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 در برخی خانه ها حتی سوراخ های برق نیز با چسب مسدود شده است
 اما این نکته مهم الزم است به اطالع مردم برسانیم که در خانه حتما باید هوا ورود و خروج داشته باشد

سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران در آئین افتتاحیه هفدهمین نمایش��گاه تخصصی-صادراتی فرش 
دستباف اصفهان با اشاره حال نامناسب فرش ایرانی اظهار داشت: حال فرش ایرانی این روزها با توجه 
به نام و شهرتی که دارد وضعیت چشمگیری ندارد.حمید کارگر کاهش صادرات فرش را بزرگ ترین 
مشکل این هنر  صنعت دانست و افزود:در س��ال های گذشته به صورت میانگین ساالنه 500 میلیون 
دالر از صادرات فرش ارز وارد کش��ور می شده اس��ت و این در حالی اس��ت که در پایان سال گذشته 
صادرات فرش ایران 314 میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه عوامل خارجی و داخلی 
صنعت فرش ایران را طی سال های گذشته تحت تاثیر قرار داده است، افزود: تحریم های اتفاق افتاده 
در خصوص فرش ایران تنها مربوط به دولت نب��وده بلکه زنان و مردان فعال در این عرصه را نیز تحت 

تاثیر قرار داده است.
کارگر رکود اقتص��ادی در بازارهای اروپایی، انقالب های عربی، اش��باع بازاره��ای مختلف، ناتوانی و 

کم توانی بافندگان ایرانی در برآوردن سالیق بازارهای دیگر کشورها را از جمله دالیل افت بازار فرش 
ایران دانس��ت و ادامه داد: عوامل غیرمس��تقیم تحریم ها، افزایش نرخ فرش دس��تباف، اجرای طرح 

هدفمندی یارانه ها نیز در این راستا تاثیرات زیادی داشته است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت بازار جهانی فرش ایران طی 7 ماه گذشته بیان داشت: با توجه به آخرین 
آمار ارایه شده از سوی گمرک کشور در سال جاری 3هزار و 100 تن فرش به ارزش 166 میلیون دالر 
به بازارهای جهانی صادر شده است.وی افزود: در این راستا صادرات فرش ایران در 7 ماهه امسال 14 

درصد رشد ارزی و 16 درصد رشد وزنی داشته است.
سرپرست مرکز ملی فرش ایران ارزان فروشی و کاهش قیمت به بهانه رقابت با بازارهای پاکستان و هند 
را از معضالت فعلی بازار فرش دستباف ایران دانست و افزود: ارزان فروشی و همچنین کاهش نرخ مواد 

اولیه چاره بهبود شرایط فرش دستباف نیست چرا که با کم شدن هزینه ها کیفیت...

 افزایش قیمت نان 
به بهانه های مختلف

گفته می شود براساس مصوبه س��تاد تنظیم بازار قیمت 
نان از آذرماه حداق��ل بی��ش از 10 و حداکثر 30 درصد 
افزایش می یابد با این حال هنوز دولت از جزئیات افزایش 
نرخ نان اعالم نظر رس��می نکرده اما برخی نانوایان بدون 

هیچ دستوری گرانی نان را کلید زدند.
اگر چه دول��ت در ماه ه��ای ابتدایی س��ال جاری اجرای 
فاز دوم قانون هدفمن��دی یارانه ها را ب��ا افزایش قیمت 
حامل های انرژی کلید زد اما اکنون بیش از 5 ماه از اجرای 
این فاز می گذرد و هنوز تصمیم نگرفت��ه که فاز دوم این 
قانون را ب��رای اصالح قیمت گن��دم، آرد و نان به صورت 

رسمی کلید بزند. اما به نظر می رسد با مصوبه ستاد...
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شرکت داروسازی باریج اس��انس کاشان برند حامی 
ورزشکاران وسالمت جامعه، اخیرا باتوجه به رسالتی 
که برعهده گرفته،باشگاه فرهنگی ورزشی خود را برآن 
داشته تا با استفاده ازتجارب کارشناسان ومتخصصین 
ورزش درجهت سالمت قشر جوان جامعه و جلوگیری 
 از بیم��اری وهمچنین پیش��گیری اعتی��اد جوانان ،

گام های اساسی ومثبتی را برداردوباتشکیل تیم های 
مختلف ورزش��ی وحضور فعال ومستمر درمسابقات 
استانی وکش��وری، بس��تری برای ایجاد شوروشوق 
دربی��ن م��ردم دوس��تدارورزش ب��ه وی��ژه  جوانان 
باانگیزه،زمینه مناسبی رابرای ترویج ورزش وتوسعه 

شادابی ونشاط بیشتر فراهم آورد .
 ش��رکت باریج اس��انس که ب��ا تفکر واندیش��ه های

 ملی گ��را می کوش��د برای تامی��ن م��واد اولیه مورد 
نیازخ��ود ازگیاهان بومی کش��ورمان به��ره برداری 
کند ت��ا از خ��روج ب��ی روی��ه ارز ازکش��ورممانعت 
 ب��ه عم��ل آی��د وهمچنی��ن درص��دد اس��ت ت��ا 
اش��تغال زای��ی را دربی��ن اقش��ار مختلف ب��ه ویژه 
کش��اورزان عزیز منطقه ایجاد نماید، الزم دانس��ته 
درباش��گاه فرهنگی ورزش��ی خود نیز ب��ه پیروی از 
این سیاس��تگذاری، نیروهای پرتوان وتالشگر بومی، 

خصوصا ج��وان های منطق��ه ودیار خود کاش��ان را 
به خدمت گرفت��ه وبه کار گم��ارد تا مفی��د به حال 
 مردمان این منطقه از س��رزمین کهن ایران اسالمی

 باشد.لذا برای تحقق این اهداف آرمانی الزم دانسته 
برای مدت فقط یک سال از حضور تیم والیبال مردان 
درلیگ برتر کش��ور چش��م پوش��ی نماید تا فرصتی 
برای بازس��ازی مطلوب و سروس��امان بخشیدن به  
زیرساخت های باشگاه رافراهم آورد ومبلغ هنگفتی 
که صرف یک تیم سوپر لیگی می شد را در راه اهداف 
زیربنایی،استعدادیابی وبکارگیری نیروهای جوان و 
بازیکنان تازه نفس وپرانگیزه رده های مختلف سنی 
در آکادمی ورزش والیبال و کالس های آموزشی دیگر 
رشته های ورزشی در 2بخش خانم ها وآقایان صرف 
کندکه ب��ه صالحدید اعضای هی��ات مدیره در راس 
دستورکارباش��گاه قرارداده شده اس��ت که بی گمان 
درس��ال های آتی با عضویت آنها درتی��م های ملی ، 
هم مسئوالن باشگاه وهم شما هواداران عزیزاحساس 
غروروش��ادمانی نمایند، به ویژه کارکنان زحمتکش 
باشگاه که توانس��ته اند به رسالت خطیرشان درقبال 
نس��ل جوان وآینده س��ازعمل نموده و گامی  مثبت 
 واساسی درراس��تای حمایت از تیم های ملی کشور

  بردارن��د. البته ب��ه خاطر داش��ته باش��ید،به همان
 گونه ای که درس��ال های گذش��ته نیزبا اعزام تنی 
چند ازجوانان شایس��ته وبازیکنان خ��وش تکنیک 
 ودارای فیزی��ک بدن��ی خوب،مانن��د امی��ر غفوربه

 تیم های مختلف ملی س��هم بس��زایی درتش��کیل 
تیم های قدرتمن��د کش��ورعزیزمان ایران داش��ته  
وباش��گاه با ن��گاه عمیق ب��ه افق روش��ن پیش روی 
ورزش کاشان امیدواراس��ت درآینده نیز بتواندامیر 
 غفورهای بیشتری راتقدیم جامعه ورزش کشورمان

 کند.
با تعاریفی که ازاهداف وخط مش��ی باش��گاه درسال 
جاری وآینده پیش روی شما عزیزان هوادار وحامی 
ورزش باریج اسانس ترسیم شد،باشگاه با آراءاکثریت 
قریب به اتفاق اعضای هی��ات مدیره ومدیریت عامل 
تصمیم به کناره گیری تیم مردان ازلیگ برتر» برای 
یک سال « گرفت تا هدف های زیربنایی وسازندگی 
را دنبال کند که بی گمان اولویت وضرورت بیشتری 
نس��بت به حضور یک تیم درلیگ برتر رادارند،ضمن 
 اینکه ب��ه اط��الع ه��واداران عزی��زی ک��ه درطول

 سال های گذشته همواره از تیم والیبال باریج اسانس 
 حمایت کرده وبا تعصب قابل تحسینی با تشویق های

 بی امانش��ان زمینه دلگرمی هرچه بیشتر بازیکنان 
تیم را فراهم آورده ا ند می رس��اند، درس��ال جاری به 
یاری پروردگار توانا وقادرمتعال تی��م والیبال بانوان 
متشکل از بازیکنان زبده وسرشناس والیبال کشور با 
کادری مجرب و با دانش در رقابت های لیگ دس��ته 
اول کشور شرکت داده شده اس��ت که با برخورداری 
از حمایت مالی ش��رکت باریج اس��انس درطول یک 
س��ال گذش��ته زیر نظر مربیان کار آزموده وتحصیل 
کرده ای که نس��بت ب��ه این باش��گاه تعصب خاصی 
دارند به تمرینات حرف��ه ای پرداخته اند تا جایگاهی 
درخور ش��ان ونام پ��رآوازه باریج اس��انس در رقابت 
 های لیگ دسته اول بانوان کش��وررا به دست آورند. 
الزم به ذکر اس��ت ک��ه تیم م��ردان زیرچتر حمایت 

مالی یکی از ش��رکت های اقماری که اولین شرکت 
تاسیس یافته مرحوم مغفورمهندس حسین حجازی 
بنیانگذارفقید ش��رکت باریج اس��انس قرارگرفته که 
امسال با نام گلکاران قدم به میدان بازی های دسته دو 
کشور نهاده است که نیاز به حمایت همه جانبه شما 
هواداران عزیز دارد، مضافا به اینکه تیم والیبال بانوان 
نیز با نام باریج اسانس در لیگ دسته اول کشور حضور 
خواهد یافت تا نام مرحوم مهندس حس��ین حجازی 
دراذهان عمومی به ویژه مردم قدرشناس کاشان زنده 

وجاودان باقی بماند.      

 
 باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس کاشان

بیانیه  باشگاه فرهنگی ورزشی  باریج اسانس کاشان خطاب به هوارداران

باریج اسانس برند حامی ورزشکاران 
وسالمت جامعه

اهداف باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس
اهدافی که از اهم متون اساسنامه باشگاه باریج اسانس مورد نظراست، هدف هایی هستند برگرفته ازرسالت سازمانی باشگاه

اهداف پیشنهادی:
 کلیه هدف های اساسی، کلیدی وخردوکالن باشگاه، برمبنای رسالت، یعنی فلسفه وجودی وارزش های اصولی مدنظر قرار

می گیرند ومسیر اجرایی راطی می کنند، رس��التی متاثر از ارزش های معنوی واصولی وهدف های غایی شرکت داروسازی 
باریج اسانس که عبارتند از:

1 � ایجاد فضاهای ورزشی،احداث سالن چند منظوره ورزشی، کتابخانه ومراکز فرهنگی واجتماعی.
2 � تاسیس آکادمی ورزش برای رده های سنی مختلف به ویژه برای خردساالن،نونهاالن نوجوانان وجوانان دختر وپسر.

3 � جذب حمایت های معنوی س��ازمان ها ونهادهای دولتی وبخش های خصوصی و مردمی در راس��تای ترویج فرهنگ در 

ورزش.
4 � برگزاری همایش های فرهنگی ورزشی درطول سال ونشر کتاب های سود مند ورزشی .

5 � تحقیق وپژوهش وبررسی اطالعات روزبه منظور شناس��ایی ضرورت ها وچگونگی ایجاد شرایط وامکانات مناسب والزم 
درجهت بسط وگسترش وتوسعه امور فرهنگی ورزشی )منطبق با رسالت باشگاه( برای ورزشکاران وعالقه مندان به ورزش 

ومسایل فرهنگی برای سایر اقشار مردم.
 6 � توج��ه به کارهای زی��ر بنای��ی وتقویت پایه وبنیان رش��ته های ورزش��ی باش��گاه ازطریق ج��ذب نوجوان��ان وجوانان 

مستعد.
7 � جذب ورزشکاران طرازاول  وباتجربه به منظور استفاده از تجارب آنان برای باال بردن سطح توانمندی ها وقابلیت های دیگر 

ورزشکاران نوپای جوان ونوجوان.

رسالت سازمانی شرکت وسیاستگذاری کلی باشگاه



يادداشت

 ابالغ قانون استفاده متوازن از 
امکانات کشور 

رییس جمهور، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای 
ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته را برای اجرا، ابالغ کرد.

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور با هدف استفاده 
متوازن از امکانات کشور وتوزیع عادالنه ورفع تبعیض وارتقای 
سطح مناطق کمتر توس��عه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، 
قانون اس��تفاده متوازن از امکانات کش��ور برای ارتقاء سطح 

مناطق کمتر توسعه یافته را برای اجرا ابالغ کرد.
این قانون در جلسه 1393/7/30 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رس��یده و درتاریخ 1393/8/11 مورد تایید شورای 
نگهبان قرارگرفته و رییس جمهوری در راستای اجرای اصل 
123 قانون اساس��ی در تاریخ 1393/9/1 آن را برای اجرا به 
معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری ابالغ 

کرده است.
این قانون در قالب طرح دو فوریتی اص��الح ماده 180 قانون 
برنامه پنجم توسعه وافزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه 
یافته از دو درصد به چهاردرصد منابع عمومی دولت به مجلس 

تقدیم شده بود.

نجفي با مجوز رهبر انقالب همچنان 
سرپرست وزارت علوم باقي ماند

     رییس جمه��ور ب��ا دریاف��ت مج��وز رهبر معظ��م انقالب 
 اس��المی حکم سرپرس��تی نجفی در وزارت عل��وم را تمدید

 کرد.
رییس جمهور با دریافت مجوزی از مقام معظم رهبری، برای 
ادامه سرپرستی سرپرست فعلی وزارت علوم، تا تعیین تکلیف 

نهایی این وزارتخانه مهلت گرفت.
29 مردادم��اه رضا فرجی دانا وزیر س��ابق عل��وم، تحقیقات 
وفناوری با رای نمایندگان مجلس استیضاح و برکنار شد که به 
دنبال آن محمدعلی نجفی با حکم روحانی به عنوان سرپرست 
وزارت علوم معرفی شد و از آنجا که حکم سرپرستی نجفی 29 
آبان ماه به پایان رسید، رییس جمهور از رهبری معظم انقالب 
تقاضای مجوز جهت تمدید مهلت سرپرستی نجفی را کرد که 
دوره سرپرس��تی نجفی با حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای تا 
زمان تعیین تکلیف این وزارتخانه تمدید شد.براس��اس اصل 
13۵ قانون اساسی، مهلت اداره یک وزارت خانه با سرپرست 

سه ماه است.
الزم به ذکر اس��ت رییس جمهور 28 آبان ماه و یک روز قبل 
از پایان یافتن مهل��ت قانونی سرپرس��تی محمدعلی نجفی 
بر وزارت علوم، محم��د فرهادی وزیر اس��بق آموزش عالی و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای دریافت رای اعتماد 
به مجلس معرفی کرد که قرار اس��ت جلس��ه رای اعتماد به 

فرهادی در چهارشنبه پنجم آذرماه برگزار شود.

ريیس جمهور به شعار تدبیر و اعتدال 
مشورت را هم اضافه کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بهتر است 
رییس جمهور به ش��عار تدبیر و اعتدال، مشورت را هم اضافه 
کند و در معرفی وزیران با اف��رادی که می توانند به وی کمک 

برسانند، مشورت کند.
 عطاءاهلل س��لطانی عض��و کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به معرفی محمد فرهادی از 
طرف دولت به مجلس به عنوان وزیر علوم گفت: در گذش��ته 
صحبت هایی در مجلس پیرامون معرفی آقای فرهادی برای 
تصدی وزارت علوم مطرح بود. در آن زمان به نظر می رس��ید 
نمایندگان مجلس نگرش و نظر مثبتی در رابطه با وی دارند.

س��لطانی ادام��ه داد: من ی��ک ش��ناخت نس��بی در رابطه 
ب��ا وزی��ر پیش��نهادی دارم و بای��د بررس��ی های خ��ود 
را در م��ورد وی آغ��از کن��م. ان ش��اءاهلل اگ��ر صالحی��ت 
 داش��ته باش��د نماین��دگان مجل��س ب��ه وی رای خواهن��د

 داد.
این نماینده مجلس در رابطه با ع��دم رای اعتماد مجلس به 
دانش آش��تیانی گفت: مجلس پس از بررس��ی سوابق علمی، 
سیاسی و عمکرد دانش آش��تیانی به این نتیجه رسید که وی 
نمی تواند به عن��وان وزیر علوم این وزارتخان��ه را پیش ببرد و 

موفق کند.
س��لطانی تصریح ک��رد: اینکه ریی��س جمهور ف��رد دیگری 
را ب��رای وزارت عل��وم معرف��ی ک��رد کار بس��یار عقالنی و 
درس��تی بود. البته بهتر اس��ت رییس جمهور به شعار تدبیر 
و اعتدال، مش��ورت را هم اضاف��ه کند و در معرف��ی وزیران 
 با اف��رادی که می توانن��د به وی کمک برس��انند، مش��ورت

 کند.

ثبت کلمه ای به نام ظريف در 
فهرست واژگان رسانه های جهان

 میان ه��زاران دیپلم��ات دنیا که ت��الش می کنن��د، قواعد 
دیپلماسی را رعایت کنند، کمتر کسانی هستند که هر از گاهی 
از خط بیرون زده و واژه ای به فهرست واژگان اضافه می کنند.

محمد جواد ظریف اگر تاکنون  نامش در میان خط ش��کنان 
ثبت نشده باشد، امروز نامش ثبت شد .

 وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان، در پاس��خ به س��وال یکی از 
جوان ترین خبرنگاران ایرانی حاض��ر در برابر هتل کوبورک  
 وی��ن ک��ه از او وضعیت مذاک��رات جویا ش��ده  ب��ود، گفت : 

ان شاء اهلل خوب می شود.
خبرنگاران که انتظار این اظهارنظر  را نداشتند، به سرعت فیلم 
و صوت متن را مخابره کردند : البته خبرنگاران ایرانی آنهایی 
 که ایرانی بودند و برای رس��انه های خارج��ی کار می کردند، 
می دانستند ترجمه اش را چه بنویسند، ولی خارجی ها اوضاع 

دیگری  داشتند.
کلمه » ان ش��اء اهلل « بارها در خیمه سفید خبرنگاران دهان 
به دهان گش��ت، خبرنگاران خارجی از ا یران��ی ها » هجی« 
 این کلمه را م��ی پرس��یدند و م��ی خواس��تند، معنایش را 

بدانند.
امروز واژه » ان شاء اهلل : در فهرست واژگان رسانه های دنیا به 

نام ظریف ثبت شد.

امام جمعه اصفهان گفت: با وجود پیشرفت های خوبی که در 
مصلی شاهد هستیم، تکمیل این پروژه نیازمند همت خیران 
بوده و باید در راستای اتمام این پروژه از خیران کمک گرفت. 
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد در حاشیه بازدید از پروژه 
مصالی اصفهان ضمن قدردانی از متولیان س��اخت این پروژه 
بزرگ اظهار کرد: با وجود کمبود بودجه تاکنون اقدامات خوبی 

در مصلی صورت پذیرفته است.
وی افزود: بسیاری از نواقص طرح برطرف شده و مکان هایی که 

برای مصلی مناسب نبوده، مناسب سازی شده است.

امام جمعه اصفهان با بیان این مطلب که خی��ران باید به داد 
مصلی برس��ند، بیان کرد: بودجه های دولتی پاسخگوی اتمام 
مصلی نبوده و یکی از دالیل طوالنی ش��دن ای��ن پروژه عدم 
همکاری و مش��ارکت خیران و مردم در س��اخت مصلی بوده 
است.وی دلیل دیگر طوالنی شدن ساخت مصلی را کامل بودن 
آن دانست و تصریح کرد: این مکان می تواند بهترین جا برای 

بازدید گردشگران باشد.
طباطبایی ن��ژاد خاطر نش��ان ک��رد: اگ��ر م��ردم بازدیدی از 
مصالهای دیگر استان ها حتی تهران داشته باشند، تفاوت قابل 

مالحظه ای را شاهد هستند که این کامل بودن و توجه به همه 
ابعاد سبب شده، اجرای طرح طوالنی شود.

وی گفت: امیدوار هستم با مش��ارکت مردم و خیران مصالیی 
در خور ش��أن مردم اصفهان ساخته ش��ده و هر چه زودتر به 

بهره برداری برسد.
تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی بودجه سنواتی 

کشور با مشارکت خیرين
نماین��دگان مجلس به دس��تگاه ه��ای اجرایی اج��ازه دادند 
که برای تکمیل پ��روژه های نیم��ه تمام دولت��ی مندرج در 
 قوانی��ن بودج��ه س��نواتی از مش��ارکت خیری��ن اس��تفاده

کنند.
در جلسه علنی  دیروز مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی 
طرح الحاق موادی ب��ه قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت به منظور دائمی کردن احکام بودجه ای، نمایندگان در 
بررسی ماده ای از این طرح به دس��تگاههای اجرایی موضوع 
 ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی

 غیر دولتی اجازه دادند که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج 
در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب ش��ورای برنامه ریزی و 
توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد 
معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئی��س جمهور به 
تصویب هیات وزیران می رسد با استفاده از مشارکت خیرین 
تکمیل کنند.این ماده با 141 رای مواف��ق، 2 رای مخالف و 6 
رای ممتنع از 213 نماین��ده حاضر در صحن علنی مجلس به 

تصویب رسید.

امام جمعه گلپایگان گفت: هنر ما این بوده که با نداش��تن ها 
بسازیم و کارهای بزرگ انجام دهیم نه اینکه به خاطر کمبود 
اعتب��ارات کار مردم را به تاخی��ر بیندازیم و ارب��اب رجوع را 
آزرده کنیم ک��ه مایوس کردن مردم در این ش��رایط گناهی 
نابخش��ودنی است.حجت االسالم و المس��لمین محمدرضا 
اسماعیلی در جلسه شورای اداری شهرس��تان که در سالن 
اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: امروز کشور 
ما در تحریم ق��رار دارد و از طرفی همه دس��تگاه ها با کمبود 
اعتبارات مواجه هس��تند.وی افزود: مق��ام معظم رهبری با 
پیش بینی چنین روزهایی مس��ئله مدیریت جه��ادی را از 

مس��ئوالن خواس��تند و قبل از آن نیز اقتصاد مقاومتی را به 
عنوان برنامه ریزی اقتصادی کشور مطرح کردند، اما متاسفانه 
دیده می شود که در بسیاری دستگاه ها همه چشم به اعتبارات 
دوخته ان��د و در انتظار وصول اعتبارات دس��ت روی دس��ت 
گذاشته اند.امام جمعه گلپایگان گفت: امروز باید ببینیم که 
چقدر در راه تحقق منویات مقام معظم رهبری تالش کرده 
و برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی چه 
کارهایی انجام داده ایم، چراکه این امور با گفتن تنها درست 
نمی شود.وی همچنین با ابراز گالیه از برخی مسئوالن استان 
بیان کرد: متاس��فانه اختی��ار برخی کارها و خدم��ات را که 

دستگاه های ما می توانند با دغدغه و هزینه کمتر انجام دهند 
استان در اختیار شهرس��تان قرار نداده و هیچ اعتباری برای 
نیروهای توانمند شهرستان قائل نشده که مسئوالن نهادهای 
مرتبط شهرس��تان باید برای دریافت این حق در راس��تای 
خدمت رسانی مطلوب به مردم تالش کنند.وی گفت: یکی از 
  MRI خیران شهرستان با صرف هزینه ای میلیاردی دستگاه
برای شهرس��تان خریداری کرده اما برخی مسئوالن استانی 
بیمه کردن این دستگاه را به تاخیر انداخته و حتی معتقدند 
که دس��تگاه تا زمانی که بیمه ش��ود باید خاموش بماند، در 

صورتی که این گره ساختن ها تنها خیران را دلسرد می کند.

تالش غربی  ها برای ارائه چهره  غیرانسانی از ايران!
 رس��انه های غربی با اغ��راق در بی��ان کاس��تی ها در کنار نش��ر اکاذیب درب��اره ایران، 
 تالش می کنن��د، چه��ره ای خش��ن و غیرانس��انی از ایران ب��ه مخاطبان خود نش��ان 

دهند.
 شبکه روسی راش��ا تودی در گزارش��ی به تحلیل نحوه انتش��ار اخبار مربوط به ایران در 
رسانه های غربی پرداخت و نمونه هایی از تحریف ها، جعل ها و دروغ های رسانه های غربی 

علیه ایران را برشمرد. 
راشاتودی معتقد است رس��انه های غربی با اغراق در بیان کاستی ها در کنار نشر اکاذیب 
 درباره ایران، تالش دارند چهره ای خش��ن و غیرانس��انی ازایران به مخاطبان خود نشان

 دهند. 
به نوشته راشا تودی، این نوع اطالع رسانی رسانه های گس��ترده و یکپارچه غربی درباره 
 ایران، به تدری��ج بر نگاه مخاطبان این رس��انه ها نس��بت ب��ه ایران، اثر منفی گذاش��ته 
است. رسانه های غربی آن قدر دروغ ها علیه ایران را تکرار کرده اند که مخاطبانشان آن ها 

را به عنوان حقیقت، باور دارند.
راشاتودی پشت پرده تمامی جنجال ها علیه ایران در رس��انه های غربی را جنگ طلبان 
 آمریکای��ی معرفی و ب��ه نمونه های��ی از اس��تفاده این گروه  از رس��انه ها برای پیش��برد

سیاس��ت خارج��ی آمری��کا اش��اره ک��رد ک��ه نمون��ه آش��کار آن اخب��اری اس��ت 
ک��ه در روزه��ای اخی��ر رس��انه های انگلیس��ی و آمریکای��ی مبن��ی ب��ر برنام��ه 
نُ��ه بن��دی ای��ران ب��رای ناب��ودی رژی��م صهیونیس��تی منتش��ر کردن��د و آن را 
 در چارچ��وب همان سیاس��ت اش��اعه اخبار دروغ ب��رای اثرگ��ذاری بر اف��کار عمومی 

خواند.

آماده ارسال سالح به عراق هستیم
     رییس ستاد کل نیروهای مس��لح با بیان اینکه ایران برای کمک به گروه های مقاومت 
مردمی در عراق از هیچ تالش��ی فروگذاری نمی کند، گفت: ما آمادگی داریم در صورت 
درخواست دولت عراق و از طریق قانونی سالح و دیگر تجهیزات را نیز به این کشور ارسال 
کنیم.سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی در جش��نواره مالک اشتر بسیج با 
بیان اینکه بسیجی یعنی امام علی)ع( اظهار داش��ت: از جمله شاخصه های بسیجی این 
است که مقابل تیرهای سهمگین دشمنان که به سوی رهبر نشانه رفته اند، سینه خود را 
سپر می کند. وی با بیان اینکه مؤمن، کسی اس��ت که با جان و مال خود در راه خدا جهاد 
می کند، افزود: بدون تفکر بسیجی پیشرفتی حاصل نمی شود؛ پس تفکر بسیجی یعنی 
استحکام ساخت داخلی قدرت. رییس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: همه مولفه های 
 قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران ناشی از تفکر اسالم ناب محمدی و تفکر بسیجی

 است. 
وي تصریح کرد: ایران برای کمک به گروه های مقاومت مردمی در عراق از هیچ تالش��ی 
فروگذاری نمی کند، زیرا امنیت ما با عراق یکی است. به همین خاطر نمی توانیم درخواستی 
که از ما مبنی بر کمک برای مقابله با گروه های تکفیری داعش می شود را نادیده بگیریم. 

سرلشکر فیروزآبادي افزود: براین اس��اس افرادی با تجربه و کاردان و بعضی فرماندهان 
شجاع کش��ورمان برای کار مستش��اری به مردم عراق و فرماندهان گروه های مقاومتی 
مردمی در این کش��ور حضور دارند. رییس ستاد کل نیروهای مس��لح ادامه داد: البته در 
کارهای انسان دوستانه مانند قراردادی که بین شهرداری تهران و استاندار کربال منعقد 
ش��د، عمل می کنیم و از طریق دولت مرکزی هر کمکی که بتوانیم در بخش کردنشین 

کشور انجام می دهیم. 

امام جمعه اصفهان خواستار شد

امام جمعه گلپايگان عنوان کرد 

مسئوالن به خاطر کمبود اعتبارات کار مردم را به تاخیر نیندازند

لزوم مشارکت خیران اصفهانی برای تکمیل پروژه مصلی 
 يک کارشناس مسائل خاورمیانه 

مطرح کرد

مهاجرت معکوس 
صهیونیست ها منجر به نابودی 

اسرائیل خواهد شد
یک کارشناس مس��ائل خاورمیانه گفت: مهاجرت 
صهیونیست ها به فلس��طین ظاهرا به خاطر کسب 
آرام��ش، آس��ایش، رش��د اقتصادی و ش��کوفایی 
س��رمایه ای بود که در نهایت به اس��تقرار طوالنی 
مدت آنه��ا انجامید ام��ا اکنون آنها متوجه ش��ده 
 اند که این آرام��ش با این بهانه ه��ا محقق نخواهد

 شد.
حسین ش��یخ االس��الم در برنامه رادیو گفتگو در 
مورد مقاوم��ت فلس��طینی ها و تفاوت ه��ای این 
مقاومت ب��ا دو انتفاضه قبل،  گف��ت: حرکت مردم 
فلس��طین یک خیزش بزرگ و مردمی اس��ت که 
به انتفاض��ه نزدیک ش��ده  و به ج��ز مقاومتی که 
متأس��فانه حکومت خودگردان در مقابل انتفاضه 
انجام میدهد بقیه ش��رایط از جمله خواست ملت 
فلس��طین و آمادگی مردمی به خصوص در کرانه 
 باخت��ری و قدس ش��ریف ب��رای انتفاض��ه فراهم

 است. 
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه اینکه همه ش��هرک 
نش��ین ها مس��لح هس��تند و اجازه حمل اسلحه 
را دارن��د اما فلس��طینی ه��ا حتی اجازه داش��تن 
س��الح س��رد را هم ندارند و در این ش��رایط مردم 
آمادگ��ی دارند ب��ا دس��ت های خال��ی در مقابل 
ای��ن هم��ه جنای��ت و خش��ونت و واکنش ه��ای 
 غیرقاب��ل کنت��رل صهیونیس��ت ها مقاوم��ت

 کنند.  
 ش��یخ االس��الم تصریح کرد:  اگر صهیونیست ها 
شهرک نشین ها را کنترل نکنند و دستوراتی مبنی 
بر اجازه ارسال سالح به شهرک نشین ها، استقرار 
گردان های خاص در اطراف قدس و تخریب منازل 
فلس��طینی های مب��ارز و همچنین دس��تور ادامه 
ش��هرک س��ازی ها را کنترل نکنند، فلسطینی ها 
 را تحری��ک ک��رده ت��ا انتفاض��ه س��وم را انج��ام

 دهند. 
وی وضعیت امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی را 
ضعیف خواند و گفت: نظریه پردازی که در این مورد 
وجود داشت این بود که صهیونیست ها و عرب ها و 
مسلمان ها بتوانند در یک کشور با هم زندگی کنند 
و اکنون متوجه می ش��ویم که این کار اصال شدنی 
نیست ؛ ممکن اس��ت که صهیونیست  ها در کاخ ها 
با بعضی شاهنش��اهیان عرب گف��ت و گو کنند اما 
این اقدام از کاخ ها فراتر نمی رود و همزیستی آنها با 
ملت فلسطین در سرزمین های مقدس فلسطینی 
شدنی نیست و این نظریه پردازی شکست خورده و 
در نتیجه آن،  نظریه تشکیل دو دولت هم شکست 

خورده است. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل خاورمیان��ه در رابطه با 
مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی، افزود: 
مهاج��رت صهیونیس��ت ها به فلس��طین ظاهرا به 
خاطر کس��ب آرامش، آس��ایش، رش��د اقتصادی 
و ش��کوفایی س��رمایه ای ب��ود ک��ه در نهای��ت به 
اس��تقرار طوالنی مدت آنها انجامید اما اکنون آنها 
متوجه ش��ده اند که ای��ن آرامش با ای��ن بهانه ها 
محقق نخواهد ش��د و در نتیجه به تدریج در حال 
مهاجرت از این س��رزمین ها هستند و همین روند 
باعث نابودی صهیونیس��ت ها می ش��ود  زیرا دیگر 
سکنه ای برای رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند تا 
 بخواهند به ارتش اس��رائیل بپیوندند و از آنها دفاع 

کنند. 
شیخ االس��الم در مورد نقش تح��والت منطقه ای 
ب��ر ش��رایط فلس��طین، تصری��ح ک��رد: درگی��ر 
ک��ردن مس��لمان ها ب��ا یکدیگ��ر از طرح ه��ای 
 صهیونیس��تی بوده اس��ت و تا وقتی کش��ورهای
  اس��المی بی��ن خودش��ان درگی��ری باش��د

 نمی توانن��د ب��ه قضی��ه فلس��طین ب��ه ص��ورت 
مانن��د  فلس��طینی ها  و  بپردازن��د  ج��دی 
درگی��ری غ��زه مس��ئولیت کل مس��لمین را 
 ب��رای دف��اع از مقدس��ات اس��الم متقب��ل

 می شوند.

يک همبرگر به ازای هر رای!
 دول��ت بحرین ب��ه افرادی ک��ه برای ش��رکت در 
انتخابات پای صن��دوق رای بروند همبرگر رایگان 

می دهد. 
ای��ن خب��ر درحال��ی منتش��ر ش��ده ک��ه منابع 
رس��انه ای در بحری��ن از مش��ارکت پایی��ن مردم 
 در انتخاب��ات پارلمان��ی در ای��ن کش��ور خب��ر

 دادند.
انتخاب��ات مجل��س و ش��هرداری ه��ای بحری��ن 
درحالی برگزار ش��د که مخالفان حکومت بحرین، 
با ت��دارک هم��ه پرس��ی در روز جمع��ه بیش از 
 پیش زمین��ه تحریم فراگی��ر انتخاب��ات را فراهم 

کردند.
 دبی��رکل جمعیت »الوف��اق« بحری��ن اعالم کرد 
که بی��ش از 80 درصد از ش��رکت کنن��دگان در 
انتخاب��ات پارلمانی از کارکنان دس��تگاه امنیتی و 
یا بخش های دولتی هس��تند و درصد مش��ارکت 
 حقیق��ی در ای��ن انتخاب��ات کمت��ر از 30 درصد

 است.

اخبار کوتاه

2
هالکت 12 تروريست داعش در شمال غرب کرکوک  

یک منبع امنیتی در استان کرکوک عراق اعالم کرد دردرگیری های مسلحانه در شمال غرب این استان 
12تن از ترویست های داعش کشته و سه نیروی پیشمرگه زخمی شدند .منبع امنیتی گفت درگیری های 
شدید میان عناصر داعش و پیشمرگه کردستان در روستای خرابه الروت در حومه شهر الدبس در شمال 

غرب کرکوک رخ داد .
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رئیس سازمان بس��یج دانشجویان اس��تان اصفهان گفت: 
دانشجویان بسیجی اصفهان همزمان با ایام اربعین حسینی از 

سوی این سازمان به کربالی معلی اعزام می شوند.
محمد رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات 
با اشاره به بیانات امام خمینی)ره( درباره بسیج دانشجویان 
اظهار کرد: فعالیت های بسیج دانشجویی در 4 محور بصیرتی، 
معرفتی، علمی و خدمت رسانی س��ازماندهی شده که مقام 
معظم رهبری اولویت های آن را بصیرت، معنویت، مهارت و 
معرفت اعالم کرده اند.وی بیان کرد: انتظار مقام معظم رهبری 
از بسیج دانشجویی، داش��تن معنویت، مهارت و معرفت در 
راستای تربیت بوده و ایش��ان در 12 جلسه ای که به صورت 
خصوصی با دانشجویان بس��یجی دیدار کردند داشتند، این 
پیام ها را ابالغ کردند؛ رهبری تأکید داشتند که فعالیت های 
دانشجویان بسیجی در راستای این 4 اصل باشد تا بتوانند در 

بین دانشجویان دیگر اثر تربیتی داشته باشند.
رییس سازمان بسیج دانشجویان استان اصفهان تصریح کرد: 
تربیت هم تراز با انقالب اسالمی، نقش آفرینی و حضور موثر 
در حل چالش های نظام 2 راهبرد مهم��ی بوده که رهبری 
برای دانشجویان بسیجی ترسیم کردند و در 4 محور بصیرت، 

معنویت، مهارت و معرفت اجرا کنند.
وی با اشاره به فعالیت های بسیج دانشجویی افزود: ما حدود 

13 برنامه و جشنواره علمی برای دانشجویان بسیجی در نظر 
گرفتیم هم چنین طرح آیه های تمدن را برای زیر پوشش قرار 
دادن دانشجویان نخبه برگزار می کنیم؛ حدود 6 پژوهشکده 
در دانشگاه های مختلف اس��تان حضور دارند که به مباحث 
علمی می پردازند در کنار این مس��ائل برنامه های معرفتی 
متعددی از جمله طرح حلقه های صالحین را برای دانشجویان 
اجرا می کنیم.رضایی خاطرنشان کرد: 2 برنامه مهم با محور 
مبانی اندیشه اس��المی و مبانی انقالب اسالمی برنامه ریزی 
شده، تا در ۵ دوره طرح والیت اجرا ش��ود؛ نکته قابل توجه 
دیگر بحث اردو های جهادی بوده که بس��یج دانش��جویان 
در آن پیش��تاز و فعال بوده و از همین رو هر سال رشد قابل 
توجهی دارد.وی گفت: در برنامه ش��کوه هجرت که منظور 
تجلیل از زحمت کش��ان عرصه جهادگری برگزار می شد، از 
۵00 دانشجویی که در قالب 80 گروه جهادی که به مناطق 
محروم استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و سیستان و 
بلوچستان اعزام شده بودند و به بازسازی و ترمیم ساختمان ها 
و فعالیت های جهادی دیگر پرداختند، تقدیر شد؛ امسال از 
اس��تان اصفهان حدود 3 هزار دانشجوی بسیجی به مناطق 
محروم اعزام شده اند.رییس سازمان بسیج دانشجویان استان 
اصفهان بیان ک��رد: از برنامه هایی که در هفته بس��یج قصد 
اجرای آن را داریم می  توان به برنامه های بصیرتی، کرسی های 

آزاداندیشی، مناظره های سیاس��ی و دوره های نخبه پروری 
اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تمام این برنامه ها در راستای تحقق راهبرد 
بسیج دانشجویی بوده که گامی برای ساختن تمدن اسالمی 
بر می دارد؛ شعار بسیج دانشجویی در هفته بسیج، بسیجی، 
طالیه دار فرهنگی و جهادگر اقتصادی بوده که ما در راستای 
آن برنامه ه��ای وی��ژه ای داریم.رضای��ی خاطرنش��ان کرد: 
امسال برای اربعین در نظر داریم همانند سال های گذشته 
تعدادی از دانش��جویان را به کربال معلی اعزام کنیم؛ حدود 
3 یادواره ش��هدا نیز برنامه ریزی ش��ده تا مص��ادف با هفته 
 بسیج در س��طح استان توس��ط بسیج دانش��جویی برگزار

 شود.
وی افزود: مقرر شده بیش از 2۵0 برنامه در این هفته برگزار 
شود که امیدوارم ۵0 هزار بسیجی داشنجویی که این استان 

حضور دارند بتوانند از آن استفاده کنند.

همزمان با ايام اربعین حسینی:

اعزام دانشجويان بسیجی به کربال معلی 



يادداشت
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سرمایه های اجتماعی استان اصفهان پیمایش شد
 طرح پیمایش سرمایه های اجتماعی همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان انجام شد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان گفت: این طرح از سوی معاونت 
اجتماعی وزارت کشور و توسط مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی اجرا شد. 
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رییس دانش��گاه آزاد اس��امی با بیان اینک��ه به دنبال 
کنکاش در گذش��ته نیس��تم، گف��ت: دانش��گاه آزاد را 
با یک  ه��زار و ۳۰۰ میلی��ارد تومان کس��ری بودجه و 
 ۳ ه��زار و ۷۵۰ میلی��ارد توم��ان بده��ی تحوی��ل

 گرفتم.
وی تصریح ک��رد: با سیاس��ت هایی که انجام ش��د این 
روند)واحدهای زیان ده و بدهی ها( در بسیاری از موارد 

نه تنها متوقف ش��ده بلکه واحدهای زیان ده به سودآور 
تبدیل شده است، گناهش را نمی توان به مدیران قبلی 
نسبت داد زیرا کاهش جمعیت دانشجویی و خالی شدن 
ظرفیت ها از یک میلیون به ۵۰۰ هزار دانش��جو و وجود 
 رقبای زیاد دانش��گاهی، از عوامل ایجاد این مش��کات

 بود.
میرزاده با اشاره به تاثیر تورم در شهریه های دانشجویی، 
گفت: حتی با وجود این احتماالت، تا مهر ۹۴ هیچ مبلغی 
به شهریه فعلی دانش��گاه های آزاد اضافه نخواهد شد و 
امیدواریم ب��ا برنامه هایی که انجام می دهیم، دانش��گاه 

با وابستگی کمتری به شهریه، بتواند خود را اداره کند.
رییس دانش��گاه آزاد اس��امی با بیان اینکه دانش��گاه 
نباید فقط متکی به شهریه باش��د و باید به دنبال ارزش 
افزوده و کارآفرینی برود، افزود: بخش��ی از کس��ری ها 
ب��ا افزایش تحصی��ات تکمیلی تامین ش��ده اس��ت و 
 بخش��ی دیگر نیز با مدیری��ت خوب، ب��ه زودی جبران

 می شود.

رییس اتحادیه هتلداران استان اصفهان گفت: ۷۵ درصد 
هتل های اس��تان در طرح ملی فرآیند استانداردسازی 
قرار دارد.مهدی نریمانی اظهار ک��رد: این طرح از امروز 
در اصفهان آغ��از ش��د و امیدواریم تا پایان س��ال همه 
مراکز اقامتی استان استانداردس��ازی شوند. وی اظهار 
کرد: پی��ش از ای��ن نیز برخ��ی از هتل ه��ای اصفهان، 
استانداردسازی ش��ده اما به دلیل شمار زیاد گرشگران 

خارجی در اصفهان در ماه های گذش��ته، ادامه اجرای 
طرح استانداردسازی هتل های استان به ماه آذر موکول 
ش��د. رییس اتحادیه هتل��داران اس��تان اصفهان دلیل 
تعویق اجرای طرح استانداردسازی هتل های این استان 
را کاهش تعداد گردشگران اصفهان در فصل سرد سال 
بیان و تصریح کرد: گردشگری اس��تان اصفهان فصلی 
است و شمار گردشگرانی که به این استان سفر می کنند 

در فصل سرما کاهش می یاید. 
وی افزود: این زمان بهتری��ن فرصت برای مراکز اقامتی 
و هتلداران اس��ت تا تجهی��زات خود را بازس��ازی و به 

استانداردهای مورد نیاز دست یابند. 
نریمانی در ادامه به اظهارات برخی افراد غیر مسئول در 
صنعت گردش��گری پیرامون لغو تورهای گردشگری به 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: این اظهارات از سوی افراد 
غیر مس��ئول بیان شده و بهتر اس��ت افرادی که در این 
صنعت تخصص ندارند از اظهار نظر پیرامون این صنعت 

خودداری کنند. 

     مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان به مناس��بت هفته 
اطاع رس��انی ایدز همایش��ی تحت عن��وان “مراقبت و 
مدیریت بالینی بیماری ایدز” را در دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار می کند.
به گزارش ایمنا دکتر مش��کاتی کارش��ناس برنامه ایدز 
مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: مرکز بهداشت 
اس��تان اصفهان با همکاری مرکز بهداشت شماره ۲، به 
مناس��بت روز جهانی ایدز)HIV( و هفته اطاع رسانی 
ایدز، آذرماه سال جاری، طی دو برنامه، اقدام به برگزاری 
همایش هایی تحت عنوان »مراقب��ت و مدیریت بالینی 
 بیماری ای��دز« در دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان

 می کند.
وی عنوان کرد: با توجه به شعار روز جهانی ایدز »درمان 
HIV همه گیری را کنترل می کند، پیش��گیری کنید، 
درمان کنی��د، زندگی کنید« مرکز بهداش��ت اس��تان 
تصمیم به برگزاری برنامه آموزش��ی علمی در خصوص 
اقدامات تشخیصی، درمانی و پیش��گیری بیماری ایدز 
برای همکاران پزشک که مواجه با این بیماری هستند 

کرده است.
مس��ئول برگ��زاری ای��ن همایش ه��ا ادام��ه داد: این 
همایش ها که در روزهای پنج شنبه ۱۳ آذرماه در مرکز 
همایش های علمی دانش��گاه و چهارش��نبه ۱۹ آذرماه 
در تاالر دکتر علی ش��ریعتی دانش��گاه برگ��زار خواهد 
ش��د، دارای امتیاز بازآموزی برای گروه هدف پزشکان، 
 دندانپزش��کان، کارشناسان بهداش��ت و ماماها خواهد

 بود.
دکتر مش��کاتی خاطرنش��ان کرد: در ای��ن همایش ها 
متخصصی��ن بیماری ه��ای عفون��ی و گرمس��یری 
در خص��وص تازه های مرب��وط به درمان و پیش��گیری 
ای��ن بیم��اری و نی��ز راه ه��ای پیش��گیری از انتق��ال 
بیماری ای��دز از مادر به ن��وزاد ک��ه از مهمترین اهداف 
 این همایش می باش��د ب��ه ارائ��ه س��خنرانی خواهند 

پرداخت.

پیام »رضا رويگری در واکنش به شايعه خبر مرگش
رضا رویگری نس��بت به شایعه خبر مرگ خود که در ش��بکه های اجتماعی و 

فضایی اینترنت منتشر شده است واکنش نشان داد.
سیاوش قاس��می بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت: ما در حال حاضر در منزل 
وی هستیم، این شایعه خاطر رضا رویگری و خانواده اش را بسیار مکدر کرده 
است. وی در ادامه افزود: رضا رویگری با انتشار شایعه خبر مرگ خود در فضای 
اینترنتی و شبکه های اجتماعی یک پیام برای مردم و شایعه سازان دارد. قاسمی 
در ادامه گفت: پیغام رویگری این اس��ت »حال که با مرگ هنرمندان جوان و 
محبوب کشورمان، مرتضی پاشایی و مجید بهرامی مردم در شرایطی قرار دارند 
که اینگونه خبرها موجب ناراحتی و آزردگی آنها می شود، درست نیست که این 

شایعات بی اساس و دروغ در جامعه منتشرشود و مردم و خانواده رویگری را پریشان کند«. وی اظهار داشت: این خبر موجب ناراحتی 
شدید همسر رویگری شده است و وی درخواست دارد خواهشا این شایعات را منتشر نکنید. 

لوکیشن تازه برنامه » زنده رود« کنار رودخانه 
     چند سالی می شود که اصفهانی های اهل تلویزیون صبح های جمعه که می شود 
شبکه استانی را انتخاب می کنند و تا ظهر پای تلویزیون می مانند تا ببینند زنده 
رود این هفته میزبان چه کسی است و قرار است کدامیک از هنرمندان از دریچه 
این برنامه با مردم ح��رف بزند.مدیران ای��ن برنامه به جز تغیی��ر مجری همواره 
سعی کرده اند با تغییر لوکیش��ن و بخش های دیگر هم از یکدستی و یکنواختی 
آن جلوگیری کنند و جری��ان تازگی را در آن حفظ نماین��د. زماني این برنامه در 
خود صداوسیماي مرکز اصفهان روي آنتن مي رفت، زماني در خانه هاي قدیمي 
و بازسازي شده اصفهان و گاهي هم از پشت بام هاي اطراف سي و سه پل با نماي 
زاینده رود میزبان هنرمندان و میهمانانش بود. باز شدن آب زاینده رود اما جریان 
 زنده رود را هم پر طراوت کرده است و باعث شده دست اندرکاران این برنامه حاشیه رودخانه را به عنوان لوکیشن تازه برنامه انتخاب کنند و

 زنده رود تازه را با شور و حال و حضور چند برابر مردم و در کنار جریان روان و زندگی بخش رودخانه ضبط نمایند. 

مرکز بهداشت استان اصفهان:

 بررسی روش های جديد پیشگیری
 از بیماری ايدز  

هتل های استان نوسازی می شودشهريه دانشگاه  آزاد  تا مهر ۹۴  افزايش نمی يابد

www.zayanderoud.com

ماجرای لیست محرمانه 
 کاالهای آسیب رسان

 به سالمت
معاون وزیر بهداش��ت و رئیس س��ازمان غذا و دارو به 
جزئیات جدیدی از لیس��ت محرمانه کاالهای آسیب 
رسان به سامت، اش��اره کرد و گفت: این لیست، یک 
جهت گیری تغذیه ای اس��ت.دکتر رس��ول دیناروند 
اظهارداش��ت: کاالهای آس��یب رس��ان از نگاه وزارت 
بهداش��ت، کاالهایی نیس��تند که ممنوعیت مصرف 
داشته باشند بلکه وزارت بهداشت به این قبیل کاالها، 
نگاه تغذیه ای دارد. یعنی، کاالیی که در مصرف آن نباید 
افراط شود.وی در توضیح بیش��تر این مطلب افزود: به 
عنوان مثال، کله پاچه آسیب رس��ان به سامت است 
اما، این به معنای آن نیست که خوردن کله پاچه از فردا 
ممنوع می شود.دیناروند از تشکیل کارگروهی در وزارت 
بهداشت برای پیگیری کاالهای آسیب رسان به سامت 
خبر داد و گفت: تمام کاالهایی که مصرف بیش از حد 
آنها برای یک زندگی سالم مضر است، در این کارگروه 
احصاء شده اند.معاون وزیر بهداشت ادامه داد: کاالهایی 
که شوری و چربی بیش از حد دارند و کاالهایی که اسید 
چرب ترانس و شکر بیش از حد دارند، کاالهای آسیب 
رسان به سامت هس��تند.دیناروند تاکید کرد: نمونه 
دیگری که می توان تاکید کرد، نوشابه است که مصرف 
بیش از حد آن برای س��امت فرد مضر است اما دلیل 
نمی ش��ود که خوردن آن ممنوع باشد.رئیس سازمان 
غذا و دارو با عنوان این مطلب که لیست کاالهای آسیب 
رسان به سامت مربوط به برند و تولید کننده خاصی 
نیست، بلکه نوع کاالست، اظهارداش��ت: خیارشور از 
نظر ما آسیب رسان به س��امت است. این لیست، یک 
جهت گیری تغذیه ای است.وی در ارتباط با اظهارات 
وزیر بهداشت که عنوان داش��ته ۲۰ قلم کاالی آسیب 
رسان به سامت در این لیس��ت قرار دارد، تاکید کرد: 
منظور وزیر، ۲۰ نوع برند و یا کارخانه نیست. بلکه ۲۰ 
نوع کاالیی است که هر روز مصرف می کنیم.دیناروند 
در پاسخ به این سئوال که پفک و چیپس هم می تواند 
شامل این لیست باش��د، گفت: بله! ولی به برند کاری 
نداریم. ما می گوییم غات حجیم شده از دید ما برای 
س��امت مضر هس��تند و معتقدیم که در مصرف آنها 
نباید افراط شود.رئیس س��ازمان غذا و دارو در ارتباط 
با وضعیت لیست ارائه شده از کاالهای آسیب رسان به 
سامت، اظهارداشت: این لیست را به کارگروهی داده 
ایم که آنچه باید جمع بندی شود، این است که هزینه 

ارزش افزوده این کاالها باالتر برود. 

 

غفور راس��تین در نشس��ت خبری 
اوراژنس و آتش نش��انی با عنوان » 
مرگ خاموش«  با اشاره به اولویت 
های مهم در نجات فرد مسموم با مونوکسیدکربن اظهار 
داش��ت: نخس��تین کار در راس��تای نجات فرد مس��موم 
با Co خارج کردن وی از محیط آلوده با این گاز به هوای 
آزاد و س��پس باز کردن یقه پیراهن، کمربند و لباس های 

تنگ وی است.
وی افزود: مرحله بعدی در صورت امکان اکیس��ژن دهی 
به فرد مس��موم، بازنگه داش��تن راه های هوایی و تماس 
با اورژانس ۱۱۵ اس��ت.رییس مرکز فوریت های پزشکی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه برای بیمار بیهوش باید از 
اکسیژن ۱۰۰ درصد استفاده شود، ابراز داشت: اگر بیمار 
دچار قطع تنفسی شده باشد احیای قلبی الزامی است اما 
این نکته الزم به ذکر  است که کمک کنننده خودش باید 

در معرض گاز مونوکسید کربن نباشد.
وی ادامه داد:  استاندارد زمان رسیدن اورژانس بر بالین 
مصدومان این است که در بیش از 8۰ درصد ماموریت ها، 
اورژانس مطابق با استاندارد کمتر از 8 دقیقه به بالین بیمار 
برسد اما در ایران به دلیل ساخت و سازهای شهری برای 
 امدادرسانی و عدم فرهنگ س��ازی مناسب برای حرکت

 

ماش��ین ها در الین صحی��ح و راه دادن ب��ه اورژانس این 
استاندارد در 68 درصد موارد محقق شده است.

راستین با اشاره به اینکه بیشتر مرگ و میرهای مربوط به 
مسمویت مونوکسیدکربن در مواردی است که با کدهای 
ما فاصله زیادی دارند، ابراز داشت: به ازای هر ۵۰ هزار نفر 
اولیه ما یک کد مستقر داریم که مطابق استاندارد جهانی 
است اما الزم است در هر پایگاه شهری دو کد مستقر باشد 
که هنوز این مسئله به دلیل مش��کات مالی،تحریم ها و 
کمبود آمبوالنس محقق نشده اس��ت و در صورت تحقق 
به استاندارد 8 دقیقه خواهیم رسید.وی  با اشاره به اینکه 
در مرحله بعد به ازای هر 6۰ هزار نفر یک پایگاه ش��هری 
اورژانس وجود دارد، گفت: در جاده ها به ازای هر کیلومتر 
یک کد باید وجود داشته باشد و استاندارد زمان رسیدن 

نیز ۱۵ دقیقه پس از اطاع است.
رییس مرکز فوریت های پزشکی اس��تان اصفهان تاکید 
ک��رد: در مناطقی ب��ا فاصله ه��ای طوالنی و ک��م تردد و 
ماموریت های کم اس��تقرار بالگرد به صرفه تر اس��ت که 
پیگیر این موضوع هس��تیم.وی افزود: مرک��ز فرماندهی 
عملیات اورژان��س )EOC( که به ش��کل ت��ام االختیار 
نماینده رس��می وزارت بهداش��ت و درمان است که با در 
اختیار داشتن ۱۵۰ کد و ۵6 بیمارستان خصوصی، دولتی 

و خیریه می تواند درموارد امدادخواهی بیش از یک نفر در 
حوادث گازگرفتگی نیز کمک کننده باشد.

راستین با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد امدادخواهان 
توجیه نیس��تند، بیان داش��ت: در ش��رایط خاص به طور 
معمول افراد عادی دس��ت و پای خود را گ��م می کنند و 
آدرس صحیح به اورژانس نمی دهند که این موضوع یکی 
از مهم ترین مشکات امدادگران در دیر رسیدن به محل 

حادثه در کنار ترافیک شهری است.
وی  ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد تلفن های اورژانس بی 
جا است که شامل مزاحمت های تلفنی و یا اشتباه گرفتن 

دیگر شماره های سه رقمی با تلفن اورژانس است .
در ادامه این نشس��ت مهرداد بزرگ��زاد مدیرعامل آتش 
نشانی اصفهان نیز با اش��اره به تلفن های بی جا به آتش 
نش��انی اظهار داشت: ممکن اس��ت در زمان تماس یکی 
از این تلفن ها فردی واقعا به کمک نیاز داش��ته باش��د و 
این مس��ئله امدادرس��انی به موقع را دچار مش��کل کند.
 وی افزود: البته ب��ا حرکت های حقوق��ی در این زمینه و

 رسانه ای ش��دن این موضوع، تماس های کذب اکنون به 
حداقل رسیده ست.

مدیرعامل آتش نش��انی اصفهان تاکید کرد: برای اولین 
بار در کش��ور اورژانش وآتش نش��انی با هم ادغام شده و 
 اورژانس در ایس��تگاه های آتش نش��انی نیز مستقر شده

 است.
وی در ادامه آمار باالی م��رگ خاموش در اصفهان را زیاد 
عنوان کرد و خواس��تار اطاع رسانی بیش��تر رسانه ها در 

این زمینه شد.
 بزرگزاد ابراز دشت: مواردی داشتیم که در خانه ها حتی 
سوراخ های برق نیز با چسب مسدود ش��ده است اما این 
نکته مهم الزم اس��ت به اطاع مردم برسانیم که در خانه 
حتما باید هوا ورود و خروج داش��ته باشد.وی تاکید کرد: 
در سال ۹۰، ۳۰ مورد خبر گازگرفتگی، ۴6 نجات یافته و 
۳ فوتی، در سال ۹۱، ۲۷ مورد خبر، ۴۲ نجات یافته و ۱۳ 
فوتی، در سال ۹۲ تعداد ۴۲ خبر گازگرفتگی، ۷۳ نجات 
 و ۱۳ م��ورد فوتی و در س��ال ۹۳ تاکنون 6 م��ورد اعام،

 ۳ مورد نجات یافته و دو مورد فوتی داشتیم.
مدیرعامل آتش نشانی اصفهان  تاکید داشت: قرار است 
در اقدامی جدید برای کاهش گازگرفتگی دودکش های 
ساختمان های نوس��از در سه سطح توس��ط مهندسین 
ناظر، تاسیس��ات س��اختمان از نظر ایس��تایی هم محور 
ب��ودن، قط��ر دودک��ش و تهوی��ه دود ارزیابی ش��د و در 
صورت تایید و امض��ا پروانه پایان کار به س��اختمان داده 
می ش��ود. در ادامه بیان داشت: س��ازمان آتش نشانی به 
دلیل مهار حریق نفت س��پاهان  به عنوان ۱۰ س��ازمان 
 برتر دنیا  از می��ان ۷۰۰ مورد مهار حریق انتخاب ش��ده 

است.

زمستان و ماجرای ادامه دارگاز گرفتگی

به کارگیری زبده ترين کارآگاهان برای 
شناسايی عامالن حادثه اسیدپاشی

استاندار اصفهان گفت: مجموعه ای از زبده ترین کارآگاهان برای 
شناسایی عامان حادثه اسیدپاشی مشغول فعالیت هستند.

رس��ول زرگرپور با حضور در بیمارستان چش��م پزشکی فارابی 
تهران از سهیا جورکش تنها مصدوم بستری حوادث اسیدپاشی 
در حضور پدر و مادر وی عیادت کرد و در جریان روند درمان وی 
قرار گرفت.وی، روند درمانی مصدوم حادثه دیده را از تیم درمانی 
جویا ش��د و با بیان اینکه حتی یک لحظه هم از پیگیری حادثه 
اسیدپاشی غفلت نکرده ایم، بر ضرورت تداوم اقدامات درمانی تا 

بهبود کامل حادثه دیده تأکید کرد.
استاندار اصفهان با ابراز تأس��ف از این عمل غیرانسانی، شنیع و 
غیرقابل قبول، عنوان کرد: خوش��بختانه در حال حاضر ضریب 
امنیتی شهر باال رفته  و این حادثه در اصفهان تکرار نخواهد شد.

وی با اشاره به دیدار سردار احمدی مقدم فرمانده انتظامی کشور 
با وی و برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن کشوری و استانی، 
یادآور ش��د: مجموعه ای از زبده ترین کارآگاهان برای شناسایی 

عامان این حادثه مشغول فعالیت هستند.

 فرهنگ آپارتمان نشینی بايد
 آموزش داده شود

علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان با بیان اینکه 
زندگی امروز در شهر ها به س��وی آپارتمان نشینی رفته است، اظهار کرد: 

شهر اصفهان نیز همانند شهر های دیگر از این موضوع مستثنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه آموزش فرهنگ آپارتمان نش��ینی یکی از مهم ترین 
مواردی است که مغفول واقع شده و باید مورد توجه قرار بگیرد، اضافه کرد: 
فرهنگ آپارتمان نشینی و رعایت اخاق در آپارتمان ها باید آموزش داده 
شود.عضو شورای اسامی شهر اصفهان با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
افرادی که در آپارتمان های بزرگ زندگی می کنند، با مشکات بسیاری 
مواجه هستند، تصریح کرد: این مشکات سبب شده است که در برخی از 

موارد درگیری هایی بین ساکنان آپارتمان ها ایجاد شود.

لیوان های يکبار مصرف شفاف 
سرطان زاست

مدیر کل آزمایش��گاه های مرجع کنترل غ��ذا و دارو گفت: مصرف 
لیوان های یکبار مصرف ش��فاف برای نوش��یدنی های گرم در دراز 
مدت سرطان زاست.دکتر حسین رستگار در مورد مصرف ظروف 
یکبار مصرف اظهار داشت:ظروف یکبار مصرفی که به صورت شفاف 
می باشد و در مراسمات عمومی و عزاداری ها برای نوشیدنی های داغ 
استفاده می شود در دراز مدت به دلیل مواد مضری که دارند در مقابل 
آب جوش، چای، شیر داغ و ... مواد پلیمری از خود آزاد می کنند و 
باعث بیماری های صعب العاج و سرطان می شود.وی گفت:استفاده 
از ظروف یکبار مصرف باید با دقت باشد یعنی از ظروف یکبار مصرف 
صاف و ش��فاف برای مواد غذایی و آشامیدنی س��رد استفاده شود.

رستگار در ادامه خاطر نشان کرد: ظروف یکبار مصرف کاغذی و فوم 
برای مواد غذایی و آشامیدنی مناسب است.وی افزود: مواد غذایی که 
در رستوران ها استفاده می ش��ود نیز باید در فوم ها باشد و به هیچ 
وجه ظروف یکبار مصرف را داخل مایکروفر یا مایکروویو برای گرم 
کردن غذا استفاده نشود.مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا 
و داروی سازمان غذا و دارو در پایان اظهار داشت:مردم به هیچ وجه 
نوشیدنی های داغ را در ظروف شفاف استفاده و مصرف نکنند و به 

جای آن از لیوان های شیشه ای و کاغذی استفاده شود.

 کارت معافیت ۲۴ بازيکن فوتبال
 باطل شد 

     جانشین معاون منابع انساني ستاد کل نیروهاي مسلح اسامي ۲۴ 
بازیکني که کارت معافیت آنها باطل شده است را اعام کرد.بر اساس 
اعام س��ردار موسي کمالي اس��امي این بازیکن به ش��رح زیر است: 
سروش رفیعی، سروش س��عیدی، س��جاد حیدری، سجاد عباسی، 
ساسان شیرمردی، محمد کوتی، مهدی زبیدی، احمد عبداهلل زاده، 
احمد حسن زاده، مهدی کریمیان، حسین خسروی، شجاع خلیل زاده، 
سیدمحمد حسینی، حمید طاهری فرد، حامد نورمحمدی، حمیدرضا 
کانتری، احمد بوعذار، شهاب قنبری، محمود شریفی، امین هاشمی، 
فرزاد جعفری، حامد منصور ابادی، رضا جباری و مصطفی س��یفی.

گفتني است رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا پیش از این از اعام 
فهرست جدیدي از بازیکنان داراي کارت معافیت مشکل دار خبر داده 

بود که فهرست این بازیکنان اعام شد.

هشتاد و نهمین نشست شهرداران 
کالنشهرها در اصفهان برگزار می شود

     مدیر دبیرخانه نشست شهرداران کانشهرهای کشور از برگزاری هشتاد 
و نهمین نشست شهرداران کانشهرها در اصفهان خبر داد.

سیدعلی میرنجاتی اظهار داشت: اصفهان برای برگزاری هشتاد و نهمین 
نشست مشترک شهرداران کانشهرها و روسای شوراهای اسامی شهر 
اعام آمادگی نموده و در حال حاضر هماهنگی های الزم در این رابطه با 
کانشهرها در حال انجام است.وی اذعان داشت: هشتاد و نهمین نشست 
مشترک شهرداران کانشهرها و روسای ش��وراهای اسامی شهر در روز 

دوشنبه ۱۷ آذرماه به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.

ويژه نامه »شجره طیبه« منتشر شد
پرتال فرهنگی اطاع رسانی راس�خون به مناسبت هفته بسیج اق�دام به 
ت�هیه  ویژه نام�ه ای با عن�وان » شجره طیبه« نموده است .این مجموعه 
شامل مقاالتی با عناوین فرهنگ ایثار و ویژگی های بسیجیان و منتظران 
مهدی موعود، بسیج از منظر امام عاشقان ، ویژگی های تفکر بسیجی ، بسیج 
از منظر آفتاب ، بسیج در کام شهیدان ، هفته بسیج تمام شدنی نیست 
، نقش بسیجیان در تداوم انقاب اس��امی و فایل های صوت و تصویری 
و سخنرانی پیرامون بس��یجیان انقاب اسامی اس��ت.در این ویژه نامه 
قسمت هایی همچون مقاله، چندرسانه ای، پرسش و پاسخ، تصاویر، کارت 
پستال، پیامک و احادیث است.عاقمندان می توانند مجموعه ویژه  نامه 
»ش��جره طیبه«۰  را از  پرتال فرهنگی اطاع رس��انی راسخون به نشانی 

www.rasekhoon.net   دریافت کنند.

مرگ خاموش در کمین بی احتیاط ها

س: شهرام مرندی
]عک

گروه 
جامعه



يادداشت

 نیسان آبی مقصراضافه مصرف
4 میلیون لیتر بنزين

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: با ساماندهی 
کارت های س��وخت وانت بارهایی که فعالیت عمومی ندارند، 
 روزانه ح��دود 4 میلی��ون لیتر در مص��رف بنزی��ن یارانه ای 

صرفه جویی می شود.
 علیرضا فیض بخش در خصوص ساماندهی کارت های سوخت 
وانت بارها، اظهار داشت: طبق برنامه قرار است، کارت سوخت 
وانت بارهایی که در چرخه حمل ب��ار عمومی فعالیت ندارند، 
بازنگری می شود.رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، 
افزود: با ساماندهی کارت های سوخت این وانت بارها، روزانه 
حدود 4 میلیون لیتر در مصرف بنزین یارانه ای صرفه جویی 
می ش��ود.فیض بخش ادام��ه داد: برخی وان��ت بارها فعالیت 
عمومی ندارند، بنابراین دلیلی ندارد که س��همیه خودروهای 
عمومی برای آنها در نظر گرفته شود.رئیس ستاد مدیریت حمل 
و نقل و سوخت با بیان اینکه تاکنون 6 میلیون کارت سوخت 
باطل شده و یا در میزان سهمیه آنها بازنگری شده است، افزود: 
از طریق ساماندهی کارت های سوخت مصرف بنزین یارانه ای 

روزانه حدود 7 میلیون و 300 هزار لیتر کاهش یافته است.

هر11 فرصت شغلی
يک مورد از گردشگری است

نائب رییس کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی اصفهان 
گف��ت: ویژگ��ی مه��م گردش��گری ضری��ب ب��االی جذب 
اش��تغال اس��ت به گونه ای ک��ه مطابق آم��ار جهان��ی از هر 
11 فرصت ش��غلی ی��ک مورد با گردش��گری مرتبط اس��ت.
 عل��ی کرباس��ی زاده، در نشس��ت خب��ری همای��ش معرفی

 فرصت های س��رمایه گذاری در صنعت گردش��گری استان 
اصفهان اظهار داشت: کمیسیون گردش��گری اتاق بازرگانی 
 اصفهان در قالب چهار کمیته فعالیت ه��ای اجرایی را دنبال

 می کند که ش��امل کمیس��یون های طرح و برنامه، توس��عه 
 س��رمایه گذاری و زیر س��اخت، کمیته روابط عمومی و امور 
بین الملل و فرهن��گ و آموزش اس��ت که هرک��دام وظایف 
مختلفی را برعهده دارند.نائب رییس کمیس��یون گردشگری 
ات��اق بازرگان��ی اصفهان ب��ا اش��اره به اینک��ه مطاب��ق آمار 
جهان��ی از هر 11 فرصت ش��غلی ی��ک مورد به گردش��گری 
ارتب��اط دارد تاکید ک��رد: در بخ��ش های صنع��ت، معدن و 
بخش های دیگر می توان از ماش��ین و ربات و ماش��ین آالت 
برای توس��عه ظرفیت و بهره وری اس��تفاده کرد که اش��تغال 
را نیز به ش��کلی تح��ت تاثیر قرار م��ی دهد اما تنها بخش��ی 
 که اش��تغال آن به انس��ان ها بس��تگی تام دارد گردش��گری

 است.

بومی سازی اقالم خريد خارج
فوالد مبارکه

مدی��ر دفت��ر فن��ی نگه��داری و تعمی��رات ف��والد مبارکه 
اصفه��ان گفت: در س��ال ج��اری 850 قل��م از اق��ام خرید 
خارج ش��رکت فوالد مبارکه بومی س��ازی و 12 هزار مدرک 
فنی، تهیه و تکمیل خواهد ش��د.محمد رجای��ی اظهار کرد: 
در س��اختار بومی س��ازی ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان 
که ب��ا رویکرد س��اخت و تأمی��ن حداکثری اقام م��ورد نیاز 
از داخل کش��ور با در نظ��ر گرفتن کیفیت مطل��وب و قیمت 
رقابتی ش��کل گرفته، تهی��ه و تکمیل مدرک فن��ی برای 12 
ه��زار متریال ک��د و بومی س��ازی 850 قل��م از اق��ام خرید 
 خارج این ش��رکت در س��ال 93 در دس��تور کار ق��رار گرفته

 است.وی افزود: با توجه به اقداماتی که تاکنون در این زمینه 
انجام شده، تعداد 477 قطعه برای نخستین بار در داخل کشور 

ساخت یا تأمین شده است.

 ريشه گرانی ها در بازار
 نبودحمايت از تولیداست

عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب ومناب��ع طبیعی مجلس 
ب��ا ی��ادآوری اینکه از نظ��ر تولید گوجه فرنگ��ی در داخل 
و تامی��ن نیاز کش��ور کمبود و مش��کلی نداری��م، گفت: به 
علت اینک��ه از کش��اورز و محصوالت تولیدی کش��اورزان 
 حمایت نمی ش��ود محصوالت آنها روی زمی��ن مانده و از 

بین می رود. 
 س��ید راضی نوری در خص��وص علت افزایش ش��دید قیمت

 گوجه فرنگ��ی با تاکید ب��ر اینکه از نظر تولی��د گوجه فرنگی 
کمبود و مشکلی نداریم وکش��اورزان می توانند نیاز داخل را 
تامین کنند، گفت: به علت نبود نظارت و حمایت از کشاورزان 
محصوالت کش��اورزی روی زمین می ماند و فاس��د ش��ده و 
از بین م��ی رود.نماین��ده مردم ش��وش در مجلس ش��ورای 
 اس��امی افزود: به علت مناس��ب نبودن نرخ خرید تضمینی 
گوجه فرنگی تولیدی کش��اورزان و یا دیگ��ر محصوالت مثل  
سیب زمینی و پیازدر منطقه شمال خوزستان این محصوالت 
 روی زمین م��ی ماند و کش��اورز ق��درت مالی ب��رای تامین

  هزینه های حمل و نقل محصول و ارسال آن به مناطق دیگر را 
ندارد.

سد گلپايگان به بهره برداری می رسد
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسامی گفت: سد 
گلپایگان تا چند وقت دیگر به بهره برداری می رسد و امور آب 
شهرس��تان باید هرچه س��ریع تر حق آبه های مردم شهرهای 
گلپایگان،گوگد و گلشهر را مستندسازی کرده و تحویل دهد.

وی افزود: حفظ حق آبه های مردم بسیار اهمیت دارد و تامین 
امنیت شغلی مردم در زمینه کش��اورزی به اندازه آبرسانی به 
11 شهر مهم است و نباید در این پروژه مداخله ای در حق آبه 
قدیمی مردم شهرس��تان صورت گیرد و تصمیم شورای عالی 
آب باید بر همین اساس باشد.سید محمدحسین میرمحمدی 
درباره عملکرد دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم تاکنون 
با تدبیر و امیدآفرینی عمل ک��رده و با وجود نواقصی در برخی 
موارد روند رو به رشدی داش��ته به ویژه در بخش کشاورزی، 
 خرید گندم و بخش بهداش��ت و درمان عملکرد خوبی داشته

 است.

مديرکل دفتر نمايندگی های سازمان 
توسعه تجارت ايران:

 رايزنان بازرگانی دور 
میز ويژه اصفهان  می آيند

مدیرکل دفتر نمایندگی های س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ای��ران از ایج��اد می��ز وی��ژه رایزن��ان 
بازرگان��ی خب��ر داد و گف��ت: تولید کنن��دگان 
و صادرکنن��دگان می توانن��د از طری��ق این میز 
ب��ا رایزن��ان بازرگان��ی مراک��ز و نمایندگی های 
 ای��ران در خ��ارج کش��ور ارتب��اط برق��رار 

کنند.
 رضا عباس قلی اظهار کرد: دولت یازدهم با تقویت 
دیپلماس��ی اقتصادی خواس��تار توس��عه روابط 
اقتصادی با سایر کشورها بوده و فعاالن اقتصادی 

می توانند از این فرصت  نهایت استفاده را ببرند.
وی از احی��ای جوای��ز صادراتی از مح��ل درآمد 
یارانه ها خبر داد و افزود: ب��ه زودی آئین نامه های 
اجرای این سیاس��ت ب��ه تصویب هیئ��ت دولت 

می رسد.
مدیرکل دفتر نمایندگی های س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران با اشاره به مصوبه دولت در دهه 70 
مبنی بر افزایش رایزنان بازرگانی نمایندگی های 
خارجی جمهوری اس��امی به 30 نفر بیان کرد: 
متاسفانه در 20 سال گذشته این مصوبه اجرایی 
 نش��ده و در دول��ت یازدهم ای��ن مهم ب��ه موقع

 پیوست.
وی با اش��اره به تاثیر رایزن��ان بازرگانی ترکیه در 
عراق تصریح کرد: با تاش آن��ان صادرات ترکیه 
به ع��راق از مرز  4 میلی��ارد دالر ب��ه 12 میلیارد 
دالر در س��ال گذش��ته رس��ید.عباس قلی گفت: 
رایزن��ان بازرگان��ی جمه��وری اس��امی قبل از 
اعزام به مأموریت به 22 اس��تان کش��ور س��فر و 
از نزدی��ک توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای آنان را 
مورد ارزیابی قرار دادند و در نظرس��نجی سازمان 
توس��عه تجارت، اس��تان اصفهان از نظر رایزنان 
 اعزامی بهترین استان از نظر تنوع فعالیت ها بوده

 است.
وی از ایجاد میز ویژه رایزنان بازرگانی در سازمان 
صنع��ت، و تج��ارت اس��تان اصفهان خب��ر داد و 
خاطرنشان کرد: تولید کنندگان و صادرکنندگان 
می توانند از طری��ق این میز با رایزن��ان بازرگانی 
مراک��ز و نمایندگی ه��ای ایران در خارج کش��ور 
ارتباط برقرار کرده و از این ظرفیت برای صارات و 

واردات  بهره بگیرند.
مدیرکل دفتر نمایندگی های س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران تصریح کرد: از صادرکنندگان استان 
اصفهان می خواهیم که کشورهای هدف صادراتی 
را به س��ازمان توس��عه تجارت معرفی کرده تا در 
موضوع ایجاد رایزن��ی بازرگانی در آن کش��ورها 

اقدام شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراس��م 
خواستار جایگزین شدن نگاه برون گرایی به جای 
درون گرایی فعاالن اقتصادی شد و اظهار کرد: به 
جای اینکه فقط ب��ه بازارهای داخلی توجه کنیم، 
بهتر است در عرصه بازارهای خارجی حضور فعال 

داشته باشیم.
خس��رو کس��ائیان با اش��اره ب��ه عملک��رد موفق 
ش��ورای گفتگو دولت و بخش خصوصی اس��تان 
اصفهان افزود: این شورا با بررسی موانع صادرات 
اس��تان، راهکارهای توس��عه ص��ادرات را پس از 
 برگ��زاری جلس��ات متع��دد کارشناس��ی، ارائه

 کرد.
وی خواستار اجرای شدن مصوبات شورای گفتگو 
شد و بیان کرد: این مصوبات حاصل ماه ها مطالعه 
و تحقیق بوده و اجرای هر بند آن می تواند گرهی از 
فعاالن اقتصادی استان را در راستای بهبود شرایط 

کسب و کار باز کند.

اخبار کوتاه

4
ابالغ جدید درصادرات مصنوعات طال 

 سازمان توس��عه تجارت ایران صادرات مصنوعات طا بدون س��پردن تعهد و تضمین را اباغ کرد.
صادرکنندگان مصنوعات طا، نقره و پاتین می توانند از محل واردات ش��مش اس��تاندارد، بدون 

سپردن تعهد یا تضمین و با دریافت مجوز از بانک مرکزی مصنوعات فلزی گران بها را صادر کنند.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1454 | دوشنبه 3 آذر 1393 | 1 صفر  1436

سرپرست مرکز ملی فرش ایران در 
آئین افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه 
تخصصی-صادراتی فرش دستباف 
اصفهان با اشاره حال نامناسب فرش ایرانی اظهار داشت: 
حال فرش ایرانی این روزها با توجه به نام و ش��هرتی که 
دارد وضعیت چش��مگیری ندارد.حمی��د کارگر کاهش 
صادرات فرش را بزرگ ترین مش��کل ای��ن هنر  صنعت 
دانست و افزود:در سال های گذشته به صورت میانگین 
س��االنه 500 میلی��ون دالر از صادرات ف��رش ارز وارد 
کشور می ش��ده است و این در حالی اس��ت که در پایان 
س��ال گذش��ته صادرات فرش ایران 314 میلیون دالر 
برآورد ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه عوامل خارجی و 
داخلی صنعت فرش ایران را طی سال های گذشته تحت 
تاثیر قرار داده اس��ت، افزود: تحریم های اتفاق افتاده در 
خصوص فرش ای��ران تنها مربوط به دول��ت نبوده بلکه 
زنان و مردان فعال در این عرص��ه را نیز تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت.کارگر رکود اقتصادی در بازارهای اروپایی، 
انقاب های عربی، اش��باع بازارهای مختل��ف، ناتوانی و 
کم توانی بافندگان ایرانی در برآوردن س��ایق بازارهای 
دیگر کش��ورها را از جمله دالیل افت ب��ازار فرش ایران 
دانست و ادامه داد: عوامل غیرمستقیم تحریم ها، افزایش 
نرخ فرش دستباف، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز 

در این راستا تاثیرات زیادی داشته است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت بازار جهانی فرش ایران طی 
7 ماه گذشته بیان داش��ت: با توجه به آخرین آمار ارایه 

شده از سوی گمرک کشور در سال جاری 3هزار و 100 
تن فرش به ارزش 166 میلیون دالر به بازارهای جهانی 
صادر شده است.وی افزود: در این راستا صادرات فرش 
ایران در 7 ماهه امسال 14 درصد رشد ارزی و 16 درصد 

رشد وزنی داشته است.
کاهش قیمت به بهانه رقابت با هند و پاکستان

سرپرست مرکز ملی فرش ایران ارزان فروشی و کاهش 
قیمت به بهان��ه رقابت با بازارهای پاکس��تان و هند را از 
معضات فعلی بازار فرش دستباف ایران دانست و افزود: 
ارزان فروش��ی و همچنین کاهش نرخ مواد اولیه چاره 
بهبود شرایط فرش دستباف نیست چرا که با کم شدن 
هزینه ها کیفیت این هنر کاهش یافته و در اصل اجحاف 

بزرگی نسبت به قالیبافان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه هنر- صنعت فرش دستباف ایرانی 
عاوه ب��ر ارزآوری غیرنفتی با توجه به س��رمایه گذاری 
اندک س��هم قابل توجهی در اش��تغال زایی دارد، بیان 
داش��ت: در حال حاضر ف��رش ایران��ی پنجمین هدف 
بازار کشور چین اس��ت.کارگر در ادامه با اشاره به بیمه 
قالیبافان کشور نیز گفت:  متاس��فانه انحرافات در بیمه 
قالیبافی کش��ور زیاد بوده اس��ت و این ام��ر ادامه روند 
بیمه ک��ردن قالیباف��ان را کند کرده اس��ت.وی با بیان 
اینکه 40 درصد از بیمه ش��دگان صنعت قالبافی کشور 
در اصل قالیب��اف نیس��تند، ادام��ه داد: در حال حاضر 
س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت مش��غول بررس��ی 
 پرونده بیمه ش��دگان اس��ت تا پس از شناس��ایی افراد

 غیر قالیباف آنه��ا را از چرخه بیمه خ��ارج کرده و افراد 
قالیباف واقعی را به جای آنها بیمه کند.

کارگر در خصوص قطع بیمه قالیبافان در س��ال جاری 
نیز گفت: با توجه به اینکه بودجه بیمه قالیبافان ساالنه 
تخصیص می یابد در 6 ماه نخست امسال بودجه تمام شد 
و تامین اجتماعی اعام کرد که بافن��دگان جدید را در 

سال جاری بیمه نمی کند.
61 هزار بافنده فرش اصفهانی بیمه هستند

اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نی زدر ادامه این مراسم  با اشاره به 289 
بافنده فرش دستباف در استان، افزود: عمده بافندگان 
زن و 10 هزار بافنده دیگر فرش دس��تباف اصفهان مرد 
هس��تند.وی با بیان اینکه از این تع��داد 61 هزار بافنده 
فرش دستباف بیمه هستند، ابراز امیدواری کرد: دیگر 

بافندگان فرش اصفهان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته صادرات فرش دستباف 
اصفهان 169 تن به ارزش 15.6 میلیون دالر بود، تصریح 
کرد: در س��ال جاری تاکنون 40 تن فرش دس��تباف از 
اصفهان به خارج کشور صادر شده که این مقدار باتوجه 

به بضاعت استان و توانمندی بافندگان بسیار کم است.
احمدیه یادآور ش��د: حدود 580 ه��زار متر مربع فرش 
دستباف در اصفهان تولید شده است که با توجه به این 
آمارها رتبه خوبی در کشور داریم.وی تاکید کرد: با توجه 
به بافندگان خوب و هنرمند، اس��تان اصفهان س��رآمد 

تولید فرش دستباف کشور است.
فرشبافان اصفهان با مشکات شدید مالی مواجه هستند

باقر صیرفیان، ریی��س اتحادیه تولی��د کنندگان فرش 
دستبافت استان اصفهان نیز در این آیین ارایه تسهیات 
به بافندگان، و تولید کنندگان فرش اس��تان اصفهان را 
ضروری دانست و افزود: این دسته از افراد جامعه در حال 
حاضر با مشکات شدید مالی مواجه هستند و دولت باید 

تسهات الزم را به این افراد بدهد.
وی با انتقاد از عدم مناسب س��ازی ترمینال بار فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان برای جابجایی بار و انجام صادرات 
فرش نیز گفت: استاندار س��ابق در این زمینه قول هایی 
را داده که به انجام نرس��یده و امیدواریم در این دوره به 
انجام برسد.وی  با بیان اینکه در حال حاضر 10 میلیون 
نفر از هنر – صنعت فرش امرار مع��اش می کنند افزود: 
ضروری اس��ت که به این هنر – صنعت توجه بیشتری 

صورت گیرد.

افتتاح هفدهمین نمايشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف اصفهان

قسط ششم و آخرین قس��ط از دور دوم توافق ژنو دیروز 
دوم آذرم��اه 1393 )23 نوامبر 2014( ب��ا مبلغ 400 
میلیون دالر سررسید شد. البته با واریز چهارمین قسط 
از دور دوم آزادس��ازی دارایی های بلوکه شده ایران، در 
مجموع طی دو مرحله 6.1 میلیارد دالر به حساب بانک 
مرکزی واریز شده اس��ت.چهارمین قسط از درآمدهای 
نفتی بلوکه شده در حالی در حساب بانک مرکزی واریز 
شد که از دهم مردادماه سال جاری همزمان با دور دوم 
آزادسازی 2.8 میلیارد دالر دیگر از دارایی های مسدود 
ش��ده کش��ورمان تاکنون 1.9 میلیارد دالر طی چهار 
مرحله دریافت شده است. اما قسط پنجم به مبلغ 500 
میلیون دالر نیز که 12 آبان ماه سررسید شده بود، هنوز 
به حساب بانک مرکزی واریز نشده است. در عین حال 
قسط ششم هم به مبلغ 400 میلیون دالر امروز سررسید 
شد که در مجموع 900 میلیون دالر دیگر از منابع توافق 
شده 2.8 میلیارد دالری را دربر می گیرد. این درحالی 
است که طبق توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در 
دور اول هم 4.2 میلیارد دالر طی هشت مرحله در اختیار 

بانک مرکزی کشورمان قرار گرفت.

گفته می شود براساس مصوبه ستاد 
تنظی��م بازار قیم��ت ن��ان از آذرماه 
حداق��ل بی��ش از 10 و حداکثر 30 
درصد افزایش می یاب��د با این حال 
هنوز دولت از جزئی��ات افزایش نرخ 
نان اعام نظر رسمی نکرده اما برخی 
نانوایان بدون هیچ دس��توری گرانی 

نان را کلید زدند.
اگر چه دول��ت در ماه ه��ای ابتدایی 
س��ال جاری اجرای ف��از دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها را با افزایش قیمت حامل های انرژی کلید زد اما اکنون بیش 
از 5 ماه از اجرای این فاز می گذرد و هنوز تصمیم نگرفته که فاز دوم این قانون را 
برای اصاح قیمت گندم، آرد و نان به صورت رسمی کلید بزند. اما به نظر می رسد 
با مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اجرای طرح جامع اصاح قیمت گندم، آرد و 

نان، تغییر قیمت نان نیز وارد مرحله جدیدی شود. 
گفته می ش��ود با توجه به اعتراضات متعدد مردم مبنی بر ع��دم کیفیت نان و 
اعتراض��ات نانوایان مبنی بر عدم س��ودآوری نانوایی ها و همچنین درخواس��ت 
دس��ت اندرکاران و تولیدکنن��دگان آرد و گن��دم کش��ور، دولت ط��رح جامع 
مرحله ای اص��اح قیمت گن��دم، آرد و نان را در دس��تور کار ق��رار داده و مقرر 
 ش��ده تا قیمت در آین��ده ای نزدیک ب��ا اطاع رس��انی جامع به م��ردم اصاح

 شود. 

بانک جهانی از کند ش��دن روند نزول��ی ارزش ریال ایران 
در برابر دالر خبر داد و اعام کرد در فصل تابس��تان ریال 
ایران 13 درصد ارزش خود را از دست داده است که کمتر 
از رقم 51.4 درصدی س��ه ماهه دوم و 50.3 درصدی سه 
ماهه نخست 2014 است. بانک جهانی در گزارشی از روند 
تغییر ارزش پول های ملی کشورها در برابر دالر اعام کرد 
ریال ایران در سه ماهه س��وم 2014 برابر با تابستان 13 
درصد ارزش خود را از دست داده است.ارزش ریال ایران 
طی سال های گذش��ته روندی نزولی را طی کرده است. 
در س��ال 2010 ارزش ریال در برابر دالر افت 2 درصدی 
داشته است. در سال های 2011 تا 2013 نیز ارزش ریال 
به ترتی��ب 5.1 درصد، 13 درص��د و 32.1 درصد کاهش 
یافته است.بر اساس این گزارش در سه ماهه سوم 2014 
روند نزولی ارزش ریال کند شده است. در سه ماهه نخست 
و سه ماهه دوم 2014 به ترتیب ارزش ریال با افت 50.3 
درصدی و 51.4 درصدی مواجه شده بود.در سه ماهه سوم 
2014 ارزش پول ملی آرژانتین افت 32.7 درصدی داشته 
و ایران پس از این کشور بیشترین افت ارزش پول ملی خود 

را شاهد بوده است.

رییس س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از 
مرجوع شدن تعدادی از خودرو های 2500 سی سی 
توسط این س��ازمان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
براس��اس مصوبه دولت خودروهای یادش��ده قابلیت 
فروش ندارند تعدادی از این خودروها توسط سازمان 
اموال تملیکی مرجوع ش��ده اس��ت. اردشیر محمدی 
افزود: البته تعداد محدودی خودرو 2500 س��ی سی 
در این س��ازمان موجود اس��ت که در صورت مراجعه 
صاحبان آن به آنها مرجوع خواهد شد.براساس مصوبه 
 هیات وزیران، واردات خودروهای با حجم موتور 2500
سی س��ی به کش��ور به طور کامل ممنوع شده است.

طبق مصوبه هیات وزیران خودروه��ای باالی 2500 
سی سی که باید متروکه می ش��د دیگر امکان فروش 
را در داخل کشور ندارند و باید مرجوع شوند.همچنین 
براس��اس مصوبه دولت خودروهای باالی 2500 سی 
س��ی صرفا در مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر وارد 
گمرک ش��وند پس از ط��ی مراحل متروکه که س��ه 
 ماه طول خواهد کش��ید، این خودروه��ا باید مرجوع 

شوند.

آخرين قسط توافق ژنو 
سررسید شد

 افزايش قیمت نان به بهانه های
 مختلف

کاهش سرعت افت ارزش 
ريال ايران

مرجوع شدن خودروهای 
2500 سی سی 
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آگهی مزایده عمومی 

م الف 23437
اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری محوطه پارکینگ واقع در ضلع جنوبی ايستگاه راه آهن اصفهان به 
شرح ذيل از طريق مزايده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی  اقدام نمايد : 

1- مهلت و محل دریافت اسناد:حداکثرتا ساعت 13/30 روز چهار ش�نبه مورخ 93/09/05 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی : 
اصفهان - جاده شیراز-بعد از ترمینال صفه- ايستگاه راه آهن- امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 12/30 بعد از ظهر روزدو شنبه  مورخ 93/09/17 به نشانی : دبیرخانه امور اداری   
3- زمان بازدید   : از تاريخ 93/09/03 تا تاريخ 93/09/06 از ساعت 9 الی 11

 4-  زمان و محل تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهاد ها : ساعت 13 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 93/09/17 به نشانی : دفتر مديريت
5- هزینه اسناد : مبلغ )200/000( ريال بحساب سیبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام اداره کل راه آهن اصفهان 

6- دريافت اسناد  از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی : HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذير می باشد.
7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در مدتمحل اجراموضوع مزايدهشماره مزايده 
مزايده )ريال(

1220/400/000 ماه ایستگاه اصفهان واگذاری محوطه پارکینگ وسائط نقلیه مسافرین واقع در ضلع جنوبی 43/93/5/م

10 میلیون ایرانی از صنعت فرش نان می خورند

س: ايمنا
]عک

گروه 
اقتصاد



یادداشت نمایشگاه » نگارگری«  با آبرنگ و گواش
   نمایشگاهی از آثار مینیاتور از روز شنبه یکم آذرماه به مدت یک هفته در گالری شماره ۳ کتابخانه 
مرکزی دایر شده است. مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه تعداد   ۳۰ اثر مینیاتور با 
آبرنگ و گواش در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.  عالقه مندان تا ۶ آذرماه می توانند از 

ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ و ۱۵ تا ۱۸:۳۰ به گالری شماره ۳ نگارخانه مرکزی  مراجعه نمایند.  
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بی عالقگ��ی مخاطب��ان یک��ی دیگ��ر از مش��کالت مه��م 
 تئات��ر اصفهان اس��ت ک��ه دلی��ل آن را می ت��وان در عدم 
مخاطب شناسی کارگردانان تئاتر اصفهان جست و جو کرد، 
جایی که یک کارگردان بدون توجه به عالیق و رویکردهای 
فرهنگی ش��هر اصفهان نمایش خارجی را ب��ر می انگیزد یا 

تحت تاثیر این گونه نمایشنامه، متنی ایرانی می نویسد.
بارها شاهد بوده ایم که زمانی که  تئاتری با توجه به روحیه 
مردم این شهر فرهنگی و باکیفیت مناسب به نمایش درآمده 
است سبب می شود زیبایی آن در میان مردم دهان به دهان 
بچرخد و مخاطبان زیاد را جذب کند  و بر این تفکر که دلیل 
عدم اس��تقبال مخاطبان رایگان نبودن نمایش هاست خط 

بطالن می کشد.
در ای��ن ارتباط پویان عطای��ی کارگردان ج��وان و باتجربه 
تئاتر اصفهان اظهار داشت:  مش��کل ما این است که تنها از  
تئاتر و فیلم لذت می بریم و آن  را به شکل صنعتی درآمدزا 

ندیده ایم.
وی افزود: این در حالی اس��ت که هنرمن��دان خارجی یاد 
گرفته اند که  از راه هنر درآمد کسب کنند و بدین شکل یک 
هنرمند تئاتر خارجی، عالوه بر بیمه مناسب درآمد معقولی 

نیز از هنر تئاتر دارد.
 ای��ن کارگ��ردان تئاتر ب��ا اش��اره به ل��زوم حمای��ت تمام

 ارگان ها از تئاتر بیان داشت: امنیت شغلی هنرمندان تئاتر 
در خارج از کشور به دلیل آن است که در آنجا تمام ارگان ها 
از هنر نمایش حمایت می کنن��د و یک بازیگر تئاتر اگر یک 

سال نیز بیکار باشد حقوق ثابت دارند.
وی ادامه داد: در آنجا کمپانی های تئاتر وجود دارد چرا که 
تئاتر به عنوان یک ش��غل تعریف شده است و  این در حالی 
اس��ت که در ایران این هنر امنیت ش��غلی ندارد و زندگی 

هنرمند درگیر استرس های فراوانی است.
عطایی تاکید کرد: در تمام  دنیا اصلیت هنر در این است که 
قشر خاص و مردمی را در نظر داشته باش��د به گونه ای که 
تئاتر خواص،  مردمی و تئاتر مخصوص انواع مشاغل مانند 
دکتر و مهندسان  وجود دارد که ما نیز باید به همین سمت 

و سو حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: این مس��ئله امری طبیعی است که  اگر هنر 
تئاتر دارای کمپانی نباشد و به صنعت تبدیل نشود دولت ها 

نیز برای تأمین هزینه های آن کم می آورند.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد:   ت��ا زمانی که روند غلطی 

مانن��د بی توجهی ب��ه مطالب��ات هنرمندان تئاتر توس��ط 
مسئوالن طی ش��ود، همین اوضاع بر تئاتر اصفهان حاکم 
است  و مش��کالت هنرمندان و اهالی نمایش اصفهان ادامه 
دارد.وی با اشاره به مشکل همیشگی کمبود سالن تئاتر در 
اصفهان ابراز داشت:گر سفری به تهران داشته باشید با 4۰ تا 
۵۰ سالن تئاتر متعلق به شهرداری و اداره ارشاد برای اجرای 
تئاتر مواجه می شوید که همان امکانات ابتدایی سالن های 
اصفهان را نیز ندارند اما به دلیل اس��تقبال باالی مخاطبان 
از هنر نمایش از آنها اس��تفاده می ش��ود.عطایی با اشاره به 
اینکه قرار نیس��ت اجرای فوق حرفه ای در سالن های تئاتر 
داشته باشیم، گفت: از همین سالن های به اصطالح فرسوده 
اصفهان می توان استفاده های متعددی کرد بدین شکل که 

از تعدادی از آنها برای تمرین گروه ها و از برخی که س��طح 
امکانات بیشتری دارند برای اجرای نمایش به شکل سالن 
باز اس��تفاده کنیم که به یقین بهتر از خاک خوردن بیهوده 
است.وی تاکید کرد: بدین ترتیب به تدریج مخاطبان متوجه 
اجرای تئاتر در این سالن ها می شوند و بارونق گرفتن اجرای 
تئاتر در این س��الن ها می توان در مرحله بع��دی به مجهز 
ترکردن امکانات سخت افزاری مانند نور، اکوستیک و موارد 

دیگر اندیشید و آنها را اصالح کرد.
وی عطایی اضافه کرد: کارگردانان اصفهانی ترجیح می دهند 
از همین سالن های فرسوده برای اجرای تئاتر استفاده کنند 
تا اینکه این س��الن ها تنها خاک بخورد و ما نیز چندماه به 
انتظار سالن باش��یم و تئاتر اصفهان نیز از رونق بیفتد.وی 

در ادامه ب��ا تاکید بر اینک��ه در تمام جه��ان و حتی تهران 
تئاتری کمتر از یک ماه اجرا نمی شود، گفت: در روزهای اول 
طبیعی است که یک تئاتر مخاطب نداشته باشد و به تدریج 
از روزهای هفتم تا هش��تم به بعد هم نمایش مخاطب خود 
را پیدا می کنند هم بازیگران با صحنه آش��نا شده و ساختار 
نمایش محکم تر می شود اما در اصفهان در ست در روزهایی 

که تئاتر به اوج نزدیک می شود مجبور به اتمام آن هستیم.
این کارگردان تئاتر اضافه کرد: تامین نش��دن هزینه دکور، 
لباس و بازیگربرای کارگردان در کنار فقدان پالتوی مناسبی 
برای تمرین در کنار کمبود س��الن، جان برخی کارگردانان 
تئاتر اصفهان را به لب رس��انده اس��ت به گون��ه ای که این 
مش��کالت به تدریج آنها را فراری داده و به س��مت مشاغل 
دیگر می کشاند.وی در ادامه با اشاره به اینکه تئاتر خیابانی 
می تواند در شرایط کمبود سالن کمک کننده باشد اما تنها 
شهرداری به این نوع از تئاتر اهمیت می دهد، بیان داشت: 
مشکل اینجاست که این ارگان تنها هزینه تئاترهای خیابانی 
خاصی را تامین می کند که درباره موضوعات سفارشی این 
ارگان باشد و بر این مبنا تمام کارگردانان نمی توانند با این 
نهاد همکاری کنن��د.وی افزود: در س��ال های اخیر بودجه 
تئاتر اصفهان بس��یار کاهش داش��ته اس��ت و در این میان 
تئاتر خیابانی که می تواند در ارتقای س��طح انواع نمایش ها 
بسیار تاثیرگذار باشد بیش از همه قربانی این کمبود بودجه 
شده اس��ت.عطایی تاکید کرد: در شرایط کنونی که کمبود 
سالن های تئاتر در سطح اصفهان بسیار مشهود است و تنها 
دو سالن فرشچیان و تاالر هنر برای اجرای نمایش تخصیص 

داده شده تئاتر خیابانی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
همچنین احس��ان جانمی دیگ��ر کارگردان مط��رح تئاتر 
اصفهان اظهار داشت: مشکل سالن تئاتر در اصفهان به قدری 
جدی است که حتی اگر مسئوالن سوله ها و انبارهای بدون 
استفاده سطح شهر را نیز در اختیار ما قرار دهند اهالی تئاتر 
با خالقیت خود این سالن ها را برای تئاتر تخصصی خواهند 
کرد.وی با بیان اینکه س��الن تئاتر فرشچیان به عنوان تنها 
سالن فعال اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان 
کمبودهای بس��یار زیادی نسبت به یک س��الن تخصصی 
نمایش دارد، بیان داشت: سالن موزه خط حوزه هنری، سالن 
مهتاب شهرداری، سالن های فرهنگسرا و سالن های دیگری 
که بدون استفاده به حال خود رها ش��ده است می تواند در 
اختیار اهالی تئاتر قرار گیرد تا در رفع مشکل کمبود سالن 

تاثیرگذار باشد.
وی  در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد ازعدم پرداخت 
هزینه تئاترهای اجرا ش��ده در تاالر ش��هرداری از مواردی 
همچون خصوصی کردن تئاتر، تبلیغات برای نمایش های 
سطح ش��هر در بیلبوردهای تبلیغاتی و روزنامه ها به عنوان 

روش های موثر برای ارتقای سطح تئاتر اصفهان نام برد.

حسن حشمتی بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اصفهان 
نیز در این زمینه اظهار داشت: تئاتر هنری زنده و پویا است و 
برخالف آنچه برخی افراد در این نشست بیان داشتند تئاتر 
اصفهان بیمار نیس��ت بلکه تئاتری های باذوق اصفهان این 

هنر را زنده نگه داشته اند.
وی افزود: جوانان عالقه مند به هنر تئاتر حاضرند از هر امکان 
کوچکی برای اعتالی این هنر استفاده کنند و در این راستا 
مسئوالن باید بسترس��ازی های الزم را برای استفاده از این 

شوق و استعداد به کار بگیرند.
بازیگر و کارگردان پیشکسوت 
تئاتر اصفهان تاکید کرد: این 
صحبت که بگویی��م مردم از 
هن��ر تئاتر فاصل��ه گرفته اند 
صحیح نیس��ت بلکه باید به 
مس��ئوالن بگویی��م که اصال 
تئات��ر را ب��ه م��ردم عرض��ه 
نکرده ایم که اکن��ون انتظار 

استقبال داریم.
وی ادام��ه داد: از مس��ئوالن 
می خواهیم که به هنرمندان 
تئاتر و به ویژه جوانان اعتماد 
کنند ت��ا در آین��ده نزدیک 
بتوانی��م اعت��الی ای��ن هنر 
مان��دگار در ط��ول تاریخ را 

شاهد باشیم.
لیال پرویزی، دیگر بازیگر و کارگردان تئاتر اصفهانی نیز در 
زمینه هنر تئاتر  اظهار داشت: به طور معمول اصفهان را به 
تئاتر کمدی می شناسند در حالی که دیگر گونه های تئاتری 

نیز در این شهر فعال است.
وی بر  لزوم شناخت انواع گونه های تئاتر تاکید کرد و گفت: 
این شناخت زمانی ضروری تر به نظر می رسد که بدانیم هر 
نوع از تئات��ر مخاطب خاص خ��ود را دارد و حتی گونه های 
مختلف نمایش در جهان س��الن های خاص خود را دارد که 

توجه به این موضوع در هنر نمایش نیز الزامی است.
به گزارش زاینده رود، در این وانفس��ای  قول های بی نتیجه 
مس��ئوالن برخ��ی از اهالی تئات��ر اصفهان س��عی دارند تا 
هزینه های خود را به کمک اسپانسرها و یا بخش خصوصی 
جبران کنند، امری که در ابتدا برای برخی از مس��ئوالن و 
همچنین کارگردان��ان تئاتر قابل قبول نب��ود چراکه آن را 
روندی غیرفرهنگی برمی شمرند اما این موضوع که در تمام 
دنیا امری عادی محسوب می شود و به نظر می رسد با توجه 
به مشکالت مالی دولت و عدم تخصیص بودجه فرهنگی کم 
کم این فکر در جامعه تئاتری کش��ور و میان مس��ئوالن در 

حال رشد است.

قربانی شدن هنر دیرین اصفهان در مسلخ قول های بی نتیجه مسئوالن

تئاتری ها هنر نمایش را زنده نگه داشته اند

گرچه اصفهان روزی مهد تئاتر کمدی  کشور بوده است و مطابق برخی اقوال این هنر از اصفهان به دیگر   
نقاط کشور انتقال یافته اما سال های سال است که این هنر دیرین اصفهان در میان نظرات ناهمگون 
مسئوالن سرگردان شده و تنها تعصب و غیرت تئاتری های اصیل اصفهان این هنر را زنده نگه داشته 
است.هر بار در جشنواره های مختلف نمایشی سخنانی از سوی مس�ئوالن درباره احیای هنر تئاتر می شنویم و امیدهای 
اهالی تئاتر تازه می شود  اما با اتمام جشنواره  گویی مسئوالن تمامی قول های خود را به گردباد فراموشی می سپارند تا ماه 
و یا سال بعد و جشنواره ای دیگر.عجیب اینجاست که در طول این س�ال ها هر کدام از این ارگان ها به جای اینکه به فکر 
رفع مشکالت تئاتر باشند مدام در حال متهم کردن یکدیگر هستند و مسئولیت رفع مشکالت تئاتر را به گردن یکدیگر 
می اندازند.اکنون برخی از هنرمندان  بااس�تعداد پایتخت فرهنگی جهان اس�الم به ش�هر تهران کوچ کرده اند اما تئاتر 
اصفهان با تمام مش�کالت پویا و فعال به راه خود ادامه می دهد گرچه این سئوال وجود دارد که تا چه زمان هنرمندان این 
عرصه می توانند این مشکالت را تحمل کنند و با وجود عدم برگشت سرمایه، کمبود سالن و مشکالتی چنین همچون دیگر 

همکاران خود راه مهاجرت را انتخاب نکنند.

کارگردانان 
اصفهانی ترجیح 

می دهند از همین 
سالن های فرسوده 

برای اجرای تئاتر 
استفاده کنند تا 

اینکه این سالن ها 
تنها خاک بخورد و 

تئاتر اصفهان نیز از 
رونق بیفتد

فاطمه 
کازرونی 
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مزایده 
8/611 شماره آگهی: 139303902004000183 شماره پرونده: 9204002004000616 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9201783 شش دانگ یک آپارتمان واقع در طبقه 
سوم پالک یازده غربی به مساحت 93/50 مترمربع به انضمام قدرالحصه از عرصه 
مشاعی و مشاعات که عبارتند از پارکینگ مشاعی واقع در طبقه همکف پالک 7 فرعی – 
راه پله مشاعی پالک هشت فرعی و عرصه مشاعی اولیه کاًل مجزی شده از ششصد و 
پنجاه اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان شمس آبادی 
کدپستی 13361-81356 که سند مالکیت   – بیمارستان سینا  نبش   – –بن بست نواب 
آن در صفحه 344 دفتر 195 امالک ذیل ثبت شماره 45597 با شماره چاپی 898758 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول به طول 10/98 متر پنجره و دیواریست به 
فضای کوچه دوم در دو قسمت که اول شرقی است به طولهای 2/40 متر و 4/85 متر 
دیوار و درب و دیواریست به راه پله مشاعی 8 فرعی شرقًا به طول 4/10 متر پنجره و 
دیواریست به فضای کوچه جنوبًا اول به طول 10/70 متر دیواریست به فضای دیوار 
پالک 651 دوم در سه قسمت که اول غربی و سوم شرقی است به طولهای یک متر 
و نیم و یک متر پنجره و دیواریست به نورگیر سوم به طول 4/30 متر دیواریست به 
فضای دیوار پالک 651 غربًا به طول 7/10 متر دیواریست به فضای دیوار پالک 649/4 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق با اسکلت بتونی – سقفها تیرچه بلوک – نمای 
 خارجی سنگ مرمر قهوه ای و آجر – درب خارجی فلزی –پنجره ها فلزی – راه پله ها

 – اپن  آشپزخانه   – کف سرامیک   – چوبی  داخلی  درب   – فلزی  نرده ها   –  سرامیک 
دارای 2 خواب – دستشوی و حمام – سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری دارای 
امکانات آب و برق و گاز و تلفن بدون آسانسور و با قدمت حدود 25 سال می باشد 
ملکی خانم سادات آقا بزاز که طبق سند رهنی شماره 7212-1391/05/01 دفترخانه 
واقع  )شعبه شاهین شهر(  ملت  بانک  در رهن  اصفهان  اسناد رسمی 225 شاهین شهر 
می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1393/09/24 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه 
میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  مسترد می گردد ضمنًا 
مورخ 1393/09/03 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
پایه  از  مبلغ ده درصد  مزایده  بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:22873 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

8/637 شماره آگهی: 139303902004000181 شماره پرونده: 8404002004000001 
رهنی  اسناد  موجب  به  8400025و8400026و8400027  پرونده  مزایده  آگهی 
 15 رسمی  اسناد  دفتر  103103-77/11/5و104734-78/5/7و77/11/5-103104 
اصفهان له بانک ملی و علیه شرکت تعاونی بافت دوز شهید فیاض بخش تمامت شش 
دانگ قطعه زمین که به صورت کارگاه شرکت تعاونی درآمده پالک پانصد و هشتاد 
و سه فرعی قسمتی ازپالک چهارصد و پنجاه و هفت فرعی از پانصد و ده اصلی به 
مساحت 1665 مترمربع واقع با جمیع متعلقات آن در حبیب آباد برخوار بخش 16 ثبت 
چاپی  به شماره   70512 زیر شماره   322 دفتر   530 در صفحه  آن  سند  که  اصفهان 
590702 به نام شرکت باال ثبت و سند صادر شده است به نشانی اصفهان- حبیب آباد 
برخوار – بلوار شهید بهشتی که حدود آن به این شرح می باشد: شمال اول پخی است 
به طول 6/60متر دوم دیواری است به طول 99 متر سوم پخی است به طول 7/80 متر 
هر سه قسمت به خیابان 16 متری احداثی شرق دیواری است به طول 15 متر به حریم 
خیابان از پالک 457 فرعی جنوب اول دیواری است به طول 23 متر به پالک 457 فرعی 
دوم به طول 50 متر و سوم که شرقی است به طول 15 متر خط مستقیم مفروض است 
به مستثنیات پالک 653 فرعی از دو اصلی چهارم دیواری است به طول 30 متر به 457 

فرعی غرب دیواری است به طول 15 متر به پالک 457 فرعی قسمت دولتی است حقوق 
ارتفاقی این سند با قسمتی از مستثنیات به مساحت سیصد و هفتاد متر تشکیل یک واحد 
تولیدی داده است. که طبق نظر کارشناس مستحدثات واقع در کارگاه مورد نظر عبارتند 
از: 1- سالن تولید: به ابعاد 19/8×20 متر و ارتفاع 4/5 متر و مساحت 396 مترمربع با 
دیوارهای باربر آجری و اسکلت فلزی- سقف از نوع تیرچه بلوک - کف از موزاییک- 
دیوارهای جانبی از آجر لفتون - نمای داخلی و خارجی از آجرنما - درب ورودی از 
پروفیل فلزی ریلی ساخته شده و دارای بالکن در ضلع شرقی سالن به مساحت 130 
مترمربع که با کف موزاییکی اجرا شده و با نرده فلزی محصور شده این سالن دارای 
روشنایی پنجره های فلزی کانال کشی کولر - لوله کشی گاز و کنسول به طول 1/20 متر 
است.2-  ساختمان اداری: با زیربنای 130 مترمربع با دیوارهای باربر آجری و سقف 
تیرچه بلوک - سطوح داخلی سفیدکاری همراه با گچ بری - نمای بیرونی از آجرنما 
همراه با پنجره های فلزی با حفاظ مربوطه و کف سرامیکی دارای سرویس بهداشتی 
با کف سرامیک و بدنه کاشی - کانال کشی کولر - لوله کشی  و حمام و آشپزخانه 

گاز بالکن و ایوان به عرض یک متر با کف سنگ و سرامیک و همچنین یک باب اتاق 
کار در زیرزمین با سطوح داخلی از آجرنما و مساحتی حدود 50 مترمربع می باشد. 
3- فروشگاه ها: دو باب فروشگاه جمعا به مساحت 90 مترمربع در ضلع شرقی کارگاه 
به سمت خیابان اصلی )بلوار شهید بهشتی( به عرض حدود 14/5 متر به سمت این بلوار 
واقع شده است. این فروشگاه ها با دیوارهای باربر آجری و سقف تیرچه بلوک دربهای 
از  داخلی  نمای   - گرانیت  -نمای خارجی سنگ  فلزی شیشه خور  پروفیل  از  ورودی 
گچ و نقاشی و کاشی کاری کف موزاییک و سرامیک ساخته شده است. 4- ساختمان 
نگهبانی: با زیربنای حدود 18 مترمربع با دیوارهای باربر آجری و سقف تیرچه بلوک 
نمای داخلی از گچ و نقاشی و نمای خارجی آجرنما با پنجره های فلزی با حفاظ و کف 
موزاییک و دارای لوله کشی گاز و بالکن به عرض یک متر می باشد. 5- ساختمان های 
مساحت  به  مستحدثاتی  تولید  سالن  پشت  در  بهداشتی  و سرویس  انبار  و  نمازخانه 
زیربنای حدود 180 مترمربع با دیوارهای باربر آجری و ستونهای فلزی کف موزاییک 
نمای داخلی آجر لفتون با سنگ ازاره تیشه ای و درب ورودی و پنجره ها از پروفیل فلزی 
همراه با حفاظ ساخته شده و دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه با کف سرامیک و 
بدنه کاشی لوله کشی گاز و درب سرویس ها آلومینیوم و ارتفاع ساختمان حدود 3 متر 
می باشد. 6- موتورخانه: با دیوارهای باربر آجری و سقف تیرآهن و آجر کف موزاییک 
درب فلزی با حفاظ ساخته شده دارای مساحت 15 مترمربع می باشد. 7- استخر در 
ضلع جنوبی کارگاه با ابعاد حدود 10/20×4/20 متر و مساحت حدود 42 مترمربع و 
پوشیده  بدنه  و  در کف  کاشی  به وسیله  متر ساخته شده   1/75 متوسط حدود  عمق 
آسفالت  از  کارگاه: کف محوطه  اطراف  دیوار کشی  و  است. 8- محوطه سازی  شده 
متر سانتی   35 ضخامت  با  لفتون  آجر  با  محوطه  اطراف  دیوارهای   - شده   پوشیده 

این  روی  بر  و  اجرا شده  بندکشی  با  همراه  تیشه ای  ازاره سنگ  و  متر  ارتفاع2/4  و 
دیوارها از حفاظ فلزی استفاده شده - دیوارهای سمت خیابان های اطراف )از دو طرف 
شمال و غرب(به صورت دو طرف نما اجرا شده طول کل دیوارهای محوطه حدود 220 
متر می باشد این کارگاه دارای انشعابات آب و برق سه فاز و گاز می باشد جمع 8 مورد 
فوق به مبلغ شش میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال ارزیابی شده است و طبق 
اعالم بانک فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 93/9/25 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد و چهارصد 
و سی میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها  انشعاب و  از حق 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/09/03 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:22819 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

حصر وراثت
9/28 آقای رسول محسناتی با وکالت حمیدرضا سلمانی دارای شناسنامه شماره 111 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 4086/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد محسناتی بشناسنامه 28740 در تاریخ 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه   93/6/18
است به افراد ذیل:1- رسول محسناتی ش.ش 111 )فرزند( 2- اکبر محسناتی ش.ش 733 
)فرزند( 3- شهناز محسناتی ش.ش 707 )فرزند( 4- مهین محسناتی ش.ش 75 )فرزند( 
5- فرشته محسناتی ش.ش 1401 )فرزند( 6- رضوان محسناتی ش.ش 445 )فرزند( 7- 
ناهید محسناتی ش.ش 429 )فرزند( 8- محبوبه محسناتی ش.ش 910 )فرزند( 9- توران 
نکوخو ش.ش 1403 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:21448 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   1271382814 شماره  شناسنامه  دارای  نیکبخت  محمدرضا  سید  آقای   9/29
دادخواست به کالسۀ 4081/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین نیکبخت بشناسنامه 204 در تاریخ 93/7/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- سید محمدرضا نیکبخت ش.ش 1271382814 )فرزند( 2- سید علیرضا نیکبخت 
ش.ش 1292583533 )فرزند( 3- طاهره سلماسی چلیچه ش.ش 1187 )همسر( 4- سید 
رضا نیکبخت نصرآبادی ش.ش 526 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:21449 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 72289  زفره  عبدالهی  9/30 خانم زهرا 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4095/93ح10  کالسۀ  به 
تاریخ  در   1075 بشناسنامه  میرحسینی  اصغر  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
93/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- مریم میرحسینی ش.ش 1272582574 )فرزند( 2- زهرا عبدالهی 
زفره ش.ش 72289 )همسر( 3- زینب حاتمی ماربینی ش.ش 40562 )مادر( 4- اکبر 
میرحسینی زفرئی ش.ش 88 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:21450 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   1352 شماره  شناسنامه  دارای  فوالدی  تخت  مهربانی  رسول  آقای   9/31
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4065/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
 39 بشناسنامه  امینه  فرهادی  سلطان  ماه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
در تاریخ 93/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
علیرضا   -2 )فرزند(   192 ش.ش  مهربانی  هوشنگ  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
مهربانی ش.ش 1007 )فرزند( 3- رسول مهربانی تخت فوالدی ش.ش 1352 )فرزند(. 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:21451 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
احضار

9/32 شماره درخواست: 9310460354500038 شماره پرونده: 9309980359500309 
شماره بایگانی شعبه: 930632 چون آقای بامداد تیموری فرزند محمدعلی شکایتی علیه 
آقای احسان کالهدوزان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 930632ک119 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 93/10/9 
ساعت 09/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد به استناد ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:22056 مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار 
9/33 شماره درخواست: 9310460362700005 شماره پرونده: 9309980362701044 
دادیاری  پرونده کالسه 931074د/8 شعبه هشتم  در  بایگانی شعبه: 931074  شماره 
بارونی شکایتی علیه  انقالب اصفهان آقای عرفان چرومی فرزند  دادسرای عمومی و 
ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده  افشار و نوید عتیقه چی دائر بر  نادر  آقایان 
مجهول المکان  متهمین  اینکه  به  نظر  گردید  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  حسب  می باشند 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  هشتم  شعبه  م الف:22117  نمود.  خواهد   اتخاذ 

شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

9/34 شماره درخواست: 9310460359500075 شماره پرونده: 9309980359501105 
علیه  هاشمی  سعید  شاکی  می گردد  اعالم  بدینوسیله   931127 شعبه:  بایگانی  شماره 
رئوف آل مهدی فرزند عبدالرسول دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری 
مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 931127ب16 ثبت گردیده است که 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:22118  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
احضار 

 9309980359100649 پرونده:  شماره   9310110359101247 نامه:  شماره   9/35
بر  مبنی  منتظمی  یاسر  اتهامی  پرونده  اینکه  به  نظر   930662 شعبه:  بایگانی  شماره 
مشارکت در نگهداری 3/77 گرم هروئین و شیشه و 40 سانتی گرم تریاک طی کالسه 
930662ب12 در این شعبه مطرح رسیدگی می باشد و نامبرده مجهول المکان )متواری( 
بوده لذا در راستای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 
1378 در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده خود را ظرف یک ماه آینده 
جهت رسیدگی در شعبه 12 بازپرسی انقالب اصفهان حاضر نماید در غیر این صورت 
دادسرای   12 شعبه  بازپرس  گنجعلی  شدم الف:22119  خواهد  انجام  قانونی  اقدامات 

عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

9/36 در پرونده کالسه 930999ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان شکایتی از طرف حسن باغبان دایر بر سرقت علیه بیژن اسماعیلی 
فرزند حمزه علی اعالم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهم 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  حسب  می باشد  مجهول المکان 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
در صورت عدم حضور این بازپرسی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. م الف:22120 

شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب-مجتمع شماره یک
احضار 

9/37 شماره درخواست: 9310460358300048 شماره پرونده: 9309980358300437 
بازپرسی  چهار  شعبه   930460 کالسه  پرونده  در   930460 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقایان مهدی مومنی و حسن عابدینی علیه آقای علی 
لطفی فرزند منصور دائر بر کالهبرداری مطرح نموده اند که جهت رسیدگی به این شعبه 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین  ارجاع گردیده نظر به 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
 در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:22121 

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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پیروزیالکویتبادوگلقوچاننژاد

الکویت در دور دوم لیگ برتر فوتبال کویت به مصاف الس��المیه رفت و موفق شد در این 
دیدار با نتیجه پرگل 5 بر صفر به پیروزی برس��د.در این دیدار رضا قوچان نژاد موفق شد 

دو بار برای تیمش گلزنی کند.
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تیم ملی کبدی به 
مدال طال دست یافت

مسی رکورد گلزنی 
اللیگا را شکست

تیم ملی کبدی ایران با شکست پاکستان به مدال طالی چهارمین دوره 
بازی های ساحلی آسیا دست یافت. چهارمین دوره بازی های ساحلی آسیا 
دیروز در پوکت تایلند به پایان می رسد.تیم ملی کبدی ایران در آخرین 
مسابقه خود در این رقابت ها موفق به شکس��ت پاکستان شد تا نهمین 
مدال طالی کاروان ایران را به دست آورد.کبدی کاران ایران تیم قدرتمند 
پاکستان را با نتیجه 40 بر 26 شکست داده و به مدال ارزشمند طالی این 
دوره از بازی ها دست یافت.تیم ملی کبدی کشورمان برای رسیدن به دیدار 
فینال از سد تیم های بنگالدش، هند، تایلند و سریالنکا گذشته بود.کاروان 
 ایران تا کنون 30 مدال در این رقابت ها به دس��ت آورده است که شامل

 9 طال، 13 نقره و 8 برنز است. ایران در حال حاضر در رتبه چهارم جدول 
مدال آوران بازی های ساحلی قرار دارد.

لیونل مسی در دیدار بارسلونا با سویا بهترین گلزن تمام دوران اللیگا اسپانیا شد.
 این مهاجم آرژانتینی تنها به یک گل نیاز داش��ت تا خ��ود را به رکورد گلزنی  
لمو زارا ستاره س��ابق آتلتیک بیلبائو برس��اند که رکورد وی حدود 60 سال پا 
بر جا بود. ولی مس��ی به لطف هت تریک خود رکورد جدی��د 253 گل زده در 
 اللیگا را از خود بر جای گذاش��ت که طی 289 بازی برای بارسلونا به آن دست 

یافت . 
مسی نخستین گل خود را با استفاده از یک ضربه آزاد دیدنی به ثمر رساند یک 
ضربه سر نیمار لحظاتی بعد باعث شد تا بارسا دوباره یک گل جلو بیفتد و  ایوان 
راکیتیچ  بعدا این اختالف را پیش از آنکه مسی به کمک نیمار رکورد گلزنی را 

بشکند به دو گل رساند .
 وی متعاقبا با یک ضربه دیگر هت تریک خود را تکمیل کرد. 

حس��ین رضازاده زاده  22 اردیبهشت 1357، 
ملی پوش سابق تیم ملی وزنه برداری ایران است 
که در اردبیل در یک خانواده 7 نفری به دنیا آمد 
، او فرزند دوم خانواده اس��ت که یک برادر و 5 
خواهر دارد. او  از 15 س��الگی شروع به ورزش 
وزنه ب��رداری کرد و بارها ب��ا مدال هایش برای 
ایران افتخار به ارمغان آورد و رکوردهای جهان 
و المپیک را بهبود بخش��ید. حس��ین رضازاده 
دارنده دو م��دال طالی المپی��ک و رکورددار 
جهانی حرکت دوضرب در دسته فوق سنگین 
است. او اکنون رییس فدراسیون وزنه برداری 
ایران و عضو هیات مدیره باشگاه فوتبال سایپا 
است. وی در انتخابات چهارمین دوره شورای 
ش��هر تهران )دوره 1392 تا 1396( به عنوان 

نماینده انتخاب شد.
نام رض�ازاده در بین اس�طوره های 

المپیک

کمیته حم��ل ونقل لندن در آس��تانه المپیک 
لن��دن ،در نقش��ه مترو وی��ژه لندن اق��دام به 
نامگذاری ایس��تگاه ها ب��ه نام اس��طوره های 
المپیک نمود.در این نقشه اسامی بزرگانی چون 
حس��ین رضازاده، قهرم��ان و رک��ورددار فوق 
سنگین وزنه برداری المپیک در کنار بزرگانی 
چون نعیم سلیمان اوغلو، جان دیویس، واسلی 
آلکسیف و پیروس دیماس به چشم می خورد. 
ایس��تگاه جنوبی لندن ،به نام حسین رضازاده 
نامگذاری شده است.حاال با ارج نهادن بر تمام 
افتخار آفرینی های  این قهرمان ملی باید نگاهی 
تعمق برانگیز بر نحوه مدیری��ت و حضور او در 
فدراس��یون وزنه برداری داش��ت چنانچه این 
روزها نیز بار دیگر این ش��یوه و روش رضازاده 
راداره این پس��ت مهم ورزش��ی خبرساز شده 
است.حس��ین رضازاده، بار ها به صراحت اعالم 

کرده که چهار سال پیش هم 
نام��ه ای برای 

معرفی علی مرادی نداده و امسال هم نخواهد 
داد؛  اتفاقی که بیش��تر ش��بیه تسویه حساب 
شخصی است تا تالش و همدلی برای کسب یک 
کرس��ی بین المللی!تسویه حس��اب ش��خصی 
رض��ازاده ب��رای انتخاب��ات کنفدراس��یون 
وزنه ب��رداری آس��یاانتخابات کنفدراس��یون 
وزنه برداری آس��یا، در حالی در دی ماه امسال 
برگزار می شود که بار دیگر، ماجرای چهار سال 
پیش این انتخابات در حال تکرار است و حسین 
رضازاده نمی خواهد، علی م��رادی را برای این 
پس��ت معرفی کند. اختالفات قدیمی این دو 
مدیر وزنه برداری کشورمان، بار دیگر شرایط را 

جوری رقم می زند که شاهد اتفاقات خوبی در 
وزنه برداری مان نباش��یم. یک��ی از نقاط ضعف 
ورزش ما ناتوانی مدیران ورزشی کشورمان در 
کسب کرسی های بین المللی و تأثیرگذاری در 
این عرصه هاس��ت. تاریخ ورزش مان هم نشان 
داده که یا ما در کسب این کرسی ها ناکام بودیم 
و یا اگر کرسی  کس��ب کردیم، با درگیری های 
داخلی و منیت ها از دستش داده ایم. مهم ترینش   
همان داس��تان کرس��ی ما در هیأت رئیس��ه 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا و بازی کفاشیان و 
علی سعیدلو در دولت محمود احمدی نژاد بود 
که س��رانجام منجر به این شد،  کرسی از دست 
رفت. اکنون اتفاق مش��ابهی در وزنه برداری در 
جری��ان اس��ت و حس��ین رضازاده ب��ه دلیل 
اختالفاتی که با علی مرادی دارد، نمی خواهد او 
را از سوی فدراسیون وزنه برداری برای انتخابات 

کنفدراسیون وزنه برداری آسیا معرفی کند. 
پر واض��ح اس��ت ک��ه در س��طح قاره آس��یا، 
کنفدراس��یون وزنه برداری بزرگ ترین مرجع 
تصمیم گیر است و بر همین اساس هم کرسی 
دبیرکلی این کنفدراس��یون کرسی مهم و 
تأثیرگذاری اس��ت ک��ه  س��ه دوره چهار 
س��اله در اختی��ار عل��ی مرادی ب��وده و 
او با توج��ه به نفوذی که در آس��یا دارد، 
قص��د دارد ب��رای چهارمین ب��ار  روی 
همی��ن صندلی بنش��یند، زی��را حفظ 
این کرس��ی برای وزنه ب��رداری ایران از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت؛ اما گویا 
حس��ین رضازاده که با نزدیک شدن پایان 
دوران ریاستش در فدراس��یون وزنه برداری 
ایران و با جهت گیری ها و موج انتقادهای صورت 
گرفته، امید چندانی برای بقا در این فدراسیون 
ندارد، تصمیم گرفته خودش برای کس��ب این 
پست بین المللی اس��ب زین کند و این در کنار 
اختالفات بزرگی که وی با عل��ی مرادی  دارد، 
مانع این شده که او از ریاس��ت علی مرادی در 
این انتخابات حمایت کند. البته  برای اولین بار 
نیست که این اتفاق رخ داده؛ چهار سال پیش 
هم که علی مرادی قصد داش��ت برای تصدی 
این پست اقدام کند،  حس��ین رضا زاده و داراب 
ریاحی حمایتی از او نکردن��د و علی مرادی را 
نماینده ایران برای احراز این پست ندانستند؛ 
اما س��رانجام علی مرادی با توجه به اینکه فرد 
شناخته ش��ده ای در این کنفدراس��یون بود، 
توانست حمایت های الزم را برای کاندیداتوری 
جلب کند و بار دیگر بر این صندلی بنش��یند. 
حاال بعد از چهار س��ال باز هم حسین رضازاده 
نمی خواهد علی مرادی را با نامه رسمی از سوی 
فدراسیون وزنه برداری ایران معرفی کند؛ 
اتفاقی که هرچند بعید است، مانعی 

بر سر کاندیداتوری مرادی ایجاد کند،  بی شک 
مانند چهار سال گذش��ته وجهه خوبی ندارد. 
نگاهی به کرس��ی های بین المللی کش��ورمان 
در عرصه بین المللی، نشان می دهد که »دبیر 
کلی کنفدراسیون وزنه برداری قاره  آسیا« یکی 
از معدود جایگاه ه��ای بلند پایه ای اس��ت که 
توسط مدیران ورزشی ایران اداره می شود، در 
زمره معدود جایگاه های مهم بین المللی است 
که در اختیار ایرانی اس��ت و ب��رای همین هم 
حفظ و نگهداری آن از اهمیت باالیی برخوردار 
 اس��ت؛ اما به نظ��ر می رس��د،  خودخواهی ها و 
جاه طلبی ها  در ورزش کشورمان، بار دیگر سایه 
از دست رفتن را روی س��ر یکی از کرسی های 
 بین الملل��ی ورزش کش��ورمان انداخت��ه

 است. 
آنچ��ه از اوض��اع و اح��وال وزنه ب��رداری ایران 
به گ��وش می رس��د، این اس��ت که حس��ین 
رضازاده، ش��انس چندانی برای حفظ صندلی 
ریاس��ت اش در این فدراس��یون ندارد و برای 
همی��ن هم برای کس��ب ی��ک کرس��ی دیگر 
دندان تیز کرده ت��ا در صورت از دس��ت دادن 
فدراس��یون وزنه برداری ایران بتواند با حضور 
در کنفدراس��یون وزنه برداری آس��یا همچنان 
در این رش��ته تأثیرگذار باش��د؛ هرچند همه 
می دانیم  نشستن روی چنین صندلی هایی به 
یکسری مهارت های اولیه ای نظیر دانستن زبان 
انگلیس��ی نیاز دارد. با این حال به نظر می رسد 
رضازاده قصد دارد  بار دیگر داستان سعید لو را 
در فوتبال تکرار کند؛ بازی که ممکن اس��ت به 
از دست رفتن یک کرس��ی بین المللی مهم در 
ورزش کشورمان منجر ش��ود. حسین رضازاده 
بار ها به صراح��ت اعالم کرده که چهار س��ال 
پیش ه��م نامه ای ب��رای معرفی عل��ی مرادی 
نداده و امس��ال ه��م نخواه��د داد؛ اتفاقی که 
بیشتر شبیه تس��ویه حساب ش��خصی است 
 تا ت��الش و همدلی برای کس��ب یک کرس��ی

 بین المللی!

رضازاده پا جای پای سعیدلو می گذارد؟

تسویهحسابشخصیبهجایمدیریتدرورزش

تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن در ورزش��گاه 
فوالدشهر با پیروزی برابر پدیده نیم فصل 

نخست لیگ برتر را به پایان رساند.
ترکیب ذوب آهن: محمدرشیدمظاهری، 
کارل��وس س��انتوس، ه��ادی محمدی، 
عل��ی حم��ام، مه��رداد قنب��ری، اکب��ر 
ایمان��ی، قاس��م ح��دادی ف��ر، محس��ن 

مس��لمان)77-محمدرضا عباس��ی(، مهدی رج��ب زاده، 
اسماعیل فرهادی)90-مصطفی شجاعی(، مرتضی تبریزی 

)65-مسعود حسن زاده( 
سرمربی: یحیی گل محمدی 

ترکیب پدیده: مجتبی روش��نگر، مس��عود نظرزاده، ایگور 
پراهیچ )30-زوران کنزیچ(، اکبر صادقی، رضا ناصحی، میالد 
غریبی، کیوان امرایی، حسین کیانی)65-یونس شاکری(، 
روح اهلل باقری)46-بهادر نسیم اف(، مهدی خیری، محمد 

نژاد مهدی 
سرمربی: علیرضا مرزبان 

شرح بازی:
ذوب آهن در ش��رایطی میزبان پدیده ب��ود که غیبت چند 
بازیکن اصلی و تأثیرگذار دو تیم تغییراتی را در ترکیب اصلی 
ایجاد کرده بود. گل محمدی مجبور شده بود تا بعد از هفته 
ها مهرداد قنبری را به سمت چپ خط دفاعی برگرداند، قاسم 
حدادی فر برای جانشینی قاسم دهنوی استفاده کند. بازی 
با برتری ذوب آهن آغاز شد و آنها خیلی زود روی تیزهوشی 
مرتضی تبریزی به گل رسیدند تا فش��ار از روی دوش ذوب 
آهنی ها برداش��ته ش��ود و این پدیده بود که ب��ا انجام یک 

بازی احساسی سعی در جبران گل 
خورده داشت اما دفاع منطقی ذوب 
آهنی ها در این دقایق فرصت آن 
چنانی به پدیده نداد تا ذوب آهن 
نیمه اول را با برتری راهی رختکن 
ش��ود. با آغاز نیم��ه دوم مرزبان با 
ایجاد چند تغییر در ترکیب تیمش 
و فرس��تادن بازیکنان هجومی برای جبران گل خورده وارد 
زمین ش��د اما برخالف نیمه اول بازی در نیمه دوم کیفیت 
الزم را نداشت و این ذوب آهنی ها بودند که با استفاده از ضد 
حمالت در چند مرحله دروازه پدیده را با خطر روبرو کردند تا 
در نهایت مسعود حسن زاده موفق شود گل دوم ذوب آهن را 
به ثمر برساند و با این نتیجه کار پدیده در این بازی تمام شود. 

شرح گل ها: 
)1-0ذوب آهن(دقیقه14-سانتر محسن مسلمان از جناح 
چپ در مقابل دروازه فرود آمد و مرتضی تبریزی با یک ضربه 
نوک پا از داخل محوطه ش��ش قدم گل اول ذوب آهن را به 

ثمر رساند. 
 )2-0ذوب آه��ن( دقیق��ه 83- مس��عود حس��ن زاده از 
میانه های میدان پا به توپ ش��د و در کورس ب��ا کنزیچ او را 
پشت سر گذاش��ت و با یک بغل پای دقیق دروازه پدیده را 

باز کرد. 
 اتفاق ویژه: 

صعود ذوب آهن ب��ه رتبه نهم لیگ و کس��ب دو برد متوالی 
توسط گل محمدی برای اولین بار در طی لیگ چهاردهم از 

اتفاقات ویژه این بازی بود. 

 مدیریت تربیت بدني سپاه صاحب 
الزمان )عج( به مناسبت هفته بسیج 
برنامه هاي متع��ددي را اجرا کرده 

است.
 مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی 
بس��یجیان خواهر کشور در شهر قم 
برگزار ش��د که در این مسابقات 20 

تیم از سراسر کشور حضور داشتند که در پایان تیم های 
اصفهان، مازندران و البرز به ترتیب مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند. 
در بخش انفرادی ه��م در رده س��نی اول مریم کیانی 
مقام اول در رده سنی دوم عاطفه الیقی مقام سوم، در 
رده سنی سوم مریم شهسواری مقام دوم، در رده سنی 
چهارم صفیه سادات موسویان مقام دوم و در رده پنجم  

مریم اسدی مقام سوم را کسب نمودند. 
مربیگری و سرپرستی تیم اصفهان را در این مسابقات 
برعهده مریم شیخان و عالیه مهیاری بر عهده داشتند. 

اصفهان بر سکوي سوم مسابقات پینگ پنگ 
بانوان کشور

مسابقات پینگ پنگ قهرمانی بسیجیان خواهر کشور 
در قم برگزار شد که در این مسابقات 19 تیم از سراسر 
کش��ور حضور داش��تند که در پایان تیم ه��ای فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب مقام های اول 

تا سوم را کسب کردند. 
مربیگری تیم اصفه��ان بر عهده ریحان��ه قاهری بود و 
ترکیب این تیم را ریحانه سلیمانی، مبینا علی اکبری، 

دینا ای��زدی و معصوم��ه نکوبین 
تشکیل می دادند. 

بی��ش از 80 نف��ر بس��یجی از 
30 اس��تان کش��ور در روزه��ای 
چهارش��نبه و پنج شنبه 28 و 29 
آبان ماه موفق ب��ه فتح قله 4040 
متری ش��اهان کوه در شهرستان 

فریدون شهر شدند. 
این صعود به مناسبت هفته بسیج و به همت و میزبانی 
تربیت بدنی س��پاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 

صورت گرفت. 
کوهپیمایي ۷ هزار بسیجي در صفه 

همایش پیاده روي در کوه صفه اصفهان، براي نخستین 
بار به مناسبت هفته بسیج، س��اعت 7 صبح روز جمعه 
30 آبان ماه از ورودي کوه صفه به سمت محل یادمان 
شهداي گمنام و سپس ایستگاه هاي دوم و سوم با حضور 

بیش از 7000 نفر برگزار شد. 
در این همایش، ش��رکت کنندگان در مس��یِر رفت، به 
زیارت ش��هداي گمنام صفه رفتند و در مسیر بازگشت 
نیز پس از قرائت زیارت عاش��ورا در مکان همایش هاي 
مجموعه کوهستاني صفه، به قید قرعه، جوایز نفیسي به 

شرکت کنندگان اهدا شد. 
ای��ن برنامه با هم��کاري س��ازمان ورزش ش��هرداري 
اصفه��ان، نواح��ي مقاوم��ت بس��یج ش��هر اصفهان و 
 تربی��ت بدني س��پاه صاح��ب الزم��ان )ع��ج( برگزار

  شد. 

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس

بردهای گل محمدی ادامه دارد
چند خبر از ورزش بسیج استان

صعود بسیجیان به قله شاهانکوه

اخبار کوتاهاخبار کوتاه

نشان طال برگردن ورزشکار اصفهانی 
پرورش نیا در رقابت های آزاد اهداف 
پ��روازی م��ردان کش��ور در جایگاه 
نخست ایس��تاد. مس��ابقات اهداف 
پروازی در رش��ته ت��راپ در میدان 
اه��داف پ��روازی مجموعه ورزش��ی 
آزادی با حضور تیراندازانی از سراسر 
کش��ور برگزار ش��د و محمد حسین 
پرورش نیا نماینده اس��تان اصفهان به عنوان قهرمانی دس��ت 
یافت.در مرحله مقدماتی این رقابت ها  محمدحس��ین پرورش 
نیا ،سعید ترس��لی، کامیاب زند، علی حافظی، کامران محمدی 
و بابک یگانه به عنوان 6 تیرانداز برتر به فینال مقدماتی راه پیدا 
کردن��د و در نهایت  پرورش نی��ا که در جمع 4 نف��ر برتر فینال 
مقدماتی قرار داشت ،در جدال با رقیب تهرانی خود پیروز شد و 
در جایگاه نخست ایستاد.  علی حافظی  و سعید  ترسلی هر دو از 

تهران به ترتیب در جایگاه دوم وسوم قرار گرفتند.
نوبت هفتم مسابقات آزاد اهداف پروازی تراپ مردان از29  آبان 
ماه سال جاری به مدت دو روز در 5 راند در میدان اهداف پروازی 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. 

 مربی ایرانی تیم ملی فوتسال 
مشخص شد

گزین��ه ایرانی مربیگ��ری تیم ملی 
فوتسال برای اضافه شدن به نیمکت 
این تیم مش��خص شده است.بعد از 
شکست تیم ملی فوتسال ایران برابر 
کلمبی��ا در مرحل��ه نیم��ه نهایی 
مسابقات گرندپری برزیل و رسیدن 
ایران به عنوان سومی این مسابقات، 
کمیته فوتسال تصمیم گرفت تا نیمکت تیم ملی را تقویت کند 
و یک مربی دیگر به کادر فنی فعلی اضافه شود؛ تصمیمی که بعد 
از جلساتی در کمیته فوتسال قطعی شده و به زودی یک مربی 
ایرانی به نیمکت تیم ملی خواهد رسید.سیدرضا افتخاری رییس 
کمیته فوتسال گفت: ما روی یک مربی به جمع بندی رسیدیم و 
تنها مذاکرات با این مربی باقی مانده اس��ت. تیم ایران در بحث 
تاکتیک مشکلی ندارد و با اضافه شدن یک مربی دیگر کارمان را 
با خسوس ادامه خواهیم داد.در حال حاضر خسوس کاندالس به 
عنوان سرمربی، محمد هاشم زاده به عنوان مربی و امیر فراشی 
 ه��م ب��ه عن��وان مرب��ی دروازه بان ه��ا در تی��م ملی مش��غول 

کار هستند. 

پتروشیمی بندرامام - پمینا 
اصفهان،امروز ساعت ۱6 

  هفت��ه پنجم لیگ برتر بس��کتبال 
باشگاه های کش��ور عصر امروز با 4 
دی��دار به میزبانی 3 ش��هر کش��ور 

برگزار می شود.
در یکی از مهم ترین دیدارهای این 
هفته تیم پمینا اصفهان که از س��ه 
دیدار قبلی خود س��ه شکس��ت در 

کارنامه دارد میهمان تیم مدعی پتروشیمی بندرامام است.
این برای سومین هفته است که پمینا با یکی از تیم های قدرتمند 
لیگ برتر مصاف می دهد. آنها در دومی��ن دیدار خود به مصاف 
دانشگاه آزاد رفتند و پنجشنبه هفته گذشته نیز در خانه مغلوب 
مهرام تهران ش��دند تا در قع��ر جدول جا بگیرند. در آن س��وی 
 میدان پتروشیمی بندرامام و مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در

 3 دیداری که برگزار کرده به ترتیب برابر ثامن مشهد، پتروشیمی 
ماهشهر و شهرداری گرگان به پیروزی رسیده است و با یک بازی 
کمتر نس��بت به مهرام و دانش��گاه آزاد در جایگاه سوم جدول 

رده بندی قرار دارد. 
در سایر دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر مهرام در تهران میزبان 
هفت الماس قزوین اس��ت و دانش��گاه آزاد پذیرای نفت آبادان 
خواهد بود. شهرداری گرگان نیز در خانه ثامن مشهد به مصاف 
این تیم خواه��د رفت.برنامه دیدارهای هفت��ه پنجم لیگ برتر 

بسکتبال به شرح زیر است:
دوشنبه سوم آذرماه 93، ساعت 16

پتروشیمی بندرامام - پمینا اصفهان
 مهرام تهران - هفت الماس قزوین
 دانشگاه آزاد تهران - نفت آبادان
 ثامن مشهد - شهرداری گرگان

پتروشیمی ماهشهر این هفته استراحت دارد

 پیروزی گراس هاپرز بر لوزرن 
در غیاب داوری

در چارچ��وب هفت��ه ش��انزدهم   
رقابت ه��ای فوتب��ال س��وپر لیگ 
سوئیس شب )ش��نبه( تیم فوتبال 
گراس هاپرز در خان��ه اش پذیرای 
لوزرن بود. گراس هاپرز که در این 
دیدار دنیل داوری، سنگربان ایرانی 
خ��ود را درون دروازه نداش��ت ب��ا 
نتیجه 3 بر 2 بر میهمانش غلبه کرد.شاگردان میشیائیل اسکیبه 
در این دیدار توسط موناس دابور )32(، یوریچ راوت )34( و کایو 

)83( به گل رسیدند. 
برای لوزرن هم رامو فرول��ر )50( و تیری دوب��ای )57( گلزنی 
کردند. همچنین فی��دان آلیتی در دقیقه 81 ب��ا دریافت کارت 

قرمز مستقیم از ترکیب لوزرن اخراج شد.
گراس هاپرز با این برد 18 امتیازی ش��د و به رده شش��م جدول 

صعود کرد. 
لوزرن هم 10 امتیازی باقی ماند و همچنان در مکان آخر جدول 
10 تیمی ای��ن رقابت هاس��ت.در جدول رده بندی س��وپرلیگ 
سوئیس، تیم های اف سی زوریخ، بازل و سنت گالن به ترتیب با 

33، 32 و 25 امتیاز در مکان های اول تا سوم جای دارند.



اخبار کوتاهیادداشتیادداشت جلسه فراکسیون روحانیون با وزیر پیشنهادی علوم
عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسللامی گفت: برای بررسی مواضع سیاسی فرهادی 

جلسه ای را روز سه شنبه هفته جاری با حضور وی در فراکسیون روحانیون خواهیم داشت.
حجت االسللام نصراهلل پژمانفر از جلسه فراکسللیون روحانیون مجلس شللورای اسامی با وزیر 

پیشنهادی علوم خبر داد.
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فرمانده سپاه ناحیه شللهرکرد از اجرای 170 عنوان برنامه به 
مناسبت هفته بسیج در شهرستان شهرکرد خبر داد.

مهران مرادی با گرامیداشللت هفته بسللیج و  تسلللیت ایام 
سوگواری حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع(، بر لزوم ترویج تفکر 
بسیجی در جامعه تاکید کرد و هفته بسیج را فرصت مغتنمی 

در تحقق این مهم دانست.
وی با اشاره به ترس استکبار جهانی از اقتدار بسیج، اظهارکرد: 
این شللجره طیبه در اوج صابت قرار دارد و همواره خاری بر 
چشم دشمنان اسام و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 

است.

مرادی به تشللریح برنامه های هفته بسللیج در شهرسللتان 
شهرکرد پرداخت و گفت: بیش از 170عنوان برنامه در سطح 
شهرستان شهرکرد و حوزه های مقاومت و پایگاه های شهری و 
روستایی در بخش های مرکزی و الران و شهرهای هفشجان، 
فرخشهر و شهرکرد برگزار می شود.مرادی نشست فرماندهان 
و تجلیل از بسیجیان نخبه، نشست سیاسی با موضوع آسیب ها 
و ناهنجاری های ماهواره در سللطح جامعلله، اهدای خون در 
رده های حوزه و پایگاه های بسیج و ستاد ناحیه شهرکرد، تبیین 
نقش بسیج در اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه های این ناحیه 

در هفته مقدس بسیج برشمرد.

به گفته وی، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم، نشست 
امر به معروف و نهللی از منکر، اعزام دانش آمللوزان دختر به 
مناطق جنگی و افتتاحیه پایگاه های بسیج نیز از برنامه های 

پیش بینی شده در هفته بسیج در شهرستان شهرکرد است.
حلقه های صالحین سنگرهای مقابله با جنگ نرم 

دشمن است
فرمانده سپاه شهرکرد با اشللاره به اهمیت رسالت بسیجیان 
گفت: حلقه های صالحین سللنگرهای مقابله بللا جنگ نرم 
دشمن است.سللرهنگ پاسللدار مهران مرادی در نشست با 
بسیجیان استان اظهار داشت: حلقه های شجره طیبه صالحین 
از سللنگرهای مقابله با جنگ نرم دشللمنان نظام جمهوری 

اسامی است.
وی افزود: ایجاد حلقه های صالحین و تللداوم آنها با بصیرت 
افزایی در راسللتای مقابله با جنگ نرم و آشناسللازی مردم با 
آسیب های ماهواره تحقق خواسته های مقام معظم رهبری را 
به دنبال دارد.فرمانده سپاه شهرکرد، وظیفه بسیجیان در زمان 
حاضر را خطیر و حساس برشمرد و تأکید کرد با برنامه ریزی 
دقیق و هدفمند می توان مردم را آگاه سللاخت تا توطئه های 
دشمنان اسام خنثی شود.مرادی خاطرنشان کرد: دشمن بعد 
از به کارگیری انواع توطئه ها و شیوه های مختلف مبارزه با نظام 
جمهوری اسامی ایران و ناامیدی از موفقیت خود با استفاده 
از رسانه های جمعی، اینترنت و شبکه های ماهواره ای به دنبال 
واپاشی نظام خانواده بوده تا به هدف شوم خود یعنی جایگزینی 

فرهنگ ضد دینی به جای فرهنگ ناب اسامی دست یابد.
وی افللزود: تغییر ارزش هللای جامعه و ترویللج بی حجابی و 
بی بندوبللاری از رویکردهللای شللبکه های ماهللواره ای 
 به شللمار می رود کلله زمینه سللاز نسللل نوجللوان جوانان 

ماست.

فرماندار سامان گفت: تمامی معابر روستایی شهرستان سامان 
که زیرسازی مناسب آن توسط دهیاری ها و کمک مردم انجام 
شده باشد با تأیید کارگروه فنی برای اجرای آسفالت معرفی 
می شود..وی افزود: زیرسازی ها در چندین روستا انجام شده 
که پس از بازدید از این روستاها و تأیید زیرسازی، آسفالت 
معابر انجام می شود.سعید صالحی گفت: قرارداد خرید، حمل 
و پخش آسفالت بین تمامی دهیاری های این شهرستان با 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان منعقد شده است.
صالحی افزود: این طرح در صورت مساعد بودن شرایط جوی 
و آب و هوایی تا یک ماه آینده آغاز می شود و زیرسازی معابر 
و آماده سازی برای انجام آسفالت انجام می شود.وی با بیان 
اینکه اعتباراتی که برای این طرح در نظر گرفته شده از محل 
اعتبارات ملی است، تصریح کرد: در این طرح هیچ محدودیتی 
تأیید شود آسفالت رایگان می شود.برای متراژ در روستاها وجود ندارد و معابری که زیرسازی آنها 

فرمانده سپاه ناحیه خبر داد

تمامی معابر روستایی سامان آسفالت می شود

شهرکرد میزبان 170 ویژه برنامه در هفته بسیج است

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی 
نیروهای مسلح:

چهارمحال و بختیاری کم ترین 
جرائم نظامی را دارد 

معاون نظارت و بازرسی سللازمان قضایی نیروهای 
مسلح کمتر بودن جرائم در چهارمحال و بختیاری 
را نتیجلله تعامل خللوب دسللتگاه های قضائی این 
اسللتان دانسللت.محمود صفری در آئین تودیع و 
معارفه دادسللتان نظامی چهارمحللال و بختیاری 
اظهار داشللت: دسللتگاه های قضائی در این استان 
تعامل خوبی با یکدیگر برقرار کرده اند که این تعامل 
و انسجام سبب کمتر شدن جرائم نیروهای مسلح 
و مردم شده اسللت.وی با اشللاره به اینکه خروجی 
کار دسللتگاه قضائی بایللد اجرای عدالت باشللد تا 
همدلی و انسللجام مللردم را افزایش دهللد، افزود: 
»قوه قضائیه نبض جامعه اسللت و اگللر بیمارگونه 
 یا ناتللوان شللود راه را بللرای فسللاد در جامعه باز

 می کند.«
معاون نظارت و بازرسی سللازمان قضایی نیروهای 
مسلللح گفللت: تاکنللون هیچگونه افزایللش جرم 
غیرطبیعی در نیروهای مسلح اعام نشده و آمارها 
حاکی از ثبات و یا کاهش جرم بوده اسللت.صفری 
وظیفه دادسللتان نظامللی را صیانللت از نیروهای 
مسلح و حقوق شهروندی دانسللت که این وظیفه 
در این استان به خوبی اجرا شللده است.وی گفت: 
این استان کم ترین جرائم را بین نیروهای انتظامی 
و نظامی داشللته و این نشانه سللالم بودن نیروهای 
نظامی و انتظامی اسللت.معاون نظارت و بازرسللی 
سازمان قضایی نیروهای مسلللح، امنیت، عدالت و 
حاصلخیزی را از نیاز تمام مردم جامعه دانست که 
برای برقراری عدالت باید در مرحله نخست امنیت 
در جامعه حاکم شللود.صفری خاطرنشان کرد: در 
حوزه های دینی به عدالت اهمیت ویژه داده شده و 
اجرای عدالت سبب توسعه می شود که اگر عدالت 
وجود داشته باشد توسعه ایجاد می شود.وی افزود: 
اجرای عدالت باید از مسئوالن دستگاه های قضائی 
آغاز شود و با اجرای عدالت، عدالت شکوفا می شود.

معاون نظارت و بازرسی سللازمان قضایی نیروهای 
مسلح اجرای عدالت را سللپر محکمی برای جامعه 
دانست چرا که زمانی که عدالت برقرار شود تمامی 
مردم به حکومت روی می آورند.صفری خاطرنشان 
کرد: آنچه که عدالت را تضمین می کند وجود انسان 

با اراده خداترس است.

تیم های امداد و نجات در روستاهای 
چهارمحال و بختیاری مستقر می شوند

معاون امللداد و نجات هال احمر چهارمحللال و بختیاری از آموزش 
تیم های امداد و نجات در روسللتاهای این استان و مستقر شدن آنها 
خبر داد.برومند جهانگیری اظهار داشللت: تیم هللای امداد و نجات 
روستایی در روسللتاها و مناطق عشایری اسللتان آموزش های امداد 
و نجات را فرا می گیرند تا برای کاهش خسارات ناشی از بروز بحران 
در محل حادثه مستقر شوند.وی با اشاره به کوهستانی بودن، دوری 
برخی روستاها از پایگاه های امداد و نجات و بروز  بحران های طبیعی 
مانند زلزله و آتش سللوزی افزود: آموزش هایی مانند امدادرسانی در 
زمان بروز حوادث و سللوانح، کمک های اولیه و اسکان اضطراری به 
اهالی روستاها برای توسعه کمی و کیفی مهارت های تیمی با همکاری 
مدیریت بحران استان انجام می شود.معاون امداد و نجات هال احمر 
چهارمحال و بختیاری گفت: این استان از نخستین  استان های کشور 
است که آموزش تیم های امداد روسللتایی را از سال 89 آغاز کرده و 

تاکنون در تداوم این آموزش ها فعال بوده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های سازمان هال احمر، 
تقویت و آموزش مهارت های الزم به تیم های امداد و نجات روستایی 
و عشایری است.وی افزود: با وقوع هر حادثه ای ساکنان محل اولین 
افرادی هستند که از آن حادثه با خبر می شوند در نتیجه برگزاری این 
آموزش ها سبب می شود تا در مواقع بروز بحران در روستاها تیم های 

امدادرسان همواره آماده باش باشند.

دانشجوی دانشگاه شهرکرد مدال طالی 
جام جهانی وشوو را کسب کرد

حمیدرضا الدور دانشجوی دانشگاه شللهرکرد و عضو تیم ملی وشوو 
کشور در هفتمین دوره مسللابقات جام جهانی وشوو موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شللد. الدور دانشجوی رشللته تربیت بدنی دانشگاه 
شللهرکرد و عضو تیم ملی وشوو کشللور، مدال طای هفتمین دوره 
مسابقات ساندای جام جهانی وشوو که در روزهای گذشته در اندونزی 
برگزار شده را کسللب کرد.در این دوره از رقابت ها حمیدرضا الدور 
در وزن منهای 80 کیلوگرم ساندای مردان با غلبه بر حریف مصری و 
مغلوب کردن نماینده تونس در دو راند متوالی، به مدال طای جهان 
رسللید. الدور پیش از این مدال نقره  بازی های آسللیایی اینچئون، 
مدال طای مسللابقات جوان جهان در سال 2008 اندونزی و طای 
مسابقات کامبت گیمز روسیه در سال 2013 را نیز کسب کرده است.

اکران »شیار 143« در 9 شهرستان 
 فیلم شللیار 143 که با محوریت دفاع مقدس سللاخته شده است در 
 9 شهرسللتان چهارمحللال و بختیللاری اکللران می شللود.نماینده

 تهیه کننده فیلم شیار 143 در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
این فیلم دو هفته آینده در این اسللتان اکران خواهد شد، افزود: این 
فیلم در جشنواره فجر  سللیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و بهترین 
کارگردانی راکسللب کرده اسللت.فیلم شللیار 143 بعد از مدت ها با 
محوریت »دفللاع مقدس« و با موضللوع یک مادر ایرانللی که منتظر 

بازگشت فرزند شهیدش است در کشور ساخته شده است.

 ایجاد حلقه های 
صالحین و تداوم 

آنها با بصیرت 
افزایی در راستای 

مقابله با جنگ 
نرم و آشناسازی 

مردم با آسیب های 
ماهواره تحقق 

خواسته های مقام 
معظم رهبری را به 

دنبال دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
بر  قلیپور دادخواستی مبنی  9/38 در خصوص پرونده کالسه 1135/93 خواهان مجید 
تنفیذ قرارداد خرید پالک به استناد برگه وکالتنامه شماره 107596 مورخ 83/12/13 دفتر 
رسمی شماره 10 اصفهان به طرفیت مرتضی مطاع تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 93/10/6 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22142 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/39 در خصوص پرونده کالسه 1086/93 خواهان تعاونی ثامن االئمه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 39/000/000 ریال و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت محمود شفیعی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/10/7 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22144 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/40 در خصوص پرونده کالسه 1085/93 خواهان تعاونی ثامن االئمه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 37/000/000 ریال و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت مهرداد سلیمی تقدیم 
با  است  گردیده  تعیین  ساعت 10/30   93/10/7 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22145 شعبه  5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

 9309980353500187 پرونده:  شماره   9310100353503853 ابالغنامه:  شماره   9/41
شماره بایگانی شعبه: 930687 ابالغ شونده حقیقی: خواندگان در ذیل. مدارک پیوست: در 
خصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا مرادی به طرفیت 1- عزت اتحادی 2- خانم فرناز 
بهاری 3- خانم منیژه خوروش 4- خانم الهام فروغی 5- خانم بهاره وحید دستجردی 
6- خانم شکوفه یزدانی 7- خانم پروانه پریزاد 8- خانم مرجانه بمانیان 9- خانم فریبا 
انصاری 10- خانم غزال شریفیان بروجنی 11- خانم الهام توکلی 12- خانم منیره السادات 
شب انگیز 13- خانم زهرا مهری 14- خانم مریم مهتری 15- خانم نرگس زهیری 16- خانم 
سیما خلیلی فرد بروجنی نسبت به دادنامه شماره 1491-93/8/7 صادره از این شعبه به 
پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی 
انقالب در امور مدنی  است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به 
دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.ضمناً نسخه 
ثانی دادخواست در پرونده مضبوط است تا با مراجعه به شعبه دریافت نمایید.م الف:22877 

شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351100649 پرونده:  شماره   9310100351104188 ابالغیه:  شماره   9/42
غیره  و  علوی نژاد  صدیقه  خانم  خواهان  تجدیدنظر   920649 شعبه:  بایگانی  شماره 
کالسه  پرونده  در   9309970351100971 شماره  دادنامه  از  تجدیدنظر  دادخواست 
920649ح11 به طرفیت شرکت عمران بهارستان و مهدی وفایی و عبدالحسین ارچین به 
شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و 
به کالسه 9209980351100649 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده عبدالحسین ارچین و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجدیدنظر را 
دریافت و هرگونه پاسخی دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار کتباً اعالم واال پس از مضی 
ارسال خواهد  تجدیدنظر اصفهان  دادگاه  به  کیفیت  با همین  پرونده  پاسخ  مهلت و عدم 
شد.م الف:22884 خزایی مدیردفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
9/43 نظر به اینکه سهیل کربالیی فرزند علیرضا به اتهام تهدید و فحاشی و ضرب و جرح 
و ممانعت از حق و مزاحمت حسب شکایت آسیه سادات رضوی فرزند نعمت ا... از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 930316 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و   دادگاههای عمومی 
جهت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری   39 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
قانونی معمول خواهد شد.م الف:22892 شعبه 39 دادیاری دادسرای  اقدام  انتشار آگهی 

عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

9/44 نظر به اینکه سامی قالبدوز فرزند عبداالمیر به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج حسب 
شکایت گزارش ریاست محترم شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 930992 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.م الف:22893 شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

9/45 نظر به اینکه کورش رضایی به اتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک حسب 
شکایت عباس دادگستر فرزند پرویز از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930571 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
دادسرای  دادیاری  آگهی در شعبه 39  انتشار  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم 
 حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:22894 

شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

9/46 نظر به اینکه آقای حسین رحیمی فرزند عبدالحسین به اتهام مزاحمت تلفنی – تهدید 
– توهین و قذف حسب شکایت زهرا افضلی فرزند مرتضی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 930283 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
گردد در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف:22896 شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

9/47 نظر به اینکه حمیدرضا پیرنجم الدین فرزند جواد به اتهام سرقت و اتالف اوراق دولتی 
حسب گزارش حفاظت اطالعات دادگستری اصفهان از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
931024 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 38 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر گردد 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف:22897 شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/48 در خصوص پرونده کالسه 93-1454ش45 خواهان مهدی سهرابی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال و با احتساب خسارات قانونی و خسارات ناشی از تاخیر 
تادیه به طرفیت محسن محقق تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 

93/10/10 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
م الف:22901 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  اتخاذ می شود.  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/49 در خصوص پرونده کالسه 93-384 خواهان خانم کوثر فهیمی دادخواستی مبنی 
بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سه فقره چک به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم به طرفیت طالل سراجیان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/10/10 ساعت 16 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22905 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/50 در خصوص پرونده کالسه 563/93 خواهان ایرج خیراللهی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه یک فقره چک قرض الحسنه به شماره 70198 به تاریخ 93/4/25 به مبلغ شانزده 
میلیون و نهصد هزار ریال و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه به طرفیت علیرضا 
عابدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 93/10/9 ساعت 16/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22906 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/51 در خصوص پرونده کالسه 1480/93 خواهان محسن توده سرخی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سعید ثالثی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/9 
ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
این شعبه واقع در  خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
 خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22909 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/52 در خصوص پرونده کالسه 1149/93ش33 خواهان سعید روح الهی با وکالت رضا 
نعمتی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ چهل و هفت میلیون و دویست 
هزار ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت غالمرضا حاج هاشمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/10/8 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22914 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/53 در خصوص پرونده کالسه 93-1400 خواهان مرتضی پاکدامنیان دادخواستی مبنی 
بر الزام به استرداد به طرفیت نرگس رفیعایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/10/7 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22924 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/54 در خصوص پرونده کالسه 960/93 خواهان آقای سیروس ادیب با وکالت خانم 
آل رسول دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطلق 
خسارات دادرسی به طرفیت شرکت نوین خاطره سینا به مدیریت رویا غالمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/10/6 ساعت 11صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22926 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اصفهان  اختالف  حل  شورای   14 شعبه   122-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/55
تجدیدنظرخواهی نورا... هاشم زاده جوزانی به طرفیت محمود –حسن – زیبا – طاهره – 
طیبه – مرتضی – محسن و زهره و محبوبه و ملیحه همگی صادقیان و علی اصغر – رضا 
یوسفیان و زهرا زارع و صدیقه مزروعی دادخواست تجدید نظرخواهی به شماره 122-93 
به شعبه 14 تقدیم نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن همگی خواندگان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظر خوانده 10 روز پس از 
نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:22928 

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

9/56 در خصوص پرونده کالسه 1406/93 خواهان آقای مختار عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت آقای مجید تنها تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 93/10/8 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:22929 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  عباسی  مختار  آقای  خواهان   1405/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/57
مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک به طرفیت آقای مهران محمدعلی پور تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/10/8 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22930 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عباسی  مختار  آقای  خواهان   1407/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/58
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت آقای علیرضا ذوالفقاری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/10/8 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:22931 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
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٢ گیاه مقوی اعصاب

دریچه

اجاره خانه  
 15 درصد
گران شد

مواد نانو ترکیبی می توانند در تولید الکتریس��یته 
م��ورد نی��از رش��د گیاه��ان و همچنی��ن کاهش 

آالیندگی هایی هوا کمک بزرگی باشند.
محققان در دانشگاه کالیفرنیا، مواد نانو ترکیبی را 
رش��د داده اند که گیاهان به وسیله آنها می توانند 
با تبدیل بیش از 90 درصد انرژی خورشید، انرژی 
گرمایی مورد نیاز خود را برای رش��د بهتر بدست 

آورند.
 به گفته این محققان بر خالف انرژی خورشیدی فتوولتائیک، که در فرایند آن نور 
خورشید به طور مستقیم به الکتریسیته گیاهان تبدیل می شود، با این مواد نانو 
ترکیبی نور خورشید با تمرکز بر یک ناحیه کوچک از گیاه بدون آسیب زیاد می 

تواند الکتریسیته مورد نیاز خود را تولید کند.
 همچنین به دلیل عوارض استفاده از انرژی های فسیلی در حال استفاده، بر اساس 
این طرح نیروگاه ها می توانند با تجهیز خود به این مواد نانو ترکیبی، الکتریسیته 

سازگار با محیط زیست را تولید هم نمایند.

انگشتر کنترل کننده هوشمند
طراحان هندی یک انگشتر مرتبط با گوشی های هوشمند و کنترل کننده بدون نیاز به 

گذاشتن در جیب را طراحی کرده اند.
حلق��ه کنترل کننده دارای بلوتوث، قابل حمل، مجهز به یک سنس��ور نوری اس��ت که 
حرکات انگشت را تش��خیص داده؛ در حالیکه کف دست به عنوان صفحه کلید استفاده 
می شود در انگشت شست قرار می گیرد؛ این انگشتر به نام »فن« توسط طراحان هندی 

طراحی شده است.
 »ف��ن« برای کنت��رل هر ن��وع دس��تگاهی مانن��د تلویزیون، ماش��ین حت��ی کنترل 
اسباب بازی ها، سیستم صوتی و دوربین دیجیتال قابل استفاده است؛ کاربر به راحتی از 

طریق بلوتوث انگشتر و حرکات دست قادر به فرمان است.
این انگش��تر در اواخر س��پتامبر به قیمت 120 دالر که حدودا 90 یورو در چند رنگ به 

بازار عرضه می شود.

سلطان ادویه ها معجزه می کند
صدها سال پیش تاجران، »فلفل سیاه« را سلطان ادویه ها قلمداد می کردند و این ادویه 

یکی از اولین کاالهای تجاری میان هند و اروپا بود.
 س��ایت تخصصی هلث الین در مقاله ای منتش��ر ک��رد: امروزه فلفل س��یاه از جمله 
ادویه هایی است که در کابینت تمام آشپزخانه ها پیدا می شود. فلفل سیاه برای تولید 
روغن فلفل سیاه اس��تفاده می ش��ود که خواص قابل توجهی دارد. روغن فلفل سیاه 
به ترک کردن س��یگار کمک می کند. در بررسی انجام ش��ده در سال 2013 میالدی 
شدت گرایش به استعمال س��یگار، دو دقیقه قبل و بعد از استشمام روغن فلفل سیاه 
ارزیابی ش��د. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که این روغن به طور موثری تمایل به 
مصرف نیکوتین در فرد را کاهش می دهد.همچنین روغن فلفل سیاه سرشار از آنتی 
اکسیدان است. آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد مقابله می کنند. رادیکال های آزاد 
مولکول هایی هستند که در تخریب س��لول های بدن و احتمال ابتالی فرد به سرطان 

نقش دارند. 

استفاده از انرژی های پاک سبب ساخت روشی برای به 
حرکت درآوردن خودروها ش��ده است که در نوع خود 
بی نظیر است. شرکت خودروس��ازی BMW کشور 
آلمان در نظر دارد طرحی در زمینه  ش��ارژ خودروهای 
الکتریکی خود را از س��ال آینده در کشور آلمان و شهر 
مونیخ اجرایی کند. گفتنی اس��ت، در اجرای این طرح 
خودروهای الکتریکی از روشنایی موجود در خیابان ها 
برای ش��ارژ باتری موتور خود اس��تفاده خواهند کرد.

بررسی ها نشان می دهند، در این روش خودروها از ایستگاه های روشنایی در خیابان ها 
شارژ باتری خود را دریافت می کنند و حتی هزینه شارژ را می توانند از طریق نرم افزار های 
موجود بر روی گوشی تلفن همراه خود پرداخت کنند. با استفاده از ایستگاه های شارژ 
روشنایی و ترکیب چراغ های LED این خودروها می توانند به راحتی انرژی مورد نیاز 
باتری خودروی خود را تأمین کنند.یکی از مش��کالت امروزی دارندگان خودروهای 
الکتریکی، شارژ شدن پی در پی باتری خودروهایشان است که باعث اضطراب هنگام 

رانندگی با این خودروها می شود و با این فناوری این مشکل برطرف خواهد شد.

 شارژ خودروهای نسل آینده با 
نور چراغ خیابان ها 

  فناوری نانو به رشد گیاهان 
کمک می کند

یکی از علل تأثیر اس��انس رز به عنوان ضدافسردگی و 
افزایش فعالیت های مغزی است.

گل محمدی
اسانس گل سرخ برای بسیاری از مشکالت زنانه مفید 
اس��ت این اس��انس مقوی عضالت رحم بخصوص در 
کسانی است که رحم های آنها افتادگی دارد و همچنین 
در مورد زنانی که آمادگی سقط کردن به دلیل ضعف 
رحم در آنها ایجاد می شود. همچنین در مورد تسکین 
مش��کالت قاعدگی، افس��ردگی و تنش ه��ای عصبی 
دارای آثار ارزشمندی است. اسانس رز می تواند مانند 
ویتامین های گروه B به عنوان پرکورس��ور هورمون ها 
در بدن قرار گیرد و به نظر می رس��د تولید منی را نیز 

افزایش دهد.
یکی از علل تأثیر اس��انس رز به عنوان ضدافسردگی و 
ازدیاد فعالیت های جنسی، افزایش فعالیت های مغزی 
اس��ت. یکی دیگر از استفاده های مهم اس��انس رز در 
فرآورده های آرایشی و بهداش��تی مربوط به بهداشت 
و سالمت پوس��ت می باشد. اس��انس رز برای همه نوع 
پوس��ت، به خصوص پوس��ت های حس��اس و خشک 
و پوس��ت افراد مسن بسیار مناسب اس��ت. اسانس رز 
می تواند مقاومت جدار مویرگ های زیر پوس��ت را که 
به صورت خطوطی قرمزرنگ دیده می شوند، افزایش 
دهد و این مشکل را تا حد زیادی درمان کند. البته در 
این موارد گاه الزم است ماه ها اس��انس مورد استفاده 

قرار گیرد.
 طریقه و میزان مصرف

با توجه به اینکه میزان اسانس گالب ها متغیر و اصوالً 
مقدار اسانس موجود در آن ها بسیار کم می باشد، عدد 
معینی از نظر حجم و یا وزن��ی برای مصرف خوراکی و 

دارویی آن ارائه نشده است.
مقدار 1 تا 2 گرم گلبرگ را می توان در یک اس��تکان 
آب ریخته و تا روزی س��ه نوبت )3 تا 6 گرم( به صورت 

خوراکی مصرف کرد.
هیچ اسانسی را نباید به طور مستقیم به صورت خوراکی 
و یا موضعی مصرف نمود. اس��انس ها باید به وس��یله 
روغن های مایع گیاهی رقیق شوند. اکثر اسانس ها باید 
حداقل به نسبت 1 بر 20 رقیق شوند تا عوارض جانبی 

نداشته باشند.
گلبرگ، گالب و اسانس گل سرخ در حد مصرف دارویی 

و خوراکی دارای عارضه جانبی نمی باشد.
مهم ترین اثرات گزارش ش�ده گلبرگ ها و   

گالب
ضد اس��هال، ضد التهاب، افزایش دهنده  میل جنسی، 
ضدکرم آس��کاریس، قاب��ض، ضدنفخ، مق��وی قلب، 
خلط آور، ملین، مس��هل، مقوی معده، مقوی اعصاب، 

ضدکرم، ضدزخم و اشتهاآور است.
گالب یک��ی از بهترین محصوالت جایگزین اس��انس 
رز اس��ت که با تقطیر گلبرگ های انواع گل س��رخ به 
همراه آب به دس��ت می آید. این ماده جهت س��المت 
و بهداش��ت پوس��ت و ضدعفونی کردن چشم بسیار 
سودمند می باشد. البته نوعی گالب وجود دارد که سه 
بار تقطیر می ش��ود و به نام »تری پل روزواتر« معروف 
اس��ت که ضدعفونی کننده و مقوی بسیار خوبی برای 
پوست می باش��د. همچنین ضدعفونی کننده ای قوی 
و مناسب برای چشم اس��ت. ضد درد، ضد اسهال، ضد 
اکس��یدان، ملین، ادرارآور، کاهش دهن��ده  قند خون، 
مس��هل، مهارکننده  لیپوکس��ی ژناز، مقوی اعصاب، و 

ضد کرم است.  
   کاسنی

مواد محلول در آب کاسنی دارای خواص تسکین دهنده 
سیس��تم عصبی مرکزی و اثرات آنتاگوتیست قهوه و 
چای را دارد. به احتمال زیاد الکتوس��ین و مش��تقات 
وابس��ته آن موجب اثرات مسکن کاس��نی می باشند. 
الیگوساکاریدهای متعدد موجود در کاسنی به عنوان 
پروبیوتیک ه��ای داخلی عم��ل می کنند ک��ه باعث 
تخمیرهای متعدد در سیستم روده می شوند. این گونه 
فعالیت های میکروبی در روده اهمیت بسیار زیادی برای 

سالمت سیستم روده ای – معده ای دارند.
در بعضی نق��اط دنیا ریش��ه و ب��رگ کاس��نی مانند 
سبزیجات مصرف می شود. ریشه های کاسنی پس از 
بو دادن، مانند قهوه برای نوش��یدن استفاده می شود. 
کاسنی همچنین مس��کن و مقوی قلب است. اینولین 
و ترکیبات وابس��ته موجود در ریشه کاسنی می توانند 
از یبوست جلوگیری کنند. از دیگر اثرات مهم کاسنی 
می توان ضد اسهال، ضد س��رطان و اشتهاآور بودن آن 

را نام برد.
 طریقه و میزان مصرف

روزانه 3 تا 5 گرم پودر ریشه در 150 تا 250 میلی لیتر 
آب میل ش��ود. همچنین می توان معادل 10 گرم )دو 
قاشق غذاخوری( از برگ و ساقه و گل کاسنی را خرد یا 
له کرد و با یک لیوان آب به مدت 5 تا 10 دقیقه جوشاند 
و پس از صاف ک��ردن مصرف نمود. این جوش��انده را 
می توان با کمی شکر، نبات یا عسل شیرین کرد و روزی 

یک تا دو نوبت از آن خورد.
عوارض جانبی  

تماس با گیاه کاسنی ممکن است باعث درماتیت شود.
 افرادی که سنگ کلیه دارند باید با مشورت پزشک از 

کاسنی استفاده کنند.
بهترین ریشه کاسنی برای مصرف، ریشه گیاه یکساله 
اس��ت، زیرا ریش��ه در س��ال های بعد ضخیم و چوبی 

می شود.

 

نتای��ج پژوهش��ی ت��ازه نش��ان می ده��د ک��ه 
س��ر خم ک��ردن و ن��گاه کردن ب��ه پایی��ن برای 
کار ک��ردن ب��ا تلف��ن هم��راه مع��ادل وزن��ه ای 
 27 کیلوگرم��ی روی گ��ردن ش��ما نی��رو وارد 

می کند.
 این نیرو مش��ابه این اس��ت که یک مورچه خوار 
غول پیک��ر ی��ا چه��ار ت��وپ ب��زرگ بولین��گ 
از گردنت��ان آوی��زان ش��ده باش��د؛ ت��ازه ش��ما 
 چندی��ن ب��ار در روز داری��د ای��ن کار را انج��ام

 می دهید.
ما انس��ان های ام��روزی به طور متوس��ط حدود 
4 س��اعت از ش��بانه روز را به پایین نگاه می کنیم 
 ت��ا موبای��ل خ��ود را چ��ک کنی��م یا چی��زی را 

بخوانیم. 
ای��ن کار معادل 1400 س��اعت فش��ار اضافی در 
س��ال روی س��تون فق��رات گردن��ی )بخش��ی 
 از گردن که درس��ت باالی ش��انه ها ق��رار دارد(

 است.
 پژوهشی جدید نش��ان می دهد که هر وقت این 
کار را انجام می دهیم، مع��ادل وزن 27 کیلوگرم 
نیرو به گردن های خود وارد می کنیم. این مقدار 
نیرو با وزن 4 توپ بولینگ یا کودکی هشت ساله 

براب��ری می کن��د. از هم��ه بدت��ر این ک��ه هنوز 
 نمی دانیم تأثیرات درازم��دت این کار چه خواهد

 بود.
این پژوهش به رهبری کنت هانسراج، جراح ارشد 
س��تون فقرات و ارتوپدی در مرکز توان بخش��ی 
و جراحی نخ��اع نیویورک انجام ش��د که از مدل 
س��ه بعدی س��تون فق��رات ب��رای اندازه گی��ری 
تأثی��رات کش��ش ثابت س��ر ب��ه س��مت پایین 
 برای چک ک��ردن تلفن هم��راه اس��تفاده کرده

 بود. 
به دلیل اینکه س��ر ب��ا وزن 5.5 کیلوگرم بس��یار 
سنگین است، وقتی که برای مدت طوالنی به پایین 
نگاه می کنیم، گش��تاور زیادی روی گردن اعمال 
می کنیم. گروه هانس��راج برای نمایش ش��هودی 
اثر این گش��تاور، آن را با آویزان کردن وزنه ای از 
گردن شبیه س��ازی کرد و با نتایج غیرمنتظره ای 

روبرو شد.
 Surgical Technology هانسراج در ژورنال
International گ��زارش می دهد: »وقتی که 
سر به سمت جلو خم می ش��ود، این نیروها برای 
15 درجه ش��یب به ان��دازه 12 کیلوگ��رم، برای 
30 درجه به اندازه 18 کیلوگرم، در 45 درجه به 
اندازه 22 کیلوگ��رم و در 60 درجه، 27 کیلوگرم 
خواهند ب��ود. وقتی که زاویه س��ر روبه جلو تغییر 
می کند، وزن مشاهده ش��ده توسط ستون فقرات 
به میزان چشمگیری افزایش می یابد. این فشارها 
ممکن است منجر به س��ایش، پاره شدن و آسیب 
 گردن ش��ده و حتی ش��اید هم ب��ه جراحی ختم 

شود«.
 اما ای��ن بدان معنی نیس��ت که تلفن خ��ود را به 
بی��رون از پنجره پرت��اب و اس��تفاده از ابزارهای 
الکترونیک��ی را برای همیش��ه فرام��وش کنید، 

فقط کافی است نترس��ید و بر خود مسلط باشید. 
یک فیزیوتراپ اهل س��یدنی به نام تیمر س��ابت 
می گوید که درد گردن عالوه بر اس��تفاده از تلفن 
هم��راه می تواند به خاطر مجموع��ه ای از عوامل، 
 همچون سن، جنس��یت، نوع کار و استرس ها هم

 باشد.
او می گوی��د: »از یک چش��م انداز مطلقاً فیزیکی، 
یافته ه��ای پژوه��ش اخی��ر منطق��ی ب��ه نظ��ر 
 می رس��د، ولی حال می دانیم که درد چندبعدی

 است. 
مجموع��ه رو ب��ه افزایش��ی از داده ه��ا در مورد 
اختالل ه��ای ژنتیک��ی، ویژگی ه��ای رفتاری و 
احوال شخصی و همچنین محیط فیزیکی وجود 
 دارد که ارتباطش��ان با درد گردن کش��ف ش��ده 

است«.
هانس��راج اذع��ان می کند ک��ه منطقی نیس��ت 
انتظار داش��ته باش��یم همه مردم گوشی هایشان 
را کن��ار بگذارن��د ت��ا س��تون فقراتش��ان را 
نجات دهن��د، ول��ی می گوید که ص��رف آگاهی 
از مش��کل و تالش ب��رای اصالح نحوه در دس��ت 
 گرفتن گوش��ی، می توان��د در درازم��دت مفید 

باشد.

خم کردن سر به جلو برای استفاده از تلفن
استفاده نادرست از موبایل چه بالیی بر سر گردن می آورد؟ عشق و دیوانگي

در زمان هاي بسیار قدیم وقتي هنوز پاي بشر به زمین نرسیده 
 بود، فضیلت ها و تباهي ها دور هم جمع ش��ده بودند، آنها از

 بي کاري خسته و کسل شده بودند.
ناگهان ذکاوت ایس��تاد و گفت بیایید یک ب��ازي بکنیم مثل 

قایم باشک.
همگي از این پیش��نهاد ش��اد ش��دند و دیوانگي ف��ورا فریاد 
 زد، م��ن چش��م م��ي گ��ذارم و از آنجای��ي ک��ه کس��ي 
 نمي خواس��ت دنبال دیوانگي برود همه قبول کردند او چشم

 بگذارد.
دیوانگي جلوي درختي رفت و چش��م هایش را بست و شروع 
کرد به شمردن .. یک .. دو .. س��ه .. همه رفتند تا جایي پنهان 

شوند.
لطافت خود را به ش��اخ ماه آویزان کرد، خیانت داخل انبوهي 
از زباله پنهان ش��د، اصالت در میان ابرها مخفي ش��د، هوس 
به مرکز زمین رفت، دروغ گفت زیر س��نگ پنهان مي ش��وم 
اما به ته دریا رفت،طمع داخل کیس��ه اي که خودش دوخته 
بود مخفي شد و دیوانگي مشغول ش��مردن بود هفتاد و نه ... 
هشتاد ... و همه پنهان شدند به جز عشق که همواره مردد بود 
 نمي توانست تصمیم بگیرید و جاي تعجب نیست چون همه 
مي دانیم پنهان کردن عش��ق مشکل اس��ت، در همین حال 
دیوانگي به پایان ش��مارش مي رسید نود و پنج ... نود و شش. 
هنگامي که دیوانگي به صد رسید عشق پرید و بین یک بوته 

گل رز پنهان شد.
 دیوانگي فری��اد زد دارم میام. و اولین کس��ي را که پیدا کرد 
تنبلي بود زیرا تنبلي، تنبلي اش آمده بود جایي پنهان شود و 
بعد لطافت را یافت که به شاخ ماه آویزان بود، دروغ ته دریاچه، 
هوس در مرکز زمین، یکي یکي همه را پیدا کرد به جز عشق و 

از یافتن عشق نا امید شده بود.
 حس��ادت در گ��وش های��ش زمزم��ه ک��رد ت��و فق��ط باید 
 عش��ق را پیدا کني و او در پش��ت بوت��ه گل رز پنهان ش��ده 
است.دیوانگي شاخه چنگک مانندي از درخت چید و با شدت 
و هیجان زیاد آن را در بوته گل رز فرو کرد و دوباره و دوباره تا 
با صداي ناله اي دست کشید عش��ق از پشت بوته بیرون آمد 
درحالي که با دس��تهایش صورتش را پوش��انده بود و از میان 
انگش��تانش قطرات خون بیرون مي زد ش��اخه به چش��مان 
عشق فرو رفته بودند و او نمي توانس��ت جایي را ببیند او کور 
 شده بود! دیوانگي گفت من چه کردم؟ من چه کردم؟ چگونه

پاس��خ  عش��ق  کن��م؟  درم��ان  را  ت��و  ن��م  توا م��ي   
ن��ي م��را درم��ان کن��ي ام��ا اگ��ر  داد ت��و نم��ي توا

  م��ي خواه��ي کمک��م کن��ي م��ي توان��ي راهنم��اي م��ن 
ش��وي.و اینگونه اس��ت که از آنروز به بعد عش��ق کور است و 
دیوانگي همواره همراه اوست! و از همان روز تا همیشه عشق 
و دیوانگي به همراه یکدیگر به احساس تمام آدم هاي عاشق 

سرک مي کشند ...

آرایشگر و اداي نذر

در لوس آنجلس آمریکا، آرایشگری زندگی می کرد که سال ها 
بچه دار نمی شد. او نذر کرد که اگر بچه دار شود، تا یک ماه سر 
همه مشتریان را به رایگان اصالح کند. باالخره خدا خواست و 
او بچه دار شد! روز اول یک شیرینی فروش ایتالیائی وارد مغازه 
ش��د. پس ازپایان کار، هنگامی که قناد خواس��ت پول بدهد، 
آرایش��گر ماجرا را به او گف��ت. فردای آن روز وقتی آرایش��گر 
خواست مغازه اش را باز کند، یک جعبه بزرگ شیرینی و یک 

کارت تبریک و تشکر از طرف قناد دم در بود.
 روز دوم یک گل فروش هلندی ب��ه او مراجعه کرد و هنگامی 
که خواست حساب کند، آرایشگرماجرا را به او گفت. فردای آن 
روز وقتی آرایشگر خواست مغازه اش راباز کند، یک دسته گل 
بزرگ و یک کارت تبریک و تشکر از طرف گل فروش دم در بود.

 روز س��وم یک مهندس ایرانی ب��ه او مراجعه ک��رد. در پایان 
آرایشگرماجرا را به او گفت و از گرفتن پول امتناع کرد. حدس 
بزنید فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه اش را باز کند، 

با چه منظره ای روبروشد؟ فکرکنید.
 چهل تا ایرانی، همه سوار بر آخرین مدل ماشین، دم در سلمانی 
صف کش��یده بودند و غر می زدن��د که پس این م��ردک چرا 

مغازه اش را باز نمی کند !
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امام جعفر صادق )ع( : 
چون خدا خیر بنده اي را خواهد او را نسبت به دنیا بي رغبت 
و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر 

که این خصلتها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده .

س
طرح : فار
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