
دولت دست زمین خواران را کوتاه می کند
استاندار اصفهان در نشست با فرمانداران عنوان کرد 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری
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مهاجم کلمبیایی رئال مادرید در گفت و گویی متفاوت در خصوص 
زندگی اش از ابتدا تاکنون صحبت کرد.

جیمز رودریگز در گفت و گویی طوالنی با یکی از رسانه ها اعتراف کرد 
که رویایش کسب توپ طال اس��ت. وی همچنین اعالم کرد ایسکو 

بازیکنی است که بیشتر از همه او را حیرت زده کرده است.

 ناگفته های پسری که با پدرخوانده
 به مادرید رسید

 در قبال آلودگی هوا مماشات
3 نمی کنیم

 تپه مش کریم سکونتگاه
5 هفت هزار ساله سمیرم 3

 غیبت غیر موجه بیشترین تخلف 
اداری کارکنان

حسادت  
سالمت روان را 
بیمار
 می کند 

 نمایش خودروهای متخلف 
در میدان انقالب شهرکرد 

اختصاص 20 میلیارد ریال 
اعتبار برای  آب رسانی به استان

 شرکت های چینی ۴ آذر
 به  استان  می آیند

از بستر  زاینده رود 
تردد  نکنید

درمان کوری چشم توسط 
سلول های بنیادی جنینی
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اصفهان رتبه دوم 
گران ترین شهر ایران

به طور متوس��ط یک خانوار تهران��ی 17.9 درصد 
از هزینه های خ��ود را صرف خری��د خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها می کند، درحالی که در سیستان و 

بلوچستان این نسبت برابر با 39.8 درصد است.
اختالف هزینه های زندگی خانوار میان استان های 

مختلف کشور در حال افزایش است...

4

ایست قلبی  بیشترین 
عامل مرگ اصفهاني ها

نوای روز جهانی حضرت علی اصغر)ع( 

پس از بیماري هاي قلبي و عروقي، انواع سرطان و تصادفات از 
دالیل مرگ و میر مردم اصفهان بوده است

3

3

 برگزاری راهپیمایی روز دانش  آموز فردا 
مسئول بس��یج دانش  آموزی اس��تان اصفهان 
گفت: به دلیل همزمانی 13 آبان و روز عاش��ورا 
راهپیمایی روز دانش آموز امس��ال در  11 آبان 
 ماه به ج��ای 13 آبان برگ��زار می ش��ود و روز

 13 آبان نیز ش��رکت در دس��ته  های عزاداری 
توسط دانش آموزان را داریم.

به گزارش خبرنگار  زاینده رود، محمد ادیب در 
نشست با خبرنگاران به مناس��بت بزرگداشت 
هفته بس��یج دانش آموزی اظهار داشت: بسیج 
دانش آموزی ش��بکه ای از دانش آم��وزان برای 
مقابله با جنگ نرم فعلی محس��وب می ش��ود و 

پایه و اساس شکل گیری بس��یج ده ها میلیونی 
کشور اس��ت. وی افزود: مس��ئوالن باید توجه 
داشته باشند که دانش آموزان در سنگر مدارس 
با آمریکا در حال جنگ هستند و نیاز به همراهی 
دارند و بر این اس��اس باید نس��بت به تقویت و 
حمایت از این قش��ر بس��یجی توجه بیشتری 
داشته باشندمسئول بسیج دانش آموزی استان 
اصفه��ان تأکید ک��رد:  بس��یج دانش آموزی را 
می توان یکی از مهم ترین نیاز مراکز آموزش��ی 
دانس��ت به گون��ه ای ک��ه اولی��ن راهبرده��ا و 

رهنمود های حضرت امام خمینی )ره( ...

شرکت فراخواننده : شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی : دریافت اینترنتی اسناد با مراجعه به سیستم معامالت و تامین کنند گان  
وب سایت شرکت برق منطقه ای  اصفهان به آدرس : www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود . ) تماس در صورت لزوم 

در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36269948(
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی : از روز یکشنبه مورخ 93/08/04  لغایت روز شنبه مورخ 93/8/17 

مهلت و محل تحویل اس�تعالم های ارزیابی کیفی : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 93/09/01 به آدرس : 
اصفهان : خیابان چهار باغ باال ، دبیر خانه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرایط فراخوان : 
1- پس از بررسی اس�ناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهار چوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 

دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد .
2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- بدیهی است ارائه مدارک تکمیل شده ی استعالم های ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 
در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

4- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال از نتایج فراخوان 930/6002 و تا 1 سال از نتایج فراخوان  6003 /930 
جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید 

  www.erec.co.ir             www.tavanir.org.ir                     http://iets.mporg.ir

 آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی 
شماره 930/6002 و 930/6003 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف 19927

شرایط و الزامات ورود به فراخوان موضوع فراخوان شماره فراخوان

ارزیابی کیفی توان تامین 39 دستگاه برقگیر 230 کیلو 930/6002
---------------ولت و 112 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت 

ارزیابی کیفی توان نظارت بر نیروگاه های حرارتی930/6003
دارا بودن گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره 

تخصص تولید از   معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری  

به فرزندانمان بیاموزیم وسایل برقی را بیهوده روشن نگذارند
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اخبار کوتاهيادداشت

خرابکاری دشمن در تأسیسات 
هسته ای کشور را خنثی می کنیم 

زارعان از کشف و خنثی س��ازی یک خرابکاری در مخازن حمل 
آب س��نگین خبر داد. معاون حفاظت و امنیت هسته ای سازمان 
انرژی اتمی گفت: وظیفه پدافند غیرعامل در سازمان انرژی اتمی 
صیانت از دستاوردها ، تجهیزات، نیروی انسانی به طور نرم افزاری 
و سخت افزاری اس��ت. با رعایت چارچوب های پدافند غیرعامل و 
با توجه به ش��ناختی که از تهدید داریم هر نوع اقدام و خرابکاری 
دشمن در تأسیسات هسته ای کشورمان را می توانیم خنثی کنیم.

او در پاسخ به این سؤال که آیا اخیراً خرابکاری در صنعت هسته ای 
کشور کشف و خنثی شده است؟ گفت: با توجه به این که رویکرد 
بیگانگان اختالل در صنعت هسته ای کشورمان است و این رویکرد 
همچنان ادامه دارد، حدوداً دو هفته پیش با توانمندی همکارانم در 
صنعت هسته ای نمونه ای از این خرابکاری ها را کشف و خنثی شد.

واکنش نامناسب سازمان ملل باعث 
گسترش تروريسم می شود

علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در دیدار با یان الیاس��ون قائم مقام دبیر کل س��ازمان 
ملل متحد گفت: واکنش نامناس��ب سازمان ملل باعث گسترش 
تروریسم می شود.شمخانی با اشاره به انتظار دولت ها و ملت های 
جهان از سازمان ملل به عنوان نهاد بی طرف و مرجع در رسیدگی 
فوری به بحران ها و مش��کالت جهانی خاطرنش��ان ساخت: عدم 
نتیجه گی��ری در محکومی��ت اقدام��ات رژیم صهیونیس��تی در 
خصوص حمله به مردم غزه و 51 روز بمباران خانه ها، پناهگاه ها، 
بیمارستان ها و حتی مدرسه سازمان ملل باعث گستاخی بیشتر 

این رژیم و احتمال تکرار حمالت خواهد شد.

 مذاکره ۱+۵ با ايران 
از سر ضعف غرب است

نماینده مردم تهران در مجلس بابیان اینکه غرب اگر بتواند هیچ 
تعهدی را در قبال ما رعایت نخواهد کرد گفت: اینکه 1+5 امروز 

پای میز مذاکره آمده به دلیل ضعف آن هاست.
 حجت االسالم سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در همایش بزرگ استکبارستیزی که توسط بسیج 
دانشجویی دانشگاه های تهران در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن 
تسلیت ایام سوگواری سید الشهدا)ع(، گفت: اولین نکته مهم این 
است که اختالف ما با آمریکا بر سر چیست؟ آیا با مذاکرات هسته ای 
مشکل حل وفصل می ش��ود و یا اینکه اصاًل مشکل ما حل شدنی 
هست یا نیست؟ بحث هسته ای ما 11 سال است آغازشده و بیخ 
گوش ما کشور پاکستان بمب اتم دارد. وی افزود: آمریکا هیچ وقت 
دست از سر ما برنمی دارد. دعوا بر سر اندیشه و جهان بینی اسالم 
با جهان بینی دنیای غرب اس��ت و آن ها هدفشان بحث هسته ای 

نیست، بلکه هدفشان اسالم است .
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کمیته جوانان کشوری و استان تهران حزب اعتماد ملی با حضور در دفتر سیدمحمد خاتمی 2
با وی دیدار و درباره مسائل سیاسی روز کش��ورمان گفت وگو کردند. در این دیدار محمدجواد 
حق شناس و ابوالحسنی از اعضای شورای مرکزی این حزب، حجت نظری، مختاری و فاطمی از 
اعضای شاخه جوانان این حزب درباره مطالبات سیاسی و همچنین انتخابات پیش رو مباحثی 

را مطرح کردند.

 

  

هیئت وزی��ران چهارش��نبه ب��ه ریاس��ت حس��ن روحانی 
رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص 

مهم ترین مسائل روز کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی 

پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای اجرای 
آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک 
تا چرمشهر )اتصال به آزادراه قم – گرمسار( به طول حدود 
156 کیلومتر ش��امل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، 
احداث آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و 
بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت 
احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه کنارگذر جنوبی 
تهران با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

سقف س��رمایه گذاری این طرح به میزان 15 هزار میلیارد 
ریال تعیین شده اس��ت.با تصویب دولت، مبلغ 20 میلیارد 
ریال اعتبار برای تکمیل کانال آبرسانی به جرقویه و مرمت 
و احیای قنوات شهرس��تان اصفهان در اختیار استانداری 
اصفهان قرار گرفت.همچنین اس��تانداری اصفهان موظف 
ش��د ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبار و 
میزان پیش��رفت عملیات اجرایی پروژه یادش��ده را هر سه 
ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

ارسال نماید.
هیئت وزیران به منظور بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی 
بیمارستان های کمالی، قلب ش��هید رجایی و شهید مدنی 
کرج، بیمارستان امام حسین)ع( هریس و بیمارستان شهید 
بهش��تی کاش��ان، جمعاً مبلغ 140 میلیارد ریال اعتبار در 

اختیار دانش��گاه های علوم پزشکی البرز، آذربایجان شرقی 
و کاشان اختصاص داد.

در ادامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی در خصوص 
»وضعیت صنعت کشور« به هیئت وزیران ارائه داد. در این 
گزارش به آمار و ارقام مربوط به شاخص های کالن همچون 
ش��اخص های رشد اقتصادی، س��هم بخش صنعت، معدن 
و تجارت در تولید ناخالص داخلی و س��هم اش��تغال بخش 
نسبت به اش��تغال فعال کشور اشاره ش��ده است.همچنین 
وضعیت موجود بخش شامل سهم گروه فعالیت صنعتی از 
ارزش افزوده و اشتغال صنعتی، آمار صنایع موجود کشور در 
س��ال 1393، ظرفیت و تولید صنایع کشور، روند صادرات 
غیرنفتی کاالها، سهم گروه فعالیت های صنعتی از صادرات 
صنعتی کشور، سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت و 
معدن و وضعیت تسهیالت پرداختی توسط بانک ها نیز در 
این گزارش موردبررس��ی قرارگرفته است.تشریح وضعیت 
موجود طرح های صنعتی و میزان پیشرفت آن ها نیز از دیگر 
موضوعات این گزارش بود.رئیس جمهوری همچنین دکتر 
نیلی را از شخصیت های بس��یار خوب، اندیشمند و انقالبی 
توصیف کرد و گف��ت: دکتر نیل��ی در میدان های جنگ و 
دفاع مقدس حضور فعال داش��ته و در عرصه مدیریت نیز 
حضور شایسته ای داش��ته اس��ت و امیدواریم در عرصه ها 
و مسئولیت های دیگر بتواند موفق باش��د و همان طور که 
درزمینه مسائل آموزش عالی مدیر و استاد بودند به فعالیت 
خود در این زمینه ادامه دهند و بتوانیم از حضور وی استفاده 
کنیم.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از 
اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: کشور 

ما به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است و طرح های 
صنعتی که تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد، می تواند در 

تولید و اشتغال زایی بسیار مؤثر باشد.
رئیس جمه��وری اف��زود: ب��ا طرح های��ی ک��ه در بخش 
 صنع��ت ت��ا پای��ان امس��ال راه ان��دازی خواه��د ش��د،

 9۷ هزار شغل ایجاد می شود که رقم بسیار قابل مالحظه ای 
اس��ت و امیدواریم با همین س��رعت این روند ادامه داشته 

باشد.
روحانی با تأکید بر اینکه در 
بخش های تولید و صنعت 
بایس��تی هم��ه تالش ه��ا 
ب��ر مبن��ای تحرک بخش 
خصوصی متمرکز باش��د، 
اظهار داش��ت: بای��د موانع 
فعالیت بخش خصوصی را 
برطرف کرده و از تحرکات 
این بخ��ش، حمایت کنیم 
و عرصه را فراه��م کنیم تا 
عمدت��اً بخ��ش خصوصی 
بخش ه��ای  در  بتوان��د 
صنعتی کشور فعالیت کند.

رئیس جمه��وری تصریح 
کرد: اساس حرکت ما باید 
به این سمت باشد که بخش 
خصوص��ی بتواند تحرکات 

الزم را در کشور به وجود آورد.روحانی افزود: بر اساس آمار 
ارائه شده بخش صنعت درزمینه توسعه صادرات در 6 ماه اول 
سال سهم بسیار خوبی را به خود اختصاص داده و امیدواریم 
در 6 ماهه دوم هم ش��اهد همین روند البته با شتاب بیشتر 
باشیم.رئیس جمهوری بابیان اینکه فضای کسب وکار نسبت 
به گذشته بسیار بهبودیافته است، گفت: آمار و ارقام جهانی 
نیز حاکی از آن است که فضای کس��ب وکار رو به بهبودی 
است و این روند می تواند برای بخش های صنعتی، کشاورزی 

و خدماتی و سایر بخش ها مفید باشد.
روحانی با اشاره به اینکه کشور ما از مزیت ها و شرایط بسیار 
خوبی در عرصه ه��ای انرژی، صنعتی و همچنین توس��عه 
انس��انی برخوردار اس��ت، گفت: در بخ��ش صنعتی زمانی 
می توانیم با س��ایر رقبا، رقابت مناسبی داش��ته باشیم که 
صنعت ما بتواند دانش بنیان باشد و این موضوعی است که 
مقام معظم رهبری هم بر آن تأکیددارند و اقدامات خوبی در 

این زمینه انجام شده است.

در جلسه هیئت دولت تصويب شد
اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای  آب رسانی به استان

دیدار جوانان اعتماد ملی با محمدخاتمی

بروجردی: ايران خواستار رفع 
ها است تمامی تحريم 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در اظهاراتی جداگانه در پاریس ضمن اعالم اینکه ایران 
خواس��تار رفع تمامی تحریم ها قبل از موعد 24 نوامبر است 
برموضع تهران برای بازگش��ت به مس��یر غنی سازی قبلی در 

صورت عدم توافق تأکید کرد.
 عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی ایران در اظهاراتی در پاریس 
گفت که ایران خواستار آن اس��ت تا تمامی تحریم های غرب 
علیه برنامه هسته ای ایران پیش از سررسید موعد توافق جامع 
هسته ای در 24 نوامبر )س��وم آذرماه( برداشته شوند. وی در 
مصاحبه دیگری بابیان اینکه ائتالف تح��ت رهبری آمریکا با 
ادعای مقابله با داعش قابل اعتماد نیست بر عدم تمایل ایران 
برای پیوستن به آن تأکید کرد.بروجردی ابتدا در یک کنفرانس 
خبری در پاری��س بابیان اینکه پیش��نهاد آمری��کا برای رفع 
تدریجی تحریم ها علیه ایران »غیرقابل قبول« است خواستار 
برداشتن یک باره همه آن ها شد. خبرگزاری فرانسه اظهارات 
این مقام ایران��ی را این طور گ��زارش داد: »اگر می خواهیم در 
24 نوامب��ر به یک توافق قطعی برس��یم، بای��د تحریم ها فوراً 
برداشته شوند«.این اظهارات بروجردی واکنشی به خبر هفته 
گذشته خبرگزاری رویترز بود که مقامات ایران پیشتر هم آن 
را تکذیب کرده بودند. رویترز روز سه شنبه، 29 مهر، نوشت که 
طرف ایرانی در مذاکرات گفته  است که دیگر در قبال محدود 
کردن فعالیت هس��ته ای خود تقاضای رفع کامل تحریم ها را 
ندارد و برداشته شدن اولیه تازه ترین و زیان بارترین تحریم ها 
را می پذیرد.مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
س��اعاتی بعد این ادعا را رد کرد.رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی ایران سپس در 
مصاحبه ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی فرانس 24 شرکت 
کرد. بخش اعظم مصاحب��ه آقای بروجردی با این ش��بکه به 
ائتالف ضدداعش اختصاص داشت، البته وی درباره مذاکرات 
هسته ای هم با این شبکه گفت وگو کرد.آقای بروجردی گفت: 
»همان کش��ورهایی که گروه داعش را ایج��اد کردند اکنون 
بخشی از ائتالفی هستند که می خواهد آن را نابود کند، چطور 
می توان تناقضی این چنین را حل کرد؟ اینکه ما نتوانیم به این 
ائتالف اعتماد کنیم، کاماًل طبیعی است. ما نمی خواهیم وارد 
یک بازی سیاسی شویم«.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در بخش دیگری از اظهاراتش هش��دار داد درصورتی که ایران 
و گروه موسوم به 1+5 نتوانند به توافقی بر سربرنامه هسته ای 
ایران دست پیدا کنند ایران فعالیت های هسته ای اش را از سر 
خواهد گرفت.وی گف��ت: »درصورتی که به ه��ر دلیلی توافق 
حاصل نش��ود، این مس��یر دیگر یک طرفه نخواهد بود... ما در 
صورت نیاز، درباره فرایندی قانونی برای بازگرداندن همه چیز 

به پله اول تأمل خواهیم کرد«.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح کمربند سبز شهرکرد اجرا می شود
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح کمربند سبز ورودی 
شرق شهرکرد اجرا می شود که با اجرای این طرح بار ترافیکی در این 

مسیر کاهش می یابد.
 قاس��م س��لیمانی  اظهار کرد: طرح کمربند س��بز ورودی ش��رق 
شهرکرد که در سال گذش��ته ابالغ و به تصویب رسید و طبق اعالم 
نظر شهرداری شهرکرد اعتبار موردنیاز برای این طرح 15 میلیارد 

ریال بود.
وی با اشاره به اینکه یک میلیارد ریال این اعتبار پرداخت شده است، 
افزود: برای انتخاب مش��اوره طرح اجرایی و تفضیلی باید یک سوم 

بودجه موجود باشد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فاز اول این طرح از میدان 
قمر بنی هاشم )ع( در شهرکرد تا میدان ابتدای شهر فرخ شهر امتداد 
می یابد و اجرای این طرح س��بب کاهش بار ترافیکی در این مسیر 

می شود.
سلیمانی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح شهرداری این دو 
شهر باید با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و شهرداری فرخ شهر تا 
آخر آبان برای ارزیابی اجرای طرح کمربند داالن س��بز مهلت دارد 
و در صورت قبولی این طرح از سوی راه و شهرسازی 9 هزار هکتار 

زمین در اختیار شهرداری این شهر قرار می گیرد.
وی اف��زود: 10 میلیارد ری��ال اعتبار از محل اعتب��ارات حوادث به 
شهرداری شهرکرد برای رفع مشکالت ترافیکی و بازگشایی خیابان 
ملت، امتداد خیابان آیت اهلل کاش��انی، جاده دانشگاه آزاد اسالمی 

شهرکرد و جاده سمت غرب این شهر اختصاص یافته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بازگشایی خیابان 
ملت 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که 5 میلیارد ریال از ماده 10 

و 12 برای کمربند شمال شهرکرد اختصاص یافت.
س��لیمانی ادامه داد: فاز اول جاده دانش��گاه آزاد اسالمی شهرکرد 
اجراش��ده و 2.5 کیلومت��ر از کمربن��د جنوب��ی ش��هرکرد نیز به 

بهره برداری رسیده است.

 ۸۵ درصد جرائم اقتصادی کشور
 در فضای سايبر رخ می دهد

مدیرکل پدافند غیرعامل چهارمحال و بختیاری گفت: ۸5 درصد 
جرائم اقتصادی کشور جرائم سایبری است و ایجاد هرگونه مشکل 
سایبری یک مشکل قضایی بوده و دس��تگاه های قضایی با شخص 

مجرم برخورد می کند.
 در گردهمایی پدافند غیرعامل مدیران و کارشناس��ان اظهار کرد: 
امریکا هر تهدید سایبری را یک تهدید نظامی در نظر می گیرد و با 

جنگ نظامی با کشورها برخورد می کند.
وی افزود: اگر فضای س��ایبری را مقدم بر تمام��ی حوزه ها بدانیم، 
مدیران حوزه س��ایبری جز مدیران اول هر دس��تگاه اجرایی قرار 
می گیرند.مدیرکل پدافند غیرعامل چهارمحال و بختیاری گفت: ۸5 
درصد جرائم اقتصادی کش��ور، جرائم سایبری هستند، ما در حوزه 
سایبری سیاست های خاص پدافند کشور راداریم و مبنای کار ما در 

حوزه زیستی، پرتویی و سایبری است.

مدیرکل امور روس��تائیان و عشایر اس��تانداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: پوش��ش بیمه ای روس��تائیان، عش��ایر و 
کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از مهاجرت 

به شهرها افزایش می یابد.
ملک محمد محمودی در جلسه توسعه بیمه روستائیان و 
عشایر اظهار کرد: ستاد راهبردی بیمه روستائیان، عشایر و 
کشاورزان که امسال تشکیل شد هدف آن سیاست گذاری 
 ب��رای افزای��ش س��طح بیمه ش��دگان در ای��ن س��ه گروه

 است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه یک��ی از سیاس��ت های دولت 
پیگیری بیمه روس��تائیان اس��ت، اف��زود: ب��ا برنامه ریزی 
 م��دون س��طح پوش��ش بیم��ه روس��تائیان را افزای��ش

 می یابد.

مدیرکل امور روستائیان و عش��ایر استانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: یکی از دالیل مهاجرت روستائیان به شهرها 
فقدان پوشش های بیمه ای است که باید پوشش بیمه ای را 

در سطح استان افزایش داد.
محمودی خاطرنشان کرد: این استان یکی از نیازمندترین 
استان ها در سطح کشور است و پوش��ش بیمه ای را در این 

استان باید به حداکثر رساند.
وی افزود: 51 کارگزاری در غالب تعاونی و دهیاری در استان 
فعالیت می کنند که در سال گذش��ته تعدادی از این نفرات 
کمتر ش��ده و در حال حاضر 31 کارگزاری با 51 کد فعال 

هستند.
مدیرکل امور روس��تائیان و عشایر اس��تانداری چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: ثبت نام بیمه کنن��دگان بر عهده این 

کارگزاران است و درازای این ثبت نام 5 درصد حق الزحمه 
دریافت می ش��ود که امس��ال مبلغ آن به 300 هزار تومان 

رسیده است.

مديرکل امور روستائیان و عشاير استانداری استان:
بیمه روستائیان در چهارمحال و بختیاری توسعه می يابد

 نمايش خودروهای متخلف 
در میدان انقالب شهرکرد 

فرماندار ش��هرکرد گفت: تع��دادی از خودروهای متخلف 
توقیف شده، در میدان انقالب شهرکرد به نمایش گذاشته 
شد.حمید ملک پرور اظهار کرد: در پی نارضایتی شهروندان 
از حضور بعضی از خودروهای مزاح��م که اقدام به حرکات 
نمایشی در سطح شهر می کردند پلیس راهنمایی و رانندگی 
به منظور دفاع از حقوق ش��هروندان و ایجاد رضایت مندی 
برای عابرین پیاده و امنیت ترافیکی در بعضی از خیابان هایی 
که دارای طول بیش��تری ب��ود، به صورت ویژه ب��ا کنترل 
محسوس و نامحسوس این خودروها را توقیف و به پارکینگ 
هدایت کرد.وی اف��زود: به نمایش گذاش��تن خودروها در 
میدان ه��ا اصلی، صدور جرائم س��نگین و اخ��ذ تعهدنامه 
محضری از مالکان فقط بخشی از تدابیر اندیشده شده پلیس 
برای برخورد با رانندگانی اس��ت که قانون شکنی می کنند 
و مانع از آس��ایش عابران و س��اکنان خیابان های شهرکرد 
می ش��وند.ملک پور با اش��اره به میزان تخلف رانندگان این 
خودروها گفت: رانن��دگان این خودروها ب��ا گذراندن یک 
سری کالس های بازآموزی مقررات راهنمایی و رانندگی و 
همچنین کالس های حقوق شهروندی و با هماهنگی مقام 

قضایی خودروی این افراد حداقل 15 روز توقیف می شود.

توزيع روزانه غذای گرم در روستا 
مهدهای استان 

مع��اون امور اجتماع��ی اداره کل بهزیس��تی چهارمحال و 
بختیاری از آغاز اجرای ط��رح تأمین و توزی��ع روزانه یک 

وعده غذای گرم در روستا مهدهای استان خبر داد.
 ج��واد نجف��ی چال��ش ت��ری اف��زود: در این ط��رح یک 
ه��زار و ۸0 ک��ودک در روس��تا مهده��ای مناط��ق کمتر 
 برخ��وردار از ی��ک وعده غ��ذای گ��رم در روز به��ره من��د

 می شوند.

۵ باغ گردشگري ايجاد می شود
مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان 
چهارمحال و بختیاری از ایجاد 5 باغ گردش��گري در محور 
گردش��گري زاینده رود خبر داد.بهمن عسگري در جلسه 
ستاد هماهنگي خدمات سفر در شهرس��تان سامان اعالم 
کرد: با توجه به استقبال بسیار زیاد مسافران و گردشگران 
از س��امان به عنوان یکي از مهم ترین کانون ها و محورهاي 
گردش��گري اس��تان، به صورت پایلوت 5 باغ داراي مالک 
خصوصي به صورت باغ گردشگري در این شهرستان ایجاد 
شود.وی خاطرنش��ان کرد: ایجاد باغ گردشگری در سامان 
امکان حضور و استقرار گردش��گران در این باغ ها را فراهم 
می کند.عسگری توزیع مناسب گردشگر در سطح شهرستان 
در اوقات ازدحام مسافر، ایجاد امکان ارائه خدمات مناسب به 
گردشگران در کلیه کانون ها را از مهم ترین اهداف ایجاد این 

باغ های گردشگری در سامان دانست.

مديرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری:

 اجرای طرح توانمندسازی زنان روستايی 
مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمح��ال و بختیاری گفت: طرح الگ��وی آموزش بازار 
محور و طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایر به صورت پایلوت در چهارمحال 

و بختیاری اجرا می شود.
 محم��ود در کارگ��روه تخصص��ی بان��وان اظه��ار ک��رد: ن��گاه ب��ه اش��تغال 
 بان��وان یک ن��گاه جزی��ره ای اس��ت و این ن��گاه معض��ل اش��تغال بان��وان را حل 

نمی کند.
وی افزود: آموزش مهارت و ارتقای س��طح مهارت ها امروزه نی��ازی مهم در جامعه 
تلقی می ش��ود که با آموزش مهارت های الزم به بانوان زمینه توانمندس��ازی آن ها 

فراهم می شود.
مدیرکل فن��ی و حرف��ه ای چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: فنی و حرف��ه ای در 
 زمینه های صنع��ت، خدم��ات و کش��اورزی آموزش ه��ای الزم را ب��ه متقاضیان

 می دهد.
تقی پور با اشاره به پیشنهاد دو طرح اشتغال زا در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: طرح الگوی آموزش بازار محور و طرح توانمندس��ازی زنان روستایی و عشایر 

به صورت پایلوت در استان اجرا می شود.
وی افزود: این دو طرح به کمک تش��کل های مردم نهاد و تعاون های روس��تایی در 
حوزه زنان می توانند فعال شده و در این راستا کارگاه هایی از سویی فنی و حرفه ای در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
مدیرکل فنی و حرف��ه ای چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد: عالوه ب��ر فراگیری 
آموزش های یادگی��ری، آموزش های بازار فروش محصول به آن ها داده می ش��ود و 
صندوق مهر امام رضا )ع( از متقاضیان طرح های اش��تغال زا با در اختیار قرار دادن 

تسهیالت حمایت می کند.

کارشناس نمايش اداره ارشاد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد

فعالیت ۱۵2 گروه تعزيه دراستان
کارشناس نمایش و موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 

گفت: 152 گروه تعزیه در چهارمحال و بختیاری فعال هستند.
امید بس��یم  اظهار کرد: گروه های تعزیه این اس��تان کار خود را از اول محرم در همه 
شهرس��تان ها ش��روع کردند و صدور مجوز تعزیه را نیز با تائید اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ها گرفته اند.
وی تصریح کرد: اجرای تعزیه عباس، حربن یزید ریاحی، دو طفالن مس��لم، شهادت 
علی اکبر، شهادت حضرت قاسم، شهادت ابوالفضل)ع(، بازار شام و شهادت حضرت امام 
حسین)ع( ازجمله موضوعات گروه های تعزیه در استان چهارمحال و بختیاری است.

بس��یم بیان داش��ت: این مجالس در طول دهه اول ت��ا دهه دوم ماه صف��ر در تعزیه 
 س��رای بیت العب��اس)ع( واقع در ش��هرکرد جن��ب پایان��ه مس��افربری آزادی اجرا 

می شود.
وی افزود: در دهه آخر صفر همزمان با اربعین حسینی، رحلت حضرت پیامبر)ص( و 

شهادت امام رضا شاهد برگزاری پانزدهمین سوگواره تعزیه خواهیم بود.
کارشناس نمایش و موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در این س��وگواره 10 گروه با نظر هیئت بازبین به رقابت می پردازند و توس��ط 

هیئت داوران برترین گروه معرفی می شوند.
وی با اش��اره به اینکه، در کنار این مجالس تعزیه اج��رای تئاترهایی نیز با موضوعات 
دفاع مقدس و مذهبی، دهه سوم محرم خواهیم داشت بیان داشت: از این نمایش ها 
می توانیم س��کوت یک ش��ب زخمی نوش��ته و کارگردان��ی مرضیه اس��ماعیلی، دو 
 قبله غریب نوش��ته و کارگردانی مسلم س��لیمانیان و باز قفس بر ش��انه هایش اشاره 

کرد.
بسیم اظهار داشت: فیلم های تئاتر با موضوعات عاشورایی و مذهبی به صورت هفتگی 

در پالتو نمایش امیرکبیر شهرکرد نیز پخش می شود.
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 آمار و ارقام جهانی 
نیز حاکی از آن 
است که فضای 

کسب وکار رو به 
بهبودی است و 

اين روند می تواند 
برای بخش های 

صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی و ساير 

بخش ها مفید باشد



یادداشت

 معاون عمليات سازمان آتش نشاني
 شهرداري اصفهان:

شهروندان با رعایت نكات 
ایمني گازگرفتگي را كاهش 

دهند
     معاون عمليات س��ازمان اتش نش��اني ش��هرداري 
اصفهان اعالم ك��رد: فرماندهان ايس��تگاه هاي آتش 
نشاني هر روز در قالب گشت ايمني با هدف شناسايي 
مناطق اس��تحفاظي و راه هاي دسترسي و شناسايي 
موارد ايمني حوزه استحفاظي ش��روع به گشت زني 

مي كنند.
حميد رضواني گفت: سال گذش��ته با توجه به فصل 
س��رما اقدامات ويژه اي در اصفهان براي پيش��گيري 
از ح��وادث گاز گرفتگ��ي انجام ش��د و گش��ت هاي 
ايمني خطرات ب��ي توجهي به نكات ايمن��ي را براي 
 ش��هروندان بيان كردن��د و راه هاي پيش��گيري را به

 آن ها آموزش دادند.لذا حوادث گازگرفتگي با توجه به 
برنامه ريزي هاي ويژه و اقدامات پيش��گيرانه در شهر 

اصفهان  كاهش پيدا كرد. 
وي افزود: بيش از ۴۰ هزار سي دي و بروشور ايمني، 
درباره خطر گازگرفتگي در فصل سرما در سال گذشته 
در بين شهروندان توزيع ش��د. همچنين فرماندهاي 
ايس��تگاه هاي آتش نش��اني نيز در قالب گشت هاي 
ايمني در محالت ش��هر به ش��هروندان در زمينه گاز 

گرفتگي هشدار دادند. 
معاون عمليات س��ازمان آتش نش��اني ش��هرداري 
 اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اي��ن ك��ه فرمانده��ان 
ايس��تگاه هاي آتش نشاني در مس��اجد بين دو نماز 
خطرات گازگرفتگي را براي ش��هروندان بيان كردند 
اذعان داش��ت: بس��تن همه منافذ و درزهاي درها و 
بس��تن دريچه هاي كولر در منازل سبب مي شود در 
شرايطي كه دس��تگاه هاي گاز س��وز نياز به اكسيژن 
دارند، ه��وا جريان پيدا نكن��د و با كمبود اكس��يژن 
مواجه ش��ويم. وي گازگرفتگي را از حوادثي دانست 
كه س��ن،جنس و س��طح تحصيالت نمي شناسد و 
ممكن است همه شهروندان را درگير نمايد. رضواني 
تاكيد كرد: ش��هروندان براي پيش��گيري از حوادث 
گازگرفتگي بايد دو نكت��ه را مورد توج��ه قراردهند 
استاندارد بودن دود كش و كنترل آن در زمان استفاده 
 و اطمينان از بازبودن دودك��ش از اهميت برخوردار

اس��ت. وي اضافه كرد: دومين نكته اي كه شهروندان 
بايد رعايت كنند تا ح��وادث گازگرفتگي كاهش يابد 
تامين هواي الزم براي سوخت و سايل گاز سوز است. 
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کاروان نمادین ورود کربال در مبارکه به راه افتاد
به مناسبت ايام سوگواری امام حسين)ع( كاروان نمادين ورود در شهر مباركه برپا شد.

 با آغاز محرم، ماه ايثار و شهادت، مباركه اصفهان نيز همانند ديگر سال ها رنگ و بوی 
محرم را به خود گرفته است.دوست داران خانواده اهل بيت)ع( در اين شهر كه هرساله با 

برپايی كاروان نمادين كربال شوری ديگر برپا می كنند.
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اس��تاندار اصفهان از برخ��ورد جدی اس��تانداری اصفهان 
با بيش��ترين زمين خواری و ساخت وس��از های غيرمجاز و 
تغيير كاربری به ويژه زمين خواران بخش دولتی خبر داد. 
رسول زرگرپور در چهارمين گردهمايی فرمانداران استان 
اصفهان با اشاره به اينكه استان اصفهان يكی از بزرگترين 
استان های  كشور به لحاظ تعداد شهر، روستا و بخش است، 
اظهار داشت: اس��تان اصفهان دارای 1۰6 شهر، 5۰ بخش 
و 2۴ فرمانداری اس��ت كه هر ماه يک بار گردهمايی هايی 
جهت هماهنگ��ی و هداي��ت مجموع��ه  فرمانداری ها در 
استانداری تشكيل و در مورد موضوعات مختلف هماهنگی و 
تصميم گيری می شود.وی با اشاره به اهم موضوعات مطرح 
شده در گردهمايی فرمانداری ها، افزود: اصلی ترين اولويتی 
كه دولت اعالم كرده است ايجاد ثبات و امنيت استان است 
كه امروز به تمام��ی فرمانداران در مورد ارتقاء و اس��تمرار 
امنيت در مناطق مواردی اعالم شد.استاندار اصفهان، ايجاد 
فضای پرنش��اط فرهنگی، اجتماعی و سياس��ی را از ديگر 
اولويت های دولت برشمرد و تصريح كرد: بايد برنامه ريزی 
ويژه ای  در اين خصوص انجام شود كه البته در هر فرماندار 
متناسب با چارچوب ش��هر خود بايد برنامه ريزی كند.وی 
ادامه داد: ثبات حقوق شهروندی و اهميت به موضوع عفاف 
و حجاب از ديگر موضوعات مطرح شده در اين گردهمايی 
بود كه از فرمانداران خواسته شد كه  نسبت به ثبات حجاب 

و عفاف در چارچوب شهر خود اقدام كنند.
 لزوم مشاركت مردم در حل مسائل اجتماعی و 

شهری

زرگرپور همچنين بر ضرورت ايجاد فضای مشاركت مردم 
در حل مس��ائل اجتماعی و ش��هری تأكيد كرد و گفت: با 
توجه به نزديک ش��دن بحث انتخابات نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی توصيه می ش��ود كه مشكالت با مشاركت 

مردم حل شود.
وی اضافه ك��رد: نظارت بر ادارات و پاس��خگويی ادارات به 
خواسته های مردم و تكريم ارباب رجوع از مواردی ديگر بود 
كه در اين جلسه توسط استاندار مورد تاكيد به فرمانداران 
قرار گرفت و خواس��ته ش��د كه ب��ا برنامه ريزی بيش��تری  
هماهنگی و كنترل داشته باشند.استاندار اصفهان در ادامه 
صحبت های خود ب��ه پاره ای از اقدام��ات در حوزه اجرايی 
اش��اره و اضافه كرد: به نظر می رس��د كه نقش فرمانداران 
در ارتباط با هماهنگی بين شورا ها و شهرداری ها كم است 
به همين لحاظ از فرمانداران خواسته شد ضمن مشاركت 
در امور شورا و ش��هرداری بر تصميمات غير قانونی كه در 
كميس��يون ها مطرح می ش��ود نظارت و پيگيری بيشتری 

داشته باشد.
 رسيدگی به مسكن مهر و رفع نخاله و زباله های 

ساختمانی
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود ب��ه مس��كن مه��ر و 
چالش ها،مسائل و مشكالت اشاره و افزود: دولت از طرفی 
خود را موظف ب��ر تعهدات دولت قبلی می داند و از س��وی 
ديگر از نظر برای رفع مش��كالت زيربناي��ی و روبنايی نياز 
به اعتبارات مالی زيادی دارد كه در اين خصوص دولت دو 
بسته پيشنهادی را ارائه داده است.زرگرپور تأكيد كرد: البته 

در خصوص مس��كن مهر در  استان اصفهان بيش از 
تعهدات عمل ش��ده و در واق��ع 75 درصد تعهدات 
اجرايی شده اس��ت، اما هنوز مش��كالت زيادی در 
تامين امور زير بنايی و روبنايی داريم.وی در ادامه به 
محوطه  فضای بيرون شهر اش��اره و افزود: زباله  های 
زيادی در حاشيه شهرها ريخته شده است كه بسيار 
آن محل را بد منظره جلوه داده است كه بسياری از 
اين زباله ها و نخاله ها در حاشيه رودخانه  زاينده رود 

و كانال های ورودی رودخانه بوده است.
 جمع آوری نخاله های ساختمانی از حاشيه 

 رودخانه زاینده رود
اس��تاندار اصفهان گفت: اين عمل غير قانونی است 
و فرمانداران بايد با هر گونه نخاله س��اختمانی و نيز 
زباله كه خارج از محل مش��خص ريخته شده است 
به ش��دت برخورد و خودروهای دف��ن اين زباله ها و 
نخاله ها را متوقف كنند.وی با بيان اينكه نمونه اين 
بد منظره ای در شهر نجف آباد، لنجان و مباركه ديده 
می ش��ود،تاكيد كرد: اين زباله ه��ا و نخاله ها بايد در 

محل های مشخص منتقل شوند.
 برخورد جدی استانداری با زمين  خواری

زرگرپور در بخش ديگری از صحبت های به برخورد 
جدی استانداری اصفهان با ساخت  و سازهای خارج 
محدوده، زمين خ��واری و تغيير كاربری در زمين ها 
خبر داد و گفت: برخی از ساخت وس��ازها و يا تغيير 
كارب��ری در بخش��داری ها و ي��اد دهياری ها ديده 
می شود كه بايد توسط فرمانداری ها و يا بخشداری ها 

مورد نظارت و كنترل قرار گيرد.
وی با اش��اره به س��اختمان های چندي��ن طبقه در 
حريم و يا ساخت و سازهای خارج محدوده اشاره و 
افزود:رعايت ضواب��ط و مقررات و اصالح اين ضوابط 
بايد هر چه زودتر صورت گيرد تا مورد س��ودجويی 

قرار نگيرد.
اس��تاندار اصفهان اظه��ار كرد: زمين خ��واری يكی 
از موضوعات مطرح ش��ده مهم اس��ت و بايد هر چه 
س��ريع تر وضعيت زمين خ��واران و تغيير كاربری ها 
و ساخت وس��ازهای غيرمج��از كه در ح��د مطلوب 
نيست مش��خص ش��ود.وی اضافه كرد: معاون اول 
رئيس جمهور نيز به اين مسئله تاكيد داشته است و 
ستادی در اين خصوص تشكيل داده كه به مراتب در 

استان ها نيز تشكيل شده است.

استاندار اصفهان خبر داد:

اولویت اصلی دولت ایجاد امنيت در استان است

دولت دست زمین خواران را کوتاه می کند 

یادداشت

بافت های فرسوده شهرها، كانون 
مخاطره هستند

 معاون عمرانی وزارت كشور گفت: بافت های فرسوده موجود 
در شهرها، كانون مخاطره محسوب می شوند.

خندان دل اف��زود: به دنب��ال يافتن راهكارهای س��ريع برای 
نوسازی بافت های فرسوده شهرهای مختلف هستيم.

وی بيان كرد: بايد در اين زمينه سهم بيشتری از درآمد دولت 
در اختيار شهرداری ها قرار بگيرد.

وی با بيان اينكه حاشيه نشينی در ش��هرهای بزرگ از ديگر 
مسائلی اس��ت كه بايد به آن توجه ويژه ش��ود، گفت: مناطق 
حاشيه شهرها كار خدمت رسانی را برای شهرداری ها دشوار 
می كنند. بايد از گسترش مناطق حاشيه ای در اطراف شهرها 
جلوگيری كرد.خن��دان دل تصريح كرد: يكی از مش��كالت 
اصلی كه هميش��ه م��ا را با مش��كل مواجه كرده اس��ت نگاه 
متمركزگرايانه برای امور كشور بوده و تا وقتی اين نگاه ادامه 
داشته باشد مسائل بسيار سخت حل می شود براين اساس در 
راستای بسط و گس��ترش نظام عدم تمركز از سال اول دولت 
تدبير و اميد اقداماتی را ش��روع كرديم ك��ه منتهی به تدوين 

اليحه شهری شد كه تقديم دولت شده است.

كشف جرایم در اصفهان ۱۷ درصد 
افزایش یافت

     رئيس پليس مركز اس��تان اصفهان گفت: مهرماه امس��ال 
در مقايس��ه با مهرماه سال گذشته در راس��تاي اجراي طرح 
ارتقاء امنيت اجتماعي، كشف جرايم در اصفهان، 17 درصد 

افزايش يافت.
سرهنگ حسن ياردوستي اظهار كرد: در پي اجراي طرح هاي 
متعدد انتظامي طي مهرماه امسال، كشفيات پليس اصفهان از 
رشد 17 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار 
بوده است. فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان افزود: يكي از 
داليل مهم اين دستاورد، اجراي طرح هاي متعدد پيشگيري از 
جرايم، گشت زني هاي هدفمند و هوشياري ماموران انتظامي 

شهرستان در حوزه سرقت بوده است. 
وي تصريح ك��رد: در حال حاض��ر پليس اصفه��ان در حوزه 
پيشگيري انتظامي فعاليت چشمگيري داشته و در اين راستا 

تمام اهداف خود را بر روي پيشگيري متمركز كرده است. 
سرهنگ ياردوستي پيشگيري اجتماعي را اولويت مهم برنامه 
هاي پليس برشمرد و خاطرنش��ان كرد: در اين مدت، پليس 
اصفهان با افزايش كشف جرايمي چون كيف قاپي و جيب بري 
با 1۰۰ درصد، داخل اتومبيل با 16درصد، اماكن خصوصي 11 
درصد، مغازه 25۰ درصد و منزل با ۳۳ درصد روبرو بوده است. 

درمان كوری چشم توسط سلول های 
بنيادی جنينی انسان

بيمارانی كه مبتال به بيماری دژنراسيون ماكوال بوده و در حال 
از دست دادن بينايی خود هستند از طريق سلول های بنيادی 

جنينی انسان قادر به ديدن دوباره هستند.
 بيماری دژنراسيون ماكوال ش��ايع ترين علت كوری در جهان 
اس��ت كه ماكوال يا لكه زرد تخريب می ش��ود؛ ماكوال قسمت 
حساس به نور شبكيه و مسئول ديد مستقيم و واضح است كه 

برای كارهای دقيق مثل خواندن و رانندگی الزم است.
اين بيماری دارای دو نوع خشک و تَر است كه نوع خشک آن 
شايع تر است و با كاهش ديد شديدتر و جدی تر همراه است. 
اين بيماری در افراد باالی 65 سال شايع تر است و زنان بيشتر 
به اين بيماری مبتال می ش��وند؛ بيماری ماك��وال می تواند در 
اثر عارضه برخی از داروها باش��د البته ارث نيز در ابتال به اين 

بيماری نقش دارد.
 عل��م س��لول های بنيادی ق��ادر ب��ه جايگزين ك��ردن تمام 
اندام ها مانند قل��ب، كليه ها و ديگر اندام اس��ت و حتی برای 
درمان بيماری ام اس نيز می تواند موثر باش��د؛ در حال حاضر 
بيماری ماكوال از طريق س��لول های بنيادی جنينی انسان تا 
 حدودی قابل درمان اس��ت و در عين ح��ال خطرناک تلقی

 می شود.

 غيبت غير موجه بيشترین تخلف 
اداری كاركنان

 از مجموع رای های صادره در رابطه با تخلفات اداری كاركنان، 
بيش��ترين تخلف به »غيبت غيرموجه به ص��ورت متناوب يا 

متوالی« اختصاص دارد.
مختار محم��دی دبير هيئ��ت عالی نظارت معاونت توس��عه 
مديريت و سرمايه انس��انی رئيس جمهور با بيان اين مطلب 
اظهار كرد:بررس��ی عملكرد هيئت های رسيدگی به تخلفات 
اداری كارمندان در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری نش��ان 
می دهدكه در مجموع 7519 رای صادر شده كه 6۴7۴ مورد 
آرای هيئت بدوی و 1۰۴5 رای ني��ز هيئت های تجديد نظر 
بوده است.وی افزود: از تعداد آرای صادره از هيئت های بدوی، 
 7۳.8 درص��د تخلفات اداری چه��ار عنوان تخلف را ش��امل

 می شود كه »غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالی« 
با فراوان��ی 26.5 دارای بيش��ترين فراوان��ی در ميان عناوين 
تخلفات اداری بوده است.وقوع هر حادثه يا جرمي كه نياز به 
حضور پليس احساس مي شود اولين قدم مي بايست تماس 
با مركز فوريت هاي پليس��ي 11۰ باشد زيرا اين امر مي تواند 
سرعت عمل همكاران ما را در پيگيري موضوعات افزايش دهد 

و فرصت مجرمان را از آنها سلب كند.

 ایران در زمره فقيرترین كشورها 
در توسعه روانشناسی

رئيس انجمن روانشناس��ی اجتماعی ايران گف��ت: در ايران 
به علم روانشناسی توجه كافی نش��ده است و جزو فقيرترين 

كشورها در توسعه اين علم بشمار می رويم.
 مجي��د صفارني��ا اظه��ار ك��رد: رش��د روانشناس��ی در 
كش��ور بس��يار پايين ب��وده و در بين 28۰ نماين��ده مجلس 
فقط ي��ک نف��ر روانش��ناس اس��ت؛ همچني��ن متاس��فانه 
 ش��اهد فقدان روانش��ناس در وزارت آموزش و پ��رورش نيز

هستيم.

اخبار كوتاه
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مديرعامل س��ازمان آرامس��تان های ش��هرداری اصفهان 
اظهار داشت: بيمارهاي قلبي و عروقي همچنان شايع ترين 
 علت مرگ اصفهانی هاس��ت كه در مردان و زنان مشاهده 

می شود.
محمدعلي خبوش��اني با بيان اين مطلب گف��ت: از ابتداي 

 س��ال جاري تاكنون 2 هزار و 71۰ نفر در باغ رضوان دفن
 شده اند. 

وي اظه��ار داش��ت: از اي��ن تع��داد، ي��ک ه��زار و 96 
 زن و 161۴ م��رد در ب��اغ رض��وان ب��ه خ��اک س��پرده

 شده اند. 
مديرعامل س��ازمان آرامس��تان هاي ش��هرداري اصفهان 
با اش��اره به اينكه طي س��ال هاي اخير بيماري هاي قلبي 
و عروقي و ايس��ت قلبي بيش��ترين علت مرگ و مير مردم 
اصفهان بوده است، افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون نيز 
 يک هزار و ۴65 نفر به دليل بيماري قلبي در باغ رضوان دفن

 شده اند. 
خبوشاني تصريح كرد: پس از بيماري هاي قلبي و عروقي، 
انواع سرطان و تصادفات از داليل مرگ و مير مردم اصفهان 

بوده است.

مدير كل زندان های اس��تان اصفهان گفت: پس از جداسازی زندان بانوان 
از مركزی و انتق��ال آن به مكان جديد مركز مش��اوره  و روان درمانی نيز در 
اين زندان راه اندازی شده كه حدود يک س��وم بانوان زندانی تحت درمان 
اين مركز هس��تند. رمضان اميری پس از بازديد ميهمانان تهرانی از زندان 
جديد زنان اصفهان اظهار داشت: پيش از اين، زندان زنان در فضای زندان 
 مركزی قرار داشت كه به لحاظ تراكم جمعيت اين زندان و از سويی به دليل 
آسيب پذيری بيش��تر بانوان برنامه ريزی هايی برای جداسازی اين مكان 
انجام ش��د.وی افزود: زندان زنان كمبودهايی از نظ��ر امنيتی، فرهنگی و 
تجهيزاتی داشت كه خيران با كمک 22۰ ميليون تومانی خود اين فضا را 
تكميل كردند و ايجاد فضاهای فرهنگی، ايجاد مهدكودک و تجهيز خوابگاه 
های بانوان ش��يرده و باردار و ايجاد اش��تغال از اين موارد بوده است.مدير 
 كل زندان های اس��تان اصفهان با بيان اينكه اين فضاها الگويی برای ساير 
استان ها هم هست، تاكيد كرد: راه اندازی بخش مركز مشاوره روان درمانی 
يكی از اقدامات انجام ش��ده برای زندان بانوان اس��ت كه حدود يک سوم 
بانوان تحت درمان اين مركز هس��تند.وی ادامه داد: در اين مركز آموزش 
مهارت های اساسی زندگی، آسيب های اجتماعی و نحوه زندگی در زندان 
به گونه ای كه آرامش خ��ود آن ها و هم بندان تامين ش��ود در حال انجام 
است كه به يقين نتيجه بسيار خوبی به دست خواهد آمد.اميری با اشاره به 
بازديد مهمانانی از زندان نسوان بيان داشت: با توجه به اينكه روان درمانی 
نيازمند افراد متخصص و با تجربه است از مهمانان با تجربه تهرانی در اين 
زمينه از جمله دكتر شمس معاون سابق سازمان زندان ها و دارای دكترای 
روانشناسی و تيم شهرداری تهران با مديريت خانم مشيری كه پيش از اين 
اقداماتی در اين زمينه انجام داده اند دعوت كرديم تا با بازديد از زندان بانوان 
به تعامل نظر با آن ها پرداخته و از تجريبات آن ها در اين زمينه اس��تفاده 

كنيم.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان استقرار حدود دو 
سوم واحدهای صنعتی و خدماتی در شش درصد مساحت استان 
و اس��تفاده از س��وخت مازوت در نيروگاه ها را مهم ترين داليل 
آلودگی هوای اصفهان دانست و تاكيد كرد: به هيچ عنوان در قبال 
اين آاليندگی ها مماشات نخواهيم كرد.  حميد ظهرابی  با اشاره به 

اينكه اصفهان پس از تهران دومين شهر آلوده كشور است، اظهار 
كرد: اصفهان بيشترين تعداد واحدهای صنعتی فعال را در خود 
جای داده و پس از جدا شدن استان البرز از تهران، اصفهان رتبه 

نخست استقرار صنايع را در كشور به خود اختصاص داده است.
وی با بيان اينكه توس��عه ناپايدار اصفهان اثرات مخرب بس��يار 
زيادی بر محيط زيس��ت اين استان داشته اس��ت، افزود: بخش 
عظيم اين خس��ارت در هوای آلوده اصفهان قابل مشاهده است.

مديركل محيط زيست استان اصفهان با ابراز خرسندی از تهيه 
برنامه جامع كنترل كيفی هوای اصفهان در دولت جديد، گفت: 
استفاده نيروگاه های اصفهان از سوخت مازوت و انتشار حداقل 
۴5۰ تن گوگرد در هوای اصفهان در شبانه روز يكی از مهم ترين 
داليل آلودگی هوای اصفهان بود كه خوش��بختانه با همراهی و 
همكاری كليه مسووالن استان، استفاده از اين سوخت در اصفهان 

به پايان رسيد.

مسئول بسيج دانش  آموزی استان اصفهان گفت: به دليل 
همزمانی 1۳ آبان و روز عاشورا راهپيمايی روز دانش آموز 
امس��ال در  11 آبان ماه به جای 1۳ آبان برگزار می شود 
و روز 1۳ آبان نيز شركت در دسته  های عزاداری توسط 

دانش آموزان را داريم.
به گزارش خبرنگار  زاينده رود، محمد اديب در نشس��ت 
با خبرن��گاران به مناس��بت بزرگداش��ت هفته بس��يج 
دانش آموزی اظهار داشت: بسيج دانش آموزی شبكه ای 
از دانش آموزان برای مقابله با جنگ نرم فعلی محسوب 
می شود و پايه و اساس شكل گيری بسيج ده ها ميليونی 
كشور است. وی افزود: مسئوالن بايد توجه داشته باشند 
ك��ه دانش آموزان در س��نگر مدارس با آمري��كا در حال 
جنگ هس��تند و نياز به همراهی دارند و بر اين اس��اس 
بايد نسبت به تقويت و حمايت از اين قشر بسيجی توجه 
بيشتری داشته باشندمسئول بسيج دانش آموزی استان 
اصفهان تأكيد كرد:  بسيج دانش آموزی را می توان يكی از 
مهم ترين نياز مراكز آموزشی دانست به گونه ای كه اولين 
راهبردها و رهنمود های حضرت امام خمينی )ره( و رهبر 
معظم انقالب نيز پيرامون بسيج دانش آموزی بوده است. 
وی  با اش��اره به عضويت ۳۴۰ هزار دانش آموز در سطح 
استان اصفهان در بس��يج دانش آموزی بيان داشت: در 
برنامه ريزی های صورت گرفته تا پايان س��ال جاری اين 

تعداد دانش آموز به ۳8۰ هزار نفر افزايش خواهند يافت.
اديب اضافه كرد: در حال حاضر سه هزار و 5۰6 مدرسه 
در س��طح اس��تان اصفهان دارای پايگاه مقاومت بسيج 
دانش آموزی هستند  كه اين تعداد تا پايان سال جاری به 
۴ هزار مدرسه افزايش خواهد يافت.وی با اشاره به اينكه 

تعداد دانش آموز ش��هيد اس��تان اصفهان 5 هزار و 5۰۰ 
شهيد است، بيان داشت:  در اس��تان اصفهان 5 مدرسه 
وج��ود دارد ك��ه دارای بيش از 1۰۰ ش��هيد دانش آموز 
بوده و در سطح كشور ش��اخص هستند.مسئول بسيج 
دانش آموزی استان اصفهان  با اشاره به اينكه شعار امسال 
هفته بسيج دانش آموزی »دانش آموز بسيجی، طاليه دار 
حسينی و شور انقالبی« اس��ت، گفت: برنامه ريزی های 
صورت گرفته برای دانش  آموزان بس��يجی اس��تان نيز 
بر اساس اين ش��عار طراحی شده اس��ت.وی در ادامه به 
برگزاری يادواره شهدای شاخص دانش آموزی در هفته 
بزرگداشت بسيج دانش آموزی اشاره كرد و ابراز داشت: 
هرسال به مناسبت هفته بسيج دانش آموزی يک شهيد 
خواهر و يک ش��هيد برادر را به عنوان ش��هيد ش��اخص 
دانش آموزی برای الگوس��ازی معرفی كرده و در س��ال 
جاری نيز حسين علی عالی از سيس��تان و بلوچستان و 
محبوبه دانش آشتيانی از تهران به عنوان شهيد شاخص 
انتخاب ش��دند.اديب با اش��اره به اولويت ها و برنامه های 
راهبردی س��ال جاری بس��يج دانش آموزی ابراز داشت:  

توسعه و تقويت بسيج در مدارس ابتدايی تحت عنوان 
اميدان، واگ��ذاری مس��ئوليت فرمانده��ی واحدهای 
مقاومت پيش��گام ب��ه دانش آموزان مقطع متوس��طه، 
كيفی س��ازی حلقه های صالحين، توجه به مدرس��ه و 
دانش آم��وز محوری، توج��ه به امربه مع��روف و نهی از 
منكر، مقابله با آسيب های جنگ نرم در فضای مجازی، 
بصيرت افزايی در دفاع از انقالب از اين جمله است. وی 
اضافه كرد: همچنين تالش در جهت تحقق رهنمودهای 
امام راحل و مقام معظم رهبری پيرامون دانش آموزان 
بس��يجی، همياری برای تحقق به اهداف تربيتی س��ند 
آموزش وپرورش و گسترش و نهادينه سازی تفكر بسيجی 
در بين دان��ش  آموزان ني��ز از ديگر راهبردهای بس��يج 
دانش آموزی استان در س��ال جاری است.مسئول بسيج 
دانش آموزی استان اصفهان با اش��اره به اينكه در هفته 
بس��يج دانش آموزی  ۳۰ عنوان برنامه در س��طح استان 
اجرا خواهد ش��د، گفت: ديدار دانش آموزان بس��يجی با 
نماينده ولی فقيه در استان و ائمه جماعات سراسر استان، 
غبارروبی گلزارهای شهدا، برگزاری يادواره های شهدا در 
مدارس، اعزام ۳۰۰ دانش آموز به راهيان نور، حفظ قرآن 
و برنامه عزاداری به مناسب دهه اول محرم از برنامه های 
هفته بس��يج دانش آموزی در استان اس��ت.وی در ادامه 
در خصوص تأمين امنيت س��المت دانش آموزانی كه به 
اردوهای راهيان نور اعزام می شوند، گفت: خوشبختانه 
تاكنون در س��طح اس��تان در خصوص اردوهای راهيان 
نور با مش��كلی مواجه نبوده ايم و بررسی ايمنی و تأمين 
سالمت دانش آموزان نيز هميش��ه موردتوجه ويژه قرار 

خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اعالم كرد:

ایست قلبی  ؛بيشترین عامل مرگ اصفهاني ها

مدیر كل زندان های استان

 راه اندازی مركز مشاوره و روان درمانی
 در زندان بانوان 

     بسيج دانش آموزی بنيان بسيج ده ها ميليونی كشور است

 برگزاری راهپيمایی روز دانش  آموز فردا در اصفهان

مدیركل محيط زیست اصفهان:

در قبال آلودگی هوا مماشات نمی كنيم

كاریكاتور : تی نيوز



اخبار کوتاهيادداشت

درخواست وزارت نیرو از مردم 

مصرف بهینه برق را رعايت کنید
سازمان بهره  وری انرژی ایران )سابا( از عزاداران سیدالشهدا 
درخواست کرد: در آیین های عزاداری ماه محرم مصرف بهینه 

برق را رعایت کنند. 
این سازمان وابس��ته به وزارت نیرو با تس��لیت ایام عزاداری 
ماه محرم، در اطالعیه ای به تکایا، حس��ینیه ها و دس��ته های 
عزاداری اعالم کرد: عزاداران با رعای��ت نکته ها و راهکارهای 
س��اده در اس��تفاده منطقی از برق و جلوگیری از اتالف آن، 
می توانند ضمن فراه��م کردن امکان اس��تفاده از این نعمت 
حیاتی برای س��ایر عزاداران حس��ینی، نس��بت ب��ه رعایت 
دقیق تر اص��ول رفتاری، عب��ادی و عقیدتی دین اس��الم که 
 جزو دس��تورها و تأکیدهای مهم پیشوایان دینی است، اقدام 

کنند. 
در ای��ن اطالعی��ه به تمامی هم وطنان توصیه ش��ده اس��ت: 
درصورتی که نی��از به اطالعات بیش��تر درباره نح��وه خرید، 
نصب و استفاده بهینه از لوازم روشنایی با شماره تلفن گویای 
۴۲۸۰۵ تماس حاصل و یا به پایگاه اینترنتی سازمان بهره وری 
 انرژی ایران )سابا( به نش��انی www.saba.org.ir مراجعه

 کنند

 شرکت های چینی ۴ آذر
 به اصفهان می آيند

     مع��اون دفت��ر وزارت خارج��ه دونگ��وان چی��ن گفت: در 
چهار آذرماه هیئت ۲۰ نفره ش��رکت های بزرگ چینی برای 
 توس��عه روابط تجاری با اس��تان اصفهان به این ش��هر سفر 

می کنند.
سارا ش��یه در دیدار عضو هیئت رئیس��ه اتاق اصفهان، اظهار 
داش��ت: ۹۵ درصد صنایع الکترونیکی چین در این اس��تان 

قرار دارد. 
وی افزود: بی��ش از ۵۰۰ کارخانه تولید وس��ایل الکترونیک 

بین المللی در این استان فعالیت می کنند. 
معاون دفت��ر وزارت خارجه دونگوان چین با اش��اره به اینکه 
دونگوان جزو چهار شهر بندری مهم چین است، تصریح کرد: 
این شهر با ۸ میلیون جمعیت ساالنه ۱۱۰ میلیارد دالر تولید 

ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد. 
وی هدف از سفر خود به اصفهان را زمینه سازی برای حضور 
هیئت تجاری بلندپایه از گواندون در چهار آذرماه عنوان کرد 
و بیان داشت: در این هیئت ۲۰ نفره شرکت های بزرگ چینی 
برای توسعه روابط تجاری با استان اصفهان به این شهر سفر 

می کنند. 
برقراری ارتباط برد – برد فعاالن اقتصادی اصفهان 

و دونگوان چین
     عضو هیئت رئیس��ه اتاق اصفهان خواس��تار برقراری رابطه 
برد – ب��رد بین فعاالن اقتص��ادی اصفهان و دونگوان ش��د و 
گفت: تالش کنیم که واردات، صادرات و تراز تجاری دو استان 

متعادل باهم باشند.
ابوالقاسم سرتیپی در دیدار با معاون دفتر وزارت امور خارجه 
در دونگوان چین، اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان ۷۰ درصد 

فوالد کشور را تولید می کند. 
وی افزود: اس��تان اصفهان به عن��وان صنعتی ترین اس��تان 
ایران در بخش های نس��اجی، س��نگ های تزیین��ی و تولید 
 مصالح س��اختمانی رتبه نخست کش��ور را به خود اختصاص

 داده است. 
عضو هیئت رئیس��ه اتاق اصفهان چین را یکی از شریک های 
مهم تج��اری ای��ران برش��مرد و بی��ان داش��ت: بزرگ ترین 
خریدار س��نگ های معدنی ایران و مواد پتروش��یمی، چین 
 اس��ت و می توان از این ظرفیت برای توس��عه روابط تجاری

 بهره برد. 
وی از آمادگ��ی ات��اق اصفه��ان در ارائ��ه آم��ار و اطالع��ات 
از فعاالن اقتص��ادی به همتایان ش��هر دونگ��وان خبر داد و 
تأکی��د کرد: اتاق ه��ای بازرگانی دو ش��هر می توانن��د زمینه 
 افزای��ش حج��م مب��ادالت کاال و خدم��ات را فراه��م

 سازند.

 اجرای پروژه خط انتقال آب
 به شهرک صنعتی گلپايگان

     مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان 
گفت: پ��روژه خط انتقال آب به ش��هرک صنعت��ی گلپایگان 
 بااعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حال اجرا

 است.
محمد جعفری در نشس��ت در نشس��ت بررس��ی مس��ائل و 
مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی گلپایگان، اظهار داشت: 
این شهرک مصوبه شورای انقالب است که در ۳۲ سال گذشته 

رشد قابل توجهی داشت. 
وی شهرس��تان گلپایگان را یکی از ش��هرهای مهم اس��تان 
اصفهان در ح��وزه صنایع معرفی کرد و افزود: در چند س��ال 
گذشته صنعت در این شهرستان توس��عه قابل قبولی داشته 
است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
تصریح ک��رد: ۱۳۰ واح��د صنعت��ی فعال در یک ش��هرک 
صنعتی دولتی، یک ناحی��ه صنعتی در منطقه س��عیدآباد و 
یک ش��هرک صنعتی خصوصی در منطقه نیوان بانام شهرک 
 صنعتی نیوان ابتکار شهرس��تان گلپایگان به فعالیت مشغول

 هستند. 
وی بابی��ان اینکه در چند س��ال گذش��ته ۶۸ هکت��ار زمین 
دیگر به ش��هرک صنعتی گلپایگان اضافه ش��ده است، گفت: 
در حال حاضر زیرس��اخت های آب، برق و جاده آماده ش��ده 
 و در س��ال آینده پروژه گازرسانی این ش��هرک نیز عملیاتی 

می شود. 
جعفری ضم��ن تأکید بر اینکه ش��هرک صنعت��ی گلپایگان 
با مش��کل کم آبی مواجه ب��ود، اظهار کرد: انتظ��ار می رود تا 
س��ال آینده ش��اهد بهره برداری پ��روژه خط انتق��ال آب در 
 ف��از نخس��ت و ف��از دوم ش��هرک صنعت��ی گلپای��گان

 باشیم. 
وی وظیفه اصلی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی را تأمین 
 زیرس��اخت های الزم در ش��هرک ها و نواحی صنعتی عنوان

 کرد. 

۴
فعالیت پلیس برق در ایران آغاز شد

همزمان با تدوین سناریوهای ضربتی کاهش تلفات برق، شناسایی انشعابات غیر مجاز و سارقان برقی 
در صدر این برنامه ویژه وزارت نیرو قرار گرفته تا با آموزش و آغاز فعالیت پلیس برق، در کوتاه ترین زمان 

امکان شناسایی سارقان و انشعابات غیر مجاز در کشور فراهم شود.
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به طور متوسط یک خانوار تهرانی ۱۷.۹ درصد از هزینه های 
خود را ص��رف خرید خوراکی ها و آش��امیدنی ها می کند، 
درحالی که در سیس��تان و بلوچس��تان این نسبت برابر با 

۳۹.۸ درصد است.
اختالف هزینه های زندگی خانوار میان استان های مختلف 
کشور در حال افزایش است. تهران گران ترین نقطه کشور 
برای صاحب خانه ش��دن اس��ت و اصفهان، اراک، کرج و 
تبریز در رتبه های بعدی قرار دارند. از س��وی دیگر یاسوج 
ارزان ترین نقطه برای خرید مس��کن و پس ازآن، کرمان و 
ایالم به عنوان نقاط ارزان قیمت کشور محسوب می شوند. 
به این ترتیب بای��د گفت قیم��ت مس��کن در گران ترین 
 شهر کشور ۱۰.۴ برابر بیش��تر از ارزان ترین مرکز استان

 است.
میانگین قیم��ت واحد مس��کونی در نیمه اول س��ال ۹۱ 
درکل کش��ور مترمربعی ۹۸۰ ه��زار تومان ب��وده، اما در 
شهر تهران آپارتمان های مس��کونی با متوسط قیمت هر 
مترمربع ۲ میلی��ون و ۶۹۲ هزار تومان معامله ش��ده اند. 
این در حالی اس��ت ک��ه در یاس��وج هر مترمرب��ع واحد 
 مس��کونی باقیمت متوس��ط ۲۵۹ هزار توم��ان فروخته

 شده است.
میزان نوسان قیمت مسکن و اجاره بها در کل کشور نشان 
می دهد که در سال ۹۱ نه تنها تهران، بلکه سایر شهرهای 
بزرگ با نرخ های فزاینده بازار مسکن درگیر بوده و در این 
میان، فش��ار اجاره بها به مراتب بیشتر از قیمت خرید بوده 

است.
در کل کشور طی نیمه اول سال ۹۱، اجاره بها ۳۲.۵ درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته افزایش پیداکرده و 
به متری بیش از ۵ هزار تومان برای هرماه رس��یده است. 
در ش��هر تهران اما اجاره بها با ۳۳ درصد افزایش به متری 
۱۴ هزار تومان نزدیک شده اس��ت. از سوی دیگر، قیمت 
مس��کن در ۶ ماه اول س��ال ۹۱ نس��بت به دوره مش��ابه 
س��ال قبل از آن در کل کش��ور حدود ۱۹.۵ درصد رشد 
 یافته و در ش��هر تهران این نرخ رش��د ۲۸ درصد گزارش 

شده است.
با مقایس��ه این ارقام می توان به این نتیجه رسید که نرخ 
اجاره بها درکل کشور با سرعت بیشتری از قیمت مسکن 
رش��د کرده و عرصه را بیش��تر برای اجاره نشینان تنگ تر 

می کند. 

همچنین صاحب خانه شدن در تهران نسبت به سایر نقاط 
کشور روزبه روز سخت تر می شود، درحالی که نرخ اجاره در 

تهران و سایر شهرها تقریباً رشد برابری دارد.
قیمت هر مترمربع زمین در کشور طی نیمه اول سال ۹۱ 

به طور متوسط ۴۵۵ هزار تومان 
و در تهران معادل یک میلیون 
و ۳۱۰ ه��زار تومان بوده که به 
ترتیب ۳۰ و ۳۵ درصد افزایش 
را نس��بت به مدت مشابه سال 

۹۰ تجربه کرده اند.
بررسی متوسط هزینه ناخالص 
س��االنه یک خانوار ساکن در 
مناطق ش��هری اس��تان های 
مختل��ف نش��ان می دهد که 
اس��تان تهران با ۲۹۱ میلیون 
و ۲۸۰ ه��زار ریال بیش��ترین 
و اس��تان هرمزگان ب��ا حدود 
۱۱۴ میلی��ون و ۹۹۴ ه��زار 
ری��ال کمتری��ن هزین��ه را به 
خود اختصاص داده اند. ازنظر 
متوسط درآمد پولی و غیر پولی 

ناخالص ساالنه یک خانوار ش��هری، بازهم تهران با ۲۹۳ 
میلیون و ۱۶ هزار ریال بیش��ترین و اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان با ۱۲۴ میلیون و ۴۹۴ هزار ریال کمترین درآمد 

را داشته اند.
بیشترین هزینه در تهران، به عنوان گران ترین شهر ایران، در 
گروه مسکن، آب و برق و سایر سوخت ها صورت می گیرد. 
نزدیک به ۱۴۷ میلیون ریال از سبد هزینه خانوار تهرانی به 
این بخش اختصاص یافته که معادل بیش از نیمی از هزینه 
یک خانوار تهرانی است. بعدازآن خوراکی ها و آشامیدنی ها 
با سهمی بیش از ۵۲ میلیون ریال در رتبه دوم پرهزینه ترین 
 گ��روه هزینه ترین گ��روه هزین��ه ای خان��وار تهرانی قرار 

می گیرند.
اما اگ��ر بخواهیم س��هم خوراکی ه��ا را از کل هزینه های 
خان��وار، به عنوان نمودی از س��طح رفاه، محاس��به کنیم 
می بینیم که علیرغم هزینه های ب��االی زندگی در تهران 
وضعیت در این اس��تان نس��بت به سایر اس��تان ها بهتر 
 اس��ت ک��ه درازای  دردس��رهای زندگ��ی در آن ش��اید

 نیرزد.

تهرانی ها نرخ باال می پردازند

میزان نوسان قیمت برای خريد خانه درکجاهاست؟

اصفهان رتبه دوم گران ترین شهر ایران
معاون جهاد کشاورزی اصفهان: 

برای کشت پايیزه نگرانی 
وجود ندارد

 مع��اون بهب��ود تولی��دات گیاهی س��ازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان گفت: پیش بینی شده با رهاسازی 
آب زاینده رود در نیمه دوم آبان، کشت پاییزه امسال 
با عملکرد مناس��ب به پایان برس��د و در این زمینه 
نگرانی وجود ندارد. اصغر محسن زاده کرمانی افزود: 
در مرحله نخست آب زاینده رود برای مدت یک ماه 
در اختیار کشاورزان برای کشت پاییزه قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته با رهاسازی زاینده رود، 
آب کافی به زمین های کشاورزی نرسید و مقداری 
از محصوالت نتوانس��ت به مرحله برداش��ت برسد.

وی افزود: بحث خس��ارت کش��اورزی در صورت به 
ثمر رسیدن کشت و حمایت از آن برای سال زراعی 
جدید منتفی می ش��ود.وی اظهار کرد: در ش��رق 
اصفهان ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کش��اورزی وجود 
دارد که تنها ۴۵ درصد از این اراضی وابس��ته به آب 

زاینده رود است.
مع��اون بهبود تولی��دات گیاهی جهاد کش��اورزی 
اصفهان افزود: در بعضی از نقاط غرب اصفهان نیز آب 
زاینده رود تامین خواهد شد تا بتوانند از کشت پاییزه 
برخوردار باش��ند.وی با بیان اینکه در س��ال زراعی 
۹۳-۹۲ تامین آب از خارج از حوضه برای کشاورزان 
استان محدود شد، ابراز امیدواری کرد که در آینده با 
بارش های مناسب و انتقال آب از برخی مناطق، آب 

مورد نیاز کشاورزان تامین شود .
وی همچنین تهدیدهای س��ال ج��اری در بخش 
کشاورزی را ادامه روند خشکسالی، افزایش ریسک 
تولید انواع محصوالت کشاورزی، کاهش منابع آبی 
زیرزمینی از نظر کمی و کیفی و کاهش کیفیت منابع 
خاک و عدم امکان تامین آب از سایر منابع در حوضه 
رودخانه زاینده رود دانست.محسن زاده کرمانی با 
اشاره به اقدامات انجام شده یا در حال انجام سازمان 
جهاد کش��اورزی اصفهان گف��ت: قیمت تضمینی 
محصوالت پاییزه در ابتدای سال جاری از جمله این 
اقدامات است.وی ادامه داد: قیمت تضمینی گندم 
معمولی از ۱۰۵۰۰ ریال س��ال گذشته به ۱۱۵۵۰ 
ریال، ج��و از ۷۸۰۰ ریال به ۹۲۰۰ ری��ال، چغندر 
قند از ۲۳۴۵ به اضافه ۳۵۵ ریال بابت هزینه حمل 
هر کیلو، دانه کل��زا از ۱۹۰۰ به ۲۲۰۰۰ ریال و دانه 
 گلرنگ از ۱۸۵۰۰ ریال ب��ه ۲۱۵۰۰ ریال افزایش

 یافت.

میانگین قیمت واحد 
مسکونی در نیمه 

اول سال 91 درکل 
کشور مترمربعی 
980 هزار تومان 
بوده، اما در شهر 
تهران آپارتمان 
های مسکونی با 

متوسط قیمت هر 
مترمربع 2 میلیون 
و 692 هزار تومان 

معامله شده اند

از بستر  زاينده رود 
تردد  نکنید 

 اپل آماده فروش
 آی فون به ايران

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان با اعالم خبر بازگشایی 
آب رودخانه زاینده رود از تاریخ ۱۲ آبان ماه، به تمام هم استانی ها 
هشدار داد: از تردد در حریم و بستر رودخانه و کانال های آبیاری 

در طول مسیر رودخانه جداً خودداری کنند.
 سید محمدرضا میر محمدصادقی اظهار داشت: به منظور آبرسانی 
به اراضی کش��اورزی منطقه ش��رق اصفهان جهت انجام کش��ت 
پائیزه، خروجی آب از سد زاینده رود در تاریخ ۱۲ آبان ماه جاری 
به صورت محسوس��ی افزایش می یابد و آب در حدود ۷۲ ساعت 
بعد به شهر اصفهان و کانال های آبیاری آبشار و رودشت در شرق 
اصفهان خواهد رس��ید.وی ادامه داد: برنامه توزی��ع آب با توجه 
به میزان بارندگی و ورودی به س��د زاین��ده رود در ماه های آینده 

مشخص می شود.

رس��انه های غرب اعالم کردند که ش��رکت آمریکایی اپل درحالی که 
انج��ام گفت وگوه��ای مقدماتی برای ف��روش تلفن ه��ای همراه آی 
ف��ون در ایران در ص��ورت کاهش تحریم ها علیه این کش��ور اس��ت.

این رس��انه ها به نقل از روزنامه وال اس��تریت ژورنال افزودند: اپل به 
خاطر تصمیم م��اه مه دولت آمریکا برای برداش��تن مقرراتی که مانع 
فروش فناوری ه��ای ارتباطی برای مصرف کنندگان ع��ادی در ایران 
می ش��د، قادر به صدور آی فون به ایران خواهد بود. ای��ن روزنامه به 
نقل از منابعی که از آن ها نام نبرد، نوش��ته اس��ت که اپل گفت وگو با 
توزیع کنندگان محصوالتش برای گش��ایش مس��یرهای رسمی در 
صورت صدور مجوز از س��وی ای��ران را آغاز کرده اس��ت. محصوالت 
 اپل در حال حاضر از طریق فروش��ندگان غیررس��می در ایران عرضه 

می شود.

رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و تجهیزات 
جانبی نس��بت به عرضه س��یم کارت های ۵۰۰۰ تومانی 
همراه اول اظهار بی اطالعی کرد و به تشریح دالیل گرانی 

سیم کارت پرداخت.
افشار فروتن ، درباره  عرضه سیم کارت های ۵۰۰۰ تومانی 
همراه اول توضیح داد: به ش��خصه چنین سیم کارت هایی 
را در ب��ازار ندی��ده و در جری��ان واگذاری آن ها نیس��تم 
اما به طورکل��ی چند روزی اس��ت ک��ه به دلی��ل برخی 
اختالالت و مش��کالت فنی ارتباط دفاتر س��طح شهر با 
همراه اول قطع ش��ده و ب��ه همین دلیل ام��کان ثبت نام 
برای فروش س��یم کارت وجود ن��دارد.وی درباره افزایش 
قیمت س��یم کارت های دائمی همراه اول نیز عنوان کرد: 
مدتی اس��ت به نظر می رسد سیاس��ت تجارت اپراتورها 
در عرصه واگذاری س��یم کارت به بازار با نیازهای جامعه 
تناسب چندانی ندارد و به همین دلیل مدت هاست دیگر 
س��یم کارت های کدهای قدیم��ی هم��راه اول وارد بازار 
نمی شود که همین موضوع موجب شده است که قیمت 
این سیم کارت ها در بازار افزایش پیدا کند.وی اظهار کرد: 
با این ش��رایط بهترین راه آن است که مخابرات نسبت به 
 ورود مجدد سیم کارت های کدهای قدیمی به بازار اقدام

 کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراس��ری مرغ گوشتی 
کش��ور گفت: صنعت مرغداری کش��ور ب��ه دلیل 

بی توجهی ها ورشکسته شده است.
امیرحسین زمانی راد  اظهار کرد: اگر چاره ای برای 
بهبود وضعیت تولید مرغ اندیشیده نشود، فاجعه ای 
غیرقابل جب��ران در این صنعت اتف��اق می افتد که 
نتیج��ه اش تعطیل��ی تع��داد زی��ادی از واحدهای 
مرغداری است.وی افزود: صنعت مرغ بخش زیادی 
از پروتئین کش��ور را تأمین می کند و اگر از چرخه 
تولید خارج ش��ود عواق��ب جبران ناپذی��ری برای 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دربر دارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه سراس��ری مرغ گوشتی 
کش��ور تصریح کرد: در س��ال های اخی��ر با تالش 
تولیدکنندگان تعداد زیادی از واحدهای مرغداری 
وارد چرخه تولید ش��دند که نتیج��ه آن تولید زیاد 
مرغ و تأمین نیاز بازار داخلی بود اما عرضه تولیدات 
واحدهای مرغداری به دلیل بی توجهی، عدم تنظیم 
تولید با بازار و اشباع بازار مصرف، با کندی مواجه شد؛ 
به طوری که هم اکنون هر کیلوگرم مرغ با بیش از هزار 
تومان زیر قیمت تمام شده، در بازار عرضه می شود و 

در این میان تولیدکنندگان متضرر شده اند.

یک اقتص��اددان، صادرات محص��والت خام همچون 
سنگ، کلوخه های معدنی، دام زنده و محصوالت آب بر 
کشاورزی به روسیه که منجر به تخریب منابع طبیعی 
و زیست محیطی شود را به سالخی اقتصاد ایران تشبیه 
کرد.بهنام ملکی  استاد اقتصاد دانشگاه  با اشاره به پروژه 
اقتصادی مشترک ایران و روسیه، اظهار کرد: تحریم 
روسیه از سوی غرب و باز شدن بازار این کشور به روی 
ایران می تواند فرصت خوبی برای اقتصاد ایران باشد. اما 
اگر بخواهیم کاالهای صنعتی و دانش افزاری از روسیه 
وارد کنیم و محصوالت خام، سنگ، خاک، کلوخه های 
معدنی، دام زنده، تولیدات سنتی کاربر و کشاورزی آب 
بر نظیر هندوانه خیار، گوجه و محصوالت آبی تابستانه 
در ش��رایط کم آبی صادر کنیم قطعاً اقتص��اد خود را 
سالخی کرده ایم و روس��یه یا کشورهای عرب منطقه 
برنده این گونه مبادالت خواهند بود.وی افزود: صادرات 
خام و اولیه باید با اخذ عوارض همراه باش��د تا شاهد 
تخصیص نادرس��ت منابع و ادغام نابرابرتر در اقتصاد 
بین الملل نباشیم.این اقتصاددان بابیان این که تولید و 
صادرات دانش افزاری باید در دستور کار اهداف ایران 
قرار گیرد گفت: ظرفیت ای��ران در تولیدات صنعتی، 

مناسب است. 

درست در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همزمان با تشدید 
تحریم صنعت خ��ودرو، مونتاژ خودروهای چینی در 

ایران در حد قابل توجهی افزایش یافت.
تحریم صنعت خودروی ایران اگرچه برای اروپایی ها 
سودی به همراه نداشت و حتی باعث بیکاری برخی 
از کارگران ش��اغل در ش��رکت های قطعه س��ازی و 
خودروسازی فرانسوی ش��د اما چینی ها با استفاده 
از فرصت پیش آمده سهم خود از بازار ایران را در حد 

قابل توجهی افزایش دادند.
نگاهی به آمار تولید خودرو در ایران در سه سال اخیر 
نشان می دهد که تیراژ مونتاژ خودروهای چینی در 

کشور با رشد صعودی همراه بوده است.
نکته قابل توجه آن اس��ت که درس��ت در سال هایی 
که تیراژ تولید دو خودروس��از بزرگ کشور به دلیل 
تحریم غربی ها به نصف کاهش یافت چینی ها تولید 
خودروهای خود در ایران را ح��دوداً دو برابر افزایش 

دادند.
در ای��ن ش��رایط برخ��ی کارشناس��ان معتقدند که 
چینی ه��ا نان تحری��م صنعت خ��ودروی ای��ران را 
خورده اند و ترجیح می دهند که با ادامه تحریم جای 

پای خود را در ایران مستحکم کنند.

طیور تجارت همراه صنعت خودرو

 داليل گرانی
 سیم کارت

ادعای ورشکستگی 
مرغداران

مراقب باشیم در تجارت با 
روسیه سالخی نشويم

وقتی چینی ها نان تحريم 
ايران را می خورند



یادداشت

    مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان از برگزاری 
نمایشگاهی به مناس��بت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع( با موضوع ماه 
محرم در مسجد تاریخی شیخ لطف اهلل خبر داد. هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی 

گردشگران خارجی با فلسفه عاشورا و واقعه محرم می باشد.

5 نمایشگاهیباموضوعمحرمدرمسجدشیخلطفاهلل
هفتیادداشت

آثار عاشورایی  هنرمندان اصفهانی 
در فرشچیان 

با هم��کاری انجمن مؤسس��ات فرهنگی هن��ری و مجموعه 
فرهنگی فرشچیان، نمایشگاه عاشورایی و برنامه های مذهبی 
در تاالر فرشچیان برگزار می شود. هیئت مذهبی از هنرمندان 
اصفهان تأسیس شده و به مدت 10 ش��ب از ابتدای محرم در 
مجموعه فرهنگی- هنری فرش��چیان نمایش��گاهی فرهنگی 
برپا کرده است.مدیرمسئول موسسه فرهنگی هنری زنده رود 
گفت: مخاطبان همه از هنرمندان هستند و از تمامی انجمن ها 
ازجمله انجمن هنرهای موس��یقی، نمایش، ش��عر، موسسه 
خوشنویسی و بسیج هنرمندان در این بزم عاشورایی شرکت 
می کنند.سید مجید میرپویا ادامه داد: هر شب شاعری در این 
بزم شعر عاشورایی می خواند و کنار آن یک نمایش عاشورایی 
هم به نمایش درمی آید.این مراس��م از ساعت 19 و 30 دقیقه 

به مدت 10 شب در تاالر فرشچیان اصفهان برگزار می شود.

 برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی 
مفاخر و مشاهیر اصفهان 

مسئول خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان گفت: مسابقه 
نمایشنامه نویسی مفاخر و مشاهیر اصفهان برگزار می شود.

 رس��ول هنرمند افزود: این مس��ابقه حول محور مش��اهیر و 
مفاخر اس��تان اصفهان، توس��ط انجمن نمایش استان و خانه 
تئاتر حوزه هنری اصفهان برگزار خواهد شد.وی اظهار کرد: از 
دو هفته پیش از عید غدیر خم فراخوان این مسابقه داده شد 
و ش��رکت کنندگان تا 19 دی روز والدت پیامبر اکرم )ص( و 
حضرت امام جعفر صادق)ع( فرصت دارند تا متون نمایش��ی 
خود را ارسال کنند و در 22 بهمن امسال، نتایج اعالم می شود.

وی گفت: این مس��ابقه باهدف آشنایی بیش��تر جامعه با سیر 
زندگی و تحول شخصیتی بزرگان و فرهیختگان استان اصفهان 
است.وی اضافه کرد: به نفر اول این مسابقه دو میلیون تومان، 
نفر دوم یک میلی��ون و پانصد هزار تومان و س��وم یک میلیون 
تومان جایزه داده می شود و با نظر هیئت داوران به سه متن برتر 

نیز پانصد هزار تومان تعلق می گیرد.
وی افزود: از آثار برگزیده نمایش تولید می شود و متون آن ها 

نیز به چاپ می رسد.

 رازی که کشتی 2 هزارساله
 فاش می کند

 کشف باقی مانده  کشتی 2000 ساله در عمق 400 فوتی دریا 
به باستان شناسان کمک کرد تا مس��یر راه های تجاری کهن 
را تش��خیص دهند.غواصان آمریکایی با رفت��ن به عمق 400 
فوتی، به بقایای کشتی شکس��ته ای که 2000 س��ال قدمت 
دارد، دسترسی پیدا کردند. این کش��تی اطالعات مفیدی را 
برای یافتن راه های تجاری آن زمان در اختیار پژوهش��گران و 

باستان شناسان قرار می دهد.

بیژن ارژن معتقد است، نوگرایی 
افراطی و دور شدن از سنت ها و 
مطالعه نداشتن شاعران آیینی، 
سبب شده نوحه خوانی محرم 
به سمت موسیقی لس آنجلسی 

برود.
ای��ن ش��اعر آیین��ی درب��اره 
نوحه های��ی که ای��ن روزها در 
کوچه و خیابان و به مناس��بت 
عزاداری م��اه مح��رم خوانده 
می ش��ود، گفت: در گذش��ته، 
بیش ت��ر در نوحه خوانی محرم 
از مقام ها و گوشه هایی استفاده 
می شد که از موسیقی مذهبی 
 م��ا و از تعزی��ه برداشت ش��ده 
بود. بس��یاری از آهنگس��ازان 
مذهب��ی ه��م از تعزی��ه برای 
س��اخت ای��ن نوحه ه��ا بهره 
می گرفتند و شعر را به تناسب 

فضا عوض می کردند.
 اما امروزه این روند تغییر کرده 
اس��ت و بیش تر آهنگ سازها 
و مداح ها به ج��ای این که پای 
تعزیه خوانی بنشینند و از این 
فضا اثر بگیرند، گوشه چشمی 
به موس��یقی لس آنجلس��ی و 

موسیقی پاپ و رپ دارند.
او افزود: در این روزگار با تعزیه 
خوب برخورد نش��ده اس��ت و 
وقتی تعزیه را که از س��نت ما 
برمی آی��د کن��ار می گذاریم، 
همین می ش��ود که حس��ین  

حس��ین )ع( در کن��ار دوبس 
دوبس قرار بگیرد! موسیقی ما 
دوری اس��ت، اما موسیقی رپ 

نقطه ای است.
 موس��یقی دوری معرفت��ی 
نسبی دارد و انس��ان را به تفکر 
وام��ی دارد چون ب��ه خودش 
رجعت��ی دارد، اما موس��یقی 
نقطه ای رجعت ندارد و بس��یار 
گذراس��ت. این نوع موس��یقی 
ازنظر روانشناسی قابل بررسی 

است.
این شاعر با اشاره به شعرهایی 
که ای��ن روزها ب��رای عزاداری 
در مح��رم خوانده می ش��ود، 
گف��ت: روزگار م��ا روزگاری 
اس��ت ک��ه متأس��فانه برخی 
به بهان��ه نوگرایی، ه��ر کاری 
می کنن��د؛ درحالی ک��ه تکرار 
اصل مان��دگاری برخی وقایع 
اس��ت که عاش��ورا ه��م از این 
جنس اس��ت. ام��ا برخ��ی به 
بهان��ه نوگرای��ی حرف های��ی 
را وارد عاش��ور کرده ان��د ک��ه 
 ضربه های��ی ب��ه عاش��ورا زده

 است .
او همچنین درباره دلیل ضعیف 
بودن برخی از شعرهای آیینی 
که در نوحه س��رایی اس��تفاده 
می ش��ود اظهار کرد: در حوزه 
ش��عر عاش��ورایی چون خود 
ش��اعران به کمال نرسیده اند، 
آفرینش های  آن ها هم به کمال 

نرسیده است. 
ما باید اول خودمان را ش��خم 
بزنیم؛ مِن ش��اعر باید مطالعه 
کنم و عاشورا را بخوانم و درک 
کنم. به بهانه اس��تفاده از چند 
واژه در ی��ک ش��عر نمی توان 
عاشورایی نگاه کرد و عاشورایی 

شعر گفت.

پس از کاوش های باستان شناس��ی در تپه س��میرم 
قدمت این تپه  ب��ه اوایل هزاره پنج��م پیش از میالد 
رس��ید. کاوش های باستان شناسی تپه باستانی مش 
کریم در شهرس��تان سمیرم از ش��کل گیری این تپه 

در اوایل هزاره پنجم پیش از میالد حکایت می کند.
 علیرضا س��رداری سرپرس��ت هیئت کاوش با اعالم 
این خبر گفت:دو کارگاه کاوش؛ یکی برای مطالعات 
الیه نگاری و تش��خیص مراحل س��کونتی و دیگری 
به صورت ترانشه گس��ترده به منظور آگاهی از فضاها 
و ساختارهای س��کونتی مردمان مستقر در تپه مش 
کریم را ش��امل می ش��ود. او افزود:کاوش ه��ا بیانگر 
این نکته اس��ت که س��اکنان منطقه برای نخستین 

بار در اوای��ل هزاره پنج��م قبل از میالد در حاش��یه 
رودخانه بهمن زاد مستقرش��ده و تپه مش کریم را به 
وجود آورده اند. به گفته این باستان ش��ناس ش��واهد 
به دس��ت آمده از کاوش های این محوط��ه، داللت بر 
وجود فضاهایی است که به صورت پی های سنگ چین 
ایجادشده و همراه با بقایای خاکستر اجاق ها مربوط 
به اس��تقرارهای کوتاه مدت و فصلی احتماالً عش��ایر 
کوچ رو بوده است. س��رداری گفت: عالوه بر قطعات 
سفالی، یافته های دیگر این محوطه ابزارهای سنگی، 
پیکرک ها، اشیای شمارش��ی و سنگ هاون است که 
فعالیت های صنعتی و اقتصاد مبتنی بر کش��اورزی و 
دامپروری همراه با سیستم حسابداری را ثابت می کند. 

به گفت��ه او اتاقی چینه ای با پالن مس��تطیل با اندود 
گلی منقوش شده نیز از این دوره در نقاط مرکزی تپه 

شناسایی شده است.
این باستان شناس هدف از انجام این عملیات را آگاهی 
از فرهنگ های دوره پیش ازتاریخ ای��ران با تمرکز بر 
منطقه شمال فارس اعالم کرد که متعاقب بررسی های 
باستان شناسی چند سال پیش در شهرستان سمیرم 
صورت گرفته اس��ت. تپه باس��تانی مش کریم که در 
جنوب ش��هر س��میرم قرار دارد، محوطه ای نس��بتاً 
کوچک با ابعاد 30 در 40 متر و ارتفاع 2 متر است. این 
محوطه در سال 1391 در فهرست آثار ملی ثبت شده 
و قدمت آن به هزاره پنجم پیش از میالد می رسد که 
معرف دوره باکون در چارچ��وب توالی فرهنگ های 
پیش ازتاریخ منطقه فارس است. سفال و اشیای دیگر 
مکش��وفه نش��ان می دهد که این محوطه ارتباطات 
نزدیکی با مراکز مهم مرکز فارس در دشت مرودشت 

داشته است. 
زیرا بسیاری از نقوش این س��فال ها، مشابه با نقوش 
هندسی، جانوری و گیاهی س��فال های محوطه های 

دوره باکون به دست آمده در فارس است.
 گفتنی اس��ت ک��ه دوره باک��ون یک��ی از مهم ترین 
فرهنگ های عصر مس س��نگی ایران، مرحله مهمی 
درزمین��ه تغیی��رات اجتماع��ی -اقتص��ادی جوامع 

پیش ازتاریخ ایران در فارس محسوب می شود.

معاون رس��انه ای مؤسس��ه راهبردی دیده بان گفت: 
مستند »شکوه نی« به بیان تحریفات عزاداری از قبل 
و بعد انقالب می پردازد که در این مس��تند حدود 60 
نفر از علما و ش��اعران آیینی به بیان زوایای مختلف 
این تحریفات اش��اره می کنند. علی قاسمیان معاون 
رس��انه ای مؤسس��ه راهبردی دیده بان ب��ا اعالم این 
خبر گفت: در مس��تند »ش��کوه نی« با بی��ش از 20 
نفر از علمای ش��یعه و س��نی، 20 از نف��ر از مداحان 
اهل بیت)ع( و 20 نفر از ش��اعران آیین��ی گفت وگو 
شده است، همچنین پخش تصاویری از عزاداری های 

مجلس سیدالشهدا)ع( قبل و ابتدای انقالب تاکنون 
در این مستند ش��اهد هستیم.وی با اش��اره به اینکه 
مس��تند »ش��کوه نی« با همکاری مؤسسه راهبردی 
دیده بان و معاونت صداوسیما تهیه شده است، افزود: 
بررس��ی تحریفات صورت گرفته درباره واقعه عاشورا 
و عزاداری ها موضوع اصلی این مس��تند اس��ت، بیان 
الگو برگ��زاری مجلس ع��زاداری از منظر معصومین 
و مراجع عظام تقلید، ش��عر آیین��ی، بایدها و نبایدها 
در ع��زاداری سیدالش��هدا در عزاداری ها و همچنین 
برنامه س��ازی شبکه های فارس��ی زبان ضدانقالب در 

خصوص عزاداری سیدالشهدا)ع( در مستند »شکوه 
نی« به آن پرداخته شده است.

قاسمیان در پایان خاطرنش��ان کرد: مستند »شکوه 
نی« در 13  قسمت 40 دقیقه ای تهیه شده است که  
هر شب  به مدت 13 شب بعد از نماز مغرب و عشاء از 

شبکه اول سیما به روی آنتن می رود.

پس از کاوش های باستان شناسی

از شبکه یک پخش می  شود
نمایش تحریفات عزاداری در مستند »شکوه نی«

تپهمشکریمسکونتگاههفتهزارسالهسمیرم

بیژنارژنمطرحکرد

باید اول خودمان را شخم بزنیم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
8/204 شماره:1575/93ش45 به موجب رای شماره 466 تاریخ 93/3/28 شعبه 45 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم اکبر عابدی – ویدا هاشمی هر 
دو به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال سند 
خودروی سمند ایکس مدل84 به شماره انتظامی 13-839ج43 و پرداخت صد و ده هزار ریال 
هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت نیم عشر حق اجرا به صندوق 
دولت و پرداخت سیصد هزار ریال هزینه نشر آگهی. مشخصات محکوم له: سعید کبیری رنانی 
به نشانی خ زینبیه – سودان – مقابل سالن مطالعه – بن پارسیان – پالک15. 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:19091 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 28 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/7/14-527 دادنامه:  شماره   373/93 پرونده:  کالسه   8/205
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: شهال عمرانیان نشانی: خیابان مردآویج – فارابی شمالی 
– ساختمان جردن – پالک34-زنگ7 خوانده: اردشیر کبیریان نشانی: مجهول المکان  خواسته: 
الزام به تنظیم سند تلفن همراه 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 خواهان 
خانم شهال عمرانیان اصفهانی به طرفیت خوانده آقای اردشیر کبیریان به خواسته الزام به انتقال 
سند رسمی خط همراه و به شماره 09121142414 با عنایت به محتویات پرونده استعالم به 
عمل آمده از شرکت مخابرات در خصوص مالکیت خط همراه به شماره فوق الذکر و با توجه 
به استماع شهادت شهود که همگی حکایت از مالکیت خواهان می باشد و همچنین اظهارات 
خواهان و دادخواست تقدیمی و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 220-221-223-225 قانون مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خط همراه به 
شماره 09121142414 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19092 

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

8/206 شماره دادنامه: 9209970350501467 شماره پرونده: 9209980350500153 شماره 
بایگانی شعبه: 920162 خواهان: آقای عباس رمضانپور با وکالت آقای جالل الدین قیاسی 
به نشانی اصفهان – خیابان فردوسی – مقابل بانک توسعه صادرات – ساختمان میخک – 
واحد11 خوانده: آقای رضا شیروانی دهکردی به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه 
چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای عباس رمضانپور به طرفیت 
مبلغ 87/000/000 ریال وجه چک شماره  به خواسته مطالبه  آقای رضا شیرانی دهکردی 
765275-88/6/20 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به تصاویر مصدق 
مستندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه خوانده است و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم 
ایراد دفاعی مبین برائت ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به 
مواد 198و519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 87/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 1/815/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همینطور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
 و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 92/6/20 لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم 
 می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض 

می باشد.م الف:19096 زباندان رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/207 شماره دادنامه: 9309970352301243 شماره پرونده: 9309980352300174 شماره 
بایگانی شعبه: 930205 خواهان: خانم زیبا کمائی با وکالت خانم صدیقه منشی و خانم رقیه 
رهبری همگی به نشانی چهارباغ باال-مجتمع پارسیان-طبقه پنجم-آپارتمان705 خوانده: آقای 
علیرضا وحیدی به نشانی مجهول المکان  خواسته: ثبت واقعه طالق گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: دادخواست تقدیمی خانمها صدیقه منشی و رقیه رهبری وکالی مع الواسطه بانو زیبا 
کمایی فرزند مصطفی به طرفیت آقای علیرضا وحیدی فرزند عبداالمیر مجهول المکان  به خواسته 
 ثبت واقعه طالق دادگاه به شرح محتویات پرونده گواهی مرکز اسالمی موسسه امام رضا)ع(

در بروکسل که به تایید سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران رسیده است و اظهارات احد 
از وکالی خواهان صیغه طالق شرعی خواهان و خوانده بدون بذل از ناحیه زوجه در تاریخ 
80/11/19 قرائت گردیده است و زوجه مطالبه حقوق مالی خویش را به بعد از ثبت طالق 
موکول نموده است خوانده از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار دعوت که حاضر 
نگردیده و ایراد دفاعی نسبت به خواسته خواهان معمول نداشته است علی هذا دادگاه ثبوت 
 واقعه طالق بین زوجین را احراز دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته با استناد به مواد
خانواده  حمایت  قانون   20 ماده  15و  ماده  تبصره  و  مدنی  قانون   1142 الی   1133 
 مصوب 1391/12/1 مجوز ثبت واقعه طالق بین طرفین از نوع رجعی را صادر و اعالم می نماید
خواهان میتواند در صورت تمایل حقوق مالی خویش را پس از ثبت طالق مطالبه نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:19115 

اعلمی رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/208 شماره دادنامه: 9309970352301242 شماره پرونده: 9209980352300366 شماره 
بایگانی شعبه: 920380 خواهان: خانم زهرا تنوری با وکالت خانم عاطفه باباصفری رنانی به 
نشانی اصفهان – خیابان چهارباغ خواجو – روبروی صدا وسیما – ساختمان حافظ- طبقه دوم 
خوانده: آقای آرش فانی خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
 رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم عاطفه باباصفری به وکالت از خانم زهرا تنوری
به طرفیت آقای آرش فانی به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح 
 ضمن احراز رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره 4609 دفتر ازدواج 123
باشد باکره غیرمدخوله می  به شرح محتویات پرونده زوجه  تاریخ 1390/6/1  به   اصفهان 
و بیش از شش ماه است شوهرش وی را ترک کرده است و خانواده اش نیز از محل اقامت 
خویش در تهران نقل مکان نموده و خواهان به شوهرش دسترسی ندارد اظهارات گواهان داللت 
بر ترک زندگی از ناحیه خوانده می نماید شرکت خودروسازی سایپا نیز اعالم نموده است 
خوانده در آن مرکز شاغل نمی باشد خوانده از طریق درج آگهی درروزنامه کثیراالنتشار دعوت 
دادگاه حاضر نگردیده است و دفاعی نسبت به خواسته همسرش معمول نداشته است علیهذا 
دادگاه به کیفیت مطروحه ترک زندگی زناشویی از ناحیه خوانده و عدم ایفاء وظایف زوجیت 
و تحقق بند 8 از شروط ضمن عقد نکاح را محقق و دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد 
ماده 119 قانون مدنی و رعایت مواد 26و29 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال 
وکالت در طالق را صادر و اعالم مینماید خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه و وفق بند ب 
از شروط ضمن عقد نکاح و تعیین نوع طالق خود را مطلقه نماید زوجه غیرمدخوله می باشد 
به لحاظ اینکه وکیل زوجه جهت تعیین امور مالی زوجه)خواهان( از طریق تماس تلفنی دعوت 
و حاضر نگردیده و مطالبه حقوق مالی زوجه راننموده است علی هذا دادگاه در این خصوص 
با تکلیفی مواجه نمی باشد خواهان می تواند نسبت به حقوق مالی خویش جداگانه اقدام نماید 
گواهی صادره ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی اعتبار دارد ترتیب شرعی اجرا صیغه 
طالق به عهده سردفتر مجری صیغه طالق میباشد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
 محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 19118 اعلمی رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
اجرایيه 

8/209 شماره اجراییه: 9310420351700075 شماره پرونده: 9209980351701389 شماره 
بایگانی شعبه: 921487 بموجب درخواست اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 
9309970351700595 محکوم علیه مسعود عسگرپور فرزند منوچهر به نشانی مجهول المکان 
 محکوم است به اجرای مفاد دادنامه و پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت. )ضمنًا 
 به لحاظ غیابی بودن رای رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است.(. مشخصات محکوم له: 
 پوران عسگرپور قطب آبادی فرزند هوشنگ به نشانی برخوار – شاهپورآباد – ک ش اسماعیل رستمی –
بن بست عطار –پ1. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:19120 شعبه 17 دادگاه عمومی 

حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان

اجرایيه 
8/210 شماره اجراییه: 9310420350200195 شماره پرونده: 9209980350200637 شماره 
بایگانی شعبه: 920714 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
بن  9209970350201469 محکوم علیه مسعود رعنایی فرزند جواد به نشانی خ فروغی – 
به  است  محکوم  مرکزی(  زندان  8137787191)فعاًل  پ519-کدپستی   – فردوسی  بست 
1- پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ بیست 
و نه میلیون و دویست و شصت و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت 
درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چکها )90/12/01-50/000/000 و 90/08/12-200/000/000و90/12/01-
200/000/000و89/12/10-50/000/000و90/12/01-100/000/000و90/12/04-

اجرای  لغایت  107/000/000و89/12/03-8/950/000/000و91/02/26-200/000/000ریال( 
حکم براساس شاخص تورم 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم 
له: عباسعلی اسالمی فرزند حسین به نشانی خ حکیم شفایی سوم – مجتمع فرهنگی حکیم شفایی 
– بلوک آالله-ط8-واحدa. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:19129 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
 اخطار اجرایی

8/211 کالسه:1815/93 به موجب رای شماره 470 تاریخ 93/3/25 شعبه 32 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود بمانیان به نشانی مشتاق 
دوم – خ مهر – بن بست بهارستان2- پالک32 محکوم است به حکم به پرداخت مبلغ 6/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید 92/10/5 تا تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم 
له: سید میثم سید مشهدی فرزند سید مرتضی شغل آزاد به نشانی اصفهان – خ میر –کوی 
الهوردیان یک – بن بست فجر – پالک28- طبقه4. 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:19385 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/212 کالسه:92-1816 به موجب رای شماره 458 تاریخ 93/3/25 شعبه 32 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدحسین شفیعی فرزند تقی به 
نشانی اصفهان – آبشار اول – کوی کامبیز – مجتمع 110 محکوم است به حکم به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 92/10/5 تا تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی.مشخصات محکوم 
له: سید میثم سید مشهدی فرزند سید مرتضی به نشانی اصفهان – خ میر –کوی الهوردیان 
یک – بن بست فجر – پالک28- طبقه4. 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:19386 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجرایيه 

8/213 شماره اجراییه: 9310420350600318 شماره پرونده: 9109980350600828 شماره 
بایگانی شعبه: 910849 بموجب درخواست اجراي حکم و شماره دادنامه 9209970350601788 
مورخ 92/11/14 شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیه سید محمدحسن اخوان طباطبایی 
فرزند سید محمدعلی به نشانی اصفهان – خ وحید – چهارراه خاقانی – پ13 – مجهول المکان  
پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   938/750/000 مبلغ  پرداخت  به  است   محکوم 
 مبلغ 18/825/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه

له  دادنامه در حق محکوم  اجرای  لغایت  تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت )91/02/25(  از 
فخرالدین آذرنو فرزند حمید به نشانی اصفهان – خ مرداویج – خ استقالل جنوبی – کوچه 
شماره2- پ61 با وکالت مسعود کاظمی فرزند مهدی به نشانی اصفهان – خیابان شریعتی 
– روبروی بیمارستان شریعتی – ساختمان فراز – طبقه چهارم – شماره402 و پرداخت مبلغ 
 46/937/500 ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. اجرای دادنامه وفق تبصره
2 م 306 ق.ا.د.م صورت گیرد. در موقع وصول محکوم به هزینه دادرسی از محکوم به کسر 
و به حساب خزانه واریز گردد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
 اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:19430 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجرایيه 

8/214 شماره اجراییه: 9310420351500267 شماره پرونده: 9209980351501079 شماره 
بایگانی شعبه: 921086 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9309970351500389 محکوم علیه عباس سلیمانی به نشانی اصفهان – بلوار کشاورز 
– بعد از سه راه سیمین – کوچه سید عظیم – کوچه جام جم – روبروی کتابخانه رودکی – جنب 
مدرسه خرداد – داخل کوچه – پالک118 محکوم است: 1- پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال به 
 عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی )3/030/000 ریال( و حق الوکاله

وفق تعرفه و تاخیر تادیه از تاریخ 92/3/31 )انقضاء مهلت حضور در دفترخانه( تا زمان اجرای 
حکم وفق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی درحق محکوم له محسن ورپشتی فرزند یدا... به نشانی 
 شاهین – خیابان مخابرات – بر هشت بهشت شرقی – پالک 117، 2- پرداخت نیم عشر دولتی.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:19438 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

                                                              اجرایيه 
8/215 شماره اجراییه: 9310420350900273 شماره پرونده: 9209980350900970 شماره 
بایگانی شعبه: 921072 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9309970350900460 محکوم علیه حمید شکوری دیوانی فرزند عبدالره به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به 1- پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/459/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 92/9/11 در زمان اجرا در حق محکوم له ژاله لوحی نژادیان فرزند خلیل به نشانی 
 شاهین شهر – ردانی پور – خ توحید – پ75 بعالوه پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق االجرا.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
 احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
 محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:19487 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
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اخبار کوتاهیادداشت

سوریان در اصفهان:

ناداوری ها علیه ایران به دلیل 
نداشتن کرسی جهانی است

حمید س��وریان در حاش��یه بازدید از 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان در 
جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی 
پیرامون افتخارآفرینی های تیم ملی 
کشتی در مسابقات آسیایی اینچئون، 
اظهار کرد: در مجموع ما در مسابقات 
آس��یایی اینچئون عملکرد مناسبی 
داشتیم و با توجه به این مسئله هم در کل پنجم شدیم؛ البته شانس 
این را هم داشتیم که چهارم شویم اما اینگونه نشد و باید برنامه  ریزی 
کنیم تا در مسابقات آینده با توجه به ظرفیت خوبی که داریم، باال 
رفته و در سطح کره و ژاپن ظاهر شویم.ملی پوش تیم کشتی ایران 
افزود: به طور قطع نداشتن کرس��ی در سطح جهانی سبب ضربه 
خوردن کشتی ایران می شود و امیدوارم با توجه به شرایط مناسبی 
که در یک سال اخیر در فدراسیون کشتی صورت گرفته شرایط 

خوبی ایجاد کرده و در سطح جهانی، کرسی کسب کنیم.

 لیگ  ژیمناستیک پس از
 یک سال تعویق 

دبیر فدراس��یون ژیمناس��تیک از برگزاری رقابت های لیگ برتر 
ژیمناستیک در بهمن و اسفند ماه خبر داد.

فرامرز سنگینی افزود: به منظور جبران وقفه یکسان رقابت های 
لیگ برتر ژیمناس��تیک در س��ال 92 و تعطیلی این رقابت ها به 
خاطر مشکالت مالی فدراسیون، امسال بنا داریم لیگ برتر را در 
دو مرحله و با حضور شش تیم برتر ژیمناستیک به صورت متمرکز 
برگزار کنیم. مرحله اول در بهمن ماه و مرحله دوم را با حضور شش 
تا هشت تیم لیگ دسته اول در اسفند ماه برگزار خواهیم کرد که 
پس از پایان رقابت ها و در مجم��وع دو مرحله، قهرمان لیگ برتر 

مشخص خواهد شد. 

 آقای قلعه نویی بترس از روزی
 که فرهاد حرف بزند

پس از اظهار نظر امیر قلعه نویي درباره فرهاد مجیدي و تهدید او 
با این تیتر که»مجیدي عزیز،ماج��راي مرعوبکار را بگویم«فرزاد 
 مجیدي ب��رادر فره��اد مجیدي نس��بت ب��ه این اظه��ار نظرها 
واکنش ها نش��ان داد.فرزاد در این مورد گفت:»موضوع مرغوبکار 
چیزی نبوده که بخواهد به این اندازه مطرح ش��ود.من آن شب با 
فرهاد بودم.س��ال 76 بود و آقاي حجازي سرمربي استقالل.امیر 
قلعه نویي آن زمان کمک حجازي بود.فرهاد به تمرین نیامده بود 
و حجازي مي خواست او را تنبیه کند.قلعه نویي هم واسطه شد تا 
این اتفاق نیفتد.«مجیدي این را گفت و ادامه داد:»نمي دانم چه 
شده آقایاني که یک مدت منتقد بگویم بگویم بودند حاال خودشان 

می گویند"بگم،بگم".«

دیدارایران و سوئد فروردین 94 در استکهلم6
علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران 
گفت: دیدار دوستانه ایران و کنیا هنوز قطعی نشده است اما تیم های ملی فوتبال ایران و 

سوئد فروردین ماه سال 94 دراستکهلم با یکدیگر مصاف می کنند.
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مهاجم کلمبیایی رئ��ال مادرید در گفت و گوی��ی متفاوت در 
خصوص زندگی اش از ابتدا تاکنون صحبت کرد.

جیم��ز رودریگز در گفت و گوی��ی طوالنی با یکی از رس��انه ها 
اعتراف کرد که رویایش کس��ب توپ طال است. وی همچنین 
اعالم کرد ایسکو بازیکنی است که بیشتر از همه او را حیرت زده 

کرده است.
 پس��ری که یک مرد ش��د و برای مادرید بازی کرد!همیش��ه 
می خواستم اینجا باشم و خیلی آرزویش را داشتم. از سن سه یا 
چهار سالگی رویای حضور در این باشگاه را داشتم و می خواهم 
سال ها اینجا بمانم. تا پای مرگ جنگیدیم تا این رویا به حقیقت 
بپیوندد. می دانستم که اس��تعدادش را دارم اما در فوتبال باید 

شانس هم داشته باشید.
 مجبور ش�دی چه کارهای�ی انجام دهی ت�ا رویایت به 

حقیقت بپیوندد؟
اول باید اهدافتان را مشخص کنید و سپس به دنبالشان بروید. 

وقتی به یک هدف برسید، رفتن به دنبال بقیه آسان تر است.
 آیا کودکی سختی داشتی؟

وقتی پدرم ما را ترک کرد، سه سال داشتم اما همیشه مادرم را 
به یاد دارم که تقال کرد و مانند یک الگو جنگید. او همیشه در 

کنارم بود و جنگید تا امروز اینجا باشم.
چه زمانی فهمیدی که پدرت در کنارتان حضور ندارد؟

حقیقت این است که من خوش شانس بودم که پدرخوانده ای 
به نام خوان کارلوس رسترپو داشتم. او همیشه در کنارم بود و 
اولین کسی بود که متوجه ش��د من در فوتبال استعداد دارم و 
اولین کسی بود که وقتی پنج س��الم بود، مرا به آکادمی برد. او 

همیشه از من حمایت کرده است.
 اسطوره کودکی ات والدراما بود؟

بله، او الگو و اس��طوره من در کلمبیا بود. او در کلمبیا اسطوره 
همه بود.

 به عنوان یک کودک زمانی که در کلمبیا بودی، شناختی 
از رئال مادرید داشتی؟

البته که داش��تم. بازی های رئ��ال مادرید را می دی��دم. آن ها 
ستاره های زیادی داشتند.

در سن 14 سالگی فوتبال حرفه ای ات را شروع کردی. 
از بازی ک�ردن ب�ا بازیکنانی ک�ه بزرگتر از ت�و بودند، 

نمی ترسیدی؟
چرا. من یک بچه بودم در کنار بس��یاری از فوتبالیس��ت های 
حرفه ای؛ مطمئنا این مرا می ترس��اند. در کلمبیا تمایل بر این 
است که زود به بازیکنان بازی بدهند. آن ها معموال از سن 15 یا 
16 سالگی شروع می کنند اما اینجا اینگونه نیست. با این حال 
کاری که من انجام دادم این بود که به کارم ادامه دهم. باهوش 

بودم و استعدادش را داشتم. نمی توانستم با بازیکنان از لحاظ 
بدنی رقابت کنم.

 در سن 16 سالگی به آرژانتین رفتی تا به بانفیلد ملحق 
شوی.

بله. ابتدا به مدت 6 ماه آزمایشی بازی می کردم و تنها بودم. در 
آن زمان این خیلی برایم بد بود. پسری بودم که تالش می کردم 
مرد باشم. از تنهایی در یک کشور جدید گریه می کردم؛ خیلی 
جوان بودم اما مقاب��ل بازیکنان بزرگی مث��ل ریکلمه، آیمار، 
آلمیدا و گایاردو بازی کردم. باور کردنی نبود. همه چیز در آنجا 

تعصب است.
 آیا وقتی به کلمبیا برگشتی، بسیار معروف شده بودی؟

وقتی به پورتو ملحق شدم در کلمبیا مشهور شدم.
 وقتی به پورتو رفتی، با همسرت آشنا شدی؟

بله. او را می شناختم زیرا یک دوس��ت او را در سن 16 سالگی 
به من معرفی کرد و من در سن 19 سالگی با او ازدواج کردم.

 در پورتو تیم فوق العاده ای داشتید...
بله. پورتو تیم بزرگی بود. م��ن در کنار فالکائو، گوارین و لوچو 
گونزالز بازی می کردم. ما افتخارات بس��یاری کسب کردیم. 
دوران فوق الع��اده ای در آن تیم داش��تم. ه��واداران پورتو 
توقعات فراوانی داشتند. پورتو تیمی 

با ذهنیت پیروزی بود و آنها به بردن 
عادت داشتند.

 آیا فک�ر می کردی یک 
روز بتوانی در کنار 

و  ل�د نا و ر

بازی کنی؟
بله. به یاد می آورم که بازیکنان رئ��ال را در اتوبوس 
دیدم. می توانس��تم فریاد »کریستیانو، کریس��تیانو، راموس، 
راموس و ...« را بشنوم و در آن اتوبوس به خودم گفتم که یک 
روز می خواهم در رئال باشم و اکنون اینجا هستم. همیشه برای 

این هدف جنگیده ام.
چه زمانی برای اولین بار موضوع تمایل رئال مادرید برای 

جذب خودت را شنیدی؟
ما قب��ل از جام جهانی صحبت کرده بودیم. من می خواس��تم 
فرانس��ه را ترک کنم و می دانس��تم که اگر عملکرد خوبی در 
جام جهانی داشته باشم، می توانم از این تیم بروم. مندس به من 
گفت که باید خونسرد باشم. انگیزه بسیار زیادی برای اجرای 
نمایش��ی عالی داش��تم زیرا بعد از آن می توانستم به تیم های 

بزرگ بروم. اولین باری که با فلورنتینو پرز صحبت کردم، زمانی 
بود که قراردادم را امضا می کردم.

* آیا از هم تیمی هایت خجالت می کشی؟
خجالت��ی نیس��تم بلکه ب��ه فاصله ه��ای بین ف��ردی احترام 
می گذارم. بازی با این هم تیمی ها برای من یک افتخار اس��ت. 

آنها ستاره های بزرگی هستند.
 آیا قبل از ال کالس�یکو اضطراب داش�تی؟ قبال هرگز 

ال کالسیکو را تجربه نکرده بودی.
آرام هس��تم اما فش��ار را ح��س می کردم. من 

طبیعی است. می دانس��تیم که خوب 
هستیم و در شرایط خوبی هستیم که 
می توانیم به پیروزی برسیم. چیزی 
که بیش��تر از همه مرا تحت 
تأثیر قرار داد، مردم 
بودند؛ هوادارانی 
که به ورزشگاه 
آمدند. من 
آن ه��ا را 
ش��ا  تما
می کردم 
آن  و 
ها به ش��دت به 
تش��ویق ما می پرداختند. 
باورنکردنی ب��ود. آن تصاویر 
همیش��ه در ذهن من خواهد 
ماند. هم��ه ما تمرک��ز فراوانی 

داشتیم.
 آی�ا پ�س از گل نیم�ار 
ترس�یدی که شکس�ت 

بخورید؟
ن��ه. راه درازی تا پایان بازی 
باقی مانده بود و تنها چهار 
دقیقه از شروع بازی سپری 
ش��ده بود. بازیکنان زیادی 
داش��تیم که می توانستند 

نتیجه را تغییر دهند.
چ�ه  نیم�ه  دو  بی�ن   

حرف هایی زدی؟
تیم باورهای عمیقی داش��ت. 
من دیدم ک��ه آن ها در خط 
دفاعی خس��ته ش��ده اند و 

جنگندگی نداشتند و این باعث شده بود که فضای زیادی مهیا 
شود. به کریستیانو گفتم: »آن ها خس��ته شده اند. ما به آن ها 

حمله می کنیم.«
 و کریستیانو چه چیزی به تو گفت؟

همان ح��رف را زد که ما باید حمله کنیم. ب��ه من گفت: »بله، 
بله. برو. برو«

 هر بار ک�ه گل می زنی  بازویت را می بوس�ی که اس�م 
دخترت را روی آن حک کرده ای. آیا او را خیلی دوست 

داری؟
همیشه، همیشه چیزهایی بس��یار کوچک احساسات فراوانی 

برای شما به دنبال دارند.
 آیا وقتی مردم تو را با دی ماریا مقایسه می کنند، تحت 

فشار قرار می گیری؟
ن��ه، هی��چ فش��اری نیس��ت. او بازیک��ن بزرگی اس��ت و من 
به هم��ه کارهایی ک��ه انج��ام می ده��د احت��رام می گذارم 
 اما فک��ر می کنم که من ه��م بتوان��م کارهای مهم��ی انجام

 دهم.
 بهترین بازیکن دنیا کیست؟

مطمئنا کریستیانو. او یک ماشین گلزنی و یک ستاره است اما 
آنچه مهم تر از همه است، این است که او یک انسان بزرگ است.
آنچلوتی گفت اگر بیل آماده باشد، همیشه بازی خواهد 
کرد. در آن صورت چه کسی از تیم بیرون خواهد رفت؟

این یک تصمیم فنی اس��ت. تالش می کنم تا در اختیار مربی 
باشم.

کاسیاس، ناواس یا اوسپینا؟
هر سه دروازه بان های بزرگی هستند.

 بنزما یا فالکائو؟
اگر من مربی بودم، این دو بازیکن را نوک حمله می گذاش��تم 
 و خ��ودم را ب��ه عن��وان ی��ک ش��ماره 10 در میدان ب��ه کار 

می گرفتم.
 زیدان یا والدراما؟هر دو.

 چه کسی را دنیای ورزش تحسین می کنی؟
والدراما، او در کلمبیا یک اسطوره است.

 کدام یک از بازیکنان رئال مادرید با توانایی هایش تو را 
بیشتر از همه حیرت زده کرد؟

همه آن ها توانایی های فراوانی دارند. شاید کسی که مرا بیشتر 
از همه حیرت زده کرده، ایسکو باشد. خیلی او را دوست دارم.

 چه تیمی در ای�ن فصل تاکن�ون قدرتمندترین رقیب 
شما بوده است؟

اتلتیکو رقیب قدرتمند، پیچیده و دشواری است.
بهترین دوستت در این تیم؟

کریستیانو، راموس، په په، مارسلو...
 سرگرمی ات خارج از فوتبال؟بازی های ویدیویی.

 چه کسی شایسته توپ طال است؟کریستیانو.
 بهترین بازیکنی که دیده ای؟زیدان.

 آرزویت؟کسب توپ طال.

ناگفته های پسری که با پدرخوانده به مادرید رسید
با رودریگز از کودکی تا درخشش در جمع مردان برنابئو

مدیرکل ورزش استان :کاربه شعارنیست، با یدباعلم وعمل همراه باشد

سهم خوب اصفهان در کسب مدال های رنگین در پارا المپیک
از قهرمانان ملی  و مدال آور دانشگاهی حمایت نمی شود!

اصغر 
قلندری

دکتر س��لطان حس��ینی مدی��ر کل ورزش 
وجوانان اس��تان درنشس��ت خب��ری عالوه 
برصحبت ه��ای فراوانی ک��ه دربحث های 
گوناگون داشت با اش��اره به این نکته،که ما دراستانی کارمی 
کنیم که تم��ام مردم ای��ران ، ب��ه دوراندیش��ی اصفهانی ها 
اذعان دارند گفت:پ��س ما نمی توانیم با ش��عارکارها راپیش 
ببری��م، لذامن معتق��دم کارها به ط��ور ش��فاف و به صورت 
 علمی باید انجام پذی��رد تا ازدنیای پیش��رفته امروزی عقب

 نمانیم.
مدی��رکل ورزش وجوانان اس��تان ب��ا بیان ای��ن مطلب که 
درراس اغل��ب هیئت های ورزش��ی ما رؤس��ایی قرارگرفته 
اند که ازتحصی��الت دانش��گاهی برخوردارن��د گفت:وقتی 
می خواهی��م کاردرورزش اصفهان علمی وب��ه بهترین نحو 
پیش برود،بایداس��باب واب��زارکار راهم به هم��ان اندازه ودر 
ش��ان اس��تانی که به نصف جهان وپایتخت ورزش و فرهنگ 
وتمدن ایران اس��المی لق��ب گرفته باش��د.وی تصریح کرد 
بهتراس��ت بگویم: برای بزرگی باید اس��باب بزرگی رافراهم 
نمود وب��رای پیش��رفت علم��ی در رش��ته ه��ای گوناگون 
ورزش��ی، الزم اس��ت از افراد خب��ره ک��ه دارای تحصیالت 
 عالی��ه وتخص��ص کاف��ی درورزش هس��تند به��ره من��د 
ش��ویم. وی درهمی��ن رابط��ه افزود:م��ا ه��م اکن��ون 
 درهیئ��ت ه��ای زی��ادی ازوج��ود  اف��رادی س��ود 
می بریم که دارای چنین شرایطی هستند، مثل هیئت وزنه 
برداری  که سعیدآذری را در راس دارد که هم قهرمان این رشته 
درایران وآسیا بوده،هم مدیرعامل باشگاه بزرگی مانند ذوب 

آهن می باشد وهم دانشجوی دکترا است، یا آقای دکترمهرزاد 
خلیلیان مدیرعامل باشگاه س��پاهان که درراس هیئت شنا 
قرارگرفته که نه تنها خودش��ان از خانواده شنا وقهرمان این 
 رش��ته زیبای آبی بوده اند که  ازتحصیالت دانش��گاهی بهره

 می برند وسابقه مدیریتی دراداره کل ورزش و جوانان وسایر 
ارگان هارا  دارند، همچنین دررش��ته هندبال که فرامرز می 
آبادی رابه خدم��ت گرفته ای��م  که تحصیالت دانش��گاهی 
دارد وس��ال ها داوراین رش��ته ورزش��ی بوده ودرطول سال 
های گذش��ته نش��ان داده که ازقابلیت های باالی مدیریتی 
برخورداراس��ت، دربس��کتبال نیزآقای محس��ن صادق زاده 
راداریم که عالوه بر س��وابق درخش��ان قهرمانی ومربیگری 
درتیم های ملی کش��ورمان،صاحب تحصیالت دانش��گاهی 
است که با برخورداری از رهنمودهای آگاهانه وتجربه ودانش 
پیشکس��وتان متخصص خبره واندیش��مند ورزش، همانند  
 دکتر نم��ازی  زاده ، ج��الل امجد، مه��دی منتظر،منوچهر

 ش��هامت نژاد،عل��ی لواف��ان واصغ��ر صدرایی وب��ا ارزیابی 
ه��ای به عمل آم��ده جزو س��ه هیئت برتر ش��ناخته ش��ده 
اس��ت وامثالهم ک��ه بای��د ی��ادآور بش��وم اغل��ب عزیزانی 
 ک��ه به عن��وان رئی��س انتخ��اب ش��ده ودرح��ال حاضر در

دارن��د  فعالی��ت  م��ا  ورزش��ی  ه��ای  هیئ��ت 
 باکارآی��ی ب��اال ن��ه تنه��ا شایس��ته برخ��ورداری از

عنوان های کشوری  که حتی باالترهم هستند.  
      وی درپاسخ به سووال یکی ازخبرنگاران که معتقد بودعدم 
حمایت معنوی وحض��ور فیزیکی مس��ئوالن هیئت والیبال 
اس��تان درروزهای برگزاری مس��ابقات لیگ برتر درکاشان 
ازجمل��ه عوامل بی رغبت��ی وعدم دلگرمی مس��ئوالن باریج 
اس��انس ش��دتا س��رانجام باهمه عالقه وامکانات مالی لقای 
تیم��داری دربخش آقای��ان برای حض��ور درلی��گ برتر رابه 
بقایش بخش��یده وباچشم پوش��ی ازسهمیه س��وپر لیگی، 
تیم خ��وب وشایس��ته باریج اس��انس رامنح��ل کنندگفت: 
درخص��وص عملکرد هیئ��ت ها ازجمل��ه هیئ��ت والیبال، 
بهتر است با تش��کیل جلس��ه جداگانه و اختصاصی،روسای 
 هیئت والیب��ال به س��وواالت مرب��وط به هیئت خودش��ان 
پاسخگوباش��ند.  دکت��ر س��لطان حس��ینی اش��اره ای هم 

داش��ت ب��ه تی��م راهب��ردی اداره کل ورزش وجوان��ان 
 گفت،ش��خصیت های��ی ک��ه درای��ن تی��م عضوی��ت پیدا

کرده اند،ازجمله مفاخر ورزش این اس��تان وحتی کش��ور به 
شمار می آیند، مانندآقای دکترنمازی زاده که سنبل ورزش 
اصفهان واولین بسکتبالیست دعوت شده به تیم ملی است،یا 
دکتر طبائیان که دارای س��ابقه مدیریت دراداره کل ورزش 
وجوانان و دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان را دارد، وهمچنین 
اس��اتید دیگری مث��ل دکترخلیلیان،بهم��ن البرزی،محمد 
رضاساکت،سعیدآذری ، سرهنگ سپاه علی قاسمی وجمعی 
 دیگر از پیشکس��وتان واس��تخوان خردکرده های ورزش که

 سال ها رنج ومرارت برخودهموارکرده ودرپست های مدیریتی 
منش��اء خدمات ارزنده ای بوده وبرای رش��د وتوسعه ورزش 

تالش کرده اند.
وی با این تعاریف خطاب به اصحاب رسانه که دراین نشست 
خبری حض��ور پیداک��رده بودندگفت: م��ا به دنب��ال ارتقاء 
ورزش وعملکردخ��وب وهم��ه جانبه اداره کل هس��تیم که 
بی گمان میس��رنمی گردد مگ��ر با برخ��ورداری ازهمکاری 
وراهنمائی های اندیش��مندانه ش��ماعزیزانی که زحمت می 
کشید وباانعکاس فعالیت های اداره کل وهیئت های ورزشی 
چه به صورت نوش��تاری وچه گفت��اری یارویاورماهس��تید 
ت��ا بتوانی��م باکم��ک ش��ما  گام ه��ای مثبت��ی درجه��ت 
بهبودورزش این اس��تان که س��هم بس��زایی درکسب مدال 
های رنگارنگ تی��م های ملی اعزامی به مس��ابقات اینچئون 
 داش��ته، وضعیت هیئ��ت های ورزش��ی مان را بهت��ر وبهتر

 بکنیم.
 دکت��ر س��لطان حس��ینی خاط��ر نش��ان کرد:درهمی��ن 
پاراالمپی��ک اخیردراینچئ��ون ک��ره جنوب��ی جانب��ازان 
سرافراز،معلوالن وروش��ندالن عزیزمان دراس��تان اصفهان 
یک پنجم ازمدال های کس��ب ش��ده رابه خ��ود اختصاص 
دادندکه با احتس��اب 35مدال طالی ایران می ش��ود گفت 
یک پنجم آن متعلق به قهرمان��ان اعزامی ازاصفهان بودندکه 
خوش��بختانه کمک کردند ت��ا مدال های کش��ورمان دراین 
 رقابت های بزرگ آسیایی نس��بت به دوره قبل افزایش پیدا

کند.

 بی گمان یکی از زیبایی های باارزش ورزش،حفظ و حراس��ت 
از حرمت قهرمانان مدال آور و پهلوانان نامی کش��ور به ویژه آن 
دسته از قهرمانانی که در کنار ورزش به تحصیل می پردازند و به 
مدارج دانشگاهی نائل می شوند است که از دیرباز در این چرخه 
عظیم ورزش کشورمان مرس��وم بوده که از حقوق حقه آنان که 
درمیادین آسیایی،جهانی المپیکی افتخار آفریده اند به نوعی که 
درخورشانشان باش��د دفاع کنیم، ضمن این که باید )نگارنده (

یادآور شود درگذشته تصور مردم سرزمین ایران اسالمی همواره 
براین اصل ومحوربوده که ورزش��کاران وپهلوانان نام آوروملی 
هر ش��هر و دیارومحله ای که درآن زندگی م��ی کردند ازجمله  
 افرادجامعه هس��تند که حرمتش��ان برهمگان واج��ب بود وبه

 آن ها لقب حرمت دارمی دادند وبه همین دلیل همواره محرم 
و امانت دارمردم محس��وب می ش��دند والغی��ر، بگذریم ازاین 
که متاس��فانه دراین ایام به ق��دری زندگی ماش��ینی ومزاجی 

مردم را تحت فشار قرارداده 
که ازح��ال هم ب��ی خبرند 
و مش��کالت روزمره شان به 
قدری افزایش پیداکرده که 
فرهن��گ ارزش واحت��رام به 
پهلوان وقهرمان وهمچنین 
خصل��ت ه��ای جوانمردی 
کمرنگ ش��ده ومتاسفانه به 
دست فراموش��ی سپرده می 
شود، اما تاس��ف بیشتر این 
 که چرا این گونه برخوردها و

حرمت ش��کنی ه��ا باید به 
دس��ت اهالی ورزش صورت 
بگی��رد! چ��را از اف��رادی که 
باتحم��ل زحم��ات ف��راوان 
وبا وج��ود مش��کالت مالی 
درکنار ورزش به تحصیالت 

دانش��گاهی پرداخته اند وب��ا تعصب وغیرت وع��رق ملی برای 
سربلندی نام ایران وبرافراشتن پرچم مقدس کشورمان درمیدان 
های جهانی با پایمردی افتخار آفرینی کرده اند به دالیلی که برما 
پوشیده مانده ودرپرده ابهام قرار دارد مورد بی مهری وبی توجهی 
قرار بگیرند، بگذریم که چالش ها ومعضالت فراوروی ورزشکاران 
وهیئت های ورزش��ی غالبا متاثر ازکمبود بودجه وبرخوردهای 
س��لیقه ای مدیران ورزش بوده که بازتاب خوبی هم نداش��ته 
است، به هرتقدیر بحث کلی وس��خن امروزما ارتباط با مشکل 
اش��تغال وبه کارگیری قهرمانان ارزنده وبااخالقی مثل مهدی 
طهماسبی قهرمان پاورلیفتینگ اس��ت که اخیرا هم با دومدال 
طالی دسته 90 کیلو گرم وقهرمان قهرمانان آسیا کاپ 2014 
امارات از دوبی بازگشته که با هزینه شخصی خود دراین مسابقات 
 حضور پیداکرده بود، البته ازدیر بازگفته می شد،حوادث زمانه به 
 گونه های مختلفی رقم می خورد،پ��اره ای ازآن ها درخاطره ها

می مانند،برخی دیگر هم به مرورازیاد می روند ودرغبار فراموشی 

ازاذهان زدوده می ش��وند! آن هایی که می مانند نیزبه دوگونه 
 تقسیم می ش��وند،آن هایی که به نیکی ازآن ها یاد می کنیم و

آن هایی که به بدی درذهن وضمیرمان باقی می مانند،آن هایی 
که زیبایند دنبال کلمات زاللند تاشفافیت معانی،آینه ای شود 
برای انعکاس خوبی هاوتقدس های پنهان درآن زیبایی،لیکن 
دربرخی حوادث واتفاقات ورزش��ی معانی سرگردانند،وناقد به 
دنبال واژه هایی است تا دربررس��ی نیک وبدی به کار می گیرد 
هم باعث روشن شدن افکار عمومی وهم راهبردی برای دستیابی 
به اهدافی باشد که بدون شک مس��ئوالن ورزش کشورمان به 
دنبال آن هستند،اما به ناگزیربا اش��اره به سفر چند باره مهدی 
عبدالوند قوی ترین مچ اندازجهان که درمسابقات جهانی2014   
بلغارستان عنوان قهرمان قهرمانان را هم کسب کرده وشرکت 
چندباره مهدی طهماسبی قهرمان وزن 90کیلوپاورلیفتینگ 
آس��یاکاپ2014 وقهرمان قهرمانان این مسابقات که  باهزینه 
شخصی برای کشورعزیزمان 
ایران افتخار آفرینی کرده اند، 
س��ووال نگارنده از مسئوالن 
اس��ت،چه  ای��ن  ذیرب��ط 
 فرقی اس��ت بین مس��ابقات

 وزنه برداری با مچ اندازی؟!که 
 حت��ی قهرم��ان قهرمان��ان و

قوی تری��ن مچ ان��داز جهان 
باید محروم ازمزایای صندوق 
حمایت ازقهرمان��ان ومحروم 
ازتسهیالت بدون کنکوربرای 
ادام��ه تحصیل وکس��ب علم 
ودانش درمقطع دکترا باش��د 
!ی��ا قهرمان��ی ج��وان اخالق 
م��داری همچ��ون مه��دی 
درمس��ابقات  طهماس��بی 
پاورلیفتینگ،ک��ه حت��ی در 
ش��هرودیاری که درآن زندگی می کنداز وی اس��تقبال نشود و 
مورد بی مهری وعدم حمایت  مس��ئوالن ورزش و فدراس��یون 
مربوطه قراربگیرد!آیا بهترنیس��ت برای حل این معضل دریک 
 مقطع خاص ی��ا حداقل یک رش��ته خ��اص مورد توج��ه قرار 

بگیرد؟ 
بهتر نیس��ت کارزیبا وخداپس��ندانه مسئوالن پرش��یان فوالد 
دراستخدام رسمی عبدالوند دربازگشت از مسابقات مچ اندازی 
2014بلغارستان، الگوئی باشد برای مس��ئوالن ورزش استان 
به ویژه اداره ورزش وجوانان ش��اهین شهرتا با کمی توجه برای 
اش��تغال وبه کارگماردن مهدی طهماس��بی قهرم��ان ارزنده 
ایران وآسیا دررشته پاورلیفتینگ اقدام عاجلی به عمل آورند؟! 
امیدواریم مسئوالن ذیربط با درنظر گرفتن شرایط این قهرمان 
ارزنده و قهرمانان مشابه ایشان زمینه مناسبی برای جذب این 
عزیزان به کاری که دراندازه وشانشان باشد اقدامات مفیدومثمر 

ثمری را بعمل در آورند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1438 nov 1   ,2014  |  8 Pages



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1438 |شنبه 10  آبان 1393 | 7 محرم   1436

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی
زواره در  واقع  فرعی   5676 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   8/102 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد 
رضا حسیبی فرزند حسین  و غیره در جریان ثبت است بعلت اینکه تحدید حدود عمومی 
ثبت وبر طبق  قا نون  اخیر ماده  15  به دستور قسمت  بنا  اینک  ا نجام نشده  قبال  آن 
 1393/09/04 مورخه   شنبه  روز سه  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
کلیه  به  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  در محل شروع  از ساعت 9 صبح 
مالکین و مجاورین اخطار  می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاور  مالکین  اعتراضات  یابند.  حضور 
صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد، معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این ادره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
انتشار: 1393/08/10  اداره تسلیم نماید. تاریخ  این   گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
حصر وراثت

8/151 آقای نجفعلی پوالدی دارای شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به کالسۀ 
449/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهربانو کریم زاده بشناسنامه 191 در تاریخ 93/5/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اقدس پوالدی فرزند 
 حسین ش.ش 68 )فرزند متوفی( 2- نجفعلی پوالدی فرزند حسین ش.ش 38 )فرزند متوفی(.
ماهی  پی  در  پی  نوبت  در سه  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران  
مزایده 

8/38 شماره نامه: 9310110371800044 شماره پرونده: 8609980350801251 شماره 
بایگانی شعبه: 920534 اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در خصوص کالسه پرونده 534/92/ج/8 جلسه مزایده مورخ 1393/08/25 روز یکشنبه 
ساعت 8 الی 9 برگزار نماید پرونده له شرکت نما تابان جهان به مدیریت ماروین والدیکا 
علیه ابراهیم عموشاهی با وکالت آقای جمال صلواتی به آدرس خ چهارباغ باال – مجتمع 
پارک – ط3- پ606 محکوم به عبارت است از مبلغ 113/099/518 بابت اصل خواسته 
و هزینه کارشناسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 1/600/000 ریال حق 
مانتو  عدد   35 فروش  از  است  عبارت  مزایده  موضوع  دولت  حق  در  دولتی  االجرای 
کتان جیر دوزی 107  مانتو  واحد 270/000ریال، 2-  قیمت هر  که  گیپوردی  دیسکوز 
عدد که قیمت هر واحد 270/000 ریال، 3- مانتو کتان دو رنگ 15 عدد قیمت هر واحد 
270/000 ریال، 4- مانتو نخی راه راه 8 عدد قیمت هر واحد 260/000 ریال، 5- بلوز 
زنانه کوئل کد1022 تعداد 13 قیمت هر واحد 300/000 ریال، 6- بلوز زنانه کوئل کد1010 
تعداد 16 عدد قیمت هر واحد 300/000 ریال، 7- بلوز زنانه کوئل کد1017 تعداد 12 عدد 
قیمت هر واحد 280/000 ریال، 8- بلوز زنانه کوئل 1001 تعداد 9 عدد قیمت هر واحد 
300/000 ریال، 9- شلوار لی زنانه کمرکش 8 عدد هر واحد 270/000 ریال، 10- شلوار 
لی پسرانه 11 عدد هر واحد 320/000 ریال، 11- شلوار لی دخترانه نقلی 15 عدد هر واحد 
310/000 ریال، 12- شلوار لی دخترانه 12 عدد هر واحد 280/000 ریال، 13- شلوار 
لی پسرانه ریب دار 7 عدد هر واحد 330/000 ریال، 14- شلوار دلی کتان 14 عدد هر 
 واحد 400/000 ریال، 15- شلوار لی دخترانه نگین دار 11 عدد هر واحد 260/000 ریال،
16- شلوار لی زخمی 9 عدد هر واحد 270/000 ریال، 17- شلوار گلدار دخترانه 14 عدد 
هر واحد 360/000 ریال، 18- شلوار لی دخترانه سه دکمه 7 عدد هر واحد 250/000 
لجنی  لی  شلوار   -20 ریال،   200/000 واحد  هر  عدد   5 ریون  زنانه  بلوز   -19 ریال، 
واحد  هر  عدد   19-3515-35900 آبی  شلوار   -21 ریال،   230/000 واحد  هر  عدد   21
 330/000 ریال، 22- شلوار آبی 5 عدد هر واحد 380/000 ریال، 23- شلوار قهوه ای

4 عدد هر واحد 230/000 ریال، 24- شلوار لی مختلط مدلهای مختلف 7 عدد هر واحد 
340/000 ریال، 25- شلوار لی دکمه ای 7 عدد هر واحد 310/000 ریال، 26- شلوار 
قهوه ای 1763، 8 عدد هر واحد 340/000 ریال، 27- شلوار سه طرح 21 عدد هر واحد 
370/000 ریال که کل اموال ذکر شده به مبلغ 114/280/000 ریال ارزیابی گردیده است 
اموال در آدرس میدان شهدا – ابتدای خ کاوه – مجتمع آسمان – فروشگاه ارزانتر از 
ارزان می باشد ضمنًا حق االجرای دولتی در اصل خواسته محاسبه گردیده مزایده از 
کارشناسی شروع گردیده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را همراه داشته باشند مزایده در ساختمان 
کل دادگستری استان اصفهان به نشانی خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری – طبقه 
سوم – اتاق 315 دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نمایند.م الف:20005 

مدیر اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی 

8/182 ریاست محترم شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان عطف به 
نامه شماره 1157/93-93/7/6 در اجرای دستور حضرتعالی بنا به درخواست سرکار 
یک دستگاه  از  و  یافته  ارغوانیه حضور  بلوار  در  واقع  امین  پارکینگ  در  خانم شکور 
سواری پژو روآ به شماره انتظامی 651ب17-ایران53 به رنگ نقره ای دوگانه سوز مدل 
سال 1389 به شماره شاسی 290017 و شماره موتور 11889025502 بازدید عینی و 
فنی به عمل آورده شد. وضعیت فعلی اتومبیل: در حال حاضر از ناحیه درب جلو سمت 
چپ و گلگیر عقب چپ و گلگیر جلو راست آثار تصادف دارد و بازسازی نشده است. 
شیشه جلو شکسته – الستیک جلو 10% و عقب 20% عاج دارد- برابر سوابق کامپیوتر 
باطری آن  یقینًا الستیکها و  تاریخ متوقف بوده که  این  تا  تاریخ 91/7/20  از  پارکینگ 
فرسوده و غیرقابل استفاده می باشد )دو سال( ضمنًا به علت توقف بیمه نامه شخص 
ثالث ندارد و مشمول جریمه خواهد شد. ارزیابی اتومبیل: با عنایت به وضعیت بدنه آن 
والستیکها و عیوب ظاهری و وضعیت بازار فعلی در حال حاضر مبلغ 115/000/000 
جهت  مراتب  می گردد  ارزیابی  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  یازده  معادل  ریال 
 استحضار تقدیم می گردد. م الف: 18815 شعبه چهارم حقوقی اجرای احکام شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/183 کالسه پرونده: 93-265 شماره دادنامه: 495-93/7/2 مرجع رسیدگی: شعبه 28 
لرکی 2- مریم 3- احسان  شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- کبری اشتری 
4- مارال اشتری لرکی 5- افالطون پابلندی مالکی همگی به نشانی اصفهان – خ عالمه 
دوم خوانده:  طبقه  پالک326-   – غدیر  فرعی2- مجتمع   – فردوسی  خ   – امینی شرقی 
سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  امیدوار  محمد 
رسمی اتومبیل 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: خواهان ها ورثه 
مرحوم ابوذر جمهر اشتری لرکی به اسامی کبری – مریم – احسان – مارال همگی به 
امیدوار  پابلندی به طرفیت خوانده آقای محمد  افالطون مالکی  شهرت اشتری لرکی و 
دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو206 به شماره 
که  می دارند  اظهار  و  مطرح  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  مقوم  766د48-ایران13  انتظامی 
مورثشان خودرو مرقوم را از خوانده خریداری و تمامی ثمن معامله را تادیه نموده است 
و دالئلی بر اثبات ادعای خود ارایه می نماید که با توجه به محتویات پرونده – اظهارات 
خواهان ها و مستندات ابرازی و شهادت شهود و با ملحوظ نظر گرفتن 1- شناسنامه 
دفتر  در  تنظیمی  نامه  وکالت   -2 میباشد  خواهان ها  مورث  نام  به  که  خودرو  مالکیت 
اسناد رسمی شماره 139 خمینی شهر مبنی بر وکالت احدی از خواهان ها به نام خانم 
انحصار وراثت شماره  لرکی و گواهی  اشتری  به خانم کبری  پابلندی  مالکی  افالطون 
5202 مورخ 86/2/8 و گواهی مالیات بر ارث که خودرو موضوع دعوی نیز داخل آن 
تعریف گردیده و استعالم راهور که تاییدیه نقل و انتقال خودرو که داللت بر تعلق پالک 
شماره انتظامی 678ص11-ایران23 به خوانده و فک آن و اختصاص پالک 766د48-

ایران13 به نام مورث خواهان ها دانسته دعوی مطروحه محمول بر صحت تلقی و حکم 
بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پژو206 به شماره انتظامی 

766د48-ایران13 را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19048 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناس 

8/184 ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان احترامًا عطف به پرونده 
کالسه 602/93 موضوع دادخواست خانم هاجر مختاری فرزند حسن 25 ساله تحصیالت 
دیپلم کودکیاری ساکن جوی آباد – خیابان پاسارگاد با وکالت خانم سکینه قجاوند علیه 
آقای ایمان باغی باغبان فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه نفقه معوقه زوجه که منجر 
به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی گردیده است مراتب ذیل را معروض می دارد. 
و  پرونده  از مطالعه  دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس  در  مقرر  در موعد  اینجانبه 
طبق  می دارد:  بیان  گردید. زوجه  اطالعات الزم کسب  وکیل وی  و  با خواهان  مذاکره 
از  اختالف  بروز  اثر  در  و  درآمده  زوج  دائم  عقد  به   89/6/19 مورخ  در  رسمی  سند 
هیچ  فعاًل  نیز  زوج  با  کنم.  می  زندگی  پدرم  منزل  در  و  زوج  از  جدای   92/1/1 تاریخ 
ارتباط  ایشان  با  نتوانم  من  تا  را سوزانده  تماسهای خود  ندارم. وی شماره  ارتباطی 
برقرار نمایم و ایشان ساکن کرج می باشند. علیهذا با عنایت به مطالب فوق و بررسی 
های الزم و مالحظه صورتجلسه قرار کارشناسی مضبوط در پرونده و شئونات زوجه 
نفقه معوقه وی به شرح ذیل تعیین و برآورد می گردد. نفقه زوجه: 1- از تاریخ 92/1/1 
لغایت 92/12/29 روزانه 85/000 ریال، ماهیانه 2/550/000 ریال و جمعًا 31/025/000 
ریال. 2- از تاریخ 93/1/1 لغایت 93/7/20 روزانه 1/000/000 ریال، ماهیانه 3/000/000 
از  زوجه  نفقه  جمع  کارشناسی:  گزارش  نتیجه  ریال.   20/600/000 جمعًا  و  ریال 
م الف:19050  می باشد.  ریال   51/625/000 مبلغ  به   93/7/20 لغایت   92/1/1  تاریخ 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
8/185 شماره:49/93ش14 به موجب رای شماره 475 تاریخ 93/3/31 شعبه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی قندی فرزند 
رضا به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودروی پراید به شماره انتظامی 288هـ 45-ایران13 و مبلغ یکصد و ده 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له یدا... جهانگیری فرزند علی با وکالت خانم قجاوند 
به نشانی اصفهان-چهارراه رزمندگان اول – خ رباط دوم – ساختمان پیتزا روز و نیم 
عشر حق االجرا طبق تقویم دادخواست به مبلغ ده میلیون ریال. ماده 34 قانون اجرای 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که 
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:19051 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

8/186 کالسه پرونده: 93-651 شماره دادنامه: 908-93/6/10 مرجع رسیدگی: شعبه 
اتوبان شهید   – قربانی نشانی: اصفهان  اختالف اصفهان خواهان: علی  5 شورای حل 
نبش کوچه47- سوپر گوشت قربانی وکیل: علی شیرزاده  خیابان مولوی –  چمران – 
نشانی: اصفهان – نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی مرجان – طبقه سوم خوانده: 
با عنایت به محتویات پرونده  رضا سلمان زاده نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
علی  آقای  اختالف: در خصوص دعوی  قاضی شورای حل  رای  مینماید.  رای  صدور 
قربانی به طرفیت آقای رضا سلمان زاده به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 615137-93/3/5 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 202/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/3/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:19052   روز 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

8/187 شماره قرار: 1191-93/7/17 کالسه:93-854 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف خواهان: مراد بهارلویی نشانی: اصفهان – نجف آباد – آزاگان – فاز چهارم 
"– خ ابن سینای شرقی – درب دوم جنوبی وکیل: رسول احمدی نبی نشانی: شهرکرد – 
خ سعدی غربی – مجتمع الماس شهر – طبقه2-پالک7 خواندگان: 1- جمیله شکرانی به 
قیمومیت مرتضی جاللی 2- سید علی صالحی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
الزام به انتقال سند 180 سهم مشاع از 19200 سهم 6 دانگ پالک 405/1896 شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی مراد بهارلویی با وکالت احمدی 
نبی به طرفیت 1- جمیله شکرانی به قیمومیت مرتضی جاللی 2- سید علی صالحی به 
انتقال سند یک باب منزل مسکونی از پالک قطعه زمین فرعی 1896  الزام به  خواسته 
تقدیمی خواهان و تصویر  به دادخواست  از اصلی 405 واقع در بخش 16 شورا نظر 
مصدق قرارداد خرید استنادی و وکالت اعطایی خوانده به خواهان و اظهارات خواهان 
مبنی بر اینکه طبق مبایعه نامه شماره 37755-40899 مورخه 80/5/9-81/6/11 منزل 
اداره  از  واصله  استعالم  پاسخ  حسب  خوانده  مالکیت  همچنین  و  نموده  خریداری  را 
ثبت و عدم حضور خواندگان علی الرغم ابالغ قانونی و عدم دفاع موجه خواندگان لذا 
دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 220و219و10 قانون مدنی و 
198و519و520و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به 
حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک یک قطعه زمین به شماره 405/1896 واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف دوم با استناد ماده 4-84 قرار رد 
دعوی صادر گردیده و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19054 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
8/188 کالسه پرونده: 93-634 شماره دادنامه: 964-93/6/18 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: هادی بوسعیدی فرزند حسین نشانی: اصفهان – خ 
سهروردی – کوچه5- منزل شخصی وکیل: علی شیرزاده نشانی: اصفهان – نبش سه راه 
سیمین – طبقه3- داروخانه سالمت خوانده: حامد نصراصفهانی نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات و هزینه های دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  مشورتی 
بوسعیدی هادی  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف:  قاضی شورای حل  رای   مینماید. 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نصراصفهانی  حامد  آقای  طرفیت  به  شیرزاده  علی  وکالت  با 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 865344-93/1/25 به عهده بانک سپه به انضمام 
ید  در  بقای اصول مستندات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 

خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
بابت هزینه دادرسی و  بابت اصل خواسته و 185/000 ریال  مبلغ 50/000/000 ریال 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/1/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:19056 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

8/189 کالسه پرونده: 93-635 شماره دادنامه: 963-93/6/18 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: هادی بوسعیدی فرزند حسین نشانی: اصفهان – خ 
سهروردی – کوچه5- منزل شخصی وکیل: علی شیرزاده فرزند اسماعیل نشانی: اصفهان 
– نبش سه راه سیمین – طبقه3- داروخانه سالمت خوانده: حامد نصراصفهانی نشانی: 
و  خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال   45/700/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

 رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای هادی بوسعیدی
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نصراصفهانی  حامد  آقای  طرفیت  به  شیرزاده  علی  وکالت  با 
45/700/000 ریال وجه چک به شماره 865345 مورخ 93/1/25 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
 در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان 
به محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون  تجارت و 198و515و519و522 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و 185/000 ریال  به پرداخت مبلغ 45/700/000 ریال 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 

درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/1/25( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:19058   روز 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/190 شماره:92-1869 به موجب رای شماره 450 تاریخ 93/3/26 شعبه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ایمان دادخواه به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 26/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 91/8/10و91/9/10 لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له علی داوری دولت آبادی به نشانی دولت آباد – خیابان 

آزادگان شمالی – کوچه نهضت – پالک9 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:19059 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/1/31 تاریخ   84 شماره  رای  موجب  به  1716/92ش14  شماره:   8/191
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی عزیزی 
ملک آبادی فرزند آیت شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
هشت میلیون و چهارصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 875830 به عهده بانک 
صادرات و مبلغ یکصد و شش هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
از تاریخ سررسید چک موصوف مورخ 1392/6/5  قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
خ  لغایت اجرای حکم در حق محکوم له فرزاد ذرخش شغل آزاد به نشانی اصفهان – 
نشاط – مجتمع نیک – طبقه اول 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:19063 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
 اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/1/31 تاریخ   83 شماره  رای  موجب  به  1717/92ش14  شماره:   8/192
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی عزیزی 
ملک آبادی فرزند آیت شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهل و نه میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 875844 
به عهده بانک صادرات و مبلغ یکصد و شش هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تاخیر از تاریخ سررسید چک موصوف 
نشانی  به  آزاد  شغل  ذرخش  فرزاد  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  لغایت   1392/8/7
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون  طبقه اول و   – مجتمع نیک   – خ نشاط   – اصفهان 
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:19065 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980365600149 پرونده:  شماره   9309970353401153 دادنامه:  شماره   8/193
شماره بایگانی شعبه: 930652 شکات: 1- خانم احترام صانعی به نشانی طوقچی – خ 
24متری دوم – خ میثم – مسجد امام حسن – ک پویا – بن آخر 2- خانم ندا رضوانی 
به نشانی طوقچی – خ 24متری دوم – خ میثم – مسجد امام حسن – ک پویا – پ135 
متهم: آقای سعید سلطانی لردگانی به نشانی متواری اتهام کالهبرداری گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهم به نام آقای سعید سلطانی لردگانی فرزند 
جهانبخش متولد 1366 کدملی 2219944948 به آدرس کرج روبروی مترو پونه غربی 
کوی ندا ساختمان آفاق واحد شماره4 مبنی بر کالهبرداری از طریق عابربانک جمعًا 
به مبلغ هشتاد و چهارمیلیون و هشتصد هزار ریال حسب شکایت خانمها ندا رضوانی 
ینگابادی و احترام صانعی و گزارش مرجع انتظامی و پرینت اخذ شده از بانک محال 
علیه و استعالم صورت گرفته از بانک و مرجع مخابراتی و عدم حضور متهم جهت دفاع 
بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف عالوه بر مسترد کردن مبلغ مذکور به 
به تحمل هفت سال حبس و مبلغ هشتاد و چهار میلیون و هشتصد  شکات فوق الذکر 
هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
 ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف:19066 

مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 90-93/2/28 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 1060/92 شماره  8/194 کالسه 
15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک صادرات ایران با مدیریت آقای مسعود 
ساختمان   – آباد  خ سعادت   – اصفهان  نشانی:  ناصری  مریم  خانم  وکالت  با  بهرامی 
مرکزی – بانک صادرات استان اصفهان وکیل: 1- مریم ناصری نشانی: فالورجان – خ 
موسسه قوامین خواندگان: 1- زهره حسین پور 2- مهدی   – طبقه فوقانی   – طالقانی 
وکیلی 3- فاطمه امیری همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 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 
با مدیریت  ایران  بانک صادرات  رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
با وکالت خانم مریم ناصری به طرفیت خواندگان به ترتیب 1- خانم   مسعود بهرامی 
 زهره حسین پور فرزند رمضان 2- آقای مهدی وکیلی فرزند محمدهادی 3- خانم فاطمه امیری

فرزند رمضان به خواسته مطالبه مبلغ 17/759/882 ریال و با توجه به اظهارات خواهان 
و وکیل مدافعه ایشان به شرح متون و متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه رسیدگی 
مورخ 93/1/19 و مالحظه مدارک و مستندات پرونده و مشاهده قرارداد عادی مورخ 
90/2/25 مبین خواهان به عنوان وام دهنده و خوانده ردیف اول به عنوان وام گیرنده 
و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن و با توجه به ابالغ وقت رسیدگی به 
و  اخیرالذکر  رسیدگی  جلسه  در  ایشان  حضور  عدم  و  خواندگان  به  قانونی  صورت 
همچنین عدم ارائه الیحه دفاعیه ای مبنی بر رد – تردید – تکذیب دعوی مطروحه شورا 
همچنین  و  ق.آ.د.م  مواد 519-515-198  به  مستندا  و  دانسته  وارد  را  خواهان  دعوی 
مواد 5-6-7-8 قرارداد استنادی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
ریال   100/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   17/759/882 مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت هزینه نشر آگهی 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 
 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر می باشد. م الف:19067 شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/195 کالسه: 63/91ش33 به موجب رای شماره 432 تاریخ 93/3/20 شعبه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای پیمان کریمی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم )آقای 
پیمان شریفی( به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودروی 
نام خواهان و پرداخت یکصد و  به  انتظامی 786م51ایران13  پراید به شماره  سواری 
هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه در حق محکوم له علی مرادی خولنجانی با وکالت خانم سکینه قجاوند 
طبقه  ساختمان پیتزا روز –  چهارراه رزمندگان –خ رباط دوم –  به نشانی اصفهان – 
اول. 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:19081 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده: 9209980362601577  9309970353000949 شماره  دادنامه:  8/196 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930044 متهم: آقای محسن آریانا به نشانی اصفهان – خ توحید 
– ک مقداد فرعی دوم –پ346)مجهول المکان( اتهام: عدم ثبت واقعه ازدواج گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محسن آریانا فرزند رسول دایر بر عدم ثبت واقعه 
نکاح دائم با توجه به کیفرخواست صادره و عنایت به دادنامه 1682-920 مورخه 92/9/7 
شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که حاکی از عدم ثبت واقعه ازدواج و اقرار متهم 
می باشد و علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به متهم از طریق نشر آگهی عدم حضور و دفاع 
ازخویش دادگاه مجرمیت متهم را ثابت دانسته و به استناد ماده 654 قانون تعزیرات 
دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   3 ماده  دوم  بند  و  بازدارنده  مجازاتهای  و 
و مصرف آن درموارد معین مشارالیه را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به 
صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی درهمین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
دادگاه   104 شعبه  دادرس  مظفریان  باشد.م الف:19082  می  اصفهان  استان  تجدیدنظر 

عمومی جزایی اصفهان
اخطار اجرایی

8/197 کالسه: 60/93 به موجب رای شماره 304 تاریخ 93/3/28 شعبه 20 شورای حل 
نوری  آقای محمدتقی  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
فرزند ناصر شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه 
بابت  انتظامی 482ی22ایران43  به شماره  انتقال سند خودرو سوناتا  و  اسناد رسمی 
پرداخت حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  یکصد  مبلغ  پرداخت  و  اصل خواسته 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 

آقای اسماعیل صادقی فرزند علی شغل آزاد با وکالت آقای محمدباقر مریخی پور به 
نشانی اصفهان – خیابان سعادت آباد –روبروی مالصدرا – پالک40-طبقه دوم – دفتر 
وکالت ماشاءا... غفاری. 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:19083 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 818-93/5/20 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 448/93 شماره  8/198 کالسه 
یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید شهابی به نشانی اصفهان- خ امام 
خمینی – خ عطاءالملک – بلوک33- گروه صنعتی ثمین ولوو خوانده: اسماعیل سبزواری 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
دعوی سعید شهابی به طرفیت اسماعیل سبزواری به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون 
ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق سه فقره سفته به شماره خزانه داری کل 
0362451-0362453-0362452 به مبلغ سی میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع در 
جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچگونه 
ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و519و522 ق آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 185/000ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 1393/3/11 درحق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
در محاکم  تجدیدنظر  قابل  آن ظرف 20 روز پس  از  و پس  در همین شورا  واخواهی 

عمومی اصفهان می باشد. م الف:19085 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

پرونده: 9209980358300441  دادنامه: 9309970354701023 شماره  8/199 شماره 
مجهول المکان   نشانی  به  محمدزاده  آقای سعید  متهم:   921071 بایگانی شعبه:  شماره 
اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظوراخالل در نظام اقتصادی کشور رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای سعید محمدزاده فرزند رضا و ساکن بابل دایر بر اخالل در نظام 
اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست با دو هزار و 
دویست و پنجاه دالر درآمد موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اصفهان از توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین پلیس آگاهی 
و جینولوژیهای پیوستی و متواری بودن متهم و عدم ایراد دفاعی از ناحیه وی و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز است و به استناد بند 
ز ماده یک و تبصره ماده 2 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور متهم 
موصوف را به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت چهار هزار وپانصد دالر جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:19086 دویستی دادرس شعبه 121 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده: 9209980358301339  دادنامه: 9309970354701058 شماره  8/200 شماره 
به نشانی مجهول المکان   آقای اسماعیل رضایی  بایگانی شعبه: 930228 متهم:  شماره 
اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظوراخالل در نظام اقتصادی کشور گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای اسماعیل رضائی فرزند حبیب ا... )شمس ا...( دایر بر 
اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضویت در شرکت هرمی کوئیست 
موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان از توجه به 
محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و جینولوژی پیوست 
پرونده و عدم ایراد دفاعی از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه 
انتسابی به نامبرده محرز است و به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون 
مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری و پرداخت شش هزار دالر یا معادل آن در حق صندوق دولت محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
آن ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:19087 دویستی دادرس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده: 9209980358900705  دادنامه: 9309970354200722 شماره  8/201 شماره 
به  آبادی  السادات حسینی حبیب  بایگانی شعبه: 921415 شاکی: خانم نسرین  شماره 
اتهام: سرقت  خ گلزار شهداء- پ139- متهم: آقای احمد رشیدی   – آباد  نشانی حبیب 
گوشی همراه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
متواری  به  باتوجه  )که  رشیدی  احمد  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  نماید.  می  رای 
بودن مشخصات بیشتری از وی در دسترس نیست( دائر برسرقت گوشی موبایل تلفن 
فرزند  آبادی  حبیب  السادات حسینی  نسرین  اریکسون موضوع شکایت  همراه سونی 
سید حسین نظر به محتویات پرونده - کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
– شکایت شاکی خصوصی – استعالم انجام شده از شرکت ایرانسل و عدم حضور 
متهم جهت دفاع علی رغم احضار از طریق نشر آگهی ونظر به قرائن و امارات موجود در 
پرونده به نظر دادگاه اتهام به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به مواد 661و667 
قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شالق و 
استرداد گوشی تلفن همراه موضوع شکایت شاکی در حق وی محکوم می نماید. رای 
غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.

م الف:19088 نجفی دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 1072-93/7/2 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 728/93 شماره  8/202 کالسه 
5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید شهابی نشانی: اصفهان- خ امام خمینی 
نشانی  دیانی  عبدالعلی  خوانده:  ولوو  ثمین  صنعتی  بلوک33-گروه   – عطاالملک  خ   –
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 449868-87/9/30 با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سعید 
شهابی به طرفیت آقای عبدالعلی دیانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 449868-87/9/30  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 225/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )از تاریخ سررسید( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:19089  روز 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

8/203 کالسه پرونده: 473/93ش6 شماره دادنامه: 826-93/5/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر نصوحی فرزند رمضان نشانی بزرگمهر-
واحد13 خوانده: احمدرضا شفیعا فرزند احمد نشانی مجهول المکان  مجتمع تندیس – 
خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 وجه قسمتی از چک شماره 096004-92/10/22 به 
پرونده  به محتویات  با عنایت  تادیه گردشکار:  تاخیر  قانونی و  کلیه خسارات  انضمام 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از 
خصوص دادخواست اکبر نصوحی به طرفیت احمدرضا شفیعا به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه قسمتی از فقره چک به شماره 096004-200/000/000 ریال 
مورخ 92/10/22 به عهده بانک ملی 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 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 
قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   166/000 پرداخت  و  خواسته 
نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
الف:19090  بود.م  خواهد  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20  و ظرف 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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در طب سنتی، اعتقاد بر این اس��ت که گیاه رازیانه 
می تواند ب��رای کاهش نف��خ مؤثر باش��د. این گیاه، 
خشک کننده رطوبت، تقویت کننده معده،  بازکننده 
انسداد مجاری سینه، کبد، طحال، کلیه ها و مثانه هم 

محسوب می شود. 
رازیانه می تواند باعث تسکین دردهای ناشی از سردی 
هم بشود. ضمن اینکه مصرف دم نوش این گیاه برای 
شما که نوزاد شیرخوار دارید، بسیار مناسب است زیرا 
رازیانه، افزایش دهنده شیر هم است. بهتر است بدانید 
که جوش��انده تخم رازیانه با گل گاوزب��ان برای رفع 
تپش قلب و جوشانده آن با انجیر برای رفع تنگ نفس 

و سرفه مفید است.
 می توانید شیره این گیاه را برای کاهش نفخ و درد، 
به شکم نوزاد بمالید.دم نوش یک قاشق چای خوری 
رازیانه ب��ا زیره س��بز نکوبیده در یک اس��تکان آب 
جوش هم تاحد مطلوبی مش��کل نفخ را حل خواهد 
کرد. می توانی��د مقدار کم��ی از این دم ن��وش را به 
نوزادتان هم بدهید و جلوی گری��ه و بی قراری های 
ناش��ی از نفخ را در او بگیرید. البته بهتر اس��ت برای 
بررسی بیش��تر به متخصص گوارش مراجعه کنید 
 تا مشکلتان هرچه سریع تر تش��خیص داده و درمان

 شود.
درمان يبوست با انجیر يا انبه

انجیر تازه یا خشک ش��ده داراي اثر تسکین دهنده 
یبوست هست. قبل از خواب، 4 تا 5 عدد انجیر خشک 

را در آب خیس کنید و صبح میل کنید.
خوردن نصف انبه در صبحانه برای درمان یبوس��ت 

بسیار مفید است.
درمان يبوست با اسفناج

اسفناج تازه داراي موادي است که براي تمیز کردن، 
بازسازي و احیاء روده ودرمان یبوست مفید هست. 
100 میلی لیتر آب اس��فناج مخلوط ش��ده با همان 

مقدار آب را 2 بار در روز بنوشید.
درمان يبوست با نارگیل

مصرف نارگیل در پیشگیری و درمان یبوست مؤثر 
است.نارگیل حاوی فیبر قابل توجهی بوده به طوری که 
در هر 100 گرم از این میوه، 9 گرم فیبر خوراکی وجود 
دارد بنابراین مصرف آن در پیشگیری از یبوست و یا 

درمان آن بسیار مؤثر است.

خدايا با من حرف بزن
مرد نجواکن��ان گف��ت :» ای خداوند و 
ای روح ب��زرگ ، با من حرف ب��زن .« و 
چکاوکی با صدای قش��نگی خواند ، اما 

مرد نشنید .
 و سپس دوباره فریاد زد : » با من حرف 
بزن « و برقی در آسمان جهید و صدای 
رعد در آسمان طنین افکن شد ، اما مرد 

بازهم نشنید .
  مرد نگاهی به اط��راف انداخت و گفت : 
» ای خالق توانا ، پس حداقل بگذار تا من تو را ببینم .« و ستاره ای به روشنی 

درخشید ، اما مرد فقط رو به آسمان فریاد زد :
 » پ��روردگارا ، به م��ن معج��زه ای نش��ان ب��ده « و کودکی متولد ش��د 
وزندگ��ی ت��ازه ای آغاز ش��د ، اما م��رد متوجه نش��د و ب��ا ناامی��دی ناله 
 ک��رد :» خدایا ، مرا به ش��کلی لم��س کن و بگ��ذار تا بدان��م اینجا حضور

 داری .«
  اما مرد با حرکت دس��ت ، حتی پروان��ه را هم از خود دور ک��رد و قدم زنان

 رفت ....

قدر مادران را بدانیم !
س��اعت 3 ش��ب بود ک��ه ص��داي تلفن 
پسري را از خواب بیدار کرد...پشت خط 
مادرش بود..... پس��ر با عصبانیت گفت: 
 چ��را این وقت ش��ب مرا از خ��واب بیدار 

کردي؟
 مادر گف��ت:25 س��ال قب��ل در همین 
 موق��ع ش��ب ت��و م��را از خ��واب بیدار

 کردي.....
 فقط خواس��تم بگویم تول��دت مبارك 

پسرم.....
 پس��ر از اینک��ه دل مادرش را شکس��ته ب��ود تا صب��ح خوابش نب��رد.....

صبح س��راغ م��ادرش رفت.....وقت��ي داخل خانه ش��د مادرش را پش��ت 
 میز تلفن با ش��مع نیمه س��وخته یاف��ت..... ولي م��ادر دیگ��ر در این دنیا

 نبود.
 بیاین تا وقتی مادران مان هستند قدرشان را بدانیم چون اگر نباشند چیزی 

جز حسرت نصیب ما نمی شود.

نفخ و يبوست می کنید؟

اين گیاهان را دريابید!

سالمت

داستان

خرید کردن مثل نقاش��ی برای مغز کودك مفید 
است

بردن کودکان نوپ��ا به فروش��گاه ها و مراکز خرید 
مهارت های اجتماعی آن ها را افزایش می دهد.

کودکان ممکن است در فروشگاه ها بازی کنند اما 
فرآیند خری��د درواقع، برای مغزه��ای آن ها مفید 
است. تعامل بین کودك و والد در هنگام خرید، به 
رشد مهارت های اجتماعی کودکان کمک می کند 
و خوش��حالی آن ها را حتی چنانچه کودك عالئم 

اندکی از این حس را بروز دهد، افزایش می دهد.
بر اس��اس مطالعه مشترك دانش��مندان دانشگاه 
آکسفورد و دانشگاه اوپن انگلس��تان، خرید رفتن 
درست مانند نقاش��ی یا فعالیت های طراحی برای 
رشد کودك مهم اس��ت. محققان همچنین بر این 
باورند خرید بیشتر از مطالعه و تماشای تلویزیون 

برای مهارت های اجتماعی کودکان مفید است.
دانش��مندان این نتای��ج را پس از بررس��ی نتایج 
همه پرس��ی اقتصادی در آلمان به دس��ت آوردند. 

این همه پرس��ی ع��ادات روزانه 800 پ��در و مادر 
را با ک��ودکان دو تا سه ساله ش��ان بررس��ی کرد و 
سطوح شادی بیشتری را در میان کودکانی که در 
فعالیت هایی مانند هنرها، صنایع دس��تی و خرید 

دخیل بودند، گزارش کرد.
پروفسور »پاول آناند« و دکتر »الرنس روپ« بر این 
باورند کودکانی که در معرض درمان با مراکز خرید 
کودکان قرار دارند، خوشحالی بیشتر و مهارت های 
روزانه بهت��ری را از خود بروز می دهن��د. به گفته 

آن ها، خرید، فرآیند مهمی است زیرا شامل تغییر 
مغازه هاست که این موضوع مهارت های اجتماعی 

و حرکتی کودك را ارتقا می دهد.
کتابخوانی و داستان گویی میزان خوشحالی باالیی 
را ناشی می ش��ود اما مطالعه یا تماشای تلویزیون 
به صورت تنها دارای اثر منفی بر رشد کودك است.

پروفسور آناند معتقد است در طول خرید، کودکان 
از تحریک بصری برخ��وردار می ش��وند، از منزل 
بیرون می آیند و در محیط جدیدی قرار می گیرد. 
آن ه��ا در میان دیگ��ر خانواده ها ق��رار می گیرند، 
جایی که مهارت های اجتماعی به میان می آیند و 
کودکان شانس فعالیت جسمی را در مراکز خرید 

پیدا می کنند.
محققان هم اکنون به دنبال آزمایش فرضیاتش��ان 
روی ک��ودکان ب��ا س��نین باالت��ر برای بررس��ی 
ای��ن موض��وع هس��تند ک��ه چ��ه فعالیت هایی 
 در می��ان گروه های س��نی ب��ر فرآیند رش��د اثر 

می گذارد.

فرزند نوپا را به بازار ببرید

نتای��ج مطالعه ص��ورت گرفته توس��ط محققان 
دانش��گاه کمبری��ج نش��ان می دهد، ب��ا ظهور 
کشاورزی و فناوری های نوین، میزان فعالیت بدنی 
اجداد کشاورزان اولیه به طور فراوانی کاهش یافت.

محققان با اسکن لیزری اس��کلت های باستانی 
کشف ش��ده در گورس��تان های اروپای مرکزی، 
میزان اس��تحکام و تراکم استخوان مردان وزنان 
را موردبررس��ی قراردادند.نتایج به دس��ت آمده 
نشان می دهد، پس از ظهور کشاورزی در اروپای 
مرکزی از حدود 5300 سال قبل از میالد، استخوان های افراد ساکن در اطراف مناطق 
حاصلخیز رودخانه دانوب به تدریج تضعیف شد.با ظهور کشاورزی و توسعه فناوری های 
جدید ازجمله دانش شخم زدن، از میزان تحرك و پویایی اجداد کشاورز انسان  به ویژه 
مردان به شدت کاسته شد که این مس��ئله منجر به ضعف استخوانی در سطحی مشابه 
وضعیت استخوانی جوانان امروزی شد.براین اساس، تنبلی و تن پروریدر میان انسان ها 

سابقه باستانی و قدمتی در حدود هفت هزارساله دارد.

این محصول ب��ر پای��ه نان��وذرات بیوارگانیک 
ساخته ش��ده اس��ت که کریس��تال های بسیار 
کوچک بین این ذرات امکان ش��ارژ س��ریع آن  
را فراه��م می کنند.اگرچ��ه تاکن��ون مدل های 
مفهومی انواع باتری ها باقابلیت ها و توانایی های 
مختلف عرضه ش��ده اس��ت، اما کارشناسان از 
س��اخت بات��ری جدیدی ب��رای دس��تگاه های 
الکترونیکی همراه خبر داده اند که از آن می توان 
به عنوان پرسرعت ترین باتری برای شارژ شدن 
یادکرد.این باتری مبتنی بر فناوری نانو ساخته ش��ده اس��ت و به گفت��ه محققان در 

شرایطی که ظرفیت آن کاماًل خالی باشد، در کمتر از 30 ثانیه شارژ می شود.
باتری جدید در شرکت StoreDot ساخته شده و مدل مفهومی آن برای نخستین بار 
 StoreDot معرفی شده است.باتری Think Next در کنفرانس مایکروسافت بانام
به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که تکمی��ل ظرفیت م��دل مفهوم��ی آن مخصوص 

گوشی های هوشمند از صفرتا 100 درصد در کمتر از 30 ثانیه انجام می شود.

حس حسادت در انس��ان طبیعی اس��ت اما این 
حس بدون ش��ک س��المت روان را مختل کرده 
 و با تأثی��ر منفی بر زندگی، ف��رد را از موفقیت باز

 می دارد.رغم تأثی��رات زیان بار ای��ن حس روی 
زندگی، کنترل و مهار آن می تواند سخت باشد اما 
الزم است برای پیشرفت در زندگی هرچه زودتر با 
این حس منفی مقابله کرده و از حسادت ورزیدن 
بپرهیزید تا راه خوش��بختی و موفقیت را به روی 

خود باز کنید.
شناسايی مسائل و شرايطی که موجب 

برانگیخته شدن حس حسادت می شوند
مث��اًل وقتی بهترین دوس��تتان وقت بس��یاری را 
برای گذراندن با دیگران صرف کند یا حس��ادت 
فرزندان زمانی که یکی از والدین وقت بیشتری را 
برای ناپدری یا نامادری آن ها اختصاص دهد و یا 
وقتی کودکی یکی از والدین خود را بیشتر دوست 
داش��ته باش��د. قدم اول برای مقابله با حس��ادت 

شناسایی این شرایط است.
اعتمادبه نفس خود را تقويت کنید  

حس��ادت معم��والً از احس��اس ناامن��ی و ارزش 
قائل نش��دن برای خود نش��أت می گیرد. ممکن 
اس��ت فرد این واهمه را داشته باش��د که از طرف 
دوس��تان و اف��راد خان��واده اش طرد ش��ود. الزم 
اس��ت فرد برای خود احترام قائل شود و همچون 

افراد با اعتمادبه نفس رفتار کن��د. چراکه افراد با 
اعتمادبه نفس می دانند درصورتی که طرد ش��وند 
به دلیل کوتاه بینی اطرافیانشان است و نباید خود 

را مقصر بدانند.
 از مقايس�ه خود با ديگ�ران خودداری 

کنید
مقایس��ه کردن خود با دیگران موجب بروز حس 
حسادت می ش��ود. به جای آن که بر نقایص خود 
تمرکز داش��ته باش��ید به نکات مثبت خود توجه 

کنید.
خالف آنچه افراد حسود انجام می دهند 

رفتار کنید
زمانی که حس حسادت بر ش��ما غلبه می کند به 
ش��یوه ای مخرب و از طریق متهم کردن دیگران 
واکنش نش��ان ندهید. به طور مثال اگر دوس��ت 
صمیمیتان بیش��تر وقت خود را با ف��رد دیگری 
می گذراند به او تماش��ای یک فیلم س��ینمایی یا 

رفتن به رستوران را پیشنهاد دهید.
حسی پارانويا و توهمی را که بخشی از   

حس حسادت است را شناسايی کنید
حس حسادت موجب می ش��ود تا به سناریوهای 
خیالی که در ذهنتان اس��ت واکنش نشان دهید. 
در حقیقت باید باور کنید فکرهای بدی که آن ها 
را تصویر می کنید هرگز اتفاق نمی افتند و اگر این 

تصورات محقق ش��دند این توانایی رادارید تا در 
مقابل آن ایستادگی کنید.

س�عی کنید به اطرافیان خود اطمینان 
داشته باشید

هرچند داشتن اطمینان کامل به افراد کار سختی 
است اما غیرممکن نیس��ت. اگر از افرادی هستید 
که به راحتی حس حس��ادت بر شما غلبه می کند 
به دلیل آن است که درگذش��ته اطمینان خود را 
ازدست داده اید و الزم است از فکر کردن به آنچه 

درگذشته اتفاق افتاده خودداری کنید.
از اطرافیانتان انتظارات معقوالنه داشته

 باشید
درصورتی که فرزند یا همس��رتان ب��رای بودن با 
شما زمان صرف نمی کند ممکن است نگرانی تان 
صحیح باش��د اما اگر آنان زمان زیادی را با ش��ما 
می گذارنند اما تصور می کنید ک��ه حد آن کافی 
نیست تقاضای ش��ما بیش ازحد است و باید آن را 

متعادل کنید.
 به ديگران نگاه خوش بینانه ای داشته

 باشید
حس حس��ادت رفتاری ترس محور است. فردی 
که دچار حسادت می شود نگرانی زیادی را صرف 
اموری می کند که هنوز اتفاق نیفتاده اند و ش��اید 

هم هیچ وقت رخ ندهند.

شارژ باتری در کمتر از ۳۰ ثانیه

حسادت  سالمت روان را بیمار می کند 

سابقه هفت هزارساله تنبلی در انسان!

آگهی مناقصه نوبت  دوم 

م الف 20508
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