 
خواس��تیم ک��ه درصدد رف��ع این 
مشکل برآید. حمیدرضا مؤمنی با 
اشاره به اینکه بهره وری آب در ایران 
۳۵ درصد و در دیگر کش��ورها ۶۰ 
درصد است، گفت: تغییر نگرش با 
استفاده از روش های جدید مکانیزه 
می تواند به��ره وری آب در ایران را 
افزایش دهد. وی با اشاره به پایین 
آمدن ش��اخص قیمت مواد غذایي 

فائو در چهار س��ال اخیر نسبت به 
سال ۲۰1۰ به غیراز گوشت و برنج، 
گفت: سیاس��ت واردات و صادرات 
کشورها عاملي مؤثر بر این کاهش 
قیمت بوده اس��ت همانند روسیه 
که با ممنوع کردن ورود مواد لبني 
از چند کشور و چین با جلوگیري از 
ورود ش��یراز عوامل اثرگذار در این 
خص��وص اس��ت و تولیدکنندگان 
داخلی باید از این فرصت اس��تفاده 
کنند. مجید خش��وعی دیگر عضو 
کمیسیون خواس��تار متوقف شدن 
بارگ��ذاری بیش ازان��دازه بر روی 
رودخان��ه زاینده رود ش��د و گفت: 
هرروز س��طح آب ه��ای زیرزمینی 
دشت شرق اصفهان کاهش می یابد 
و بیابانی ش��دن آن در ح��ال وقوع 

است. 
دیگر عضو کمیسیون در این جلسه 
گفت: اگر خشکی زاینده رود ادامه 
پیدا کند پیش��روی بیابان از سمت 
شرق تش��دید می ش��ود و اصفهان 
جایی برای زندگی نیس��ت. احمد 
جعف��ری افزود: دش��ت س��گزی 
اصفهان با تالش بس��یار قابل احیا 

نیست. 
دبیر کمیس��یون کش��اورزی اتاق 
اصفهان نداش��تن الگوی کشت را 
یکی از چالش های بخش کشاورزی 
اس��تان اصفهان دانس��ت و گفت: 
سازمان جهاد کش��اورزی استان با 
همکاری اتاق می تواند الگوی کشت 

برای کشاورزی ارائه کند. 
مجی��د جب��ل عاملی شناس��ایی 
محص��والت صادرات��ی اس��تان 
گیاه��ان  بخ��ش  در  به وی��ژه 
داروی��ی و محص��والت زراع��ی، 
باغ��ی و دام��ی را مه��م عن��وان 
کرد و اف��زود: اس��تان اصفهان در 
 محصوالت دامی مزی��ت صادراتی 

دارد.



یادداشت

 336 عنوان فیلم از 33 کشور در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به 
نمایش درمی آید. امسال 4826 عنوان فیلم کوتاه متقاضی حضور در جشنواره بودند که 

این آمار شامل 3040 عنوان فیلم خارجی و 1786 عنوان فیلم ایرانی بود.
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سینما به استقبال جشنواره فیلم کوتاه تهران می رود 
هفتیادداشت

نمایشگاه عکس میراث نا ملموس ایران 
در موزه هنر های معاصر

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس گفت: 
در ایام برگزاری اجالس و جش��نواره می��راث فرهنگی نا ملموس در 
اصفهان نمایشگاه عکس��ی از میراث فرهنگی نا ملموس ایران نیز در 
موزه هنر های معاصر برگزار می شود.مسعود حسین میرزایی با اشاره 
به برگزاری نمایشگاه عکسی از میراث فرهنگی نا ملموس ایران نیز در 
موزه هنر های معاصر اظهار کرد: در ایام برگزاری اجالس و جشنواره 
میراث فرهنگی نا ملموس در اصفهان عکس ه��ای مربوط به میراث 
فرهنگی نا ملموس ایران از سراسر کشور در این نمایشگاه به نمایش 
گذاش��ته می ش��وند.وی به اجرای برنامه در موزه هنر های معاصر به 
مناس��بت برگزاری اجالس و جش��نواره میراث فرهنگی نا ملموس 
اش��اره کرد و ادامه داد: موزه هنر ه��ای معاصر 6 گال��ری دارد که ما 

نمایشگاه های مختلفی را در این 6 گالری برگزار می کنیم

اصفهان به شبکه شهرهای خالق جهان 
می پیوندد

سرپرست روابط بین الملل شهرداری اصفهان اعالم کرد: این شهربه 
عنوان یکی از ش��هرهای منحصربه فرد جهان در حوزه صنایع دستی 
 به ش��بکه بین المللی ش��هرهای خالق جهان می پیون��دد .  مهدی

 جمالی نژاد افزود: ش��بکه بین المللی ش��هرهای خالق، متشکل از 
شهرهای منحصربه فرد جهان است که در برخی از حوزه های صنعت 
و هنر سرآمد شهرهای جهان می باشند. وی با اشاره به اینکه این شبکه 
 جهانی، زیر نظر سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد

 ) یونس��کو ( فعالیت می کند، اضافه کرد: ب��رای ورود اصفهان به این 
ش��بکه در حوزه صنایع دس��تی مذاکراتی را با مس��ئوالن س��ازمان 
یونسکو انجام و گام هایی در این زمینه برداشته شده است . سرپرست 
روابط بین الملل شهرداری اصفهان از »سانتافه آمریکا، آسوان مصر، 
پادوکاآمریکا ، هوان��گ جو چین واینچئون  ک��ره جنوبی« به عنوان 
شهرهایی نام برد که تاکنون توانسته اند نام خود را در شبکه شهرهای 

خالق جهان در حوزه صنایع دستی ثبت کنند. 

سینمای کودک نیازمند افراد متخصص 
با ایده های نوین است

بازیگر پیشکسوت سینما گفت: ساخت فیلم های قوی برای کودکان و 
نوجوان نیازمند انسان های متخصص و آموزش دیده با ایده های نوین 

در این زمینه است که مخاطب خود را به درستی بشناسد.
سعید راد اظهار داش��ت: ما فقط یاد گرفته ایم که از عملکرد خود در 
سینمای کودک و نوجوان دفاع کنیم درحالی که صاحبان اصلی این 

سینما کودکان هستند و آن ها باید این سینما را دفاع یا نقد کنند.
وی افزود: کودکان ایرانی بسیار باهوش هستند و ما قرار نیست به آن ها 
چیزی یاد بدهیم و این درست برعکس عملکرد ماست که می خواهیم 
به زور معلوماتی پایین تر از سطح هوش��ی بچه های امروزی را با این 
تصور که آن ها به دلیل کودک بودن درک کمتری نسبت به ما دارند با 

فیلم های خود به آن ها بیاموزیم.

     

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه به آسیب شناسی 
سینمای کودک طی سال های اخیر پرداخت و گفت: وقتی 
اکران س��ینمای کودک و نوجوان سال هاست دچار آسیب 
شده و در حاشیه قرارگرفته اس��ت، طبیعتاً تولید انگیزه ای 
به جز اکران پیداکرده و در بسیاری از موارد تولید فقط برای 
گرم کردن ویترین جشنواره ها صورت گرفته است. لذا ما در 
یک سال گذشته به دنبال اصالح این روند بوده ایم. مدیرعامل 
بنیاد س��ینمایی فارابی در ادامه به روند تغییر و تحوالت در 
بنیاد فارابی در برگزاری جشنواره اش��اره کرد و افزود: چند 
تحول در جشنواره امسال قابل مش��اهده است. یکی از آن ها 
این بوده است که سینمای کودک و نوجوان منظور و مقصد 
باشد و نه صرفاً برپایی یک جشنواره، چراکه سینما با تولید 
زنده است و تولید با اکران در سالن های سینما تضمین پیدا 
می کند. لذا اگر فیلم ها برای اکران تولید ش��وند و اگر چرخه 
به گونه ای باشد که اکران تضمین ش��ده ای برای تولید وجود 
داشته باش��د، طبیعتاً فیلمس��از خودخواس��ته انگیزه برای 
تولید خواهد داش��ت و الزم نیس��ت او را صدا بزنیم، سرمایه 
در اختیار او قرار بذاری��م تا باعجله و ش��تاب فیلمی را برای 
جشنواره آماده کند، بلکه فیلمس��از برای ارتباط با مخاطب 
خودش به شکل طبیعی تولید می کند، در انتظار می نشیند 
و در وقت مناس��ب خودش فیلمش را به نمایش درمی آید و 
منتظر بازگشت سرمایه خود خواهد شد. وی در ادامه افزود: 
اگر ما به س��ینمای کودک و نوجوان فکر می کنیم باید برای 
تولید، اکران و جش��نواره همزمان فکر کنیم و این ها را یک 
چرخه به هم پیوس��ته ببینیم. جریان تولید حتماً به مقصد 
اکران باش��د و فیلم ها در یک اکران تضمین شده به نمایش 
دربیایند و جشنواره هم در این میانه نقشش را به عنوان یک 
ارتقاء دهنده از طریق ارزیابی و نقد ایفا کند. لذا ما در فارابی 
مشغول شکل دهی بهتر این سامانه بوده ایم و داریم آثار آن را 
در همین دوره مشاهده می کنیم. وی در همچنین با اشاره به 
روند تغییرات به بحث جذاب تر شدن فیلم ها برای کودکان 
اش��اره کرد و افزود: فیلم هایی که به این جش��نواره رسیده 
غالباً فیلم هایی جذاب برای کودکان هستند نه آثاری درباره 
کودکان؛ چراکه فیلم هایی که با موضوعات آسیب شناسانه و 

تربیتی ساخته می شوند فیلم های کودکان نیستند. بچه ها 
فیلم های خودش��ان را می خواهند و ما کوش��یده ایم یکی از 
رویکردهایمان همین باشد. فیلم ها برای بچه ها ساخته شود 
که واجد قهرمان باشند و با داس��تان های آن ها برای بچه ها 
جذابیت داشته باشد و بچه ها فیلم ها را دوست داشته باشند. 
نکته دیگر اینکه ما امسال دچار جش��نواره زدگی نشدیم و 
بااینکه برخی از تولیدات ما در آس��تانه اتمام بودند، ما اصرار 
نداشتیم آن ها به هر بهایی به این جش��نواره برسند، چراکه 
کیفیت این آثار برای ما مهم تر بود ؛ به طوری که جش��نواره 
امسال به ما این نوید را می دهد که سینمای کودک و نوجان 
در حال احیا شدن است و می توانیم امید داشته باشیم که از 
یک چرخه طبیعی تولید نمایش و عرضه و پخش برخوردار 
باش��یم. جعفری جلوه در ادامه به بحث س��اخت سالن های 
تخصصی برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: مابعد 
از جشنواره تعامالت با سایر ارگان ها ازجمله آموزش وپرورش 
را آغ��از خواهیم کرد. همچنین قرار اس��ت س��الن هایی که 
 به صورت اختصاصی برای کودکان و نوجوانان ساخته شود و

 س��انس هایی هم به ص��ورت اختصاصی برای ک��ودکان در 
نظر گرفته شود. طبیعتاً شهر اصفهان هم یکی از اصلی ترین 
شهرها در این زمینه خواهد بود به ویژه به دلیل اینکه پایگاه 

اصلی جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان است. 
باید به سینمای دهه 70 برگردیم

بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت: اکنون سینمای ملی ایران 
به دلیل محدود کردن ساخت فیلم در کوچه پس کوچه های 
تهران فراموش شده است و الزم اس��ت به منظور گذر از این 

ضعف بزرگ بار دیگر به سینمای دهه 60 و 70 برگردیم.
مجید مظفری در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: سینمای ایران پس از دهه 60 و نیمه هفتاد دچار 
تحوالت منفی شد و البته این رشد منفی در دیگر زمینه های 
فرهنگی نیز رخ داد.وی بابیان اینکه س��ینمای ملی ایران در 
جریان این تحوالت از دس��ت رفت، افزود: اکنون س��اختن 
فیلم بسیار سخت شده اس��ت؛ ما هر چهار سال یک بار فیلم 
می سازیم چراکه دو سال از این مدت صرف سنجش دولتی 

که قرار اس��ت روی کار بیاید یا برود، می شود.بازیگر سینما 
و تلویزیون کش��ورمان با انتقاد از اینکه زمان زیادی در این 
تغییرات سیاسی از سینمای ما تلف می ش��ود، بیان داشت: 
سینمای ایران باید قانونمند شود تا هرکس روی کار می آید 
خودش تعیین کننده قانون نباشد.پورابوطالب: فیلمسازی 

اصفهان در دست عده ای خاص است 
کارگردان فیلم کودکی های آقای هنرپیشه گفت: متأسفانه 
فیلمس��ازی اصفهان در دس��ت عده ای خاص هس��ت و از 
صداوس��یما و ش��هرداری می خواهیم که کمک بیشتری به 
فیلمسازان جوان داشته باش��ند.فاضل پورابوطالب یکشنبه 
شب در نقد و بررسی آثار فیلمس��ازان اصفهانی در بیست و 
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفه��ان در ارتباط با فیل��م کودکی های آقای هنرپیش��ه، 
اظهار کرد: متأسفانه امکانات تاالر هنر کم است و به ما اجازه 
پروژکتور داده نش��د.وی ادامه داد:  نکته دیگر این اس��ت که 
برای ساخت فیلم برای حضور در جشنواره فرصت کمی در 
اختیار ما قرار داده شد.در ادامه این نشست مرتضی نیک پایان 
منتقد س��ینما و تلویزیون، گفت: فیلم »کودکی های آقای 
هنرپیشه« درمجموع فیلم خوبی اس��ت چون روایت خوب 
و سرراستی دارد. داستان ساده است و ازنظر تصویربرداری و 
دکوپاژ مشکلی مشاهده نمی شود. از عناصر بومی نیز به خوبی 
در فیلم بهره برده شده و فیلم ازلحاظ نوع ارتباط موفق بوده و 

فضا به خوبی نشان داده شده است.
در ادامه طهماس��ب صلح جو منتقد س��ینما نیز اظهار کرد: 
فیلم کودکی های آقای هنرپیش��ه مرا ی��اد قصه های مجید 
می اندازد، البته از ضعف های ای��ن فیلم می توان به این نکته 
اشاره کرد که تصویر در قاب باالنس نشده است.وی ادامه داد: 
سینما نور است، یعنی نورپردازی در سینما از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است و می توان گفت نور منشأ سینما است، 

تصویری که روی پرده می شود از جنس نور است، نورپردازی 
این فیلم ضعیف بود این درحالی که اس��ت ک��ه نورپردازی 
می تواند به فضاسازی سینما کمک کند. از دیگر نقاط قوت 
فیلم می توان به خشکی زاینده رود در جریان فیلم اشاره کرد 

که از نقاط قوت فیلم به حساب می آید.
داور سیفژ جشنواره کودک: واحد سینمای کودک در 

دانشگاه های ایران راه اندازی شود
داور س��یفژ جش��نواره فیلم  های کودکان و نوجوانان گفت: 
باتجربه ای که در حوزه تدریس سینما دارم، باید بگویم جای 

تدریس واحدی به نام سینمای کودک خالی است.
دراگان میلینکوویچ فیمون از صربستان با اشاره به فیلم های 
خوبی که از سینمای ایران در جش��نواره دیده است، اظهار 
کرد:  متولد بوسنی هس��تم و به همین دلیل تعلق خاطر به 
فرهنگ اس��المی دارم، وچهارمین مرتبه اس��ت که به ایران 
سفرکرده، اما نخستین بار است که داور جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان هستم و به اصفهان می آیم.داور سیفژ 
در ادامه بیان کرد: من با دیدن فیلم ها شگفت زده شده و قبل 
از هر چیز دوست دارم به هیئت انتخاب برای گزینش فیلم ها 
تبریک بگویم، ما فیلم های بس��یار خوبی دیدیم و فیلم های 
خوب زیادی از ایران را دیدیم، یک��ی از فیلم های خوبی که 
دیدیم، فیلم قول بود.وی با اش��اره به حضور داوران کودک و 
نوجوان ایرانی و خارجی در جشنواره کودک گفت: به طورکلی 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان فستیوال بسیار مهم و حائز 
اهمیتی بوده، و دوستان چه کار س��خت و پیچیده ای دارند 
که داوران ک��ودک و نوجوان را هماهنگ ک��رده و آن ها را به 
اصفهان آورده، و بچه های نوجوان داور، آزمون هایی را پشت 
سر گذاش��تند و مش��خص اس��ت، که با برگزاری آزمون ها، 
 بچه های بااستعداد و خوش قریحه ای را برای داوری انتخاب 

کردند.

پایگاه جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان است

 جریان تولید مقصدش  اکران باشد
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن ابراز خرسندی از میزبانی شهر اصفهان، گفت: کارها سخت است اما تالش های 
بسیاری صورت گرفته اس�ت.محمدرضا جعفری ادامه داد: هم تیم تهران و هم تیم اصفهان به سهم خودشان بسیار 
کوش�یده اند تا این جشنواره به بهترین ش�کل برگزار ش�ود و جش�نواره در بهترین تعامل رقم بخورد و بحمداهلل تا 
اینجا کارها به خوبی پیش رفته اس�ت، افتتاحیه خوبی برگزار شد و جشنواره نس�بت به سال های گذشته تجربیات 

حرفه ای تری را سپری می کند. 

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

اخطار اجرایی
7/248 شماره:1779/92 به موجب رای شماره 102 تاریخ 93/1/31 حوزه 45 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- بهنام سقائی 
نشانی مجهول المکان   به  دو  هر  فرزند صفرعلی  پور  بهمن  مهناز   -2 اکبر  علی  فرزند 
هزار  مبلغ صد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پرداخت هشت  به  هستند  محکوم 
ریال بابت هزینه دادرسی و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان ها 
1- زهرا صدری فرزند عبدالعلی 2- عبدالعلی صدری فرزند حسین هر دو به نشانی 
اصفهان-خ ابوالحسن اصفهانی-کوچه زاللی-کوی محسن سلطانی-بن غزال و پرداخت 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  نمایند.  پرداخت  دولت  صندوق  به  حق االجرا  عشر  نیم 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:17106 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

7/249 شماره دادنامه: 9309970353100750 شماره پرونده: 8909980362701241 
نشانی  به  بایگانی شعبه: 901058 شاکی: جهادکشاورزی شهرستان اصفهان  شماره 
اصفهان-خ منوچهری متهمین: 1- آقا محمدرضا شاهمرادی 2- آقای اکبر خوش بین 
اصفهان-روستای  نشانی  به  حاتمی  حسین  آقای   -3 مجهول المکان  نشانی  به  همگی 
گردشکار:  باغها  و  زراعی  اراضی  کاربری  غیرمجاز  تغییر  اتهام:  جی(  دینان)قهاب 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده حسب شکایت مدیریت جهادکشاورزی 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  سوی  از  صادره  کیفرخواست  و  اصفهان  شهرستان 
به  متهمند  بین  اکبر خوش  و  حاتمی  و حسین  محمدرضا شاهمرادی  آقایان  اصفهان 
مشارکت در تغییر کاربری سه هزار و پانصد مترمربع از اراضی کشاورزی روستای 
 دینان بخش قهاب بدون اخذ مجوز دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 
متهم  تصرف  یا  مالکیت  بر  دلیلی  هیچگونه  اینکه  از  نظر  انجام شده صرف  تحقیقات 
 نسبت به ملک موضوع شکایت ارائه نگردیده نظر به اینکه از سوی دادسرا و همچنین 
اداره شاکی هیچگونه دلیل ومدرکی که حکایت از توجه اتهام نسبت به متهمان داشته 
به  و  برائت  کلی  اصل  به  توجه  با  و  ادله  کفایت  عدم  لحاظ  به  لذا  نشده  ارائه  باشد 
برائت متهمان صادر  بر  ایران رای  قانون اساسی جمهوری اسالمی  استناد اصل 37 
در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  رای صادره ظرف 20 روز پس  اعالم می گردد.  و 
دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:17109 عالمی رئیس شعبه 105 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
قرار تامین خواسته 

 7/250 شماره: 930677 کالسه: 930998035130615 شماره قرار: 9309970351300985
خواهان: بهمن عبدالهی قهفرخی با وکالت محمد مشاوری به نشانی سه راه سیمین-خ 
شهر- زرین  نشانی  به  رمضانی  1-کریم  خواندگان:  رز-طبقه2  گل  جانبازان-مجتمع 
بلوارمعلم-نمایشگاه اتومبیل رمضانی 2- کیوان خدایی به نشانی مجهول المکان دادگاه 
می نماید  قرار  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با 
با وکالت محمد  قهفرخی  بهمن عبدالهی  تامین خواسته: در خصوص درخواست  قرار 
مشاوری به طرفیت کریم رمضانی و کیوان فدایی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته 
قرارداد  موضوع  مبیع  تحویل  و  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  خواسته  با  رابطه  در 
شماره 0079 مورخ 92/8/15 با توجه به اینکه به موجب قبض سپرده شماره 789158 
خسارات احتمالی که از طرف دادگاه اعالم شده را خواهان تودیع نموده مستندا به بند 
د ماده 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف و 
جلوگیری از نقل و انتقال عین شش دانگ پالک ثبتی 1003 فرعی از 36 اصلی بخش ثبتی 
جم صادر و اعالم می گردد. مفاد آن قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض 

در همین دادگاه می باشد.م الف:17110 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980351300772 پرونده:  9309970351300851شماره  دادنامه:  شماره   7/251
شماره بایگانی شعبه: 920882 خواهان: آقای حسین بابایی با وکالت آقای محمدحسن 
میرشکاری به نشانی اصفهان-خیابان شمس آبادی-مقابل بیمارستان عیسی بن مریم-

به نشانی اصفهان-خ  آقای عبدالرسول شفیعی  اول خواندگان: 1-  ساختمان71-طبقه 
توحید-بن بست شقایق-پالک اول 2- آقای ناصر درویش به جو 3- آقای عباس فخاری 
مالیاتی شعبه 2020 اصفهان  امور  و  دارایی  اداره  به نشانی مجهول المکان 4-  همگی 
اصفهان-خ  نشانی  به  همگی  مرکزی  اصفهان/شعبه  مالیاتی  امور  و  دارایی  اداره   -5
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته:  سپه 
رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: در خصوص دعوی حسین بابایی با وکالت محمدحسن میرشکاری به طرفیت 
عبدالرسول شفیعی و اداره دارایی و امور مالیاتی اصفهان و ناصر درویشی و عباس 
فخاری به خواسته الزام خوانده عبدالرسول شفیعی به انتقال سند رسمی یک دستگاه 
خودروی سواری زانتیا به شماره پالک انتظامی 316ج11ایران13 و الزام به رفع توقیف 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  خودرو 
عادی  قرارداد  طی  را  مذکور  خودروی  خواهان  اینکه  و  خواهان  ابرازی  مستندات  و 
مورخ 85/9/30 از عباس فخاری خریداری و عباس فخاری نیز طی قرارداد عادی مورخ 
از ناصر درویشی خریداری و ناصر درویشی به جو نیز طی قرارداد عادی   85/7/5
مورخ 85/5/18 از عبدالرسول شفیعی خریداری نموده است و عبدالرسول شفیعی طی 
وکالتنامه رسمی شماره 27460 مورخ 86/9/22 دفتر اسناد رسمی شماره 707 تهران 
وکالت جهت تعویض پالک به ناصر درویشی به جو اعطاء نموده است لیکن اداره دارایی 
مالیاتی  بدهی  با  رابطه  را در  تاریخ 1389/3/30 خودروی مذکور  مالیاتی در  امور  و 
عبدالرسول شفیعی توقیف نموده است و خوانده عبدالرسول شفیعی طی الیحه شماره 
به ناصر درویشی واگذار  اظهار داشته خودروی مذکور را  869-93 مورخ 93/3/13 
نموده و وکالتنامه نیز تنظیم نموده است و با توجه به اینکه خوانده عبدالرسول شفیعی 
و اداره دارایی و امور مالیاتی اصفهان دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود به عمل 
نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت عبدالرسول شفیعی و اداره دارایی 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 198و519  استناد  به  دادگاه  علیهذا  وارد تشخیص 
مواد 10و219و220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اداره دارایی و امور مالیاتی 
اصفهان به رفع توقیف از خودروی موضوع دعوی و محکومیت خوانده عبدالرسول 
نام  به  اسناد رسمی  دفاتر  از  یکی  انتقال سند رسمی خودروی مذکور در  به  شفیعی 
خواهان و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص سایر خواندگان بنام های ناصر 
درویشی به جو و عباس فخاری با توجه به اینکه سند مالکیت به نام آنان نمی باشد لذا 
دادگاه دعوی را متوجه آنان ندانسته علیهذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

می باشد.م الف:17113 طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای اصالحی 

7/252 شماره دادنامه: 9309970353701076 شماره پرونده: 9209980358900557 
و  گز  نشانی  به  وکیل  ا...  مرتضی  آقای   -1 شکات:   921268 شعبه:  بایگانی  شماره 
به نشانی اصفهان- ا...-بن بست علی 2- خانم عزت دهقانی کدنوئیه  بقیه  برخوار-خ 
خیابان هشت بهشت شرقی-بعد از چهارراه پیروزی-نرسیده به چهارراه سعدی-جنب 
داروخانه عباسی متهمین: 1- آقای محسن جمشیدی به نشانی متواری 2- آقای مجتبی 
باال- اصفهان-چهارباغ  نشانی  به  چالشتری  نجفی  افشین  آقای  وکالت  با  پور  رسول 
اصغر  آقای   -3 ششم-واحد318،  دادگستری-طبقه  پارکینگ  نیکبخت-مجتمع  خیابان 
صالحی به نشانی خمینی شهر-جوی آباد-خ پروین- فرعی10-پ3، 4- آقای عبدالحسین 
صالحی به نشانی خ امام خمینی-بابوکان-خ طالقانی-پ22 اتهام ها: 1- سرقت خودرو 
2- تحصیل مال مسروقه رای اصالحی: پیرو دادنامه شماره 930531-93/03/27 این 
دادگاه در سطر سوم قبل از ذکر نام متهم ردیف دوم، »شرکت حمل و نقل احرار با 
وکالت خانم عزت دهقان« به عنوان شاکی اضافه و در سطر چهاردهم پس از عبارت »در 
حق شاکی« این عبارت اضافه می گردد: )بیست و دو تن ورق آهن در حق شرکت حمل و 
نقل احرار و سایر اموال مسروقه در حق آقای مرتضی ا... وکیل جزی(. تسلیم رونوشت 
م الف:17114 حسینی رئیس شعبه 111  است.  ممنوع  رای اصالحی  بدون  اصلی  رای 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

7/253 شماره: 232/93ش12به موجب رای شماره 752 تاریخ 93/5/5 حوزه 12 شورای 
غالمرضا   -1 علیهم  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 

فرزند  کارخیران  نشانی مجهول المکان 2- رسول  به  آزاد  فرزند جواد شغل  کاظمیان 
حسن به نشانی خیابان سه راه آب و برق- روبروی گلزار شهدا-کوچه24-بن بست ش 
محمد باقری-پ270 محکوم هستند به حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به عنوان 
مالک به حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبتی و اقدام جهت انتقال سند خودروی سواری 
پراید به شماره انتظامی 445/23س96 و همچنین خواندگان به طور تساوی به پرداخت 
مبلغ 170000 ریال جهت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی در حق 
خواهان مرتضی احمدی نجات فرزند خیرا... شغل آزاد به نشانی اصفهان-خ قائمیه-
وکالت  با  و  آرسس  ساندویچ  پنج  و  سی  کوچه35-مغازه  ویژه-نبش  یگان  روبروی 
آقای سعید عکاف به نشانی اصفهان-خ فردوسی-ساختمان عالی-ط4-واحد13 صادر 
و اعالم می دارد و هزینه نیم عشر حق االجرا و مقوم به ده میلیون ریال. 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:17115 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/254 شماره دادنامه: 9309970353701042 شماره پرونده: 9309980358600006 
امینی  به نشانی خ عالمه  نازنین غفرانی  بایگانی شعبه: 930011 شاکی: خانم  شماره 
مروارید-واحد6-پ09138659605-21  مروارید-مجتمع  سلیمانی-ک  ش  شرقی-خ 
همراه  تلفن  گوشی  سرقت  اتهام:  متواری  نشانی  به  روستایی  شبنم  خانم  متهم: 
ذیل  به شرح  اعالم و  را  دادرسی  پرونده ختم  با بررسی محتویات  دادگاه  گردشکار: 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم شبنم روستایی 
غفرانی  نازنین  خانم  شکایت  موضوع  همراه  تلفن  گوشی  یکدستگاه  سرقت  بر  دایر 
به  استعالم  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  کیفرخواست صادره  به  عنایت  با 
دفاع  دادرسی جهت  و جلسه  دادسرا  در  متهم  و عدم حضور  مخابرات  از  آمده  عمل 
قانون  661و667  ماده  به  مستندا  و  دانسته  محرز  را  نامبرده  به  انتسابی  بزه  دادگاه 
به تحمل یکسال حبس و سی ضربه  را  تعزیرات مصوب سال 1375 متهم موصوف 
شالق تعزیری و رد مال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:17116 

حسینی رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای

7/255 شماره دادنامه: 9309970353701032 شماره پرونده: 9309980359800007 
شماره بایگانی شعبه: 930289 شاکی: آقای رضا رمضانی به نشانی خ پروین دوم-ک 
101 انقالب-ک کمالی- درب سوم-سمت چپ-نما قرمزرنگ متهم: آقای نعمت ا... کرمی 
حاجی آبادی به نشانی مجهول المکان اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع گردشکار: 
مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه 
ا... کرمی حاجی  اتهام آقای نعمت  به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
آبادی فرزند شکرا... دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای رضا 
رمضانی فرزند محمدعلی دادگاه از توجه به کلیه محتویات پرونده کیفرخواست صادره 
و تحقیقات انجام شده در دادسرا و پاسخ استعالم های بانک صادرات که حکایت از 
واریز وجه به حساب متهم دارد و اظهارات شاهد و صورتجلسه دادرسی و عدم حضور 
متهم علیرغم نشر آگهی و سایر قرائن و امارات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم 
دانسته مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری 
حکم به محکومیت متهم عالوه بر رد اصل مال به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر 
قابل واخواهی در  ابالغ  از  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس  و 
این شعبه است.م الف:17118 اکبری دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
7/256 کالسه پرونده: 1461/92 شماره دادنامه: 230-93/2/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خواهان: امید یاوری دارانی نشانی: خ پروین-خ معراج-ابتدای 
خ سپیده کاشانی-ج مادی-سمت چپ-انبار موادغذایی خوانده: مصطفی صفائیه نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 171258 مورخ 92/6/30 
دادرسی و خسارت  انضمام هزینه  به  بانک ملی  به عهده  و 171259 مورخ 92/5/30 

ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
مصطفی  آقای  طرفیت  به  دارانی  یاوری  امید  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل 
صفائیه به خواسته مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال وجه چک به شماره های 171258-

92/6/30و171259-92/5/30 به عهده بانک ملی 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 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 مبلغ سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال 
طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   122/000 و  اصل خواسته  بابت 
)تاریخهای  تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  قانونی و خسارت تاخیر و  تعرفه 
فوق( 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:17119 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
 7/257 شماره دادنامه: 9309970353700726 شماره پرونده: 9209980358200881

 921409 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980358200703 و  و9209980358200827 
اصفهان- نشانی  به  پزوه  احمدی  رسول  آقای   -1 شکات:   921410 و   921411 و 
مهرداد  آقای  وکالت  با  احمدی  رسول  آقای   -2 امینی-پ35،  اباذر-ک  خوراسگان-خ 
نشانی  به  آبرخ  مجتبی  آقای  متهمین:  مقدس  دفاع  دهاقان-میدان  نشانی  به  علوی 
اصفهان-خ جی-ترمینال جی-ک شهید ذاکری-بن بست اخوان-پ90 اتهام: خیانت در 
امانت گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجتبی آبرخ 
دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پژو جی ال به شماره انتظامی 
کیفرخواست  به  عنایت  با  احمدی  رسول  آقای  شکایت  موضوع  695ب12-ایران34 
طرفین  فیمابین  تنظیمی  نامه  توافق  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره 
دادرسی  و جلسه  دادسرا  در  متهم  و عدم حضور  دادسرا  در  آمده  به عمل  تحقیقات 
جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون 
محکوم  تعزیری  حبس  سال  دو  تحمل  به  را  موصوف  متهم   1375 مصوب  تعزیرات 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد و در خصوص اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره در دادسرا با 
توجه به اینکه دلیل موجه و موثری بر نقض قرار مذکور ارائه و ابراز نشده است دادگاه 
مستنداً به بند ن ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب من رد 
اعتراض مطروحه قرار معترض عنه را عینًا تایید می نماید. رای صادره در این قسمت 

قطعی است.م الف:17120 حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

7/258 شماره:63/93ش45 به موجب رای شماره 605 تاریخ 93/4/23 حوزه 45 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اکبری به نشانی 
اصل  بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  هفت  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  
خواسته و پرداخت پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چکها 91/11/3 به مبلغ چهارصد هزار ریال 91/3/10 به مبلغ 
سیصد هزار ریال در حق محکوم له جعفر دلفروزی به نشانی اصفهان-خ سروش-جنب 
اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  اداره برق-لوازم خانگی اسالمی110. ماده 34 
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:17124 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

اصفهان میزبان مسابقات تنیس 
جایزه بزرگ 

مسابقات تنیس جایزه بزرگ آزاد مردان 
از ۲۳ ت��ا ۳۰ مهر ماه ب��ه میزبانی هیأت 
تنیس اس��تان اصفهان برگزار می شود 
و تنیس��ورها به مدت یک هفت��ه برای 
کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر مسابقه 

می دهند. 
این پیکارها در بخش انفرادی به صورت ۲ س��ت از ۳ س��ت برگزار 
می ش��ود و در هر ست سیس��تم تای برک اجرا می ش��ود و این در 
حالی است که تنیس��ورها در بخش ۲ نفره نیز به رقابت با یکدیگر 
می پردازن��د. در پایان این مس��ابقات به نفرات برت��ر جوایز نقدی 
تعلق می گیرد. مدیریت و س��رداوری این رقابت ه��ا به ترتیب بر 
 عهده فرشید زیدی و مس��یح صالح داور نشان س��فید کشورمان

 است.

اعضای تیم ملی تکواندو ایران 
معرفی شدند

در حالی که هنوز تیم موف��ق تکواندو از 
بازیهای آس��یایی ب��ه تهران بازنگش��ته 
فدراس��یون اس��امی نف��رات اعزامی به 
مس��ابقات جایزه بزرگ منچستر را اعالم 

کرد. 
مرحله س��وم از رقابتهای کس��ب امتیاز 
ورودی المپیک اواخر مهرماه به میزبانی انگلس��تان در منچس��تر 
برگزار خواهد ش��د و تیم ملی ایران نیز با هفت تکواندوکار در این 

رقابتها شرکت می کند.
 این مس��ابقات از س��ری رقابتهای G4 ب��وده و برای نف��ر اول هر 
 وزن 4۰ امتی��از در راه کس��ب س��همیه المپیک در پ��ی خواهد

 شد.
 فرزان عاش��ورزاده، هادي مس��تعان، محمد باقري معتمد، بهنام 
اسبقي، مهدي خدابخشي، مس��عود حجي زواره و سجاد مرداني 
7 تکواندوکار رنکینگ دار اعزامي کشورمان به این رقابتها هستند 
که هدایت این تیم برعهده بیژن مقانلو )سرمربي(، مهدي بي باک و 

مهرداد یوسفي )مربي( خواهد بود.
ملی پوش��ان ایران امروز از اینچئون وارد تهران ش��ده و فردا برای 
اخذ روادید انگلیس به ترکیه می رون��د.  تکواندو ایران در بازیهای 
 آسیایی با کسب چهار مدال طال کارنامه درخشانی از خود برجای

 گذاشت.

 اینچئون یک تجربه  تلخ
محمد ارزنده ، عضو تیم ملی دوومیدانی 
در اینچئ��ون در م��ورد عملک��ردش در 
بازی های آسیایی اظهار داشت: حضور در 
این رقابت ها یکی از تلخ ترین تجربه هایم 
 ب��ود. می توانس��تم م��دال بگی��رم،

ام��ا نش��د. علت ه��ای زی��ادی دارد که  
مهمترین آن آس��یب دیدگی ام بود که اجازه نداد در سطح باالیی 

تمرین کنم و مدت زیادی را از دست دادم.
 البته حین مس��ابقه نیز ۲5 دقیقه توقف ایجاد کردند و و اگر اینها 

نبود، نتیجه بهتریمی گرفتم.
وی در پاسخ به این سوال که داوری، رئیس فدراسیون اعالم کرده 
است ارزنده انتظارات را برآورده نکرد، گفت: همان طور که مسئوالن 
فدراسیون از ورزشکار انتظار دارند، ورزش��کاران هم از آنها انتظار 

دارند. من انتظار داشتم، برایم ورودی نگذارند.
 اگر ورودی نبود، آسیب دوم را نمی دیدم و یک ماه و نیم تمرین مفید 

را از دست نمی دادم.
ملی پوش پ��رش ط��ول دوومیدانی ای��ران عنوان ک��رد: عالوه بر 
اینها مربی ه��م قبل از مس��ابقات کنارم��ان نبود. مجم��وع این 
 علت ها دس��ت به دس��ت ه��م می دهند که ورزش��کار ب��ه مدال 

نرسد!
ارزنده تاکید کرد: ب��ه هیچ وجه ک��م کاری نکردم و ت��ا جایی که 
توان داش��تم برای رس��یدن به مدال تالش کردم، اما متاس��فانه 
 نش��د. ب��ه هیچ وج��ه از نتیج��ه ای ک��ه کس��ب  ش��د، راض��ی

 نیستم.
محمد ارزنده در بازی های آسیایی با رکورد 7 متر و 56 سانتی متر 

به مقام ششم دست یافت.

هدیه والیبالی ها به زنده یاد معدنی
تاریخ تکرار شد، این بار هم در شرق آسیا ، 
اما در اینچئون. تیم ملی والیبال ایران که 
چهار سال پیش در فینال بازیهای آسیایی 
ب��ا ژاپ��ن ب��ازی ک��رد و باخ��ت. دوباره 
فینالیست ش��د و باز هم برای قهرمانی با 

ژاپن جنگید. 
جنگی تمام عیار که برنده اش ایران بود.ش��اگردان حسین معدنی 
اما این بار او را نداش��تند. هر چند به هر جا که نگاه می کردند او را 
می دیدند. مثل چهار س��ال پیش. آنها مثل رقابتهای لیگ جهانی 
و قهرمانی جهان که برای شادی روح او بازی کردند و برنده شدند، 
این بار هم دلشان می خواست قهرمان شوند و شدند. آنها زنده یاد 
حس��ین معدنی را هم در این قهرمانی ش��ریک می دانند. هرچند 
حاال سه ماهی اس��ت که دیگر نیس��ت. والیبالی ها بعداز قهرمانی 
 مثل همیشه درد دلهایش��ان را با حس��ین معدنی در اینستاگرام
  نوش��تند. نوش��تند ت��ا بقی��ه ه��م بدانن��د، معدن��ی فرام��وش

 نشده.
سید محمد موس��وی س��رعتی زن و بهترین مدافع روی تور دنیا 
نوشته :» حسین آقا،دلمون برات تنگ شده،کاش بودی و میدیدی 
 تیمت قهرمان ش��ده. این قهرمانی تقدیم به روح حس��ین معدنی 
عزیز. روحت شاد.« شهرام محمودی پشت خط زن تیم ملی والیبال 
هم نوشته :»حسین آقا شاگردانت امروز طالیی شدند .همون آرزوی 

خودت که 4 سال پیش بهش نرسیدی.
 روحت شاد مرد بزرگ . همیش��ه به یادت هستیم.« پوریا فیاضی 
دریافت کننده تیم ملی که برگش��ت دوباره به تیم ملی را مدیون 
معدنی می داند هم ،مربی اش را فراموش نکرده :» حسین آقا این 

قهرمانی با همه شادیش تقدیم به تو.«
 نه تنها بازیکنان که اعضای کادر فنی هم زنده یاد معدنی را سهیم 
می دانند. ش��اید این مدال باعث آرامش خاطر خان��واده زنده یاد 

معدنی شود.

6
مقام سومی تیم کشتی ناشنوایان

کشتی گیران تیم جوانان ناشنوای ایران در مسابقات جهانی ۲۰14 ارمنستان  که حاصل 
آن یک مدال نقره و ۳ مدال برنز بود  به مقام سومی دست یافتند.تیم های ملی روسیه و ترکیه 

مقام های اول و دوم را کسب نمودند.

نوع قرارداد مرحله ای و مشروطی که فدراسیون فوتبال 
با کی روش منعقد کرد دس��ت و پای این تئوریس��ین 
که استاد برنامه ریزی است را بس��ت تا او تمایلی برای 
جوانگرایی تیمش در راه جام ملت های آس��یا نداشته 
باشد. وی هم مثل هر مربی دیگری ابتدا به فکر برکنار 
نش��دن اس��ت بعد به دنبال ج��وان کردن تی��م برای 

جام جهانی ۲۰18 روسیه.
سه نکته در مورد قرار داد کارلوس کی روش پس از عقد 
قرارداد وجود دارد که باید در فدراسیون فوتبال روی آن 

بحث شود و آن نکات این است:
اول اینکه چرا قرارداد کارلوس کی روش شفاف سازی 
نمی شود؟ در واقع امروز جامعه و افکار عمومی به این 
باور اس��ت که وقت��ی قراردادهای مربی��ان و بازیکنان 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس به این سادگی روی 
خبرگزاری ها و در رسانه ملی افشا می شود چرا قرارداد 
کی روش با چنین رویکردی به اطالع عموم نمی رسد؟

آیا کی روش تافته ای جدا بافته است؟ آیا افشاگری برای 
سرخابی ها خوب است اما برای کی روش بد؟ مگر در هر 
دو قرارداد وزارت ورزش نقش نظارتی نداشته؟ آیا این 
درست است که دو نوع نگاه برای یک رشته وجود داشته 
باشد؟ اگر افشای قرارداد س��رخابی ها بد بود و اشتباه 
چرا وزارت مسئولیت آن اشتباه را که هر دو باشگاه را در 
کورس قهرمانی متضرر کرد ب��ه گردن نمی گیرد و اگر 
خوب بوده و تبعاتی نداشته چرا قرارداد کی روش شفاف 

سازی نمی شود؟
دوم اینکه از ال به الی حرف های مس��ئوالن فدراسیون 
چنین بر می آید که قرارداد کی روش مرحله به مرحله 
است: به این بخش از مصاحبه عزیزی خادم عضو هیات 
رئیس��ه فدراس��یون فوتبال دقت کنید:" در قرارداد با 
کی روش سه مرحله را برای فسخ قرارداد در نظر گرفته 
ایم که مرحله اول آن بعد از جام ملت های آسیا، مرحله 
دوم تا زمان مش��خص ش��دن وضعیت ایران در مرحله 
انتخابی جام جهانی ۲۰18 روس��یه و مرحله سوم آن 

پایان جام جهانی ۲۰18 است."
این ش��رطی کردن قرارداد کی روش به شرط موفقیت 
آیا شرط درس��تی اس��ت؟ یعنی اگر کی روش خواست 
مثل برانکو عمل کند )برانکو تیم امید را به بوسان کره 
جنوبی برد و همی��ن تیم را نهایتا با تغییراتی بس��یار 
اندک به جام ملتهای آس��یای چین ب��رد و در نهایت  
سه سال بعد به جام جهانی رساند( و تیمی جوان را به 
جام ملت ها ببرد برای کسب تجربه باید چه کند؟ آیا 
باز هم باید به دنبال بازیکنانی باشیم که به دیالکتیک 
 تاریخ و حک��م طبیعت به جام جهانی ۲۰18 روس��یه 

نمی رسند؟
ک��ی روش الی منگن��ه اس��ت او هیچ چیز نداش��ته 
باش��د حتما یک برنامه ریز خوب اس��ت و اگر او را با 
این نوع ن��گاه وارد کارزار جام ملت ه��ا کنیم فوتبال 
ایران چه س��ودی خواهد برد؟ با چنین قراردادی در 

واقع س��ازندگی را از کی روش گرفته ایم و جوانگرایی 
و ریس��ک آن را برای ک��ی روش چون س��می مهلک 
 دانس��ته ایم که می تواند قرارداد کی روش را بخورد و

 تمام کند.
 آیا بهت��ر نبود برای کی روش می نوش��تیم ک��ه باید از 
جوان ها اس��تفاده کند تا تیم ایران ب��رای آینده آماده 
شود؟ اصال به تیم ملی ایران نگاه کرده اید؟ چند بازیکن 
پرسن و س��ال داریم؟ نکونام و آندو و خسرو حیدری و 
پوالدی و س��ید جالل حس��ینی و صادقی و ... به جام 
۲۰18 روسیه می رسند؟ پاسخ منفی است پس از حاال 
برای چهار سال بعد باید برنامه ریزی کنیم تا بازیکنانی 
قویتر و بهتر داشته باشیم  که تورنمنت های بین المللی 
دیده باشند نه اینکه در روس��یه زانوهایشان بلرزد و از 
ترس قافیه را ببازند!با وجود این میانگین س��نی باید از 
امروز دست به کار شویم اما قرارداد کی روش مانع از این 
کار است و دست او را برای جوانگرایی و ریسک کردن 
می بنند و به این ترتیب او که یک حرفه ای است قرارداد 
نقد را به قرارداد نسیه نمی فروشد و بیشتر از بازیکنانی 
استفاده می کند که همین امروز در اوج بلوغ خودشان 
 بوده باشنوئد نه جوانتر هایی که چهار سال بعد به بلوغ 
می رسند!نکته سوم اینجاست: آیا متر مشخصی برای 
موفقیت کی روش وجود دارد؟ موفقیت برای تیم ملی 
ایران که 4۰ س��ال اس��ت قهرمان جام ملتها نشده آیا 
قهرمانی است؟ و اگر قهرمان نش��دیم باید او را با توجه 
به بند های ق��رارداد برکنار کنیم؟ آی��ا نایب قهرمانی  
هدف است؟ مقام سومی چطور؟ آیا برای سنجش ادامه 
قرارداد کیفیت فنی مهم است؟ کی روش با این قرارداد 
تنها به فکر تمدید خواهد بود نه سازندگی کاش او را از 

الی منگنه بیرون می آوردیم.

مرد پرتغالی الی منگنه 

نگاهی به تبعات شرطی شدن قرارداد کی روش!
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سورپرایز برای تیم 
ملی فوتبال 

شکایت وودز از تیم 
بسکتبال ذوب آهن

ش��اگردان کارل��وس ک��ی روش بع��د از ب��ازی روز جمع��ه ب��ا 
اش��ترول، روز سه ش��نبه هفت��ه آین��ده )۲۲ مه��ر( در دومی��ن 
دی��دار تدارکات��ی خ��ود در اردوی پرتغ��ال ب��ه مص��اف بنفیکا 
خواهن��د رفت ام��ا ای��ن تنه��ا برنامه سرخپوش��ان لیس��بونی 
 نیس��ت و باش��گاه بنفی��کا  س��ورپرایز وی��ژه  دیگ��ری ه��م 

دارد.
این باشگاه پرتغالی به دلیل آنکه 44 سال پیش در  ۲1 اسفند سال 
1۳49 بنفیکا برای دیدار با پرسپولیس به تهران آمد و در دیداری 
که اوزه بیو اس��طوره فوتبال پرتغال و باشگاه بنفیکا در آن حضور 
داشت توانست با 4 گل پرسپولیس را شکست دهد اکنون بعد از 
این همه سال پذیرای تیم ملی فوتبال ایران در پرتغال است، قصد 
دارد مراسم جش��ن ویژه ای را به همین مناس��بت برای تیم ملی 

ایران برگزار کند.

لورن وودز، بازیکنان آمریکایی سابق تیم ذوب آهن اصفهان علیه این 
تیم اصفهانی به خاطر پرداخت ناقص دستمزدش به دیوان داوری 

فدراسیون جهانی بسکتبال )BAT( شکایت کرده است.
باش��گاه ذوب آهن اصفهان نیز در پاس��خ دیوان داوری فیبا، اعالم 
کرد که که لورن وودز به مفاد قراردادش پایبند نبوده و در مواردی 
بی انضباطی کرده است. BAT با بررسی شواهد طرفین در نهایت 
شکایت بازیکن آمریکایی را تا حدوی موجه دانسته و باشگاه ذوب 
آهن را به پرداخت مبلغی جزئی جریمه کرده است. فیبا پروده لورن 

وودز و ذوب آهن را بایگانی کرده است.
وودز ۳6 س��اله ک��ه س��ابقه ب��ازی در تیم ه��ای مین��ه س��وتا، 
میام��ی، هیوس��تون و تورنت��و در لی��گ بس��کتبال حرف��ه ای 
 آمری��کا و همچنی��ن تیم ه��ای مه��رام و ذوب آه��ن اصفه��ان 

را دارد 

رد اعتراض حمودی
با توجه به حکم کمیته انضباطی مبنی بر محکومیت علی حمودی به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون تومان بابت حق الزحمه مهران عالی پور کارگزار رسمی 
فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف به اس��تناد ماده 17 آیین نامه انضباطی 
شکایت وارده را رد و رأی صادره قبلی را تایید می کند. رای صادره قطعی است.

یانگون میزبان جوانان ایران
تیم فوتبال جوانان کشورمان برای شرکت در مسابقات قهرمانی زیر 19 
ساله های آسیا، پس از سفری یک روزه به صورت غیرمستقیم از طریق 
قطر به میانمار رسید و وارد ش��هر "یانگون" در این کشور شد.ایران در 
اولین بازی اش از مرحله گروهی باید روز  پنج شنبه به دیدار تایلند برود.

درگیری در دیدار آرسنال - چلسی
تیم فوتبال چلسی در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ 
برتر مقابل آرس��نال با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.

سرمربی تیم فوتبال آرس��نال در جریان دیدار تیمش با 
چلسی اقدام به هل دادن "ژوزه مورینیو" کرد. 

 تکمیل پروژه نقش جهان ازحرف تاعمل!

اصفهان درحسرت تحقق آرزوی 20ساله!!

بوکس همچنان در مشت آخر 
کم می آورد

بوکس ایران اگر چه در هفدهمین دوره بازی های آسیایی 
اینچئون با کسب دو مدال نقره و یک برنز بهتر از دوره قبل 
این بازی ها در گوانگجو نتیجه گرفت ولی باز هم ثابت کرد که 
هنوز توانایی عبور از سد رقیبان بزرگ در قاره کهن را ندارد و 
آنجا که باید مدال های طال را درو کند کم می آورد و قافیه را به 

رقیب سرسختی چون قزاقستان واگذار می کند.
 کاروان ورزش��ی ای��ران در حالی ع��ازم هفدهمی��ن دوره

 بازی های آسیایی شد که تیم ملی بوکس نیز شش نماینده 
در این رقابت ها داشت. فروتن گل آرا در وزن 6۰ کیلوگرم، 
امین قاسمی پور در وزن 69 کیلوگرم، سجاد محرابی در وزن 
75 کیلوگرم، احس��ان روزبهانی در وزن 81 کیلوگرم، علی 
مظاهری در وزن 91 کیلوگرم و جاسم دالوری در وزن 91+ 
ترکیب تیم ملی بوکس را در این بازی ها تشکیل می دادند.

فدراس��یون بوکس ک��ه ت��ا آخرین روزه��ا بر س��ر تعداد 
بوکس��ورهای اعزامی و حتی کادر فنی تیم ملی برای اعزام 
به اینچئون با کمیته ملی المپیک چانه می زد سرانجام این 

شش بوکسور را به همراه سه مربی به کره جنوبی فرستاد.
مجتبی فرجی در حالی در روزهای پایانی منتهی به اعزام 
به ترکیب مربیان اعزامی اضافه ش��د که در اینچئون حتی 
در یکی از مبارزات هم فرصت حضور در کنار رینگ را پیدا 
نکرد و تنها می شد صدای وی را از جایگاه تماشاگران شنید.

اکبر احدی س��رمربی تیم مل��ی بوکس پی��ش از اعزام به 
اینچئ��ون از جری��ان مخربی نام ب��رد که قص��د دارد وی، 
تیمش و فدراس��یون بوکس را تخریب کند و پیش از بازی 
ها تیم را بر س��ر نتیجه گرفتن زیر منگن��ه بگذارند. احدی 
که تکرار نتیجه دوره قبلی بازی ها یعنی کس��ب س��ه برنز 
را هم نتیجه ای مطلوب برای ش��اگردانش اعالم کرده بود 
 موفق ش��د دو نماینده در فینال بازی های آسیایی داشته

 باشد.
پرونده بوکس ای��ران در بازی های آس��یایی اینچئون با دو 
نقره و یک برنز بسته شد. بوکس��ورهای ایرانی ثابت کردند 
راه چندان دشواری تا رس��یدن به فینال بازی های آسیایی 
ندارند اما در مش��ت آخر کم می آورند و نم��ی توانند مدال 
 طال را به خ��ود اختصاص دهن��د و آن را ب��ه حریفان قزاق 

می دهند.
فاصله ما با بوکس��ورهای قزاق هنوز زیاد اس��ت و پر کردن 
این فاصله با توجیه ناداوری منطقی نیس��ت. اکبر احدی و 
کادر فنی تیم ملی با کمترین امکانات نتیجه قابل قبولی در 
اینچئون گرفتند هرچند حسرت هشت ساله طالی بازی ها 

هم چنان در دل بوکسی ها ماند.
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 پس ازگذشت قریب به دو دهه هنوزمردم 
اصفهان درحسرت تحقق رؤیای تکمیل 
پروژه ورزش��گاه نقش جه��ان وبرآورده 

شدن آرزوی ۲۰ساله به سرمی برند!!
پروژه خواب رفته نقش جهان نیاز به اهتمام  ویژه دولت و توجه 
خاص مقامات بلندپایه وزارت ورزش وجوانان دارد تا باتسریع 
 درروند س��اخت وس��از فازدوم درکوتاه ترین زم��ان ممکن به

 بهره برداری برسد و مردم ورزش دوس��ت اصفهان راشادمان 
کنند.

تماشای هفدهمین دوره بازی های آسیایی که درشهر اینچئون 
کره جنوبی به مورد اجرا درآمدواز طریق س��یمای جمهوری 
اس��المی ایران درمعرض دید دوس��تداران ورزش کشورمان 
قرارگرفت ودیدن ورزش��گاه های بس��یار زیباومدرن به ویژه 
اس��تادیوم فوتبال به این صرافت افتادیم تا به ورزشگاه مظلوم 

واقع شده المپیک اصفهان بپردازیم.
 به خصوص استادیوم نقش جهان  که با وجود گذشت نزدیک 
 به ۲۰س��ال همچنان نیم��ه تمام به ح��ال خود رها ش��ده و

 کوچک ترین اقدام جدی برای تکمیل وراه اندازی آن صورت 
نمی گیرد و وع��ده های کم رنگ مقامات ومس��ئوالن در ادوار 

گذشته به ویژه دردو� سه سال اخیر اجرائی نشده است!.
اینکه چرا خواس��ته های به حق وآرزوی دیرینه اهالی ورزش 
اصفهان مورد بی مهری دولت ومسئوالن امر قرارگرفته وگفتارها 
و وعده ها با صداقت همراه نمی شوند سئوالی است که درطول 

این سال ها با جواب قانع کننده ای مواجه نبوده است!
به جرات می توان گفت پاسخ ها به گونه ای فریبنده بوده وطلسم 
این پروژه عظیم وپراهمیت شکسته نشده است! پروژه ای که از 
ابتدا درچنبره مشکالت فراوان دست وپا زده ومتاسفانه بدون 
کمترین راه حل اصولی واساس��ی درجهت رفع این مشکالت 
گویی رها شده اس��ت، معضل معارضین - معاوضین ومالکان 
زمین هایی که به تصرف اداره کل ورزش وجوانان درآمده ازیک 
سوءنداشتن ردیف اعتباری ازسوی دیگر، وطوالنی شدن زمان 
اجرای پروژه وافزایش هزینه ها وتورم وفزونی یافتن قیمت ها 
باتوجه به فهرس��ت بهاء زمان عقد قرارداد با پیمانکاران طرف 
قرارداد ش��رکت توسعه وتجهیزاماکن ورزش��ی وزارت ورزش 
وجوانان)سازمان تربیت بدنی ( ازجمله عوامل مهم و مشکالت 
عدیده پروژه است!اما بعد از یافتن ردیف اعتباری وبرخورداراز 
طرح ملی وپیگیری های مداوم ومستمر استانداران ونمایندگان 
مجلس وتشکیل جلس��ات متعدد دردولت های  قبلی)دهم( 
با دکتر سعیدلو و معاونین ایش��ان ومدیرعامل شرکت توسعه 
وتجهیزاماکن ورزشی وقت وزارت ورزش وجوانان دراستانداری 
وفوالدشهر وآخرین بار باحمید رضا خادم معاون پارلمانی این 
وزارت خانه و بررسی مشکالت کارتکمیل وراه اندازی ورزشگاه 
75 هزارنفری نقش جهان مقررشد اجرای پروژه نقش جهان از 
شرکت توسعه وتجهیزاماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان به 
استانداری اصفهان انتقال یابد تا با اعتبارات الزمی که ازسوی 
وزارتخانه دراختیاراستانداری قرارمی گیرد با توجه به پتانسیل 

باالوخوبی ک��ه اصفهان دارد باتقس��یم کار وی��اری گرفتن از  
شهرداری و شورای اسالمی شهراین پروژه دراسرع وقت آماده 
بهره برداری ش��ود که این تفاهم نامه هم ن��ه به امضاء طرفین 
 رسید ونه عملی شد!؟ به راستی چرا اجرائی نشد؟ آیا منع قانونی 
 داش��ت ؟ ی��ا دس��تگاه ه��ای دولت��ی ب��ه یکدیگ��ر اعتماد 

ندارند؟!
به هرتقدیر نزدیک به یک سال اززمان اظهارات امیر رضا خادم 
درمراس��م تودیع ومعارفه مدیران کل ورزش وجوانان استان 
اصفهان س��پری ش��ده اما هیچ کاری درجهت ادامه عملیات 
س��اختمانی وتکمیل پروژه نقش جهان صورت نگرفت ! البته 
تعجبی ندارد، تازگی هم ندارد، مردم ش��ریف وصبور اصفهان 
 با این گونه برخوردها ازجانب مسئوالن آشنایی دارند وعادت

 کرده اند شکیبایی پیشه کنند اما تاکی؟! بارها وبارها درطول 
این ۲۰ س��ال باوعده های مقامات زیادی دراین رابطه مواجه 
بوده اند که هی��چ یک عملی نش��ده و تحقق نیافت��ه ودرحد 
حرف وشعارمانده است! سال 1۳9۳هم درحال اتمام است وبا   
فرارسیدن فصل پائیزکه درحقیقت برپایه قولی که داده شده 
بود زمان  بهره برداری ازاین پروژه نفرین  شده بود،فصل کاری، 
آن هم درارتفاع بلند وفضای بازنیز رو به پایان اس��ت ومتعاقب 
آن رسیدن فصل س��رما وبارش باران های موسمی که مسلما 
راندمان کاری را به حد اقل می رس��اند، به ویژه درکار اسکلت 
 بندی وفلزکاری ! ودرنهایت ادامه تعطیلی کارگاه وتحمیل ضررو

زیان های ناشی از راکد ماندن عملیات اجرایی وهدر رفتن پول 
بیت المال درسایه عدم مدیریتی!!؟ 

  اصغر
قلندری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
1030 شماره:93/358/ص-93/6/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره 

ثبت اسناد و امالک قمصر
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیآت  صادره  آراء  برابر 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
امالک موردتقاضا بشرح  و  متقاضیان  .لذا مشخصات  است  گردیده  متقاضیان محرز 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه  نوبت  اطالع عموم در دو  بمنظور  زیر 
از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اسناد قمصر  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت 2  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
از  شناسنامه288  بشماره  محمدعلی  فرزند  مبارز  آقا  هیات:علی   546 شماره  1-رای 
مترمربع  بمساحت 237/43  یکباب خانه  ملی 1262208580 ششدانگ  کاشان بشماره 

بشماره1952 فرعی مفروز و مجزی از 900 فرعی از 36 اصلی 
2-رای شماره547 هیات:محمدرضا الهامی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه920 از 
باغچه خانه بمساحت 942/03  یکباب  شهرضا بشماره ملی 1198940948  ششدانگ 

مترمربع بشماره2586فرعی مفروز و مجزی از 259 فرعی از 49 اصلی
بشماره  محمدعلی  سید  فرزند  طاهری  نظام  سادات  هیات:حمیده  شماره377  3-رای 
ساختمان  یکباب  ششدانگ   1262390214 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه1594 
 25 از  فرعی   171 از  مجزی  و  مفروز  فرعی  بشماره1366  مترمربع  بمساحت274.55 

اصلی
شناسنامه1495  بشماره  فرزندحسن  طیبه  هیات:سمیه  375و376  شماره  4-رای 
بشماره  علی  فرزند  خداشناس  محمدرضا  و   1262389224 ملی  بشماره  کاشان  از 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  ملی1261820053  بشماره  کاشان  از  شناسنامه1138 
بمساحت 504/15 مترمربع بشماره1365  فرعی مفروز و مجزی از 171 فرعی از 25 

اصلی )بالمناصفه(
از   4067 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  قمصری  شماره327هیات:اقدس  5-رای 
مترمربع   186/62 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   0054928222 ملی  بشماره  تهران 

بشماره1951 فرعی مفروز و مجزی از 965 فرعی از 36 اصلی 
50727از  شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  شافوری  هیات:ناهید  شماره328  6-رای 
 234/35 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   1260497305 ملی  بشماره  قمصرکاشان 

مترمربع بشماره1950 فرعی مفروز و مجزی از 965فرعی از 36 اصلی 
7-رای شماره563 هیات:ذبیح اله توفیقی قمصری فرزندنصراله بشماره شناسنامه47 
مترمربع  بمساحت334/98  یکبابخانه  1262523605 ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از 

بشماره2585فرعی مفروز و مجزی از 1700فرعی از 49 اصلی
8-رای شماره330هیات:رمضانعلی کیوانی قمصری فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 
61از قمصرکاشان بشماره ملی 1262587867 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 44/80 

مترمربع بشماره1949فرعی مفروز و مجزی از 592فرعی از 36 اصلی 
بشماره  فرزندسیدعلی  حجازی  اخوان  سادات  هیات:فاطمه  و561  شماره560  9-رای 
شناسنامه 7659از کاشان بشماره ملی 1260582930 و مرتضی ناظم پور فرزندحسین 
یکبابخانه   ملی1262195837ششدانگ  بشماره  کاشان  از   576 شناسنامه  بشماره 
بمساحت 314/15 مترمربع بشماره103فرعی مفروز و مجزی از 58 فرعی از 26 اصلی 

)بالمناصفه(
از  شناسنامه1  بشماره  شمسعلی  فرزند  تصویری  شماره544هیات:طاهره  10-رای 
مترمربع   174/24 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1262618551 ملی  بشماره  کاشان 

بشماره59 فرعی مفروز و مجزی از 27 فرعی از 2 اصلی
11-رای شماره574  هیات:هما موسوی قمصری فرزندسیدموسی  بشماره شناسنامه3  
مترمربع  بمساحت741.95  یکبابخانه   ششدانگ  ملی1262563437   بشماره  ازکاشان 

بشماره1956 فرعی مفروز و مجزا از517    فرعی از 36  اصلی
12- رای شماره557و558  هیات:عباس وطنخواه فرزنداحمد  بشماره شناسنامه5809 
بشماره  عباس  فرزند  وطنخواه  محمدرضا  و  ملی1260564487  بشماره  ازکاشان 
یکبابخانه   ششدانگ   1263469795 ملی  بشماره  کاشان  از   15731 شناسنامه 

بمساحت391.55 متر مربع  بشماره 104فرعی مفروز و مجزا از26  اصلی)بالمناصفه(
بشماره  سیداحمد   آقا  فرزند  قمصری  موسویان  هیات:نگار  شماره331  رای   -13
شناسنامه16  از  قمصرکاشان بشماره ملی 1262556627  ششدانگ یکباب باغچه خانه  
بمساحت 2748/58 مترمربع بشماره1368فرعی مفروز و مجزا از654فرعی از25 اصلی

شناسنامه107  بشماره  فرزندحسن  آذرکسب  هیات:شمسیه  شماره336  رای   -14
مترمربع   بمساحت137.4  یکبابخانه   ششدانگ   1262524202 ملی  بشماره  ازکاشان 

بشماره2589فرعی مفروز و مجزا از66 فرعی از 49 اصلی
15- رای شماره562هیات:محمد خوشدلی فرزنداسداله بشماره شناسنامه670 ازکاشان 
بشماره  مترمربع  بمساحت305  یکبابخانه  ششدانگ   1262288266 ملی   بشماره 

1955فرعی مفروز و مجزا از 318فرعی از36  اصلی
بشماره  حسینعلی  فرزند  قمصری  قنائی  مهدی  هیات:   526 شماره  16-رای 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1260838099 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه4103 

89.06 مترمربع بشماره 1954 فرعی مفروز و مجزی از663 فرعی 36 از اصلی
شناسنامه0   بشماره  فرزندهادی  قمصری  قنائی  شماره529هیات:ابوالفضل  رای   -17
یکبابخانه بمساحت 93.36  مترمربع  از کاشان بشماره ملی 1250177359 ششدانگ 

بشماره 1953 فرعی مفروز و مجزی از  659 فرعی 36 از اصلی
18- رای شماره545 هیات: فاطمه خبازی نیاسر فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه15  
 115.97 بمساحت  انباری  یکباب  ششدانگ   1262973341 ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 2588 فرعی مفروز و مجزی از  1348 فرعی49  از اصلی 
19- رای شماره 570 هیات:محمدرضا بخردی نژاد فرزند علی  از کاشان بشماره ملی   
فرعی   2587 بشماره  مترمربع   233.59 بمساحت  قدیمی  خانه  1250141745ششدانگ 

مفروز و مجزی از 384و385و386  فرعی 49 از اصلی
20- رای شماره 569 هیات:فریبا سرکاری فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 48 
مترمربع   245.94 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  ملی1262675820  بشماره  کاشان  از 

بشماره 1367 فرعی مفروز و مجزی از 1724  فرعی  از36 اصلی
بشماره  اله  فتح  فرزند  کاشانی  فخرئی  هیات:زهره  565و566  شماره  رای   -21
شناسنامه551 از کاشان بشماره ملی 1262259584ومحمدرضا رشادی فرزند حسین 
یکبابخانه  1261596684  ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از   1404 شناسنامه  بشماره 
از26  فرعی   از  58  و مجزی  مفروز  فرعی  بشماره 106  مترمربع  بمساحت 560.20 

اصلی )بالمناصفه(
22- رای شماره542 و 543هیات:انیس سادات ایزد پرست فرزند  سیدحسین  بشماره 
شناسنامه4147 از کاشان بشماره ملی 1260838544 و رضا کربالئی قمصری فرزند 
ششدانگ   1260835820 ملی  بشماره  کاشان  از   3876 شناسنامه  بشماره  محمد 
یکبابخانه بمساحت 292.57 مترمربع بشماره 2591 فرعی مفروز و مجزی از  1426 

فرعی از 49 اصلی )بالمناصفه(
23- رای شماره 538 و 539و540و541 هیات: معصومه راستی قمصری فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 43 از کاشان بشماره ملی 1262580579 و زهرا نجفی راد فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4382 از کاشان بشماره ملی  1260840948 و فاطمه نجفی 

راد فرزند محمد بشماره شناسنامه 50 از کاشان بشماره ملی 1262675847 وملیحه 
ملی1262693098   بشماره  کاشان  از   41 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  راد  نجفی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 743.40 مترمربع بشماره 2590 فرعی مفروز و مجزی 

از  1421 فرعی  از 49اصلی )بالسویه(
بشماره  حسین  فرزند  قمصری  ساده  فرزانه  هیات:  536و537  شماره  رای   -24
شناسنامه1096  از تهران بشماره ملی 0064050513 و مهدی آدمیان قمصری فرزند 
امراله بشماره شناسنامه 3047 از تهران بشماره ملی  0052746038ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 169.48 مترمربع بشماره 1957 فرعی مفروز و مجزی از  131 فرعی  از36 

اصلی )بالمناصفه(
25- رای شماره 531 هیات: علی صمدی فرزندآقاحسین  بشماره شناسنامه4325 از 
کاشان بشماره ملی1260558630 ششدانگ یکبابخانه بمساحت285.5  مترمربع بشماره 

105 فرعی مفروز و مجزی از 26 اصلی
26- رای شماره549 هیات: یاسر آقائی قمصری فرزندحسین بشماره شناسنامه274 
از کاشان بشماره ملی 1263537472 ششدانگ یکبابخانه بمساحت140.25  مترمربع 

بشماره250  فرعی مفروز و مجزی از 178  فرعی  از16 اصلی
بشماره  محمد  فرزند  قمصری  حمامی  مرضیه  هیات:  و556   555 شماره  27-رای 
شناسنامه 3710 از کاشان بشماره ملی1260834166 و حسین آقائی قمصری فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 31 از قمصر کاشان بشماره ملی 1262622591  ششدانگ 
یکبابخانه ومغازه بمساحت 1445.22 مترمربع بشماره 249  فرعی مفروز و مجزی از  

178 فرعی  از16 اصلی )بالمناصفه(
از  آقا بشماره شناسنامه 910   28- رای شماره 567 هیات: محمد کهتری فرزندعلی 

مترمربع  بمساحت399.85  یکبابخانه  ششدانگ   1261578260 ملی  بشماره  کاشان 
بشماره  1369فرعی مفروز و مجزی از   564فرعی  از25 اصلی

از  شناسنامه180  بشماره  محمد   فرزند  اناری  شیدوش  شماره576هیات:  رای   -29
مترمربع  بمساحت406.92  یکبابخانه  ششدانگ   4132092836 ملی  بشماره  بروجرد 

بشماره 1961 فرعی مفروز و مجزی از 304  فرعی  از 36 اصلی
 553 بشماره شناسنامه  فرزند حسین  زاده  تقی  فاطمه  هیات:    573 رای شماره   -30
از کاشان بشماره ملی 1261732200  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195.37 مترمربع 

بشماره1960  فرعی مفروز و مجزی از  430فرعی  از 36 اصلی
31- رای شماره572 هیات: بشارت یتیمی قمصری فرزندحبیب اله بشماره شناسنامه5  
از کاشان بشماره ملی 1262580196 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158.30 مترمربع 

بشماره 1959 فرعی مفروز و مجزی از  219 فرعی  از36  اصلی
32- رای شماره530 هیات: مصطفی تمنایی فر فرزندعلی آقا بشماره شناسنامه 103 
مترمربع   203.10 بمساحت  یکبابخانه  ملی1261656733 ششدانگ  بشماره  کاشان  از 

بشماره 108  از26 اصلی
شناسنامه791  بشماره  عباس  فرزند  چی  ابریشم  مهدی  شماره527هیات:  رای   -33
مترمربع   419.51 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  ملی1261554681  بشماره  کاشان  از 

بشماره 107 فرعی مفروز و مجزی از 23  فرعی  از26 اصلی
بشماره  حسینعلی  فرزند  هنروری  مجتبی  شماره552و553و554هیات:  رای   -34
از کاشان بشماره ملی 1260837947 و قدسی رزاقیان فرزند حسن   شناسنامه4088 
وحسینعلی  ملی1262576504  بشماره  کامو  و  جوشقان  از  شناسنامه21  بشماره 
 1262532981 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه43  بشماره  فرزندعلی  هنروری 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 534.37 مترمربع بشماره 2597 فرعی مفروز و مجزی 

از 1و2و5و6و7و8  فرعی  از49 اصلی )بالسویه(
بشماره شناسنامه12   فرزندحسین  قمصری  مال  علی شاه  رای شماره333هیات:   -35
مترمربع   148.70 بمساحت  یکبابخانه  ملی1262661153 ششدانگ  بشماره  کاشان  از 

بشماره2595  فرعی مفروز و مجزی از1585 فرعی از49 اصلی
36- رای شماره332هیات:کاظم شاه مال قمصری فرزند حسین  بشماره شناسنامه18 
از کاشان بشماره ملی 1262687616  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158.75 مترمربع 

بشماره 2596 فرعی مفروز و مجزی از  1585 فرعی  از49  اصلی
بشماره  محمد   فرزند  قمصری  کربالئی  معصومه  شماره528هیات:  رای   -37
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1260831620 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه3457 

120.22 مترمربع بشماره 2594 فرعی مفروز و مجزی از 641  فرعی  از49 اصلی
38- رای شماره564 هیات:شمسی باصفا فرزندحسین بشماره شناسنامه 59  از میمه 
بشماره  مترمربع  بمساحت165.32  یکبابخانه  ششدانگ   6229814341 ملی  بشماره 

2593 فرعی مفروز و مجزی از190   فرعی  از49 اصلی
بشماره  محمود  فرزندسید  تقریری  السادات  هیات:شریف   329 شماره  –رای   39
بمساحت  یکبابخانه  ملی 1261833465 ششدانگ  بشماره  کاشان  از  شناسنامه 1179 

238.93 مترمربع بشماره1958 فرعی مفروز و مجزی از965  فرعی از36  اصلی
شناسنامه51  بشماره  امراله  فرزند  قمصری  رفیعی  هیات:علی   548 شماره  رای   -40
از کاشان بشماره ملی  1262693195 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 263.67 مترمربع 

بشماره 1673فرعی مفروز و مجزی از  400فرعی از 252 اصلی
41- رای شماره 559 هیات:ماشااله میرزائی زنجانبرفرزند نادر بشماره شناسنامه 2 
از کاشان بشماره ملی 1262430607  ششدانگ یکبابخانه بمساحت243.59 مترمربع 

بشماره 994فرعی مفروز و مجزی از  728و729 فرعی از201  اصلی
42- رای شماره 571 هیات:محمدتقی غالمی زنجانبر فرزند رضا بشماره شناسنامه 2 
ازکاشان  بشماره ملی  1262442435  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 234.60 مترمربع 

بشماره993 فرعی مفروز و مجزی از  687فرعی از201  اصلی
 7 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  جهق  صادقی  هیات:حسین   568 شماره  رای   -43
یکبابخانه بمساحت 145.55 مترمربع  از کاشان بشماره ملی 1262429994 ششدانگ 

بشماره 669فرعی مفروز و مجزی از  318و319فرعی از203 اصلی
44-رای شماره 550 هیات:رمضانعلی کریم پور قمصری فرزندعلی بشماره شناسنامه 
48 از کاشان بشماره ملی 1262580625 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 320.17 مترمربع 

بشماره 2590 فرعی مفروز و مجزا از 1421 فرعی از 49 اصلی 
45-رای شماره 575 هیات: اعظم شهسواری قمصری فرزند اکبر بشماره شناسنامه 96 
از قمصر کاشان بشماره ملی 1262581109 ششدانگ دوباب مغازه و محصور جنب 
آن بمساحت 103.37 مترمربع بشماره 2592 فرعی مفروز از 1610 فرعی از 49 اصلی
46-رای شماره 534 و535 هیات: جوادجوادیان فرزند حیدر بشماره شناسنامه 412 

فرزند محمد بشماره  ملی 1261516427 و مریم ریاحی کاشانی  از کاشان بشماره 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1262193818 ملی  بشماره  کاشان  از   374 شناسنامه 
 26 از  فرعی   25 از  شده  مجزا  و  مفروز  فرعی   109 شماره  پالک  مترمربع   378.52

اصلی )بالمناصفه(
47 –رای شماره 486 هیات: احمدرحمانی فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 758 از 
کاشان بشماره ملی 1260771652 ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت  

72825.9 مترمربع پالک شماره یک فرعی از 52 اصلی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول: 1393/06/30
تاریخ انتشار دوم: 1393/07/15

م الف:948 لطفی مفرد رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
مفاد آراء

7/176 آگهی مفاد آراء )قانون تعیین تکلیف وضعیت ثیبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی(هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.                                                                      

باغبانی فرزند  1- رای شماره 139360302119000111مورخ 1393/05/27-مرتضی 
محمد علی  به شماره ملی 1260755460ششدانگ یکباب خانه  بر روی قسمتی از  پالک 
شماره 2334 فرعی  از پالک 1 اصلی واقع درجوشقان به مساحت 222.73متر مربع.                                                                                            
2- رای شماره 139360302119000189مورخ 1393/6/17-علی آسیاب فرزند رضا به 
شماره ملی  1262611539چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ  یک باب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک شماره 2334فرعی از از پالک 1اصلی واقع درجوشقان  به 

مساحت 495/72مترمربع                                                                                                                        
نژاد  صادقی  فاطمه   -1393/6/17 مورخ   139360302119000188 شماره  3-رای 
جوشقانی  فرزند بمانعلی به شماره ملی 1260753816یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 2334فرعی از از پالک 1اصلی 
واقع در جوشقان  به مساحت  495/72مترمربع                                                                                                                       
4- رای شماره 139360302119000131 مورخ 1393/5/27-زینب نظریان فرزند حسین 
به شماره ملی  1263530494 ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 

شماره 2334فرعی از از پالک 1اصلی واقع درجوشقان  به مساحت 141.72مترمربع
5- رای شماره 139360302119000138مورخ 1393/05/27 مریم امیدی فرزند قیصر 
 4103 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1262660408 ملی  شماره  به 
شماره فرعی  از پالک 1اصلی مجزا شده از 1039 فرعی واقع درجوشقان به مساحت 

173/85 مترمربع 
فرزند  کاکلی  بمانعلی   1393/05/27 139360302119000134مورخ  شماره  رای   -6
از پالک  بر روی قسمتی  یکباب خانه  ملی 1262521378ششدانگ  به شماره  نظرعلی 

شماره 1760 از پالک 1 اصلی واقع در جوشقان  به مساحت179/81 مترمربع     
فرزند  کاکلی  احمدرضا  رای شماره 139360302119000135مورخ 1393/05/27   -7
پالک  از  قسمتی  روی  بر  خانه  یکباب  ملی 1262656702ششدانگ  به شماره  بمانعلی 

شماره 1760 از پالک 1 اصلی واقع درجوشقان  به مساحت520/60 مترمربع     
فرزند  مرادی  عباس   1393/6/17 مورخ   139360302119000183 شماره  رای   -8
حسینعلی به شماره ملی 1262602777  ششدانگ یکبابخانه قدیمی پالک شماره2190 

فـــرعی از پالک1 اصلی واقع در جوشقان مساحت 37متر مربع 
میرزائی  بهمن   1393/6/17 مورخ   139360302119000179 شماره  رای   -9 

فرزند غالمحسین به شماره ملی1260746021 سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
مساحت  به  جوشقان  در  واقع  اصلی   1 پالک  از  فرعی   2496 شماره  پالک  مزروعی 
1214/64مترمربع                                                                                                                                                                                                                                                        
جاللی   حسین  سید   1393/05/27 139360302119000140مورخ  شماره  رای   -10
باقیمانده پالک  به شماره ملی1262605148 ششدانگ قطعه زمین  فرزند سید حسن  

شماره 1545فرعی از پالک 1 اصلی واقع در جوشقان به مساحت 1075/43 مترمربع 
زاده  تقی  1393/6/30حسینعلی  مورخ   139360302119000215 شماره  رای   -11
احداثی  یکباب خانه  ملی1262521769 ششدانگ  به شماره  بمانعلی   فرزند  جوشقانی 
به  کامو  در  واقع  اصلی   1 پالک  از  فرعی   1760 شماره  پالک  از  قسمتی  روی  بر 

مساحت150/47 مترمربع 
بابایی  حاجی  1393/5/27ابوالفضل  139360302119000142مورخ  شماره  رای   -12
فرزندامراله به شماره ملی 0452099315ششدانگ یکبابخانه مخروبه بر روی قسمتی 

از پالک شماره827 فرعی از  پالک21 اصلی واقع درکامو  به مساحت 300مترمربع  
فرزند  رحیمی  فرشته   1393/6/30 139360302119000230مورخ  شماره  رای   -13
میرزا آقا به شماره ملی1262609712 ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک شماره1100 

فرعی از از پالک21 اصلی واقع درکامو به مساحت 1292/06 مترمربع 
خداجویان  غالمرضا   1393/6/30 139360302119000219مورخ  شماره  رای   -14
پالک  باغ  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  ملی1262614368  شماره  به  محمد  فرزند 

شماره1877 فرعی از از پالک21 اصلی واقع درکامو به مساحت 2257/30 مترمربع 
فرزند  خلجی  ابراهیم   1393/6/31 139360302119000224مورخ  شماره  رای   -15
روی  بر  متصل  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ  ملی1261686691  شماره  به  غالمعلی 
قسمتی از پالک شماره21 فرعی از از پالک39اصلی واقع درمزرعه کرسکان سفلی به 

مساحت 870 مترمربع
کاشی   الماسی  اله  1393/6/31 سیف  16-رای شماره 139360302119000235مورخ 
فرزند عباس به شماره ملی1260540456 ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل بر روی 
قسمتی از پالک شماره21 فرعی از از پالک39اصلی واقع در مزرعه کرسکان سفلی به 

مساحت 1399 مترمربع
17-رای شماره 139360302119000201مورخ 1393/6/30 محمد علی اربابی فرزندآقا 
حسین به شماره ملی 1262648262 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

شماره48 فرعی از از پالک60 اصلی واقع در کامو  به مساحت 350 مترمربع
18-رای شماره 139360302119000200مورخ 1393/6/30 فاطمه رحمانی پور کامو 
فرزند علی     به شماره ملی 1262664195 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

شماره48 فرعی از از پالک60اصلی واقع در کامو به مساحت 350 مترمربع
تاریخ انتشار نوبت اول 1393/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم 1393/07/30 
م الف:17758 مظفرزرگری کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان       

مفاد آرا
7/240 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  و  نگردد  واصل  قانونی 
را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رای شماره 139360302032000071 مورخه 1393/2/3 آقای سید رضا میرعابدینی 
فرزند سید حسین ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 431 فرعی از 75 
اصلی واقع در دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 193/95 مترمربع 

انتقال عادی از طرف فاطمه میرعابدینی کچو مثقالی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/01

م الف:320 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان                            
آگهي ابالغ اخطاریه افراز

آقایان و خانمها مصطفي،ماه بیگم،سلطان بیگم همگي طبیبیان فرزندان اسماعیل و علي 
زارع  بتول  و  محمدعلي  فرزند  قرائتي  مهدیه  خانمها  چون  هادي  فرزند  طبیبیان  اکبر 
فرزند باقر شرکاء شما در ششدانگ پالک 3012 فرعي از 1 اصلي واقع در ابنیه بخش 
یک ثبتي شهرضا به استناد آئین نامه قانون افراز فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 
1357 تقاضاي افراز سهم خود از پالک فوق را نموده اند و شمارا مجهول  المکان اعالم 
ثبت در  نماینده و مهندس  اتفاق  به  نموده اند و در روز 1393/07/26 ساعت 9 صبح 
محل مورد تقاضاي افراز حاضرخواهند شد لذا بدینوسیله به اطالع مي رساندکه جهت 
تنظیم صورتمجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم 
ثبت  اداره  رئیس   – میرمحمدي  مهدي  سید  گردید.  نخواهد  رسیدگي  از  مانع  حضور 

واسنادوامالک شهرضا  
مزایده 

احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز سه شنبه  اجرای  نهم  7/65 شعبه 
مورخ 93/7/29 در خصوص کالسه 910202ش9 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
این اجرا )اتاق 030-ط همکف دادگستری شهید نیکبخت( له آقای مهدی حاجیان علیه 
نشانی  به  و محسن صادقی  غفاری  ماشاءا...  آقایان  وکالت  با  زارعی  عباسعلی  آقای 
سعادت آباد-روبروی مالصدرا-جنب بانک صادرات جهت فروش اقالم ذیل که جمعا 
نماید.  ارزیابی شده برگزار  توسط کارشناس رسمی دادگستری 241/200/000 ریال 
کوچه  کهندژ-جنب  خ  نشانی  به  می توانند  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین 
مهدیه-شماره 8 نزد حافظ اموال آقای محمد ابراهیم زاده از اموال بازدید و با تودیع 
باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  پایه  قیمت  درصد  ده  نقدی 
قیمت برنده مزایده است. هزینه های اجرایی و نقل و انتقال بر عهده محکوم علیه است. 
می باشد.  دادرسی  جمیع خسارات  انضمام  به  ریال   3/214/000/000 له  محکوم  طلب 
اوصاف اموال براساس نظر کارشناس: 1- مشخصات دستگاه تراش لهستانی دومتری: 
که سال  زاده  ابراهیم  آقای  اموال  حافظ  گفته  به  که  دومتری  لهستانی  تراش  دستگاه 
های زیادی را به عنوان شاگرد آقای زارعی در این کارگاه کار می کرده این دستگاه 
حدود 15 سال است که خوابیده است و به ندرت استفاده می گردد- ساپورت دستگاه 
میلیمتر-سنتر   50 گلویی  می باشد-قطر  بیرون  موتور  نوع  از  می باشد-دستگاه  خراب 
سرعته-دستگاه  دو   – دستی  و  مکانیکی  کامال  متحرک  لونت  و  مرغک  دارای   –  50
ابراهیم زاده  آقای  اظهارات  به نوع دستگاه و  با توجه   – بنده روشن شد  در حضور 
دارای فقط یک چهارم نظام  این دستگاه حدود 35تا40 سال قبل ساخته شده است – 
متری   1/5 تراش  دستگاه  متری:   1/5 تبریزی  تراش  دستگاه  2- مشخصات  می باشد. 
دستگاه  سنتر  و  گلویی  قطر  شمسی-   1357 سال  معادل   2537 ساخت  سال  تبریز- 
50 میلیمتر – ساپورت دستگاه لقی دارد – دارای فقط یک چهار نظام می باشد – کامال 
مکانیکی و دستی می باشد – دستگاه نیاز به سرویس و تعمیر دارد – دستگاه در حال 
و  اپراتور  اظهارات  به  توجه  با   – برداری می شود  بهره  آن  از  و  کند  کار می  حاضر 
سال ساخت دستگاه دقت کار دستگاه در حدود 0/3 می باشد. 3- مشخصات دستگاه 
دریل ستونی: دستگاه دریل ستونی با مته گیر حداکثر 22 میلیمتری-فاقد قابلیت قالویز 
زنی- از نوع چرخ دنده های کائوچوئی – کورس حرکت حدودا 20 سانتی متر – صفحه 
کار دستگاه بسیار فرسوده می باشد – با توجه به نبودن پالک مشخصات روی دستگاه 
کشور سازنده و سال ساخت مشخص نمی باشد ولی با توجه به نوع دستگاه احتماال 
متعلق به 35 الی 40 سال قبل می باشد – از دستگاه در حال حاضر استفاده می شود. 
4- مشخصات دستگاه اره لنگ )آهن بر(: دستگاه فاقد پالک مشخصات بوده – به نظر 
می رسد دستگاه سوئدی بوده و سال ساخت آن به حدود سالهای دهه 1970 میالدی 
برمی گردد-دستگاه به دلیل مصرف باالی تیغه و گران بودن آنها و مصرف انرژی 
زیاد که به صرفه نمی باشد حدود 15 سال است که از آن استفاده نشده است- دستگاه 
سه فاز بوده و گیرهای مناسبی ندارد – توان بریدن گردهای به قطر 100تا110 میلیمتر 
را دارد. 5- مشخصات دستگاه سنگ محک دیواری: ساخت شرکت البرز ایران )محک( 
سال ساخت 1370-سنگ محک دوطرفه دوفاز – داری لنگی – قابل استفاده و در حال 
حاضر از آن استفاده می گردد. نیاز به تعمیر دارد. نتیجه کارشناسی: بهای اعالمی با 
اینکه دستگاه ها کارکرده  تنوع و تعداد آنها و   – ارزش روز   – اقالم  توجه به کیفیت 
می باشد و سایر شرایط موثر در فروش تعیین گردیده است. تعداد و مشخصات اقالم 
بازدید  حین  کارشناس  این  به  شده  ارائه  آحاد  و  اجناس  براساس  لیست  در  مذکور 
بند1،  در  اعالمی  شرایط  با  دومتری  لهستانی  تراش  دستگاه  است.1-  گردیده  درج 
تعداد1،قیمت به عدد 90/000/000 ریال، قیمت به حروف نود میلیون ریال.2- دستگاه 

تراش تبریزی 1/5 با شرایط اعالمی در بند 2، قیمت به عدد 135/000/000 ریال، قیمت 
به حروف صد و سی و پنج میلیون ریال. 3- دستگاه دریل ستونی با شرایط اعالمی در 
بند3، قیمت به عدد 9/000/000 ریال، قیمت به حروف نه میلیون ریال. 4- دستگاه اره 
لنگ)آهن بر( با شرایط اعالمی در بند 4، قیمت به عدد 6/500/000 ریال، قیمت به حروف 
شش میلیون و پانصد هزار ریال. 5- دستگاه سنگ محک دیواری با شرایط اعالمی در 
کل  جمع   -6 ریال.  هزار  هفتصد  به حروف  قیمت  700/000ریال،  عدد  به  قیمت  بند5، 
 )دویست و چهل و یک میلیون و دویست هزار ریال( 241/200/000 ریال.م الف:17071 

خضری مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   7/67
5025/92ش.ح/3 له خانم زهرا بهرامی و علیه آقای حامد راجی به آدرس خ امام خمینی-

مبلغ  به  اجرایی  به و هزینه های  بابت محکوم  گندم  نان تک  راه ملک شهر-قنادی  سه 
61/173/737 ریال اموال توقیفی به شرح 1( یک دستگاه همزن صنعتی برقی مدل برکت 
)دستگاه خمیرکن( با کاسه استیل لیتری 78 سانتی مستعمل به مبلغ 8/500/000 ریال 
2( تعداد یک دستگاه خمیر پهن کن اتوماتیک دست ساز با نوار نقاله مربوطه به طول 
2/5 متر با دستگاه پمپ مربوطه همگی مستعمل به مبلغ 7/500/000 ریال 3( یک دستگاه 
یخچال ویترینی بدنه رنگی شیشه خم سه درب مستعمل به مبلغ 15/000/000 ریال با 
توجه به مراتب فوق جمعًا طبق نظریه کارشناس دادگستری به مبلغ 31/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که طی نامه به شماره 92/3/1 کالنتری دادگستری توقیف گردیده 
است و مورد تعرض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد مورخ 93/7/29 
اختالف واقع در خیابان  احکام شورای حل  اجرای  در ساعت 11تا10 صبح در محل 
نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه با 
واریز مبلغ 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه 
فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 
خواهد بود.م الف:17105 شعبه سوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
7/137 دایره اجرای احکام شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در پرونده 910017 
اجرایی ح/20 له سمیه قیطاسوند فرزند کریم علیه محمدحسین صفایی فرزند اکبر در 
عدد  هر  قیمت  )به  بهارآزادی  عدد سکه   110 تعداد   -1 مهریه شامل  راستای وصول 
9/205/000 ریال( جمعًا 1/012/550/000 ریال. 2- 110 مثقال طالی ساخته شده )به 
قیمت هر مثقال 4/566/733 ریال( جمعٌاً 502/340/630 ریال. 3- 500 مثقال نقره )به 
قیمت هر مثقال 79/000 ریال( جمعًا 39/500/000 ریال. 4- مبلغ 451/957/552 ریال. 5- 
مبلغ 150/000 ریال هزینه نشر آگهی. 6- مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
– جمع کل بدهی 2/008/498/182 ریال – و مبلغ 30/597/877 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در نظر دارد مقدار 1/27 از 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1665 
فرعی از 15187 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان )محکوم علیه مالک 1/5 دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان باستثناء ثمنیه اعیانی می باشد( با مشخصات: ساختمان مذکور 
حدود 300 مترمربع اعیانی شامل یک طبقه و زیرزمین با قدمت باالی سی سال-اسکلت 
در کنار دیوار باربر و ستون فلزی در وسط-رنگ درب داخلی چوبی – درب و پنجره 
خارجی پروفیل آهن-پوشش بدنه سرویسهای آشپزخانه حمام و توالت کاشی و کف 
آنها عمدتًا سرامیک – بدنه زیرزمین پالستر ماسه سیمان با رویه تخته ماله ای – سقف 
زیرزمین گچ که فضای داخلی با پرتیشن جداسازی شده و به صورت انبار می باشد 
محل دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 1/27 
از 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک موصوف را با کلیه عوامل موثر در قضیه معادل 
2/008/498/182 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه 
احکام  اجرای  محل  در  صبح   9 ساعت  رای   1393/8/1 مورخ  پنج شنبه  روز  مزایده 
شعبه 20 حقوقی اصفهان خ نیکبخت-طبقه دوم دادگستری اصفهان اتاق 248 برگزار 
می گردد. متقاضیان خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی اصفهان 
میرزایی- محمدرضا  شهید  بست  بن  میرزایی(-  )شهید  شماره53  دشتستان-ک  خ 

پ25-کدپستی 8199777181 مراجعه و از محل بازدید نمایند خریدار کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و 
در غیر این صورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
می باشد(.م الف:17405  مسجدنو  محترم  و  محمدحسین صفایی  تصرف  در   شد.)محل 

جمالی مدیر اجرای احکام شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول در نوبت اول

7/239 شماره نامه: 9310113835502557 شماره پرونده: 93-57ک به موجب کالسه 
به شماره پرونده 57/93ش ح ن  نیابت  اردستان و  احکام حقوقی  از اجرای   920603
اجرای احکام حقوقی دادگاه بخش خانمیرزا محکوم لهم آقای 1- جواد زمان زاده زواره 
فرزند حسین به مبلغ 100/000/000 ریال 2- اسماعیل فرهادیان فرزند ابراهیم به مبلغ 
 -4 ریال،   77/670/000 مبلغ  به  اکبر  فرزند  اردستانی  ملکی  مهدی   -3  ،95/300/000
علیرضا ابراهیمی زواره فرزند حسین به مبلغ 650/000/000 ریال، 5- مهدی ریحانیان 
زواره فرزند خلیل به مبلغ 97/000/000 ریال، 6- رضا دور گر زواره فرزند تقی به 
مبلغ 9/500/000 ریال، 7- مهدی باقری حبیب آبادی فرزند قاسم به مبلغ 23/000/000 
 -9 ریال،   107/210/000 مبلغ  به  غالمرضا  فرزند  زواره  حدیدی  ناصر   -8 ریال، 
فرزند  مبلغ 43/500/000 ریال، 10- حسین درفشی  به  اکبر  فرزند  ا... سعیدپور  روح 
عباس مبلغ 100/000/000 ریال، 11- عباس جاللی ذبیحی زواره فرزند یدا... به مبلغ 
افراسیاب  فرزند  فرامرزی  رحمان  آقای  علیه  محکوم  طرفیت  به  ریال   250/000/000
ساکن کوشکی خانمیرزا به خواسته مطالبه کل مبالغ 1/463/180/000 ریال بابت اصل 
خواسته هزینه دادرسی و مبلغ در حق محکوم لهم و پرداخت مبلغ 73/159/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. که در این خصوص از طرف شخص 
ثالث به نام آقای صادق صادقی ده صحرایی فرزند جانقلی ساکن ده صحرا ملک به 
نامه  به  توجه  با  که   10 بخش   427 و صفحه   14535 و شماره سند   48/213 شماره 
رسمی  کارشناس  توسط  توقیف   92/12/14 مورخ   139205814005002275 شماره 
دادگستری و  نظریه کارشناس رسمی  به  توجه  با  و  دادگستری در مورخ 92/12/14 
عوامل  جمیع  و  متصوره  حقوق  کلیه  گرفتن  نظر  در  با  و  شهر  به  نزدیکی  و  دوری 
موثر به شرح توصیف اجمالی کل مساحت ملک 637/42 مترمربع و بهای هر مترمربع 
500/000 ریال مبلغ بهای کل 318/715/000 ریال و طبقه همکف 180 مترمربع بهای هر 
مترمربع 3/800/000 ریال کل بهای هر مترمربع 684/000/000 ریال ملک مورد نظر 
دارای انشعاب و برق گاز جمعا به مبلغ 30/000/000 پارکینگ و انباری ندارد قدمت بنا 
2 سال نوع درب و پنجره آلومینیوم که جمعا به مبلغ 1/032/715/000 ریال که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و مصون از اعتراض باقیمانده و به شرح 
فوق وصف اجمالی شده است. لذا مقرر گردیده ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 
1393/8/5 راس ساعت 9 الی 12 ظهر در محل دفتر اجرای احکام حقوقی با انجام مزایده 
عمومی و حضوری به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
پیشنهادی  مبلغ  درصد   10 شد.  خواهد  فروخته  نمایند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که 
المجلس توسط برنده مزایده به حساب سپرده واریز و فیش آن به دفتر  بایستی فی 
پرداخت  به  نسبت  مزایده  تاریخ  از  یکماه  گردد. خریدار می تواند حداکثر  تحویل  اجرا 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی اولیه با کسر هزینه های 
در  متقاضیان شرکت  تجدید می گردد.  مزایده  و  نفع صندوق دولت ضبط  به  مربوطه 
مزایده می توانند 5 روز قبل از موعد به این اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت بازدید 
ملک مذکور انجام پذیرد هزینه های مربوط به تشریفات و برگزاری این مزایده تماما بر 
عهده محکوم له می باشد.م الف:319 اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش خانمیرزا

اعالم مفقودی 
اسناد و مدارک دستگاه تراکتور چرخ زنجیری کوماتسو مدل D 65 E به شماره سریال 
41301 متعلق به شرکت هاماراگ که طبق سند شماره 3132 مورخ 64/7/30 به شرکت 

پلیه واگذار گردیده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ابالغ 

7/246 در پرونده کالسه 911353ح12 با توجه به وصول نظریه کارشناس مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی و به خوانده مجهول المکان 
نشر  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  می گردد  ابالغ  غیره  و  سپاهان  خودرو  تندر   شرکت 
و  نیکبخت  خیابان  در  واقع  اصفهان  حقوقی   12 شعبه  دفتر  به  مراجعه  با  آگهی 
 17428 م الف:  نمایند.  اعالم  کتبًا  دارند  اظهاری  چنانچه  کارشناس  نظریه   مالحظه 

شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ 

7/247 نظر به اینکه از سوی حسین مذنبی نسبت به دادنامه شماره 93/3/31-930409 
با توجه به مجهول المکان  در پرونده کالسه 890660ح12 تجدیدنظر خواهی گردید و 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اجرای  در  مراتب  هوایی  تجدیدنظر خوانده عزت  بودن 
تجدید  به  و  آگهی  و  درج  اصفهان  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی 
نظرخوانده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه و 
دریافت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن پاسخ کتبی خود را ارایه نماید.

م الف:17429 شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان 
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اجتماعی 

ولوو با رونمایی از خودروی کامال جدید و ب��اارزش خود، برند 
ولوو را از نو عرضه کرد. رونمایی از ایکس.س��ی90 یکی از مهم 
ترین وقایع تاریخچه کمپانی به حساب می آید.انتظارها به پایان 
رس��ید و ولوو از خودروی جدید خود یعنی XC90 رونمایی 
 SUV کرد. بدین ترتیب وعده ولوو مبنی بر ارائه یک خودروی
هفت سرنشین با طراحی خیره کننده، کیفیت برتر ، باالترین 
میزان امنیت و روش های انتقال نیروی جدید عملی می شود.

این خودروی کامال جدید که پلت ف��رم جدید و طراحی کامال 
جدیدی را از ولوو به نمایش می گ��ذارد، ترکیب بی نظیری از 
قدرت باال و مصرف س��وخت پایین ارائه می کن��د. ولوو در این 
مدل رویکرد جدی��د طراحی خود را به تصویر می کش��د و راه 
را برای مدل های هیجان انگیز آینده هم��وار می کند. طراحی 
برجس��ته تر جلو با چراغ های ط��ول روز T ش��کل، ظاهری 
متمایز و مصمم به XC90 بخشیده است. کاپوت کشیده تر با 
 شانه های برجس��ته تر جدید در می آمیزد و خط میانه یا همان

 »بلت الین «تغییر کرده و به زیبایی تا چراغ های خوش نقش 
 عقب ک��ه آن ها هم جدید هس��تند، پیش م��ی رود. همه این 

ویژگی های تازه در س��ری های 
جدی��د ب��ه کار گرفت��ه 

خواهند ش��د. برای هر 
چ��ه عضالنی ت��ر ب��ه 
 XC90 نظر رسیدن
از نم��ای نی��م رخ هم 
چرخ ه��ای متنوع��ی 

تا س��ایز 22 اینچ درنظر 
گرفت��ه ش��ده اند. از طرف 

و س��یاق س��وئدی دیگر ملزومات زندگی به س��بک 
مورد توجه ویژه ق��رار گرفته ان��د. کابین ج��ادار، نورپردازی 
سرگرم کننده و آس��ایش سرنش��ینان از این ملزومات است.

کابین این خ��ودرو ب��ا به روزتری��ن امکانات، فضای��ی گرم و 
 راحت برای سرنش��ینان فراهم می آورد. کمپانی این کابین را

 لوکس ترین کابین برند ت��ا به امروز می دان��د.در مورد منبع 
تامین نیرو بای��د گفت ب��رای XC90 پنج گزین��ه موتور در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت.عالوه بر موتورهای دیزلی و بنزینی 

یک موتور هیبریدی کامال 
هم در این لیس��ت به چش��م می خورد. جدید 

 Drive-E هیبریدی از یک موتور 2 لیتری، چهار سیلندر T8
)کم مص��رف( و ی��ک موت��ور الکتریک��ی 80 اس��ب بخاری 
تشکیل شده اس��ت. T8 در مجموع 400 اس��ب بخار قدرت 
و 640 نیوتن متر گش��تاور تولید می کند. هر ش��ارژ کامل به 
 XC90 این ام��کان را می دهد که در حال��ت کامال الکتریکی

 40 کیلومتر را طی کند در حالی که ذره ای آلودگی تولید نشود. 
این مدل اوایل سال 2015 / زمستان امسال به بازار می آید.

مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان اصفهان گفت: 
جشن عاطفه ها در س��ال 93 در روزهاي 16، 17 و 18 مهرماه 

جاري در 3 هزار و 730 پایگاه در سطح استان برگزار می شود.
مهدي مجلس آرا ابراز داش��ت: جش��ن عاطفه ها در س��ال 93 
همزمان با سراسر کشور با شعار »مهر در انتظار مهر« به مدت سه 

روز در استان اصفهان برگزار می شود. 
وي افزود: جشن عاطفه ها در روز چهارشنبه 16 مهرماه جاري 
در سطح مدارس، روز پنجشنبه 17 مهرماه در معابر شهري و روز 
جمعه 18 مهرماه جاري در پایگاه های نماز جمعه سراسر استان 

اصفهان برگزار می شود. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان اصفهان گفت: 
تعداد 3 هزار و 730 پایگاه در سطح استان براي جشن عاطفه ها 
پیش بینی ش��ده که شامل 2 هزار و 600 مدرس��ه، 200 پایگاه 

بسیج، 520 مسجد و 30 مرکز نیکوکاري است. 
مش�اركت بیش از 2 ه�زار نف�ر در اجراي جش�ن 

عاطفه ها
وي بیان داش��ت: تعداد 2 هزار و 900 نفر ه��م در بحث اجراي 
جش��ن عاطفه ها و جمع آوری وج��وه نقدي و کاال مش��ارکت 

می کنند. 
مجلس آرا گفت: بر اساس تدابیر صورت گرفته مقررشده، وجوه جمع آوری شده در 
مدارس براي دانش آموزان نیازمند همان مدرسه هزینه شده و در صورت عدم نیاز 

براي دانش آموزان مدارس محروم هزینه شود. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( استان افزود: درمجموع وجوه نقد و کاالهاي 
جمع آوری شده در پایگاه های بسیج، مساجد و مراکز نیکوکاري به صورت مستقیم 

توسط این اداره کل بین دانش آموزان تحت پوشش توزیع می شود. 
جمع آوری بیش از يك میلیارد تومان در جشن عاطفه ها در سال 92

وي با اشاره به اینکه در جشن عاطفه ها در س��ال 92 یک میلیارد و 275 میلیون 
تومان جمع آوری شد که 761 میلیون تومان آن وجوه نقد و تعهد و 514 میلیون 
تومان آن به صورت کاال بود، یادآور ش��د: 563 میلیون توم��ان از این کمک ها از 

مدارس جمع آوری شد. 
مجلس آرا افزود: درآمدهاي جمع آوری شده در جشن عاطفه ها در سال 92 نسبت 

به سال 91، رشد 150 درصدي داشت. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( استان یادآور شد: در شش ماهه نخست سال 
93 مبلغ 25 میلیارد و 400 میلیون تومان در سرفصل های مختلف ازجمله زکات، 

اطعام، صدقات در سطح استان جمع آوری شد. 
پوشش بیش از 12 هزار دانش آموز توسط كمیته امداد استان

وي گفت: 12 هزار و 831 دانش آموز و 4 هزار و 678 دانش��جو در اس��تان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( استان هستند که 206 نفر از آن هادانشجوي 

مقطع کارشناسي ارشد و 16نفر دانشجوي مقطع دکترا هستند. 
مجلس آرا بیان داشت: در سال تحصیلي 93- 92 مبلغ 4 میلیارد و 933 میلیون 
تومان از محل اعتبارات دولتي و مشارکت های مردمي اعم از کمک هزینه تحصیلي 

دانش آموزان و دانشجویان، برگزاري کالس های تقویتي، اردو هزینه شد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان با اشاره به اینکه 5 کانون فعال در 
شهرستان های سمیرم، نجف آباد، ش��هرضا، اصفهان و فریدن وجود دارد، افزود: 

در س��ال تحصیلي 93- 92 تعداد 10 هزار نفر از دانش آموزان و دانش��جویان از 
برنامه های اوقات فراغت بهره بردند. 

وي بیان داش��ت: هم اکنون تعداد 2 هزار و 867 مدیر، مع��اون و معلم در مدارس 
اس��تان و 100 رابط افتخاري از بین اساتید و مسئوالن دانش��گاهی در 25 واحد 
دانشگاهي استان، رابط افتخاري کمیته امداد براي حل مسائل و مشکالت دانش 

آموزان و دانشجویان تحت پوشش هستند. 
ارائه بیش از 39 هزار مش�اوره در مراكز راهنمايي و مشاوره كمیته 

امداد 
مجلس آرا افزود: در سال 92، تعداد 39 هزار و 100 نفر از خدمات مراکز راهنمایي و 
مشاوره کمیته امداد استفاده کردند که نسبت به سال 91، رشد 58 درصدي داشت. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان یادآور شد: در شش ماهه نخست 
سال 93، تعداد 78 واحد مسکن شهري در استان تکمیل یا خریداري شد و 552 

باب خانه نیز تعمیر و بازسازي کلي شد.
وي یادآور شد: درمجموع در شش ماهه نخست سال 93، مبلغ 2 میلیارد و 800 

میلیون تومان براي مسکن خانواده های تحت پوشش هزینه شد. 
مجلس آرا گفت: به منظور کاهش مهاجرت روستائیان به مناطق شهري، براي سال 
93 مقررشده که 15 میلیون تومان تس��هیالت، 2 میلیون تومان کمک بالعوض 
کمیته امداد و 10 میلیون تومان وام بالعوض از مجتمع اقتصادي امداد براي احداث 

خانه و یا تعمیرات اساسي تعلق گیرد. 
بیش از 181 هزار اصفهاني، تحت پوشش كمیته امداد هستند

 مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( استان یادآور ش��د: در حال حاضر تعداد 
96 هزار و 745 خانوار شامل 181 هزار و 974 نفر در استان تحت پوشش کمیته 

امداد قرار دارند که 59 درصد خانوارها مربوط به زنان سرپرست خانوار است. 
وي با اشاره به اینکه 70 درصد جمعیت تحت پوش��ش مؤنث و 30 درصد مذکر 
هستند، افزود: 38 درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد، روستایي و عشایر و 

62 درصد در مناطق شهري ساکن هستند 

مجلس آرا گف��ت: افراد به دالیلي همچون فوت سرپرس��ت، 
ط��الق و متارک��ه، ازکارافتادگ��ی سرپرس��ت، بیم��اري 
 سرپرس��ت و س��ایر دالیل تحت پوش��ش کمیته امداد قرار 

می گیرند. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان با اش��اره به 
اینکه تعداد 17 ه��زار و 754 دختر 20 تا 35 س��اله از افراد 
تحت پوشش این نهاد در شرف ازدواج هستند، تصریح کرد: 
به همسران این افراد، وام اش��تغال 30 میلیون توماني تعلق 

می گیرد. 
وجود 9 ه�زار نفر زن سرپرس�ت خان�وار داراي 

شرايط ازدواج مجدد 
وي با اش��اره به اینکه از سال گذش��ته در بحث فراهم کردن 
شرایط ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار ورود پیدا کردیم، 
گفت: تعداد 9 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد استان ش��رایط ازدواج مجدد را دارا هستند که 
جهیزیه و وام اشتغال 30 میلیون توماني هم به همسران آن ها 

تعلق می گیرد. 
مجلس آرا اف��زود: در س��ال 93، مبلغ 105 میلی��ارد تومان 

تسهیالت با سود 4 درصد براي استان اصفهان در نظر گرفته شده است.
ايجاد بیش از 3 هزار فرصت شغلي در شش ماهه نخست سال 93

مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( استان بیان داشت: در شش ماهه نخست 
سال 93، تعداد 3 هزار و 144 فرصت شغلي با اختصاص 24 میلیارد تومان از محل 

تسهیالت بانکي و صندوق امداد ایجاد شد. 
وي گفت: در سطح استان تعداد 62 هزار و 617 نفر بیمه شده بیمه پایه و 181 هزار 

نفر تحت پوشش بیمه تکمیلي امداد وجود دارند. 
مجلس آرا یادآور شد: در شش ماهه نخست سال 93، مبلغ 4 میلیارد و 300 میلیون 
تومان براي بیمه پایه و یک میلیارد و 200 میلیون تومان براي بیمه تکمیلي هزینه 

شده است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان گفت: در شش ماهه نخست سال 
93 و در راستاي بهبود تغذیه مادران باردار و کودکان زیر شش سال، براي تعداد 
2 هزار و 500 نفر، بسته های غذایي به مبلغ 400 میلیون تومان تهیه و توزیع شد. 
وي بیان داشت: در شش ماهه نخست س��ال 93 و به منظور ارتقاي شاخص های 
بهداش��تي، مبلغ 300 میلیون تومان براي احداث س��رویس بهداش��تي، حمام، 

غربالگري بیماری ها و آموزش های بهداشتي هزینه شد. 
حضور 47 هزار حامي در استان اصفهان

مجلس آرا یادآور شد: در حال حاضر جمعیت ایتام اس��تان اصفهان 8 هزار نفر و 
جمعیت حامیان ایتام هم 47 هزار نفر است. 

مدیرکل کمیت��ه امداد امام خمیني )ره( اس��تان گفت: س��رانه ماهان��ه واریزي 
 به حس��اب ایت��ام اس��تان از 93 ه��زار توم��ان ب��ه 124 ه��زار توم��ان افزایش

 یافته است. 
مجلس آرا بیان داش��ت: در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 93، مبل��غ 6 میلیارد و 
900 میلیون توم��ان در مجموع طرح ایت��ام اکرام  براي حمای��ت از ایتام و طرح 
 محس��نین براي حمایت از خانواره��اي داراي سرپرس��ت خانوار بیم��ار هزینه 

شده است.

این سنس��ور در صورت صدمه دیدن 
دوچرخه س��وار، قادر به کمک کردن 
به وی است.شرکت ICEdot »آیس 
دات« در آمریکا یک سنسور کوچک 
حسی متصل س��اخته اس��ت که در 
صورت تصادف دوچرخه سوار قادر به 
هشدار و درخواس��ت کمک است.این 
سنسور به صورت مخفی بر روی کاله 
دوچرخه سوار قرار می گیرد و وضعیت دوچرخه سوار و شرایط وی را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهد و از طریق یک نرم افزار اختصاصی و بلوتوث به 
گوشی هوشمند متصل می شود.این سنسور در صورت صدمه دیدن دوچرخه 
سوار، قادر به کمک کردن به وی است؛ در واقع با دانستن اطالعات در مورد 
افرادی که به کاربر نزدیک هستند مانند خانواده و اقوام یا دوستان، می تواند 
حادثه را به آنها خبر دهد و کمک بخواهد.این سنسور دارای برد 20 تا 30 
ساعت است و چهار ساعت شارژ کامل دارد؛ در مقابل آب نیز حداکثر تا 30 

دقیقه مقاوم است.ICEdot به قیمت 149 دالر به فروش می رسد.

از دست دادن احساس بویایی یکی از دقیق ترین 
نش��انه های از دس��ت دادن س��المتی اس��ت. 
احتمال م��رگ افراد س��المندی ک��ه بویایی 
ضعیفی دارند 4 برابر س��المندان دیگر اس��ت.

از دس��ت دادن حس بویای��ی می تواند منادی 
بدخبر از دس��ت رفتن سالمت انس��ان باشد.

به گزارش دیل��ی تلگراف، این تحقیق نش��ان 
می ده��د احتم��ال این ک��ه افراد س��المندتر 

 با ح��س ضعی��ف بویایی ط��ی 5 س��ال آین��ده بمیرند، 
4 برابر بیش��تر از کس��انی اس��ت که هنوز می توانند بوها 
را ب��ه درس��تی تش��خیص دهن��د.در ای��ن تحقی��ق که 
توس��ط گروه��ی از پژوهش��گران دانش��گاه ش��یکاگو 
 انج��ام ش��ده، در س��ال های 2005 / 1384 ت��ا

 2006 / 1385، سه هزار نفر در سنین بین 57 تا 85 سال 
برای آزمایش حس بویایی ارزیابی ش��دند.در این آزمایش 
5 رایحه اس��تفاده ش��د که به ترتیب س��ختی تشخیص 
توس��ط حس بویای��ی عبارتن��د از نعناع بیابان��ی، ماهی، 

پرتق��ال، گل رز و چرم. اعضای گروه 
در ارزیاب��ی دوم خود در س��ال های 
1389/2010 ت��ا 1390/2011، 
ش��رکت کنندگانی را که هنوز زنده 
 بودن��د بررس��ی کردن��د. در ط��ول

 5 سال فاصله زمانی دو ارزیابی، 430 
نفر از 3005 نفر )یعنی 12.5 درصد( 
جان خود را از دس��ت دادند. بیشتر 
از یک س��وم )39 درصد( ش��رکت کنندگانی که در اولین 
آزمایش بویایی شکست خورده بودند، قبل از پژوهش دوم 
مرده بودند که در مقایس��ه با 19 درصد جان باختگان در 
میان کس��انی که در ارزیابی اول بویایی متوسط داشتند و 
تنها 10 درصد از انهایی که حس سالم بویایی داشتند، عدد 

قابل مالحظه ای است.
این پژوهش نشان می دهد که در مقایسه با مشکل بویایی، 
تنها تخریب ش��دید کبد پیش بینی کننده قوی تری برای 

مرگ بود.

سنسوری برای كمك به 
دوچرخه سوار حادثه ديده

بويايی تان ضعیف شده؟
خطر مرگ را جدی بگیريد

سردرد و میگرن از آن دست مشکالتی هستند که 
زندگی را مختل و فرد را دچار مش��کالت اساس��ی 
می کند. اگر ش��ما اغلب دچار س��ردرد می شوید یا 
میگرن دارید و از عوارض برخی از داورها می ترسید 
باید بدانید که خوش��بختانه روش ه��ای جایگزین 

مناسبی برای حل مشکالت وجود دارد.
روغ�ن گیاه�ی نعنا: تس�کین ه�ر نوع 

سردردی
یکی از روغن های مع��روف برای تس��کین هر نوع 
سردردی روغن نعنا است. برای پیشگیری از سردرد 
می توانید روغن نعنا را با روغن لیموترش اس��تفاده 
کنید. برای تسکین هر چه سریع تر سردرد می توانید 
به آن روغن گیاهی اسطوخودوس نیز اضافه کنید. 
برای تسکین و پیشگیری از س��ردرد دو قطره از هر 
کدام از روغن های اش��اره ش��ده )روغن نعنا، روغن 
لیموترش و روغن اسطوخودوس( را با هم مخلوط 
کنید و یک قاش��ق غذاخوری روغن بادام یا روغن 
زیتون نیز به آن بیفزایید. س��پس این روغن را روی 

شقیقه ها و پشت گردنتان بمالید و ماساژ دهید.
گل راعی و گل ساعتی موثرند  

زمانی که سردرد شما از استرس، فشارهای روحی و 
یا افسردگی ناشی می شود به سراغ گل راعی و گل 
ساعتی بروید. این گیاهان برای تسکین سردردهای 
ناشی از استرس یا افس��ردگی موثر عمل می کنند. 
کپسول های این گیاهان در داروخانه و عطاری ها به 
فروش می رسد. به مدت 20 روز و هر روز دو عدد از 

این کپسول ها را میل کنید.
كافئین تا چه حد موثر است؟  

باید بدانید زمانی که سردرد ش��ما ناشی از میگرن 
)سردردی که نیمه ی سر احساس می شود و اغلب 
مانند قل��ب حالت ضربانی دارد(، اس��ترس باش��د 
نوشیدن تنها یک فنجان قهوه به خودی خود دردی 
را دوا نمی کند. نتایج مطالعات گوناگون نشان داده 
است قهوه به تنهایی تأثیر جزیی در درمان سردرد 
دارد اما این نوشیدنی می تواند تأثیر داروهای قدیمی 

مثل آسپرین و ایبوپروفن را بیشتر کند.

 تاكید چندباره وزارت بهداشت
 بر توقف استفاده از خمیرمرغ

مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو گفت: خمیر مرغ باید در یک زمان بندی مشخص و در یک 
پروسه بهداشتی تولید و استفاده ش��ود.دکتر سیدهدایت حسینی با 
بیان اینکه زمانبندی مش��خصی را با صنعت غذا در مورد بهداش��تی 
کردن خمیر مرغ هماهنگ کرده ایم، گفت: طبق اقدامات انجام شده، 
خمیر مرغ باید در یک زمان بندی مشخص و در یک پروسه بهداشتی 
تولید و استفاده شود تا رسیدن آن زمان درخواست کردیم که تولید و 
استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس متوقف شود.حسینی در 
پاسخ به اینکه مدت زمان مشخص ش��ده با صنعت در مورد بهداشتی 
کردن تولید و استفاده از خمیر مرغ چه قدر  است؟  گفت: مدت زمان آن 
به برنامه ها و زمانبندی های ما با صنعت و میزان صحه گذاری و نظارت 
بهداشتی مورد نظر سازمان غذا و دارو توسط صنعت غذا بستگی دارد.

وی ادامه داد: در واقع بستگی به این دارد که چه قدر مسیر و روشی که 
در تولید و استفاده از خمیرمرغ مد نظر سازمان غذا و دارو است، انجام 
شود.وی در مورد گفته صنعت غذایی مبنی بر امکان پذیر نبودن حذف 
خمیر مرغ تصریح کرد: س��ازمان غذا و دارو به بهداشتی شدن تولید و 
استفاده خمیر مرغ معتقد است و این خمیر باید بهداشتی شود تا بعد 
از انجام صحه گذاری ها و نظارت های سازمان تصمیم نهایی را درمورد 
آن بگیریم.حس��ینی در پایان درباره عوارض استفاده از خمیر مرغ در 
فرآورده های پروتئینی نظیر سوسیس و کالباس گفت: قطعا با نظارت 
بهداشتی که روی خمیر مرغ انجام می شود این خمیر بدون مشکل و 

عوارض بهداشتی خواهد بود.

بیماری های مدرسه را بشناسیم
یک متخصص بیماری های عفونی آنژین گلو را مهم ترین بیماری شایع 

در مدارس همزمان با آغاز فصل پاییز دانست.
دکتر بابک صیاداظهار کرد: در فصل بازگشایی مدارس و با آغاز فصل 
سرما از آنجاکه تعداد زیادی دانش آموز با هم یک جا جمع می شوند، 

امکان شیوع بیماری های ویروسی و باکتریال بیشتر می شود.
وی انواع گلودرد و آنژین گلو را مهم ترین بیماری شایع در مدرسه خواند 
و ادامه داد: آنژین های گلو به دو نوع اصلی ویروسی و باکتریال تقسیم 

می شوند که نوع باکتریایی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این پزشک متخصص افزود: آنژین گلوی باکتریایی که عمدتا با آنژین 
چرکی شناخته می شود، با گلودرد شدید یا تب همراه است و در صورتی 
که درمان آنتی بیوتیکی مناسبی برای آن نباشد، می تواند منجر به تب 
روماتیسمی )روماتسیم قلبی( شود و در آینده مشکالت دریچه قلب 

را ایجاد کند. این بیماری در سن 5 تا 15 سال شیوع بیشتری دارد.
وی با تاکید بر اینکه آنژین چرکی نیز مانند سایر بیماری های تنفسی از 
طریق ذرات تنفسی سرفه و عطسه به دیگران منتقل می شود، تصریح 
کرد: ازآنجاکه در محیط مدرسه تعداد زیادی دانش آموز با هم یک جا 
تجمع دارند، این بیماری به راحتی می تواند بین دانش آموزان حساس 
منتقل ش��ود.صیاد گلودردهای ویروسی و انواع س��رماخوردگی ها را 
از دیگر بیماری های فصل بازگش��ایی مدارس عنوان و خاطرنش��ان 
کرد: بعد از مهر ماه نیز ش��اهد ش��یوع آنفلونزاهای فصلی در مدارس 
 هستیم که اولین نشانه اپیدمی آن غیبت تعداد زیادی از دانش آموزان

 است.
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اقتضای طبیعت
ش��خصی عقرب��ی را دید ک��ه در آب ب��رای نج��ات خویش 
دس��ت و پ��ا میزند .آن ش��خص به قص��د کمک دس��تش را 
 به طرف عق��رب دراز کرد اما عق��رب تالش کرد تا نیش��ش

 بزند !
 با این وجود مرد هنوز تالش می کرد تا عقرب را از آب بیرون 

بیاورد اما عقرب دوباره سعی کرد او را نیش بزند !
 مردی در آن نزدیکی به او گفت : چرا از نجات عقربی که مدام 

نیش می زند دست نمی کشی ؟!
 آن مرد گفت : عقرب ب��ه اقتضای طبیعتش نی��ش می زند. 
طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن ...

 چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت 
این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم ؟!

 هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش همیشه خوب باش حتی 
اگر اطرافیانت نیشت بزنند .

 ماجرای جالب و پند آموز
 كیسه شن

مردی با دوچرخه به خط مرزی می رس��د.او دو کیسه بزرگ 
همراه خود دارد.مامور مرزی می پرس��د : » در کیس��ه ها چه 

داری؟«. او می گوید »شن«
 مامور او را از دوچرخه پیاده می کند و چون به او مشکوک بود 
، یک شبانه روز او را بازداش��ت می کند ، ولی پس از بازرسی 
فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمی یابد.بنابراین به او اجازه 

عبور می دهد.
هفته بعد دوباره س��ر و کله همان ش��خص پیدا می ش��ود و 
مشکوک بودن و بقیه ماجرا...این موضوع به مدت سه سال هر 
هفته یک بار تکرار می شود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده 
نمی شود.یک روز آن مامور در شهر او را می بیند و پس از سالم 
و احوال پرسی ، به او می گوید : من هنوز هم به تو مشکوکم و 
می دانم که در کار قاچاق بودی ، راستش را بگو چه چیزی را از 

مرز رد می کردی؟ قاچاقچی می گوید : دوچرخه!
بعض�ی وق�ت ه�ا موضوع�ات فرعی م�ا را ب�ه كلی از 

موضوعات اصلی غافل می كند.
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رونمايی از ارزشمندترين خودروی ولوو 
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برگزاري جشن عاطفه ها در بیش از 3 هزار پايگاه در استان 
۵9 درصد خانوارهاي تحت پوشش، مربوط به زنان سرپرست خانوار است
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