
دست 6 میلیون ثروتمند درجیب فقرا
»سیندرالهای« 
 عرصه
 کسب  و کار 

3 میلیون نفر دیگر هم بسته غذایی می گیرند
 مرگ ساالنه 3000 ایرانی 

به دلیل بالیای طبیعی 3
 تور گردشگران به اصفهان 

کنسل نشده است  5
 گزینه هایی برای تیم امیدی

6 که ناامیدمان کرد

 همکاری ذوب آهن با 
سرمایه گذاران تونسی 

 »سرداِر فاتح«ناجی عراق
 از چنگال تروریست ها

  ۱۱ میلیون دختر و پسر 
در انتظار باز شدن بخت

 پیگیری استانداری برای توزیع 
زمین  بین ایثارگران  

 زائران برای سفر به عتبات حتما
 در کاروان ها ثبت نام کنند

 کسر حقوق از کارمندان بدحجاب
 تا الزام  جمع آوری ماهواره

تحویل کلید مسکن مهر به 2500 
چهارمحالی تا پایان امسال

 رکورد جدید تولید آهن اسفنجی 
در فوالد مبارکه ثبت شد
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بهره برداری از 220 طرح 
اقتصاد مقاومتی در استان 

با شرایط گذشته باید ۱۵ سال برای 
تکمیل نقش جهان صبر می کردیم

 با ایجاد  اشتغال برای  ۴00 نفر صورت گرفت 

واردات انواع میوه و پرتقال ممنوع است

مدیرکل ورزش و جوانان استان در نشست خبري عنوان کرد 
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     مديركل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت : كل بودجه 
س��ال گذش��ته ما ۲۰۰ ميليون تومان بود و امس��ال ق��رار بود 
حتي ۳۰ درص��د از اين مبلغ نيز كمتر ش��ود بنابراين ما آمديم 
راهكارهايي را براي درآمدزايي هيئت ها در نظر گرفتيم كه وقتي 
عملياتي شد اطالع رساني مي شود. دكتر محمد سلطان حسيني 
در نشست خبري با رسانه ها كه  ديروز در تاالر افتخارات اداره كل 

ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد اظهار داشت: برخي 
ابراز گاليه مي كردند كه چرا نشس��ت خبري برگزار نمي شود. 
قبول كنيد كه چند ماه��ي بايد خودم را در بدن��ه ورزش پيدا 
مي كردم تا صحبت هايم احساسي نباشد و كارشناسي شده اظهار 
نظر كنم. وي افزود: زماني كه اين پس��ت را تحويل گرفتم كليه 

حساب هاي اداره كل مسدود بود و حتي از هزينه...

تولید طال در استان
 افزایش یافت

     كارشناس مسئول فلزات گران بهاي اداره كل استاندارد استان 
اصفهان گفت: ب��ا راه اندازي ۴۰ واحد كارگاهي طال در اس��تان 

امسال توليد اين فلز گران بها ۵۷۱ كيلوگرم افزايش يافت.
فرحناز رجالی وجود ذخاير مناسب طال و طالكاري در اصفهان 
را سبب افزايش واحدهاي توليد طال در استان اصفهان دانست و 
اظهار داشت: سهم توليد، عرضه و جابجايي طال و زيورآالت در 
استان حدود ۲۰ تن است. وی افزود: هم اكنون يک هزار و ۴۲۰ 
واحد توليد طال در استان اصفهان كد شناسايي دريافت كرده اند. 
كارشناس مسئول فلزات گران بهاي اداره كل استاندارد استان 

اصفهان تأكيد كرد: امسال نيز دريافت نشان...
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت   دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط  واگذار نماید.

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( محل تامین اعتبار موضوع مناقصهشماره مناقصه 

2/657/490/790133/000/000جاریخط انتقال فاضالب کوی قدس ) مجاور کوه سفید ( 93-3-3۱0

3/630/672/202169/000/000جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه یک اصفهان93-3-3۱۱

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:30 روز شنبه مورخ ۱393/08/۱7 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ ۱393/08/۱8

دریافت اسناد :سایت اینترنتی                      
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان   

                                      www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
 شماره تلفن :۵-  36680030-03۱داخلی )33۵(

»آگهی تجدید مناقصه «
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره ۴/6۰8 مورخ 9۳/۰۷/۰۱ در نظر دارد نسبت به -۱ خريد ، حمل ، پخش و كوبيدن آسفالت )۱۲-۰و۰-۱9(

به صورت دستی از قرار هر تن ، ۲- خريد ، حمل ، پخش و كوبيدن آسفالت )۱۲-۰ و ۱9-۰(  با فينيشر از قرار هر تن ، -۳ پخش مصالح اساس ) بيس ( 
بصورت دستی از قرار هر متر مكعب ) مصالح با كار فرما ( ، -۴ زير سازی و تخريب طبق فهرست بهاء ، راه و باند سال ۱۳9۳ بر اساس نقشه و مشخصات 

فنی پيوست با اعتباری بالغ بر ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از محل اعتبارات عمرانی خود به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
۱ ( شركت كنندگان  بايد رعايت منع مداخله كار مندان دولت را بنمايند. 

۲( پيشنهاد دهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری واحد عمران مراجعه و پس از واريز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب سيبا 
۰۱۰۷۰۳۰۷۴۷۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه فالورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات اقدام نمايند.

۳( پيشنهاد دهندگان بايد جهت شركت در مناقصه معادل ۵% كل اعتبار بصورت وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه 
فالورجان واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكی ضميمه پيشنهاد خودنمايند.

۴( پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 9۳/۰8/۲۱ در سه پاكت الف و ب و ج الک و مهر شده 
: پاكت الف محتوی ضمانت نامه پيمانكار و فيش واريزی ، پاكت ب محتوی برگ مناقصه ، نقش��ه و مشخصات ، اساسنامه شركت و آخرين تغييرات ، 
گواهينامه صالحيت پيمانكاری و پاكت ج محتوی برگ پيشنهادقيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاء مجاز شركت ) طبق آخرين 

تغييرات اساسنامه شركت ( و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد و همه پاكت ها را الک و مهر نموده و به واحد حراست شهرداری تحويل نمايند.
۵( پيشنهادات رسيده در ساعت ۱۲ بعد از ظهر روز پنج ش��نبه مورخه 9۳/۰8/۲۲ با حضور كليه اعضاء كميسيون عالی معامالت در محل شهرداری 

قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد
 6(  جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائيد.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

نوبت   اول



اخبار کوتاهيادداشت

 بازديد از تأسیسات هسته ای 
نطنز و فردو

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس تیم 
مذاکره کننده هسللته ای جمهوری اسللامی ایران به همراه 
اعضای تیللم هسللته ای کشللورمان روز دوشللنبه در بازدید 
از تأسیسللات هسللته ای نطنز و فردو از تاش های ارزشمند 
دانشمندان هسته ای کشللورمان و کلیه دسللت اندرکاران و 

نیروی انسانی شاغل در این حوزه تشکر و قدردانی کردند.
ظریف در بازدید از دستاوردهای هسته ای جمهوری اسامی 
ایران ضمللن ادای احترام به شللهدای گرانقدر هسللته ای بر 
استمرار فعالیت های صلح آمیز کشللورمان در بهره برداری از 
دانش اتمی تأکید کرد.وزیر امور خارجه و اعضای تیم هسته ای 
کشورمان طی این بازدید در جریان روند فعالیت های فنآوری 

هسته ای کشورمان قرار گرفتند.

 هدف رسانه های بیگانه خدشه 
به امنیت کشور بود

معاون سیاسللی، امنیتی اسللتاندار اصفهان گفت: چگونگی 
استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را بدانیم و فکر 
فیلتر شدن آن را از مغز ها خارج کنیم و آموزش خانواده ها از 
فضای مجازی باید جدی گرفته شود.رسول یاحی با تأکید بر 
اینکه امروز در شللبکه اجتماعی واتس  آپ روزانه 43 میلیارد 
پیامک رد و بدل می شود، تصریح کرد: فضای بسیار خطرناکی 
است، درعین حال نیز فضای مطلوبی است که باید به درستی 
از آن استفاده شللود.وی با تأکید بر اینکه رسللانه های بیگانه 
پرماجرایی که هفته گذشللته با عنوان اسید پاشی انجام شد، 
چند هدف را دنبال می کردند، افللزود: در ابتدا با این ماجرا به 
دنبال خدشه به امنیت ما بوده اند و خدشه به بسیج و نیرو های 

حزب اهلل یکی دیگر از اهداف این جریان بوده است.
وی با اشللاره به اینکه حوادث اسید پاشللی در تمللام دنیا رخ 
می دهد، اما در حال حاضر اسید پاشی را بهانه کرده اند، ادامه 
داد: ما باید تجهیز شویم تا با تمام توان از نظام و انقاب دفاع 

کنیم.

مسائل مرزي میان ايران و پاکستان 
جدي نیست

 قائم مقام وزارت کشللور پاکسللتان روابط میان کشورش با 
جمهوری اسللامی ایران را روابطی بسللیار خوب، دوستانه و 
صمیمی توصیف کرد و گفت: مسللایل مللرزی اخیر چندان 

جدی نیست و به راحتی قابل حل و فصل است.
 شاهد خان عصر دوشللنبه و بعد از دیدار با ابراهیم رحیم پور 
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران در اسام آباد اظهار داشللت: سخت تاش می کنیم که 
روابط دو کشللور بیش از پیش تقویت شود و امیدواریم آینده 
روابط دو کشور و دو ملت دوست و همسایه، بهتر و دوستانه تر 

از هر زمان دیگر در گذشته شود.
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کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید به اینکه مرزهای غربی کشور 2
در امنیت کامل هسللتند,از برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش خبر داد و گفت: ان شاءاهلل 
رزمایش نیروی زمینی تا قبل از زمستان برگزار می شود و برگزاری رزمایش پهبادی نیز جزوی 

از برنامه های این رزمایش محسوب می شود.
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شللاید ژنرال بازنشسللته آمریکایی تصور نمی کرد با تمام 
تجهیزات تحللت اختیارش در ائتاف ضدداعش در سللایه 
سللرداری قرار بگیرد که با چند همراه خود شهرهای عراق 
را یکی یکی پشت سر گذاشته و رهبری نیروهای عراقی در 

پیروزی بر داعش را بر عهده بگیرد.
شللهریورماه سللال جاری بود که در پایان نشسللت ناتو در 
انگلیس از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعام شد 
که ائتافی متشکل از 10 عضو ناتو یعنی آمریکا، انگلیس، 
فرانسلله، آلمان، کانادا، اسللترالیا، ترکیه، ایتالیا، لهستان و 

دانمارک برای مقابله با داعش تشکیل شده است.
این ائتاف بنا بر گفته جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده 
باید طرح خود را بللرای کمک به دولت عللراق در مقابله با 

داعش ظرف 2 هفته نهایی می کرد.
عراق که در شللرایط سللخت امنیتللی گرفتار آمللده بود و 
تروریست های تکفیری داعش می رفتند تا مناطق کردنشین 
و نقاط اسللتراتژیک مناطق سنی نشللین را به تصرف خود 
درآورند و پس ازآن مرحله آخر نقشلله خود در عراق، یعنی 
تصرف بغداد و تشکیل »دارالخافه« در بغداد را همان طور 

که رهبر این گروه تروریستی عنوان کرده بود، اعام کنند.
اولین برنامه ائتللاف حمات هوایللی از طریق جنگنده ها 
و هواپیماهای بدون سرنشللین به مناطللق نزدیک اربیل و 
همچنین نقاط استراتژیک تحت تصرف داعش در مناطق 
سنی نشین مانند سد موصل بود که در مورد اول تا حدودی 
توانست مانع پیشروی سریع داعش و تصرف اقلیم شود و در 
پی آن نیروهای پیش مرگ توانستند خود را بازسازی کرده 

و به مقابله با داعش برخیزند.
اما زمانی نگذشت که مشخص شد این ائتاف یا توان مقابله 
و از بین بردن تروریست ها را ندارد و یا تمایلی به ریشه کنی 

آن ها نیست.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است: اول آنکه گروه های 
شللبه نظامی و پارتیزانی همچون داعش که سال ها تجربه 
جنگ  های چریکی در افغانستان، لیبی، سللوریه و عراق را 
دارا هسللتند با چند حمله هوایی از بیللن نمی روند و خود 
را به سرعت با شللرایط جدید هماهنگ می کنند که نمونه 
آن زیرزمینی شدن این تشکیات و اسللتفاده از نیروهای 
غیرنظامی به عنوان سپر انسانی و همچنین تغییر چهره به 

لباس کردها و شبه نظامیان عراقی بوده است.
دوم آنکلله آمریکا و غللرب از حضور گروه های تروریسللتی 
در کشللورهای خاورمیانلله مخالللف و غیرهمسللو با خود 
چندان ناراضی نبوده و آن را در راستای دکترین منطقه ای 
»هرج ومرج سللازنده« یللا »بحران مدیریت شللده« دنبال 
می کنند. بحرانی کلله دولت های مرکزی را طی سللالیان 
متمادی همچون افغانسللتان ضعیف و بی اثللر در منطقه 

می کند.
شللاید در چارچللوب همین دو رویکللرد بود کلله مقامات 
آمریکایی پس از مدتی اعام کردند که از بین بردن داعش 
به زودی میسر نمی شود و شاید سال ها زمان ببرد و مقامات 
کشورهای دیگر ازجمله »لوران فابیوس« اعام کردند که 
تاش ما بر این است که عراقی ها به تدریج خودشان تحت 

حمایت دولت فراگیر عراق به مبارزه با داعش بپردازند.

اما جمهوری اسامی ایران اعام کرد که مبارزه با تروریسم 
را مدت ها قبل از تشکیل ائتاف به اصطاح مقابله با داعش 
در منطقه آغاز کللرده و این مبارزه را بللا همکاری ملت ها و 

دولت های سوریه و عراق دنبال می کند.
همکاری که در سوریه اگرچه چندان آشکار و رسانه ای دنبال 
نشد، اما در عوض در عراق به صورتی کاماً نمایان دنبال شد.

 تا آنجا که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در نشستی 
خبری با وزیر خارجه کشورمان به صراحت از کمک نظامی 
ایران برای مقابله با داعش سخن گفته و اعام کرد »ایران 

اولیللن کشللوری بللود که 
بافاصله به کمللک ما آمده 
بود«؛ و اگر نبود کمک های 
ایران، اقلیم وضعیت سختی 

داشت.
این وضعیت در بخش های 
ازجمللله  عللراق  دیگللر 
اسللتان های سنی نشللین و 
بغللداد و کربللا و نجف نیز 

مشهود بود.
دسللت بلنللد جمهللوری 
اسللامی ایللران در ایللن 
بخش یعنی نیللروی قدس 
سللپاه پاسللداران با کمک 
مستشللاری و تسلللیحاتی 
خود توانسللت در ابتدا مانع 

فروپاشی کیان کشور عراق شده و در مراحل بعدی شهرها و 
نقاط مورد تصرف تروریست ها را با کمک عراقی ها یکی یکی 

از محاصره درآورده و آزاد کنند.
 شهریورماه بود که پیشللمرگه کرد به همراه ارتش عراق و 
کمک داوطلبان مردمی و تحت رهبری قاسم سلیمانی وارد 
شهر شیعه نشین »آمرلی« در استان صاح الدین شده و این 
منطقه را پس از 80 روز محاصره از سللوی تروریست های 

داعش آزاد کردند.
پیروزی که نقطه عطفی در تحوالت میدانی عراق طی چند 
ماه گذشته بود و آغاز آزادسازی تدریجی مناطق اشغال شده 

توسط تروریست ها شد.
از آمرلللی بود کلله نقش سللپاه قدس و به خصوص قاسللم 
سلیمانی برای مردم منطقه و دنیا مشخص و واضح شد. آن 
زمان که گزارشگران رسانه های غربی و عربی همچون رویترز 
و العربیه در گزارش های خود در خصوص شهرهای آزادشده 
اذعان کردند کلله بدون حضللور ایرانی ها ایللن پیروزی ها 

امکان پذیر نبود.
موضوع از این هم فراتر رفته و یکللی از فرماندهان میدانی 
به رویترز اعام کرد که بخشی از عملیات از سوی ایرانی ها 
انجام گرفت و آن ها تسلللیحات ما را تأمین و برای عملیات 
برنامه ریللزی کردند و نیروهللای امنیتی و ارتللش عراق را 

آموزش دادند.
به موازات خبر پیروزی بزرگ ارتش و پیشللمرگه عراق بود 
که عکس های سردار قاسم سلیمانی در آمرلی منتشر شد. 
عکس هایی که در ابتدا تصور می شللد نباید منتشر می شد 
اما به تدریج با افزایللش آن ها و نیز انتخابی کلله در زمان و 
مکان عکس ها و همچنین افرادی که با سردار فاتح عکس 
می گرفتند مشخص شللد که حاوی پیام های منطقه ای و 

بین المللی است.
قاسللم سلللیمانی از شللمال عراق تا مرکز آن و هرکجا که 
درگیری و جنگی بود و پیروزی حاصل می شد حضور داشت 
و نیروهای عراقی حضور وی و نیروهایش را عامل پیروزی 

خود می دانستند.
این عملیات رسللانه ای، موازی با عملیات زمینی »سللردار 
فاتح« نیروی قدس سللپاه آن قدر مؤثر افتاد که امروز همه 
منطقه و دنیا او را به عنوان ناجی عراق از چنگال تروریست ها 
می شناسند و آمریکایی ها نیز تحت فشار این موج رسانه ای- 
میدانی، لب به اعتراف گشوده و اذعان کردند که نقش ایران 

در عراق سازنده است.
ژنرال »جان آلللن« که فرماندهی ائتاف ضللد داعش را بر 
عهده دارد و سال ها سابقه حضور در عراق و افغانستان را در 
کارنامه خود به ثبت رسانده است، مدتی پیش در گفت وگو 
با شبکه خبری »سللی ان ان« اعام کرد که نقش ایران در 
مبارزه با داعش را به رسمیت شناخته و ایران می تواند نقشی 

سازنده داشته باشد.
امللروز بللا صراحللت می تللوان گفت کلله سللخنان مقام 
معظم رهبللری به درسللتی جامه عمللل به خللود گرفته 
کلله فرمودند:»ائتاف ضدداعللش پوچ و توخالی اسللت و 
آن هللا در قضیلله سللوریه هللم هیچ غلطللی نتوانسللتند 
 بکننللد و در مللورد عراق هللم وضعیللت بلله همین گونه

 است.«
جمهوری اسامی ایران بنا بر احساس تکلیف و همچنین 
آینده نگری وارد میدان مبارزه با تروریسللم در همسایگی 
خود شد تا ضمن حمایت از همسایه خود و اماکن متبرکه، 
امنیت ملی خود را نیز ورای مرزها تأمین کند و سردار قاسم 
سلیمانی مدیریت این موضوع را بر عهده گرفت که با حداقل 
امکانات به نسللبت ائتاف 40 کشللوری با  میلیاردها دالر 
سرمایه و تسلیحات موفق ظاهر شد و امروز شاهد عکس های 
مختلف این سردار نشان دار در مناطق مختلف عراق از آمرلی 
گرفته تا کردستان عراق و صاح الدین، جرف الصخر و سامرا 

و بغداد و کربا و نجف باشیم.

نگاهی به دستاوردهای ائتالف  پوشالی غربی

»سرداِرفاتح«ناجیعراقازچنگالتروریستها

مرزهایغربیدرامنیتکامل

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری:

 راهپیمايی امربه معروف 
دربام ايران  برگزار می شود

فرمانللده سللپاه حضللرت قمللر بنی هاشللم )ع( چهارمحللال 
و بختیللاری گفللت: روز جمعلله نهللم آبللان مللاه راهپیمایللی 
امربه معللروف بعللد از اقاملله نمللاز جمعلله همزمللان با سراسللر 
 کشللور در شهرسللتان های چهارمحللال و بختیللاری برگللزار

 می شود.
 سردار رضا محمدسلیمانی در همایش امربه معروف و نهی از منکر 
اظهار کرد: ما همه مدیون کربا، عاشللورا و محرم هسللتیم هرچه 
داریم از عاشورا داریم و انقاب و راه و رسللم ما برگرفته از محرم و 

عاشوراست.
وی افزود: این سللرمایه بزرگی است که به برکت امام خمینی )ره( 
در اختیار ما گذاشته شده اسللت و باید از این توفیقی که نصیب ما 

شده استفاده کنیم.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشللم )ع( چهارمحال و بختیاری 
گفت: برنامه ای که دشمن در پیش گرفته است این است تا منکرات 
را در جامعه عادی سللازی کند به همین دلیل از سللنین کم افراد 

استفاده کرده است.
محمدسلللیمانی تصریح کرد: آنچه در این میان مهم است عنصر 
زمان و مکان اسللت و هللر عملی بایللد در زمان خود انجام شللود 
و متناسللب بازمان تصمیم گیری کنیم تا عادی سللازی دشللمن 
رواج نیابد.وی افللزود: در حال حاضر فریضلله امربه معروف و نهی 
از منکللر رنللگ محجوریت به خللود گرفته اسللت، چراکلله هنوز 
شللعارها به شعور تبدیل نشللده است.فرمانده سللپاه حضرت قمر 
بنی هاشللم )ع( چهارمحال و بختیللاری گفت: تمامللی افراد باید 
با سللتاد احیا امربه معللروف و نهللی از منکر در راسللتای نظارت، 
هدایت و کنترل باید هم افزایی داشته باشیم و این وظیفه ای است 
که بللر دوش متولیان امربه معللروف و نهی از منکر گذاشته شللده 
 اسللت و بایللد از محللات و مناطللق مختلللف شللهرها شللروع

 کرد.
محمد سلیمانی خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور دستورالعمل 
حمایت از آمران به معروف را صادر کرده و این قانون در مجلس در 

دست تأیید و امضا است.
محمد سلللیمانی ادامه داد: در این مراسللم دبیران امربه معروف و 
 نهی از منکر گزارشللی از عملکرد خللود را برای نمازگللزاران ارائه 

می دهند.

معاون تهذیب حوزه های علمیه کشور گفت: حادثه کربا 
چنان حرارتی در دل های مردم پدید آورده که در پی آن 
فرهنگ غنی قیام امام حسین)ع( در کربا هرگز زنگار 

فراموشی به خود نخواهد دید.
حجت االسام محمد همتیان در همایش بزرگ لبیک یا 
حسین)ع( در محل آستان مقدس امامزادگان دو معصوم 
شللهرکرد اظهار کرد: حادثه کربا اتفاقی ساده همانند 
برخی حوادث عادی در گوشلله و کنار جهان نبود بلکه 

حادثه ای ریشه دار و اصیل است.

وی افزود: اهمیت این رخداد به اندازه ای بود که خداوند 
متعال از سالیان بسللیار دور وعده چنین حادثه ای را به 
انبیاء و اولیایش داده بود و بارهللا بر این حادثه غم انگیز 

اشک ریخته بودند.
همتیان بابیان اینکه قهرمانان حماسلله کربا جزء افراد 
برگزیده خللدا بودند، گفت: در رخللداد کربا آرمان ها و 
برنامه های دقیقی نهادینه شده بود که بعد از سپری شدن 

بیش از هزار سال هنوز در دل مردم ریشه دارد.
معاون تهذیب حوزه های علمیه کشور تبیین ارزش های 

واقعی قیام کربللا را یکللی از اهداف برگللزاری چنین 
همایشی در سراسر کشور برشمرد و عنوان کرد: فرهنگ 
عاشللورا در طول تاریخ همواره برای جامعه اسللامی و 
مؤمنین الهام  بخش بللوده و حرارتی در دل های مؤمنان 
ایجاد کللرده که هرگز به سللردی نمی گرایللد و همین 

موضوع را می توان یکی از فلسفه وجوه نهضت دانست.
 وی اداملله داد: جاودانگللی نهضت و یللاد و خاطره امام 
حسین )ع( اجر و مزدی الهی است که همیشگی و دائمی 
است، پس خداوند برای شهدا مقام جاودانه ای قرار داده 

است و روشن است که شهدا نیز درجاتی دارند.
همتیان با اشللاره به خطبه روشللنگر زینللب کبری)ع( 
در شللام اذعان داشللت: عاقبت آنانی که دل وجانشللان 
را زنگار زشللت گناه پوشللانده اسللت گمراهی است و 
 این گللروه همان کسللانی اند که آیات الهللی را تکذیب

 می کنند.
این مسئول با اشاره به دو هدف دشمنان خاندان اهل بیت 
بعد از رحلت پیامبر خاطرنشللان کرد: سیاه نشان دادن 
چهره اهل بیللت و ترویج فرهنگ غلللط بی بندوباری دو 
موضوع آشللکاری بود که سللپاه کفر در پی رسیدن به 

آن بود.
وی بیان کرد: با پایان یافتن دوران حکومت معاویه، زمام 
حکومت اسامی به دست پست ترین چهره اموی، یعنی 
یزید، فرزند نابکار معاویه افتاد و در این حال دین و اسام 
با خطر جدی روبرو می شد ولی امام حسین )ع( در چنین 
شرایطی برای آنکه دین و اسام از بین نرود قیامی بس 

جاودانه انجام داد.

معاون امور عمرانی اسللتانداری چهارمحللال و بختیاری از 
تحویل 2500 واحد مسللکن مهر تا پایان امسال در استان 

خبر داد.
گودرز امیری در نشست شورای تأمین مسکن استان اظهار 
کرد: پیش بینی شده بود تا آخر امسال سه هزار واحد مسکن 
مهر در استان به متقاضیان تحویل داده شود درحالی که با 
برنامه ریزی های انجام شده این تعداد به 2500 واحد رسید.

وی با اشاره به وضعیت آب و فاضاب مسکن مهر فارسان، 
شلللمزار، بروجن و منطقه 38 منظریه، گفت: انتقال آب به 
منظریه، شبکه داخلی شلمزار، فاز یک و 250 واحد از فاز دو 

الهیه بروجن تکمیل شده است.
امیری مشکل اعتبار برای لوله کشللی آب و فاضاب در فاز 
دو مسکن مهر الهیه بروجن را یادآور شد و افزود: پیش بینی 
می شود طی یک هفته دیگر 250 واحد باقی مانده از فاز دو  

مسکن مهر الهیه بروجن نیز با تأمین اعتبار تکمیل شود.
به گفته معاون عمرانی اسللتاندار، لوله کشی آب و فاضاب 

فارسان نیز تا 15 آبان تکمیل خواهد شد.
وی همچنین از تصویب یک میلیارد و 250 میلیون تومان 
اعتبار برای اصاح شبکه بروجن و همچنین مسکن مهر الهیه 

به آب و فاضاب شهری خبر داد.

معاون تهذيب حوزه های علمیه کشور:

تحويل کلید مسکن مهر به 2500 چهارمحالی تا پايان امسال 

فرهنگغنیحادثهکربالهرگززنگارفراموشیبهخودنمیبیند

 پیش بینی بارش در استان
 در روزهای پايانی هفته

اداره کل هواشناسی چهارمحال بختیاری در اطاعیه ای در 
خصوص احتمال بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در روزهای 

پایانی هفته در استان هشدار داد.
 در اطاعیه اداره کل هواشناسللی چهارمحال بختیاری که 
رسیده آمده است:از  امروز )چهارشنبه (هوای استان در دامنه 

فعالیت یک سامانه ناپایدار قرار می گیرد.
این اطاعیه می افزاید:برای فردا ) پنجشنبه( و جمعه هفته 

جاری بر شدت بارش ها افزوده می شود.
در اطاعیه اداره کل هواشناسی چهارمحال بختیاری آمده 
است:بارش برف در این مدت در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

 اجتماع هیئت های دانشجويی 
در دانشگاه شهرکرد

هیئت های دانشجویی دانشگاه های چهارمحال و بختیاری با 
اجتماع در دانشگاه شللهرکرد و حضور در جوار قبور شهدای 
گمنام این دانشللگاه به عزاداری سللید و سللاالر شللهیدان 
پرداختند. هیئت های دانشللجویی دانشللگاه های اسللتان 
چهارمحللال بختیاری دوشللنبه با گردهمایی در دانشللگاه 
شهرکرد، مراسللم عزاداری سید و ساالر شللهیدان را همراه 
با حرکت دسته  عزاداری دانشللجویان تا جوار قبور شهدای 
گمنام دانشگاه شهرکرد برگزار و با اهداف و آرمان های قیام 

امام حسین )ع( تجدید میثاق کردند.
حجت االسام والمسلللمین امیر قلی جعفری مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد در جمع 
دانشجویان دانشگاه های چهارمحال و بختیاری گردهمایی 
هیئت های دانشللجویی را عامل ایجاد وحدت و همبستگی 
دانسللت و افزود: مهم ترین پیام عاشورا وحدت، ایستادگی و 

نرفتن زیر بار ظلم است.

سخنرانی دانش آموزان عاشورايی 
در استان

معاون پرورشللی و فرهنگی آموزش وپللرورش چهارمحال و 
بختیاری گفللت: ویژه برنامه 13 آبان در پایللان روز عزاداری 
عاشورا همراه با سخنرانی و نوحه خوانی توسط دانش آموزان 
برگزار می شود.افشین امیریان در اولین جلسه برنامه ریزی 
ایام اهلل 13 آبان، با تسلیت فرارسیدن این محرم، گفت: امسال 
روز ملی مبارزه با استکبارسللتیزی رنگ و بوی عاشللورایی 
دارد.وی افزود: با توجه به مصادف شدن این روز با عاشورای 
حسینی دانش آموزان به طور گسترده همراه خانواده هایشان 
در این مراسم  شرکت می کنند.امیریان همچنین تهیه  اقام 
فرهنگی مناسللب برای دانش آموزان را از دیگر برنامه های 
این معاونت اعام و اظهار کرد: در سراسللر استان ویژه برنامه 
13 آبان در پایان روز عزاداری عاشللورا همراه با سخنرانی و 

نوحه خوانی توسط دانش آموزان برگزار می شود.
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 ايران بنا بر احساس 
تکلیف و همچنین 

آينده نگری وارد 
میدان مبارزه 

با تروريسم در 
همسايگی خود شد 

تا ضمن حمايت از 
همسايه خود و اماکن 
متبرکه، امنیت ملی 

خود را نیز ورای 
مرزها تأمین کند



یادداشت

بررسی  بازنشستگی روستائیان
با 9 سال سابقه بیمه

  مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان، روس��تائیان و 
عشایرها بیان اینکه اگر ابهامات موجود در طرح مصوب مجلس 
مبنی بر بازنشس��تگی پیش از موعد روس��تائیان برطرف شود 
سعی می کنیم قانون را امس��ال اجرا کنیم گفت: پیش بینی ها 
نش��ان می دهد که با اجرای قانون جدید ح��دود 600 هزار نفر 
به جمعیت تحت پوش��ش صن��دوق اضافه ش��وند.محمدرضا 
رستمی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح بازنشستگی پیش 
از موعد روستائیان که از سوی مجلس تصویب شده بود، به علت 
ایراداتی از سوی ش��ورای نگهبان مجدداً به مجلس بازگشته و 
مستلزم بررسی و رفع ابهامات واردش��ده است اظهار کرد: سن 
 بازنشس��تگی و بار مالی مترتب بر اجرای این قانون ازجمله این 

ابهامات اند.
وی افزود: مس��لماً وقتی س��ابقه بیم��ه ای به 9 س��ال کاهش 
می یابد و س��قف س��نی برای بازنشس��تگی تعیین نمی ش��ود، 
بار مالی ب��رای صن��دوق در پ��ی دارد. مجلس از ما گزارش��ی 
در این خصوص خواس��ته ب��ود که اکنون ارائه ش��ده اس��ت و 
 گزارش مفصل دیگری پس از تکمی��ل اطالعات تقدیم خواهد 

شد.
وی بابیان اینکه منابع مالی صندوق از دو طریق تأمین می شود 
اظهار کرد: منبع نخست حق بیمه ای اس��ت که افراد بر اساس 
سطوح درآمدی هشت گانه 200 تا 500 هزارتومانی می پردازند. 
درواقع فرد بیمه شده پنج درصد درآمد ساالنه خود را بابت حق 
بیمه پرداخت می کند.رستمی ادامه داد: به عنوان مثال فردی که 
درآمد ماهیانه 500 هزار تومان دارد، مجموع درآمدش در سال 
به شش میلیون تومان می رسد و باید 300 هزار تومان حق بیمه 
بدهد. دو برابر این مبلغ را هم دولت به صندوق پرداخت می کند 
و درواقع می توان گفت که برای یک فرد با سطح درآمدی 500 
هزار تومان، 900 هزارتومان عاید صندوق می شود.وی با اشاره به 
اینکه بر اساس قانون فعلی بازنشستگی باسابقه 15 سال و سقف 
سنی 65 سال انجام می ش��ود گفت: اگر بر اساس قانون جدید 
سن بازنشستگی به 9 سال برسد و سقف سنی برداشته شود یا 
حتی همان 65 سال باشد، طبیعتاً بار مالی در پی دارد، بنابراین 
باید مشخص ش��ود این بار مالی از چه طریق جبران می شود؟.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان، روس��تائیان و 
عشایر در پاس��خ به اینکه گفته می شود این صندوق می تواند با 
س��رمایه گذاری در بانک ها این هزینه را تأمین کند اظهار کرد: 
اکنون این کار را انجام می دهیم ولی ثروت ایجادش��ده مربوط 
به بیمه ش��دگان فعلی اس��ت و از طریق س��رمایه گذاری های 
مختلف رو به افزایش است، این در حالی است که بناست افراد 
جدیدی وارد صندوق شوند.رس��تمی اعالم کرد: پیش بینی ها 
نشان می دهد که با اجرای قانون جدید حدود 600 هزار نفر به 
جمعیت تحت پوشش صندوق اضافه شوند.وی درباره ابهامات 
موجود در خصوص سن بازنشستگی گفت: در این قانون سقف 
سنی را برای کسی که می خواهد عضو صندوق شود برداشته اند 
به این معنا که یک نفر در 80 سالگی هم می تواند عضو صندوق 
شده و از مزایا بهره مند شود، اما در قانون فعلی آمده است که اگر 
فرد 15 سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن 65 سالگی رسیده 

باشد، بازنشسته می شود.
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و سپس بر فراز یادمان شهداي گمنام صفه به اهتزاز درمي آید.
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شهداي گمنام صفه برگزار مي شود. 
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معاون س��ازمان دهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با اشاره به تعداد دختران و پسران مشمول 
س��ن ازدواج گفت: در حال حاضر ایران دارای 11 
میلیون دختر و پسر در سن ازدواج هستند و هنوز 

ازدواج نکرده اند.
 محمود گل��زاری در جمع خبرنگاران رس��انه های 
گروهی پیرامون فعالیت های معاونت امور جوانان 
در 6 ماه نخست سال اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
برنامه هایی که ما در راستا پیشگیری از آسیب های 
اجتماع��ی معاون��ت پیش��گیری از آس��یب های 
اجتماع��ی را راه ان��دازی کردیم، هم چنی��ن ما با 
برگزاری 10 جلسه با رئیس مجلس و معاونت های 
مربوط تالش کردی��م که مجلس مل��ی جوانان را 

تشکیل دهیم.

وی درباره برنامه های اجراش��ده در حوزه خانواده 
تصریح کرد: ما با همکاری مؤسس��ه تبیان س��عی 
داریم برنامه هایی پیرامون همس��ان گزینی و  یک 
برنامه جدی همس��ریابی فعالیت کنیم هم چنین 
س��ند ملی مش��اوره قبل از ازدواج را در دست اجرا 
داریم که در آن مراکز مش��اوره ازدواج ساماندهی 

می شود.
معاون س��ازمان دهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان افزود: در دی ماه امس��ال نی��ز تالش داریم 
از فعاالن حوزه ازدواج تجلیل کنیم هم  چنین برای 
نخستین بار فعاالن رسانه ای حوزه ازدواج هم تقدیر 
کنیم.وی درباره رواج قلیان در جامعه، خاطرنشان 
کرد: متأسفانه ما در این عرصه ورود پیدا نکرده ایم 
اما با توجه ب��ه اینکه بر اس��اس نظرات پزش��کی، 

قلیان 70 برابر سیگار ضرر دارد ما تالش می کنیم با 
اطالع رسانی درست پیرامون این موضوع از کشیدن 
قلی��ان جلوگیری کنیم؛ متأس��فانه افرادی از روی 
جهالت کش��یدن قلیان را نماد جوانی می دانند و از 
همین رو از آن اس��تفاده می کنند، باید در تصمیم 
خود تجدیدنظر کنن��د در کنار این موضوع افرادی 
هم که حتی از س��یگار خوششان نمی آید به سمت 

قلیان های میوه می روند و از آن استفاده می کنند.
گلزاری گفت: متأس��فانه در ش��رایط امروز جامعه 
نیز خانم های جوان نیز به س��مت قلیان کش��یده 
ش��دند؛ متأس��فانه در امر اس��تفاده از دخانیات ما 
درس��ت اطالع    رس��انی نکردیم و ب��ه همین دلیل 
مقطی آمدیم با بس��تن قهوه خانه ها از اس��تعمال 
دخانیات جلوگیری کردیم اما این مس��ئله چیزی 
نیست که با استفاده از کار های سلبی بتوانیم آن را 
برطرف کنیم.وی در پاس��خ به سؤال تسنیم درباره 
مقابله با مش��کالت اعتی��اد در بی��ن دانش آموزان 
و آماری آن تصریح کرد: آمار  س��ال های گذش��ته 
نشانگر این اس��ت که ما حدود 2 میلیون معتاد در 
سطح جامعه داریم؛ متأس��فانه ما در عرصه اعتیاد 
دانش آم��وزان به خاط��ر اینکه کار خاص��ی انجام 
ندادیم، آمار مش��خصی نداریم.وی افزود: در حال 
حاضر م��ا ح��دود 11 میلیون دختر و پس��ر جوان 
داریم که ازدواج نکرده اند، البته این افراد از 18 سال 
به باال هستند ولی متأسفانه جوانان در حال حاضر 
به خاطر مش��کالتی از قبیل بی��کاری، بی انگیزه و 
مواردی همانند این ازدواج نمی کنند که ما س��عی 
داریم با تعامل مؤسسه تبیان در این عرصه گام های 

مؤثری برداریم تا این مشکل حل شود.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تش��ریح تمهیدات 
مرزبانی برای سفر به عتبات در ایام عاشورا و تاسوعای 

حسینی هشدارهایی به زائران ارائه کرد.
سردار قاسم رضایی با بیان اینکه در صورت امن بودن 
کشور عراق مطابق با برنامه های سازمان حج و زیارت 
تس��هیالت را برای زائران فراهم می کنیم اظهار کرد: 
با توجه ب��ه ناامنی هایی که در آن س��وی مرز در عراق 
وجود دارد ممکن است در پذیرش زائران مشکالتی به 
وجود آید اما آمادگی کامل از سوی ما در این خصوص 

وجود دارد.
سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه 
تردد از مرزهای رسمی به سمت عتبات انجام خواهد 

شد افزود: در مرز بین المللی مهران تردد مشکلی ندارد 
و مرزبانان در آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه برای عبور باید قوانین کش��ور لحاظ 
ش��ده و زائران حتما گذرنامه و ش��رایط سفر به کشور 
عراق را داشته باشند افزود: زائران برای سفر به عتبات 
حتما در کاروان ها ثبت نام کنند چرا که وضعیت امروز 
عراق بیش از پیش الزام سفر زائران با کاروان را آشکار 
می کند.رضایی با تاکید بر اینکه سفر زائران باید کنترل 
شده انجام گیرد، به زائران هشدار داد از تردد انفرادی 
در مرز خودداری کرده و برای رس��یدن به مقصد خود 
حتما از گذرگاه های مرزی رس��می اس��تفاده کنند.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظام��ی با بیان اینکه پلیس 

آماده کمک رس��انی ب��ه زائران عتبات عالیات اس��ت 
خاطرنشان کرد:  برای سفر به کشور عراق داشتن ویزا 
از ملزومات سفر است.وی خاطرنشان کرد: زائران برای 
سفر به کشور عراق باید از مبادی مربوطه ویزای خود 
را دریافت کنند و پلیس از تردد زائران فاقد ویزا به آن 
سوی مرز جلوگیری خواهد کرد.وی بار دیگر با تاکید بر 
اینکه تردد زوار تنها در قالب کاروان های حج و زیارت 
امکانپذیر اس��ت خاطرنشان کرد: س��ال گذشته تنها 
قریب به نیم میلیون نفر طی 16 روز از ماه های محرم و 
صفر از مرز مهران به کشور عراق سفر کردند که امسال 
نیز همان طور که گفتم این آمادگی برای خدمت رسانی 

به زائران از سوی مرزبانی وجود دارد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش خبر داد:

تمهیدات مرزبانی برای سفر زمینی به کشور عراق
زائران برای سفر به عتبات حتما در کاروان ها ثبت نام کنند

۱۱ ميليون دختر و پسر در انتظار باز شدن بخت

یادداشت

کسر حقوق از کارمندان بدحجاب تا 
الزام  جمع آوری ماهواره

تعدادی از نماین��دگان مجلس طرحی را آم��اده کرده اند که 
موج��ب آن، مجازات هایی ب��رای بدحجابی در نظ��ر گرفته 
می شود.طیفی از نمایندگان مجلس شورای به دنبال تصویب 
طرحی تحت عنوان »طرح صیانت از قانون عفاف و حجاب« 
هستند.  این طرح که در هفته های گذشته در مجلس شورای 
اسالمی اعالم وصول شده اس��ت و 36 امضا از سوی طیفی از 
نمایندگان دارد که در آن چهره های معروفی همچون غالمعلی 
حداد عادل، روح اهلل حسینیان، غالمرضا مصباحی مقدم،  زهره 
طبیب زاده، فاطمه آلیا، نیره اخ��وان بی طرف، الله افتخاری ، 
حس��ن کامران و... دیده می ش��ود.اعالم وصول این طرح در 
مجلس ش��ورای اسالمی در ش��رایطی اس��ت که سخنگوی 
کمیس��یون قضایی مجلس آن را دارای عناوی��ن مجرمانه و 
تعیین مجازات دانس��ته و تأکید دارد که چنین طرحی الزاماً 

باید در کمیسیون قضایی موردبررسی جامع قرار گیرد.

پایگاه های تغذیه سالم در مدارس 
اصفهان ساماندهی می شود

رئیس گروه بهداش��ت و س��المت اداره کل آموزش وپرورش 
اس��تان اصفهان گفت: س��اماندهی پایگاه های تغذیه س��الم 
در مدارس اس��تان اصفهان بر اساس دس��تور العمل کشوری 

ابالغ شده به آموزش وپرورش صورت می گیرد.
 س��عید باقری با بیان اینکه بر اس��اس این موضوع بحث مواد 
غذایی مج��از در پایگاه های تغذی��ه و بوفه ه��ای موجود در 
مدارس دنبال می ش��ود، اضافه کرد: بر اساس دستور العملی 
که از سوی دو وزارتخانه آموزش وپرورش و بهداشت و سالمت 
تهیه شده، بوفه های مدارس مجاز به فروش هشت گروه مواد 
غذایی هستند.وی به برخی از مواد غذایی مجاز برای فروش 
در بوفه های مدارس اش��اره کرد و ادامه داد: خشکبار، خرما، 
شیر و فراورده های آن، نوشیدنی هایی مانند دوغ بدون گاز و 
آب معدنی، انواع میوه های بسته بندی شده، بیسکوییت، کیک، 
کلوچه و لقمه های سالم ازجمله مواد غذایی است که بوفه های 

مدارس مجاز به فروش آن ها به دانش آموزان هستند.

اجرای آیین تعزیه خوانی در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان 

برای نخس��تین بار آیین تعزیه خوانی به مناس��بت ماه محرم 
و ایام س��وگواری سرور و س��االر ش��هیدان در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اجرا می شود. سرپرس��ت معاونت فرهنگی 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: این آیین امروز در کنار 
تاالر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا خواهد شد.

داری��وش اس��ماعیلی اف��زود: ای��ن آیی��ن برای نخس��تین 
بار اس��ت که در این دانش��گاه برگ��زار می ش��ود.وی بابیان 
اینکه در ای��ن برنام��ه، تعزیه خوانی حض��رت علی اکبر)ع( و 
حضرت مس��لم)ع( اجرا می ش��ود گفت: ای��ن تعزیه خوانی 
 توس��ط یک گروه هفت نفره از هنرمن��دان اصفهانی صورت 

می گیرد.

دستور فرمانده ناجا برای پیگیری ویژه 
پرونده اسیدپاشی

سردار سرتیپ حسین اش��تری، که با دس��تور ویژه فرمانده 
نی��روی انتظام��ی به منظور بررس��ی روند اقدام��ات اجرایی 
در پرونده اسیدپاش��ی به اس��تان اصفهان س��فرکرده بود در 
نشستی با کارآگاهان مسئول پرونده ضمن ابالغ تدابیر ویژه 
در این خصوص، آخرین اقدام��ات صورت گرفته در خصوص 
 شناس��ایی و دس��تگیری عامل اصلی این پرونده را بررس��ی

 کرد.
این مقام ارش��د انتظامی در ادامه بابی��ان اینکه اعتماد مردم 
بزرگ ترین سرمایه نیروی انتظامی به شمار می آید از همکاری 
اقش��ار مختلف م��ردم به خصوص م��ردم اصفهان ب��ا پلیس 
اس��تان به ویژه در پرونده اخی��ر تقدیر کرد و عنوان داش��ت: 
هوشمندی مردم در پیگیری اخبار و گزارش های این پرونده 
از طریق منابع رسمی و مطمئن کش��ور همچون رسانه ملی 
 و س��ایت خبرگ��زاری پلیس باعث خنثی ش��دن ش��ایعات

 شده است.

اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم 
کودکان در اصفهان

مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: 217 هزار و 905 
کودک سه تا 6 سال اصفهان در طرح غربالگری تنبلی چشم 
تحت سنجش بینایی قرار می گیرند.س��عید صادقی با اشاره 
به طرح غربال گری تنبلی چش��م اظهار کرد: در حال حاضر 
باگذشت نزدیک به 18 س��ال از آغاز اجرای این طرح در کل 
کش��ور تعداد 24 میلیون و 800 هزار کودک تحت سنجش 
بینای��ی قرارگرفته اند.وی اف��زود: حدود 990 ه��زار کودک 
مبتالبه انواع اختالالت بینایی در اس��تان اصفهان شناسایی 
و درمان ش��دند که از این تعداد، 235 ه��زار کودک مبتالبه 
تنبلی چش��م بوده اند. مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: از سال 86 با استفاده از دستگاه غربال گر بینایی 
کودکان از 6 ماه تا 6 سال موردسنجش بینایی قرار می گیرند 
و در مواردی که مشکوک به تنبلی چش��م یا سایر اختالالت 
 بینایی باشند برای پیگیری درمانی به متخصصین ارجاع داده

 می شوند.

تفاهم نامه اولیه ۵۰ کیلومتر از خطوط 
تراموا منعقد شد

     مع��اون حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداري اصفه��ان از 
انعقاد تفاهم نام��ه و ق��رارداد 50 کیلومتر از خط��وط تراموا 
در اصفهان خب��ر داد.علیرض��ا صلواتي با اع��الم این مطلب 
اظه��ار داش��ت: در گام اول خ��ط ترام��وا در مح��دوده امام 
خمیني)ره( از ایستگاه بهارستان )ایستگاه اول قطار شهري( 
 تا میدان شهدا هس��ت که مطالعات بعدي نیز در حال انجام 

هست. 

اخبار کوتاه
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آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای (
نوبت اول 

اداره کل ميراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
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م الف 20411 نمایند.

 

یک روان ش��ناس گفت: وقتی می خواهیم کودک را از شیر 
بگیریم و با بدتری��ن رفتارها مثل ماده تل��خ و فلفل این کار 
را انجام می دهیم، کودک اولین شکس��ت عشقی را تجربه 
می کند.مهدی بیاتی درنشس��ت بررس��ی نق��ش والدین 
برای کنترل آس��یب های اجتماعی گف��ت: والدین، الگوی 
ش��کل گیری ش��خصیت در کودکان در صفرتا شش ساله 

هستند که مهم ترین دوره ش��کل گیری شخصیت کودک 
اس��ت.وی بابیان اینکه جامعه کودکان صفرتا شش ساله را 
فراموش کرده ایم ادامه داد: 75درصد نیازهای فرد، عاطفی 
و 25 درصد آن رفاهی و مالی اس��ت. میزان زمانی که برای 
پردازش به نیازهای مالی ص��رف می کنیم باالی 90 درصد 
است لذا بیش��ترین زمان پرانرژی را گرفتار درآمد هستیم 
و کمتر از 10 درصد نیازهای عاطف��ی و روانی کودک خود 
را برآورده می کنیم.بیاتی معتقد اس��ت که اولین شکس��ت 
عشقی را کودکان در دوسالگی و هنگام از شیر گرفتن تجربه 
می کنند.وی دراین ب��اره گفت: کودکانی که این شکس��ت 
عشقی را تجربه کنند و با بدرفتاری از شیر مادر جدا شوند در 
آینده فرد بی اعتمادی می شوند. گاه عجله درگرفتن کودک 
از شیر، عجله در حوزه یاددهی و غیره نتایج معکوس دارد.این 
روان شناس تأکید کرد: والدین باید به کودک فرصت دهند 

کودکی خود را خوب طی کنند. 

 سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطر بالیای وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه آموزش به مردم از طریق تلویزیون یکی از مهم ترین 
اقدامات آمادگی برای بالیا و از راهکاره��ای مؤثر خودمراقبتی 
فرد و خانواده اس��ت، گفت: میزان آمادگی خانوارهای ایرانی در 
برابر حوادث طبیعی هشت درصد است.دکتر علی اردالن افزود: 
شهرداری ضمن وضع قوانین ش��هری و شهرسازی، امر نظارت 
را تشدید کرده اس��ت. با توجه به اینکه بزرگ ترین عامل مرگ 

ایرانیان در زلزله، ساختمان های غیر مقاوم است، این امر بسیار 
حائز اهمیت هست.وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه ها در آموزش 
مردم یادآور شد: ازآنجاکه توجه مردم به تلویزیون و همچنین نفوذ 
آن میان مردم زیاد است، تلویزیون می تواند مردم را به راهکارهای 
خود مراقبتی حساس کند. انجام اقدامات آمادگی برای بالیا، یکی 
از راهکارهای مؤثر خودمراقبتی فرد و خانواده است. در این راستا 
تشویق مردم به بیمه ساختمان ها در برابر حوادث و بالیا ضروری 
است.اردالن خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش همگانی و کاهش 
خطر بالیا، یک جامعه آماده، تضمین کننده پاس��خ موفق به هر 
حادثه ای است. باوجودآنکه اقدامات خوبی که درزمینه آمادگی 
سازمان ها انجام شده است، اما در صورت وقوع حادثه اولین کسی 
که باید اقدام کند خود فرد و خانواده وی هس��تند. درواقع، این 
فرد اس��ت که باید روش صحیح تخلیه از منزلش را بداند، کیف 
اضطراری را آماده کرده باشد و به ایمن سازی غیر سازه ای منزل 

کمک کند.

بازتاب حضور قطار توریست  در ایران

گردشگر استرالیایی: رسانه های غربی تصاویر 
نادرست از ایران منتشر می کنند

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به ورود دومین قطار بین المللی گردشگری حامل 
گردش��گران غربی به تهران پرداخت که در این گزارش آمده است: یک داروساز 
بازنشسته استرالیایی که به اتفاق همسرش از مسافران این قطار است، ایرانیان را 
مردمانی مهربان و میهمان نواز توصیف کرده و تصاویر ارائه ش��ده در رسانه های 
غربی را نادرست خواند. در گزارش خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر دوهفته ای 
قطار لوکس گردشگران از بوداپست مجارستان به تهران، هزینه آن برای مسافران 
این قطار 31 هزار دالر اعالم شده اس��ت.همچنین پیش تر حدود 70 مسافر این 
قطار لوکس از انگلیس و استرالیا بوده و قبل از سفر به تهران از شهرهای اصفهان، 
شیراز و یزد دیدن کرده و پس از اقامتی دوروزه در تهران با هواپیما ایران را ترک 
می کنند.قطار حامل گردشگران تور »جواهرات سرزمین پارس« که قطار سریع 
عقاب طالیی دانوب نام داش��ته و با 13 واگن با امکانات  هتل های پنج  س��تاره 
مجهز شده در تاریخ 15 اکتبر بوداپست را ترک کرد و پس از عبور از کشورهای 
رومانی، بلغارستان و ترکیه به ایران رس��ید.از سوی دیگر 12 سفر نیز برای سال 
2015 برنامه ریزی شده که هزینه گرانترین بلیت آن 37 هزار دالر اعالم شده، این 
در حالی است که از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی گردشگران ایران 
رشد چشمگیری داشته و ایران در سال 2013 با رشد 35 درصدی گردشگرانش 
میزبان حدود 5/4 میلیون گردشگر خارجی بود که درآمدی حدود 6 میلیارد دالر 

وارد چرخه اقتصادی ایران کرد.

یک روان شناس عنوان کرد:

اولین شکست عشقی  کودکان در 2 سالگی 
سرپرست دفتر کاهش خطر بالیای وزارت بهداشت:

مرگ ساالنه 3۰۰۰ ایرانی به دلیل بالیای طبیعی



اخبار کوتاهيادداشت

 برداشت پنبه از سطح 55 هکتار
 از مزارع نايین

از اواخر مهرماه برداش��ت پنبه از س��طح 55 هکتار از مزارع 
شهرستان نایین آغاز شد.

 کاش��ت پنبه در شهرس��تان نایین از فروردین ماه با استفاده 
از بذرهای مرطوب دلینته ش��ده و مخلوط با بذرهای گوجه، 
گلرنگ و ذرت علوفه ای و به ش��یوه س��نتی با دست به روش 
میخی در زمینی که قباًل آبیاری ش��ده و با اس��تفاده از ارقام 

محلی انجام می شود.
به دلیل کم آبی شهرس��تان و رقابت آبی پنب��ه با گندم و جو، 
نخس��تین آبیاری زمین پنبه که خاک آب نامیده می شود در 
اواخر زمس��تان انجام ش��ده و در اول بهار پس از گاورو شدن 
خاک، عملیات کاش��ت انجام می گیرد و آبی��اری دوم ممکن 
است 70 روز بعد از کاش��ت و به محض از آب افتادن گندم و 

جو انجام بگیرد.
این وقفه در آبیاری سبب تنش ش��دید آبی در بوته های پنبه 
شده و آن ها را با شرایط گرم و خشک منطقه کویری سازگار 

می کند.
کشاورزان شهرستان نایین برای جلوگیری از رشد رویشی و 
تحریک گل دهی بوته ها اقدام به س��ربرداری بوته ها با دست 

می کنند.

 رکورد جديد تولید آهن اسفنجی 
در فوالد مبارکه ثبت شد

رکورد تولید آهن اسفنجی مهر امسال به میزان 594 هزار و 
68 تن در مجتمع فوالد مبارکه ثبت شد.

 مدیر ناحیه آهن س��ازی فوالد مبارکه گف��ت: آخرین رکورد 
تولید آهن اسفنجی در فروردین امسال به میزان 584 هزار تن 
محقق شده بود.رحیم عبدی افزود: طبق گزارش واحد کنترل 
کیفی، ازنظر کیفیت آهن اس��فنجی ارس��الی به فوالدسازی 
به طور میانگین به متالیزاس��یون باالی 93.5 درصد رسیده 
است.فوالد مبارکه اصفهان درزمینه تولید ورق های فوالدی 
فعالیت می کند. بیش از 50 درص��د از ورق فوالدی موردنیاز 
کشور برای استفاده در صنایع خودروس��ازی و قطعه سازی، 
فلزی سبک، فلزی سنگین ولوله های انتقال سیاالت، صنایع 
بس��ته بندی و لوازم خانگی و الکتریکی ولول��ه و پروفایل در 

شرکت فوالد مبارکه تأمین می شود.

 واردات انواع میوه و پرتقال 
ممنوع است

 مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ضمن اع��الم آمادگی وزارت 
کشاورزی برای خرید مرکبات مازاد و ذخیره سازی شب عید، 
گفت: هیچ گونه کمبودی در تولید انواع میوه و مرکبات نداریم 
و واردات انواع میوه به ویژه مرکبات ممنوع اس��ت و مجوزی 

برای واردات داده نمی شود.
محمدعلی طهماسبی اظهار کرد:  با توجه به میزان تولید انواع 
مرکبات و افزایش تولید کیوی و نارنگی در سال جاری حتی 
در صورت کاهش نس��بی تولید پرتقال هیچ نیازی به واردات 

این محصوالت نداریم.
وی اف��زود: برخ��ی مدعی��ان کمب��ود پرتق��ال و واردات 
آن به کش��ور تنها ب��ه دنبال منافع خودش��ان هس��تند. این 
درحالی که اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان و نماین��دگان آن ها 
در اتحادیه ه��ای بخش خصوص��ی هم نظر ب��ا وزارت جهاد 
 کش��اورزی بوده و معتقدند هیچ نیازی ب��ه واردات مرکبات

 نداریم.

روند افزايش قیمت مواد خوراکی 
آرام شد

بررس��ی روند تورم طی ماه های گذش��ته نش��ان می دهد که 
شاخص قیمت ها در بخش های مختلف نزولی بوده است.

ت��ورم 19.1 درص��دي مهرم��اه در حالي رق��م می خورد که 
این عدد در قیاس با س��ال های گذش��ته کمتری��ن نرخ تورم 
مهرشده اس��ت. مهرماه س��ال گذش��ته نرخ تورم روي عدد 
 36.2 درصدي و مهر سال 91 روي عدد 24.8 درصد ایستاده 

بود.
براین اساس دولت س��رانجام موفق ش��د کمترین نرخ تورم 
12 ماه را در مهرماه س��ال ج��اري به ثبت برس��اند. این عدد 
در 31 ماه گذش��ته بی س��ابقه بوده اس��ت. البت��ه در همین 
دوره زماني ش��اخص تورم م��واد خوراک��ي افزایش یافته بود 
ولي همی��ن عدد هم در قیاس با گذش��ته با ش��تاب کمتري 
روند صعودي خ��ود را طي کرده اس��ت. تورم س��الیانه مواد 
خوراکي 18.1 درصد و نقطه به نقط��ه آن 7.8 درصد برآورد 
 می ش��ود. تورم ماهیانه خوراکی ه��ا نیز تنه��ا 2دهم درصد 

است.
دولت اعالم کرده نرخ تورم تا پایان سال جاري به عددي کمتر 

از 15 درصد نیز تنزل پیدا می کند.

 همکاری ذوب آهن با 
سرمايه گذاران تونسی 

 تفاهم نام��ه همکاری بلند م��دت میان ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان و شرکت س��رمایه گذاری آرکن 'ARKEN' تونس 

منعقد شد.
  بازاریاب��ی گس��ترده میلگ��رد آج��دار ب��ا م��ارک ف��والد

 BS4449-2005 و صادرات س��الیانه حداقل 100هزار تن 
میلگرد با مارک مذکور به کشورهای ش��مال آفریقا از جمله 

مفاد این تفاهم نامه است.
خرید خدمات فنی و مهندس��ی از ذوب آه��ن اصفهان برای 
احداث واحده��ای ف��والدی و همچنین اکتش��اف، تجهیز، 
استخراج و بهره برداری از معادن در کشورهای شمال افریقا 
و خرید ریل خطوط پر سرعت از این ش��رکت برای استفاده 
در پروژه احداث یکهزار و 500 کیلومتر خطوط ریلی در این 

منطقه از دیگر مفاد است.
شرکت ذوب آهن اصفهان تولید کننده محصوالت فوالدی از 
جمله آهن، تیرآهن، مفتول، میلگرد و محصوالت شیمیایی از 

جمله کک و سولفات آمونیم است.

4
تخصیص اعتبار به طرح های عمرانی استان 

استاندار اصفهان گفت: 45 درصد از اعتبارات طرح های عمرانی استان اصفهان در شش ماه نخست سال 
جاری اختصاص یافت که این درصد در 10 سال گذشته سابقه نداشته است. رسول زرگر پور’ افزود: 
در این مدت 400 میلیارد تومان منابع ملی به طرح های عمرانی، ش��هرداری ها و حوادث غیرمترقبه 

تخصیص یافته است.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1436  octb29,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1437  چهار شنبه 7 آبان 1393 | 4 محرم 1436

     وزیر تعاون، کار و رف��اه با اعالم اینکه 5 ت��ا 6 میلیون نفر 
دارای ثروت ب��اال مانند ثروتمندان خارجی هس��تند گفت: 

درعین حال، 7 میلیون نفر نیز در فقر شدید به سر می برند.
علی ربیعی با اعالم اینکه جمعیت تحت  پوشش بسته امنیت 
غذایی افزایش می یابد، پنجره جمعیت��ی را فرصتی مغتنم 
برای رشد و توسعه کشور دانس��ت و بر رفع عدم توازن های 
موجود تأکید کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: دولت 
یازدهم رفاه را به عنوان حق مردم به رسمیت شناخته و با در 
نظر داش��تن فقر و نابرابری و توجه به این مش��کالت، سعی 
در برطرف ک��ردن آن دارد. وی بابیان اینکه در برنامه س��وم 
توسعه به نهادس��ازی اهمیت زیادی داده ش��ده است افزود: 
برای کاهش فقر باید نهادس��ازی کنیم. ربیعی با اش��اره به 
اینکه فقر آموزشی، فقر سالمت، فقر غذایی و فقر درآمدی از 
شاخص های مهم بررسی میزان فقر در جامعه هستند گفت: 
هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می دهد که 7 میلیون نفر 
در شرایط فقر شدید هستند و همچنین امنیت غذایی آن ها 

در مخاطره است. 
ربیعی افزود: 5 تا 6 میلیون فرد پُردرآمد داریم که میزان ثروت 
آن ها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل 

آمریکا چندان تفاوتی ندارد. 
وزیر کار بابیان اینکه ما در اجرای برنامه یارانه 7 میلیون نفر 
را شناس��ایی کرده ایم تصریح کرد: دولت یازدهم در تأمین 
امنیت غذایی موفق بوده، ضمن اینک��ه در آینده ای نزدیک 
میزان این 7 میلیون نفر به 10 میلی��ون نفر افزایش خواهد 
یافت. وی ادامه داد: در جریان اجرای طرح تحول سالمت و 

بیمه اجتماعی 6 میلی��ون نفر برای بیمه س��المت ثبت نام 
کرده اند. طبق بررس��ی های ما این اف��راد اغلب جزو طبقات 
فقیر شهری هستند. ربیعی با اش��اره به اینکه ما با انواع عدم 
توازن در جامعه روبرو هس��تیم، اظهار داشت: میزان توزیع 
درآمد در تهران 7 برابر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان 
است، اما فقر شهری در تهران بسیار برهنه تر است. وزیر کار 
گفت: از سال 83 تابه حال فقر ش��هری رو به افزایش بوده و 
به استثنای س��ال 86 که میزان این ش��اخص، کمی کاهش 
می یابد همچنان رو به  رشد است. بنابراین بیشترین مسائل 
آموزشی در مناطق محروم و حاشیه شهرها رخ می دهد. وی 
به عدم توازن جنسیتی نیز اشاره کرد و افزود: طبق شاخص 
توزیع فقر برحسب جنسیت، زنان سرپرست خانوار دو برابر 
فقیرتر از مردان سرپرست خانوار هس��تند. ضمن اینکه 35 
درصد دختران دبیرستانی در روستا از تحصیل بازمی مانند 
که این رقم برای پسران کمتر اس��ت. همین طور ما به موارد 
زیادی از به کارگیری زنان و دختران با حقوق بسیار پایین در 
شرکت های خصوصی روبرو هستیم که حتماً این مسئله را 

پیگیری خواهیم کرد.
تنها قشرهای نیازمند بايد يارانه نقدی دريافت 

کنند
اگر دول��ت تبص��ره 21 قانون بودج��ه را رعای��ت می کرد و 
خانوارهای نیازمند را شناسایی و پرداخت یارانه را منحصر به 
آن ها کرده بود، امروز می توانست بخش چشمگیری از درآمد 
خود را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی 
و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی 

و مسکونی کرده و همچنین پرداخت بیش��تر به نیازمندان 
داشته باشد.بنا بر آیین نامه اجرایی تبصره هدفمندی یارانه ها 
در بودجه 93، »سازمان هدفمندی بر اساس کلیه اطالعات 
موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام 
و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن 
اعالم رس��می اطالعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت 
به حذف آن ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می نماید«.دولت 
یازدهم وعده داده بود، هدفمندی یارانه ها به معنای اعطای 
یارانه به همه مردم نیست و تنها قشرهای نیازمند باید یارانه 
نقدی دریافت کنند. حتی دولت اعالم کرده بود که  در فاز دوم 
هدفمندی، افراد ثروتمند را شناسایی می کند و درصورتی که 
برای دریافت یارانه  نام نویس��ی نیز کنند، از فهرس��ت یارانه 
بگیران حذف و سه برابر دریافتی جریمه می شوند. بنابراین 
گزارش، نزدیک هفت م��اه از اجرای دومی��ن مرحله قانون 
هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی می گذرد، 
اما هنوز هیچ یک از کسانی که یارانه دریافت کرده اند، حذف 
نش��ده اند. باگذشت هش��ت ماه از س��ال 93 و تکلیف قانون 
بودجه به حذف پردرآمد ها از دریاف��ت یارانه نقدی، تاکنون 
هیچ کاری انجام نشده و میزان افراد پردرآمد شناسایی شده 

هم اعالم نشده است. 
در این راس��تا، گزارش عملکرد ش��ش ماهه دولت در اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها در جلس��ه کمیسیون برنامه 
مجلس قرائت شد. این گزارش نشان می دهد، در شش ماهه 
نخست سال جاری، 209.149 میلیارد ریال معادل 49/21 
درصد بودجه مصوب و مبل��غ 207.279 میلیارد ریال یارانه 
نقدی به سرپرس��تان خان��وار پرداخت ش��د و مبلغ 1.870 
میلی��ارد ریال بابت مرحله اول س��بد کاالی افراد مش��مول 
)مددجویان بهزیستی و کمیته امداد( اختصاص یافته است. 

این آمار نش��ان می دهد در شش ماهه نخس��ت سال جاری، 
هیچ گون��ه وجهی به منظور کم��ک به بخش تولی��د، بهبود 
حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای 
تولیدی، خدماتی و مسکونی موضوع ماده 8 قانون هدفمندی 

یارانه ها پرداخت نشده است. 
دراین باره بای��د گفت، اگر دولت تبص��ره 21 قانون بودجه را 
رعایت می کرد و خانوارهای نیازمند را شناسایی و پرداخت 
یارانه را منحصر به آن ها کرده بود، امروز می توانس��ت بخش 
چش��مگیری از درآمد خود را صرف کمک ب��ه بخش تولید، 
بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه س��ازی مص��رف انرژی در 
واحدهای تولیدی، خدماتی و مس��کونی ک��رده و همچنین 

پرداخت بیشتر به نیازمندان داشته باشد. 
درواقع در ص��ورت اجرای درس��ت و به موقع قان��ون، منابع 
قابل توجهی از محل اصالح قیمت حامل ها آزاد خواهد شد و 
دولت می تواند این منابع را بدون اتکا به منابع بودجه ای صرف 
برنامه های توسعه ای و اجتماعی کرده و حداقل های موردنیاز 

اقتصاد تأمین شود.

3 میلیون نفر ديگر هم بسته غذايی می گیرند؛

دست 6 میلیون ثروتمند در جیب فقرا
 راه اندازی ستاد تأمین مسکن 

در بنیاد شهید اصفهان

 پیگیری استانداری برای 
توزيع زمین  بین ايثارگران  

معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان گفت: ستاد 
تأمین مس��کن ایثار گران باید در بنیاد شهید استان 
راه اندازی شود تا به مش��کالت ایثار گرانی که ازنظر 
مسکن در شرایط بحران هس��تند، رسیدگی شود.

رسول یاحی در نشست هم اندیش��ی مدیران بنیاد 
شهید استان اصفهان با اشاره به ماه محرم اظهار کرد: 
ماه محرم ماهی است که امام حسین)ع( با فداکاری 
خود و خانواده اش تالش کرد تا رسم و رسوم زندگی 
کردن را به بشریت بیاموزد.وی اضافه کرد: این جمع 
به عنوان اتاق فکر تمام ایثار گران استان هستند و باید 
با یک هم فکری تالش کنند تا کار های صورت گرفته 

در حوزه حمایت از ایثار گران به نتیجه برسد.
وی  با اشاره به اینکه حاکمیت قانون امری مهم است، 
اظهار کرد: حقوق خانواده های شهدا و ایثار گران باید 
بر اساس قانون رعایت ش��ود و حقوق آن ها را باید از 
مراجع ذی ربط مطالبه کنیم.وی بابیان اینکه ما باید 
در مقابل خانواده های ش��هدا و ایثار گران بزرگوارانه 
برخورد کنیم، ادامه داد: کرامت انس��انی مهم ترین 
بحث ما در انقالب است و انقالب ما یک انقالب ارزشی 
است و برخورد ها باید بزرگوارانه و با توجه به کرامت 
انسانی باشد.یاحی با اش��اره به اینکه کرامت انسانی 
یکی از مباحث مهم در بنیاد ش��هید اس��ت که باید 
رعایت شود، تصریح کرد: اصفهان پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی است و برخورد های ما در بنیاد 
شهید در استان اصفهان باید متفاوت از استان های 
دیگر باش��د. چرا یک خانواده ایثار گر پس از گذشت 
28 سال نباید خانه یا زمین داشته باشند و باید تالش 
کنیم که تا پایان س��ال به تمام خانواده های ایثار گر 
نیازمند زمین اختصاص داده ش��ود.وی با تأکید بر 
اینکه اقدامات الزم باید در بنیاد شهید استان صورت 
بگیرد، افزود: س��تادی با عنوان ستاد تأمین مسکن 
ایثار گران باید در بنیاد شهید استان راه اندازی شود تا 
ایثار گرانی که ازنظر مسکن در شرایط بحران هستند، 
به مشکالت آن ها رسیدگی شود.یاحی بابیان اینکه از 
تمام ظرفیت ها باید برای توزیع زمین بین ایثار گران 
استفاده ش��ود، گفت: پیگیری های الزم باید در این 
حوزه ص��ورت بگیرد و ما نیز از س��وی اس��تانداری 

پیگیری های الزم را در این زمینه انجام می دهیم.

بهره برداری از ۲۲۰ طرح 
اقتصاد مقاومتی

تولید طال در استان 
افزايش يافت

     مدیر کشاورزي و منابع طبیعي بسیج س��ازندگي استان اصفهان 
گفت: 220 طرح اقتصاد مقاومتي با حمایت بس��یج س��ازندگي در 
اس��تان به بهره برداري رسید.محسن دانشور با اش��اره به افتتاح این 
تعداد طرح در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: با بهره برداري از این 
طرح ها زمینه اش��تغال 400 نفر در استان فراهم شد. وی واحدهاي 
پرورش شترمرغ، نگهداري و پرورش دام سبک و سنگین، مرغ بومي 
بوقلمون و بلدرچین و کش��ت زعفران را ازجمله این طرح ها عنوان 
کرد و افزود: طرح های مذکور با 6 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه 

از محل تسهیالت بسیج سازندگي راه اندازی شده است. 
وي بیان داشت: براي اجراي هر یک از این واحدها بین 100 تا 300 

میلیون ریال تسهیالت خوداشتغالی به متقاضیان ارائه شده است.

     کارشناس مس��ئول فلزات گران بهاي اداره کل اس��تاندارد استان 
اصفهان گفت: با راه اندازي 40 واحد کارگاهي طال در اس��تان امسال 

تولید این فلز گران بها 571 کیلوگرم افزایش یافت.
فرحناز رجالی وجود ذخایر مناس��ب طال و ط��الکاري در اصفهان را 
سبب افزایش واحدهاي تولید طال در استان اصفهان دانست و اظهار 
داشت: سهم تولید، عرضه و جابجایي طال و زیورآالت در استان حدود 
20 تن اس��ت. وی افزود: هم اکنون یک هزار و 420 واحد تولید طال 
در استان اصفهان کد شناسایي دریافت کرده اند. کارشناس مسئول 
فلزات گران بهاي اداره کل استاندارد استان اصفهان تأکید کرد: امسال 
نیز دریافت نشان استاندارد براي تمام واحدهاي تولید طال در استان 
اجباري اس��ت. وي بیان داش��ت: بیش از 2 هزار واحد تولید طال در 

اصفهان فعالیت دارد. 

رئیس اتحادیه طاقه فروشان قماش در کشور گفت: 
95 درصد پارچه های مشکی برای دوخت چادر و 
لباس در کشور وارداتی است.حسن صادقی با اشاره 
به آغاز ماه مح��رم و افزایش تقاض��ای مردم برای 
خرید پارچه های مش��کی، اظهار کرد: متأس��فانه 
95 درصد پارچه البسه و چادر های مشکی موجود 
در بازار، خارجی اس��ت و این موضوع به دلیل نبود 
تکنولوژی و فن��اوری تولید کااله��ای مرغوب در 

کشور است.
وی بابیان اینکه ازنظر تأمین میزان پارچه مشکی 
موجود در بازار برای نیاز مردم در ماه محرم مشکلی 
نداریم، افزود: پارچه مش��کی داخلی و خارجی به 
حد کافی در ب��ازار موجود اس��ت و تقاضای مردم 
بیشتر از عرضه نیست.رئیس اتحادیه طاقه فروشان 
قماش مش��هد بابیان اینکه مصرف پارچه مشکی 
در ماه محرم بیش��تر از س��ایر ماه ها است، تصریح 
کرد: پارچه های مش��کی موردنیاز برای سیاه پوش 
کردن تکایا، مساجد و هیئت مذهبی از نوع داخلی 
و بخش��ی از پرچم ها و پارچه های ساتن موردنیاز 
آن ها از جنس چینی است که در عرضه آن مشکلی 

نداریم.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن ریخته گری 
خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت اس��تان اصفهان 
پیش بینی کرد: صنعت ریخته گری تا س��ال 1404 
به عنوان صنعت غالب غیرنفتی کشور درخواهد آمد و 
رشد این صنعت باید همراه با بهره گیری از فّناوری ها 
و اس��تانداردهای جهانی باش��د تا کیفیت تولیدات 
داخلی با محص��والت خارجی برابری کند و س��هم 
قطعات ریخته گری در بازارهای خارجی افزایش یابد. 
رحیم نص��ر با اب��راز رضای��ت از رش��د کنونی این 
صنع��ت در کش��ور، گف��ت: تاکنون رش��د دانش 
فن��ی و تکنولوژیکی تولی��د قطع��ات ریخته گری 
با معیارها و اس��تانداردهای جهان��ی منطبق بوده 
است؛ البته در برخی موارد ازلحاظ کیفیت و قیمت 
فاصله قابل توجه��ی بین محص��والت تولیدی ما و 
کشورهای توس��عه یافته وجود دارد که علت اصلی 
آن، توانمندی های تکنولوژیکی یا دانش فنی نیست 
بلکه نارسایی های توس��عه صنعت در کشور است.

وی عدم ثبات قیمت م��واد اولیه به دلیل تحریم ها، 
نوس��انات نرخ ارز و تغییرات قیمت ه��ای نهایی و 
مسائل زیست محیطی را ازجمله  مشکالتی دانست 

که امروز صنعت ریخته گری با آن مواجه است. 

س��وپر میلیاردر ها یا به قولی آن دس��ته از مدیران موفق 
در کسب وکار را که توانس��ته اند به این رتبه دست یابند، 
به اصطالح »سیندرالهای« عرصه کسب و کار می نامند. این 
دسته،  ویژگی بارز و مشخصی دارند که منجر به آن شده  در 
این رتبه جای بگیرند: همه آن ها بر پایه توانایی های خود 
بزرگ شده اند!مرکز مطالعات سیاست گذاری لندن، اقدام 
به شناسایی 1000 س��وپر میلیاردر در 53 کشور جهان 
آن هم بر پایه فهرست منتش��ره در  نشریه فوربس  از سال 
1996 تا 2010 کرده اس��ت.  در این مطالعه مدیرانی که 
موفق به کسب دارایی به ارزش یک میلیارد دالر شده اند، 
سوپر میلیاردر شناسایی شده اند. نکته جالب آنکه در این 
لیس��ت، نام اشخاصی که برحس��ب اتفاق یا  به ارث بردن 
دارایی ها میلیاردر شده اند، وجود ندارد و همه افراد نامبرده  
در این گزارش، کس��انی هس��تند که با تکیه بر توانایی و 
خالقیت خود سوپر میلیاردر ش��ده اند. هدف از تهیه این 
گزارش، بررسی تأثیر زیر س��اخت های سیاست گذاری و 
دولتی برای فراهم ساختن ش��رایط موفقیت و ثروتمند 
شدن است  و جالب آنکه همه این سوپر میلیاردرها برای 
جامعه خود به شدت مفید واقع شده و توانسته اند مستقیم 
 و غیرمس��تقیم میلیون ها ش��غل در جوامع خ��ود  ایجاد 

کنند. 

فائو پیش بینی می کند در آینده تمایل به مصرف غذای 
سالم بیشتر شود.سازمان ملل در گزارشی که به تازگی 
منتشر کرده به بررسی روند عرضه و تقاضای جهانی 
غذا تا س��ال 2030 پرداخته اس��ت.  جمعیت جهان 
تا سال 2030 حدود 19 درصد رش��د خواهد داشت 
که این موضوع به این معنی اس��ت که از سال 2014 
تا 2030 ح��دود 1.3 میلیارد نفر ب��ه جمعیت جهان 
اضافه خواهد شد و این جمعیت مسلماً نیاز به تغذیه 
خواهند داش��ت.البته افزایش جمعیت، بنا به نظرات 
ارائه ش��ده در این گ��زارش، در مناطق مختلف جهان 
به ش��دت ناهمگن خواهد بود. رش��د جمعیت آفریقا 
در حدود 50 درصد خواهد بود درحالی که اروپا حتی 
کاهشی اندک در تعداد جمعیت خود را تجربه خواهد 
کرد. عالوه بر این، مناطق مختل��ف جهان، روندهای 
جمعیت شناس��ی متفاوتی را نیز تجربه خواهند کرد. 
طوالنی تر شدن عمر، یکی از این تغییرات روندی در 
جمعیت شناسی کشورهاست. یکی از دالیل طوالنی تر 
ش��دن س��ال های زندگی می تواند مص��رف غذاهای 
سالم تر باش��د و همچنین افراد با س��ن باالتر احتماالً 
 تمایل و اجازه مصرف انواع سالم تری از غذا را خواهند

 داشت. 

صنعت  سرمایهواردات  تقاضای جهانی 

95 درصد پارچه های چادر 
مشکی وارداتی است

ريخته گری صنعت غالب 
غیرنفتی کشورمی شود

 »سیندرالهای« عرصه
 کسب  و کار 

گوشت ماهی جای گوشت 
قرمز را می گیرد



یادداشت

»آوای مهر« آلبومی از حسین علیزاده است که در قالب کاست در سال ۱۳۷۰ پخش 
شد. علیزاده این آلبوم را پس از زمین لرزه رودبار در ۱۳۶۹ پخش کرد و آلبوم را هم به 
زلزله زدگان شمال تقدیم کرد. حاال پس از 2۳ سال موسسه ماهور دوباره این آلبوم را 

منتشر کرده است.
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انتشار دوباره آلبوم حسین علیزاده پس از 23 سال
هفتیادداشت

روزهای پررونق سینماهای اصفهان 
     فیلم های فعلی اکران ش��ده در اصفهان روی پرده روزهای 

پررونقی را برای سالن های اصفهان رقم زده اند.
تش��کیل صف های س��ینما برای فیلم ه��ای  »آتش بس 2« 
و »ش��هر موش ها« بع��د از مدت ها خاطره ف��روش فیلم های 
»جدای��ی ن��ادر و از س��یمیمن«، »ورود آقای��ان ممن��وع« ، 
 »اخراجی ها« و » کاله قرمزی و بچه نن��ه« را در اصفهان زنده 

کرد. 
مدیر سینما سپاهان با اشاره فروش خوب »شهر موش ها« از 
ابتدای اکران گفت: یک م��اه اول هرروز با صف متقاضیان این 
فیلم بعضاً تا سر کوچه مواجه می شدیم که بسیار خوشایند بود. 
حس��ینی ادامه داد: البته ای��ن فروش خوب مختص»ش��هر 
موش ها« هم نبود زیرا تا جایی که من می دانم کلیه سینماهای 
کشور فقط تا پایان شهریورماه اندازه کل فروش سال گذشته 
را داش��ته اند و این نش��ان از اکران فیلم های خوب و استقبال 

مخاطبان دارد. 
وی در رابطه با فیلم بعدی سینما سپاهان گفت: پس از گذران 
تعطیلی سینماها به مناسبت س��وگواری تاسوعا عاشورا فیلم 

»شیار ۱۴۳« را اکران خواهیم کرد. 
او همچنین به اکران فیلم »کاغذ خروس نش��ان« به زودی در 

این سینما در سانس صبح اشاره کرد.  
مدیر ایران فیلم نیز به فروش قابل توجه فیلم »آتش بس 2«در 
سینما ساحل اشاره کرد و گفت: فروش خوب این فیلم خاطره 
فیلم های »جدایی نادر از س��یمیمن« و »اخراجی ها« را برای 

ما زنده کرد.
پرتوی ادام��ه داد: »آتش ب��س 2« تا ۳۰ مهرم��اه و در طول 
۳۴ روز اک��ران ۱۳۰ میلیون تومان فروش خالص در س��ینما 
س��احل داش��ت و فیلم »آرایش غلی��ظ« در ط��ول 25 روز 
 اکران به طور خال��ص  2۹ میلیون تومان در س��ینما خانواده 

فروخت.
وی اف��زود: مخاطب��ان ای��ن فیلم ه��ا بیش��تر خانواده ه��ا 
هس��تند و عصرها اس��تقبال بیش��تر اس��ت و فعاًل ت��ا زمان 
 تعطیل��ی تاس��وعا و عاش��ورا اک��ران ای��ن فیلم ه��ا را ادامه 

می دهیم.

 انصراف تنابنده از بازی
 در فیلم جدید افخمی

محسن تنابنده که قرار بود دریکی از نقش های اصلی »روباه« 
مقابل دوربین ب��رود از ب��ازی در فیلم جدید به��روز افخمی 
انصراف داد.فیلمب��رداری این فیلم ب��ه تهیه کنندگی محمد 
پیرهادی که به  ترور دانش��مندان هس��ته ای می پردازد چند 

روزی است در تهران آغازشده است.
بابک حمیدیان، آرش مجیدی،  مرجان ش��یرمحمدی،  ساعد 
سهیلی و جالل فاطمی بازیگران این فیلم هستند.تنابنده که 
بازی اش در »ایران برگر« مس��عود جعف��ری جوزانی به پایان 
رس��یده، در س��ریال »ابله« کمال تبری��زی ایفاگر نقش یک 

پیرزن است.

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت: باوجود 
تبلیغ��ات منفی علی��ه اصفهان 
طی روزهای اخیر، رش��د ورود 
گردشگران خارجی به اصفهان 

همچنان ادامه دارد.
فری��دون اللهیاری اظه��ار کرد: 
حوادث اخیر تأثیری بر مباحث 
گردشگری نداشته و رشد ورود 
گردشگران به اصفهان همچنان 

ادامه دارد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ورود قط��ار 
گردش��گران اروپایی به اصفهان 
اضافه کرد: گردشگرانی که قرار 
بود به اصفهان بیایند، آمده اند و 
تاکنون نیز هیچ گزارشی مبنی بر 
کنسل کردن سفر گردشگران به 
اصفهان به ما ارسال نشده است.

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان بابیان اینکه این موضوع 
بیش��تر به یک جنگ رسانه ای 
تبدیل شده است، گفت: در سطح 
شهر آرامش برقرار است و مردم 
مش��غول زندگی روزم��ره خود 

هستند.
وی اظهار کرد: بیشتر گردشگران 
خارجی از طریق تور به ایران سفر 
می کنند و هیچ توری تا به امروز 

کنسل نشده است.
اللهی��اری خاطرنش��ان ک��رد: 
ب��رای افزایش امنی��ت تورهای 
گردشگری و گردشگران تدابیر 
امنیتی نامحسوس بیشتری در 
بافت ه��ای تاریخ��ی و فرهنگی 
برقرارشده است.وی همچنین از 
برگزاری جلساتی با فعاالن بخش 
گردشگری و نیروهای انتظامی 
و امنیتی اس��تان اصفهان برای 

هماهنگی بیشتر خبر داد.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفه��ان همچنین در 
بخش دیگ��ری از صحبت های 
خ��ود جنای��ات اسیدپاش��ی را 
محکوم ک��رد و گفت: امیدواریم 
هر چه زودتر عامالن اسیدپاشی 
دستگیر و به س��زای اعمالشان 

برسند.
سیس�تم امنیتی موزه 
هنرهای تزئینی ایران به روز 

شد
     مدی��رکل می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت: سیستم 
اع��الم حری��ق، دوربین ه��ای 
مداربس��ته و دزدگیرهای موزه 
هنرهای تزئینی ایران به روز شد.

اف��زود:  الهی��اری  فری��دون 
درحالی که حاضر چهار هزار شی 
نفی��س در این م��وزه نگهداری 

می شود. 
وی اظهار داش��ت: ب��رای به روز 
نمودن سیستم های امنیتی موزه 
هنره��ای تزئینی ای��ران بالغ بر 
یک میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 

هزینه شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد : م��وزه 
هنره��ای تزئینی ای��ران دارای 
قسمت های مختلف و متعددی 
اس��ت ک��ه در بخ��ش خ��ط و 
کتابت آن آث��اری از هنرمندان 
خوانس��اری،  محمدص��ادق 
میرعلی هروی و محمد هاش��م 
لولو اصفهانی و در قس��مت آثار 
الکی و جلدس��ازی یادگارهایی 
از میرزا بابای شیرازی، آقا نجف 
عل��ی اصفهانی و س��میرمی به 

چشم می خورد. 

 گریم با نمایش، نسبت دیرینه دارد و کمتر نمایشی بدون 
گریم ارائه شده اس��ت. حتی در نمایش های مردمی مثل 
تعزیه یا تئاترها و نمایش های مدرس��ه ای هم از گریم و 
تکنیک هایش، اگرچه به صورت ابتدایی مورداس��تفاده 
شده اس��ت. در تئاترهای حرفه ای نس��بت به گونه های 
دیگر نمایشی، گریم جایگاه مهم تری دارد و هیچ بازیگری 
در تئاتر بدون گریم روی صحنه نم��ی رود، اما تلویزیون 
به واسطه نوع قاب بندی و ماهیت تصویری خاص خودش 
قابلیت های تازه ای از گریم را بالفعل کرده مورداستفاده 

قرار داده است.
گریم یک لغت فرانسوی اس��ت که سال ۱۷۷5 میالدی 
سر زبان ها افتاد. در آن روزها گریم به معنای ادا، شکلک 
و ماسک بود و فقط برای تئاتر استفاده می شد. به کسی 
هم که گری��م را انجام می داد گریم��ور می گفتند.با آغاز 
به کار سینما و عکاس��ی این واژه به این هنر � صنعت ها 
راه پیدا کرد و در هنرهای نمایش��ی به بخش ظریفی از 
کار گفته می شد که بر پایه نقاش��ی و مجسمه سازی بنا 
می ش��د. س��ال ۱۹8۱ هم برای اولین بار بخش گریم به 
جوایز اسکار اضافه شد و ریک بکر برای فیلم »آمریکایی 
در لندن« برنده اولین جایزه اس��کار در بخش گریم شد. 
حاال گریم عضو جدانش��دنی از سینما، تلویزیون، تئاتر و 
حتی عکاسی است؛ عضوی که تازه کارها آن را با نقاشی 
روی صورت بازیگر اشتباه می گیرند و کفر کهنه کارها را 
درمی آورند، اما گریم ها در هرک��دام از بخش های تئاتر، 
سینما و تلویزیون باهم تفاوت دارد. البته گریم سینما و 

تلویزیون سنخیت بیشتری باهم دارند.
گریم در تئاتر و س��ینما هرک��دام دارای تکنیک، رنگ و 
شیوه کار خاص اس��ت و کاًل باهم تفاوت دارند. در تئاتر، 
چهره برای دیدن از دور کار می شود و در سینما درست 
عکس آن است. چش��م دوربین بسیار حس��اس است و 
کوچک ترین زائده بر چهره را ثبت می کند. اگر گریمور با 
هر دو شیوه آشنایی داشته باشد هر دو نوع گریم برای او 
آسان خواهد بود. ریک بکر می گوید: قبل از این همه ما با 
عشق کار می کردیم ولی کم کم این هنر شکل تجاری پیدا 
کرد و همین مسئله باعث شد به تئاتر و عوامل آن لطمه 
بزند. او معتقد است کسانی که می خواهند وارد این رشته 
شوند باید تا جایی که می توانند تجربه کسب کنند و اصاًل 
نگاه تجاری به گریم نداشته باشند.واقعیت این است که 
گریم در تلویزیون صرفاً محدود به بخش های نمایشی و 
فیلم و سریال ها نمی شود و حتی کسی که به عنوان یک 
مهمان یا کارش��ناس به تلویزیون می رود قبلش باید از 
اتاق گریم رد ش��ود. اگرچه در اینجا تغییر چهره صورت 
نمی گیرد، اما از ابزارهای گریم مثل فوم برای تناسب نور 
و دوربین استفاده می شود و فرقی نمی کند فردی که قرار 
اس��ت جلوی دوربین برود یک فرد معمولی در برنامه ای 
عادی باشد یا رئیس جمهور برای مصاحبه تلویزیونی. لذا 
می بینیم که اگرچه سطح استفاده از گریم و تکنیک های 
آن در تلویزیون مثاًل نسبتاً به تئاتر، عمق کمی دارد، اما 
عمومیت بیشتری داشته و هرروز گریمورها حتی به شکل 
اداری و کارمندی در رس��انه ملی در حوزه گریم مشغول 

به کارند. هرچند این گونه از گریموری وجوه هنرمندانه 
کمتری دارد. اما هنر گریم و قابلیت های آن را می توان در 
سریال های تاریخی بیشتر مشاهده کرد چراکه بخشی از 
ماندگاری آن در حافظه تاریخی مردم به توانمندی های 
هنر گریم برمی گردد. هنوز مردم م��ا برخی از بازیگران 
را به واس��طه گریم های خاصش��ان به ی��اد می آورند، یا 
حتی خود بازیگران بهترین نقش��ی را که دوس��ت دارند 
و بازی کرده ان��د یا در کارنامه آن ها ب��ه نقطه عطف بدل 
شده را مدیون دس��تان هنرمندان گریموری هستند که 
صورتگری کرده و چهره های ماندگار آفریده است. هنوز 
همه ما با دیدن محمدعلی کشاورز یاد بازی او در سریال 
هزاردستان و آن گریم فوق العاده اش می افتیم، یا جمشید 
مش��ایخی را با گری��م کمال الملکش به خاط��ر داریم و 
بسیاری از سریال ها مثل سربداران، سلطان و شبان، میرزا 
کوچک خان و امام علی )ع(.به دلیل گریم های هنرمندانه 
آن در ذهن ها ماندگار شده است. همین اواخر در سریال 
مختار شاهد گریم های بی نظیر و چشمگیر استاد عبداهلل 
اسکندری بودیم. مثاًل گریم رضا رویگری یا خود فریبرز 
عرب نی��ا در نقش مخت��ار ازجمله دالی��ل جذابیت این 
سریال تلویزیونی بود. مرحوم خسرو شکیبایی در نقش 
مدرس هنوز در ذهن ما مانده است یا سعید نیک پور در 

نقش امیرکبیر.
واقعیت این اس��ت که یک��ی از کارکرده��ای مهم گریم 
در تلویزیون در بخش شبیه س��ازی ص��ورت می گیرد. 
بخشی از این شبیه سازی در س��ریال های تاریخ معاصر 
صورت می گیرد که عکس و فیلم ش��خصیت های واقعی 
موجود اس��ت و گریمور این ام��کان را دارد ب��ا رجوع به 
آن ها چهره بازیگران را اتود بزند؛ برخی از شخصیت ها که 
چهره شناخته شده ای در بین مردم دارند مثاًل رضاشاه و 
آیت اهلل مدرس یا دکتر مصدق و هوی��دا و برخی دیگر از 
ش��خصیت های سیاس��ی معاصر که مردم گاه از انطباق 

و نزدیکی گریم بازیگران با آن ها شگفت زده می شوند.
مثاًل س��ریال های تاری��خ معاصری مثل معمای ش��اه یا 
سال های مشروطه فارغ از نقاط ضعف و قوت دراماتیک از 
حیث گریم و چهره پردازی دارای امتیازات خوبی است و 
به همین دلیل بسیاری جذب سریال شده و به تماشای آن 
می نشینند یا همین چهره پردازی و شبیه سازی حرفه ای 
را در مجموعه طنز خنده بازار شاهد بودیم که فرضاً چهره 
خود کاراکترهای تلویزیونی ازجمله مجریان و گویندگان 

را شبیه سازی و به عنصر طنز کمک کرده است.

بررسی کارکردهای گریم در برنامه های تلویزیونی

چهره پردازی  ماندگار در هنر ایران

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 تور گردشگران به اصفهان کنسل
 نشده است 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
 8/134 کالسه پرونده: 954/92 شماره دادنامه: 39-93/1/30 مرجع رسیدگی: شعبه 22 
خیابان  اصفهان-  نشانی:  اکبر  فرزند  احمدی  محمد  خواهان:  اختالف  حل  شورای 
 ابوالحسن اصفهانی – کوچه16 خوانده: سید روح ا... طاهری قهفرخی فرزند سید آقامیرزا

خواسته:  راه  اداره  و  سیلو  آب250-جنب  خیابان  آخر   – فرایبورگ  چهارراه  نشانی 
به شماره 92/4/26-9001/1111585  فقره حواله  بابت یک  مطالبه 50/000/000 ریال 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
طرفیت  به  احمدی  محمد  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل  قاضی شورای  رای 
به  ریال وجه حواله  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  به خواسته  طاهری  روح ا...  آقای سید 
شماره 9001/1111585-92/4/26 به عهده تعاونی اعتبار ثامن االئمه شعبه خوراسگان 
اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط تعاونی اعتبار ثامن االئمه شعبه 
خوراسگان اصفهان 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 بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
طبق  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و هشت  یکصد  و  خواسته 
موصوف  حواله  دادخواست  تقویم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
نماید  می  اعالم  و  خواهان صادر  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )92/4/26-1111585(
 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. ضمنًا خوانده محکوم به پرداخت هزینه نشر 

آگهی می گردد.م الف:18478 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

8/135 کالسه پرونده: 10/93 شماره دادنامه: 58-93/7/14 مرجع رسیدگی: شعبه 22 
نشانی اصفهان–  فرزند علی  اختالف اصفهان خواهان: مصطفی محمدی  شورای حل 
فلکه دانشگاه صنعتی – خ بعثت – بعد از چهارراه بهداری – کوی فرش مدائن – کارگاره 
خیابان   – تهران  نشانی  احمد  سید  فرزند  عالمه  اصغر  علی  سید  خوانده:   یادگاری 
ک110-طبقه4-پالک19 خواسته: مطالبه مبلغ 32/500/000 ریال  جمال زاده جنوبی – 
عنایت  با  گردشکار:  بانک صادرات  به شماره 91/6/15-996701  فقره چک  یک  بابت 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
اصغر  علی  سید  طرفیت  به  محمدی  مصطفی  دادخواست  در خصوص  شورا:  قاضی 
عالمه به خواسته مطالبه مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال یک فقره چک به 
شماره 996701-91/6/15 به عهده بانک صادرات شعبه اردستان به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد 
پرداخت  به  و  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال  هزار  شانزده  و 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
الف:18568  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

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

8/136 کالسه پرونده: 93-279 شماره دادنامه: 573 تاریخ رسیدگی: 93/6/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم رویا صالحی نشانی 
اصفهان – خ شیخ مفید – ساختمان فدک – طبقه3-واحد4-شرکت مهندسی خوان گل خوانده: 
آقای مهدی نوری نشانی مجهول المکان  خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه 
 وجه یک فقره فیش تحت شماره 5786064 مورخ 92/11/27 به میزان 6/300/000 ریال
و به انضمام مطلق خسارات گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خانم رویا صالحی فرزند مندنی به طرفیت آقای مهدی نوری مبنی 
بر تقاضای صدور حکم بر مطالبه وجه یک فقره فیش تحت شماره 5786064 مورخ 
انضمام  به  ریال  هزار  و سیصد  میلیون  ریال شش   6/300/000 میزان  به   92/11/27
مطلق خسارات حسب دادخواست ارائه شده و اینکه خوانده مجهول المکان  است و ابالغ 
وقت رسیدگی آگهی شده است اما خوانده در جلسه مورخه 93/5/18 حضور نداشتند 
لذا با عنایت بر اصل عدم تبرع و نظر به اینکه خوانده هیچگونه دفاعی درخصوص طلب 
قبلی از خواهان ارائه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی 
و به استناد مواد 198-515-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 6/300/000 ریال شش میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
همچنین  و  دادرسی  بابت خسارت  ریال   170/000 ریال  هزار  هفتاد  و  یکصد  مبلغ  و 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان صدور رای که  خسارت تاخیر تادیه پرداخت 
محاسبه آن براساس نرخ شاخص بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی 

خواهد بود.م الف:18674 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه هشت  دادنامه:93/7/14-1143  745/93 شماره  8/137 کالسه: 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن کریمی فرزند محمدعلی نشانی اصفهان 
– خ مدرس – خ پوریای ولی – کوی نرگس – پ223 خوانده: فرهاد شاهزیدی نشانی 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن 
کریمی به طرفیت فرهاد شاهزیدی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه سفته 
به شماره خزانه داری کل 157130 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  وتکذیب شورا  تعرض  ازهرگونه  خواسته 
قانون  قانون تجارت و مواد 198و515و519و522  استناد مواد 307و309  به  لذا  داده 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 160/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   93/5/15
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف یست روز پس از ابالغ قابل واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:18675 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/138 شماره: 229/93 به موجب رای شماره 343 تاریخ 93/4/30 شعبه 19 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه روح ا... اسفندیارپور 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 165/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 89/11/25 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محمود فروتن منش به نشانی اصفهان – دستگرد 
– قائمیه – فرعی127- ک ش حاج بابایی – بن دوم – پ5 و پرداخت مبلغ نیم عشر حق 
االجرا در حق دولت. 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 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
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:18676 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
8/139 شماره: 1941/92 به موجب رای شماره 673 تاریخ 93/4/31 شعبه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهران شاهین به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به 
شماره 676614-92/8/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محمدعلی مختاری به 
نشانی اصفهان – خیابان امیرکبیر – مقابل بانک ملت – پ79 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. 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:18677 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/140 شماره: 1066/92-1067/92 به موجب رای شماره 517و1645 تاریخ 93/3/31 
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
مجهول المکان   نشانی  به  دو  هر  مهماندوست  عبدالرسول   -2 جعفری  عبدالرضا   -1
محکوم هستند حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 204/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/7/20 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق خواهان محمد گلی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان – خ زینبیه – کوچه 
دوطفالن – بن بست بوستان و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:18679 

شعبه 11حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/3/28 شعبه 14  8/141 شماره: 92-1264ش14 به موجب رای شماره 464 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید رسول 
میلیون و هشتصد  نه  مبلغ  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  حسینی 
هزار ریال بابت وجه چک به شماره 426247 به عهده بانک موسسه مالی و اعتباری 
مهر و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
اجرای  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک موصوف 90/12/25  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
حکم در حق محکوم له ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم پارچه فروش به نشانی اصفهان 
– بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی و نیم عشر حق االجرا. 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:18680 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

 4 شعبه   93/12/5 تاریخ   820 شماره  رای  موجب  به  2605/93ش4ح  شماره:   8/142
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- آرش 
 – به نشانی 1و2- مرغ  ابن علی فرزندان نورالدین  2- ویدا 3- یاسمن شهرت همگی 
کوی جردن – مجتمع ویالیی سروستان – شقایق 5- ویالی شخصی 3- مجهول المکان  
محکوم هستند به پرداخت مهریه طبق سند نکاحیه مبلغ سی میلیون ریال وجه رایج به 
له پروانه رحمانی  ابن علی در حق محکوم  از ماترک متوفی آقای نورالدین  نرخ روز 
گل  کوچه   – سپاه  بلوار  انتهای   – اصفهان  خانه   – اصفهان  نشانی  به  محمود  فرزند 
یخ – مجتمع مسکونی نارون – طبقه اول و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 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:18683 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/143 شماره: 168/93 به موجب رای شماره 312 تاریخ 93/4/24 شعبه 19 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا رییسی دهکردی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 165/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
از مورخ 90/3/5 تا زمان وصول و هزینه نشر آگهی به مبلغ سی و دو هزار تومان در 
حق محکوم له محمد واعظی به نشانی اصفهان – خ عالمه امینی – خ فردوس – مجتمع 
ارم – ط اول – واحد102 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 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:18685 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   92/10/16 تاریخ   1031 شماره  رای  موجب  به  856/92ش15  شماره:   8/144
15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پرویز 
آریانفرد فرزند غالمرضا شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 144713 مورخ 83/5/31 عهده 
بانک ملی و پرداخت مبلغ 106/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت حق 
و   83/5/31 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکالت  قانون  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
فرزند حسینعلی  له:محمدعلی مرادی  االجرا.مشخصات محکوم  نیم عشر حق  پرداخت 
شغل آزاد با وکالت سید ابراهیم اصغری دینانی به نشانی فالورجان -خ آزادگان-کوچه 
شهید ابراهیم شجاع-پالک28. 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:18687 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                               ابالغ رای 
8/145 شماره دادنامه: 9309970354601027 شماره پرونده: 9209980362001854 
فرودگاه  خ  نشانی  به  رضایی  محمود  آقای  شاکی:   930328 شعبه:  بایگانی  شماره 
غربی – زیرگذر دوم – بن مهر – جنب درب کوچک دبستان رودکی متهم: آقای علی 
میرعابدینی به نشانی فعاًل مجهول المکان  اتهام: فروش مال غیر گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
)فروش  غیر  مال  فروش  بر  دایر  میرعابدینی  علی  آقای  اتهام  دادگاه:  رای  نماید.  می 
با  رضایی  محمود  آقای  شکوائیه  موضوع   )09133000045 شماره  به  موبایل  خط 
و  شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  و  صادره  کیفرخواست  و  شهود  شهادت  به  توجه 
اینکه  و  پرونده  در  موجود  وشواهد  قرائن  وسایر  ابرازی  دالئل  و  ضمیمه  مستندات 
الیحه  و  نیافته  حضور  دادگاه  جلسه  در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  رغم  علی  متهم 
ارائه ننموده است محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را دراجرای ماده  دفاعیه ای نیز 
مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک  ماده  به  ناظر  غیر  مال  انتقال  به  راجع  قانون  یک 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه 
نماید رای صادره غیابی و ظرف  نقدی در حق دولت محکوم می  هزار تومان جزای 
الف:18704  باشد.م  می  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده   مدت 

اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/146 شماره دادنامه: 9309970354201077 شماره پرونده: 9309980358100028 
شماره بایگانی شعبه: 930309 شاکی: آقای نادر نظری به نشانی اصفهان – خ حسین 
آباد – ک 10- بن بیژن – پ10 متهم: آقای علی براتعلی به نشانی فعاًل مجهول المکان  
اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام علی براتعلی )نظر 
به متواری بودن مشخصات بیشتری از وی در دسترس نیست( دایر بر ایراد ضرب 
جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی نادر نظری ناغانی فرزند بهرام نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان - شکایت شاکی خصوصی - 
گواهی پزشکی قانونی – شهادت شاهد مورد تعرفه شاکی- عدم حضور متهم علیرغم 
ابالغ های مکرر احضاریه جهت دفاع و نظر به قرائن و امارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه اتهام به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده 614 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 و مواد 710-449-488 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
پرداخت 2/5  بابت جنبه عمومی جرم و  تعزیری  پنج سال حبس  به تحمل  را  نامبرده 
بابت  کامل  دیه  درصد  دو  و  دست چپ  مچ  موضحه  جراحت  بابت  کامل  دیه  درصد 
ارش آسیب عروق و اعصاب و تاندونهای ساعد دست چپ و دو درصد دیه کامل بابت 
ارش شکستگی یکی از استخوانهای مچ دست چپ و بیست و پنج درصد دیه کامل )25 
درصد( بابت ارش نقص عضوی ناشی از محدودیت شدید در حرکات مچ و انگشتان 
دست چپ در حق شاکی بابت جنبه خصوصی جرم محکوم می نماید این رای غیابی 
محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:18707 

نجفی رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 سپاهان به مصاف استقالل 
خوزستان مي رود

تیم فوتبال سپاهان براي ديدار در 
هفته س��یزدهم لیگ برتر مقابل 
استقالل خوزستان ۴ غايب دارد.

تیم فوتبال سپاهان بايد روز جمعه 
از ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه فوالد 
شهر در چارچوب هفته سیزدهم 
لیگ برتر از استقالل خوزس��تان پذيرايی کند که برای اين ديدار 
۴ بازيکن اصلی خود را در اختیار ندارد. ش��جاع خلیل زاده که با 
اعالم سازمان لیگ سرباز شده نمی تواند اين هفته برای سپاهان 
به میدان برود. همچنین محمدرضا خلعتب��ری به دلیل ۲ کارته 
شدن و احسان حاج صفي با توجه به دريافت کارت قرمز در بازي 
قبل محروم هس��تند. محرم نويدکیا، کاپیتان سپاهان نیز دچار 

مصدومیت شده و نمی تواند در اين ديدار تیمش را همراهی کند.

حضور اصفهانی ها در مسابقات 
بدمینتون کشوری 

بازيکن��ان بدمینتون باز اس��تان 
 اصفه��ان جه��ت حض��ور در

 رقابت های رنکینگ آزاد کش��ور 
روز يکشنبه عازم استان کرمانشاه  
ش��دند.بازيکنان بدمینت��ون باز 
اس��تان اصفهان جهت حضور در 
دومی��ن مرحله رقابت ه��ای رنکینگ آزاد کش��ور )پس��ران( تا 
امروزچهارشنبه 7 آبان در استان کرمانشاه حضوردارند.آقايان امید 
کرمی ، پیام نصراصفهانی ، مهرپويا مجتبايی ، امید اديبی ، حسن 
جاللی ، محمدبهارزاده و سپهر خلیل الرحمانی ترکیب تیم آزاد 
استان اصفهان می باشند که در اين مسابقات با ديگر بازيکنان از 

استان های سراسر کشور به رقابت پرداختند.

 اعزام تیم ملی کوراش به
 بازی های آسیا 

فدراسیون جودو اسامی کادر فنی 
و ترکیب اصلی تیم ملی کوراش را 
برای حضور در بازی های ساحلی 
آسیا اعالم کرد.براساس تصمیم 
شورای فنی فدراسیون جودو، رضا 
مهنانی به عنوان سرمربی، هدايت 
تیم ملی کوراش را در بازی های ساحلی آسیا برعهده خواهد داشت.

همچنین قنبرعلی قنبری در وزن ۶۶- کیلوگرم، هادی قديمی در 
73- کیلوگرم، الیاس علی اکبری در 8۱- کیلوگرم، علی دهقانی فر 
در 9۰- کیلوگرم و حمید قلی حسنقه در 9۰+ کیلوگرم به عنوان 
اعضای تیم ملی ايران جهت اعزام به تايلند مشخص شدند.کوراش 
کاران تمرينات خود را برای آمادگی در اين پیکارها از چهارم آبان 

آغاز کرده اند و تا ۱۱ آبان اين اردو ادامه خواهد داشت. 

6
استقالل خواستار تعویق دربی شد

باشگاه استقالل طی نامه ای درخواست تعويق ديدار تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس 
در روز 3۰ آبان  شد،اين درخواس��ت به اين دلیل صورت می گیرد که تیم ملی ايران در روز 
۲7 آبان برابر کره جنوبی به میدان می رود و آبی پوشان به دلیل داشتن بازيکنان ملی پوش 

نمی توانند تمرينات آماده سازی خود را پشت سر بگذارند.
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اقتدار طهماسبی در مسابقات آسیا کاپ 2014 امارات
اصغر 
قلندری

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به جلسه عصر روز )دوشنبه( 
دست اندرکاران اين فدراسیون با مسئوالن صداوسیما گفت : 
 اين جلسه فايده ای نداشت و همچنان از حضور دوربین ها در

ورزشگاه ها جلوگیری خواهیم کرد.
 عل��ی کفاش��یان ديروز) س��ه ش��نبه( اف��زود: اين جلس��ه

 بی فايده بود و صدا وس��یما درآمدهای کالن��ی از تبلیغات 
دارد، اما نمی خواهد چیزی از آن را به فوتبال بدهد.جلس��ه 
ای به درخواس��ت باش��گاه های فوتبال ودعوت مجیدزين 
العابدين رئیس ش��ورای هماهنگی ورزش س��ازمان صدا و 
س��یما در باره اختالفات فدراس��یون فوتبال و صداوس��یما 
برگزار شد.در اين جلس��ه عالوه بر عزت اهلل ضرغامی و علی 
کفاشیان و مهدی تاج، رؤسای باش��گاه هايی نظیرسپاهان، 
اس��تقالل اهواز،راه آهن وپرس��پولیس نیزحضور داش��تند.

فدراسیون فوتبال به سبب اختالفاتی که باصدواسیمادرباره 
حق پخش تلويزيونی دارد بع��د از اخطارهای قبلی از هفته 
دوازدهم لیگ برت��ر و همچنین مرحله يک هش��تم نهايی 
جام حذفی اجازه ورود دوربین ها رابه ورزش��گاه ها نداده و 
در نتیجه اين مس��ابقات پخش تلويزيونی نشد.فدراس��یون 
فوتبال خواستار حداقل ۱۶۰میلیارد تومان است، در حالی 
که صداوس��یما تنهابه پرداخت همان مبلغ س��ال گذشته 
يعنی حدود۲۰میلیارد تومان راضی است.دس��ت اندرکاران 
فوتبال کش��ور درآمد صداوس��یما راازمح��ل پخش آگهی 
ها در قبل وبعد ازمس��ابقات بی��ن 5۰۰ ت��ا ۱۰۰۰میلیارد 
تومان عنوان می کنند.کفاش��یان افزود:هزينه فوتبال زياد 
است و ما بايد درآمدهای خود را داش��ته باشیم تا اين رشته 

 پابرجا بماند، بنابراين بدون دسترس��ی ب��ه اين حق پخش
 نمی توانی��م اج��ازه دهیم مس��ابقات از تلويزي��ون پخش 
ش��ود.به گفته وی رئیس صداوس��یما در جلس��ه بیشتر به 
 هزينه ه��ای ب��االی اي��ن س��ازمان اش��اره ک��رد وعنوان 
می کرد که بودجه کافی ندارد.کفاش��یان در باره درخواست 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از وی برای برکناری 
نبی و آي��ت اله��ی از دبیرکلی و رياس��ت کمیت��ه فنی نیز 
گفت: قرار اس��ت دراين باره جلس��ه ای برگزارکنیم ودرآن 
صحبت های اين افرادرا می ش��نويم.وی بااش��اره به اينکه 
اين درخواس��ت در حد اختی��ارات اعضای هیئت رئیس��ه 
نیس��ت، گفت: بايد ببینم که چ��را اين ح��رف را زدند، زيرا 
اين از اختیارات رئیس فدراسیون اس��ت.مهدی تاج، فريده 
شجاعی، غالمرضا بهروان، بهاروند، منصور قنبرزاده، فريدون 
اصفهانیان و شهاب الدين عزيزی خادم در نامه ای کتبی به 
علی کفاشیان، از وی درخواست کرده اند مهدی محمدنبی 
را از دبیرکلی و محمد هادی آيت الهی را از رياس��ت کمیته 
فنی و توس��عه اين فدراس��یون برکن��ار کند.اعضای هیئت 
رئیس��ه فدراس��یون فوتبال درنامه خود ابتدابه بند 5 ماده 
3۶ اساسنامه اين فدراسیون اس��تناد کرده اند که اشعار می 
دارد مصوبات هیئت رئیس��ه حداکثر ظرف ۴8 ساعت بايد 
به به اجرا گذاشته ش��ود.درادامه نامه، به بندهای ۲ و ۶ ماده 
35 اشاره شده اس��ت. بند ۲ اين ماده عبارت است ازتصويب 
روساواعضای کمیته های فدراس��یون بنابه پیشنهادرئیس 
فدراس��یون و بند ۶ نیز نص��ب و عزل دبیرکل فدراس��یون 
بر اس��اس پیش��نهاد رئیس فدراس��یون را از وظايف هیات 

رئیس��ه می داند.اين درخواس��ت درحالی اس��ت که بند ۶ 
ماده 35 اساس��نامه فدراس��یون فوتبال که مورد اس��تناد 
 اعضای هیئت رئیس��ه نیز قرار گرفته اس��ت، صراحتا اعالم 
می کند که برای برکناری دبیرکل، ابتدا بايد رئیس به هیئت 
رئیسه پیشنهاد دهد و سپس اعضا در باره آن تصمیم گیری 
کنند نه اينکه اعضای هیئت رئیس��ه درخواس��ت برکناری 
فردی را مطرح کنند.کفاشیان در باره جلسه کمیته فنی با 
کی روش و وی در خصوص سرمربی تیم امید گفت: بايد در 
اين باره با وينگادا صحبت کنیم و ببنیم مسئله چی بوده است 
و بعد تصمیم بگیريم.جلسه  کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
با علی کفاشیان و کارلوس کی روش برگزار شد و در پايان آن 
اعالم شد که بايد دوباره با وينگادا صحبت شود، البته هفت 
گزينه نیز برای جانش��ینی وی وجود دارد.حبیب کاش��انی 
درباره آخرين وضعی��ت نیمکت تیم امید گف��ت: کارلوس 
کی روش در جلس��ه يکش��نبه از عملکرد فنی نل��و وينگادا 
حمايت نکرد و گفت که کارنامه فنی او مورد تايید نیست.او 
درباره گزينه های هدايت تیم امید گفت: محمد مايلی کهن، 
علیرضا منصوريان، يحیی گل محمدی، وحید هاش��میان، 
حسین فرکی، هومن افاضلی و زالتکو کرانچار هفت گزينه ای 
هستند که در صورت رسیدن به پايان خط با وينگادا يکی از 

اين گزينه ها هدايت تیم امید را بر عهده خواهد گرفت.
مایلی کهن: فعاًل باید بروم زندان!

گزين��ه هداي��ت تی��م فوتب��ال امی��د کش��ورمان تأکی��د 
 کرد فع��ال ب��ه ج��ای هداي��ت اين تی��م باي��د ب��ه زندان 
برود.محمد مايلی کهن در واکنش به اينک��ه نامش در بین 
گزينه های هدايت تیم فوتبال امید کش��ورمان قرار گرفته 
اس��ت، اظهار داش��ت: من نظری در اين خص��وص ندارم و 
صحبتی نمی کنم، چرا که فعالً بايد به زندان بروم!وی به دنبال 
طرح شکايت علی دايی به چهار ماه حبس تعزيری و پرداخت 
يک میلیون ريال جزای نقدی محکوم شده است، که  ادعای 

دايی را کذب و دروغ محض اعالم می کند.

گزینه هایی برای تیم امیدی که ناامیدمان کرد
کفاشیان : جلسه فایده ای نداشت، دوربین ها را راه نمی دهیم

مایلی کهن: فعالً باید بروم زندان!

اعالم فهرست اولیه نامزد های دریافت توپ طال

» ارج نهادن به لیگ« به سبک 
فدراسیون وزنه برداری!

دبیر فدراسیون وزنه برداری در واکنش به انتقاداتی 
که نس��بت به برگزاری لیگ برتر در فاصله ۱۴ روزه 
تا مس��ابقات جهانی ش��ده بود عنوان کرد »حضور 
ملی پوشان به خواسته تیم ها و در راستای ارج نهادن 

به رقابت های باشگاهی صورت گرفت«.
حضور ملی پوشان و نفرات ش��اخص در صحنه لیگ 
برتر قطعا بر جذابیت لی��گ می افزايد اما بحث اصلی 
اين اس��ت که ملی پوش��ان در فاصله دو هفته ای تا 
مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک بايد خود را 
برای اين رويداد بسیار مهم آماده کنند يا به فکر »ارج 

نهادن به مسابقات باشگاهی« باشند!
در شرايطی که ملی پوشان پس از بازی های آسیايی 
بايد ريکاوری می کردند ت��ا در فاصله ای کم مهیای 
حضور در مسابقات جهانی شوند، ناگهان فدراسیون 
وزنه برداری در اقدامی عجیب به فکر »ارج نهادن به 
مس��ابقات باش��گاهی« افتاد آن هم در شرايطی که 
رقبای تا دندان مس��لح بهترين نفرات خود را راهی 
قزاقس��تان می کنند تا ضمن رس��یدن به سکوهای 

جهانی، سهمیه المپیک را هم به دست آورند.
بهتر بود فدراسیون وزنه برداری »ارج نهادن به رقابت 
های باشگاهی« را به زمان بهتری موکول می کرد زيرا 
مطمئنا هیچ فردی حتی مديران تیم های لیگی نیز 
راضی نیستند رقابت های حساس جهانی فدای هفته 

دوم لیگ برتر شود.
از طرفی دبیر فدراسیون عنوان می کند »سال گذشته 
انتقادات نس��بت به رکوردگیری از ملی پوش��ان در 
کمپ تیم های ملی ش��ده و اين ک��ه غیبت آن ها در 
صحنه رقابت ها ب��ه اعتبار لیگ لطمه زده اس��ت.« 
فدراس��یون اگر تصمیم داش��ته جل��وی انتقادات را 
بگیرد می توانست زمان مناسبی را برای برگزاری لیگ 
انتخاب کند نه اينکه با يک تصمیم اشتباه ملی پوشان 
را با وجود نارضايتی که داشتند مجبور کند در لیگ 
وزنه بزنند و در واقع هفت��ه دوم لیگ را بر منافع تیم 
ملی ارجح بداند.فدراس��یون وزنه برداری اگر به فکر 
»ارج نهادن به رقابت های لیگ وزنه برداری« اس��ت 
می تواند از طريق راه های ديگری مانند گرفتن حق 
پخش تلويزيونی يا انجام برنامه ريزی مناسب اين کار 
را انجام دهد. البته در ش��رايطی که تقريبا فقط يک 
نفر تصمیم گیرنده اس��ت و رئیس سازمان لیگ هم 
عطای کار را به لقايش بخش��یده، برنامه ريزی برای 
 »ارج نهادن ب��ه رقابت های باش��گاهی« بهتر از اين

 نمی شود.

اسامی برترين بازيکنان فوتبال جهان در سال ۲۰۱۴ برای دريافت مهم ترين 
جايزه انفرادی دنیای فوتبال مشخص شد.

سايت فدارس��یون جهانی فوتبال )فیفا(، فهرس��ت اولیه و ۲3 نفره برترين 
فوتبالیست های جهان در سال ۲۰۱۴ را به شرح زير اعالم کرد:

گرث بیل )ولز(، کريم بنزما )فرانسه(، ديه گو کاس��تا )اسپانیا(، تیبا کورتوا 
)بلژيک(، کريس��تیانو رونالدو )پرتغال(، آنخل دی ماري��ا )آرژانتین(، ماريو 
گوتس��ه )آلمان(، ادان ازار )بلژيک(، زالتان ابراهیموويچ )س��وئد(، آندرس 
اينیستا )اسپانیا(، تونی کروس )آلمان(، فیلیپ الم )آلمان(، خاوير ماسچرانو 
)آرژانتین(، لیونل مسی )اسپانیا(، توماس مولر )آلمان(، مانوئل نوير )آلمان(، 
نیمار )برزيل(، پل پوگبا )فرانس��ه(، سرخیو راموس )اس��پانیا(، آرين روبن 
)هلند(، جیمز رودريگز )کلمبیا(، باستین شواين اشتايگر )آلمان( و يحیی 
توره )ساحل عاج(فیفا همچنین فهرست اولیه برترين مربیان فوتبال جهان 

در سال ۲۰۱۴ را منتشر کرده که اين فهرست ۱۰ نفره به شرح زير است:
کارلو آنچلوتی )ايتالیا/رئال مادريد(، آنتونی��و کونته )ايتالیا/يوونتوس/تیم 
ملی ايتالیا(، پپ گوارديوال )اسپانیا/بايرن مونیخ(، يورگن کلینزمن )آلمان/

تیم ملی آمريکا(، يواخیم لو )آلمان/تیم ملی آلمان(، ژوزه مورينیو )پرتغال/ 
چلسی(، مانوئل پیگیرينی )شیلی/ منچسترسیتی(، آلحاندرو سابیا )آرژانتین/

تیم ملی آرژانتین(، ديه گو سیمئونه )آرژانتین/اتلتیکومادريد( و لوئیز فن خال 
)هلند/ تیم ملی هلند/منچس��تريونايتد(از میان نامزدهای معرفی شده در 
تاريخ اول دسامبر)۱۰ آذر( 3 نامزد نهايی هر بخش مشخص می شود و در 
 تاريخ ۱۲ ژانويه س��ال ۲۰۱5 )۲۲ دی ۱393( نیز برندگان نهايی معرفی 

خواهند شد.

 فرکی: دوست ندارم سوژه باشم
 و عکسم کار شود

حسین فرکی در مورداينکه گفته می شود پیشنهاد سرمربیگری تیم 
امید را رد کرده است، اظهار داشت: وقتی هنوز به من پیشنهادی نشده 

چطور می توانم آن را رد کنم يا نپذيرم. 
من اکنون فقط و فقط به س��پاهان فک��ر می کنم. وقتی مس��ئولیت 
تیم��ی را ب��ر عه��ده دارم نبايد فقط ب��ه خودم فک��ر کن��م و بايد به 
 مجموعه باش��گاهم فکر کنم. اي��ن اخب��ار تمرکز تیم م��ن را به هم 

می ريزد.
وی در خص��وص اينکه از پیش��نهاد کمیت��ه فنی بابت اين مس��ئله 
ناراحت شده اظهار داش��ت: نه چرا بايد ناراحت باشم. اين کار قانونی 
اس��ت. کمیته فنی بايد دور هم جمع ش��وند و در خصوص هدفی که 
دارند تصمیم گیری کنن��د و اين حق طبیعی کمیته فنی اس��ت که 
در خصوص چن��د گزينه به اجماع برس��ند. برخ��ی از اعضای کمیته 
از جمله آقای محصص اس��تاد من بوده اس��ت. آقای کاش��انی هم از 
 دوستان بنده هس��تند و به من لطف داش��ته که نامم را مطرح کرده

 است.
س��رمربی س��پاهان تاکید کرد: من با اين س��ن و س��ال ک��ه دنبال 
مطرح شدن و سوژه ش��دن نیس��تم و دوس��ت ندارم که مدام حرف 
 بزن��م و عکس��م در روزنام��ه ه��ا کار ش��ود. م��ن دنب��ال کار خودم

 هستم.
 تا زمانی که فدراسیون سراغ خود من نیايد که نیازی نیست به سپاهان 
حرفی بزنند. شايد من بگويم نه و ديگر نیازی نیست به باشگاه حرفی 
بزنند. دوس��ت ندارم در مورد گمانه ها صحبت کن��م و می خواهم با 

واقعیت ها زندگی کنم.

سرنجی: چین حریف همیشگی ماست
ملی پوش اصفهانی تیم گلبال مردان ايران گفت: چین حريف همیشگی ما در 
آسیاست اما در فینال برابر آن ها تمام توان خود را در زمین به کار گرفتیم تا با 

بهترين نتیجه قهرمان شويم.
محم��د س��رنجی در خص��وص قهرمان��ی با تی��م ملی گلب��ال اي��ران در 
بازی ه��ای پاراآس��یايی ۲۰۱۴ اينچئون اظهار داش��ت: مس��ابقات خوبی 
بود و میزبان��ی کره ای ها در اي��ن دوره ه��م مطلوب بود. تیم ه��ای چین و 
کره جنوبی ه��م آمده بودند ک��ه حتماً ط��ال بگیرند، چون ه��ر مدال طال 
برای اين دو کش��ور در رنکینگ نهايی اهمی��ت زي��ادی دارد.وی در مورد 
پی��روزی ۱۰ بر صفر اي��ران برابر چی��ن در فین��ال اين دوره از مس��ابقات 
 گفت: چین حريف همیش��گی ما در آسیاس��ت و چندين س��ال است که با

 آن ها بازی می کنیم. تمام مسابقات و حتی تمرينات آن ها را آنالیز کرده بوديم 
و شناخت خوبی از چین داشتیم. چون بازی آخر هم بود بچه ها تمام توان خود 

را در زمین به کار گرفتند تا با بهترين نتیجه قهرمان شويم.
سرنجی گفت: من از ۱۰ سالگی ورزش می کردم و از سال 8۱ که به محیط 
 ورزش نابینايان وارد شدم، گلبال را شروع کردم و از سال 8۴ تا امروز يعنی

 9 سال، عضو تیم ملی هستم. در اين مدت نیز ۴ قهرمانی آسیا، سومی جهان 
و مقام دومی تورنمنت بین قاره ای را در کارنامه خود دارم.

 وی اضافه کرد: 7 ماه ديگر بايد در مسابقات جهانی سئول شرکت کنیم که
 3 تیم اول سهمیه پاراالمپیک را می گیرند و بعد از آن هم در آبان 9۴ مسابقات 

آسیايی را داريم که قهرمان آن سهمیه پاراالمپیک می گیرد. 
سرنجی در پايان گفت: ما تالش خود را کرديم و حاال از مسئوالن توقع داريم. 
فوتبال يا والیبال، شغل يک فوتبالیست يا والیبالیست محسوب می شود اما 
در ورزش جانبازان و معلوالن اين طور نیس��ت و زندگی م��ان با ورزش اداره 
نمی شود. امیدوارم مسئوالن هم آن چیزی که از دستشان برمی آيد را برای 

ما انجام دهند.
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   مهدی طهماسبی پاورلیفترشايسته  ومقتدراصفهان و جوان برازنده اهل 
بلداجی چهارمحال و بختیاری،بارديگرشايستگی خودرادرمسابقات آسیا 
کاپ امارات به اثبات رساند تا پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ايران رابه 

اهتزاز درآورد.
طهماسبی جوان بااراده ومصمم  وقهرمان بااخالق پاورلیفتینگ بامنش پهلوانی و روحیه 
جوانمردی ازجمله قهرمانان محبوب ومورد عالقه مردم ش��اهین شهر،اصفهان وبلداجی 

است که پرونده درخشانی ازمسابقات کشوری وآسیايی در طول سال های اخیردارد،
قهرم��ان وزن 9۰کیلوگرم پاورلیفتنگ ايران وآس��یا،که در۱3دوره مس��ابقات قهرمانی 
کشور، با 5عنوان قهرمان قهرمانان کشوری وکس��ب مدال های خوشرنگ طالئی و نقره 
ازمس��ابقات قهرمانی آس��یا در س��ال های ۲۰۰9هند،۲۰۱۰مغولس��تان و۲۰۱3ايران 
وعنوان بهترين وفنی تري��ن پاورلیفترس��ال۱39۲، اين بارهم باهزينه ش��خصی راهی 
کشورامارات شد ودرمسابقات بین المللی آس��یاکاپ که باحضورقهرمانانی ازکشورهای 
کره شمالی، کويت،عمان،قطر،عراق،س��وريه،چین تايپه،بحرين،امارات،پاکستان،ايران 
وجمهوری های ازبکستان،گرجس��تان وتاجکس��تان دردوبی برگزارگرديدبا برافراشتن    
 7۲۰کیلو، بدون تجهیزات درس��ه حرکت اس��کوات،پرس س��ینه و ددلیف��ت وزن 9۰
 کیلو گرم بابرت��ری مقتدران��ه، مدال طالی اي��ن وزن را به چن��گ آورد، البت��ه کار،کار

س��اده ای نبود واين مهم در ش��رايطی برای طهماسبی حاصل ش��د که حريفان قدری 
 ازکشورهای گرجس��تان، امارات و چین تايپه که اصلی ترين رقبای وی بودند را پیش رو

داش��ت.به گفته طهماس��بی درديداربا خبرنگار ويژه مان دراصفهان،مسابقات آسیاکاپ 
امارات ط��ی س��ه روز ۱۶ تا۱8اکتب��ر ۲۰۱۴ دردوبی برگزار ش��د که ازکیفیت بس��یار 
خوبی برخورداربود.درحاش��یه:مهدی طهماس��بی قهرم��ان پاورلیفتینگ با ۲3س��ال 
س��ن وتحصیالت کاردانی تربی��ت بدن��ی و ورزش تمرينات خود را درش��اهین ش��هر 
اصفه��ان دنبال می کند اما متاس��فانه اين ج��وان برازنده وبااخالق فاقد ش��غل آبرومند 
ومناس��بی اس��ت که ازاين بابت س��خت درعذاب اس��ت ورنج می بردوبه ش��دت نگران 
آينده خويش اس��ت،آرزومی کنی��م مس��ئوالن ومديران عامل باش��گاه ه��ا واداره کل 
ورزش وجوانان، حمايتش��ان را از اين ج��وان محجوب دريغ نورزند وبرای حل مش��کل 
 بیکاری طهماسبی چاره انديش��ی کنند و وی را به کاری گمارند که درشان اين قهرمان

 باشد.دربازگشت پیروزمندانه مهدی طهماسبی از اين مسابقات، انبوهی از مردم خونگرم 
وقدرشناس بلداجی شهر کرد با  حلقه های گل به اس��تقبال قهرمان ارزنده ومحبوبشان 
 ش��تافتند وبا درآغوش گرفت��ن وبوس��یدن، وی رامورد تفق��د قراردادن��د وخوش آمد 

گفتند.
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مفاد آرا 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   8/32

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی پس از انتشار اولین 
از  باید  معترض  و  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  آگهی  نوبت 
تقدیم دادخواست  به  ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت  اعتراض به واحد  تاریخ تسلیم 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین 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 را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
گلستان  عامری  منورخانم  خانم   93/5/27-139360302031000986 شماره  1-رای 
واقع  اصلی    4185 از  فرعی   59 ثبتی  پالک  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمد  فرزند 
عادی  خریداری  مربع  متر  مساحت204   به  نایین  ثبت  بخش3  گلستان  روستای   در 
حسن  آقای  و  گلستانی  آغابیگم  خانم  و  گلستان  فردوسی  علی  شیخ  از  الواسطه  مع 

گلستانی و مرحمت خانم عامری
فرزند حسن  حقانی  قدمعلی  آقای   93/6/16-139360302031001094 2-رای شماره 
سه دانگ مشاع ازششدانگ مزرعه مخروبه مصباحیه پالک ثبتی 19045 اصلی واقع در 
بخش 2 ثبت نایین به مساحت  ششدانگ 10000 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه 
از حسین کاشفی نایینی وحسین نظام زاده نایینی باشرط عدم تفکیک وتغییر کاربری  

شاهی  مزرعه  طالبی  حسن  آقای  شماره93/6/16-139360302031001095  3-رای 
فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب مغازه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 290  اصلی 
واقع در بخش1 ثبت نایین به مساحت 11.85 متر مربع خریداری رسمی ازغالمرضا 

صادقی
فرزند  هرندی  ناظمی  مریم  خانم   93/6/16-139360302031001096 شماره  4-رای 
رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 426 فرعی از 4077 اصلی 
واقع در روستای مزیک  بخش 3 ثبت نایین به مساحت 1057.70 مترمربع خریداری 

رسمی 
5-رای شماره 139360302031001242-93/7/15 خانم فرشته بنده علی نایینی فرزند 
رضا ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 346 اصلی واقع در 

نایین بخش 1 ثبت نایین بمساحت 118.55 مترمربع خریداری رسمی
نایینی  زاده  صادق  مهری  خانم  شماره93/7/15-139360302031001243  6-رای 
فرزند مصطفی ششدانگ باغ احداثی در پالک ثبتی قسمتی از باقیمانده 20158 اصلی 
واقع در بخش 2 نایین بمساحت 904.85 مترمربع خریداری بصورت رسمی و باشرط 

حفظ کاربری وعدم تفکیک 
7-رای شماره 139360302031001244-93/7/15 آقای یداله سلطانی فرزند جعفرسه 
دانگ مشاع ازششدانگ زمین مزروعی به پالک ثبتی 3263 اصلی واقع درکشتزارمحمدیه 
موسوم به خلف مار بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 1211.80 مترمربع خریداری 

عادی از وراث ربابه بیگم سلطانی با شرط حفظ کاربری مزروعی و عدم تفکیک
8-رای شماره139360302031001245-93/7/15آقای سید احمد موسی کاظمی فرزند 
سید علی ششدانگ مفروزی کارگاه نخ تابی احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 4547 اصلی 

واقع در محمدیه بخش 2 نایین بمساحت 452.45 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
محمدی  عبایی  جواد  محمد  آقای  شماره93/7/15-139360302031001246  9-رای 
 19531 باقیمانده  ثبتی  پالک  در  احداثی  مغازه  مفروزی  ششدانگ  علیرضا  فرزند 
از  عادی  خریداری  مترمربع   21.69 بمساحت  نایین  بخش2  محمدیه  در  واقع   اصلی 

علیرضا عبایی محمدی
شهریاری  غالمحسین  آقای  شماره93/7/15-139360302031001247  10-رای 
محمدیه فرزند محمدمهدی ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که درآن احداث بناشده از 
پالک باقیمانده 4368 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 نایین بمساحت 235.85 مترمربع 

خریداری رسمی
شهریاری  جواد  محمد  آقای   93/7/15-139360302031001248 شماره  11-رای 
محمدی فرزند محمد مهدی ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که در آن احداث بناشده از 
پالک ثبتی باقیمانده 4368 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 188.35 

مترمربع خریداری عادی از غالمحسین شهریاری محمدیه
12-رای شماره139360302031001249-93/7/15 خانم عالمه عطایی محمدی فرزند 
علی اکبر ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 2913 اصلی 
وراث  از  عادی  مترمربع خریداری   102.75 بمساحت  نایین   2 در محمدیه بخش  واقع 

فاطمه گرگیان
13-رای شماره139360302031001250-93/7/15 آقای رضا نوروزی رسول آبادی 
فرزند عوض محمد ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 243 
بمساحت  نایین  ثبت  به  الحاقی  اصفهان   19 بخش  آباد  مزرعه رسول  در  واقع  اصلی 
233 مترمربع خریداری عادی از وراث رقیه نوروزی و زبیده حاتمی و زهراشهریاری

فرزند  پوربافرانی  مجید  آقای  شماره93/7/15-139360302031001251  14-رای 
رمضان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی 5933 واقع در 
بافران بخش2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 326.60 مترمربع خریداری عادی از وراث 

حسین پوربافرانی
فرزند  پوربافرانی  اعظم  خانم  شماره93/7/15-139360302031001252  15-رای 
واقع   5933 ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  قدمعلی 
عادی  خریداری  مترمربع   326.60 ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  بافران   در 

مع الواسطه ازوراث حسین پوربافرانی
16-رای شماره 139360302031001305-93/7/28 خانم نیرالسادات جوزدانی فرزند 
از پالک  ان احداثی در قسمتی  به  سیدحسین ششدانگ مفروزی خانه وباغچه متصل 
 224.13 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  سفلی  جوزدان  مزرعه  در  واقع  اصلی   4126

مترمربع خریداری عادی از جعفر علی اکبری مهرآباد 
نصیری  دهقان  عبدالحمید  آقای   93/7/28-139360302031001306 شماره  17-رای 
فرزند قاسم ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک 3 فرعی از 3980 اصلی 
مترمربع   92.12 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  نصیر  آباد سلطان  علی  درمزرعه  واقع 

خریداری رسمی مشاعی 
18-رای شماره 139360302031001307-93/7/28 خانم کبری دهقان نصیری فرزند 
قاسم ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک3 فرعی از3980 اصلی واقع در 
علی آباد سلطان نصیر بخش 3 ثبت نایین بمساحت 60.85 مترمربع خریداری عادی از 

عبدالحمید دهقان نصیری
رضا  فرزند  ارجکی  داود  آقای   93/7/28-139360302031001308 شماره  19-رای 
ششدانگ مزرعه حسین آباد الی سلطان نصیربه پالک ثبتی 4012 اصلی واقع دربخش 
3 ثبت نایین بمساحت 1660 مترمربع خریداری عادی از وراث حسینعلی کبیری نایینی 

با شرط عدم تفکیک وعدم تبدیل کاربری که بصورت مزروعی ومشجر می باشد
مزرعه  کریمی  هادی  آقای   93/7/28-139360302031001309 شماره  20-رای 
فرعی  از88  136فرعی  ثبتی  پالک  به  خانه  مفروزی  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  شاه 
فاطمه  از  نایین خریداری عادی  ثبت   3 واقع در بخش  از4420و4428و4297/1 اصلی 

شهریاری محمدی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/08/07
تاریخ انتشارنوبت دوم: 93/08/22

کفیل ثبت اسناد و امالک نائین 
مفاد آرا

تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/7/23-139360302028000919 شماره:   8/39
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000818  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای علیرضا قدرتی شاتوری فرزند حسین به شماره شناسنامه 8 صادره از 
حوزه 22 اصفهان در خصوص ششدانگ یک واحد کارگاه تولیدی به مساحت 2702/96 
آباد بخش 21 حوزه  دینان اسالم  واقع در  بر روی پالک 8- اصلی  احداثی  مترمربع 
ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث مرحوم آقای عبدالصمد 
منتظری و رجبعلی قدرتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/22

م الف:20128 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/7/29-139360302028000929 شماره:   8/52
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
رای شماره 139360302028000869  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای حسین توسلی فارفانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 4754 صادره از 
بن رود در خصوص ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت 3521/95 مترمربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 8 فرعی از 35 اصلی واقع در فارفان بخش 21 حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری به موجب سند رسمی شماره 26468 مورخه 1393/06/16 دفترخانه 
121 ورزنه از مالک رسمی آقای قنبر توسلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
اشخاص  که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/22

م الف:10365 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
ابالغ رای 

8/105 کالسه پرونده: 717/93 شماره دادنامه: 1014-93/6/25 مرجع رسیدگی: شعبه 
5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی شجاعی نشانی اصفهان – اتوبان چمران 
علی   -2 ترابی  مجید   -1 وکیل:  واحد9   – خورشید  مجتمع  افق35-   – محمد  آل  خ   –
ط4- واحد413   – مجتمع اوسان   – خ چهارباغ باال   –  ولیخانی هر دو نشانی اصفهان 
 خوانده: حاجیه خانم قادری نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  متعال بشرح  از خداوند  استعانت  با 
 شورا: در خصوص دادخواست مهدی شجاعی به طرفیت حاجیه خانم قادری به خواسته 
 مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 93/1/17-07-9070/584727

دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ملی  بانک  عهده 
و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و   تقدیمی 
ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به   خوانده 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
به  ریال   40/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت   قانون 
به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   195/000 پرداخت  و  خواسته  اصل   عنوان 
ایصل آن لغایت زمان وصول و  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر و   پرداخت خسارات 
نشر  هزینه  انضمام  به  وکیل  الوکاله  حق  هزینه  و  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق 
 آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
الف:18695  بود.م  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20  ظرف 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/106 کالسه پرونده: 718/93 شماره دادنامه: 1013-93/6/25 مرجع رسیدگی: شعبه 
5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی شجاعی نشانی اصفهان – اتوبان چمران 
واحد9 وکیل: مجید ترابی و علی ولیخانی  افق35-مجتمع خورشید –  خ آل محمد –   –
حاجیه  خوانده:  واحد413  ط4-   – اوسان  مجتمع   – باال  چهارباغ   – اصفهان  نشانی: 
به محتویات  عنایت  با  مطالبه گردشکار:  المکان خواسته:  نشانی مجهول  قادری   خانم 
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت 
خواسته  به  قادری  خانم  طرفیت  به  شجاعی  مهدی  دادخواست  خصوص  در  شورا: 
-07-9070/584733 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه 
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   92/12/29
قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و  دادخواست 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 

198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال   185/000 پرداخت  و  خواسته 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه خواهد بود.م الف:18696 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350500856  ابالغیه: 9310100350503972 شماره  8/107 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930892 خواهان همایون احمد رضائی دادخواستی به طرفیت 
خوانده اکبر مختاریان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه 
وجه بابت ضمانت وام بانکی به مبلغ 200/000/000 تومان تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350500856 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:19095   و ضمائم 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980351400471  ابالغیه: 9310100351404165 شماره  8/108 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930475 خواهان مجید جباران جرقویه دادخواستی به طرفیت 
خواندگان محمود میرسعیدی و سید مالک موسوی به خواسته تنفیذ قرارداد و دستور 
موقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به 
کالسه 9309980351400471 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/23 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   08:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:19125 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980351400672  ابالغیه: 9310100351404162 شماره  8/109 شماره 
بایگانی شعبه: 930686 خواهان احمد سلیمی ترکمانی دادخواستی به طرفیت  شماره 
پرداخت  از  اعسار  و  به خواسته مطالبه وجه چک  نثاری الدانی  خوانده مسعود جان 
هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 
 1393/09/24 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351400672 کالسه  به  و 
و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:19127 شعبه 14 ادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
الهه  وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان   1233-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/110
صانعی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت کورش خسروی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/9/17 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:19936 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
الهه  وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان   1235-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/111
تقدیم نموده است  به طرفیت مرتضی ذوالفقاری  بر مطالبه  صانعی دادخواستی مبنی 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/9/17 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:19937 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

الهه  وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان   1234/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/112
صانعی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی ابراهیمی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/9/17 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
اتخاذ می شود.م الف:19938 شعبه هشتم حقوقی مجتمع  تلقی و تصمیم مقتضی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

راد  محمدی  عباس  سید  خواهان  کالسه1332/93  پرونده  خصوص  در   8/113
 دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل یک دستگاه اتوبوس ولو به طرفیت فرهاد جامعی نیا
تعیین  11صبح  ساعت   93/9/23 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی  ارباب–  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:19946 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

پرونده: 9209984127001001  ابالغیه: 9310100353602153 شماره  8/114 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930721 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
به  قنبر غفاری موالن  و  افراسیاب غفاری موالن  برای  کالسه 9209984127001001 
اتهام مشارکت در تاسیس شرکت واهی و کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
 به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/09/19 ساعت 11:30
به متهم و در  المکان بودن وعدم دسترسی  با عنایت به مجهول  تعیین گردیده است. 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:19512 آقابابایی مدیردفتر شعبه 110 دادگاه عمومی 

کیفری شهرستان اصفهان
احضار متهم

پرونده: 9209980359601843  ابالغیه: 9310100353602097 شماره  8/115 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930731 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
گوشی  سرقت  اتهام  به  ابوالفتحی  محمدرضا  برای   9209980359601843 کالسه 
ارجاع و وقت  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  تقاضای کیفر  تلفن همراه 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:30 ساعت   1393/09/23 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف19514 

آقابابایی مدیردفتر شعبه 110 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

پرونده:9309980365700433  شماره  ابالغیه:9310100353602119  شماره   8/116
شماره بایگانی شعبه:930719 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980365700433 برای نسرین یعقوبی به اتهام آدم ربائی و تشویش اذهان 
این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  کیفر  تقاضای  از حق  عمومی و ممانعت 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/09/18 ساعت 11:00 تعیین گردیده است. 
المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد  با عنایت به مجهول 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف:19516 آقابابایی مدیردفتر شعبه 110 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8/117 در خصوص پرونده کالسه 93-1081 خواهان حمید مسجدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال به طرفیت علی کوهی دهقی تقدیم نموده است وقت 
 رسیدگی برای مورخه 93/9/17 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان

از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
نیلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور– 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19520 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/118 در خصوص پرونده کالسه 93-658 خواهان سعید علی بازی دادخواستی مبنی 
فرزند رحمان  نورا... حافظی  به طرفیت  پراید  انتقال سند خودرو سواری  به  الزام  بر 
گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/9/18 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   32 شعبه  م الف:19545 

اصفهان 
ابالغ 

8/119 شماره ابالغنامه:9310100350104271 شماره پرونده:9209980350101272 
شماره بایگانی شعبه:921328 ابالغ شونده حقیقی: حسینعلی هنرمند عاشق آبادی فرزند 
رحمان نشانی اصفهان – خ میرفندرسکی – ک سپهساالر – ک باغ آیینه – پ48 تاریخ 
 حضور: 1393/09/18 سه شنبه ساعت: 09:45 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-
شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  خ 
علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به طرفیت 
الف:19739  شوید.م  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

قانعیان  مصطفی  خواهان  1248/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   8/120
وقت  است  نموده  تقدیم  احمدی  رضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است  گردیده  تعیین  9/30صبح  ساعت   93/9/23 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:19753  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه11حقوقی مجتمع شماره2شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

8/121 شماره ابالغنامه: 9310100350104365 شماره پرونده: 9309980350100131 
بابایی نشانی ملک شهر  ابالغ شونده حقیقی: سوسن  بایگانی شعبه: 930152  شماره 
– آزادگان – اطلس3- پ67 تاریخ حضور: 1393/09/17 دوشنبه ساعت: 11:30 محل 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
 اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه
مهر بسیجیان تحت مدیریت غالمحسن تقی نتاج ملک شاه به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  منشی  نبی  احمدی  می گردد.م الف:20024  ارسال  و ضمایم 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

8/122 شماره ابالغنامه: 9310100350104362 شماره پرونده: 9209980350101412 
شماره بایگانی شعبه: 921492 ابالغ شونده حقیقی: علیرضا عطایی نشانی مجهول المکان 

 تاریخ حضور: 1393/09/23 یکشنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-
خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت 
 حضور: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد تحت مدیریت غالمحسن تقی نتاج ملکشاه
شوید. حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به 

م الف:20025 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره   9310100350104356 و   9310100350104357 ابالغنامه:  شماره   8/123
حقیقی:  شونده  ابالغ   921491 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980350101411 پرونده: 
حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  زیدانی  مریم   -2 لطفی  صفدر   -1
باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ  محل حضور:   09:00 یکشنبه ساعت:   1393/09/23
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: 
به  ملکشاه  نتاج  تقی  غالمحسن  مدیریت  تحت  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  در خصوص 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:20026 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980351901065  ابالغیه: 9310100351903873 شماره  8/124 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 931191 خواهان فاطمه اسدی خشویی دادخواستی به طرفیت 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طالق  تنفیذ  خواسته  به  مسعودی  بهرام  خوانده 
اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   19 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9309980351901065 کالسه  به  و  ارجاع   251 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/19 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:20388   و ضمائم 

ابن علی مدیردفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/125 در خصوص پرونده کالسه1297/93 خواهان بهنام سعیدی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال رسمی سند یک دستگاه خودرو سمندLX به انضمام مطلق خسارات 
به طرفیت داود محمدی مزرعه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/10 
ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20429 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  کیانی  نامدار  خواهان   210/93 کالسه  پرونده  در خصوص   8/126
مورخه  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  خداکرم حسینی  طرفیت  به  مطالبه  بر 
93/9/17 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20454 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  رحمتی  جمشید  خواهان   1220-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/127
 – سهلوانی  فرهنگ  رضا   – گنبدانی  قاسمی  حجت ا...  طرفیت  به  سند  انتقال  بر  مبنی 
 93/9/15 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  عقیلی  سید حسن 
ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
اتخاذ می شود.م الف:20455 شعبه هشتم حقوقی مجتمع تلقی و تصمیم مقتضی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/128 در خصوص پرونده کالسه 1347/93 خواهان امید یاوری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت یاسر میرزا خانی نافچی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/19 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20457 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

سهرابی  محمدرضا  سید  خواهان   1273/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/129
محمد  سید  طرفیت  به  غیره  و  دادرسی  هزینه  و  سفته  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
میرعباسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/17 ساعت 10/30صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
ابتدای  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:20458 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نادر رجبی پیروز دادخواستی  8/130 در خصوص پرونده کالسه 1281/93 خواهان 
است  نموده  تقدیم  حسنعلی  فرزند  جلفائی  گلچین  حمید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
گردیده  تعیین  11/30صبح  ساعت   93/9/15 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:20460  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 14  حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نادر رجبی پیروز دادخواستی  8/131 در خصوص پرونده کالسه 1280/93 خواهان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز  نیکخواه  به طرفیت حامد  بر مطالبه  مبنی 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   93/9/15 مورخ  شنبه 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  2 شورای  شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  می شود.م الف:20461  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نادر رجبی پیروز دادخواستی  8/132 در خصوص پرونده کالسه 1279/93 خواهان 
است  نموده  تقدیم  اکبر  فرزند  خرزوقی  شهبازی  بهزاد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/9/15 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:20469  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 14  حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دهاقانی  یزدانی  احسان  خواهان   1097-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/133
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن کاشانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/9/17 مورخه  برای 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20470 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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دکتر س��ید محمد معصوم��ی،  با اس��تناد به کتاب 
 گیاه��ان دارویی اظهار داش��ت: نعناع ب��ا نام علمی

 Mentha piperata L گیاهی است علفی و پایا 
که دارای س��اقه هایی بر دو نوع خزنده و زیرزمینی 

می باشد.
 وی افزود: برگ های نعناع متقابل، بیضوی، نوک تیز، 
دندانه دار، کمی پوشیده از کرک و به درازی چهار تا 

هفت سانتیمتر و به عرض دو تا سه سانتیمتر است.
 معصومی گفت: از کلیه قسمت های هوایی این گیاه 
بوی معطر و مطبوع استشمام می شود ولی اگر جویده 
شود عالوه بر بوی اسانس، سبب احساس خنکی در 

مخاط دهان نیز می گردد.
 ایش��ان ادامه داد: با توج��ه به اینکه ب��رای مصارف 
دارویی منحصرا برگ یا سرش��اخه گلدار گیاه مورد 
 استفاده قرار می گیرد از این جهت بعد از قطع کامل 
قسمت های هوایی گیاه، برگ و سرشاخه گلدار را از 
بقیه جدا ساخته برای مصارف درمانی مورد استفاده 

قرار می دهند.
 وی ابراز داش��ت: اس��انس مانت از تقطی��ر برگ و 
سرشاخه گلدار گیاهان مذکور، تحت تاثیر بخار آب 
تهیه می گردد و برای این کار نیز معموال گیاه دو ساله 
را که واجد مقادیر بیشتری اس��انس است، انتخاب 

می کنند.
 معصومی گفت: مانتول )Menthol( که از اسانس 
مانت به دس��ت می آید و طعم و بوی نعناع دارد، در 
تهیه انواع شیرینی، عطر سازی و خصوصا معطر کردن 
سیگار استفاده می شود و در تهیه بعضی فرآورده های 
گیاهی مانند محلول رفع س��رفه، بخ��ور و … مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 معصومی ادامه داد: اگر مانتول به مقدار کم بر روی 
 پوست س��الم مالیده ش��ود، اثر ضدخارش��ی ایجاد

 می کند و از این نظر پماد های ضد خارش از آن تولید 
می شود. این استاد گیاه شناسی گفت: مانتول اثر آرام 
کننده دردهای موضع��ی دارد و از ضدعفونی کننده 
های خوب به حساب می آید. از مانتول به صورت پماد 
برای رفع دردهای عصبی سطحی، سردرد های یک 

طرفه، سیاتیک و رفع دندان درد استفاده می شود.

دهکده مجاور مدرسه شیوانا زن و مرد فقیري بودند که 
یک پسر کوچک بیشتر نداشتند. به خاطر بیماري و فقر 
زن و مرد به فاصله کمي از دنیا رفتند و پسر کوچکشان 

را با یک جفت گوسفند نر و ماده تنها گذاشتند.
 پسر کوچک نمي توانست ش��کم خود را سیر کند به 
همین خاطر گوسفندانش را برداشت و نزد شیوانا آمد. 
شیوانا در یکي از غرفه هاي مدرسه براي پسرک جایي 
درست کرد و محلي نیز براي گوسفندانش در اختیار 
او گذاشت.اهالي دهکده ش��یوانا این پسر بچه فقیر را 
جدي نمي گرفتن��د و اغلب او را مس��خره مي کردند 
و بعضي از کودکان به او س��نگ مي زدند. اما شیوانا با 
این کودک بس��یار مودب بود و با نام » دست نایافتني 
کوچ��ک«او را صدا مي کرد. لقب » دس��ت نایافتني« 
 براي کودک فقیر براي ش��اگردان مدرس��ه سنگین و

 ب��ي معنا جلوه م��ي کرد. آن ه��ا بارها س��عي کردند 
این عنوان را در غیاب ش��یوانا مس��خره کنن��د. اما به 
محض اینکه سر و کله ش��یوانا پیدا مي شد هیچ کس 
جرات نزدیک ش��دن به دس��ت نایافتني را پیدا نمي 
کرد. سال ها گذشت. دس��ت نایافتني کوچک بزرگ 
 ش��د و براي ادامه تحصیالت علمي به پایتخت رفت. 
س��ال ها از این واقعه گذش��ت و روزي خبر دادند که 
صنعتگري بزرگ که تخصص خاص در درگاه امپراطور 
دارد، وارد دهکده شیوانا شده و س��راغ استاد شیوانا را 
مي گیرد. یک گروه محاف��ظ صنعتگر را همراهي مي 
کردند و مردم دهکده با احترام در مسیر راه او تا مدرسه 
ایستاده بودند. صنعتگر وقتي به مدرسه رسید و شیوانا 
را دید بالفاصله با فروتني مقابل او روي زمین نشست 
و به او تعظیم نمود. ش��یوانا تبسمي کرد و دستانش را 
روي شانه صنعتگر گذاش��ت و خطاب به شاگردانش 
گفت: این جوان قباًل نامش دس��ت نایافتني کوچک 
بود. اما از امروز به بعد من به او مي گویم دست نایافتني 
بزرگ! او با تالش و پشتکار خود نش��ان داد که دست 
 نایافتني ش��دن حتي اگر تدریجي باشد باز هم شدني

 است.

دارو گیاهی برای درمان 
دردهای عصبی

طب سنتی

داستان

دانشمندان به تازگی کشف کرده اند که ویژگی های بازسازی دست نایافتنی بزرگ!
غیرمعمول در نیزه شمش��یرماهی باعث ش��ده این سالح در 
هرلحظه آماده ش��کافتن هر چیزی باشد که س��ر راهش قرار 

بگیرد.
پژوهش��ی که به تازگ��ی صورت گرفت��ه  نش��ان می دهد که 
شمشیرماهی از روشی غیرمعمول برای بازسازی و قوی و سخت 
نگه داشتن استخوان هایش استفاده می کند.ماهی های پوزه دار 
هم چون نیزه ماهی و شمشیرماهی عمده شهرت خود را مدیون 
برآمدگی باالی استخوان آرواره )که استخوان شاخک دار نیز 
نامیده می شود( هستند، زیرا این  شکارچیان دریازی با استفاده 

از این سالح قربانی خود را گیج کرده و آن را شکار می کنند.
برای اینکه این اس��تخوان قوی بماند، نه تنها بای��د بتواند در 
برابر نیروی بس��یار زیاد مقاومت کند، بلکه حتی در ش��رایط 
آسیب دیدگی هم باید بتواند خود را تعمیر کند. در پستانداران 
این عملکرد نیازمند دو نوع س��لول های اس��تخوانی اس��ت: 
یکی برای درهم شکس��تن و جذب اس��تخوان آسیب دیده و 
دیگری برای افزودن سلول های سالم و جدید به جای آن. این 
فرایند که تعمیر نامیده می شود، نش��انه هایی را در استخوان 

 به جا می گذارد که زیست شناس��ان می توانند آن را شناسایی
 کنند.

ام��ا شمش��یرماهی هیچ ک��دام از این دو ن��وع س��لول را در 
اس��تخوان هایش ندارد؛ و آن چه رون ش��اهار، زیست شناس 
دانشگاه یهودی اورش��لیم را متعجب کرده، این است که اگر 
شمش��یرماهی نمی تواند شمش��یرش را بازس��ازی کند، این 
شمشیر چطور می تواند قدرتمند بماند و به ماهی برای شکار 

غذای روزانه اش کمک کند؟

لب سنگی
ش��اهار برای اطمینان، چندین ن��وع میکروس��کوپ را برای 
بررس��ی این اس��تخوان به کار برد و همه یافته ها، بازسازی را 
نشان دادند، اما نکته اینجا بود که این پوزه ماهی انواع معمول 
سلول های بازسازی کننده استخوان را ندارند.ولی نشانه های 
آش��کار باقی مانده از فرایند تعمیر در ماهی پوزه دار، یک دهم 
اندازه آن هایی بود که عموماً در اس��تخوان پس��تانداران دیده 
می شود. شاهار می خواست ببیند که آیا این تفاوت روی قدرت 
اس��تخوان هم اثر می گذارد یا خیر. اس��تخوان پ��وزه این نوع 
ماهی ها بسیار سفت و ازنظر سختی با قدرت استخوان های اسب 
 قابل مقایسه است و برای شکستن آن به نیروی قابل توجهی نیاز

 است.
روگر بویلون اس��تاد بازنشس��ته درون ریزشناس��ی دانش��گاه 
لوون بلژیک که در مورد بازس��ازی اس��تخوان ها تحقیق کرده، 
می گوید: »این پژوهش جدید بس��یار بدیع است. به رغم این که 
شاهار ش��واهد اتفاقی از بازس��ازی اس��تخوان را یافته است، اما 
 پژوهشگران در عمل نتوانسته اند این فرایند را مستندسازی 

کنند. 

 راز استحکام سخت ترین شمشیر طبیعت چیست؟

یک��ی از بزرگتری��ن ش��رکت های 
خودروس��ازی دنیا درص��دد تولید 
ماش��ینی هوش��مند با قابلیت ارائه 
کمک های اولیه به مصدومین است.

ش��رکت خودرو س��ازی فورد اعالم 
کرده اس��ت ک��ه در ح��ال طراحی 
خودرویی هوشمند است که بر روی 
صندلی های آن سنس��ورهایی قرار 
گرفته که می تواند بروز حمله قلبی در راننده و یا احتمال بروز آن را شناسایی و به اطالع 
راننده برساند.  گفتنی است، این خودرو در صورت بروز سکته قلبی در راننده خود در حین 
رانندگی به طور اتوماتیک با مراکز اورژانسی تماس برقرار کرده مختصات جغرافیایی کاربر 
را به مسئوالن اورژانس اطالع می دهد.  بررسی ها نش��ان می دهند، این خودرو می تواند 
همانند دس��تگاه نوار قلبی وضعیت قلب راننده را در هر لحظه مانیتور کند و در صورت 

دریافت پالس های غیر عادی راننده را در جریان قرار دهد. 

شرکت ایتالیایی Benelli نوعی موتور توربوشارژ جدید 
با قدرت 315 اسب بخار ارائه داده تا با کمک آن به قهرمان 
تولیدکننده »س��امانه آبی شخصی« )PWC( با قدرت 
اسب بخار در جهان تبدیل شود. اخیرا این شرکت نوپا به 
تازگی موتور جدیدی به نام I3C16 را برای کاربردهای 

دریایی ارائه داده است.
 این موت��ور چهارزمان��ه در بهترین ش��رایط و با وجود 
توروبوش��ارژر و خنک کنن��ده داخلی، س��امانه دریایی 
شخصی B3R Sport را با 315 اس��ب بخار نیرودهی 
می کند و آن را به قدرتمندترین سامانه دریایی شخصی سه س��یلندره ای تبدیل می کند که تاکنون ساخته 
 B3R Sport سیصد و هشتاد کیلوگرم اعالم شده اس��ت. سامانه B3R Sport شده است. وزن سیس��تم
صندلی ندارد و یک سیستم ایستاده است. این ماشین در واقع قدرتمندترین ماشین ایستاده در بازار است. 
 انتظار می رود بهای این فناوری 30 هزار دالر امریکا باشد و این موضوع آن را به وسیله تفریحی گرانی تبدیل 

می کند.

     

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
گفت : کل بودجه سال گذشته ما ۲00 
میلیون توم��ان بود و امس��ال قرار بود 
حتي 30 درصد از ای��ن مبلغ نیز کمتر 
ش��ود بنابراین ما آمدیم راهکارهایي را 
براي درآمدزایي هیات ها در نظر گرفتیم 
که وقتي عملیاتي ش��د اطالع رساني 

مي شود.
 دکت��ر محمد س��لطان حس��یني در 
نشست خبري با رسانه ها که  دیروز در 
تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان برگزار شد اظهار داشت: 

برخي ابراز گالیه مي کردند که چرا نشست خبري برگزار نمي شود. قبول کنید 
که چند ماهي باید خودم را در بدنه ورزش پیدا مي کردم تا صحبت هایم احساسي 

نباشد و کارشناسي شده اظهار نظر کنم. 
وي افزود: زماني که این پست را تحویل گرفتم کلیه حساب هاي اداره کل مسدود 
بود و حتي از هزینه کردن یک ریال هم عاجز بودیم، براي حل مشکل معارضان 
در بیست- سي سال گذشته کار کمي انجام شده بود و حق آن ها بود که بخواهند 
زمین ها را بگیرند و به همین دلیل نمي توانستیم ابالغ بودجه به هیئت ها داشته 
باشیم و اگر در اس��تان هاي دیگر بودجه کمي وجود داش��ت، در اصفهان هیچ 
اعتباري نبود. سلطان حسیني با بیان اینکه من به تنهایي قادر به حل این مشکل 
نبودم گفت: با کمک هاي شخص وزیر، استاندار و شهردار اصفهان که قابل بیان 
نیست و همچنین مدیرعامل فوالد مبارکه که در بسیاري از مواقع از کمک هاي 
مادي و معنوي شان به ورزش اصفهان بهره مند شده بودیم، تا حدي این مشکالت 
حل شد. مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: ما در استاني هستیم 
که تمام کشور به دور اندیش بودن مردمش اذعان دارند، اصفهاني ها دروغ را از 
راست به خوبي تشخیص مي دهند و اصحاب رسانه هم از این امر مستثني نبوده 
و نیس��تند، بنابراین نمي توانستیم کار خود را با ش��عار پیش ببریم و باید کاري 
عملي صورت مي گرفت تا آن را اطالع رساني کنیم. سلطان حسیني در خصوص 
وضعیت هیئت هاي ورزشي استان اصفهان بیان کرد: ما در هیئت وزنه برداري 
رئیس��ي داریم که عالوه بر مدیرعامل باش��گاه، قهرمان آسیاس��ت، دانشجوي 
دکتراست و کسي بهتر از او نمي توانست انتخاب شود و همین طور دکتر خلیلیان 
در هیئت شنا که خودش از خانواده شناست. در هندبال و بسکتبال نیز همین 
شرایط وجود دارد که به اذعان من بسیاري از روساي هیئت هاي ورزشي اصفهان 
شایسته مقام هاي کشوري و حتي باالتر هستند ضمن اینکه برخي از هیئت هاي 

استان حائز رتبه اول و دوم کشور شده اند.
وي ادامه داد: ورزش اصفهان دو مشکل عمده دارد، اول بودجه کم و دوم برداشت 

معارضان اما ما با این شرایط یک پنجم طالهاي پاراآسیایي را کسب کرده ایم. 
س��لطان حس��یني در مورد آخرین وضعیت ورزش��گاه نقش جه��ان گفت: با 
پیگیري هاي ماه هاي اخیر محرز شد که نمي توانیم براي تکمیل نقش جهان به 
بودجه دولت چشم امید داشته باشیم، بنابراین در استان اصفهان با چهار، پنج 
گروه صحبت کردیم که هر کدام با توجه به هزینه کردش��ان درخواس��ت هایي 
از ما داشتند که درخواست فوالد مبارکه و ش��هرداري منطقي تر بود این را هم 
بگویم که هدف هر دو گروه برداش��تن بار مالي از روي دوش ورزش استان بود و 

نه انتفاع مالي. 
توان ش�هرداري و فوالدمباركه 

صد برابر پروژه نقش جهان است 
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: هفته گذش��ته جلس��ه اي با 
حضور اس��تاندار، معاون عمراني استاندار، 
ش��هردار اصفهان، رئیس شرکت توسعه و 
تجهیز و مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه 
داش��تیم که در آن جلس��ه به این نتیجه 
رسیدیم که به صالح اس��ت فوالد مبارکه 
وارد عمل شود. نقل و انتقاالت این کار هم 
در طول یک ماه انجام خواهد شد و پروژه 

تحویل فوالد مي شود و آن ها با نظارت خود پروژه را به اتمام مي رسانند. 
وي ادامه داد: البته فوالد مبارکه و شهرداري نشان داده اند که توانشان صد برابر 
چنین پروژه هایي اس��ت. به عنوان مثال شهرداري با س��اخت پروژه هایي مثل 
س��الن اجالس و میدان امام علي )ع( این را اثبات کرده است. سلطان حسیني 
افزود: ریز قرارداد نهایي واگذاري ورزش��گاه نقش جهان به فوالد مبارکه قطعي 
نیست و نمي توانم اطالعات ریز آن را اعالم کنم که بعد از نهایي شدن به اطالع 
شما مي رسانیم. وی در این مورد که گفته می شود شرکت فوالد مبارکه در ازای 
تکمیل نقش جهان درخواست 15 سال بهره برداری از این ورزشگاه را دارد اظهار 
داشت: به نظر من این زمان چه 15 سال باش��د و چه حتی بیشتر به نفع استان 
است و در این مورد با انجام مذاکرات بعدی به نتیجه خواهیم رسید.وی در پاسخ 
به این سوال که بحث تفویض اختیار ورزشگاه نقش جهان دو سال پیش هم مطرح 
شد اما با مخالفت مجلس به نتیجه ای نرسید و امسال چه شد که مجلس دوباره 
مخالفت نکرد، گفت: امسال بودجه مصوب این ورزشگاه ۲ میلیارد و ۲00 میلیون 
تومان بود و ورزشگاه نقش جهان نیز تا بهره برداری کامل نیاز به 30 میلیارد تومان 
داشت و این یعنی برای تکمیل این طرح باید 15 سال صبر می کردیم. اما دکتر 
روحانی با دستور مس��تقیم خود به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
در مورد نقش جهان تدبیر درستی به کار برد و دیگر به اینکه چرا اتفاق دو سال 
پیش تکرار نشد کاری نداشته باشید و به این فکر کنید که این ورشگاه باالخره 

ساخته خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان در پاس��خ به س��وال خبرنگاری که پرس��ید 
هیئت های ورزشی استان از حدود 3 سال پیش در خواب زمستانی هستند و در ۹ 
ماه گذشته از آن ها بیشتر کارهای نمایشی دیده ایم تا فعالیت های مثبت تصریح 
کرد: ما در جلسه ابتدای امسال، با تک تک روسای هیئت های ورزشی تفاهم نامه 
امضا کرده و وظایف آن ها را مشخص کرده ایم و عملکرد 6 ماهه آن ها نیز طبق 
استاندارهای جهانی که در خود وزارت ورزش وجود دارد، بررسی شده است. در 
ارزیابی خود وزارتخانه، چند هیئت ورزشی استان در کشور اول یا دوم شده اند و 
قبول دارم که برخی هیئت ها نیز رتبه بسیار پایینی داشته اند ولی این را هم در نظر 
داشته باشید که حساب های اداره کل ۴ ماه مسدود بود و در این مدت هیچ کدام از 
هیأت های استان بودجه ای از اداره کل نگرفتند.وی در مورد خبر دستگیری چند 
نفر از زمین خواران نقش جهان گفت: برخی افراد در این مورد مظنون هس��تند 
و ش��بهاتی در این مورد وجود دارد که نتایج این پرونده توسط دادستان استان 

رسانه ای خواهد شد.

ساخت قدرتمندترین سامانه دریایی شخصی

مدیركل ورزش و جوانان استان در نشست خبري عنوان كرد: 

با شرایط گذشته باید ۱۵ سال برای تکمیل نقش جهان صبر می كردیم
بودجه كم و برداشت معارضان دو مشکل ورزش اصفهان است/ نمي توانستیم كار خود را با شعار پیش ببریم

 خودرویی كه برایتان آمبوالنس خبر می كند

 پیشگیری از مسمومیت ناشی
 از سوء مصرف مواد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 * مس�مومیت با موادمخدر یک�ی از مرگبارترین انواع مس�مومیت ها محس�وب
 می گردد.

* آیا می دانی�د  مصرف همزمان م�واد مخدربا برخی از داروه�ای خواب آور 
 و آرام بخش می تواند س�بب بروز مسمومیت های ش�دید و حتی مرگ در فرد

 مصرف کننده گردد؟
*مسمومیت با مواد مخدر یکی از علل مهم مرگ ناشی از مسمومیت های شیمیایی 

در بسیاری از کشورها است 
*آیا می دانید درمان اعتیاد به مواد مخدر ، فرآیندی طوالنی و زمان بر است؟
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