
تالش نمایندگان برای بازگشت گاوخونی به زندگی
 پیش بینی شده که بارندگی امسال بهتر از سال های گذشته است

با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در اصفهان :

4

3

متخصص مغز و اعصاب گرمای هوا، مصرف قرص های ضدبارداری، 
اختالالت ژنتیکی،  برخی بیماری های روماتیس��می،  ضربات وارده 
به س��ر و کم خونی های فق��ر آهن را ج��زء دالیل ابتال ب��ه ترومبوز 

سینوس های مغزی عنوان کرد.
 فرهاد عصارزادگان ، یکی از علل بروز سردردهای برق آسا...

سردردی که منجر به سکته های 
مغزی می شود

احتمال ابتال به ابوال
3 در ايران صفر است

نجوای شاعرانه هنرمندان
5 در خلوت 2

 سايش های داخلی 
عاقالنه نیست

صدای شادی
 بدن خود را 
بشنويد!

فرش ایران از اصفهان روی 
آنتن شبکه سه می رود

 گوجه فرنگی ۲ هزار تومان
 ارزان شد

 نرخ تورم حقوق کارمندان
 را مشخص می کند 

شهرداری به دنبال احداث 
موزه صنایع دستی است 

  افتتاح آزمایشگاه تشخيص
 » ایدز«  امروز دراصفهان 
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اجرای 7500 طرح صنعتی 
در استان

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان گفت: 7500 طرح صنعتی با اشتغالزایی 
130 هزار نفر در این اس��تان در حال اجراس��ت.

اس��رافیل احمدیه در حاش��یه بازدید از ش��رکت 
فرش'خاطره' کاش��ان در جمع خبرنگاران افزود: 
برای تکمیل این طرح ها، اعتباری بالغ بر 65 هزار 

میلیارد ریال در یک مدت زمانی سه ساله..

مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
گفت: در صنعت گردشگری کشور جایی 

برای خانه های استیجاری وجود ندارد.
 مرتض��ی رحمانی موح��د ب��ا اش��اره به 
س��اماندهی ط��رح جدیدی به ن��ام خانه 
مسافر در کشور افزود: تمام سایت هایی که 
برای اسکان مسافران ایجاد می شوند باید 
شناسنامه داشته باشند.معاون گردشگری 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری وجود خانه های استیجاری 
در کشور و فعالیت آنان را یک خطر برای 
کش��ور تلقی کرد و افزود: در صورت عدم 
جلوگی��ری از فعالی��ت ای��ن خانه ها، این 

موضوع به یک نابهنجاری اجتماعی تبدیل 
خواهد شد.

وی افزود: مادامی که بخش های مختلف 
صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن از 
یکپارچگی و هم افزایی برخوردار نباشند، 

این مشکالت قابل حل نخواهد بود.
معاون گردشگری کشور خواستار اصالح 
روابط بین بخش��ی در گردش��گری شد و 
گفت: صنعت گردش��گری کشور نیازمند 

مدیریت یکپارچه و فرابخشی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: برای رس��یدن به 
موفقیت باید به نفع نظراتی که در مجامع 
گردش��گری گرفت��ه می ش��ود از عقای��د 

شخصی خود دست بکشیم....

صنعت گردشگری مهمترين راه خروج ايران از رکود اقتصادی 
فرش قرمز زير پای  سرمايه گذاران بخش گردشگری

4

هتل 5 ستاره
 کلنگ زنی شد 

40 نیروی خدماتی براي نظافت زاينده رود فعالیت می کنند

سنا
س : اي

عک

3 3

 آگهی مناقصه حمل گوشت
)مرحله دوم (

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قیمت پايهمدتمشخصات و کاربریرديف

60/000/000 ریالماهيانه 100/000/000 ریال 1۲ ماهحمل گوشت از کشتارگاه به سطح شهر1

مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002  
شهرداری شهرضا میباشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/09/13 
آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 13 روز شنبه مورخ 93/09/15 

تاریخ گشایش اسناد : روز يکشنبه مورخ 93/09/16 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( ساير شرايط در اسناد موجود می باشد. 

 www.shahreza.ir نحوه دریافت اسناد :  مراجعه به سايت شهردار ی شهرضا
شهرداری شهرضا

نوبت  دوم

شهرداری شهرضا در نظر دارد عملیات حمل گوشت از کشتارگاه به سطح شهر را از طريق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شهرداری فالورجان در نظر دارد پارکینگ شهرداری واقع در میدان آزادی را با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به 
مدت یکسال شمسی به صورت استیجاری واگذار نماید : 

1 ( شرکت کنندگان  باید جهت اخذ آگهی مزایده مذکور مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 0107030747001 
شهرداری نزد بانک ملی واریز و ضمیمه پیشنهاد نمایند.

 2( قیمت پای��ه اج��اره ماهیان��ه مبل��غ 23/000/000 ریال میباش��د که باالتری��ن مبلغ پیش��نهادی برن��ده مزایده 
خواهد بود 

 3( متقاضی��ان م��ی بایس��ت آخری��ن قیم��ت پیش��نهادی خ��ود را حداکث��ر ت��ا آخ��ر وق��ت اداری روز ش��نبه 
مورخ 93/9/15کتبا به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

4( در خواستهای واصله راس ساعت   14:30 روز یکشنبه مورخ 93/9/16در محل شهرداری باز و قرائت میگردد.
5( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، مالیات و عوارض شهرداری بعهده برنده مزایده می  باشد .

6( شرکت کنندگان می بایس��ت 5%کل اعتبار به مبلغ 13/800/000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا به شماره 
حساب 3100003444002 نزد بانک ملی بنام سپرده شهرداری واریز نمایند. 

  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

»آگهی مزایده« نوبت   دوم

     امير احمد زندآور  شهردار فالورجان

 آگهی مزایده مرحله سوم
اجاره کيوسک اغذیه فروشی واقع در پایانه شرق

شهرداری شهرضا در نظر دارد کیوسک اغذيه فروشی واقع در پايانه شرق را از طريق مزايده به صورت 
اجاره  واگذار نمايد:

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 93/09/13 
آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 93/09/15 

تاریخ گشایش اسناد : روز يکشنبه مورخ 93/09/16 در محل شهرداری شهرضا 
 محل تحویل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) ش�هرداری شهرضا ( ساير ش�رايط در اسناد موجود 

می باشد. 
نحوه دریافت اسناد : 

 www.shahreza.ir با مراجعه به سايت شهردار ی شهرضا

شهرداری شهرضا

نوبت دوم 

 ش�رکت تعاونی مصرف کارکنان ف�والد مبارکه در نظ�ر دارد مجتمع تج�اری اد اری خود واقع در زرين ش�هر خیابان
  ش�هید رجايی جنب مس�جد امام محمد باقر )ع( با زير بنای تقريبی 4800 مترمربع در مرحله اتمام سفت کاری،و در

 6 طبقه، شامل دو طبقه پارکینگ ، دوطبقه تجاری و دو طبقه اداری را از طريق مزايده واگذار نمايد.
عالقمندان به شرکت در مزايده می توانند جهت تهیه اسناد مزايده از تاريخ 93/9/8 لغايت 93/5/16 با مراجعه حضوری 
 BRT به آدرس: اصفهان � حد فاصل میدان ارتش و سه راه سیمین روبروی ساختمان تجاری آسمان )روبروی ايستگاه

)  طبقه سوم، مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند. 
پیشنهاد دهندگان می بايست پیشنهادات خود را حداکثر تا س�اعت 16:30روز دوشنبه مورخ 1393/9/17 به نشانی 

فوق ارسال و رسید دريافت نمايند.  
مزايده حضوری  در تاريخ 93/9/20 با حضور شرکت کنندگان يا نماينده قانونی آنها برگزار و برنده مشخص خواهد گرديد.

ضمنا شرکت در رد يا قبول هر يک يا کلیه پیشنهادات مختار است. 
تلفن تماس  دفتر مرکزی:        03137754008 �  03137765002                    روابط عمومی: 03137766571

همراه  09139586385  

روابط عمومی شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه

آگهی مزایده عمومی)فروش(
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يادداشت

 پیکر شهید »عباسعلی مختاری« 
به آغوش خانواده بازگشت

پس از انجام آزمایش��ات مختلف ژنتیکی مشخص شد یکی از 
شهدای گمنامی که در مقبره شهدای گمنام دانشگاه پیام نور 

تهران دفن شده، پیکر شهید عباسعلی مختاری است.
با گذشت سال ها از دوران غرور آفرین جنگ تحمیلی هر از گاهی 
یکی از شهدای گمنام آن دوران شناسایی می شود تا به بی تابی 
پدر، مادر و بازماندگانش التیام بخشد.شهید عباسعلی مختاری، 
یکی از این شهداس��ت که پ��س از انج��ام آزمایش های مکرر 
شناسایی شد و مشخص شد که پیکر پاکش در مقبره شهدای 

گمنام دانشگاه پیام نور تهران دفن شده است.
پس از انجام آزمایشات ژنتیک در سال 1389 از مادر و برادران 
شهید و پس از اعالم نتایج آزمایشات DNA و تأیید نهادهای 
مسئول، 14 مهر ماه امسال، شهید گمنامی که در سال 1387 
در مقبره شهدای گمنام دانشگاه پیام نور تهران به خاک سپرده 
شده بود، شناسایی و ش��وق دیدار 33 ساله خانواده این شهید 
بزرگوار پایان یافت.هر چند مادر بزرگوار این شهید واالمقام یک 
ماه پس از انجام آزمایشات به دیدار حق شتافت اما خواهران و 
برادران شهید عباس��علی مختاری با حضور در مقبره شهدای 
گمنام دانشگاه پیام نور تهران حضور یافته و بر بالین قبر مطهر 

برادر دلیرشان حاضر شدند.

 همه مردم ايران بسیجی هستند
وزیر بهداش��ت دولت اصالحات گفت: بی��کاری دغدغه اصلی 
جوانان است. مسعود پزشکیان در جلس��ه ای که تحت عنوان 
»واکاوی نقش جنبش دانشجویی در جامعه سیاسی ایران« به  
مناسبت افتتاح و آغاز به کار دفاتر انجمن اسالمی دانشجویان 
پیرو خط امام دانش��گاه اصفهان و انجمن اسالمی دانشجویان 
علوم پزشکی اصفهان در تاالر شریعتی برگزار شده بود، اظهار 
کرد: بسیج یکی از مهم ترین نیازهای کشور است و ما به پشتوانه 

بسیج می توانیم در منطقه حرف اول را بزنیم.
وی ادامه داد: ما تحت هر ش��رایطی به نهادی چون بسیج نیاز 
داریم و این مملکت را بسیج حفظ کرده است، البته بسیجی که 
پویا، خالق، منطقی و علمی باشد.وزیر بهداشت دولت اصالحات 
خاطرنش��ان کرد هر ایرانی دلش برای اول بودن کشورش در 

منطقه و جهان می تپد.

 مردم بحرين هیچ اقبالی به
 آل خلیف ندارد

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: اقدام وحشیانه مأموران 
آل خلیفه در یورش به منزل شیخ عیسی قاسم به این دلیل بود 
که آنان متوجه شدند که مردم هیچ اقبالی نسبت به آنان ندارند 
و مشارکت ضعیف مردم در انتخابات اخیر این کشور نیز بیانگر 
بی اعتمادی مردم نسبت به آنان بود. آل خلیفه در صدد است تا 
از هر طریق ممکن افرادی را که دارای پایگاه اجتماعی و نقش 
محوری در جامعه هستند آنان را از محوریت خارج کرده و یا با 

برخورد فیزیکی آنان را سرکوب کند.

 روزهای يخبندان 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

پس از بارش نخس��تین برف پاییزی و ب��رودت هوا ، روزهای 
یخبن��دان در نق��اط مختلف چهارمح��ال و بختی��اری آغاز 
شده اس��ت. هم اکنون س��طح خیابان های درون شهری در 
شهرهای مختلف ش��هرکرد ،بروجن ،سورشجان ، فرخشهر 
 ،هفشجان ،شلمزار و نقاط پر برف در استان ،لغزنده و یخ زده 

است.
یخ زدگی در س��طح معابر و خیابان های منته��ی به امامزاده 
شهرکرد به گونه ای اس��ت که مردم با احتیاط و آهستگی از 

کنار خیابان ها عبور می کند.
ای��ن یخبندا ن��ی در فصل پایی��ز و زمس��تان در چهارمحال 
و بختی��اری ب��رای م��ردم ام��ری ع��ادی اس��ت و م��ردم 
ب��ا س��رما در ای��ن اس��تان عجی��ن ش��ده ان��د و برخ��ی 
 از م��ردم در گوی��ش محل��ی خ��ود ب��ه آن »یخت��وس« 

می گویند.
این س��رما به گونه ای اس��ت که ب��ا ریزش نخس��تین برف 
،پوس��ت صورت ش��هروند ،به دلیل برودت زی��ر صفر ،کمی 
تیره تر از تابس��تان و بهاره به نظر می رسد و آفتاب نیز کمی 
 چه��ره ها م��ردم این نقط��ه از ای��ران را به اصص��الح محلی

 می سوزاند.
پس از بارش نخستین برف پاییزی در سال 93 که با شکستن 
درختان و قطعی ب��رق در برخی مناطق اس��تان همراه بود، 
کشاورزان که چند س��الی است بی آبی و خشکس��الی را در 
 این اس��تان تجربه می کنند،خوش��حال از ای��ن نعمت الهی

 می باشند.

 اجرای طرح پزشک خانواده 
درشهرهای زير 20هزارنفراستان

ریی��س گ��روه گس��ترش مرک��ز بهداش��ت چهارمح��ال 
وبختی��اری از اج��رای ط��رح پزش��ک خان��واده در تمامی 
 ش��هرهای زیر 20 هزارنفر اس��تان ت��ا پایان آذرماه امس��ال

 خبرداد.
 محس��ن آذری پورافزود: طرح پزش��ک خان��واده از ابتدای 
آذرماه درشهرهای طاقانک، اردل، شلمزار و ناغان شهرستان 
کیار آغاز ش��ده اس��ت.وی اظهارداش��ت: هش��ت پزش��ک 
 دراجرای طرح پزش��ک خانواده در این ش��هرها مش��ارکت

دارند.
وی بیان داشت:درطرح پزش��ک خانواده درشهرهای زیر 20 
هزارنفر مانند مناطق روس��تایی هزینه بیماران برای ویزیت، 
تزریقات و پانسمان 10درصد و تعرفه آزمایشگاهی 15درصد 

محاسبه می شود.
آذری پورادام��ه داد: اج��رای ای��ن ط��رح درمناط��ق 
روس��تایی از س��ال 84 آغ��از ش��ده و ه��م اکن��ون 
 تمام��ی مراک��ز بهداش��تی روس��تاها را زی��ر پوش��ش

 دارد .

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینک��ه برخی از 
تنش های سیاسی در داخل را از سر عقل نمی دانیم، گفت: 
وقتی این شرایط بین المللی و اقتصادی را داریم سایش های 

داخلی عاقالنه نیست.
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در جریان سفر 
به استان یزد در گردهمایی پرچمداران نهضت حسینی با 
حضور ائمه جمعه، مبلغین و مبلغات در مسجد حظیره شهر 

یزد حضور یافت.
وی در ابتدای اظهارات خ��ود در جمع طالب یزدی با بیان 
اینکه فرهنگ دینی در کشور باید ساز و کار مشخص داشته 
باش��د، گفت: اقتدار و عزت ایران به خاطر حب اهل بیت و 

نشر آن است.
رییس نهاد قانونگ��ذاری اضافه کرد: هم��ان طوری که در 
زمینه ه��ای مختلف گس��ترش ایجاد می کنیم باید س��از 
و کار تربیت افراد اس��الم ش��ناس را دنب��ال کنیم، تربیت 

اسالم شناس در حوزه علمیه شکل می گیرد.
وی با بیان اینک��ه دولتی نش��دن حوزه ه��ای علمیه فکر 
درستی است، تصریح کرد: دولت همان طور که به گسترش 
دانشگاه ها کمک می کند باید به گسترش حوزه های علمیه 
نیز کمک کند، در مجلس برای گسترش حوزه های علمیه 
بودجه تخصیص می دهیم که این بودجه با مدیریت حوزه 
علمیه قم توزیع می ش��ود، هرچند در س��ال های اخیر به 
دلیل خشکسالی مالی ش��دید کمک به حوزه های علمیه 

مش��کالتی مواجه شد.رییس مجلس ش��ورای اسالمی در 
بخش دیگری از س��خنان خود به تحریم ه��ای غرب علیه 
کشورمان اش��اره کرد و گفت: من قبول ندارم همه مسائل 
مربوط به تحریم هاست بلکه بسیاری از مشکالت اقتصادی 
به دلیل معضالت مدیریتی به وجود آمده، امروز اقتصاد ما از 

چند چیز رنج می برد که باید آنها را رفع کرد.
الریجانی وابس��تگی به نفت را یکی از مشکالت موجود بر 
سر راه اقتصاد کشورمان دانست و گفت: بودجه ما همچنان 
نفتی است، تا زمانی که وضع اینگونه است تالطم ها ادامه 
خواهد داش��ت، در حال حاضر اتکا به نفت در بودجه زیاد 

است که باید این موضوع کاهش یابد.
وی کمبود بهره وری در حوزه اقتصادی را از دیگر معضالت 
اقتصاد کشورمان برشمرد و افزود: این معضل به دلیل عدم 
رقابت بوجود آم��ده که باید گام های مثب��ت برای رفع آن 
برداش��ته ش��ود.رییس نهاد قانونگذاری در بیان مشکالت 
دیگر اقتصاد کشور  خاطرنشان کرد: بخش دیگر از مشکالت 
این است که تالش می کنیم همه اقدامات عمرانی با بودجه 
دولت انجام شود و چون دولت پول ندارد پروژه های عمرانی 

اجرایی نمی شود.
الریجانی اضافه ک��رد: ما کلنگ زیاد می زنی��م اما به دلیل 
عدم وجود بودجه پروژه ها به جای 3 سال 30 سال به طول 
می انجامد، ما امروز 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی 
را کلید زدیم و با احتس��اب نرخ تورم 30 یا 40 سال طول 

می کشد پروژه ها اجرایی شود.
وی اضافه کرد: ما س��ال گذش��ته 20 هزار میلیارد بودجه 
عمرانی داش��تیم و قرار است امس��ال این رقم به 30 هزار 
میلیارد برسد که تصور می کنم به خاطر کاهش قیمت نفت 
این مهم محقق نش��ود.رییس مجلس ش��ورای اسالمی از 
واگذاری پروژه ها سخن گفت و افزود: باید بخش خصوصی 

را تشویق به شرکت در پروژه های عمرانی کرد.
الریجانی ادامه س��خنان خ��ود را به مذاکرات هس��ته ای 
اختص��اص داد و گف��ت: در ط��ول یکس��ال اخی��ر 
مذاکرات جدی ص��ورت گرف��ت و ابعاد مس��ئله برای دو 
طرف روش��ن اس��ت، ب��ه نظ��ر می رس��د موقعی اس��ت 
که بای��د غربی ه��ا تصمی��م درس��ت بگیرن��د.وی اضافه 
ک��رد: غربی ه��ا دو راه دارن��د، یک��ی اینک��ه عالقمندند 
 ای��ران در چارچ��وب نظارت ه��ای بین الملل��ی فعالی��ت

 مسالمت آمیز هسته ای را دنبال کند و راه دیگراینکه ایران 
را از مسیر طی شده پشیمان کرده و مذاکرات را بادست انداز 
مواجه کنند.رییس مجلس شورای اس��المی ادامه داد: ما 
نظارت رادر چارچوب های بین المللی قبول داشته و دنبال 
می کنیم و همان ط��وری که مقام معظ��م رهبری فتوایی 
پیرامون سالح هس��ته ای صادر کردند هیچ گاه جمهوری 
اسالمی ایران به دنبال سالح هسته ای نیست و این موضوع 
برای غربی ها روشن اس��ت زیرا آنها هم می دانند فتوا ورای 
قانون است.رییس مجلس شورای اسالمی درهمین زمینه 
گفت: راه دومی ک��ه پیش تر گفتم به نفع غربی ها نیس��ت 
زیرا اگر آنها دنبال ایجاد فضای امن در منطقه هستند باید 
رفتارشان را سنجیده کنند.وی افزود: امروز این سوال مطرح 
می شود که فایده اینکه ما تحت نظامات بین المللی هستیم 
چیست، این شعار برای نمایندگان مجلس پیش آمده و برای 
نخبگان نیز پیش آمده اس��ت که باید غربی ها طوری رفتار 
کنند که مسیر درست از سوی آنها طی شود تا پاسخی برای 
این سوال وجود داشته باشد.رییس مجلس شورای اسالمی 
بر این نکته تاکید کرد که امروز جمهوری اسالمی ایران راه 
پسندیده را انتخاب کرده و نباید غربی ها طوری رفتار کنند 

که کشورمان مجبور به اتخاذ راهکار دیگری شود.
رییس نهاد قانونگ��ذاری به غربی ها توصی��ه کرد به دنبال 
فریبکاری نباش��ند ،در همی��ن زمینه خاطرنش��ان کرد: 
موضوع برای کش��ور ما روش��ن اس��ت وآن قدر ورزیدگی 
وج��ود دارد که تش��خیص دهی��م کجاها بای��د چارچوب 
دقی��ق را وضع ک��رد؛ امیدواریم در ادامه مذاکرات مس��یر 
 روش��ن تر باش��د و وجبور نش��ویم راه دیگ��ری را انتخاب

 کنیم.
وی از نگاه مثبت خود به مذاکرات هسته ای سخن گفت و 
خاطرنشان کرد: در بس��یاری از زمینه ها می توان به توافق 
رس��ید البته در صورتی که غربی ها نگاه دقالی به مذاکرات 
نداشته باشند، مذاکرات سنگین است و نباید آن را در ترازو 

قرار داد. 

الريجانی در جمع طالب استان يزد مطرح کرد

تشريح دو راه پیش روی غربی ها در مذاکرات هسته ای
 سایش های داخلی عاقالنه نیست

سردار سلیماني براي آزادي 
قدس حرکت مي کند

جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه در ام��ر بس��یج 
گفت:معنای رفتار جوان ایرانی این است که سردار 
سلیمانی سرداری است که برای آزادسازی قدس 
حرکت می کند.سردار س��رتیپ محمدرضا نقدی 
رییس سازمان بسیج مس��تضعفین اظهار داشت: 
اگر آمریکا و متحدانش از تجارب و شکس��ت های 
گذش��ته خود در مقابل مردم بس��یجی کشورمان 
درس و از تاری��خ ذلت ب��اری که داش��ته اند عبرت 
نگیرند افتضاح دیگری برایشان در مواجهه با ملت 
ش��هیدپرور ما اتفاق مي افتد.وی اف��زود: آمریکا و 
دیگر کشورهای هم سو با این کشور جرئت ندارند 
ارتش خود را برای مقابله با مردم مسلمان منطقه 
به میدان بیاورند؛ آن ها به کنجی خزیده  و دس��ت 
به دام��ان گروهک های تکفی��ری همچون داعش 
شده اند، اما با این حال دیدیم که به میدان آوردن 
این نیروهای تکفیری، رسوایی دیگری را برایشان 

به ارمغان آورد.

فردا برگزاری همايش 
بزرگداشت شهدای روحانی 

امام جمعه اردس��تان گفت: همایش بزرگداش��ت 
ش��هدای روحانی به ویژه ش��هید مدرس فردا در 
اردس��تان برگزار می شود.حجت االس��الم حسن 
دهشیری به تاثیرگذاری شهید مدرس در جریان 
انقالب اس��المی ایران اش��اره و اظهار کرد: شهید 
مدرس تربیت شده مکتب عاشورا و امر به معروف 
و نهی از منکر بود.وی با بیان اینکه ش��هید مدرس 
شخصیت برجسته ای بود، افزود: مراسم بزرگداشت 
چنین ش��خصیتی باید بس��یار با عظمت و پرشور 
برگزار شود.امام جمعه اردستان با بیان اینکه ابعاد 
ش��خصیتی ش��هید مدرس باید برای مردم تبیین 
ش��ود، تصریح کرد: مردم باید مدرس را بشناسند 
و الزمه آن برگزاری مراسمی است که آحاد مردم 

حضور داشته باشند.

اخبار کوتاه

2
ادعای غرامت گروگان های سفارت سابق امریکا در ایران

    با توافق بر سر آزادسازی بخش دیگری از دارایی های بلوکه شده ایران از سوی غرب، مدعیان تازه ای چهره 
از نقاب برداشته اند.به نقل از نیویورک تایمز تمدید مهلت مذاکرات هس��ته ای ایران برای هفت ماه دیگر 
اعتراضات بسیاری را از جانب جمهوری خواهان و برخی از اعضای حزب دموکرات کنگره امریکا و برخی از 

تندروهای داخلی را به همراه داشت.
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بارش ب��رف در ارتفاعات تاالب چغاخ��ور و نارنجی و 
زرد ش��دن درختان منطقه موجب تبدیل شدن این 
 تاالب به تابلویی خیره کننده ش��ده است که نظر هر

 بیننده ای را به خود جذب م��ی کند.تاالب چغاخور 
یکی از زیباترین تاالب های کش��ور به شمار می رود 
که در بلند ترین ارتفاعات کش��ور بر روی رشته کوه 
زاگرس قرار دارد. این ت��االب اگرچه معروفیت کمی 
در بین مردم استان های دیگر دارد و ورود مسافران و 
بازدیدکنندگان نیز نسبت به تاالب های معروف کشور 
مانند انزلی بسیار کمتر است اما در میان معروفیت کم 
خود زیبایی هایی دارد که کمتر تاالبی از آن برخوردار 
است.هم اکنون بارش برف در ارتفاعات پشت تاالب، 
زیبایی منحصر به فرد این تاالب را چندین برابر کرده 
اس��ت. هنگامی که به تاالب خیره می شوید در آینه 
تاالب همه زیبایی منطقه از کوهستان پر برف تا پرواز 
پرندگان مهاجر و بومی منطقه را می توانید مشاهده 

کنید.
آینه شدن تاالب یکی از ویژگی های منحصر به فرد این تاالب 
است که موجب ش��ده در این منطقه هر چیزی را به صورت 
دوتایی مشاهده کنید و در سکوت و زیبایی منطقه زمانی را 
به دور از کار و شلوغی های شهر بگذرانید.در حال حاضر یک 
طرف تاالب در پی بارش برف سفید رنگ شده است و طرف 
دیگر در پی زرد ش��دن برگ درختان به رنگ زرد و نارنجی 
مشاهده می شود که این رنگ ها در آینه تاالب جذابیت وِیژه 
و خاصی را ایجاد کرده است که در کمتر منطقه ای از کشور 

مانند آن را بتوان پبدا کرد.
 تاالب چغاخور ظرفیت گردشگری بزرگی برای 

منطقه محسوب می شود
یکی از روس��تاییان منطقه تاالب در گفتگو با مهر با اش��اره 
به اینکه این تاالب ه��م اکنون در صدر زیب��ا ترین مناطق 

گردشگری اس��تان قرار دارد، بیان کرد: س��رد شدن هوای 
 منطق��ه ورود مس��افران و گردش��گران را به ای��ن منطقه 
کم رنگ تر کرده است.ابراهیمی افزود: این تاالب همه ساله 
در پی سرد شدن بیش از حد هوا یخ می زند و هم اکنون نیز 
در آستانه یخ زدن است.وی بیان کرد: در فصل بار و تابستان 
مسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند و ورود مسافر 

و گردشگر درآمد مردم منطقه را باال برده است.
این کش��اورز منطقه ادامه داد: اهالی منطقه در فصل بهار و 
تابستان با فروش محصوالت تولیدی خود مانند محصوالت 
کشاورزی و دامی و فروش صنایع دستی درآمد خوبی کسب 
می کنند.وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از مردم کشور از 
وجود چنین تاالبی در این استان بی خبر هستند، گفت: باید 

در راستای معرفی این تاالب کار بیشتری انجام شود.

زيرساخت های گردشگری در اطراف   
تاالب بیشتر شود

یکی از گردشگرانی این تاالب را به عنوان مقصد 
س��فر خود انتخاب کرده بود بی��ان کرد: تاالب 
چغاخور یکی از پتانسل های استان چهارمحال 
و بختیاری برای توس��عه گردش��گری اس��ت.

حسینی ادامه داد: این تاالب بسیار زیبا وخیره 
کننده است و جای کار برای توسعه گردشگری 
و رونق بیشتر به این منطقه را دارد.وی با اشاره به 
اینکه که در کنار تاالب ارائه خدمات مانند وجود 
فروشگاه موادغذایی یا رستورانی وجود ندارد، 
ادامه داد: باید برای راحتی مسافران و گردشگران 
ارائه خدمات بیشتر ش��ود تا ماندگاری و ورود 
مسافر و گردشگر بیشتر شود و منطقه در مسیر 

توسعه قرار گیرد.
مدیر کل می��راث فرهنگی و صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به پتانسل های گردشگری منطقه چغاخور، بیان کرد: 
پتانسل های و ظرفیت های گردشگری منطقه تاالب چغاخور 
بسیاری زیاد است که باید از این ظرفیت ها بهره بیشتر گرفت.

بهمن عسکری ادامه داد: وجود امامزاده حمزه علی در نزدیکی 
تاالب یکی از پر مس��افرترین امامزاده های استان است که 
زائران بسیاری هرس��اله از خود استان و اس��تان های دیگر 
همچون خوزستان و اصفهان به این امامزاده می آیند و پس از 

زیارت از تاالب دیدن می کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: معرفی و اطالع رسانی آن 
در سطح کشور یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند 
 در راس��تای ورود مسافر و گردشگر بیش��تر انجام داد و باید

 رسانه های استان بیشتر در این خصوص گام بر دارند.

فرمانده سپاه شهرکرد گفت: بسیجیان با تفکر خود به الگویی موفق برای جهان اسالم تبدیل 
شده اند چراکه بسیج الگوی مقاومت و ایستادگی است.سرهنگ مهران مرادی اظهار داشت: 
امروز بسیج افتخار پشتیبانی ملت ایران در تمامی ابعاد و عرصه ها را دارد و در تحقق اقتصاد 
مقاومتی و توان مقابله با هرگونه تهدیداتی مانند داعش و سلفی ها موثر واقع شده است.وی 
افزود: بسیجیان امروز یزیدیان زمان خود را خوب شناخته اند و با بصیرت انقالبی مقابل آنها 
ایستاده  و با تفکر خود به الگویی موفق برای جهان اسالم تبدیل شده اند چراکه بسیج الگوی 

مقاومت و ایستادگی است.فرمانده سپاه ش��هرکرد با بیان اینکه بسیج همواره برای اجرای 
تدابیر مقام معظم رهبری و ارتقای آمادگی و مقابله با جنگ نرم آماده اس��ت، گفت: بسیج 
امروز فرمول نجات دهنده در تمامی میدان هاست و تفکر بسیجی یعنی ارتباط با دنیا داشتند.

مرادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: بسیج برای جوانان شورآفرین، 
برای دوس��تان امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین اس��ت، افزود: بسیج در تاریخ انقالب 

همواره به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی مطرح بوده است.

تاالب » چغاخور« تابلويی از زيبايی ها 

فرمانده سپاه شهرکرد:

بسیج امروز فرمول نجات دهنده در تمامی میدان هاست

 »چغاخور« مقصد گردشگران طبیعت دوست 

نظارت  بر بازار افزايش می يابد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری از طرح نظارت کنترل قیمت و مبارزه با 

گران فروشی تا 21 آذرماه در این استان خبر داد.
سید نعیم امامی اظهار داش��ت: بازرسان صنعت، 
معدن و تج��ارت طرح کنت��رل و نظ��ارت قیمت  
کاالی موج��ود در ب��ازار را آغ��از ک��رده و اجرای 
این ط��رح ت��ا 21 آذر م��اه در تمام��ی واحدهای 
 خرده فروشی و عمده فروش��ی سراسر استان ادامه

 دارد.
وی افزود: درج قیم��ت و صدور فاکت��ور معتبر از 
دس��تورالعمل های مص��وب قانون نظ��ام صنفی 
کش��ور، تعزیرات حکومت��ی و حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان در راستای مبارزه با گران فروشی 

است.

 اتاق فکر در مدارس
 راه اندازی شود

اس��تاد حوزه و دانش��گاه اصفهان، راه اندازی اتاق 
فک��ر در مدارس چهارمح��ال و بختی��اری را برای 
راهنمایی، مشاوره و رفع مش��کالت دانش آموزان 
ضروری دانست.حجت االسالم محمد داستان پور 
در همایش مش��اوران، مربیان و معاونان پرورشی 
مدارس استان اظهار داش��ت: راه اندازی اتاق فکر 
در مدارس برای راهنمایی، مشاوره و رفع مشکالت 
دانش آموران ضروری است.وی افزود: مدارس باید 
به مس��ائل دینی و پرورش��ی دانش آموزان توجه 
بیشتری داش��ته باشند چرا که دش��من در کمین 
است و نس��ل جوان مارا نش��انه رفته و تمام تالش 
خود را ب��رای انح��راف نوجوانان و جوان��ان به کار 
بسته است که آموزش و پرورش باید در این عرصه 
فعال تر عمل کند و مانع از رسیدن دشمن به اهداف 

پلیدش شود.

 ۱000 کیلومتر راه  روستايی
 در استان  بهسازی می شود

سرپرست راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 1000 کیلومتر راه  روستایی در چهارمحال و 
بختیاری به دلیل تخریب روکش آسفالت نیازمند 

بهسازی است.
قاسم قاس��می اظهار داش��ت: 1000 کیلومتر راه 
روستایی در اس��تان نیازمند به س��ازی است.وی 
افزود: 700 کیلومتر از راه های روس��تایی به  دلیل 
تخریب روکش آس��فالت از بین رفته و 50 درصد 
آنها تخریب شده که نیازمند بهسازی است و280 
 کیلومت��ر راه روس��تایی دیگر نیازمند زیرس��ازی

 است.
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كشف بيش از 2تن مواد مخدر در استان
در هشت ماهه نخست سال 93، بيش از 21 تن مواد مخدر در استان، كشف شد.

 فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان با اشاره به اينكه مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
استان در ۴۸ ساعت گذشته و در ۵ عمليات پليسي در جنوب و جنوب شرقي استان، موفق به 

كشف بيش از 2 تُن مواد مخدر شدند.
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رييس مركز بهداش��ت اس��تان اصفهان گف��ت: فاصله 
زياد ايران از كش��ورهاي آفريقايي ك��ه بيماري ابوال در 
 آنها رواج دارد احتمال ورود اي��ن بيماري به ايران صفر

 است.
دكتر عباسعلي جوادي رييس مركز بهداشت استان در 
پاس��خ به س��والي مبني بر وجود بيماري ابوال در ايران، 
گفت: به علت فاصله جغرافيايي زياد ايران از كشورهاي 
آفريقايي كه در آنها اين بيماري به ميزان زيادي شيوع 
دارد احتمال ابتالي ايرانيان به اين بيماري بس��يار كم 

است. 

وي بيان داش��ت: چون احتمال ابت��الي ايرانيان به اين 
بيماري بسيار كم است در حال حاضر بيمارستاني ويژه 

درمان مبتاليان به ابوال در نظر گرفته نشده است. 
رييس مركز بهداشت استان خاطرنشان كرد: افرادي كه 
از ايران به كشورهايي كه اين بيماري در آنها شيوع دارد 
سفر مي كنند حتما آزمايش هاي الزم براي جلوگيري از 
ابتال به اين بيماري را انجام داده و به مراكز درماني معتبر 

مراجعه كنند. 
وي بيمارس��تان الزهرا را به عنوان بيمارس��تان مرجع 
در اصفهان معرفي كرد و اظهارداش��ت: اين بيمارستان 
وابس��ته به دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان بوده و به 
مسائل علمي و به روز دنيا دسترسي كامل دارد، بنابراين 
مي تواند مكان خوبي براي درمان بيماران احتمالي ابوال 
باش��د. جوادي با بيان اينكه ابوال نوعي بيماري عفوني 
است كه به آن تب خونريزي دهنده نيز اطالق مي  شود،  
اظهارداشت: اين بيماري و حتي ش��كل هاي ديگر اين 
بيماري در ايران مش��اهده نشده اس��ت اما بهترين راه 
براي مبارزه با اين بيماري عدم س��فر به شهرهاي آلوده 
و در صورت آلودگي مراجعه به بخش هاي عفوني براي 

پيگيري بهتر اين بيماري است. 

متخصص مغز و اعص��اب گرمای هوا، مصرف 
قرص های ضدب��ارداری، اختالالت ژنتيكی،  
برخی بيماری ه��ای روماتيس��می،  ضربات 
وارده به سر و كم خونی های فقر آهن را جزء 
داليل ابتال به ترومبوز س��ينوس های مغزی 

عنوان كرد.
 فره��اد عص��ارزادگان ، يك��ی از عل��ل بروز 
سردردهای برق آسا را س��ينوس های مغزی 
عنوان ك��رد و اظهار داش��ت: س��ردردهای 
برق آس��ا از زم��ان ش��روع ت��ا حداكث��ر 
ش��دت كمتر از يک دقيق��ه به ط��ول می انجامد و ف��رد مبتال احس��اس می كند كه س��رش در 
 حال تركيدن اس��ت. اين س��ردردها آن قدر مهم و جدی هس��تند كه بايد به آنه��ا توجه ويژه ای 
كرد.وی افزود: س��ينوس های مغ��زی درون حوضچه هايی در اطراف مغز هس��تند كه خون های 
وريدی را تخليه و به بي��رون از مغز هدايت می كند. گاهی تحت تأثير برخی ش��رايط كند ش��ده 
و دچار لختگی می ش��وند.عضو هيأت علمی دانش��گاه علوم پزش��كی شهيد بهش��تی ادامه داد: 
لخته ش��دن خون درون حوضچه ها منجر به افزايش فش��ار داخل مغز می ش��ود ك��ه در نهايت 
 س��ردرد را در پی دارد اين فرآيند چنانچه ادامه يابد می تواند موجب تش��نج يا سكته های مغزی

 شود.عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی گفت: مصرف قرص های ضدبارداری 
مخصوصاً چنانچ��ه با عامل ديگری مانند ننوش��يدن آب برای مدت طوالنی همراه ش��ود موجب 
تشديد سينوس های مغزی شده كه عاليمی مانند دوبينی، تاری ديد، تشنج و سكته های مغزی 

را در پی دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت از تشكيل اداره درمان سرطان 
در دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی معاونت 
درمان خبر داد.كتر محمد آقاجانی ضم��ن اعالم اين خبر 
گفت: آخري��ن آمار موسس��ه تحقيقات و فن��اوری وزارت 
بهداشت نشان می دهد در ايران ش��يوع سرطان به ازاء  هر 
100 هزار نفر، 13۴ نفر است. اين در حاليست كه متوسط 
كش��وری در دنيا 1۸۸ نفر به ازاء هر 100 هزار نفربوده  و از 
اين بابت می توان گفت شيوع س��رطان در ايران نسبت به 
بسياری از كشورهای منطقه خاورميانه نيز كمتر است. البته 
در مقايسه با گذشته های دور، شيوع سرطان در ايران روند 

افزايشی دارد.وی افزود: هدف از تشكيل اين اداره، مشاركت 
در تدوين بخش های درمانی مراقبت سرطان در آيين نامه 
كميته ملی سرطان و تدوين و استقرار استانداردهای خدمات 
درمانی و مراقبت س��رطان های ش��ايع در كشور براساس 

مطالعات اپيدميولوژيک موجود می باشد.
معاون درم��ان وزارت بهداش��ت در ادامه گف��ت: اين اداره 
موظف است تس��هيالت حمايتی مراقبتی درمانی بيماران 
سرطانی براساس اولويت های تدوين شده، تعيين و سامانه 
ثبت اطالعات خدمات درمانی و مراقبتی و حمايتی بيماران 
مبتال به سرطان براس��اس اس��تانداردهای تعيين شده را 
 مستقر نمايد.حاجی آقاجانی گفت: توان سنجی و استفاده از

ظرفيت های موجود درمانی كشور در ارتقای كيفی خدمات 
بيماران مبتال به سرطان و  استفاده از ظرفيت سازمان های 
مردم نهاد و بخش خصوصی در جهت نيل به اهداف فوق از 

ديگر برنامه های اين اداره خواهد بود.
وی در پاي��ان تصري��ح كرد: بحث پيش��گيری از س��رطان 
بس��يار ضروريس��ت ك��ه در اين راس��تا وزارت بهداش��ت 
فعاليت های گس��تره ای را داش��ته اس��ت. تغيير ش��يوه 
 زندگی مهمترين فاكتور در راس��تای پيشگيری از سرطان

 است.

بالين��ی  روانش��ناس  ي��ک 
اس��ترس ش��غلی را احساس 
فشار عنوان كرد كه بر اثر عدم 
س��ازگاری ايج��اد و در نهايت 
موجب فرس��ودگی ش��غلی، 
غيب��ت از كار، ع��دم كارآيی و 
كنار گذاش��تن شغل می شود.

عبداهلل ا ميدی اظهار داش��ت: 
وقتی ف��رد در محي��ط كار به 
ه��ر دليلی احس��اس تنيدگی 
و فش��ار كرده به گون��ه ای كه 
نتواند با آن موقعي��ت خود را 
س��ازگار كند تحت اس��ترس 

قرار می گيرد و هر گاه توانمندی های فكری ،احساس��ی و رفتاری 
او بتوان��د ش��رايط اش را تغيير دهد ت��ا از پ��س آن موقعيت برآيد 
فش��ار كاهش می ياب��د.وی افزود: گاه��ی منبع اس��ترس مربوط 
به ش��غل اس��ت و گاهی به منابع درونی ف��رد و اف��كار، مهارت ها، 
 احساسات، ويژگی های شخصيتی، هوشی و استعدادهايش مربوط 

می شود.
اين متخصص حوزه بهداش��ت روان گفت: برخی مشاغل به دليل 
ش��رايط آب و هوايی س��ر و صدا و سرعت زياد اس��ترس زا هستند 

خلبان ه��ا، كاركن��ان ب��رج مراقب��ت 
فرودگاه ،آتش نش��ان ها و خبرنگاره��ا 
مش��اغل پراسترس��ی دارند.وی ادامه 
داد: برخی مش��اغل به دليل س��اختار 
سازمانی و عدم ش��رح وظايف موجب 
سردرگمی و استرس فرد شده و گاهی 
ني��ز ع��دم اس��تعداد، مهارت و هوش 

موجب استرس شغلی می شود.
اين روانش��ناس بالينی اظهار داش��ت: 
هر قدر ويژگی های فرد با ش��غلی  وی 
تطابق بيش��تری داش��ته باش��د فرد از 
اس��ترس كمتری برخوردار می شود و 
وقتی اين تطابق وجود نداش��ته باشد و 
فرد بر اساس ويژگی هايش انتخاب نشده باشد دچار فشار می شود.

عضو هي��ات علم��ی دانش��گاه عل��وم پزش��كی كاش��ان تصريح 
كرد: اف��راد بر ون گرا بايد در مش��اغلی ب��ه كار گرفته ش��وند كه با 
ديگران در ارتباط اس��ت مثال چنانچه فردی برون گ��را در اتاقی به 
كار گرفته ش��ود دچار دلزدگی می ش��ود از طرفی افراد درون گرا 
نمی توانند در مش��اغلی مانن��د مدير ف��روش و بازارياب��ی به كار 
 گرفته ش��وند چرا كه اي��ن مش��اغل نيازمند ارتباطات گس��ترده

 است.

رييس مركز بهداشت استان 

احتمال ابتال به ابوال در ايران صفر است

متخصص مغز و اعصاب مطرح كرد

سردردی كه منجر به سکته های مغزی می شود

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد 

 تشکيل اداره درمان سرطان در وزارت بهداشت

يک روانشناس بالينی

افراد برون گرا و درون گرا مستعد چه مشاغلی هستند

www.zayanderoud.com

اخبار كوتاهاخبار كوتاه

پيشرفت ۹۵ درصدي احداث باغ 
خزندگان ناژوان

     مدير طرح ساماندهي ناژوان اعالم كرد: مراحل اجرايي احداث 
باغ خزندگان تاكنون 9۵ درصد پيشرفت داشته است.

غالمرضا س��اكتي با اعالم اي��ن مطلب گفت: ب��اغ خزندگان به 
مساحت ۸30 مترمربع در جنوب غربي باغ پروانه ها در حال اجرا 
است. وي با اشاره به اينكه ارتفاع اين مجموعه از ۴ تا ۷ مترمتغير 
است، افزود: مجموعه باغ خزندگان با نوع سازه اسكلت بتني در 
دست احداث است. مدير طرح ساماندهي ناژوان با اشاره به اينكه 
تاكنون يک ميليارد و 200 ميليون تومان براي اجراي اين طرح 
هزينه شده است، تصريح كرد: اين مجموعه داراي 2۴ ويواريوم 
جهت نگهداري گونه هاي سمي و غير سمي و محوطه مخصوص 

جهت نگهداري از تمساح ها و سوسمارها و ... است. 

 40 نيروی خدماتی براي نظافت
 زاينده رود فعاليت می كنند

     مديرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان اعالم 
كرد:همزمان با بازش��دن رودخانه زاينده رود حدود ۴0نيروی 

خدماتی برای پاک سازی رودخانه مشغول به كار شدند.
حميد رضا صبور در مورد اليروبی و پاک سازی حاشيه رودخانه 
زاينده رود گفت: قبل از ج��اري ش��دن آب در رودخانه حدود 
1۵تا20 نفر از كارگران مشغول به پاک سازی حاشيه زاينده رود 
دردو طرف رودخانه از ناژوان تا پل شهرس��تان بودند اما  بعد از 

بازشدن آب رودخانه تعداد اين افراد دو برابر شده است. 
وي درمورد فعالي��ت های انجام ش��ده برای نظاف��ت رودخانه 
اظهارداش��ت:خدمات س��ازمان خدمات موتوري در اين زمينه 
در س��ه بخش فعاليت نيروی انس��انی به صورت ش��بانه روزی، 
پاكسازی جلبک های رودخانه توس��ط نيروی انسانی و ماشين 
آالت و اليروبی كف رودخانه از طريق ماشين آالت سنگين نظير 

كمپرسی ارائه می گردد.

 اختتاميه سومين جشنواره 
خاطره نويسی دفاع مقدس فردا

معاون ادبي��ات بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: جشنواره خاطره نويسی دليلی است كه

نويس��ندگان و اهل قلم، خاطرات هشت س��ال دفاع مقدس را 
با آرايش��ی ادبی به رش��ته تحرير درآورند تا عالوه بر انتقال اين 
گنجينه پنهان و تاريخ س��از ب��ه آيندگان، به خل��ق اثری ادبی 
دس��ت يابيم. محمد بلنديان گفت: اختتاميه سومين جشنواره 
خاطره نويسی دفاع مقدس اس��تان اصفهان در نگارستان امام 
خمينی)ره( نهم آذر سال جاری در نگارستان امام خمينی )ره( 
برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: ثبت خاطرات ايثارگران هشت 
سال دفاع مقدس، ترغيب نويسندگان به خلق آثار ادبی هنری 
و آشنايی نس��ل جديد با فرهنگ ايثار و شهادت از جمله اهداف 

برگزاری اين جشنواره است.

  افتتاح آزمايشگاه تشخيص
 » ايدز«  امروز در اصفهان 

     11 آزمايشگاه قطب تشخيصي ايدز در راستاي اجراي برنامه 
 تحول سالمت همزمان با يكديگر در سراسر كشور امروز افتتاح 
 مي ش��وند.وزارت بهاش��ت، درمان و آموزش پزش��كی در نظر 
دارد در راستای برنامه تحول نظام س��المت در حوزه بهداشت، 
»شبكه آزمايشگاهی تش��خيص اچ آی وی« را به طور همزمان 
در 11 آزمايشگاه قطب تشخيصی نقاط مختلف كشور كه شامل 
دانشگاه های علوم پزشكی ايران و شهيدبهشتی تهران، اصفهان، 
اهواز، بندرعباس، تبريز، زاهدان، ش��يراز، كرمان، كرمانش��اه و 
مازندران، با حضور مقام عالی وزارت متب��وع مورد بهره برداری 

قرار دهد.
 افتتاح اي��ن پروژه در اس��تان اصفهان، امروز، س��اعت 9 صبح، 
همزمان با سراس��ر كش��ور، طی مراس��می با حض��ور رييس و 
مس��ئوالن دانش��گاه عل��وم پزش��كی اصفه��ان، در معاون��ت 
 بهداش��تی دانش��گاه واق��ع در خيابان ابن س��ينا آغ��از خواهد

 شد. 
گفتنی اس��ت پيش از اين، تش��خيص آزمايش��گاهي اچ آي وي 
در تمام س��طوح، بر عه��ده س��ازمان انتقال خون كش��ور بوده 
اس��ت كه به دليل گس��تردگي جغرافيايي كش��ور و روند رو به 
افزايش مراجعان، برنامه ريزي و هماهنگي جهت پاس��خ گويي 
به هنگام، به تدريج با دشواري هايي همراه شد، بنابراين معاونت 
بهداشت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش  پزشكي به منظور 
تمركززدايي در نظام تشخيصي و در راستاي برنامه تحّول نظام 
س��المت در حوزه بهداش��ت و تعهد دولت براي خدمت رساني 
هرچه بيش��تر و موثرتر به هموطنان در اقصي نقاط كش��ور، از 
پاييز س��ال 1392 براي اولين بار در كش��ور اقدام به تأسيس و 
 راه اندازي شبكه آزمايش��گاهي تش��خيص اچ آي وي در كشور 

نمود. 

جشن عروسی ميمون ها
در روستايی در نزديكی شهر بتی 
در هن��د مراس��می خ��اص در 
جريان بوده است. در اين مراسم  
يک جف��ت ميمون ب��ه عقد هم 

درآمدند.
اي��ن ميمون ه��ا در مراس��می 
اش��رافی ب��ه هم��راه حلقه های 
نامزدی و ماش��ين عروس با هم 

ازدواج كردند. رامو و رامدوالن ناماين، نام اين ميمون هاست.
در اين مراس��م غيرعادی، ع��روس و داماد لباس ه��ای محلی 
 پوش��يده بودن��د و ميهمان��ان زيادی در اين جش��ن ش��ركت

 كردند.
به گفته صاحب مجلس، او از خرجی كه برای اين مراسم عروسی 
كرده پشيمان نيست زيرا خاطره ای خوش برايش به جا گذاشته 

است.

مشکالت ساختاری سد راه تشکيل 
سازمان گردشگری شهرداری 

شهرداری به دنبال احداث 
موزه صنايع دستی است 

شهردار اصفهان گفت: به دليل مشكالت ساختاری 
تشكيل سازمان گردشگری ش��هرداری اصفهان با 
مشكل روبرو شده است. سيد مرتضی سقاييان نژاد 
اظهار كرد: تشكيل سازمان گردشگری در حقيقت 
جزء پيشنهادات شهرداری اصفهان به شورا بود كه 

به تصويب شورای اسالمی شهر اصفهان  نيز رسيد.
وی با اش��اره به پيش بينی ۵ ميليارد تومان بودجه 
در سال جاری برای اين س��ازمان افزود: در صورت 
حل مشكالت ساختاری، اين س��ازمان با قدرت به 
كار خود ادامه خواهد داد.شهردار اصفهان همچنين 
درباره ت��الش ش��هرداری برای ثب��ت رويدادهای 
بيشتر در تقويم رويدادهای جهانی بيان كرد: همت 
شهرداری بر معرفی پتانسيل های نهفته اصفهان به 

جهانيان است.
س��قاييان نژاد ادامه داد: برگزاری جش��نواره های 
بين الملل��ی و اجالس ICCN باعث ديده ش��دن 

اصفهان از دريچه رسانه های مطرح جهانی شد.
وی تصريح كرد: انتشار مقاله ای در روزنامه نيويورک 
تايمز و پخش 10 دقيقه برنامه درباره ظرفيت های 
اصفهان در ش��بكه CNN از جمله نتايج برگزاری 

اين رويدادهاست.
شهردار اصفهان با تاكيد بر حمايت از فعاليت های 
گردشگری و سرمايه گذاری ها در اين حوزه عنوان 
كرد: صفر ش��دن عوارض مربوط ب��ه احداث هتل 
و تغيير كارب��ری برخ��ی از زمين ها ب��رای تبديل 
ب��ه اقامتگاه  از جمله تس��هيالت ش��هرداری برای 
سرمايه گذاران اين بخش است.وی ساخت 9 هتل 
۵ س��تاره در اصفهان را ناش��ی از همدلی و وحدت 
مس��ئوالن عنوان كرد و افزود: تداوم همكاری ها در 
حوزه گردش��گری نتايج خوبی را به دنبال خواهد 
داشت.سقاييان نژاد همچنين درباره آخرين وضعيت 
احداث موزه صنايع دس��تی اصفه��ان مطرح كرد:  
ش��هرداری به دنبال احداث اين م��وزه در كارخانه 
ريس��باف  بود كه به دليل ارائه پيشنهادی از سوی 
وزارت راه و شهرس��ازی معلق ماند.وی تاكيد كرد: 
در صورتی كه اقدامی از سوی اين وزارت خانه انجام 
نشود  شهرداری به كار خود ادامه خواهد داد.شهردار 
اصفهان گف��ت: وقفه به وجود آم��ده در اين زمينه 

ناشی از ايجاد مشكالت قانونی بوده است.

با حضورمعاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی:

فرش قرمز زير پای  سرمايه گذاران بخش گردشگری / خانه های استيجاری در صنعت گردشگری جايی ندارند

معاون گردشگری س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری كش��ور گفت: در صنعت گردشگری كشور جايی 

برای خانه های استيجاری وجود ندارد.
 مرتضی رحمانی موحد با اش��اره به ساماندهی طرح جديدی 
به نام خانه مسافر در كش��ور افزود: تمام سايت هايی كه برای 
اسكان مسافران ايجاد می شوند بايد شناسنامه داشته باشند.

معاون گردشگری س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردش��گری وجود خانه های استيجاری در كشور و فعاليت 
آنان را يک خطر برای كشور تلقی كرد و افزود: در صورت عدم 
جلوگيری از فعاليت اين خانه ها، اين موضوع به يک نابهنجاری 

اجتماعی تبديل خواهد شد.
وی افزود: مادامی كه بخش های مختلف صنعت گردشگری و 
صنايع مرتبط با آن از يكپارچگی و هم افزايی برخوردار نباشند، 

اين مشكالت قابل حل نخواهد بود.
معاون گردشگری كشور خواس��تار اصالح روابط بين بخشی 
در گردشگری شد و گفت: صنعت گردشگری كشور نيازمند 

مديريت يكپارچه و فرابخشی است.
وی خاطرنش��ان كرد: برای رس��يدن به موفقيت بايد به نفع 
نظراتی كه در مجامع گردش��گری گرفته می ش��ود از عقايد 
شخصی خود دست بكشيم.رحمانی موحد با بيان اينكه تنها 
متولی صنعت گردشگری در كشور سازمان ميراث فرهنگی، 

صنايع دس��تی و گردشگری اس��ت، افزود: افرادی كه در اين 
صنعت خدمات ارائه می دهند و يا می گيرند و ساير افراد دخيل 
بايد به يک مرجع مشخص قانونی ارجاع داده شوند تا مشكالت 

آنها مرتفع شود. 
وی خاطرنش��ان كرد: صنعت گردش��گری م��ا در مواجهه با 
هيجان ورود گردش��گران خارجی به كش��ور بايد بر اس��اس 

برنامه ريزی های اين نهاد قانونی حركت كند.
معاون گردشگری كشور با اشاره به اختالفات مربوط به تخلف 
راهنمايان تور تصريح كرد: بخش��ی از مش��كالت مربوط به 
راهنمايان تور ناشی از عدم تامين نيازهای مالی آنان از طريق 

دفاتر خدماتی و مسافرتی است.
فرش قرمز برای سرمايه گذاران بخش گردشگری 

پهن شده است
اس��تاندار اصفهان گفت: فرش قرمز برای س��رمايه گذاران و 
استفاده از مزيت های اين اس��تان در بخش گردشگری پهن 
شده است. رس��ول زرگرپور افزود: توسعه بخش گردشگری 
درتمام برنامه ريزی ها در نهادهای دولتی، خصوصی و مردمی 

مانند شهرداری در استان مورد توجه جدی است.
وی اضافه كرد: روند رو به رشد گردشگری در دنيا و شناخته 
ش��دن به عنوان يكی از صنايع موفق در چند س��ال اخير، به 
عنوان چشم اندازی روشن برای افزايش توليد ناخالص ملی و 

اشتغالزايی پايدار در جهان مطرح است.
اس��تاندار اصفهان اظهار كرد: از همين رو در كشورمان نيز بر 
اساس سند چشم انداز 20 ساله گردشگری، بايد 20 ميليون 
گردشگر خارجی را جذب كنيم و اين هدف گذاری بر اساس 
داش��ته های بخش گردش��گری ايران و اس��تان اصفهان به 
هيچ وجه دور از دسترس نيس��ت.وی ادامه داد: بايد با ايجاد 
زيرساخت های مناسب و منطبق با اس��تاندارد های جهانی 
اين رقم را محقق و افزايش دهيم و از اين طريق آرزوی ديرينه 
مردم ايران و دولت ها را در راستای عدم يا كاهش وابستگی به 
نفت در اداره كشور محقق كنيم.استاندار اصفهان گفت: بايد 
از مزيت های ملی و استان اصفهان مانند اقليم متفاوت، آثار و 
ابنيه تاريخی ثبت شده ملی و جهانی، امنيت بی نظير كشور 
در منطقه و ارزان بودن هزينه ها برای گردش��گران خارجی 

استفاده كنيم.
زرگرپ��ور از جمل��ه مزي��ت ه��ای مه��م اس��تان اصفه��ان 
برای س��رمايه گذاری در صنع��ت گردش��گری را دارا بودن 
 بي��ش از 20 هزار جاذب��ه گردش��گری طبيع��ی و تاريخی،

 قابليت های توسعه گردشگری سالمت مانند آب گرم ورتون، 
مركز باروری و ناباروری اصفهان، باالتر بودن س��طح كيفيت 
تاسيسات گردشگری موجود استان نسبت به سطح عمومی 
كشور، وجود افزون بر 196 نوع صنايع دستی، برخورداری از 
9۸ منطقه نمونه گردشگری مصوب و رودخانه زاينده رود به 
عنوان يكی از پنج محور گردشگری بين المللی كشور بيان كرد.

در اين همايش ۵0 طرح گردشگری استان اصفهان به سرمايه 
گذاران معرفی شد.

صنعت گردش�گری مهمترين راه خروج ايران از 
ركود اقتصادی

رييس ات��اق بازرگانی اصفه��ان گفت: صنعت گردش��گری 
برترين راه خ��روج ايران از رك��ود اقتصادی اس��ت اما هنوز 
نتوانسته ايم زيرساخت های الزم برای اين صنعت را در كشور 
 فراهم كنيم.خسرو كسائيان در همايش معرفی فرصت های 
سرمايه گذاری در صنعت گردشگری اصفهان اظهار داشت: 
امروز بسياری از كش��ورها در ركود اقتصادی به سر می برند 
كه نعمت گردشگری يكی از مهم ترين راه های خروج از اين 
بحران است.همچنين كلنگ احداث يک هتل پنج ستاره در 
اصفهان با حضور معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری به زمين زده شد.مرتضی رحمانی 
موحد در آيين كلنگ زنی هتل پنج س��تاره در اصفهان اظهار 
كرد: س��ازمان ميراث فرهنگی درصدد است تا با پياده سازی 
برنامه هايی از بخش خصوصی صنعت گردشگری حمايت كند.

وی افزود:اين سازمان در حال حاضر بر سه حوزه گردشگری 
خارجی و افزايش درآمد ملی، ساماندهی گردشگری داخلی 
و ارتقای فناوری اطالعات متمركز است.رحمانی موحد گفت: 
ظرفيت انسانی و استعداد خوب مردم اصفهان سبب شده تا در 

مسائل گردشگری پيشرفت های بهتری انجام شود.

هتل 5 ستاره در اصفهان كلنگ زنی شد 



يادداشت

 پايش حوضه های آبريز کشور 
با تصاوير ماهواره ای

مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی کالن آب و آبف��ای وزارت نیرو از 
اجرای طرح پایش حوضه های آبریز کشور با تصاویر ماهواره ای 

خبر داد.
 محمد ابراهیم نیا با بیان اینکه داش��تن اطالعات دقیق الزمه 
تخصیص آب اس��ت، اظهار داش��ت: یک��ی از طرح های مهم 
امس��ال، طرح پایش حوضه های آبریز با تصاوی��ر ماهواره ای 
و مقایس��ه آن با اطالعات و داده های زمینی اس��ت که شرح 
خدمات طرح تهیه شده است و با همکاری موسسه تحقیقات 
آب انجام خواهد شد.وی افزود: براس��اس اطالعات به دست 
آمده، خواهیم توانس��ت در حوضه های آبریز تخصیص آب را 

براساس ظرفیت حوضه برنامه ریزی کنیم.
ابراهیم نیا با بیان اینکه بخش آب در ش��رایط کنونی نیازمند 
اقدام ه��ای عملیاتی و موثر اس��ت، ادامه داد: در چند س��ال 
گذش��ته به دلیل کاه��ش بارندگ��ی و تغییر الگ��وی بارش، 
حجم آب تجدیدش��ونده کش��ور از 130 میلیارد مترمکعب 
به زیر 115 میلیارد مترمکعب رس��یده است و از طرف دیگر 
ب��ا افزایش مص��رف آب در عرصه ه��ای مختل��ف، هم اکنون 
 بیش از 83 درص��د آب های تجدیدش��ونده کش��ور مصرف

 می ش��ود.وی با بیان اینکه باید تالش کنی��م ادبیات محیط 
زیستی در طرح های کشور نهادینه شود، یادآور شد: در چند 
وقت گذش��ته بحث انتق��ال آب از دریاهای ش��مال و جنوب 
کشور به داخل فالت مرکزی مطرح است، اما به دلیل تکمیل 
نشدن مطالعه محیط زیستی این طرح ها و صادر نشدن مجوز 
 اجرایی از س��وی س��ازمان محیط زیست کش��ور آغاز نشده 

است.

بازار بی رونق خودرو
بازار خودرو که روز های بی رونقی را سپری می کند بر اساس 
گفته های فعاالن بازار خودرو با تمدید مذاکرات هسته ای بار 

دیگر به روند رکودی گذشته خود ادامه داد. 
بس��یاری از مش��تریان خری��د خودرو ک��ه اعتقاد داش��تند 
باید ت��ا پایان مذاک��رات هس��ته ای ای��ران ب��ا 1+5 منتظر 
مان��د تا پ��س از آن ب��رای خری��د خ��ودرو تصمی��م گرفت 
 ب��ا تمدی��د ای��ن مذاک��رات ب��ار دیگ��ر در انتظ��ار باق��ی

 ماندند.بر اساس ادعای فعاالن بازار با آغاز دور پایانی مذاکرات 
هس��ته ای ایران با 1+5 بازار خودرو که در شرایط رکودی به 
سر می برد بسیاری از مش��تریان برای خرید و فروش خودرو 
دست نگه داش��تند. بر مبنای این ادعا، مشتریان بازار خودرو 
انتظار داشتند با روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته ای پای 
خودروس��ازان خارجی بار دیگر به ایران باز ش��ود و به همین 

دلیل دایره انتخاب آنان تفاوت پیدا کند.
  موضوع��ی ک��ه ب��ا تمدی��د مذاک��رات هس��ته ب��ه نظ��ر

 می رس��د همچنان بای��د انتظ��ار آن را ت��ا تکلی��ف نهایی 
مذاک��رات هس��ته ای ای��ران ب��ا 1+5 کش��ید. ای��ن انتظار 
در حال��ی به وجود آم��د که قیمت ه��ا در بازار خ��ودرو پس 
 از اتم��ام مذاک��رات در هفت��ه ج��اری تغیی��رات چندان��ی

 نداشت. 

آيا جايگاه دالر در اقتصاد جهان 
تضعیف شده است؟

بسیاری ادعا می کردند که بحران مالی جهانی به جایگاه دالر 
در اقتصاد جهان آسیب می زند اما شرایط فعلی اقتصاد جهان 

چنین ادعایی را تایید نمی کند.
در میان اقتصادهای توسعه یافته، اقتصاد آمریکا فعال بهترین 
عملکرد را دارد و رشد اقتصادی آن به 3.5 درصد رسیده و این 
در حالی اس��ت که اقتصاد منطقه یورو همچنان با مشکالتی 
جدی مواجه اس��ت. همچنین بحران بدهی های دولتی طی 
س��ال های اخیر نیز تا حد زیادی به اعتبار یورو آس��یب زده 
اس��ت. چین هم عالقه مند اس��ت که جایگاه واحد پولی این 
کش��ور، یوان، را بهبود ببخش��د اما چنین رخدادی نیازمند 
اصالحاتی جس��ورانه در نظام مالی چین اس��ت ک��ه هنوز به 
وقوع نپیوس��ته اند. به همین خاط��ر ش��اید اقداماتی مانند 
حذف دالر از مبادالت دوس��ویه روس��یه و چی��ن تا حدی از 
تقاضای دالر در بازار جهانی بکاهد اما حقیقت این اس��ت که 
 غلبه دالر بر نظام مالی جهان همچنان خدش��ه ناپذیر به نظر

 می رسد.

 نرخ تورم حقوق کارمندان
 را مشخص می کند 

سخنگوی دولت از افزایش حقوق کارمندان دولتی در بودجه 
94 بر اس��اس نرخ تورم خبر داد و گفت: تم��ام مبالغ ارزی و 
دارایی های بلوکه شده را به صورت اسکناس و نقد وارد کشور 

می کنیم.
 محم��د باق��ر نوبخ��ت بع��د از جلس��ه هی��ات وزی��ران، 
گف��ت: در جلس��ه هی��ات وزی��ران وزی��ر ام��ور خارج��ه 
گزارش��ی را در خص��وص مذاک��رات اخی��ر وین ارائ��ه کرد 
و با توج��ه ب��ه فعالیت هایی که توس��ط تیم مذاک��ره کننده 
هس��ته ای ص��ورت گرفته ب��ود، هی��ات وزی��ران صمیمانه 
از فعالیت ه��ای ارزن��ده تی��م هس��ته ای تش��کر ک��رد.وی 
با اش��اره به آمار ت��ورم ادامه داد: ب��ا توجه به اینکه س��ومین 
 س��ال تحریم های ظالمانه و ب��ه تعبیر غربی ه��ا تحریم های

 فلج کننده را پش��ت س��ر می گذاریم، مرکز آمار ایران، آمار 
تورم آبان ماه را اعالم کرد و آمارها نش��ان می دهد همچنان 
روند کاهنده نرخ ت��ورم ادامه دارد.نوبخت اف��زود: نرخ تورم 
س��االنه به 17.6 درص��د، نقطه ب��ه نقطه ب��ه 13.2 درصد و 
تورم ماهانه ب��ه 8 درصد تنزل یافته است.س��خنگوی دولت 
همچنی��ن در ادامه ب��ا بیان اینکه بخش��ی از جلس��ه هیات 
دولت به بررس��ی بودجه 94 اختصاص یاف��ت، گفت: بودجه 
94 را به صورت عملیاتی و مبتنی ب��ر عملکرد و رویکردهای 
اصالح گرایان��ه تنظیم کرده ای��م.وی با بی��ان اینکه بودجه 
94 در هزینه ه��ای ج��اری، بودج��ه ای اس��ت ک��ه نهایت 
صرفه جوی��ی را دارد، گفت: در این الیح��ه اعتبارات عمرانی 
نس��بت به س��ال جاری 20 درصد افزایش می یابد و سیاست 
 مه��ار ت��ورم و افزایش رش��د اقتص��ادی هم دنب��ال خواهد 

شد.

مسئول کمیسیون برند اصفهان:

 تحقق برند شهری اصفهان
سرعت گیرد 

مسئول کمیس��یون برند اصفهان با اشاره به اینکه 
برای تعیین برند شهری اصفهان برندهای موفق در 
50 شهر موفق مورد مطالعه قرار گرفته است، ابراز 
داشت: بر این اساس ما به 8 محور اصلی برند شهری 
رسیدیم که یکی از این محورها آسایش و اطمینان 
است و شهرهایی مانند لندن و استکهلم این مسیر 

را برای برند شهری طی کردند.
وی با اشاره به اینکه مسایل مربوط به برند شهری 
 به راحتی در اختیار کش��ورهای جهان س��وم قرار 
نمی گیرد و تحریم ها نی��ز در این زمینه موثر بوده 
است، اظهار داشت: با اندیشیدن تمهیداتی برخی 

از نرم افزارها مربوط به برند را به دست آورده ایم.
 رجال��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ه ط��ور معمول 
 س��ازمان های مربوطه ح��ول برند با ه��م همانگ 
می ش��وند تا روی یک برنامه تبلی��غ کنند، افزود: 
مالزی الگ��وی گردش��گری ایران بوده اس��ت و به 
شکل میدانی مس��یر موفقیت آن مورد مطالعه ما 

قرار گرفت.
مس��ئول کمیس��یون برند اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: به روزآوری ناوگان های حمل و نقل، استفاده 
 از مزایای قطارهای پرس��رعت که 8 س��ال منتظر

 راه اندازی اس��ت و تغییر در سیاست گذاری مانند 
ویزای الکترونی��ک از جمله موارد مه��م در ایجاد 

برند است.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل سازمان گردشگری 
شهرداری، شبکه گردشگری و معاونت گردشگری 
در نیروی انتظامی از جمله موارد مهم دیگر در این 

زمینه است.
رجالی با اشاره به لزوم تحقق برند شهری اصفهان 
گفت: در کشورهای پیشرفته 5 تا 7 درصد بودجه 
کل شهر و استان صرف توسعه برند شهری می شود 
و ما نیز باید تمام تالش خود را در این زمینه به کار 
بگیریم که در ابتدا تشکیل شورای عالی برند را باید 

مدنظر قرار دهیم.

اخبار کوتاه

4
تولید برق ایران افزایش یافت

 تولید برق جمهوری اسالمی ایران از ابتدای س��ال جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه پارسال 
بیش از 6 درصد افزایش یافته اس��تمیزان انرژی تامین شده نیز امس��ال در دوره مورد بررسی 201 
هزار و 4.8 گیگاوات ساعت گزارش شده اس��ت که این میزان 6.33 درصد درمقایسه با زمان مشابه 
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برداش��ت ها و تصوراتي که خریداران و فروش��نده هاي 
آپارتم��ان و همین ط��ور س��ازنده ها و س��رمایه گذاران 
ساختماني از نشست هاي متعدد گروه 1+5 در ماه هاي 
اخیر داشتند، باعث شده بود واکنش آنها در بازار مسکن 
با نزدیک ش��دن به دور آخر مذاکرات در وین به ش��کل 
»نخریدن و نفروختن« و همچنین »نساختن« بروز کند 

و در نتیجه با دوره رکود فعلي »هم جهت« شود. 
تحلیلگران اقتصاد مس��کن درباره اثر »غیرمس��تقیم« 
نتیجه مذاکرات وین معتقدند: متغیرهاي بازار مس��کن 
برخالف س��ایر بازارهایي همچون ارز، س��که و بورس، 
وابس��تگي به بازاره��اي جهاني ن��دارد؛ به ط��وري که 
نهاده هاي اصلي ساخت مسکن ش��امل زمین و مصالح 

پرمصرف، کامال بي ارتباط با واردات است. 
بنابرای��ن تحوالت عرصه سیاس��ت بین المل��ل ازجمله 
مذاکرات هسته اي، تاثیر مس��تقیم و آني بر رویدادهاي 
بازار مس��کن ندارد؛ ام��ا از آنجا ک��ه اقتصاد کش��ور و 
شاخص هاي کالن همچون نرخ ارز، تحریم ها، مبادالت 
نفتي و... همه بخش هاي اقتصادي را تحت الش��عاع قرار 
مي دهد و جریان حرکت س��رمایه  بین بازارها را تنظیم 
مي کند، در نتیجه بازار مس��کن به صورت غیرمستقیم 
از نتیجه مذاک��رات وین تاثیر مي پذی��رد. در این قالب، 
چون که گزینه »شکست« تا تیرماه سال آینده، منتفي 

ش��ده و طرفین مذاکرات بر تمدید دو مرحله اي توافق، 
تفاهم کرده اند، اقتصاد ایران در مس��یر بهبود ش��رایط 
پایدار ماه ه��اي اخیر، رو ب��ه جلو حرک��ت مي کند. در 
این مس��یر، بار دیگر امیدواري به آینده مذاکرات، مانع 
مراجعه س��رمایه گذاران به بازارهاي سفته بازي خواهد 
شد؛ اتفاقي که از نیمه  هاي سال گذشته به وجود آمد و 
نقدینگي ها را از بازارهایي همچون س��که و ارز به سمت 
بازاره��اي مولد ازجمل��ه بورس و س��رمایه گذاري هاي 
مدت دار هدای��ت کرد.صاحب نظران اقتص��ادي تاکید 
مي کنند: تاثیر غیرمستقیم توافق وین در بازار مسکن، 
به دورتر شدن سفته بازها از خریدوفروش هاي مکرر که 
در نقش تحریک قیمت عمل مي کنند منجر خواهد شد. 
در ماه هاي اخیر، پیش��روي دیپلماس��ي ایران در حوزه 
سیاست بین الملل، ریسک سوداگري براي سفته بازها را 
در همه بازارهاي اقتصادي، افزایش داد و باعث خروج این 
 گروه از جامعه خریداران مصرفي در بازارهایی همچون 

مسکن شد.
روال فعلی در بازار مسکن ادامه دارد  

فردین یزدان��ی، کارش��ناس بازار مس��کن درخصوص 
اثرات تمدید تواف��ق موقت ژنو تا تیرماه س��ال آینده بر 
بازار مس��کن گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن 
و همچنین تمدید زمان توافق بی��ن ایران و گروه 5+1، 

هیچ گونه تغییر محسوسی از بابت تاثیر این مذاکرات بر 
پایان بخشی به رکود و تغییر الگوی قیمت در بازار مسکن 

ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: با این ح��ال، اگر مذاکرات ب��ه نتیجه نهایی 
رس��یده بود، می توانس��ت اث��رات مثبتی در راس��تای 
رونق بخش��ی به بازار مس��کن ایجاد کند؛ اما در مقطع 
زمانی فعلی تا چند ماه آینده رابطه معناداری بین تغییر 
رویه در بازار مسکن و مذاکرات سیاسی، ایجاد نخواهد 
ش��د. یزدانی با رد هرگونه امکان افزایش قیمت در بازار 
مسکن طی ماه های آتی، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر 
در رویه فعلی بازار مسکن شامل تغییر قیمت ها، افزایش 
ساخت وس��از و رونق معامالت، به اوضاع داخلی اقتصاد 
در ماه های آینده بستگی دارد که به نظر نمی رسد تغییر 

خاصی طی این مدت در کل بازار مسکن اتفاق بیفتد.
وی تصری��ح کرد: با این حال، س��ازندگانی ک��ه به امید 
افزایش قیمت تاکنون اقدام به فروش واحدهای مسکونی 
آماده نکرده اند، متناس��ب با نیاز خود طی ماه های آتی، 
واحدهایش��ان را به بازار مس��کن عرضه می کنند و در 
ماه های آتی ساخت و س��ازهای جدید نی��ز، تحت تاثیر 
ش��رایط اقتصادی و محاسبه س��ود و زیان برای فعاالن 

ساختمانی، صورت می گیرد.
کمال اطهاری، صاحبنظر و کارش��ناس حوزه مس��کن 
نیز هرگونه تغییر در ش��رایط فعلی بازار مس��کن تحت 
تاثیر تمدید مذاکرات هس��ته ای ایران و گ��روه 1+5 را 
منتفی اعالم کرد. وی با تاکید بر اینکه تمدید مذاکرات 
هس��ته ای به معنای تمدید رکود در بازار مسکن است، 
گفت: عدم ایج��اد قطعیت و توافق نهای��ی در مذاکرات 
هسته ای، عمال هیچ تاثیر منفی و ناگهانی از بابت تغییر 
قیمت ها و خروج بازار مسکن از حالت رکود طی ماه های 
آتی نخواهد داش��ت. بعد خانوار در حال حاضر کوچک 
 شده است به گونه ای که بسیاری از خانوارها 2 تا 4 نفری 

شده اند.
 بنابراین آپارتمان های کوچک خریدار بیش��تری دارند 
و متقاضی در این بخش بیش از سایر حوزه های مسکن 
مانند خانه های کلنگی و ملک است.نباید فراموش کنیم 
زمانی بازار مس��کن از رکود خارج می شود که ما شاهد 
رش��د اقتصادی باش��یم. تا زمانی که وضعیت اقتصادی 
نابسامان باشد و جیب مردم خالی با هر قیمتی مردم توان 
خرید خانه ندارند، اما زمانی که امکان کسب درآمد باشد 
مردم نیز به سمت خرید خانه می آیند و انبوه سازان نباید 
نگران خانه های خالی که مدت ها است هنوز بی مشتری 
اس��ت باش��ند. زیرا به همان میزان که خانه خالی است 
تقاضای بالقوه نی��ز در بازار وجود دارد که بعد از رش��د 
اقتصادی و خارج شدن بازار مسکن از رکود این تقاضاها 

بالفعل می شود.

واکنش بازار پس از »وين«

تمديد مذاکرات، تمديد رکود مسکن
سفته بازي ناامن تر شد 

2/5 میلیون زن 
سرپرست خانوار

حمايت از تولید در گرو حفظ اشتغال است

تالش نمايندگان برای بازگشت گاوخونی به زندگی

اجرای 7500 طرح 
صنعتی در استان

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور گفت: 
از 2.5 میلیون زن سرپرست خانوار کشور بیش از یک میلیون نفر آنها تحت 
پوشش کمیته امداد هس��تند.علی محمد ذوالفقاری در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: هم اکن��ون یک میلیون و هش��تصد هزار خان��وار با جمعیتی 
معادل چهار میلیون نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.وی 
یادآوری کرد: سال گذشته حدود 1.5 میلیون نفر نیز برای خدمات فوری و 
غیرمستمری به ما مراجعه داشتند.وی  با بیان اینکه بین جمعیت ورودی و 
خروجی تحت حمایت کمیته امداد توازن نسبی برقرار است، یادآوری کرد: 
سال گذشته حدود 20 درصد جابجایی جمعیت در کمیته امداد داشتیم، 
یعنی 20 درصد جمعیت ما از تحت پوشش بودن خارج شدند و 20 درصد 

به جمعیت تحت پوشش اضافه شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 7500 
طرح صنعتی با اشتغالزایی 130 هزار نفر در این استان در حال اجراست.

اسرافیل احمدیه در حاشیه بازدید از شرکت فرش'خاطره' کاشان در 
جمع خبرنگاران افزود: برای تکمیل این طرح ها، اعتباری بالغ بر 65 

هزار میلیارد ریال در یک مدت زمانی سه ساله نیاز است.
وی افزود: هم اکنون500 طرح با پیشرفت باالی 75 درصد در استان 
وجود دارد که برای بهره برداری از آنها در کوتاه ترین زمان ممکن تالش 
می کنیم.وی تصریح کرد: تعداد 8500 واحد صنعتی در استان اصفهان 
با اشتغالزایی 230 هزار نفر فعال است.احمدیه اظهار داشت: تا پایان 
سالجاری 10 طرح بزرگ صنعتی در استان اصفهان بهره برداری خواهد 

شد که از این تعداد چهار طرح در شهرستان کاشان واقع شده است.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
با اش��اره به تعطیل��ی و تعدی��ل نی��روی برخی از 
کارخانه های اصفه��ان گفت: حمای��ت از تولید در 

درجه نخست در گرو حفظ اشتغال است.
 حمیدرضا فوالدگ��ر  در ارتباط با س��ئوالی درباره 
تاثیر ت��االب بین المللی گاوخونی در  گردش��گری 
اصفهان اظه��ار داش��ت: احیای ت��االب گاوخونی 
 تنها به ش��رط جاری ب��ودن آب در بس��تر رودخانه

 زاینده رود میسر است که این موضوع یکی از اهداف 
ما قرار گرفته است.

وی افزود: ب��رای ج��اری ب��ودن آب در زاینده  رود 
بارندگی  های خوب��ی صورت گرفت��ه و پیش بینی 
ش��ده ک��ه بارندگ��ی امس��ال بهت��ر از س��ال های 
گذش��ته اس��ت بنابراین می توان امی��دوار بود که 
زاین��ده رود تا پای��ان س��ال دو نوبت دیگ��ر برای 
 کش��ت، آب ج��اری و آب بر بس��تر رودخانه جاری

 باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
بحث های کش��اورزی، حق آبه ها، آب شرب، صنعت 
و زنده بودن زاین��ده رود و احیای تاالب گاوخونی را 
از اولویت فعالیت های  نمایندگان برشمرد و تاکید 
کرد: اگر مصوبات ش��ورای عالی آب اجرائی ش��ود 
دیگر استیضاح وزیر نیرو دنبال نمی  شود اما اگر این 
مصوبات تنها بر روی کاغذ باش��د استیضاح را برای 
ایفای حقوق قطعی مردم اصفهان پیگیری می کنیم.

وی در ادام��ه پیرام��ون تعطیلی و تعدی��ل نیروی 
انس��انی در برخ��ی از کارخانه های اصفه��ان ابراز 
داش��ت: حمایت از تولید در درجه نخس��ت در گرو 
حفظ اش��تغال اس��ت چراکه در غیر ای��ن صورت 
افرادی که م��ی خواهند س��رمایه گ��ذاری جدید 
 انجام دهند با مشاهده مش��کالت موجود پشیمان 

می شوند.

فوالدگر تاکید ک��رد: ممکن اس��ت تعطیلی برخی 
کارخانجات به دلیل مش��کالت اقتصادی کش��ور، 
تحریم ها و یا مس��ائل ارزی باش��د که ما پیگیر این 

مسایل هستیم.
وی اضافه ک��رد: البته این احتمال نی��ز وجود دارد 
که ای��ن تعطیلی ب��ا توجیه یا مش��کالت اقتصادی 
 همراه باش��د که این موضوع به خ��ود تولیدکننده

 برمی گردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
با اشاره به لزوم بررسی  مش��کالت تولید کنندگان 
از جمله  بیم��ه ، مالی��ات و قانون کار ابراز داش��ت: 
در مجموعه الیح��ه رفع موانع فضای کس��ب و کار 
سعی کردیم که مشکالت ناش��ی از موانع قانونی را 
رفع و قوانین مربوطه را اصالح کنیم اما بخش��ی از 
 مش��کالت مربوط به منطقه اس��ت که باید بررسی

 شود.
فوالدگر در ادامه در ارتباط با اشاره به آالینده بودن 
برخ��ی از صنایع در اصفه��ان و مش��کالت و موانع 
قانونی در ای��ن زمینه بیان داش��ت: صنایع آالینده 
تا زمان آالیندگی باید ع��وارض مربوطه را پرداخت 
کنند البته این قوانین باید به مرحله اجرا دربیاید تا 
صنایع  نیز در راستای رفع آالیندگی اقدامات الزم 

را انجام دهند.

رئیس اتحاديه بارفروشان خبر داد:

 گوجه فرنگی 2 هزار تومان
 ارزان شد

رئیس اتحادیه بارفروش��ان از کاهش قیم��ت گوجه فرنگی 
از ش��روع هفته جاری خب��ر داد و گف��ت: تا نیم��ه آذرماه 
 ش��اهد افت 50 درص��دی قیمت ای��ن محص��ول خواهیم 

بود.
مصطفی دارای��ی نژاددرباره کاهش قیم��ت گوجه فرنگی، 
اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر ب��ا توجه به عرض��ه گوجه 
استان های بوشهر و دزفول قیمت گوجه فرنگی نو 3500 تا 
4000 تومان عرضه می شود که نسبت به هفته گذشته این 

نرخ 2000تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نرخ گوج��ه فرنگی انب��اری 1500تا 2000 
تومان در هر کیلو عرضه می شود که در هفته گذشته قیمت 
آن بین 2000 تا 2500 تومان عرضه می شد که قیمت آن 

حدود 1000تا 1500 تومان کاهش یافته است.
رییس اتحادیه بارفروش��ان از کاه��ش 50 درصدی قیمت 
گوجه تا نیمه آذرماه خبر داد و گفت: با توجه به عرضه گوجه 
فرنگی استان های بوشهر، شیراز و دزفول تا اواسط ماه جاری 

شاهد کاهش بیشتر قیمت این محصول خواهیم بود.
ب��ه دلی��ل س��رمازدگی م��زارع گوج��ه فرنگی ن��رخ این 
محصول در برخ��ی از مناطق به ح��دود 9000 تومان و در 
 میدان ب��زرگ نیز نرخ عم��ده آن به 5000 تومان رس��یده

 بود.

مديرعامل آبفا استان اصفهان :

استمرار پايدار خدمات هدف اصلی 
پدافند غیرعامل در آب و فاضالب

مدیرعام��ل آبفا اس��تان اصفه��ان در اولی��ن همایش ملی 
تخصصی پدافند غیرعامل گفت : استمرار پایدار خدمات در 
بخش آب و فاضالب هدف اصلی اجرای گسترده و همه جانبه 

پدافند غیرعامل در صنعت آب و فاضالب است .
 مهندس هاش��م امین��ی گف��ت : آبفا اس��تان اصفه��ان با

 پیش بینی و نی��ز چگونگی تقابل با آس��یب های احتمالی 
درصدد ارائه خدمات پایدار آبفا به مردم می باشد به طوری 
که درچند س��ال اخیر اجرای مباح��ث پدافند غیرعامل در 
 دستور کار مدیران و کارشناسان آبفا اس��تان اصفهان قرار

 گرفت .
وی به حادثه تخلیه گازوئیل در رودخانه زاینده رود اش��اره 
کرد و اعالم داشت : درچند ماه گذش��ته ریختن 200 لیتر 
گازوئیل در رودخانه زاینده رود منجرش��د که تصفیه خانه 
باباش��یخعلی از مدار خارج ش��د اما از آنجایی که چگونگی 
مقابله با آس��یب و حوادث احتمالی به خوبی در دستور کار 
قرار گرفته بود این حادثه در کمترین زمان ممکن مهار شد .

مدیرعامل و رییس هیأت مدیره آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه به فرموده مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل محور 
تمام کارها قرار گیرد خاطرنش��ان ساخت : مسئوالن امر در 
آبفا استان اصفهان فرمایش مقام معظم رهبری را سرلوحه 
کارها قرار دادند و عالوه بر تأمین پایدار آب شرب مشترکین 
ارتقای کیفیت آب شرب را هم در دس��تور کار قرار دادند و 
مباحث پدافند غیرعامل از حالت تئ��وری به مرحله عملی 
درآمد چرا که استمرار خدمات با افزایش کیفیت روزافزون 
هدف نهایی پدافند غیرعامل در آبفای استان اصفهان است .

مهندس امینی با تبریک بسیج مس��تضعفین گفت : بسیج 
مس��تضعفین به دس��تور بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی 
ایران تشکیل شد و بسیج شجره طیبه است که به تعبیر آیه 
 شریفه قرآن در کل زمانها از ثمره و میوه آن استفاده خواهیم 

کرد .



یادداشت هفت
سامییوسفنخستینکنسرتشرادرایرانبرگزارمیکند

نخس��تین کنس��رت س��امی یوس��ف در ایران از 12 بهمن م��اه در ته��ران آغاز و س��پس در 4 
 ش��هر دیگر برگزار می ش��ود و در این س��فر وی به دیدار ام��ام رضا)ع( و زیارت مس��جد مقدس

 جمکران خواهد رفت

5
پخش سریال »رنگ شک« از امشب 
مجموعه تلویزیونی »رنگ شک« به نویسندگی و کارگردانی 

فریبرز عرب نیا امروز  از شبکه سه سیما به پخش می  شود .
 سریال »رنگ ش��ک« در هفت قسمت 45 دقیقه ای محصول 
گروه سریال های تلویزیونی سیما فیلم است که تهیه کنندگی 

آن را بهروز خوش رزم بر عهده داشته است. 
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: یک افسر نیروی 
انتظامی ماموریت می یابد تا وارد یک باند بس��یار مخوف مواد 
مخدر شود و به دلیل فوق س��ری بودن عملیات، تنها یکی از 
فرماندهان مافوق او از این ماموریت مطلع است. او در این راه با 

مشکالت متعددی مواجه می شود و ... 
این مجموعه تلویزیونی از امروز هر شب ساعت 20:45 روانه 
آنتن شبکه سه خواهد شد و تکرار پخش آن نیز روز بعد ساعت 

14:30 خواهد بود. 

نمایش » بنیان « در تاالر هنر 
اصفهان روی صحنه می رود

نمایش »بنیان« به کارگردانی حسین عبداللهی در تاالر هنر 
اصفهان به روی صحنه می رود. نمایش بنیان برگزیده بیست و 
ششمین جشنواره تئاتر استان، به سبک رئالیست و با استفاده 
از تکینک های سینمایی و تغییر زاویه دید اجرا می شود.این 
نمایش به نویسندگی مهرداد کورش نیا تا 16 آذر ساعت 18 در 

سالن کوچک تاالرهنراصفهان به روی صحنه می رود.

»آتش بس 2« چهارمیلیاردی شد
فروش فیلم سینمایی »آتش بس 2« آخرین ساخته تهمینه 
میالنی از مرز 4 میلیارد تومان گذشت. فروش »آتش بس 2« 
به کارگردانی تهمینه میالنی بعد از 62 روز در تهران از مرز 2 
میلیارد و پانصد میلیون تومان گذشت و در شهرستان ها بیش 

از یک میلیارد و پانصد هزار تومان فروش داشته است .

مزایده واگذاری 25 بنای تاریخی 
برگزار می شود

مدیر عام��ل صندوق حفظ و احی��ای آثار و بناه��ای تاریخی 
 گفت: امس��ال مصوب ک��رده ایم ت��ا 25 بن��ای تاریخی برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی به مزایده گذاشته شود.
احسان ایروانی گفت: امسال مصوب کردیم تا 25 بنا در سال 
۹3 به مزایده و به بخش خصوصی واگذار ش��ود ولی تقاضاها 
برای 30 بنا وجود دارد. با این حال میزان س��رمایه گذاری در 
این مجموعه ها 40 تا 45 میلی��ارد تومان خواهد بود که تا دو 
سال آینده کامل می شود.ایروانی گفت: مزایده واگذاری این 
بناها در نیمه دوم سال انجام می شود همچنین بناهای قابل 
واگذاری در تمام اس��تانها پراکنده اس��ت که ح��دود ۷ بنای 
تاریخی جزو کاروانس��راهای قابل واگذاری هس��تند. برخی 
 دیگر خان��ه و برخ��ی نیز جزو بناه��ای بین راهی محس��وب 

می شوند.
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 تا به حال دقت کرده اید وقتی تنها هس��تید چه شعری 
را با خ��ود زمزمه می کنی��د یا اصال اولین ش��عری که در 
کودک��ی آن را خوانده ای��د و هنوز به ی��ادش دارید، چه 
ش��عری اس��ت؟ جذابیت این موضوع ما را بر آن داشت 
ت��ا گفت وگویی با تع��دادی از چهره های ادب��ی و هنری 
 کشورمان داشته باشیم و نظرش��ان را در این مورد جویا

 شویم
علیرضا خمسه  

علیرضا خمسه که چندی   
پی��ش ه��م در برنام��ه 
»خندوانه« حض��ور پیدا 
کرده بود و با ادبیات خاص 
خ��ودش لحظاتی ش��اد و 
باطراوت را به وجود آورده 
ب��ود، از تم��ام ش��عرهای 
 ادبی��ات فارس��ی ل��ذت 

می برد.
 خمسه در خصوص شعر های پارس��ی می گوید: »وقتی 
ش��عر خوبی می خوانم، حالم هم خوب می ش��ود و لذت 

می برم. 
مثال غزلیات حضرت حافظ به گونه ای است که هرکس تا 
سال ها می تواند از این دیوان فیض ببرد چون پاسخگوی 
هر نوع س��لیقه ای هس��ت. »االیا ایهاالس��اقی ادرکاسا و 
ناول ها، که عشق آس��ان نمود اول ولی افتاد مشکل ها« 
اولین ش��عر و اول دفتر حافظ اس��ت اما آخر حرف عشق 

و عاشقی است.«
مهدی باقر بیگی

 مجید کوچولوی »قصه های 
مجید« که این روزها شعر 
»یک ت��وپ دارم قلقلی« را 
ب��رای ک��ودک خ��ودش 
می خواند، بیشترین تاثیری 
که یک شعر روی او گذاشته 
را از زب��ان پدرش ش��نیده 
است: »پدر من از بچگی این 
شعر را برای من می خواند 
که »افتادگی آموز اگر طالب فیض��ی، هرگز نخورد آب، 
زمینی که بلند است« و من هم سعی کردم همیشه این 
پند را تا جایی که می شده سرلوحه کارها و رفتارهایم قرار 

دهم.«
پیمان قاسم خانی

پیمان قاسم خانی که این   
روزه��ا یک س��لبریتی در 
می��ان فیلمنامه نویس��ان 
ایرانی به حساب می آید، به 
خوبی اولین شعری را که 
خوان��ده ب��ه ی��اد دارد. او 
درباره این شعر می گوید: 
قبل از اینکه به دبس��تان 
بروم خواندن را یاد گرفته 
بودم و برای اینکه بهتر بتوانم خواندن را یاد بگیرم کتاب 
»نخودی« که متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوان��ان بود را برای��م خریده بودند ک��ه مثال می گفت 
نخودی غمش گرفت، غم عالمش گرفت چه کنم، چه کار 
کنم؟ چه جوری از تنهایی فرار کنم؟ هوار کنم؟ سر بذارم 
به صحرا، دل بکن��م از اینجا؟ نه ... نخ��ودی! مگه دیوونه 
ش��دی؟ دل بکنی از اینجا، کجا میری؟ س��ر می زاری به 
 صح��را؟ آخ��ه، ببین��م، ب��ا ُغص��ه، ک��دوم کاری

 درسه؟ 
غصه ک��ه کار نمی ش��ه، اینو ب��دون همیش��ه!« به گفته 
قاسم خانی او خیلی اهل ش��عر خواندن نیست و بیشتر از 
شعرخوانی دیگران لذت می برد و به قول معروف هیچ وقت 

کتاب شعری باالی تختخوابش نبوده است.
منصور ضابطیان

 منصور ضابطیان که در این 
چند س��ال اخیر مش��غول 
تهی��ه و اج��رای برنام��ه 
پرطرف��دار »رادیو هفت« 
بوده و به تازگی هم از سفر 
برگشته است درباره سؤال 
ما که آیا اولین شعری که تا 
به ح��ال خوان��ده را به یاد 
دارد، اینگون��ه پاس��خ داد: 
»زمانی که من تازه سواد خواندن و نوشتن یاد گرفته بودم، 
در خانه ما کتاب »دیوار« فروغ فرخزاد بود که طرح جلد 
آن هم متعلق به خود فروغ بود و در صفحه اول آن نوشته 
بود »فروغ این شعر، یک فروغ دیوانه است« و این اولین 
کتاب شعری است که من آن را در کودکی خواندم و هنوز 

هم آن را در کتابخانه شخصی ام نگه داشته ام.«
مهرانه مهین ترابی

 مهران��ه مهین تراب��ی، بازیگ��ر س��ریال خاطره انگی��ز 
»خانه س��بز« عالقه فراوانی به ادبیات فارسی و شعر های 

کالس��یک و ن��و دارد اما 
اولین کتاب ش��عری که 
خودش آن را خوانده و از 
آن لذت برده بر می گردد 
به س��ال اول دبیرستان، 
جایی که معل��م ادبیات 
آنها ب��ه ج��ای تدریس 
کت��اب ادبی��ات، کتاب 
»راهیان ش��عر امروز« را 

درس می داد.
 مهین ترابی در این خصوص می گوید: »معلم این کتاب 
را به م��ا معرفی کرد و از روی همین کت��اب از ما امتحان 
می گرفت و نمره می داد.این کتاب از ش��عرهای ش��املو، 
فروغ فرخزاد، اخوان ثالث و س��ایر ش��عرای معاصر ایران 
تشکیل شده بود که شعر »پریا« احمد شاملو در آن زمان 

بهترین شعری بود که تا آن موقع خوانده بودم.«
 البته مه��ران مهین ترابی امروز کمی س��لیقه اش عوض 
شده و بیشتر شعر های کالس��یک باب میلش است و در 
میان ش��اعران قدیم به قول خودش با موالنا خیلی حال 

می کند.
پژمان جمشیدی

جمل��ه »وقتی خدا برای   
یکی بخواهد« را می توان 
برای پژمان جمشیدی به 
کار برد که بعد از بازی در 
پرس��پولیس و پ��اس و 
نمای��ش ضعیف��ش در 
فوالد و استیل آذین که 
در اواخر فوتبالش داشت، 
ب��ا حض��ور در س��ریال 
»پژمان« خدا برایش خواست و از طریق تلویزیون به تئاتر 

و سینما راه یافت. 
البته پژمان جمش��یدی خیل��ی هم از دنی��ای ادبیات و 
شعر های فارس��ی دور نیس��ت و درخصوص ش��عر ها و 
ترانه های مورد عالقه خود گفت: »شعری که بانو زنده یاد 
سیمین بهبانی گفتند: »نبسته ام به کس دل، نبسته کس 
به من دل، چو تخته پاره بر موج، ره��ا رها رها من« جزء 
شعرهایی است که در ذهن من همیشه هست، چون شعر 

خیلی حفظ نیستم.
 یکی از ابیات فردوس��ی هس��ت که ازجمله ش��عر های 
تصوی��ری اس��ت ک��ه می گوی��د: »س��تون ک��رد چپ 
را و خ��م ک��رد راس��ت،  خ��روش از خم چ��رخ چاچی 
بخاس��ت« که تمام جن��گ و درگیری های داس��تان را 
 در آن زم��ان ب��ا ای��ن بی��ت ب��رای خوانن��ده تصوی��ر

 می کند.« 

نجوایشاعرانههنرمنداندرخلوت فرش ایران از اصفهان روی 
آنتن شبکه سه می رود

برنام��ه تلویزیون��ی »ت��ار و پ��ود« در هفدهمین 
نمایش��گاه تخصص��ی- صادراتی فرش دس��تباف 
اصفهان معرفی ش��د.این برنامه قرار است در سال 
اقتصاد و فرهنگ، در 52 قسمت 60 دقیقه ای تولید 

و از شبکه سه سیما پخش شود.  
تهیه کنن��ده این برنامه در این ب��اره گفت: با توجه 
به ظرفیت های وس��یع حوزه فرش دس��تباف که 
همواره یکی از منابع مهم صادرات غیرنفتی کشور 
بوده اس��ت، بر آن ش��دیم تا با واکاوی بیش��تر این 
هنر- صنعت در س��ال اقتصاد و فرهن��گ، بار دیگر 
جایگاه این بخش از اقتصاد را به مردم و مس��ئوالن 
یادآوری کنیم.حجت االسالم سید مهدی مدنیان 
با اشاره به این که ایده این برنامه از شعار سال جاری 
یعنی پیوند فرهنگ و اقتصاد، نش��أت گرفت، بیان 
داشت: فرش ایرانی مصداق هنرمندانه ای از پیوند 
اقتصاد و فرهنگ اس��ت. در حالی ک��ه آوازه فرش 
 ایران در همه جای جه��ان پیچیده و بس��یاری از

 س��اختمان های مهم سیاس��ی و تاریخی جهان با 
فرش ایرانی آذین شده است، متأسفانه ظرفیت های 
هنری و ارزآور این بخش در درون کش��ور به خوبی 
دیده نمی شود و به اذعان مسئوالن این حوزه، فرش 
کشور در بخش صادرات و فروش، نسبت به سال ها 
و دهه های گذشته به ش��دت افت کرده است.  وی 
اضافه کرد: در برنامه تلویزیونی »تار و پود«که طرح 
آن در شبکه سه س��یما در حال تصویب و پیگیری 
روند اداری است و با استقبال مسئوالن این شبکه 
روبرو شده اس��ت، یک قطعه فرش با طرح لوگوی 
برندهای برتر در کارگاه ویژه برنام��ه بافته خواهد 
ش��د، فرش با نمای کلی خش��تی طراحی شده که 
 هر خش��ت با ابعاد 30×30 معرف یک برند خواهد

 بود. دیگر ویژگی ای��ن فرش به جز ثب��ت برندها، 
طراحی جدید در نقش��ه فرش اس��ت ک��ه یکی از 
 اس��اتید بزرگ ط��راح ف��رش، آن را رق��م خواهد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
9/189 شماره دادنامه: 9309970354401217 شماره پرونده: 9309980354400002 
شماره بایگانی شعبه: 930100 1- آقای رسول زارعی خواهان به نشانی اصفهان – خ 
جی – محله کلمان – کوچه شهید امینی – پ17 )فعاًل زندان مرکزی اصفهان(، 2- آقای 
حمید کاظمی جروکانی خوانده به نشانی اصفهان – خ جی – کردآباد – آخر کوچه شهید 
عنایتی – کنار مادی – سمت راست، 3- آقای مهدی غالمی میرآبادی خوانده به نشانی 
خ زینبیه – سه راه فاطمیه – ک ش قصابی – پ69، 4- آقای محمد دردشتی خوانده به 
نشانی فالورجان – خیابان میثم – پاساژ زاینده رود، 5- آقای مهرداد محمدی خوانده به 
نشانی خ عالمه امینی – بن بست مهران – پ8، 6- آقای رضا شماعی خوانده به نشانی 
ک   – خ الله   – به نشانی اصفهان  آقای سید مهدی احمدی خوانده  مجهول المکان، 7- 
سلمان فارسی – پ18، 8- آقای محمد اکرمی ابرقوئی خوانده به نشانی اصفهان – خ 
آقای   -9 پ30،   – عامری  شهید  کوچه   – عنایتی  شهید  کوچه   – کلمان  محله   – جی 
مهر-  ب سادات  باغ مشهد- ک   – دوم  خ مشتاق  نشانی  به  نورانی خوانده  رجبعلی 
کوچه هفت   – خ جی   – پ33، 10- آقای فتح ا... دادخواه خوانده به نشانی اصفهان   –
تیر – سمت راست – بن بست چهارم – پ78، 11- آقای مجید جعفری خوانده به نشانی 
خ الله – اتوبان فرودگاه – محله دینان، 12- آقای علی کاظمی مقدم خوانده به نشانی 
ب سعدی – پ242، 13- آقای مهرداد همایی منفرد خوانده به  خ زینبیه – ک قدس – 
نشانی اصفهان – خ عالمه امینی – خ شهید سلمانی – کوچه شهید عنایتی – کوچه شهید 
عامری –پ2، 14- آقای مجتبی عابدینی نژاد خوانده به نشانی مجهول المکان، 15- آقای 
ابوالفضل مطلبی فشارکی  جعفر خدادادی خوانده به نشانی مجهول المکان، 16- آقای 
خوانده به نشانی خ عسگریه – خ فرسان – ک بهار – ب هومان – پ48، 17- آقای سعید 
شاکران خوانده به نشانی خ فروغی – ایستگاه بهاران – ک ش ربانی – ب گلستان – 
پ42، 18- آقای محمدرضا کاظمی خوانده به نشانی مجهول المکان، 19- آقای علیرضا 
نامی خوانده به نشانی مجهول المکان، 20- آقای ایرج خدیجه خوانده به نشانی خ ش 
نشانی  به  میرنیام خوانده  امیرحسین  آقای سید   -21 پ18،   – یمینی  ک ش   – کیانی 
مجهول المکان، 22- آقای احمدرضا نریمانی خوانده به نشانی مجهول المکان، 23- خانم 
شهره جعفری نژاد خوانده به نشانی مجهول المکان، 24- آقای محمدرضا زرین نگار 
نشانی  به  خوانده  زاده  کرباسی  مجتبی  آقای   -25 مجهول المکان،  نشانی  به  خوانده 
آقای   -27 مجهول المکان،  نشانی  به  خوانده  مجلسی  مهری  خانم   -26 مجهول المکان، 
سعید محتشمی نیا خوانده با وکالت آقای محمد دردشتی به نشانی فالورجان – خیابان 
میثم – پاساژ زاینده رود، 28- آقای هومن سید یوسفی خوانده به نشانی مجهول المکان، 
29- آقای علی اصغر کاظمی جلوکافی خوانده به نشانی مجهول المکان خواسته: اعسار 
از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  اعالم  را 
به  اصفهان  زندان  مقیم   1355 متولد  مرتضی  فرزند  زارعی  رسول  آقای  دادخواست 
طرفیت آقای حمید کاظمی جروکانی و آقای سعید محتشمی نیا و آقای مهرداد محمدی 
و آقای مهرداد همایی منفرد و آقای فتح ا... دادخواه و آقای محمد اکرمی ابرقویی و آقای 
جعفر خدادادی و آقای ایرج خدیجه و آقای مجتبی کرباسی زاده و آقای سید امیرحسین 
میرنیام و آقای مجید جعفری و آقای رضا شماعی و آقای محمدرضا زرین نگار و آقای 
احمدرضا نریمانی و خانم شهره جعفری نژاد و آقای علی کاظمی مقدم و آقای رجبعلی 
نورانی و آقای سعید شاکران و آقای هومن سیدیوسفی و خانم مهری مجلسی و آقای 
از محکوم  اعسار  به خواسته  کاظمی  آقای محمدرضا  و  کاظمی جلوکانی  علی اصغر 
به دادنامه به شماره 1479 مورخ 89/12/24 این شعبه به شرح خواسته و تقسیط آن 
دادگاه نظر به اظهارات خواهان و اینکه وی چندین سال است در زندان مرکزی اصفهان 
محبوس بوده و مال و دارایی برای پرداخت و رد محکوم به ندارد از طرفی خواندگان 
نیز مال یا تمکن مالی وی به اثبات نرسیده است و با عنایت به جمیع جهات موجود و 
به ماده 2و198و229و230 از قانون آیین دادرسی  شهادت شهود تعرفه شده مستنداً 
مدنی ضمن احراز اعسار و عدم تمکن مالی وی بر پرداخت نقد حکم به اعسار وی از 
قرار ماهی یکصد و هفتاد هزار تومان تا استهالک کامل کل محکوم به صادر و اعالم 
می گردد. الزم به ذکر است آقایان ابوالفضل مطلبی فرزند حسن و مهرداد همائی مفرد 
و علی کاظمی مقدم فرزند رضا و رجبعلی نورانی در جلسه دادرسی مراتب رضایت و 
گذشت خود را اعالم نمودند رای صادره در خصوص آقایان ابوالفضل مطلبی و علی 
کاظمی مقدم و رجبعلی نورانی و مهرداد محمدی راد و ایرج خدیجه و محمد دردشتی 
حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر است و در مورد سایر خواندگان غیابی 
و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
است.م الف:22875 محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
8/190 شماره دادنامه: 9309970354601384 شماره پرونده: 9209980358201811 
شماره بایگانی شعبه: 930558 شکات: 1- آقای حسین رضایی به نشانی اصفهان – خ 
کاوه – خ طاهرزاده – بن بست معراج – ساختمان رویا – ط1، 2- خانم فاطمه ترکی 
سه   – کاوه  اتوبان   – اصفهان  نشانی  به  مهدی رضایی همگی  آقای   -3 جولرستانی، 
راه ملک شهر – خ بهارستان شرقی – خ ش طاهرزاده – بن بست معراج – ساختمان 
رویا – پ7 – ط1 متهم: آقای میثم کیوانپور به نشانی مجهول المکان اتهام: فروش مال 
غیر گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام انتسابی آقای میثم کیوان پور 
دائر بر فروش مال غیر با توجه به نحوه اظهارات شاکیان در مرحله تحقیقات مقدماتی 
و مستندات ضمیمه و نحوه اظهارات شاکی در مرحله دادرسی و سایر قرائن و شواهد 
موجود در پرونده به لحاظ فقدان وصف کیفری محرز نیست دادگاه در اجرای بند الف 
ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت نامبرده صادر می نماید. شاکیان 
طریق  از  خود  حقوق  احقاق  برای  می توانند  ترکی  فاطمه  و  رضایی  حسین  و  مهدی 
محاکم حقوقی اقدام نمایند.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز تجدیدنظر 
پذیر در دادگاه تجدیدنظر است.م الف:22876 اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

وزیری  نیما   -2 قیس  امام  قلعه  محمد   -1 آقای  به  دادرسی  وقت  ابالغ   9/191 
3- محمدعلی تحسینی 4- محمد محمد دمرچی موضوع شکایت آقای محمود کالهدوزان 
به  است  کیفری شده   111 ثبت شعبه   930957 تحت کالسه  که  کالهبرداری  بر  مبنی 
شده  آگهی  نشر  وسیله  به  ابالغ  درخواست  خوانده  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  علت 
یکی  در  نوبت  یک  برای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  طبق  مراتب  که  است 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می شود که در تاریخ 93/10/22 ساعت 8 جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی 
جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا 
 عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف:23534 

فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

صبح   10 ساعت  رسیدگی:93/10/24  وقت  پرونده:930238ک111  کالسه   9/192
از  اعسار  ترابی خواسته:  حامد   – ایزدی خوانده: علیرضا رنجبران  خواهان: مرتضی 
جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان  به  محکوم  پرداخت 
رسیدگی به شعبه 111 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف:23542 فرخنده خوی مدیردفتر شعبه 111 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاده  رجب  رسول  خواهان   605/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/193
مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول وندائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/10/22 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23574 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/194 در خصوص پرونده کالسه 93-1183 خواهان مهرداد حیدری دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند خودروی 206 به شماره 935ب17-ایران13 و مطلق خسارات 
به طرفیت 1- مهدی مهرابی 2- زهرا بیات تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/10/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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:23578 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
جهانگیری  شهرام  خواهان  1452/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   9/195
است وقت  نموده  تقدیم  به طرفیت سید مرتضی حسینی  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/10/21 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
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:23587 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  کاویانی  صفقلی  خواهان   1444/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/196
برای روز  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت زهرا رحمانی  بر مطالبه  مبنی 
شنبه مورخ 93/10/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:23598  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/197 در خصوص پرونده کالسه 1398/93 خواهان نوید عالمی طالخونچه با وکالت 
آقای حسین محمدیان – خانم مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره چک به 
طرفیت شایسته درودگر طالخونچه فرزند علمدار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/10/20 ساعت 9/30 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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:23604  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ 

9/198 شماره ابالغنامه: 9310100351203629 شماره پرونده: 9309980351200834 
نشانی  مختاری  مسعود  حقیقی:  شونده  ابالغ   930855 شعبه:  بایگانی  شماره 
حضور:  محل   10:30 ساعت:  سه شنبه   1393/10/23 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

طرفیت  به  خارکش  مجید  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  طبقه3-اتاق 
شوید.م الف:23605  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صالحی  کامران  خواهان   1431-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/199
مبنی بر استرداد دو فقره چک به طرفیت 1- شرکت سرمایه گذاری خانه گستر پردیس 
2- موسسه پیام آوران تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/10/24 ساعت 9صبح تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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:23606 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/200 در خصوص پرونده کالسه 1389/93 خواهان حسین بابک مهر دادخواستی مبنی 
بر الزام خواندگان به انتقال یک دستگاه اتومبیل پیکان به طرفیت 1- سیروس رحیمی 
فرزند  ایروانی  مژگان   -3 فرزند حسین  دولتی  2- حسن ستار  عبدا...  فرزند  خشوئی 
حسین 4- شنبه مشیری زواره فرزند محمدعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/10/27 ساعت 10/30 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:23608 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/201 شماره ابالغیه: 9310100361706568 شماره پرونده: 9309980361700991 
شماره بایگانی شعبه: 931010 خواهان جواد مظاهری دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  قاسمی  رحمت ا... 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9309980361700991 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/27 و ساعت 12:45 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:23624   و ضمائم 

شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/202 شماره درخواست: 9310460352000017 شماره پرونده: 9309980352001095 
شماره بایگانی شعبه: 931208 خواهان سید سعید میرلوحی فالورجانی فرزند مصطفی 
به خواسته طالق  کارلیتو  به طرفیت خوانده جوی )جمیله( آرناس فرزند  دادخواستی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیستم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 249 ارجاع 
و به کالسه پرونده 931208ح/20 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 93/10/21 یکشنبه 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست  و ساعت 9 صبح تعیین شده است 
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 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا 
فوق  را دریافت و در وقت مقرر  دادخواست و ضمائم  کامل خود نسخه دوم  نشانی 
حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه   20 شعبه  گردد.م الف:23652  حاضر  رسیدگی  جهت 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/203 شماره ابالغیه: 9310100352306618 شماره پرونده: 9209986793101169 
طرفیت  به  دادخواستی  استکی  بتول  خواهان   930401 شعبه:  بایگانی  شماره 
مهدی بهامین به خواسته تامین خواسته و مطالبه مهریه  مهتاب –  خواندگان مهسا – 
 23 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 456 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
9209986793101169 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/23و ساعت 09:00 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردند.م الف:23642 براتی منشی شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان 
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مسابقات واترپلوی نونهاالن

تیم های انقالب الف و شهید جانثاری به دیدار نهایی مسابقات واترپلوی نونهاالن زیر 12 
سال استان اصفهان راه یافتند.دیدار رده بندی روز سه شنبه یازدهم آذرماه ساعت 15 بین 

تیم های انقالب و فوالدمبارکه سپاهان در استخر انقالب برگزار می شود.
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 باشگاه پرسپولیس
 پرونده جدیدی ندارد

دنیا دیگه مثل  مسی 
نداره نمیاره!

مهدی خواجه وند اظهار داشت: باشگاه پرسپولیس با توجه به تصمیم هیات 
مدیره جدید قصد دارد کمیته فنی را فعال کند. البته تشکیل کمیته فنی 
از اولین مصوبات هیات مدیره قبلی بود که هیات مدیره فعلی هم روی این 
موضوع تأکید دارد. آیین نامه کمیته فنی هم پیش از این تهیه شده است ولی 
آنچه باعث اختالل در فعالیت این کمیته شد، حاشیه ها و حساسیت هایی 
بود که در جامعه فوتبال به وجود آمد.سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره 
اخبار منتشر شده درباره حضور بازیکنان جدید در کمیته انضباطی باشگاه 
خاطرنشان کرد: از س��وی کمیته انضباطی باشگاه، هیچ بازیکن جدیدی 
جهت حضور در جلسات برای ادای توضیحات دعوت نشده است. ضمن آنکه 
کمیته انضباطی باشگاه در روزهای آینده، آرای خود درباره پرونده های قبلی 

را مشخص خواهد کرد که ابالغ آن از طریق مدیرعامل باشگاه خواهد بود.

  مهاجم پیشین تیم های فوتبال بارسلونا و آرسنال معتقد است فوتبالیست 
دیگری قادر به رسیدن به دستاوردهای لیونل مس��ی نیست. تیری آنری در 
گفت و گو با روزنامه »ARA« چاپ کاتالونیا گفت: مسی کارهایی برای بارسلونا 
و فوتبال جهان انجام داده است که دیگر شاهد چنین چیزهایی از فوتبالیست 
دیگری نخواهیم بود. او تنها کسی است که به چنین دستاوردهایی در این مدت 
کوتاه رسیده است. خوشحالی مسی پس از گلزنی مقابل سویا را که منجر به 
رکوردشکنی اش شد، دوست داشتم. خوش شانس بودم که در حال تماشای 
آن بازی در خانه بودم و می شد از خوشحالی او فهمید که چقدر خواهان رسیدن 
 به این رکورد بود.آنری 37 س��اله که در حال حاضر برای نیویورک ردبولز در

 لیگ حرفه ای آمریکا )MLS( بازی می کند و در سال 2009 با بارسلونا فاتح 
لیگ قهرمانان اروپا شد، تصریح کرد: درک نمی کنم که چه طور برخی مردم 

می توانند در مورد مسی به خود شک راه بدهند.

بابک بردبار فرزند بهمن بردبار، رییس کمیته 
اجرایی مسابقات بوکس قهرمانی کشور که در 
مورد حمله یک بوکس��ور قرار گرفت،  بروجرد
جزئیات تازه ای از اتفاقات بروجرد را مطرح کرده 
است. خاطیان با نامه ای که از ناطق نوری، رییس 
فدراسیون دریافت کرده بودند، قصد شرکت در 

مسابقات را داشتند.
 بروجرد در استان لرس��تان، میزبان مسابقات 
بوکس قهرمانی کشور بود؛ مس��ابقاتی که روز 
چهارشنبه گذشته سرانجام با قهرمانی استان 
میزب��ان خاتمه یافت؛ اما این مس��ابقات مانند 
 مسابقات پیش��ین این رش��ته خالی از حاشیه

 نبود.
 اگر جنس حاشیه ها در مسابقات قبلی از جنس 
اعتراض و درگیری بر سر نتایج و قضاوت ها بود، 
در این دوره از رقابت ه��ا اتفاق عجیب تری رخ 
داد؛ جایی که یکی از بوکس��ور ها سعی کرد در 
یک تصادف عمدی، رییس هیأت اجرایی این 
مس��ابقات را با خودروی شخصی خود مجروح 

کرده و زیر بگیرد. 
عالقه مندان ب��ه بوکس در س��ال های اخیر به 
یاد ندارند که مس��ابقات این رشته خصوصا در 
سطح بزرگساالن و در رده قهرمانی کشور بدون 
حاش��یه و به آرامی برگزار شود و این مسابقات 
غالبا مانند روح رش��ته اش با اتفاقات عجیب و 
غریبی همراه بود. اما اتفاقی که در نخستین روز 
مسابقات قهرمانی کشور در بروجرد رخ داد، یکی 

از عجیب ترین ها در نوع خود  بود.
 در روز نخس��ت این مس��ابقات، یک بوکسور 
لرس��تانی وقتی با منع قانونی برگزار کنندگان 
این مس��ابقات مواجه ش��د، در بیرون از سالن 
مسابقه و با خودروی شخصی خود بهمن بردبار، 
رییس کمیته اجرایی این مس��ابقات را در یک 
 تصادف عمدی مج��روح و راهی بیمارس��تان

 کرد. 
باب��ک بردب��ار ک��ه فرزن��د بهم��ن بردب��ار از 
داوران بین الملل��ی بوک��س و از اعضای هیأت 
اجرایی اس��ت و در این مس��ابقات در بروجرد 
حضور داش��ته جزئیات بیش��تری از  اتفاقات 
 رخ داده در ای��ن مس��ابقات را در اختی��ار م��ا 

قرار داد. 
بردبار گفت: م��ن داور بین المللی و عضو ژوری 
مس��ابقات بودم و همین طور در روز وزن کشی 
مس��ئول وزن کش��ی و کنترل م��دارک بودم. 
پدر م��ن هم رئی��س کمیت��ه اجرایی اس��ت 
که همه فرایند وزن کش��ی و تهیه ج��داول را 
بر عهده داش��تند. در روز وزن کش��ی ما با یک 
درخواس��ت غیرمعقول و غیرقانونی از س��وی 
دو ب��راد ر مواجه ش��دیم ک��ه ب��رادر بزرگ تر 
 تقاضا داش��ت ب��رادر کوچک تر ب��ا نزدیک به 

۴۶ سال مین  در مسابقات شرکت کند.
  ما طبق قوانین فدراس��یون جهانی بوکس به 
افرادی که بیش از ۴0 س��ال  داش��ته باش��ند، 
نمی توانیم اجازه مبارزه بدهیم. منتها ایشان به 
نامه ای از حاج آقای ناطق نوری استناد می کردند 
که به وی اجازه شرکت در مسابقات را داده اند. 
البته پی نوشتی که  دانشمندی، دبیر فدراسیون، 
بر نامه نوشته بودند، این بود که »کمیته اجرایی 
و کمیته فنی مسابقات مطابق مذاکرات انجام 

شده اقدام شود«. 

این البته در حالی است که هیچ گونه مذاکره ای 
با ما  نش��ده بود و ما در جریان هی��چ ماجرایی 
نبودیم. با اصرار شدید این دو برادر برای شرکت 
در مس��ابقات،  با موبایل حاج آق��ا ناطق تماس 
گرفتم؛ اما هر کدام از ش��ماره های ایشان را که 
می گرفتم در دس��ترس نبود. شما توجه دارید 
که مس��ابقات بوکس قهرمانی کش��ور در رده 
بزرگساالن، از بزرگ ترین و مهم ترین مسابقات 
این رشته در  س��ال اس��ت و در زمان برگزاری 
چنین مسابقاتی، رییس فدراسیون بوکس در 

دسترس نبودند.
 من به ناچ��ار به س��عید ناطق ن��وری، رییس 
بازرسی فدراس��یون زنگ زدم تا شاید از طریق 
ایشان حاج آقا ناطق را پیدا کنم که ایشان به ما 
گفتند که در جریان نامه هستند و حاج آقا ناطق 
به ایشان مجوز بازی در شهرستان خودشان را 
داده است نه مسابقات قهرمانی کشور که البته 
اگر چنین مجوزی هم حتی صادر ش��ده باشد 

غیرقانونی است. 
 باالخره ما به این جمع بندی رسیدیم که حضور 

این بوکسور در مس��ابقات غیر قانونی است؛ اما 
این تصمیم ما با مخالفت ای��ن دو برادر مواجه 
شد و آن ها حتی در محل وزن کشی قصد ایجاد 
درگیری با ما را داشتند. با این حال این اتفاق رخ 
نداد، ولی در طول زمان برگزاری مسابقات این 
دو براد ر مدام از فاصله نزدیک به جایگاه ما به من 
و پدرم فحاشی می کردند و با الفاظ رکیک به ما 
بی احترامی می کردند که حتی یک بار مسئوالن 
انتظامی حاضر در س��الن هم آن ها را از سالن 

مسابقات بیرون کردند.
 در پایان مس��ابقات وقتی من و پدرم از سالن 
مسابقه خارج ش��ده بودیم،  یکباره مورد حمله 
این دو برادر قرار گرفتیم ک��ه با یک خودروی 
روآ سفید و با س��رعت باال به سمت ما حرکت 
می کردند که متأسفانه در این تصادف عمدی 
هم من و هم پدرم مجروح ش��دیم که پدر من 
دچار پارگی لب باال، شکستگی دندان، آسیب 
دیدگی زانوی راست و آس��یب چشم راست و 
کوفتگی بدن شدند و با توجه به ابتالی ایشان 
 به دیابت روند درمانشان بسیار طوالنی خواهد

بود. 
بردبار با گالیه از ناطق ن��وری گفت، بعد از این 
حادثه رییس فدراسیون خبری از آن ها نگرفته 
و چهل و هش��ت س��اعت بعد در تماس تلفنی 
جویای احوال او و پدرش ش��ده و در خصوص 
مجوز هم به آن ها گفته که تنه��ا   همان نامه را 
در اختیار آن ها ق��رار داده و هیچ مجوزی برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی کش��ور به آن ها 

نداده است. 
بردبار با اشاره به پاراف نامه توسط ناطق نوری 
گفت: اگر در نامه اش��اره می ش��د ک��ه مطابق 
مقررات اقدام ش��ود ش��اید چنی��ن اتفاقی رخ 
نمی داد؛ اما وقتی نوش��ته ش��ده بود »مطابق 
مذاکرات اقدام شود« در حالی که مذاکره ای در 
کار نبود، این حق را برای این بوکسور شرور در 
شهر خودش ایجاد کرده بود که رفتار زشتی را 

نسبت به ما انجام دهد«. 
بردب��ار همچنین در پایان اش��اره ک��رد،  یکی 
 از ای��ن دو ب��رادر در ح��ال حاضر بازداش��ت

 است.
بیس��ت و چهارمی��ن دوره مس��ابقات بوکس 
قهرمانی بزرگس��االن کش��ور با حض��ور 1۸9 
بوکس��ور از 32 اس��تان در بروجرد برگزار شد 
 که در پایان تیم لرس��تان با 3۸ امتیاز قهرمان

 شد.

جزئیات تازه ای از حادثه عجیب مسابقات بوکس کشوری

تغییرجنس حاشیه ها از اعتراض و درگیری به زیرگیری!

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی از بررسی موضوع کارت های معافیت 
جعلی بازیکنان فوتبال در پرونده فس��اد در 

فوتبال خبر داد.
 محمدعلی پورمختار افزود: در این خصوص 
چندین جلس��ه جداگانه داش��ته و موضوع 
رسیدگی شده است و در گزارش نهایی نیز 

لحاظ خواهد شد. 
این نماینده مجلس شورای اس��المی درباره آخرین وضعیت 
تکمیل پرونده فس��اد در فوتب��ال نیز گف��ت: در حال تکمیل 
 گزارشات هس��تیم و س��عی می کنیم تا پایان آذر ماه یا نهایتا

 تا پایان امسال نهایی شود. 
پورمختار در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامات سازمان بازرسی 
در بررسی فساد در باشگاه ها با اقدامات مجلس در موضوع فساد 
در فوتبال موازی هست یا خیر؟ افزود: احتماال سازمان بازرسی 
ابعاد خاصی را رسیدگی می کند اما گزارشات و بررسی های ما 

بسیار گسترده تر است. 
وی اضافه کرد: ش��اید اس��ناد و م��دارک موجود زیاد باش��د 
 ام��ا در ارایه گزارش نهایی س��عی می کنیم زی��اد به جزئیات

 نپردازیم. 
پیش��تر نیز برخی منابع گفته بودند، گزارش کمیسیون اصل 
90 در خص��وص فس��اد در فوتبال ت��ا یک ماه دیگ��ر آماده و 
 نهایی شده و در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی قرائت

 می شود. 
 اخیرا نی��ز حمی��د رض��ا رس��ایی در این ب��اره گفته اس��ت 
»جمع بندی ها در خص��وص پرونده فس��اد در فوتبال انجام 

شده است و تا یک ماه آینده گزارش 
 نهای��ی در ای��ن خص��وص قرائت

 می ش��ود و قطعا در ای��ن گزارش 
از وزارت ورزش برکن��اری برخ��ی 
از مس��ئوالن فدراس��یون را که در 
ماجراها و فس��ادها مقصر بوده اند 

را می خواهیم.
 البته در طول پیگیری مس��یر پرونده برخ��ی از متخلفان در 
سازمان لیگ برکنار ش��ده اند. حتی برخی از چهره هایی که 
در ظاهر برای حفظ سالمت فوتبال کار می کرده اند به خاطر 
عملکرد سلیقه ای برخالف قانون، مرتکب تخلف شده و پرونده 

آنها ارجاع می شود.« 
آخرین بار نیز پورمختار گفته بود: کارشناسان در حال نهایی 
کردن گزارش های مربوط به پرونده فساد در فوتبال هستند و 
گزارش نهایی این پرونده تا دو هفته آینده آماده می شود تا در 
کمیسیون مطرح شود. پس از تصویب این گزارش در کمیسیون 
 اصل نود آن را به هیات رییسه مجلس ش��ورای اسالمی ارائه

 می کنیم تا در صحن علنی قرائت شود. 
 رییس کمیس��یون اصل ن��ودم قانون اساس��ی مجلس گفت: 
تا کنون بی��ش از 100 نفر یا به عن��وان مطلع و ی��ا به عنوان 
افرادی که ممکن اس��ت به عنوان متهم پرونده مطرح باشند 
 در مجلس حضور پی��دا کردند و در باره ای��ن موضوع توضیح

 دادند.
 این افراد شامل مسئوالن فدراس��یون فوتبال و وزارت ورزش 
 و جوانان و بازیکن��ان، مربیان، داوران فوتبال و اهالی رس��انه

 هستند. 

هافبک فرانسوی تیم فوتبال بایرن 
مونیخ در تازه ترین اظهارات خود، بار 
دیگر مسئوالن برگزاری توپ طال را 

به باد انتقاد گرفته است.
فرانک ریبری؛ متولد 7 آوریل 19۸3 
بازیکن فوتبال فرانسوی است که در 
حال حاضر برای باشگاه بایرن مونیخ 

در بوندسلیگا بازی می کند.
وی س��ابقه بازی در تیم ه��ای متز، گاالتاس��رای،]2[ 
المپیک مارسی]3[ و بایرن مونیخ]۴[ را دارد. ریبری در 
سال 2013 به عنوان بهترین بازیکن سال اروپا انتخاب 
شد. ریبری ۶9 بازی و 11 گل ملی در کارنامه خود دارد.

زندگی نامه:
فرانک ریبری در 7 آوریل 19۸3 در حومه شهر بولونی به 
دنیا آمد. پدرش کارگر ساختمان بود. و ریبری در اوقات 
فراغت به یاری پدر می شتافت. دو ساله بود که اتومبیل 
خان��واده اش با کامیون��ی تصادف ک��رد.در این حادثه 
صورت ریبری کوچک به ش��دت آسیب دید و بیشتر از 

100بخیه خورد!!!
او به اسالم گرویده است. او دو دختر به نام های هیزیا و 
شاهین و پسری به نام سیف االسالم دارد.زن او اصلیت 
الجزایری دارد. او پ��س از گرویدن به اس��الم نام بالل 

یوسف محمد را اختیار کرده است.
او در فوتبال حرفه ای خوش درخشیده اما از منتقدان 
نیز هس��ت .فرانک ریبری س��ال گذش��ته ب��ه همراه 
کریستیانو رونالدو برای کسب توپ طال تالش می کرد 

اما این جایزه در نهایت به س��تاره 
پرتغالی تیم فوتب��ال رئال مادرید 

رسید.
نام ریبری در میان نامزدهای سال 
جاری به چشم نمی خورد هرچند 
که دو ت��ن از ه��م تیمی های وی 
در بایرن مونی��خ، »مانوئل نویر« و 

»آرین روبن« جزو گزینه ها هستند.
ریب��ری در گفتگو ب��ا اش��پورت بیلد اظهار ک��رد: من 
س��ال گذش��ته خیلی چیزها را متوجه ش��دم. موقعی 
که می خواستم به مراس��م بروم به همسرم گفتم برنده 
نمی شوم. من دیدم که س��پ بالتر چطور رونالدو را در 
آغوش می کشید و چطور همه خانواده رونالدو به مراسم 
دعوت شده بودند. من احمق که نیستم. روشن بود که 

رونالدو می بایست توپ طال را می برد.
ریبری در ادامه گفت: مانوئل نویر و آرین روبن امس��ال 
نامزد دریافت این توپ هس��تند و باید آن را ببرند. شما 
نمی توانید با این امر مخالفتی داشته باشید. مانوئل هر 
چه جام بوده را برده و در حالی که شخصیت باالیی دارد، 
مغرور هم نیست. آرین هم در بوندس لیگا عالی بود و در 

جام جهانی هم عملکرد فوق العاده ای داشت. 
وی افزود: اما ترسم از این است که دوباره سیاسی کاری 
شود. توپ طال را به بهترین بازیکن نمی دهند بلکه این 
موضوع جنبه سیاسی پیدا کرده است. فابیو کاناوارو در 
سال 200۶ بهترین بازیکن انتخاب شد چون جام جهانی 

را برد. فقط همین.

کارت های معافیت جزیی از پرونده فساد فوتبال

برکناری برخی از متخلفان سازمان لیگ 
حمله دوباره ریبری به مسئوالن فیفا؛

توپ طال » سیاسی« است

یک بوکسور در 
بیرون از سالن 

مسابقه و با 
خودروی شخصی 
خود بهمن بردبار، 

رییس کمیته 
اجرایی این 

مسابقات را در یک 
تصادف عمدی 

مجروح و راهی 
 بیمارستان

 کرد.

اخبار کوتاهاخبار کوتاهیادداشت

یزدي زاده:

 جایگاه دو و میداني اصفهان را 
طالیي مي کنیم

ه��م زمان ب��ا برگ��زاري مس��ابقات دو 
صحران��وردي بانوان کش��ور در ش��هر 
بهارستان، مجمع عمومي نواب رییس 
بانوان هیات هاي دو و میداني سراس��ر 

کشور در اصفهان برگزار شد.
مجم��ع عمومي ن��واب ریی��س بانوان 
هیات ه��اي دو و میدان��ي ب��ا حض��ور 
نمایندگان بیست اس��تان کشور شب چهارش��نبه  گذشته در تاالر 
افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد. در این 
مجمع که با حضور افشین داوري رییس فدراسیون، پریسا بهزادي 
نایب رییس بانوان فدراس��یون، محمد س��لطان حسیني مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان  وضعیت رشته دو و میداني در بخش 
بانوان با بحث و تبادل نظر اعضاي مجموع عمومي مورد بررسي قرار 
گرفت. یزدي زاده رییس هیات دو و میداني استان اصفهان در آغاز 
این نشست اظهار داشت: برگزاري این مجمع فرصتي خواهد بود براي 
توسعه ورزش دو و میداني در بخش بانوان تا ظرفیت هاي این رشته در 

استان هاي کشور آزاد شود. 

سهیمه هیات های کبدی 200 میلیون 
تومان بوده است

ریی��س فدراس��یون کب��دی گفت: 
س��هیمه های هیات های ورزشی ما 
200 میلیون تومان بوده که تاکنون 
1۶5 میلیون آن را پرداخت کرده ایم.

محمدرض��ا مقصودل��و در مجم��ع  
انتخابات��ی هی��ات کب��دی اس��تان 
اصفهان که در س��رای ورزش��کاران 
برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته بسیج، اظهار کرد: امیدوارم 
در دوره جدید بتوانیم بدعت جدید و کارهای خوبی را داش��ته 
باش��یم چرا که م��ا در این اس��تان بهترین های این رش��ته دارا 

هستیم.
وی با بیان اینکه از ای��ن بهتر می توانیم در اس��تان عمل کنیم، 
افزود: در اس��تان اصفهان رضا کمالی مقدم کاپیتان و مربی تیم 
ملی و خانم عشقی را در این رشته در تیم ملی داریم و باید بگویم 

 استان اصفهان از پیش قراوالن رشته کبدی در کشور است.
ریی��س فدراس��یون کب��دی ادام��ه داد: امی��دوارم بتوانی��م 
خدم��ات خوب��ی را ب��رای جامع��ه کب��دی داش��ته و ب��رای 
 بازی ه��ای آس��یایی اندون��زی بتوانی��م بهترین ها را داش��ته

 باشیم.
وی پس از انتخاب حجازی به عنوان رییس جدید هیات کبدی 
اس��تان ضمن تبریک ای��ن انتخ��اب اضافه کرد: س��همیه های 
هیات های ورزشی ما 200 میلیون تومان بوده که تاکنون 1۶5 
میلیون آن را پرداخت کرده ایم و مابقی آن را در سه ماهه پایانی 

سال پرداخت می کنیم.
مقصودلو گفت: یک اسپانسر هم برای حمایت از این رشته اعالم 
آمادگی کرده و امیدوارم بتوانیم بیش از این بتوانیم در خدمت 

هیات های استان ها باشیم.
وی با بیان اینکه نخس��تین برنامه ما مس��ابقات جهانی بود که 
برگزار شد، افزود: لیگ کبدی را نیز با حضور 1۶ تیم در آذرماه 

برگزار می کنیم.
رییس فدراس��یون کبدی ادامه داد: هر چه رقابت بهتری میان 
شهرستان های استان داش��ته باش��یم می توانیم نتایج بهتری 

داشته باشیم.

 افسران کنترل دوپینگ 
در مسابقات جام حذفی

ریی��س کمیت��ه پزش��کی از حضور 
مام��وران کنت��رل دوپین��گ در 
رقابت های فوتبال جام حذفی کشور 

خبر داد.
دکت��ر احم��د هاش��میان گف��ت: 
رقابت های جام حذفی از حساسیت 
خاصی به دلیل سرنوش��ت س��از بودن نتیجه بازی برای هر تیم 
برخوردار است. باتوجه به اعالم قبلی کمیته پزشکی فدراسیون 
فوتبال، در رقابت های جام حذفی از مرحله یک شانزدهم به بعد، 
تمامی مسابقات تحت نمونه گیری کنترل دوپینگ قرار خواهد 

گرفت و تا پایان مسابقات نیز این روند ادامه دار خواهد بود.
وی ادامه داد: در تمامی مس��ابقات جام حذفی ماموران کنترل 
دوپینگ حاضر خواهند شد و نمونه گیری های مربوطه را انجام 
می دهند. در واقع تدارکات و تجهیزات الزم برای افسران کنترل 
دوپینگ اعزامی به مس��ابقات فراهم شده و در صورت لزوم و بنا 
به تشخیص افسران کنترل دوپینگ، عالوه بر نمونه ادرار، نمونه 

گیری خون هم صورت خواهد گرفت.

»الساندرو نستا« به تیم هندی پیوست
مدافع کهن��ه کار فوتب��ال ایتالیا به 
عضویت تی��م »چنایی��ن« در لیگ 
هندوستان درآمد. »الساندرو نستا« 
که س��ابقه بازی در تیم ملی ایتالیا و 
تیم میالن را دارد در ادامه رقابت های 
لیگ فوتب��ال هند به تی��م چنایین 
پیوست.نستا از پنجم دسامبر مجاز 
به بازی در این تیم خواهد بود. وی در س��ری مسابقات جهانی 
اسطوره ها که در این تاریخ در بانکوک برگزار می شود برای تیم 
جدید خود بازی می کند.این مدافع 3۸ س��اله یکی از بازیکنان 
کلیدی تیم مل��ی ایتالیا در ج��ام جهانی 200۶ ب��ود جایی که 
الجوردی پوشان موفق شدند با شکست فرانسه در دیدار پایانی 
به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند.»الساندرو نستا«7۸ بازی ملی 

در کارنامه دارد.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی 
8/640 شماره:93/2874/31/و-93/8/26 چون آقای محمد عامری سفیده فرزند رحیم 
در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه واقع در محدوده 
پالک 1776 واقع زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان را نموده 
اختالف  حل  هیات   1393/05/26 مورخ   139360302021000614 شماره  رای  و 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون به 
عمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 6174 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش  از 1776 فرعی  فرعی مفروز شده 
چهارشنبه  روز  در  رحیم  فرزند  سفیده  عامری  محمد  آقای  نام  به  اصفهان  ثبت   17
1393/10/03 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود 
بایستی توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
 تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد.تاریخ انتشار:1393/09/08 

م الف:398 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره  
تغییرات 

8/641 شماره:93/2827/31/و-93/8/24 آگهی تغییرات در شرکت مروارید دانه زواره 
استناد  به  ثبت 193 و شناسه ملی 14004313886  به شماره  سپاهان سهامی خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/8/14 شعبه شرکت در اصفهان منحل 
 گردید.http://irsherkat.ssaa.ir م الف:399 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

                                        فقدان سند مالکیت 
9/98 شماره: 103/93/754/347-93/9/4 آقای محمود لطفی فرزند محمدعلی باستناد 
که  است  مدعی  گواهی شده  امضاء شهود رسمًا  و  هویت  که  محلی  استشهاد  یکبرگ 
سند مالکیت تمامی یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
شماره 1/1131 واقع در دشت آله جوشقان بخش 12 کاشان که در صفحه 562 جلد 
دوم امالک ذیل ثبت 273 به نام فاطمه مهری فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شماره 2400 مورخه 82/12/28 دفترخانه 117 کاشان 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن بنا بر اظهار متقاضی به علت اسباب کشی منزل مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن  این  انتشار این آگهی تا ده روز به 
با  اصل سند  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند 
ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 
تغییرات 

داده گستر جم  در شرکت  تغییرات  آگهی  9/174 شماره:93/7/19-103/93/1280/22 
صورت  برابر   10260047350 شناسه  و   186 شماره  به  شده  ثبت  خاص(  )سهامی 
جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1393/07/15 تغییرات زیر در شرکت 
الهه  و خانم  پیروزه  آقایان محسن هاشمی و حسین  است: 1-  آمده  به عمل  نامبرده 
هاشمی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای ایمان اسدیان 
و خانم مریم طالب زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود خانم الهه هاشمی به شماره 
ملی 6229980533 را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پیروزه به شماره ملی 
6229902915 را به سمت نائب رئیس )هیئت مدیره( و آقای محسن هاشمی به شماره 
ملی 6229910039 را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای محسن هاشمی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر 
هیئت  مصوبات  مجری  نامبرده  شرکت  مدیرعامل  هاشمی  محسن  آقای  ضمنًا  است. 
مدیره خواهد بود. 3- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت 

تعیین شده است. حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
تغییرات 

9/175 شماره:103/93/1460/24-93/8/24 آگهی تغییرات در شرکت تعاونی کشاورزان 
طالی سرخ ازان ثبت شده به شماره 322 و شناسه ملی 14003433605 برابر صورت 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1393/05/20 
اداره تعاون کار و  نامه های شماره های 15156و15157 مورخ 1393/06/19  که طی 
رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ 
گردیده است. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 36 تبصره مورد تصویب و 
جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یافت. ترازنامه منتهی به 1392/11/28 قرائت و به 
تصویب مجمع عمومی رسید. خانم صغری جعفری ازان و آقایان حمیدرضا بهزادی 
بروجنی و محمود علی اکبری به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان محمدرضا 
برای مدت  تعاونی  البدل شرکت  علی  اعضاء  عنوان  به  زابلیان  مهران  و  ازان  جعفری 
به عنوان  به شماره ملی 5129608224  اسماعیلیان دهاقانی  سه سال و خانم شهناز 
بازرس اصلی و آقای اکبر علی اکبری به شماره ملی 1291556648 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین 
خود آقای حمیدرضا بهزادی به شماره ملی 4650689910 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمود علی اکبری به شماره ملی 6229887223 را به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و خانم صغری جعفری به شماره ملی 6229887193 به سمت منشی هیئت مدیره 
انتخاب نمودند. ضمنًا با تصویب هیئت مدیره خانم صغری جعفری به سمت مدیرعامل 
از  انتخاب گردیدند مقرر شد چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس  برای مدت دو سال 
حمیدرضا  آقای  و  )مدیرعامل(  جعفری  خانم صغری  امضاء  با  مدیره  هیئت  تصویب 
بهزادی )رئیس هیئت مدیره( و با مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای حمیدرضا بهزادی 
با  عادی  اوراق  و  داشت  خواهد  امضاء  حق  رئیس(  )نائب  اکبری  علی  محمود  آقای 
 امضاء خانم صغری جعفری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.م الف:23313 

حمیدرضا نوروز مسئول ثبت شرکتهای میمه
ابالغ رای 

9/178 کالسه پرونده: 778/93ش33 شماره دادنامه: 1210-93/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حسن احمدی ونهری 
کوی نسیم17- پالک6 خوانده: آقای  خ اصلی –  روستای ونهر –  نشانی فالورجان – 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  المکان  مجهول  نشانی  نیلی  امین  عباس 
خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی 
آقای  قاضی شورا: دعوی  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
حسن احمدی ونهری فرزند محسن به طرفیت آقای عباس امین نیلی فرزند اسماعیل به 
خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک فقره حواله شماره 93/5/5-508875 
عهده موسسه پس انداز قرض الحسنه شهید صدوقی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از   –
سوی موسسه پس انداز قرض الحسنه شهید صدوقی که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی 
حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته بر شورا 

بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/5/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این 

مرجع خواهد بود.م الف:22157 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

9/179 کالسه پرونده: 779/93ش33 شماره دادنامه: 1222-93/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حسن احمدی ونهری 
پالک6  نسیم17-  کوی   – اصلی  خ   – ونهر  روستای   – فالورجان   – اصفهان  نشانی 
خوانده: آقای عباس امین نیلی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه یک فقره سفته به شماره خزانه داری 562211)سری/ظ( به انضمام مطلق 
خسارات قانونی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
آقای حسن  قاضی شورا: در خصوص دعوی  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت 
احمدی ونهری به طرفیت آقای عباس امین نیلی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه 
در  اطالع  با  خوانده  اینکه  و  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  کل 562211)سری/ظ(  داری 
خود  به  منسوب  و  مستند  و  مطروحه  دعوی  از  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 

ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307و309 
پرداخت  به  به محکومیت خوانده  ق.آ.د.م حکم  مواد 198و519و522  و  تجارت  قانون 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد 
و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه )93/5/15( قابل محاسبه 
غیابی  صادره  رای  می دارد  اعالم  و  صادر  حق  در  شوراها  احکام  اجرای  واحد  در 
ظرف  آن  از  پس  و  شورا  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 ظرف  و 
باشدم الف:22158  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز   20 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/3/28 تاریخ   451 شماره  رای  موجب  2030/92ش14به  شماره:   9/180
هوشیار  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
جعفری فرزند فرشاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 27/300/000 
ریال بابت رسید عادی مورخه 92/12/27 و یکصد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/12/27 در حق محکوم له ماشاا... 
رحیم پور فرزند عزیزا... شغل آزاد به نشانی اتوبان شهید صیادشیرازی – خ کوثر – 
بوستان 10- پ54 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:22161 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان  
ابالغ 

احترامًا  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  احکام  اجرای  محترم  مدیر   9/181
به  بنا  حضرتعالی  دستور  اجرای  در   93/7/22-5927/90 شماره  نامه  به  عطف 
درخواست آقای قاسمی در پارکینگ غدیر جاده فرودگاه حاضر از یک دستگاه سواری 
پراید به شماره انتظامی 13-815ص54 مدل 1386 به رنگ نقره ای به شماره شاسی 
اتومبیل:  فعلی  آورده شد. وضعیت  به عمل  فنی  و  عینی  بازدید   S  1412286302729
اتومبیل فوق از تاریخ 90/8/15 برابر سوابق پارکینگ متوقف بوده است از ناحیه بدنه 
سمت راست شامل دربهای جلو و عقب – رکاب – ستون وسط دو درب خسارت و کف 
چهارحلقه  اطاق سمت راست جلو و عقب چروک شده است.زاپاس و باطری ندارد – 
دارای موتور گیربکس و دیفرانسیل می باشد –  الستیک غیر قابل استفاده می باشد – 
فاقد  با توجه به متوقف بودن  شیشه ها و داشبورد سالم.   – تودوزی فرسوده است 
بیمه نامه شخص ثالث می باشد و جهت صدور بیمه نامه جدید معتبر متحمل جریمه ای 
خواهند شد. مبلغ قیمت گذاری فعلی: با عنایت به مراتب فوق و وضعیت بازار فعلی در 
حال حاضر مبلغ 75/000/000 ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی 

می گردد.م الف:22169 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی 

به  بازگشت  احترامًا  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32 شعبه  محترم  ریاست   9/183
ابالغ پرونده کالسه 779/93ش ح32 دعوی آقای علی محمد سالمتیان به طرفیت آقای 
از  انتقال رسمی  الزام خوانده به تفکیک پالک و تنظیم سند و  فرهاد رضایی مبنی بر 
پس  و  حاضر  شعبه  دفتر  در  مقرر  وقت  در  اینجانب  ثبت   6 بخش   2187 ثبتی  پالک 
ملک  محل  از  نداشتند(  حضور  )خوانده  خواهان  نماینده  معیت  در  پرونده  مطالعه  از 
مقابل   – احسان  کوچه   – ایثار  چهارراه   – بهارستان   – اصفهان  در  واقع  نظر  مورد 
و بازار مجتمع مسکونی در محله 3 پالک 585/1 بازدید به  مسجد حضرت علی)ع( – 
عمل آمد. اظهارات خواهان: ایشان مدعی اند از مالکین مشاعی پالک ثبتی 2187/2381 
بخش 6 ثبت بوده که طبق قولنامه عادی آپارتمان مورد نظر را نیز خریداری کرده و 
انتقال سند آن انجام نشده و خواستار مشخص  هنوز وضعیت تفکیک آپارتمان ها و 
موجود  وضعیت  تطابق  و  سهم  مقدار  و  مالکیت  احراز  و  ثبتی  پالک  وضعیت  شدن 
قولنامه عادی مورخ 87/4/29 فروش  مدارک: 1-  را خواستارم.  ارائه شده  مدارک  با 
ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه دوم شمال شرقی به مساحت 135 مترمربع از طرف 
به شماره  پایان ساختمان مورخ 92/8/8  به خواهان. 2- گواهی  فرهاد رضایی  آقای 
92011397 شهرداری بهارستان که ابعاد ملک 20×50 متر و شمااًل به گذر 12 متری 
و  تاسیسات   – پارکینگ  شامل  طبقه   3 در  اعیانی  مترمربع   3103/25 مساحت  به  و 
انباری و مسکونی. 3- پروانه ساختمانی شماره 5093 مورخ 83/4/3. 4- تفاهم نامه و 
صورت جلسه تسویه حساب مورخ 88/1/30 در خصوص ششدانگ پالک ثبتی 4333 
و 59747 بخش 6 ثبت اصفهان و احداث شش واحد به مساحت تقریبی 180 مترمربع 
و 5 واحد به مساحت تقریبی 135 مترمربع و یک واحد به مساحت تقریبی 79 مترمربع 

از  دانگ یک قطعه زمین شماره 2187/2381 مجزی  . 5- طبق کپی سند شش   ... و 
از اصلی مذکور  فرعی  یکهزار و سی و شش  و  الی 32  الی 21 و 30  پالک های 19 
بخش 6 ثبت اصفهان به نام سید حسین ناصر شایق که در صفحه 484 دفتر 37 به 
شماره 4333 دارای سابقه ثبت و مالکیت بوده که به موجب سند 82/9/23 به شماره 
14774 دفترخانه 110 بهارستان به آقای فرهاد رضایی انتقال قطعی می گردد. 6- سند 
مشارکت مدنی شماره 64399 مورخ 84/12/18 دفترخانه 67 اصفهان با بانک مسکن 
شعبه سعادت آباد اصفهان. 7- سند وکالت شماره 2965 مورخ 82/9/24 دفترخانه 125 
اصفهان از طرف آقای فرهاد رضایی به خواهان در خصوص پالک 2187/2381 بخش 
6 ثبت اصفهان. 8- دادنامه مورخ 92/9/5 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
مبنی بر رفع توقیف نسبت به 9 واحد آپارتمان از پالک 2187/2381. 9- سند شماره 
52450 مورخ 52/9/5 دفترخانه 20 اصفهان انتقال قطعی غیر منقول پالک 2187/2381 
تفکیکی شماره 2/4408 مورخ  ناصرشایق. 10- صورت مجلس  آقای سید حسین  به 
52/6/18 که پالک 2381 فرعی با این حدود: شمااًل به طول 20 متر به خیابان 12 متری 
احداثی – شرقًا به طول 50 متر به پالک 2382 فرعی – جنوبًا به طول 20 متر به پالک 

2472 فرعی و غربًا به طول 50 متر به پالک 2380 فرعی می باشد. 11- قولنامه های 
آقای  طرف  از  مترمربعی  75و135  آپارتمان  واحد  دو  فروش   89/2/30 مورخ  عادی 
فرهاد رضایی به خواهان. پرونده ثبتی: طبق پرونده و نامه های ارسالی از طرف اداره 
ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان شش دانگ پالک 2187/2381 بخش 6 ثبت اصفهان 
حسین  سید  آقای  به  اصفهان   20 دفترخانه   52/9/5 مورخ   52450 شماره  سند  طبق 
ناصر شایق و سپس طی سند شماره 14774 مورخ 82/9/23 دفترخانه 110 بهارستان 
رهن  در   84/12/18 مورخ   64399 طبق سند شماره  و  انتقال  فرهاد رضایی  آقای  به 
بانک مسکن سعادت آباد قرار گرفته و مابقی طبق نامه شعبه اول شورای حل اختالف 
نامه  طبق  سپس  و  بازداشت  علیان  میرزا  حاجی  مهشید  خانم  حق  قبال  در  اصفهان 
که  شده  بازداشت  زمانی  موجودی  اصغر  حق  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   10 شعبه 
ملک در صفحه 484و570 دفاتر 37و119 دارای سابقه ثبت و به موجب سند شماره 
24022 مورخ 93/6/18 دفترخانه 125 اصفهان سه دانگ مشاع از شش دانگ به آقای 
علی محمد سالمتیان انتقال یافته و ملک در حق آقای امیرعباس تولری نیز بازداشت 
ثبت  اثر شده و مالکیت شش دانگ پالک 2187/2350 واقع در بخش 6  و سپس رفع 
اصفهان ذیل صفحه 466 دفتر 69 به شماره ثبت 10640 به نام آقای احمد موسایی 
به موجب سند 25042 مورخ  برای آن صادر شده و  مالکیت 055849  است که سند 
بدین  آن  و مشخصات  است. حدود  کشاورزی  بانک  رهن  در   70 دفترخانه   87/1/19
به طول  مترمربع شمااًل  به مساحت 160  یکباب خانه مسکونی  است: ششدانگ  شرح 
8 متر پی است به کوچه احداثی – شرقًا به طول 20 متر پی به پی زمین پالک 2349 
جنوبًا به طول 8 متر پی است به کوچه احداثی و غربًا به طول 20  فرعی باقیمانده – 
متر پی است به زمین 2351 فرعی می باشد. وضعیت موجود: پس از بازدید محل ملک 

چندین  در  مجتمع مسکونی  و  به صورت ساختمان  ملک  این  مشاهده شد  نظر  مورد 
طبق  و خواهان  بوده  دارای حدود  احسان  کوچه  به  از ضلع شمال  که  واحد  و  طبقه 
معرفیشان این واحدهای آپارتمانی )به شرح ذیل( را در طبقات مختلف در تصرف داشته 
که عبارتند از: طبقه همکف: 1- واحد شماره 1 در شمال شرقی مجموعه در طبقه همکف 
75 مترمربع. 2- واحد شماره 2 در شمال غربی مجموعه در طبقه همکف 135 مترمربع. 
3- واحد شماره 3 در جنوب شرقی مجموعه در طبقه همکف 180 مترمربع. طبقه اول: 
واحد شماره 5 در شمال شرقی مجموعه در طبقه اول 135 مترمربع. واحد شماره 6 
در شمال غربی مجموعه در طبقه اول 135 مترمربع. واحد شماره 7 در جنوب شرقی 
مجموعه در طبقه اول 180 مترمربع. طبقه دوم: شماره 9 در شمال شرقی مجموعه در 
طبقه دوم 135 مترمربع. واحد شماره 10 در شمال غربی مجموعه در طبقه دوم 135 

مترمربع. واحد شماره 11 در جنوب شرقی مجموعه در طبقه دوم 180 مترمربع. در 
نهایت: با توجه به مراتب فوق، مدارک و اسناد ارائه شده، قولنامه های عادی )که صحت 
آن به عهده شعبه محترم می باشد(، پرونده ثبتی و ... به استحضار می رساند: 1- کل 
 9 که  آپارتمانی  واحد  و  طبقه  در چندین  به صورت مجتمع مسکونی  نظر  ملک مورد 
واحد آن در سهم خواهان و در حدود 1294 مترمربع و سهم آقای رضایی در حدود 
754 مترمربع که کل آن معادل 1834 مترمربع و مجموع مساحت های آپارتمان های 
احداث شده در این مجموعه بوده که این براساس تفاهم نامه مورخ 88/1/30 مبایعه 
عادی  های  قولنامه  اثبات  صورت  در   -2 می باشد.  87/4/29و89/2/30و...  نامه های 
توسط مرجع قضایی ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه دوم شمال شرقی به مساحت 
135 مترمربع از ششدانگ پالک 2187/2381 بخش 6 ثبت اصفهان می باشد. لذا مراتب 
 جهت انجام اقدامات بعدی و قضایی و اخذ استعالمات الزم تقدیم می گردد.م الف:22659 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناسی 
9/184 ریاست محترم شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان احترامًا بازگشت به ابالغ 
پرونده کالسه 780/93ش ح32 دعوی آقای علی محمد سالمتیان به طرفیت آقای فرهاد 
از پالک  انتقال رسمی  و  تنظیم سند  و  تفکیک پالک  به  الزام خوانده  بر  مبنی  رضایی 
ثبتی 2187 بخش 6 ثبت اینجانب در وقت مقرر در دفتر شعبه حاضر و پس از مطالعه 
پرونده در معیت نماینده خواهان )خوانده حضور نداشتند( از محل ملک مورد نظر واقع 
حضرت  مسجد  مقابل   – احسان  کوچه   – ایثار  چهارراه   – بهارستان   – اصفهان  در 
علی)ع( – و بازار مجتمع مسکونی در محله 3 پالک 585/1 بازدید به عمل آمد. اظهارات 
خواهان: ایشان مدعی اند از مالکین مشاعی پالک ثبتی 2187/2381 بخش 6 ثبت بوده 
که طبق قولنامه عادی آپارتمان مورد نظر را نیز خریداری کرده و هنوز وضعیت تفکیک 
پالک  وضعیت  شدن  مشخص  خواستار  و  نشده  انجام  آن  سند  انتقال  و  آپارتمان ها 
ثبتی و احراز مالکیت و مقدار سهم و تطابق وضعیت موجود با مدارک ارائه شده را 
خواستارم. مدارک: 1- قولنامه عادی مورخ 89/2/30 فروش ششدانگ آپارتمان واقع 
در طبقه سوم شمال شرقی به مساحت 135 مترمربع از طرف آقای فرهاد رضایی به 
شهرداری   92011397 شماره  به   92/8/8 مورخ  ساختمان  پایان  گواهی   -2 خواهان. 
بهارستان که ابعاد ملک 20×50 متر و شمااًل به گذر 12 متری و به مساحت 3103/25 
مترمربع اعیانی در 3 طبقه شامل پارکینگ – تاسیسات و انباری و مسکونی. 3- پروانه 
ساختمانی شماره 5093 مورخ 83/4/3. 4- تفاهم نامه و صورت جلسه تسویه حساب 
مورخ 88/1/30 در خصوص ششدانگ پالک ثبتی 4333 و 59747 بخش 6 ثبت اصفهان 
و احداث شش واحد به مساحت تقریبی 180 مترمربع و 5 واحد به مساحت تقریبی 135 
مترمربع و یک واحد به مساحت تقریبی 79 مترمربع و ... . 5- طبق کپی سند شش دانگ 
یک قطعه زمین شماره 2187/2381 مجزی از پالکهای 19 الی 21 و 30 الی 32 و یکهزار 
و سی و شش فرعی از اصلی مذکور بخش 6 ثبت اصفهان به نام سید حسین ناصر 
شایق که در صفحه 484 دفتر 37 به شماره 4333 دارای سابقه ثبت و مالکیت بوده 
که به موجب سند 82/9/23 به شماره 14774 دفترخانه 110 بهارستان به آقای فرهاد 
رضایی انتقال قطعی می گردد. 6- سند مشارکت مدنی شماره 64399 مورخ 84/12/18 
دفترخانه 67 اصفهان با بانک مسکن شعبه سعادت آباد اصفهان. 7- سند وکالت شماره 
2965 مورخ 82/9/24 دفترخانه 125 اصفهان از طرف آقای فرهاد رضایی به خواهان 
در خصوص پالک 2187/2381 بخش 6 ثبت اصفهان. 8- دادنامه مورخ 92/9/5 شعبه 
25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر رفع توقیف نسبت به 9 واحد آپارتمان از 
پالک 2187/2381. 9- سند شماره 52450 مورخ 52/9/5 دفترخانه 20 اصفهان انتقال 
صورت   -10 ناصرشایق.  حسین  سید  آقای  به   2187/2381 پالک  منقول  غیر  قطعی 
حدود:  این  با  فرعی   2381 پالک  که   52/6/18 مورخ   2/4408 شماره  تفکیکی  مجلس 
شرقًا به طول 50 متر به پالک   – شمااًل به طول 20 متر به خیابان 12 متری احداثی 
2382 فرعی – جنوبًا به طول 20 متر به پالک 2472 فرعی و غربًا به طول 50 متر به 
پالک 2380 فرعی می باشد. 11- قولنامه های عادی مورخ 89/2/30و87/4/29  فروش 
دو واحد آپارتمان 75و135 مترمربعی از طرف آقای فرهاد رضایی به خواهان. پرونده 
ثبتی: طبق پرونده و نامه های ارسالی از طرف اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
مورخ   52450 طبق سند شماره  اصفهان  ثبت   6 بخش   2187/2381 پالک  دانگ  شش 
52/9/5 دفترخانه 20 اصفهان به آقای سید حسین ناصر شایق و سپس طی سند شماره 
14774 مورخ 82/9/23 دفترخانه 110 بهارستان به آقای فرهاد رضایی انتقال و طبق 
سند شماره 64399 مورخ 84/12/18 در رهن بانک مسکن سعادت آباد قرار گرفته و 
مابقی طبق نامه شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان در قبال حق خانم مهشید حاجی 
میرزا علیان بازداشت و سپس طبق نامه شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در حق اصغر 
دارای  37و119  دفاتر  484و570  در صفحه  ملک  که  بازداشت شده  زمانی  موجودی 
اصفهان   125 دفترخانه   93/6/18 مورخ   24022 موجب سند شماره  به  و  ثبت  سابقه 
سه دانگ مشاع از شش دانگ به آقای علی محمد سالمتیان انتقال یافته و ملک در حق 
آقای امیرعباس تولری نیز بازداشت و سپس رفع اثر شده و مالکیت شش دانگ پالک 
2187/2350 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل صفحه 466 دفتر 69 به شماره ثبت 
10640 به نام آقای احمد موسایی است که سند مالکیت 055849 برای آن صادر شده 
و به موجب سند 25042 مورخ 87/1/19 دفترخانه 70 در رهن بانک کشاورزی است. 
به مساحت  یکباب خانه مسکونی  است: ششدانگ  بدین شرح  آن  حدود و مشخصات 
160 مترمربع شمااًل به طول 8 متر پی است به کوچه احداثی – شرقًا به طول 20 متر 
پی به پی زمین پالک 2349 فرعی باقیمانده – جنوبًا به طول 8 متر پی است به کوچه 
احداثی و غربًا به طول 20 متر پی است به زمین 2351 فرعی می باشد. وضعیت موجود: 
پس از بازدید محل ملک مورد نظر مشاهده شد این ملک به صورت ساختمان و مجتمع 
مسکونی در چندین طبقه و واحد که از ضلع شمال به کوچه احسان دارای حدود بوده 
و خواهان طبق معرفیشان این واحدهای آپارتمانی )به شرح ذیل( را در طبقات مختلف 
شرقی  شمال  در   1 شماره  واحد   -1 همکف:  طبقه  از:  عبارتند  که  داشته  تصرف  در 
مجموعه در طبقه همکف 75 مترمربع. 2- واحد شماره 2 در شمال غربی مجموعه در 
طبقه همکف 135 مترمربع. 3- واحد شماره 3 در جنوب شرقی مجموعه در طبقه همکف 
180 مترمربع. طبقه اول: واحد شماره 5 در شمال شرقی مجموعه در طبقه اول 135 
مترمربع. واحد شماره 6 در شمال غربی مجموعه در طبقه اول 135 مترمربع. واحد 
شماره 7 در جنوب شرقی مجموعه در طبقه اول 180 مترمربع. طبقه دوم: واحد شماره 
مترمربع. واحد شماره 10 در شمال  9 در شمال شرقی مجموعه در طبقه دوم 135 
غربی مجموعه در طبقه دوم 135 مترمربع. واحد شماره 11 در جنوب شرقی مجموعه 
ارائه  در طبقه دوم 180 مترمربع. در نهایت: با توجه به مراتب فوق، مدارک و اسناد 
شده، قولنامه های عادی )که صحت آن به عهده شعبه محترم می باشد(، پرونده ثبتی و 
... به استحضار می رساند: 1- کل ملک مورد نظر به صورت مجتمع مسکونی در چندین 
طبقه و واحد آپارتمانی که 9 واحد آن در سهم خواهان و در حدود 1294 مترمربع و 
سهم آقای رضایی در حدود 754 مترمربع که کل آن معادل 1834 مترمربع و مجموع 
مساحت های آپارتمان های احداث شده در این مجموعه بوده که این براساس تفاهم 
نامه های 87/4/29و89/2/30و... می باشد. 2- در صورت  مبایعه  نامه مورخ 88/1/30 
اثبات قولنامه های عادی توسط مرجع قضایی ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه سوم 
ثبت   6 پالک 2187/2381 بخش  از ششدانگ  مترمربع  به مساحت 135  شمال شرقی 
اصفهان می باشد. لذا مراتب جهت انجام اقدامات بعدی و قضایی و اخذ استعالمات الزم 
تقدیم می گردد.م الف:22660 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی 

9/185 ریاست محترم شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان احترامًا بازگشت به ابالغ 
پرونده کالسه 778/93ش ح32 دعوی آقای علی محمد سالمتیان به طرفیت آقای فرهاد 
از پالک  انتقال رسمی  و  تنظیم سند  و  تفکیک پالک  به  الزام خوانده  بر  مبنی  رضایی 
ثبتی 2187 بخش 6 ثبت اینجانب در وقت مقرر در دفتر شعبه حاضر و پس از مطالعه 
پرونده در معیت نماینده خواهان )خوانده حضور نداشتند( از محل ملک مورد نظر واقع 
حضرت  مسجد  مقابل   – احسان  کوچه   – ایثار  چهارراه   – بهارستان   – اصفهان  در 
علی)ع( – و بازار مجتمع مسکونی در محله 3 پالک 585/1 بازدید به عمل آمد. اظهارات 
خواهان: ایشان مدعی اند از مالکین مشاعی پالک ثبتی 2187/2381 بخش 6 ثبت بوده که 
طبق قولنامه عادی آپارتمان مورد نظر را نیز خریداری کرده و هنوز وضعیت تفکیک 
پالک  و خواستار مشخص شدن وضعیت  نشده  انجام  آن  انتقال سند  و  ها  آپارتمان 
ثبتی و احراز مالکیت و مقدار سهم و تطابق وضعیت موجود با مدارک ارائه شده را 
خواستارم. مدارک: 1- قولنامه عادی مورخ 89/2/30 فروش ششدانگ آپارتمان واقع 
در طبقه همکف شمال شرقی به مساحت 75 مترمربع از طرف آقای فرهاد رضایی به 
شهرداری   92011397 شماره  به   92/8/8 مورخ  ساختمان  پایان  گواهی   -2 خواهان. 
بهارستان که ابعاد ملک 20×50 متر و شمااًل به گذر 12 متری و به مساحت 3103/25 
مترمربع اعیانی در 3 طبقه شامل پارکینگ – تاسیسات و انباری و مسکونی. 3- پروانه 
ساختمانی شماره 5093 مورخ 83/4/3. 4- تفاهم نامه و صورت جلسه تسویه حساب 
مورخ 88/1/30 در خصوص ششدانگ پالک ثبتی 4333 و 59747 بخش 6 ثبت اصفهان 
تقریبی  به مساحت  واحد  مترمربع و 5  تقریبی 180  به مساحت  احداث شش واحد  و 
کپی سند  طبق   -5  .  ... و  مترمربع   79 تقریبی  به مساحت  واحد  یک  و  مترمربع   135
شش دانگ یک قطعه زمین شماره 2187/2381 مجزی از پالک های 19 الی 21 و 30 
الی 32 و یکهزار و سی و شش فرعی از اصلی مذکور بخش 6 ثبت اصفهان به نام سید 
حسین ناصر شایق که در صفحه 484 دفتر 37 به شماره 4333 دارای سابقه ثبت و 
مالکیت بوده که به موجب سند 82/9/23 به شماره 14774 دفترخانه 110 بهارستان 
به آقای فرهاد رضایی انتقال قطعی می گردد. 6- سند مشارکت مدنی شماره 64399 
مورخ 84/12/18 دفترخانه 67 اصفهان با بانک مسکن شعبه سعادت آباد اصفهان. 7- 
سند وکالت شماره 2965 مورخ 82/9/24 دفترخانه 125 اصفهان از طرف آقای فرهاد 
رضایی به خواهان در خصوص پالک 2187/2381 بخش 6 ثبت اصفهان. 8- دادنامه 
مورخ 92/9/5 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر رفع توقیف نسبت به 
9 واحد آپارتمان از پالک 2187/2381. 9- سند شماره 52450 مورخ 52/9/5 دفترخانه 
20 اصفهان انتقال قطعی غیر منقول پالک 2187/2381 به آقای سید حسین ناصرشایق. 
10- صورت مجلس تفکیکی شماره 2/4408 مورخ 52/6/18 که پالک 2381 فرعی با 
این حدود: شمااًل به طول 20 متر به خیابان 12 متری احداثی – شرقًا به طول 50 متر 
به پالک 2382 فرعی – جنوبًا به طول 20 متر به پالک 2472 فرعی و غربًا به طول 50 
متر به پالک 2380 فرعی می باشد. 11- قولنامه های عادی مورخ 87/4/29 و 89/2/30 
فروش دو واحد آپارتمان 135و135 مترمربعی از طرف آقای فرهاد رضایی به خواهان. 
پرونده ثبتی: طبق پرونده و نامه های ارسالی از طرف اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان شش دانگ پالک 2187/2381 بخش 6 ثبت اصفهان طبق سند شماره 52450 

مورخ 52/9/5 دفترخانه 20 اصفهان به آقای سید حسین ناصر شایق و سپس طی سند 
شماره 14774 مورخ 82/9/23 دفترخانه 110 بهارستان به آقای فرهاد رضایی انتقال و 
طبق سند شماره 64399 مورخ 84/12/18 در رهن بانک مسکن سعادت آباد قرار گرفته 
و مابقی طبق نامه شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان در قبال حق خانم مهشید 
حاجی میرزا علیان بازداشت و سپس طبق نامه شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در 
حق اصغر موجودی زمانی بازداشت شده که ملک در صفحه 484و570 دفاتر 37و119 
 125 دفترخانه   93/6/18 مورخ   24022 شماره  سند  موجب  به  و  ثبت  سابقه  دارای 
اصفهان سه دانگ مشاع از شش دانگ به آقای علی محمد سالمتیان انتقال یافته و ملک 
در حق آقای امیرعباس تولری نیز بازداشت و سپس رفع اثر شده و مالکیت شش دانگ 
پالک 2187/2350 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل صفحه 466 دفتر 69 به شماره ثبت 
10640 به نام آقای احمد موسایی است که سند مالکیت 055849 برای آن صادر شده 
و به موجب سند 25042 مورخ 87/1/19 دفترخانه 70 در رهن بانک کشاورزی است. 
به مساحت  یکباب خانه مسکونی  است: ششدانگ  بدین شرح  آن  حدود و مشخصات 
160 مترمربع شمااًل به طول 8 متر پی است به کوچه احداثی – شرقًا به طول 20 متر 
پی به پی زمین پالک 2349 فرعی باقیمانده – جنوبًا به طول 8 متر پی است به کوچه 
احداثی و غربًا به طول 20 متر پی است به زمین 2351 فرعی می باشد. وضعیت موجود: 
پس از بازدید محل ملک مورد نظر مشاهده شد این ملک به صورت ساختمان و مجتمع 
مسکونی در چندین طبقه و واحد که از ضلع شمال به کوچه احسان دارای حدود بوده و 
خواهان طبق معرفیشان این واحدهای آپارتمانی )به شرح ذیل( را در طبقات مختلف در 
تصرف داشته که عبارتند از: طبقه همکف: 1- واحد شماره 1 در شمال شرقی مجموعه 
طبقه  در  مجموعه  غربی  شمال  در   2 شماره  واحد   -2 مترمربع.   75 همکف  طبقه  در 
همکف 135 مترمربع. 3- واحد شماره 3 در جنوب شرقی مجموعه در طبقه همکف 180 
مترمربع. طبقه اول: واحد شماره 5 در شمال شرقی مجموعه در طبقه اول 135 مترمربع. 
واحد شماره 6 در شمال غربی مجموعه در طبقه اول 135 مترمربع. واحد شماره 7 
در جنوب شرقی مجموعه در طبقه اول 180 مترمربع. طبقه دوم: شماره 9 در شمال 
شرقی مجموعه در طبقه دوم 135 مترمربع. واحد شماره 10 در شمال غربی مجموعه 
در طبقه دوم 135 مترمربع. واحد شماره 11 در جنوب شرقی مجموعه در طبقه دوم 
180 مترمربع. در نهایت: با توجه به مراتب فوق، مدارک و اسناد ارائه شده، قولنامه های 
عادی )که صحت آن به عهده شعبه محترم می باشد(، پرونده ثبتی و ... به استحضار 
می رساند: 1- کل ملک مورد نظر به صورت مجتمع مسکونی در چندین طبقه و واحد 
آقای  آپارتمانی که 9 واحد آن در سهم خواهان و در حدود 1294 مترمربع و سهم 
رضایی در حدود 754 مترمربع که کل آن معادل 1834 مترمربع و مجموع مساحت 
های آپارتمان های احداث شده در این مجموعه بوده که این براساس تفاهم نامه مورخ 
88/1/30 مبایعه نامه های 87/4/29و89/2/30و... می باشد. 2- در صورت اثبات قولنامه 
های عادی توسط مرجع قضایی سهم خواهان ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه همکف 
ثبت   6 بخش   2187/2381 پالک  ششدانگ  از  مترمربع   75 مساحت  به  شرقی  شمال 
اصفهان می باشد. لذا مراتب جهت انجام اقدامات بعدی و قضایی و اخذ استعالمات الزم 
تقدیم می گردد.م الف:22661 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/186 شماره دادنامه: 9309970353501425 شماره پرونده: 9109980360100597 
آقای مسعود  وکالت  با  پاشازاده  جمیله  خانم  بایگانی شعبه: 930226 شاکی:  شماره 
متهم:  ط سوم   – دیبا  ساختمان   – دادگستری  روبروی  نیکبخت  خ  نشانی  به  عمرانی 
آقای مرتضی دهقانی به نشانی رباط اول – نرسیده به چهارراه رزمندگان – ک شهید 
جبارزارع – مجتمع سیمرغ اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول گردشکار: دادگاه با 
به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
به  آزاد  ناژوانی  دهقانی  آقای مرتضی  اتهام  دادگاه: در خصوص  رای  رای می نماید. 
جمیله  خانم  امضاء  بر جعل  دائر  بودن  مجهول المکان  و  به وی  عدم دسترسی  لحاظ 
پاشازاده در ذیل اساسنامه و صورتمجلس مجمع عمومی موسس و سهامداران شرکت 
های  سفته  ظهر  در  امضاء  جعل  و  خاص  سهامی  جهان  نقش  محب  پارس  بازرگانی 
همگی  010571و10569و010572و010573و010568و010536و010567  شماره  به 
مجمع  و صورتجلسه  اساسنامه  ارائه  طریق  از  مجعول  سند  از  استفاده  و  )سری/خ( 
عمومی فوق به اداره ثبت شرکتها و ارائه سفته های مذکور به صندوق ضمانت توسعه 
صادرات ایران دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
و  عمرانی  مسعود  آقایان  وکالت  با  خصوصی  شاکیه  شکایت  و  اصفهان  شهرستان 
امور  در  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  و  شده  انجام  تحقیقات  و  پناهی  مهدی 
تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت که داللت بر عدم تطابق امضاء ذیل اسناد 
دادرسی  حسب  و  تحقیقات  طول  در  متهم  حضور  عدم  و  دارد  را  شاکیه  به  مذکور 
به وی  انتسابی  بزه  پرونده  در  امارات موجود  و  قرائن  قانونی و سایر  ابالغ  علیرغم 
را  متهم  اسالمی  مجازات  قانون  523و535  مواد  به  مستنداً  و  بوده  مسلم  و  محرز 
تحمل  به  مجعول  سند  از  استفاده  حیث  از  و  حبس  سال  یک  تحمل  به  جعل  حیث  از 
روز  ده  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  تعزیری  حبس  سال  یک 
از  بیست روز پس  و ظرف مدت  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس 
می باشد.م الف:22727  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل   آن 

گازری رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/187 شماره دادنامه: 9309970353501491 شماره پرونده: 9309980353500187 
مرکزی  زندان  نشانی  به  مرادی  آقای رضا  خواهان:   930687 بایگانی شعبه:  شماره 
منیژه  خانم   -3 بهاری  فرناز  خانم   -2 اتحادی  عزت  خانم   -1 خواندگان:  اصفهان 
خوروش 4- خانم الهام فروغی 5- خانم بهاره وحید دستجردی 6- خانم شکوفه یزدانی 
خانم   -10 انصاری  فریبا  خانم   -9 بمانیان  مرجانه  خانم   -8 پریزاد  پروانه  خانم   -7
انگیز  السادات شب  منیره  خانم   -12 توکلی  الهام  خانم   -11 بروجنی  شریفیان  غزال 
خانم   -16 زهیری  نرگس  خانم   -15 مهتری  مریم  خانم   -14 مهری  زهرا  خانم   -13
با  دادگاه  به گردشکار:  از پرداخت محکوم  اعسار  سیما خلیلی فرد بروجنی خواسته: 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای رضا مرادی فرزند داریوش به طرفیت 
خواندگان خانمها 1- بهاره وحید دستجردی 2- شکوفه یزدانی 3- مرجان بمانیان 4- 
الهام فروغی 5- فریبا انصاری 6- فرناز بهاری 7- سیما خلیلی فرد بروجنی 8- غزال 
شریفیان 9- منیژه خوروش 10- منیرالسادات شب انگیز 11- پروانه پریزاد 12- عزت 
مهتری  مریم   -16 و  مهری  زهرا   -15 زهیری  نرگس   -14 توکلی  الهام   -13 اتحادی 
بخواسته اعسار از مبلغ یکصد و سی و دو میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار 
و چهارصد ریال موضوع پرونده کالسه 880903 به شرح دادنامه شماره 8900139-
89/2/8 با عنایت به محتویات پرونده و مودای گواهی گواهان و نظر به اینکه خواهان 
برد  می  سر  به  حبس  در  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   2 ماده  اعمال  با 
نقدی  و  دفعی  پرداخت  از  که خواهان  دارد  آن  از  همگی حکایت  مثبته  قرائن  و سایر 
نیافته و دلیلی  محکوم به دادنامه فوق الذکر عاجز است و از طرف خواندگان حضور 
بر یسر خواهان اقاله ننموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعسار خواهان از پرداخت 
و  یک  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  نظر  به  پرونده  این  در  به  دفعی محکوم  و  نقدی 
نقدی و  از پرداخت  قانون اعسار گواهی اعسار خواهان  بیست و بیست و یک و سه 
دفعی محکوم به فوق الذکر را صادر و پرداخت آن را بنا بر تجویز تبصره ذیل ماده 
19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده شش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در 
مذکور  به  محکوم  است  مکلف  خواهان  که  شرح  بدین  می نماید.  تقسیط  خواهان  حق 
موضوع دادنامه شماره 8900139-89/3/8 را ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال تا ادای 
کامل محکوم به در حق خواندگان این دعوی پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت 
می باشد.م الف:22744  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   بیست 

دویستی دادرس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/188 شماره دادنامه: 9309970354401249 شماره پرونده: 9209980359501636 
وکالت  با  تقی  فرزند  کمال  محمدجواد  آقای  شاکی:   930643 شعبه:  بایگانی  شماره 
بیاتی فرزند ذبیح ا... همگی به  آقای مهدی عبدالرحمانی فرزند عزیزا... و آقای کامبیز 
نگار2-  ساختمان   – بانک سامان  روبروی   – میانی  توحید  خیابان   – اصفهان  نشانی 
طبقه4 – واحد11 متهم: آقای کاظم آقایی میبدی به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت 
در امانت گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به 
فعاًل  میبدی  آقایی  کاظم  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور 
های  شماره  به  قطعه چک  عدد   24 به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دائر  مجهول المکان 
-633368-633367-633366-633365-633364-633363-633362-633361
-633376-633375-633374-633373-633372-633371-633370-633369
-9261 /562551 -633382 -633381 -633380 -633379 -633378 -633377

شاکی  اینکه  به  نظر  دادگاه  کمال  محمدجواد  آقای  شکایت  موضوع   9261/562552
تحقیقات  مرحله  در  شده  تعرفه  شهود  شهادت  ندارد  خود  ادعای  اثبات  بر  دلیلی 
وجود  صحت  فرض  در  طرفی  از  گرفته  صورت  شاکی  کارگران  توسط  مقدماتی 
رابطه امانی بین طرفین یک یا دو فقره چک به تضمین روابط تجاری تودیع می شود 
در حالی که تعداد چکهای ادعائی شاکی 24 عدد بوده که 22 عدد آن از یک دفترچه 
نیست  محرز  بزهی  ارتکاب  دادگاه  نظر  به  می باشد  مرتب  های  ردیف  و شماره  چک 
می گردد  اعالم  و  صادر  متهم  برائت  بر  رای  اساسی  قانون  از   37 اصل  به  مستندا 
است.م الف:22862  تجدیدنظر  قابل  روز   20 مهلت  ظرف  و  حضوری  صادره   رای 

محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 



گیاهان دارویی  

بارهنگ و خواص آن

 

هدفون هایی به ش��کل های عجیب به بازار 
عرضه شده اند که همان کارایی هدفون های 
قدیمی را دارند و فقط ش��کل آنها متفاوت 

است.
این هدفون ه��ا مانن��د بال های فرش��ته، 
ترانس��فورماتور، قارچ، گوش ه��ای گربه، 
گ��رگ، گ��وش انس��ان، هدف��ون چوبی، 
بلبرینگ، زیپ، دس��تبند، موز و کاموا ساخته ش��ده اند که می توان با آنها موسیقی 

گوش داد.

یک خانه شناور هش��ت ضلعی کوچک 
توس��ط معم��اران و مدی��ر البرات��وار 
بین المللی گیاهی برای کش��ت گیاهان 

روی آب ساخته شده است.
این خانه شناور هشت ضلعی توسط مدیر 
البراتوار بین المللی گیاهی نوروبیولوژی 
و »آنتونیو جی��راردی« و »کریس��تینا 
فاوِرتو« دو معمار استودیو موبایل ساخته 
شده است.این خانه کوچک هشت ضلعی برای کش��ت گیاهان طراحی شده است و 

توسط 96 بشکه روی آب نگه داشته شده است.

محققان انگلیسی صندل و نرم افزار مخصوصی 
طراحی کرده اند که با تغیی��ر اصوات در هنگام 
راه رفتن، به ایجاد حس ش��ادی در افراد کمک 

می کند.
 ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ري »تیک« ب��ه گفته 
محققان دانش��گاه کالج لندن، صداه��ا نه تنها 
بر ادراک م��ا از محیط تأثیر می گ��ذارد، بلکه بر 
قابلیت های فیزیکی نیز اثرگذار هستند؛ با درک 
این اصوات، امکان تغییر احساس��ات در جهت 

مناسب )تغییر روحیه فرد و ایجاد حس شادی( فراهم می شود.
عملکرد این پدیده ناشی از نظریه تازه کشف شده درخصوص چگونگی عملکرد مغز 

موسوم به برنامه نویسی پیش گویانه )predictive coding( است.
محققان صندل هوشمندی متصل به یک هدفون طراحی کردند که با تغییر اصوات 

در هر گام، حس تناسب اندام را در فرد ایجاد می کند.
افرادی که از این صندل استفاده کردند، حس تناسب اندام و داشتن پاهای کشیده و 

بلند را گزارش کردند.
دکتر »جیمینز« سرپرس��ت تیم تحقیقاتی تأکید کرد: در تحقیقات خود دریافتیم، 
دادن سرنخ های حسی جدید به مغز باعث ایجاد تغییر در ادراک ما از محیط اطراف 
می شود؛ صدا یک حس مهم است که بر نحوه قضاوت ما درخصوص محیط پیرامون 

اثر می گذارد.
در گام بعدی، محققان نرم افزاری طراحی کردند که با تغییر اصوات، به افزایش سرعت 

دوندگان کمک کرده و حتی در بهبود بیماران افسرده نیز موثر دارد.
این نرم افزار از مزایای مشابه صندل برخوردار بوده و می تواند برای افزایش قابلیت های 
ورزشکاران و حتی در کالس های ورزشی برای ایجاد حس تناسب اندام مورد استفاده 

قرار گیرد.
محقق��ان امیدوارن��د ک��ه نرم افزار مش��ابهی ب��رای کمک ب��ه افراد دچار مش��کل 
 روان��ی دیس��مورفیایی بدن )تص��ور ذهن��ی از بدش��کلی ظاهری ب��دن( طراحی

 کنند.

کشیدن سیگار باعث ابتال به بیماری های مختلف 
و خطرناک می ش��وند و همان طور ک��ه می دانیم 
حدود 4000 ماده ش��یمیایی خطرناک در سیگار 

وجود دارد.
بارها و بارها از مضرات س��یگار گفته ش��ده است 
اما برای یک بار هم که ش��ده مضرات آن را دقیق 

بخوانید و تصمیم بگیرید دست از آن بکشید.
همان طور که می دانید حدود 4000 ماده شیمیایی 
خطرناک مانن��د س��رب، آرس��نیک، آمونیاک و 
نیکوتین در س��یگار وجود دارد؛ نیکوتین از برگ گیاه تنباکو به دست می آید و یک 
آلکولوئید بس��یار سمی و روغنی اس��ت؛ یک نخ س��یگار حاوی 8 الی 20 میلی گرم 
نیکوتین است که تنها 1 میلی گرم آن هنگام کش��یدن سیگار جذب بدن می شود و 
تنها 2 الی 5 میلی گرم نیکوتین سبب تهوع و استفراغ می شود و 60 میلی گرم از این 

ماده مرگ آور است.
نیکوتین از طریق پوس��ت، ریه ها و غش��اء مخاطی بینی و دهان وارد بدن ش��ده و 
مستقیماً و س��ریع به مغز می رسد، سپس در تمام بدن منتش��ر می شود؛ 80 درصد 
نیکوتین توسط آنزیم های کبد تجزیه می شود، نیکوتین در شش ها متابولیزه و باقی 

می ماند، توسط کلیه ها فیلتر می شود و از طریق ادرار دفع می شود.
نیکوتین عملکرد بدن و مغز را دگرگون می کند و در تمرکز مغز اثر می گذارد و باعث 
سریع شدن ضربان قلب، افزایش فشار خون، سریع شدن تنفس و کم عمق شدن آن، 
افزایش گلوکز خون، کاهش دمای پوست، تحریک سیستم عصبی مرکزی، کم شدن 

احساس گرسنگی، کاهش قند خون می شود. 
س��یگار موجب ریزش مو، آب مروارید، پوکی اس��تخوان، کاهش ش��نوایی، کاهش 
ویتامین C، کاهش کارایی سیس��تم ایمنی بدن، انواع س��رطان دهان، ریه، پوست 
و حنجره، زخم معده، کاهش حواس پویایی و چش��ایی، برونش��یت و آمفیزم، چین 
و چروک و پیری زودرس، کاهش قند خون، فش��ار باال، بیماری ه��ای قلبی، تغییر 
رنگ انگشتان، تغییر شکل سلول های جنسی در مردان، زخم اثنی و عشر و بسیاری 

بیماری های دیگر که همه به مرگ ختم می شوند.

ام��روزه میلیارده��ا نف��ر با مش��کل کمبود فض��ا برای 
دندان هایشان در دهان مواجه هستند. مشکل، عدد ۳2 
است. روند تکامل طبیعی برای دسته خاصی از میمون ها، 
که انس��ان نیز به آن تعلق دارد، ۳2 عدد دندان در نظر 

گرفته است.
فک آدمی��زاد برای ۳2 ع��دد دندان، کوچک اس��ت. به 
همین خاطر این دندان ها معموال به صورت فشرده کنار 
هم چسبیده اند. افزون بر این، زمانی که دندان های عقل 
نیز جا را برای دیگر دندان ها تنگ می کنند، انسان به یاد 
مسیر تکاملی اش می افتد. دندان های عقل نمایانگر این 
هستند که اجداد انسان حتی زمانی بیشتر از ۳2 دندان 

داشتند.
عدد ۳2 اما در دهان شامپانزه ها هیچ گونه مشکلی ایجاد 
نمی کرده اس��ت. آنها همواره دارای دندان هایی صاف و 
زیبا بودند. اما چرا این مساله برای انسان به یک مشکل 

تبدیل شد؟
دلیل این امر رش��د مغز انس��ان است. در س��یر تکامل 
حیوان به انس��ان، مغز او هم��واره بزرگتر ش��ده و این 

رش��د ب��ر برنام��ه ی رش��د و تکام��ل اس��تخوان های 
جمجمه و ف��ک تاثی��ر گذاش��ته اس��ت. ای��ن نتیجه 
 پژوه��ش محققان��ی از دانش��گاه زوریخ در س��وئیس

 است.
حال ممکن است که این سوال پیش بیاید که رشد مغز 
چه رابطه ای با دندان دارد؟ اما نکته مهم اینجاس��ت که 
رشد مغز در میان انسان های اولیه منجر به تفکر درباره 
استفاده از ابزارهای گوناگون به جای دندان شده است. 
برای مثال آنها به این نتیجه رس��یدند که با شاخه های 
درخت یا سنگ هم می توان پوس��ت مواد غذایی را جدا 
کنند و دیگر نیازی به دندان های آس��یاب نیست. بدین 
وس��یله تکمیل یافتن اب��زار باعث کوچک ش��دن فک 

انسان شد.
  ایجاد فضا در دهان با روش ارتودنسی

مغز انسان در سیر تکاملی خود بیشتر و بیشتر رشد کرد، 
و همراه آن توقع��ات و انتظارات زندگ��ی نیز پیچیده تر 
ش��دند. بدین ترتیب جمجمه صورت ب��رای فکر کردن 
بیش��تر در ناحیه گیجگاه به طرف جلو کش��یده ش��د و 

دهان میمون وار به بینی سرباال و یک چانه ظریف تبدیل 
گردید.

به این معنا که فضا در فک انس��ان کم شد، اما عدد ۳2 
باقی ماند. 

به همین خاطر انس��ان ها امروزه با ش��یوه های مختلف 
ارتودنس��ی کوش��ش می کنند که فضای بیشتری برای 
دندان های خود در دهان ایجاد کنند. در این میان، تنها 
امری که مایه تسلی انسان است، این است که کج بودن 
دندان هایش نش��ات گرفته از هوش تکامل یافته ی نوع 

بشر است.

خانه سبز شناور

چرا دندان ها کج رشد می کنند؟

هدفون های عجیب

سیگار4000  ماده شیمایی خطرناک داردصدای شادی بدن خود را بشنوید!

بارهنگ گیاهی است چند س��اله، علفی و تا ارتفاع 
70 سانتی  متر رشد می کند. ساقه این گیاه بیشتر 
ایستاده و گاهی به طرف زمین متمایل شده است، 

همچنین فاقد شیار بوده و به تعداد فراوان است.
برگ  های بارهنگ بیضی شکل و دارای دمبرگ  های 
بلندی هستند که از این گیاه خارج می  شوند. این 

برگ  ها ۳ تا 9 رگبرگ مشخص و برجسته دارند.
گل  های��ش کوچک و به ص��ورت اجتماع س��نبله 
اس��توانه  ای، در انتهای س��اقه  قرار گرفته  اند و به 
رنگ سبز متمایل به قهوه  ای هستند. قسمت مورد 
استفاده گیاه، برگ و دانه  آن اس��ت و دانه  های آن 
کوچک، تخم  مرغی و به رنگ قهوه  ای تیره هستند. 
زمان جمع  آوری این دانه  ها، از اواس��ط بهار به بعد 

است. گیاه تقریبا در تمام نقاط ایران رویش دارد.
تاریخچه

بارهن��گ از دیر باز در دس��ترس بش��ر ب��وده و در 
کشاورزی مصرف می  شده است. رویش گونه  های 
خاصی از بارهنگ، همراه با سکنی گزیدن انسان در 
مناطق مختلف )به ویژه در مس��تعمرات اروپایی( 

افزایش یافته است.
سرخپوش��ان آمری��کای ش��مالی و مائ��وری  های 
 نیوزلن��د، بارهن��گ را رد پ��ای م��رد انگلیس��ی 
» English Mans Foot « می  نامند؛ زیرا رویش 
آن از نواحی مربوط به مس��تعمره  های انگلیس��ی 

آغاز شد.
دانه بارهنگ در تفاله مالت )که قبال به عنوان کود 
مصرف می  شد( و پشم صادر شده به انگلیس دیده 
ش��ده و کاربرد آن در خوراک طیور متداول است. 
مخلوطی از دانه آس��یاب ش��ده بارهنگ و روغن را 
به طور موضعی برای رفع التهاب ب��ه کار می  برند. 
همچنین مخلوط جوش��انده آن را با عس��ل برای 
درمان گلو درد مص��رف می  کنند. کارب��رد دانه و 
کلوئید تصفیه شده بارهنگ در محصوالت مسهل 
تجاری و عرضه شده به صورت فله  ای متداول است.

 ترکیبات مهم
این ترکیبات عبارت هستند از: ایریدوئید گلوکزید از 
جمله آکوبین)رینانتین(. موسیالژ به میزان حدود 
6/5 درصد که حاوی دست کم چهار پلی ساکارید 

می  باشد.
تانن  ها، کومارین از جمله آسکولتین، فالونوئید از 
جمله آپی ژنین، اسید سیلی سیک به میزان دست 

کم یک درصد و امالح روی و پتاسیم.
دم کرده بارهنگ

 برگ بارهنگ در درمان تورم نزله  های قسمت های 
فوقانی تنفس��ی )به علت دارا بودن تانن و موسیالژ 
گیاه( موثر است. تمام اشکال خیسانده عصاره مایع، 
شربت، آب برگ تازه و پاستیل  های تهیه شده از آن، 

مصرف می  شود.
عص��اره آب��ی در حالت س��رد و عصاره مای��ع آن و 
همچنین آب برگ بارهنگ، اث��رات توقف باکتری 
 ها و باکتری کشی را دارا است؛ در حالی که دم کرده 
و جوشانده برگ، فاقد اثر است؛ چرا که در اثر گرما 
د- گلوکزیداز آن شکسته شده و از عمل فعال شدن 

اجسام بعدی، جلوگیری می  کند.
دانه بارهنگ در درمان یبوس��ت )اثر اصلی( کاربرد 
دارد و به عنوان داروی ضد التهاب دستگاه گوارش 

مصرف می  شود.
طریقه و میزان مصرف  

بر روی 2 تا 4 گرم برگ خرد یا پودر شده، یک لیوان 
آب سرد ریخته و تا حد جوشیدن، حرارت دهید و 
بعد از آن حرارت را خاموش کنید. سپس 10 دقیقه 

صبر کرده و محصول را صاف و میل کنید.
فرآورده های گیاهی  برگ بارهنگ، بیشتر به صورت 
تی بگ حدود یک گرمی عرضه می  شود و داروهای 
گیاهی تهیه شده از برگ، به صورت قطره یا شربت، 
به عنوان ضد سرفه و خلط  آور در بازارهای جهان، 

در دسترس هستند.
 دانه بارهنگ

منابع مختلف، مصرف روزانه بین 5 تا 15 گرم دانه  
را توصیه کرده   اند. دانه  ها را داخل نصف استکان آب 

ریخته، مخلوط کرده و میل نمایید.
 مهم  ترین اثرات گزارش شده بارهنگ:

 ضد آلزایم��ر، ضد آرتری��ت، ضد تصلب ش��رائین، 
ضد باکتری، ضد سرطان، ضد کرم، ضد شکنندگی 
عروق، ضد الته��اب، ضد اکس��یدان، ضد تب، ضد 
روماتیس��م، ضد قارچ کاندیدا، ضد عفونی کننده، 
ضد تومور، ضد سرفه، ضد زخم  های داخلی، قابض، 
بازکنن��ده برونش  ها، ملین، مس��هل، معرق، هضم 
کننده غذا، ادرار آور، خلط  آور، محافظ کبد، محرک 
ایمنی بدن، ش��یرافزا، کاهش دهنده چربی، مقوی 
رحم، ترشح  کننده اس��یداوریک در ادرار و درمان 

کننده زخم.
 نکات ضروری

 در هنگام مصرف بارهنگ، بای��د مایعات به مقدار 
زیاد نوشید تا موسیالژ روی سطح دانه  ها، به خوبی 
بتوانند آب جذب کنند و متورم ش��وند و از متراکم 

شدن در معده و روده جلوگیری شود.
 مص��رف بارهنگ در زم��ان حاملگی و ش��یردهی 
توصیه نمی  ش��ود؛ چون روغن دانه که ش��باهتی 
به روغن خ��ردل دارد، باعث تحریک رحم ش��ده و 
با حالت مس��هلی که ایجاد می  کند، ممکن اس��ت 

مشکل ساز شود.

دلفین ها و وال ها پس��تاندار هس��تند و 
بسیاری خصوصیات شبیه به انسان ها 
دارند.آنها خون گرم اند و این خصیصه 
آنان هم شبیه انسان هاست. اما یکی از 
تفاوت هایی که این حیوانات با انسان ها 

دارند، محیط زندگی آنهاست.
وال ها و دلفین ه��ا، دارای ویژگی هایی 
هستند که این امکان را به آنها می دهد 
که بتوانند بیش از نیم س��اعت را بدون 

گرفتن اکسیژن  زیر آب بمانند.
 روی ک��ره خاک��ی انس��ان ها و دیگ��ر 
حیوان��ات به ط��ور غی��ر ارادی تنفس 
می کنند، ای��ن به آن معناس��ت که ما 
حتی اگر نخواهیم نفس بکشیم بدن ما 
اکسیژن می طلبد و ما را مجبور به نفس 

کش��یدن می کند.اما در مورد دلفین ها و وال ها قضیه 
فرق می کنند. آنها به طور ارادی نفس می کشند به این 
معنا که هر گاه اراده کنند که زیر آب باشند می توانند 
دقایق طوالنی را تا زمانی ک��ه روی آب می آیند نفس 

نکشند.
 حال چه طور ممکن است حیوانی که حرکاتش کاماًل 

ارادی و هوشیار است بتواند بخوابد؟
کاماًل واضح اس��ت که اگر ما در حالت هوشیاری به سر 
ببریم، نمی توانیم به خواب برویم و از آنجا که ساختار 
مغز پستانداران به شکلی است که تا زمانی که هوشیار 
باشند بیدار هستند، پس دلفین ها که باید در هوشیاری 
تصمیم بگیرند که چه وقت نفس بکش��ند چه هنگام 

می خوابند؟
تحقیقات ثابت کرده اس��ت ک��ه برای 
رفع این مش��کل دلفین ها هنگام خواب 
نیمی از مغزشان را فعال نگه می دارند.

به این صورت آنها هم اس��تراحت الزم 
را دارن��د و هم ت��ا ح��دودی در حالت 
نیمه هوشیار می باش��ند. گفته می شود 
که این حیوان��ات حدود 8 س��اعت در 
روز را در ای��ن حال��ت به س��ر می برند. 
 م��ا انس��ان ها احتم��اال هرگ��ز درک 
نمی کنیم ک��ه این نوع خ��واب چگونه 
است، اما آن را می توان به حالت ابتدای 
فرو رفتن به خ��واب یعن��ی حالتی که 
نیمه بیهوش هستیم و صداهای گنگی 

می شنویم تشبیه کرد.
 حال این س��ؤال پی��ش می آید ک��ه دلفین ه��ا کجا 

می خوابند؟
بهتری��ن جا برای آنان نزدیک س��طح اقیانوس اس��ت 
که بتوانن��د در موقع مقتض��ی روی آب بیایند و نفس 
بکشند. اگر دلفینی را دیدید که نزدیک سطح آب بود 
و تکان های کمی داشت بدانید که به خواب رفته است.

 چه طور دلفین ها و وال ها می خوابند؟
رییس جوان قبیله

م��ردان قبیله س��رخ پوس��ت از 
رییس جدید می پرسند:

 »آیا زمستان س��ختی در پیش 
است؟«

 ریی��س ج��وان قبیله ک��ه هیچ 
تجربه ای در این زمینه نداش��ت، 
جواب می دهد »ب��رای احتیاط 

برید هیزم تهیه کنید«
 بعد میره به سازمان هواشناسی کشور زنگ میزنه: »آقا امسال 

زمستون سردی در پیشه؟«
پاسخ: »این طور به نظر میاد«...

 پس رییس به مردان قبیله دس��تور می ده که بیش��تر هیزم 
جمع کنند.

 و برای اینکه مطمئن بشه یه بار دیگه به سازمان هواشناسی 
زنگ می زنه:

 »شما نظر قبلیتون رو تایید می کنید؟« پاسخ: »صد در صد«
 رییس به همه افراد قبیله دستور می ده که تمام توانشون رو 

برای جمع آوری هیزم بیشتر صرف کنند.
 بعد دوباره به س��ازمان هواشناس��ی زنگ میزنه: »آقا ش��ما 

مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیشه؟«
 پاس��خ: بگذار این طوری بگم؛ سردترین زمس��تان در تاریخ 

معاصر!!!
 رییس: »از کجا می دونید؟«

 پاسخ: »چون سرخ پوست ها دیوانه وار دارن هیزم جمع می 
کنن!!

 خیلی وقت ها ما خودمان مسبب وقایع اطراف مان هستیم. 

تو هم قاصد هنگام شده اي؟
هنگام��ي ک��ه ی��ک نفر 
ساده لوح از روي بي فکري 
کار عب��ث و بي مطالعه اي 
انج��ام داده باش��د ب��ه او 
مي گوین��د تو ه��م قاصد 

هنگام شده اي؟
  ، ي ز و ر : ین��د مي گو

روزگاري، کدخ��داي ده 
هنگام ب��ه جارچي گفت: 
»صدا کن و به فالني بگو، فردا باید به اهرم بروی« فردا صبح، 
قاصد بي اینکه خانه کدخدا برود یا بداند که کدخدا چه کاري 
دارد راه مي افتد و غروب همان روز مي رسد به خانه کدخداي 
اهرم و مي گوید: »کدخداي هنگام مرا فرستاده! ولي نمي دانم 
چه کار داش��ته!« کدخدا هم که مي بیند قاص��د آدم نادان و 
احمقي است، مي گوید: »سنگ دو من و نیم از من خواسته!«

 قاصد بیچاره فرداي آن روز س��نگ دو من و نیم را برمي دارد 
و مي برد به هنگام، کدخداي هنگام هم ب��راي اینکه قاصد را 
بیشتر اذیت بکند مي گوید: »نه! من مي خواستم تو سنگ یک 
من و یک چارک را به اهرم ببري، و یک س��نگ یک من و یک 
چارک دیگري از آنجا بیاري« خالص��ه، قاصد، نامه کدخدا را 
که پیغام اصلي بوده با سنگ دو من و نیم و سنگ یک من و یک 

چارک برمي دارد و راهي اهرم مي شود.

شناسایی ژن مرتبط با خطر
سکته مغزی درجوانان

دانشمندان اسپانیایی رابطه 
ژن PHACTR1، با خطر 
پارگ��ی عروق گ��ردن را که 
یک��ی از اصلی تری��ن دالیل 
سکته مغزی در جوانان است، 

شناسایی کردند.
ازخبرگ��زاری  نق��ل  ب��ه 
اف��ه، دانش��مندان ب��رای 
ای��ن مطالع��ه ک��ه درمجله 
علم��ی »نیچ��ر ژنتیکس« 
منتش��ر ش��ده، یک آزمایش کامل ازژنوم یک ه��زار و 400 
بیمار که دچ��ار پارگی عروق گردن ش��ده بودن��د و14 هزار 
 نفردیگ��ر که ب��رای کنت��رل انتخ��اب ش��ده بودن��د، انجام

 دادند .
دانشمندان دراین رابطه کشف کردند که افراد حامل یک نوع 
ژن PHACTR1 ، احتمال بیشتری برای دچار شدن به این 
بیماری که یک��ی از عمده ترین دالیل س��کته مغزی درافراد 

جوان است، دارند 
.محقق��ان پیش��تر این ن��وع ژن را با اف��رادی که بیش��ترین 
خطرمبتال به میگرن را داش��تند ، ارتب��اط داده بودند.دراین 
رابطه، این محققان می دانس��تند که میگ��رن یکی ازعوامل 
خطر برای دچار ش��دن بیمار به پارگی عروق گردن است اما 
 تابه حال هیچ ارتباط بیولوژیکی بین ای��ن دو بیماری وجود

 نداشت .
پارگی عروق گردن به دلیل پاره ش��دن یکی ازش��ریان های 
تامین خ��ون به مغز اس��ت.این پارگ��ی کوچک، م��ی تواند 
موج��ب فش��ردگی اعص��اب مج��اور وایجاد خ��ون لختگی 
 درعروق وانس��داد جری��ان خ��ون ودرنتیجه س��کته مغزی

 شود .
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