
فناور ی اطالعات پزشک فساد  اد اری است 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

افزایش 5/3 درصدی درگیری  بین اصفهانی ها 

 به طور کلی الگوی روابط سالم و صحیح در جامعه 
و از جمله اصفهان کم رنگ شده است
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 ديرپاترين ستاره تاريخ سينماي ايران هنوز هم جذاب و خبرساز است. ناصر 
ملک مطيعي با 3 دهه حضور در س��طح اول س��ينما و به عنوان اولين جوان 
اول تاريخ اين سينما پس از 3 دهه دوره اي از بازيگري جلوي دوربين »نقش 
نگار« رفت. فيلمي که هنوز اکران عمومي نشده است. ملک مطيعي به تازگي 

به عيادت اکبر عبدي بازيگر توانمند سينماي...

 ملک مطیعي: هیچ جا نوشته نشد
 که ممنوع الکارم

 تالش برای کمک به درمان
3 ناباروری در بودجه 94

عابدینی :جنایت های زیادی
6 مرتکب شده ام! 2

دستگیری سرکردگان گروهک های 
تروریستی در مرز ایران

بزرگترین »عود« 
جهان در ایران 
ساخته شد

 اصفهان رتبه دوم جذب
 منابع کشوری را دارد 

یک کاخ تاریخی ورودی 
ایستگاه متروی اصفهان می شود

 آمار طالق در روستاهای
 ایران صعودی شد 

 احتمال قطع یارانه
 افراد فاقد کارت ملی

 شکارچی های مهاجر 
آمدند
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کاشت مو با سلول های 
بنیادی دروغ است

  عضو انجمن متخصصين پوست ايران در خصوص
  س��وء اس��تفاده برخی اف��راد س��ودجو از دانش

 سلول های بنيادی در تخصص پوست و مو هشدار 
داد.دکتر محم��د علی نيلفروش زاده در حاش��يه 
برگ��زاری چهاردهمي��ن کنگره س��االنه انجمن 
متخصصين پوست ايران، با بيان اينکه توليد سلول 

های بنيادی نيازمند شرايط بسيار ويژه ...0

3

یقه گیری که رنگ خون 
می گیرد

نام گذاری مرکز همایش های بین المللی به نام استاد اکبر پرورش
شهردار اصفهان با گراميداشت ياد و خاطره استاد سيد علی اکبر پرورش گفت: شايسته و به جاست به منظور گراميداشت خدمات ارزشمند و به مناسبت 
اولين سالگرد عروج ملکوتی ياور صديق انقالب ، بزرگترين مرکز همايش های بين المللی کشور در اصفهان به نام اين استاد بزرگوار نام گذاری گردد.

دکتر سيد مرتضی سقاييان نژاد با بيان اينکه استاد پرورش ش��خصيتی بصير ،اسالم  شناس و پايبند به اخالق اسالمی و مقيد به رعايت شرع و مطيع 
واليت و رهبری بود تاکيد کرد:از آنجا که اين چهره ماندگار، سند معتبر واليتمداری و بصيرت مردم انقالبی اصفهان است و خدمات ارزشمند ايشان 

به نظام مقدس ...

س ایمنا [
]عک

روزانه به طور ميانگي��ن 1680پرونده نزاع 
و درگيری به مراکز پزش��کی قانونی ارجاع 
می ش��ود و طی دو ماه نخست امسال 104 
ه��زار و 200 پرون��ده مربوط ب��ه صدمات 
ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی ارجاع 
شده که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 
افزايش يافته اس��ت.بر اس��اس اين آمار از 
کل مراجعين نزاع 72 هزار و 515 نفر مرد 
و 31 ه��زار و 685 نفر زن بودن��د و در اين 
مدت اس��تان های تهران، خراسان رضوی 
و اصفهان بيش��ترين مراجع��ه کننده را در 
خصوص نزاع داش��تند، اين آمار در  حالی 
اعالم شده که اغلب قربانيان نزاع به پزشکی 
قانونی مراجعه نمی کنن��د.  در واقع اغلب 

نزاع ها به اين دليل رخ می دهد که يک نفر 
احساس می کند ش��خص ديگر حقوق وی 
را  زيرپا گذاشته اس��ت و ديگری به اين امر 
اعتراض می کند اما اي��ن نکته نيز ضروری 
است که فرهنگ غنی اس��المی ايرانی در 
زمينه عذرخواهی و کوتاه آم��دن در بر ابر 
ديگران در کش��ور بسيار ضعيف شده است 
چراکه اگر يک��ی از طرفين در برابر ديگری 
کمی کوتاه بيايد شايد بسياری از دعواها و 
گاه قتل های ناش��ی از نزاع که اغلب نيز به 
داليلی پوپچ و واهی است ختم به خير  شود 

و رخ ندهد.
در اين مي��ان بنا به گفته جامعه شناس��ان 

آموزش های خانواده و نهادينه سازی ...
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»آگهی فراخوان « نوبت  دوم
 با اطمینان بسازید    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

93/10/5خرید شیر استریلیزه 200 سی سی با بسته بندی تتراپک9305034R1مناقصه 1 
 93/10/15 
تا ساعت14

93/10/1393/10/24خرید یک عدد تراورس 180 تنی9303903مناقصه 2



يادداشت

 نخستین سالگرد ارتحال
 استاد پرورش برگزار شد 

نخستین مراسم سالگرد ارتحال اس��تاد پرورش پنج شنبه با 
حضور اقشار مختلف مردم، مسووالن و دوستداران ایشان در 

محل گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
 اس��تاد پرورش از پیشگامان انقاب اس��امی در اصفهان در 
طول عمر پربرکت خود با تاش فراوان ثمرات بس��یار مهم و 

قابل توجهی برای مردم اصفهان و انقاب به یادگار گذاشت.
وی در س��ال 1321 در زرین ش��هر اصفه��ان متولد ش��د و 
تحصیات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساند 
سپس در دانش��گاه اصفهان مدرک لیسانس خود را در رشته 
ادبیات اخذ و مدرک فوق لیسانس خود را نیز در دانش سرای 

عالی تهران در رشته کارآموزی دبیری دریافت کرد.
مرحوم استاد پرورش وزیر آموزش و پرورش در دولت  شهید 
رجایی، دول��ت موقت مرحوم آیت اهلل مه��دوی کنی و دولت 

حضرت آیت اهلل خامنه ای بوده  است.
اس��تاد مرحوم علی اکبر پ��رورش پس از چند س��ال تحمل 
رنج بیماری س��رانجام در روز جمعه 6 دی  ماه سال 1392 در 

بیمارستان شهید صدوقی اصفهان به دیار باقی شتافت.

 دست يابی به توافق هسته ای 
با ايران از آرزوهای جان کری

شبکه ای بی سی نیوز در گزارشی با پرداختن به اهداف سیاست 
خارجی آمریکا در سال آینده میادی نوشت: دستیابی به توافق 
هسته ای با ایران از آرزوهای سال نو جان کری است.شبکه خبری 
ای بی سی نیوز در گزارش خود نوشت: دستیابی به توافق هسته ای 
با ایران در لیست آرزوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در 
سال 2015 قرار دارد.این ش��بکه خبری در ادامه گزارش خود با 
اش��اره به روی کار آمدن حس��ن روحانی، رییس جمهور میانه رو 
ایران در سال 2013 نوش��ت که وزیر امور خارجه آمریکا در این 
زمینه خوش بین به نظر می رسد.ای بی سی نیوز همچنین برقراری 
صلح در خاور میانه را از دیگر آرزوهای جان کری در س��ال جدید 

میادی دانست.

 سیدحسن نصراهلل: بشار اسد
خط قرمز ماست

دبیرکل ح��زب اهلل لبن��ان در دیدار قبل��ی خود ب��ا »میخائیل 
بوگدانوف« فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه در امور خاورمیانه 
 تاکید کرده اس��ت بشار اس��د رییس جمهور س��وریه خط قرمز

 حزب اهلل است.س��ید حس��ن نصراهلل در دیدار خود با میخائیل 
بوگدانوف تاکید کرد هر نوع راه حلی در سوریه نباید شامل تغییر 
رییس جمهور این کشور باشد. نصراهلل در دیدار بوگدانوف افزود: 
 ما در حال نبرد علیه تروریس��م و برای دفاع از سوریه، حکومت و

 گزینه های راهبردی آن هستیم، اما به همان اندازه در نبرد بر سر 
ریاست جمهوری سوریه از بشار اسد حمایت می کنیم.

مديرکل بنیاد مسکن استان  خبر داد :

 ساماندهی روستاهای در معرض 
تخريب چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل بنیاد مس��کن چهارمحال و بختیاری از اولویت قرار 
گرفتن جابه جایی روس��تاهای در معرض تخریب در اس��تان 

خبر داد.
رضا کش��اورز از جابه جایی روس��تا های در مع��رض تخریب 
خبر داد و اظهار داش��ت: 3 روس��تای در مع��رض تخریب تا 
پایان امس��ال جابه ج��ا می ش��وند و 46 روس��تای باقیمانده 
 نی��ز ب��ه تدری��ج مس��کن  آنه��ا آم��اده و جابه جای��ی انجام 

می شود.
وی از تحوی��ل 3 ه��زار واحد مس��کن مهر برای اف��رادی که 
 مس��کن آنها آس��یب و یا خس��ارت دیده ت��ا پایان امس��ال

 خبر داد.
مدیرکل بنیاد مس��کن چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان 
کرد: 740 میلیارد ریال اعتبار و 75 میلیارد ریال تس��هیات 
باعوض ب��رای متقاضیان احداث مس��کن اختص��اص داده 
 ش��ده که ای��ن اف��راد در اولوی��ت کاری بنیاد مس��کن قرار

 دارد.
مس��عود رضوانی از احداث 36 هزار و 877 واحد مسکن مهر 
توسط بانک مس��کن خبر داد و گفت: 8088 واحد مسکن از 
این تعداد در ش��هر های زیر 25 هزار نفر جمعیت در اس��تان 

ساخته شده است.
وی از مجموع واحدهای احداث ش��ده در ش��هر های زیر25 
 ه��زار نفر جمعی��ت از ف��روش اقس��اطی 7540 واح��د آنها 
خب��ر داد.مدیرش��عب بان��ک مس��کن چهارمح��ال و 
بختی��اری ادام��ه داد: ای��ن اس��تان رتب��ه نخس��ت در 
 س��اخت مس��کن مهر در کش��ور را به خود اختص��اص داده

 است.

 دفاتر ICT در روستاهای
 استان ايجاد می شود

سرپرس��ت ثبت احوال چهارمح��ال و بختیاری ب��رای ارایه 
خدمات بهینه به مردم روستاها از ایجاد دفاتر ICT روستایی 
 و واگ��ذاری خدم��ات ثبت احوال ب��ه دفاتر پیش��خوان خبر

 داد.
محمدعلی رفیع پور در نشست با اس��تاندار با اشاره به وجود 
دفاتر ICT در 2 روس��تای اس��تان اظهارداش��ت: واگذاری 
خدمات ب��ه دفاتر ICT روس��تایی و دفاتر پیش��خوان برای 
سهولت در ارایه و دریافت خدمات به مردم از اقدامات در دست 

اجرای این اداره است.
وی توس��عه ش��بکه فیب��ر ن��وری در مجموع��ه ثب��ت 
اح��وال در شهرس��تان ها را نیازمن��د اعتبار باالیی دانس��ت 
و خواس��تار تأمی��ن اعتب��ار ب��رای تأمی��ن و تقوی��ت 
 زیرس��اخت ها ب��رای خدمت رس��انی مطل��وب ب��ه م��ردم 

شد.

حجت االسام س��یدمحمود علوی از دس��تگیری 3 نفر از 
سرکردگان گروهک های تروریستی در مرز ایران خبر داد.

حجت االسام س��یدمحمود علوی وزیر اطاعات به عنوان 
نماینده تام االختیار رییس جمهور اظهار داش��ت: سه نفر 

از سرکردگان گروهک های تروریستی در مرز ایران توسط 
هنگ مرزی دستگیر شدند. این سه نفر قصد انجام عملیات 
انتحاری در ایام پایانی ماه صفر در هیات های مذهبی تهران 

را داشتند.

علوی افزود: وحدت ملی ایران، قدرت های بزرگ جهان را 
در برابر عظمت ایران اسامی وادار به اعتراف کرده است و 
مردم ایران اسامی باید بدانند که وحدت عامل پیشرفت و 

آبادانی هر جامعه ای است.
علوی همچنین به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و یادآور شد: 
با نگاهی به قیمت ها در اردیبهشت 92 نسبت به اردیبهشت 
91 متوجه تاش دولت در کاهش روند قیمت ها می شویم.

علوی افزود: امروز دولت به دنب��ال ایجاد امنیت برای همه 
مردم است و خطرات سر راه مردم را از بین می برد و این کار 
با همت و بیداری سربازان گمنام امام زمان )عج(و همکاری 

سایر دستگاه های نظامی، انتظامی و دستگاه قضا است.
علوی با اشاره به اینکه چرخ اقتصاد کشور باید به دست مردم 
به حرکت درآید، تصریح کرد: مردم خود کارآفرین هستند و 

دولت فقط به کارها سروسامان می دهد.
علوی گفت: جریان های سیاسی کشور می توانند با رعایت 
چهار ش��رط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار ش��رط 
شامل قبول داشتن اس��ام، فعالیت کردن در چهارچوب 
نظام، قبول داش��تن اصل والیت فقیه و قبول رهبر معظم 

انقاب در جایگاه ولی فقیه است.
وزیر اطاعات افزود: دولت یازده��م آغوش خود را به روی 
همه گروه ها و طیف ها گس��ترده اس��ت و کشور پیشرفت 

نمی کند مگر با اتحاد همه گروه ها.

رییس مجلس ش��ورای اس��امی گفت:تجربه پیدایش 
شیوع تروریس��م در افغانس��تان نش��ان می دهد که هر 
زمان آمریکا به هر کشوری وارد شود، در آنجا گروه های 
تروریستی ایجاد می شود.دکتر علی الریجانی که در ادامه 
سفر منطقه ای خود به برخی کشورهای منطقه، در عراق 
به سر می برد، در دیدار با اس��امه النجیفی معاون رییس 
جمهور عراق ب��ا بیان اینکه امی��دوارم تمامی گروه های 
سیاسی عراق با هم متحد شوند، گفت: تروریسم موضوع 
مهمی است و همه باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

رییس مجلس شورای اسامی ادامه داد: متاسفانه برخی 
کشورها تروریسم را در منطقه گسترش داده و سال ها به 
آنها س��اح دادند، از طرف دیگر قطعاً حامیان گروه های 
تروریس��تی در حمایت از ای��ن گروه ها اش��تباه بزرگی 
کردن��د، حال فرض کنید که برخی کش��ورها س��اختار 
سوریه را قبول نداشته باش��ند، این دلیل مناسبی برای 

لشکرکشی و حمایت از تروریسم نیست.
وی افزود: تجربه پیدایش شیوع تروریسم در افغانستان 
نش��ان می دهد که هر زمان آمریکا به هر کش��وری وارد 

شود، در آنجا گروه های تروریستی ایجاد می شود.
 دکتر الریجانی با بی��ان اینکه ایران، ائت��اف آمریکایی 
ضد داعش را باور ن��دارد، تصریح کرد: تروریس��م میان 
مس��لمانان اختاف انداخته و این کش��مکش ها انرژی 
کش��ورهای منطقه را ه��در می دهد ک��ه در نهایت این 
موضوع به نفع آمریکا و رژیم صهیونیس��تی است؛ حال 
این س��وال پیش می آید که آمریکا با چ��ه انگیزه ای این 

ائتاف را تشکیل داده است؟
رییس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه 
م��ردم منطقه و کش��ورهای درگیر با بحران تروریس��م 
می توانند با این پدیده شوم مبارزه کنند، گفت: مبارزه با 

داعش نیرو و آموزش خاص می خواهد.

براساس این گزارش، اس��امه النجیفی در این دیداره  به 
وضعیت بح��ران افراطی گری در منطقه ب��ه ویژه عراق 
اشاره کرد و گفت: قطعاً ما برای مبارزه با داعش به کمک 
ایران نیاز داریم  و حیدر العبادی عراق نیز به دنبال تفاهم 

سیاسی در عراق است.

وزير اطالعات خبر داد

ريیس مجلس شورای اسالمی
آمريکا به هر کشوری وارد شد گروه های تروريستی شکل گرفتند

دستگیری سرکردگان گروهک های تروریستی در مرز ایران
النشره مطرح کرد:

 قدرت نمايی ايران و روسیه 
در منطقه

بررس��ی بودجه نظام��ی آمریکا در س��ال 2015 در 
مقایس��ه با ایران و روس��یه، از ادامه روند نزولی نفوذ 
آمری��کا در تحوالت منطق��ه ای و بی��ن المللی طی 
س��ال آتی خبر می دهد.به نق��ل از النش��ره، باراک 
اوباما رییس جمهور آمریکا اخیرا بودجه نظامی این 
کش��ور  را به ارزش 578 میلیارد دالر به امضا رساند 
که از ای��ن بودجه 64 میلی��ارد دالر ب��رای عملیات 
نظامی آمریکا در عراق، س��وریه، افغانس��تان و دیگر 
مناطق در نظر گرفته ش��ده است.تحلیلگران نظامی 
غربی معتقدن��د بودجه نظامی در نظر گرفته ش��ده 
برای عملیات ه��ای خارج��ی در مقایس��ه با حجم 
عملیات ه��ای ارتش آمریکا در کش��ورهای مختلف 
جه��ان مح��دود اس��ت و ب��رای عملیات گس��ترده 
ارتش آمریکا در خ��ارج از مرزها کافی نیس��ت.  این 
مس��ئله نش��ان می دهد که دولت آمریکا در س��ال 
آین��ده طرحی ب��رای دخال��ت نظامی مس��تقیم در 
مناطق ن��اآرام جهان به وی��ژه خاورمیان��ه نخواهد 
داش��ت و این بودجه بیش��تر صرف ادام��ه حمات 
 هوایی علیه داع��ش و دیگر گروههای تروریس��تی، 
کمک های نظامی و آموزش��ی به مخالفان س��وری، 
کمک به نیروهای ارتش و کردهای عراق و پشتیبانی 
از نیروهای آمریکایی باقی مانده در افغانستان خواهد 
شد.بر این اس��اس، سیاس��ت نظامی آمریکا در سال 
2015 مشابه سال 2014 خواهد بود و با روند کندی 
ادامه پیدا می کند. در این سیاست دخالت نظامی در 
ناآرامی ها و بحران های منطقه ای به صورت محدود 
و برای حفظ مصالح اساسی در نظر گرفته شده است.

در مقابل با وجود کاه��ش بودجه نظامی آمریکا، این 
کشور بیشترین بودجه نظامی را در سطح جهان دارد. 
البته  مقایس��ه بودجه نظامی آمریکا با بودجه نظامی 
روسیه در سال 2015 حاکی از نگاه متفاوت روسیه 

به تحوالت جهان در این سال دارد. 
بر این اس��اس بودجه نظامی روس��یه با وجود وضع 
اقتصادی نامناس��ب این کش��ور در س��ال 2015 با 
افزایش 33 درصدی در مقایس��ه با س��ال 2014 به 
83 میلیارد دالر رسیده اس��ت. تحلیلگران معتقدند 
افزایش بودجه نظامی روس��یه این پی��ام را دارد که 
مسکو در قبال بحران اوکراین عقب نشینی نخواهد 
داش��ت و تصمیم خود را ب��رای ادامه رون��د کنونی 

سیاست خود اتخاذ کرده است.

اخبار کوتاه

2
کمک مالی روسیه به کودکان افغان در ایران

دولت فدراسیون روسیه دو میلیون و 600 هزار دالر کمک انسان دوستانه به سازمان 
یونیس��ف برای اجرای برنامه حمایت ها و خدمات اجتماعی برای کودکان افغان در 

جمهوری اسامی ایران اهدا کرد.
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معاون بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی 
استان چهارمحال و بختیاری از اجرایی 
شدن طرح »مانا« در این استان خبر داد. 
عبدالمجید فدایی در دیدار هیات رییسه 
دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال 
و بختیاری با اس��تاندار اظه��ار کرد: در 
یک سال گذش��ته طرح »مانا« با تاش 
مسووالن این دانشگاه در استان اجرایی 

شد.
وی گف��ت: ارتق��ای کیفی��ت و کمیت 
ارای��ه خدم��ات به ک��ودکان براس��اس 
اس��تراتژی های مراقبت ه��ای ادغ��ام 
یافت��ه ناخوش��ی های اطفال)مان��ا( و 
مراقبت ه��ای ادغام یافته کودک س��الم 
در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های 
بهداشت اس��تان چهارمحال و بختیاری 
اجرایی ش��ده اس��ت.فدایی تأکید کرد: 
هماهنگی و انجام اقدامات مورد نیاز در 
خصوص جم��ع آوری اطاعات و تکمیل 
پرسش نامه های مربوط به شاخص های 
عدالت در تغذیه)تعذیه انحصاری با شیر 
مادر و کم وزن��ی ک��ودکان(، در تمامی 
شهرس��تان های اس��تان چهارمح��ال و 
بختی��اری انج��ام و اطاع��ات الزم، در 
نرم افزار مربوطه در سایت اداره سامت 
ک��ودکان وارد و ثبت ش��ده اس��ت.این 
مس��وول افزود: در یک س��ال گذشته، 
پوشش صددرصدی برنامه مراقبت  های 
ادغام یافته سامت مادران، پیشگیری و 
کاهش مرگ قابل اجتناب م��ادر باردار 

با شناس��ایی پیگی��ری، ارج��اع و اعزام 
بارداری های پ��ر خطر ب��ه خصوص در 
مناطق دور دست و س��خت گذر استان 
چهارمحال و بختی��اری به طور جدی از 
سوی مسووالن دانش��گاه علوم پزشکی 

این استان دنبال شد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: اج��رای برنامه 
حمایتی تغذیه مادران باردار و شیرده با 
همکاری بنیاد علوی در شهرستان های 
اردل و کوهرن��گ و پوش��ش 213 مادر 
باردار و ش��یرده، تحوی��ل 4 هزار و 560 
سبد غذایی به این مادران در طول سال 
و انجام 19 هزار مورد غربالگری نوزادان 
از نظر بیماری پی.کا.یو و هیپوتیروئیدی 

م��ادرزادی از دیگر اقدامات مس��ووالن 
این دانش��گاه در یک س��ال گذش��ته به 
شمار می رود.فدایی اظهار داشت: انجام 
هماهنگی های الزم با آزمایشگاه رفرانس 
در اصفهان برای انجام آزمایشات اچ.پی.

ال.س��ی ویژه بیماران پی.کا.یو و موارد 
مشکوک شناسایی ش��ده در غربالگری 
و ارس��ال افزون بر 10 ه��زار نمونه ویژه 
این ن��وع آزمایش از اقدامات بهداش��تی 
در استان چهارمحال و بختیاری در یک 

سال گذشته محسوب می شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: افزای��ش درصد 
بهره مندی زوجی��ن هنگام ازدواج از 48 
درصد پایان س��ال 1392 به 95 درصد 
در نیم��ه نخس��ت س��ال جاری از دیگر 

برنامه های انجام ش��ده دانش��گاه علوم 
پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در 

یک سال گذشته است.
فدایی بیان داش��ت: انجام طرح آموزش 
و ارتقای س��امت در خص��وص بیماری 
تب مال��ت، خرید تجهی��زات الزم برای 
ارتقای کیفی و استانداردس��ازی مراکز 
درمان و پیش��گیری هاری در یک سال 
گذشته از سوی مسووالن دانشگاه علوم 
 پزشکی اس��تان چهارمحال و بختیاری

 انجام شد.
معاون بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی 
چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار کرد: 
راه ان��دازی سیس��تم ثب��ت نرم اف��زار 
آم��اری بیم��اران اچ.آی.وی مثب��ت و 
داوطلبان مش��اوره با رفتارهای پرخطر 
در مرکز مش��اوره از دیگر اقدامات مهم 
 مس��ووالن این دانش��گاه در یک س��ال 
گذشته است.وی گفت: امکان دسترسی 
ب��ه خدم��ات مش��اوره و آزمای��ش ب��ا 
بهره  گیری از تس��ت س��ریع اچ.آی.وی 
ب��ه ویژه ب��رای زن��ان در مع��رض خطر 
و پرخطر از لحاظ ریس��ک ابت��ا به این 
وی��روس، تجهیز تمامی بیمارس��تان ها 
به دس��تگاه غیرس��وز زباله های عفونی 
و اجرای ط��رح ارزیابی خط��ر در مراکز 
بهداش��تی و درمان��ی و خانه ه��ای 
بهداش��ت از دیگ��ر فعالیت ه��ای انجام 
 شده در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

هستند.

مدیر عامل بان��ک مهر ایران گفت: پروژه ب��رج تجاری دوقلوی 
 ش��هرکرد از ظرفیت مناسبی برای س��رمایه گذاری برخوردار

 است.
 اسماعیل هلل گانی در دیدار از پروژه برج تجاری دوقلوی شهرکرد 
که به منظور بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی این پروژه انجام 
شد در گفت و گو با شهردار ش��هرکرد استفاده از ابزارهای نوین 

تأمین مالی را با شرایط شهرداری مناسب ارزیابی کرد.
شهردار ش��هرکرد نیز در این نشس��ت گفت: عملیات اجرایی 
 برج دوقلوی شهرداری ش��هرکرد 15درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
ن��وراهلل غامی��ان دهک��ردی عمق حف��اری انجام ش��ده 
ب��رای ای��ن ط��رح را 26 مت��ر، می��زان خاکب��رداری 
پایدارس��ازی  و  132 هزارمترمکع��ب  را  ط��رح 
 س��ازه را هف��ت ه��زار و 500 مت��ر مکع��ب عن��وان

 کرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون س��ازه اسکلت فلزی این طرح 
عمرانی با وزن 11 هزار تن در حال آماده سازی برای نصب 

است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد 

برج تجاری دوقلوی شهرکرد ظرفیت مناسبی برای سرمايه گذاری دارد

طرح » مانا« در استان اجرايی می شود 

تصادفات جاده ای در  استان  
۱۶ درصد کاهش يافت

رییس پلی��س راه فرمان��ده انتظام��ی چهارمحال 
درص��دی   16 کاه��ش  از  بختی��اری  و 
 تصادف��ات ج��اده ای در 9 ماه��ه امس��ال خب��ر

 داد.
س��رهنگ حم��زه رفیعی اظهار داش��ت: امس��ال 
تصادف��ات جاده ای در اس��تان نس��بت به س��ال 
گذش��ته 16 درصد کاهش داش��ته که 67 درصد 
 تصادفات در روز و 32 درصد آنها در شب رخ داده 

است.
وی با بیان اینکه خواب آلودگی و سرعت غیرمجاز 
دلیل اصلی ح��وادث ج��اده ای بوده، اف��زود: 31 
درصد تصادفات به س��رعت غیرمج��از، 24 درصد 
واژگونی خودرو، 17 درصد مرب��وط به کامیون ها 
 و 4 درص��د ب��ه مینی بوس ه��ا اختصاص داش��ته

 است.
رییس پلی��س راه فرمان��ده انتظام��ی چهارمحال 
و بختیاری از توقی��ف 1000 دس��تگاه خودروی 
 متخلف با خاف��ی بیش از 10میلی��ون ریال خبر

 داد.

افتتاح 2۰۰۰ واحد مسکن مهر 
تا پايان امسال

سرپرست راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری 
از افتتاح 2000 واحد مس��کن مهر تا پایان امسال 

در استان خبر داد.
 قاسم قاسمی اظهار داش��ت: امسال 163 میلیارد 
تومان اعتبار به پروژه ه��ای عمرانی تخصیص داده 
شده که نسبت به س��ال گذش��ته 4 برابر افزایش 

داشته است.
وی اف��زود: از مجم��وع اعتب��ار تخصی��ص داده 
ش��ده نزدی��ک ب��ه 80 درص��د ای��ن بودج��ه به 
 پ��روژه ه��ای در دس��ت اج��را تخصی��ص داده

 شد.
سرپرست راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری 
افتتاح فرهنگسرای شهرکرد، افتتاح بیمارستان 32 
تخت خوابی چلگرد با 97 درصد پیشرفت فیزیکی 
و بیمارستان 220 تخت خوابی بروجن که تا پایان 
امسال برای بهره برداری به دانشگاه علوم پزشکی 
 تحویل داده می ش��ود از پروژه های در دست اجرا

 است.
قاسمی با اش��اره به شروع زمس��تان و کوهستانی 
ب��ودن بیش��تر راه ه��ای ارتباط��ی اس��تان از 
آماده ب��اش 38 اکی��پ راه��داری و 43 دس��تگاه 
 ب��رف روب در س��طح جاده ه��ای اس��تان خب��ر

 داد.
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افزايش ۲۵ درصدي پسماند خشك از اواخر بهمن ماه
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اعالم كرد: دراواخر 
بهمن ماه تا اوايل س��ال جديد به دليل افزايش خريد ش��هروندان پسماند 

خشك ۲۵ درصد افزايش مي يابد. 
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 عض��و انجم��ن متخصصي��ن پوس��ت اي��ران در خصوص
 سوء استفاده برخی افراد سودجو از دانش سلول های بنيادی 

در تخصص پوست و مو هشدار داد.
دكتر محم��د عل��ی نيلف��روش زاده در حاش��يه برگزاری 
چهاردهمي��ن كنگ��ره س��االنه انجم��ن متخصصي��ن 
پوس��ت ايران، با بي��ان اينکه توليد س��لول ه��ای بنيادی 
نيازمند ش��رايط بس��يار ويژه و در اختيارتع��داد محدودی 
از دانش��گاه ه��ای علوم پزش��کی اس��ت، گف��ت: برخی از 
افراد با تبليغات نادرس��ت در خصوص كاش��ت م��و و بهره 
 گيری از س��لول های بنيادی در اين خص��وص، همچنين

 جوان سازی پوست و رفع چين و چروک با استمسل)سلول 

بنيادين( قصد گمراهی و دريافت مبالغ گزافی از هموطنان 
را دارند.به گفته او: اكنون توليد سلول های بنيادی توسط دو 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تهران در شرايط بسيار خاص 
و با ابزارهای تخصصی پيشرفته در محيط عاری از ميکروب 

يعنی كلين روم)اتاق تميز( قابل انجام است.
نيلف��روش زاده گف��ت: در برخ��ی م��وارد ش��اهد تبلي��غ 
 برای انجام »پ��ی آر پی« به عن��وان تکنيکی ك��ه در آن از 
سلول های بنيادی استفاده می شود هستيم كه اين مطلب 
كذب است و تزريق س��لول های خونی فرد طی روش »پی 
آر پی« با بحث تزريق س��لول های بنيادی بس��يار متفاوت 
اس��ت.او ضمن هش��دار به اينگونه افراد س��ودجو به مردم 
هشدار داد كه فريب اين تبليغات دروغين و غير اخالقی را 
نخورند و در مواجهه با چنين مواردی، مراتب را به معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزش��کی محل خود اطالع دهند.اين 
متخصص و جراح پوس��ت و مو تاكيد كرد: كش��ت س��لول 
های بنيادی در ش��رايط خاص قابل انجام است و در مطب 
ش��خصی يا كلينيك ها امکان توليد، تکثي��ر و تلخيص آن 
وجود ندارد.گفتنی اس��ت دومين روز از برگ��زاری كنگره 
 پوس��ت به موضوع بهره گيری از س��لول ه��ای بنيادی در 
جوان س��ازی و رفع چين و چروک های پوست اختصاص 
داشت؛ چهاردهمين كنگره انجمن متخصصين پوست ايران 

جمعه پنجم دی ماه 93 به كار خود پايان می دهد.

ارش��د نظامی اس��تان های اصفهان، يزد و چهارمحال 
و بختياری گفت: در چندروز گذش��ته ب��ه هواپيمای 
فوق پيش��رفته آمريکاي��ی u۲ هش��دار هايی داديم و 
آن را مجب��ور ب��ه عق��ب ران��دن از مرزهاي��ی هوايی 
 كش��ور كردي��م ك��ه اي��ن اقت��دار نظ��ام را نش��ان 

می دهد.
 امير سرتيپ دوم رضا جهادی ارسی در نشست خبری 
خود با اصحاب رس��انه پيرام��ون تش��ريح برنامه ها و 
يگان های اعزامی به منظور برگزاری رزمايش مشترک 
بزرگ محمد رس��ول اهلل اظه��ار كرد: در ح��ال حاضر 
جمهوری اس��المی اي��ران در اوج اقت��دار و عزت خود 

قرار دارد.
وی بي��ان كرد: ايران كش��تی ثب��ات منطقه اس��ت و 
كشورهای منطقه اين پيام را به خوبی دريافت كرده اند 
و از اين بابت نزديك ش��دن به نظام اي��ران را به عنوان 
رسالتی برای حفظ حيات و ثبات خود قلمداد می كند.

جهادی ارس��ی تصري��ح كرد: ني��روی درياي��ی ايران 
دهه های گذشته با تدابير رهبر معظم انقالب بازسازی 
و راهبردی ش��د و از اين طريق پيام صلح و امنيت را به 

همه كشورها مخابره كرد.
وی ضمن اشاره به پيش��رفت های چشمگير در عرصه 
دفاع��ی و نظامی جمه��وری اس��المی اي��ران، افزود: 

دشمنان و مس��تکبران همچنان از پيش��رفت پدافند 
هوايی نظ��ام و دس��تاوردهای نوين دفاع��ی و نظامی 
جمهوری اسالمی در بهت و حيرت هستند كه مصداق 
بارز آن را در س��الم نش��ان دادن هواپيمای فوق سری 
RQ 70 و هشدارهای پی درپی به پهپادهای جاسوسی 
دانس��ت.وی با بيان اينک��ه برگ��زاری رزمايش محمد 
رسول اهلل به صورت مشترک و با حضور نيروهای مسلح 
از جمله سپاه پاس��داران، يگان های احتياط بسيجی، 
نيروی انتظام��ی و يگان های س��ه گانه ارتش اس��ت، 
 گف��ت: رزمايش ب��زرگ تهديدی عليه هيچ كش��وری

 نيست.

 باز هم رش��د طالق، باز هم كاهش ازدواج. 
موضوع، جديد نيست. حاال ديگر ١0 سالی 
می ش��ود كه هر وق��ت ميکروف��ن در برابر 
مسووالن سازمان ثبت احوال قرار می گيرد، 
آنها خبرهای خوش��ی درباره خانواده های 
ايرانی ندارند. 9 ماه گذش��ته  س��ال 93 هم 
مانند س��ال های گذش��ته، آمارهای خوبی 
 را ب��رای ازدواج و ط��الق ثب��ت نک��رده

 است. 
علی اكب��ر مح��زون، مديركل دفت��ر آمار و 

اطالعات جمعيتی س��ازمان ثبت احوال كش��ور اع��الم كرده؛ 
او از رش��د ٨,۲درصدی طالق تا كاهش 7.۲ درص��دی ازدواج 
 در 9 ماه اول امس��ال، نس��بت به 9 ماه اول س��ال گذشته خبر

 داده است.
به گفته او به طور متوس��ط در هر ش��بانه روز در 9 ماه گذشته، 
١9٤۵ ازدواج به ثبت رس��يده است و نس��بت به مدت مشابه 
  س��ال گذش��ته منفی 7.۲ درص��د ازدواج ه��ا كاه��ش يافته

است.
از طرف ديگر براس��اس اين آمار، در هر ش��بانه روز ٤۲٤ مورد 

طالق به ثبت رس��يده و اين نش��انگر ٨.۲ درصد 
 افزاي��ش طالق نس��بت به مدت مش��ابه  س��ال

 گذشته است.
آن طور ك��ه از آمارهای س��ازمان ثب��ت احوال 
برمی آيد، تع��داد طالق ها در روس��تاها درحال 
افزايش و تعداد ازدواج ها روز به روز درحال كاهش 

است. 
آن طور ك��ه علی اكب��ر محزون، مدي��ركل دفتر 
آمار و اطالع��ات جمعيتی س��ازمان ثبت احوال 
كش��ور گفت��ه، از ١١7 ه��زار و ٤3۲ طالقی كه 
در 9ماه گذش��ته در ايران به ثبت رس��يده، ١07 ه��زار و 7٨7 
 طالق در ش��هرها و 9٦٤۵ طالق در روس��تاها به ثبت رسيده 

است.
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال كشور می توان گفت كه 
به طور ميانگين نسبت طالق در شهر و روس��تا در ابتدای يك 
دهه قبل يك به ٤0 بوده است يعنی به نسبت هر ٤0 طالق در 
شهر يك طالق در روستا اتفاق افتاده اما اين نسبت در سال های 
 بعد به هم خورده و تمايل به طالق در روستا هم افزايش يافته

 است.

ايران��ی  آهنگس��از موس��يقی  و  نوازن��ده 
از س��اخت بزرگتري��ن س��از ع��ود جه��ان 
ب��ا  س��از  اي��ن  جايگزين��ی  ه��دف   ب��ا 
ساز كنترباس در اركس��ترهای ايرانی خبر داد.

مجيد ناظ��م پور گفت: كار س��اخت اين س��از 
نزديك به سه سال و نيم طول كشيد كه دراين 
مدت نيز من تغيي��رات زي��ادی را روی اجزای 
س��از اعمال كردم.اين س��از به نوعی بزرگترين 
س��از عود جهان اس��ت كه می توان��م ادعا كنم 
كه جايگزين مناسبی برای س��از كنترباس در 

 اركستر ايرانی خواهد بود. وی ادامه داد: تصميم دارم در جشنواره
 بي��ن الملل��ی موس��يقی فجر امس��ال ب��ه هم��راه گ��روه عود 
زري��اب از اين س��از رونمايی ك��رده و هم��راه با انواع س��ازهای 
 ديگ��ر ع��ودی ك��ه تاكن��ون س��اخته ام كنس��رتی را اج��را 
كنم. من در ح��ال حاضر می توان��م ادعا كنم كه با س��اخت اين 
س��از خانواده س��از عود تکميل شده و درس��ت مثل خانواده ساز 
ويولن كه می تواند در اركس��تر س��مفونيك كاربرد داشته باشد 
در گروه نوازی عود همراه با اركس��تر ايرانی مورد اس��تفاده قرار 
گيرد. اين نوازنده عود تصريح كرد: اس��تفاده كاربردی از س��ازی 

كه ب��ا اين حجم س��اخته ام مهم تري��ن هدفم از 
س��اخت آن بوده اس��ت چرا كه تمايل داش��تم 
مس��اله صدای بم در اركس��تر ايرانی رنگ و بوی 
ايرانی هم داشته باش��د و اتفاقا همين انگيزه بود 
كه موجب شد سازی را بس��ازم كه بتواند چنين 
كاربردی را در اركس��تر ايرانی داشته باشد.ناظم 
پور با اش��اره به فعاليت های ديگر خود در عرصه 
موس��يقی توضيح داد: هم اكنون مشغول تمرين 
با سامان احتشامی نوازنده پيانو هستم كه بتوانيم 
قطعاتی را مبتنی بر گفتگوی دو ساز عود و پيانو 
داش��ته باش��يم. اينکه س��از عود واقع��ا توانمندی ه��ای زيادی 
 ب��رای ارايه و معرفی به مخاطب��ان به مثابه يك س��از بين المللی

 دارد.مجيد ناظم پور از جمله نوازندگان ساز عود كشورمان است 
كه بيش از ۲7 سال اس��ت در اين عرصه فعاليت می كند. انتشار 
آلبوم تکنوازی عود »راز س��احل«، تالي��ف و پژوهش چند كتاب 
موسيقايی، برگزاری چندين كنسرت پژوهشی و سخنرانی درباره 
ساز عود، برگزاری چندين كنس��رت در خارج از كشور و تدريس 
 در دانش��گاه از جمله فعاليت های اين نوازنده در عرصه موسيقی

 است.

براساس آمار سازمان ثبت احوال در ٩ ماه گذشته صورت گرفت

آمار طالق در روستاهای ايران صعودی شد 
نوازنده و آهنگساز موسیقی ايرانی

بزرگترين »عود« جهان در ايران ساخته شد

گول نخوريد

 تبلیغات کاشت مو با سلول های بنیادی
 دروغ است

ارشد نظامی استان های اصفهان، يزد و چهارمحال و بختیاری عنوان کرد

 هشدار به هواپیمای u2 آمريکا نشان از اوج قدرت
 پدافند هوايی نظام

www.zayanderoud.com

گشتی در اخبار

 نام گذاری مرکز همايش های
 بین المللی به نام استاد اکبر پرورش

 ش��هردار اصفهان با گراميداش��ت ياد و خاطره استاد سيد علی 
اكبر پرورش گفت: شايسته و به جاس��ت به منظور گراميداشت 
خدمات ارزش��مند و به مناسبت اولين س��الگرد عروج ملکوتی 
ياور صديق انق��الب ، بزرگترين مركز هماي��ش های بين المللی 
كشور در اصفهان به نام اين استاد بزرگوار نام گذاری گردد.دكتر 
سيد مرتضی سقاييان نژاد با بيان اينکه استاد پرورش شخصيتی 
بصير ،اسالم  شناس و پايبند به اخالق اسالمی و مقيد به رعايت 
 ش��رع و مطيع واليت و رهبری ب��ود تاكيد ك��رد:از آنجا كه اين 
چهره ماندگار، س��ند معتبر واليتمداری و بصيرت مردم انقالبی 
اصفهان است و خدمات ارزشمند ايشان به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ايران فراموش ناشدنی و قابل ستايش است لذا پيشنهاد 
نام گ��ذاری مركز همايش ه��ای بين المللی اصفه��ان به عنوان 
شاخص ترين نماد شهر اصفهان كه كاركردی بين المللی و جهانی 

خواهد داشت به نام ايشان پيگيری خواهد شد.

 تالش برای کمک به درمان ناباروری
 در بودجه ٩4

وزير بهداشت با اش��اره به وعده های داده ش��ده برای كمك به 
درمان و خدمات بيمه ای زوج های نابارور در كش��ور اظهار كرد: 
اميد اس��ت از رديف اعتبار جمعيتی بتوانيم آن را تامين كنيم و 

مجلس آن را در رديف بودجه سال آينده قرار دهد.
وزير بهداشت با بيان اينکه طرح تحول نظام سالمت به خوبی در 
كش��ور پيش می رود، گفت: اين طرح نياز به نظارت بيشتر دارد 
و اين ش��ش ماه توجه ما به حوزه نظارت است.همچنين رييس 
مركز درمان ناباروری ابن سينا، بيماری های بدخيم را از عوامل 
مهم تهديد كننده قدرت باروری دانس��ت و افزود: اس��تفاده از 
تکنيك جديد انجماد بافت تخمدان، از جمله روش های حفظ 
باروری زنان اس��ت.دكتر محمدمهدی آخوندی افزود: كاهش 
توان باروری علل گوناگونی دارد كه برخی از آنها شناخته شده 
و برخی ناشناخته اند. گذش��ته از نقايص ارگانيك و بيولوژيك 
مرتبط ب��ا سيس��تم توليدمثل، برخی ش��رايط نيز م��ی توانند 
 فرآيند توليدمثل را متأثر يا مختل سازند و در اين راستا افراد با

 به كارگيری روش های حفظ باروری می توانند شانس باروری 
در آينده را ب��رای خود حفظ نمايند.وی با اش��اره ب��ه برخی از 
ش��رايطی كه فرآيند توليدمثل را متأثر و يا مختل می س��ازند، 
گفت: نارس��ايی زودرس تخم��دان، برخی بيم��اری های خود 
ايمن و ژنتيکی، برخی از روش های پيشگيری از بارداری مانند 
وازكتومی و همچنين ازدواج در سنين باال از جمله اين شرايط 
هس��تند.وی، بيماری های بدخيم را از ديگر عوامل مهم تهديد 
كننده قدرت باروری دانس��ت و افزود: روش ه��ای درمانی اين 
بيماری ها، به ويژه پرتو درمانی و ش��يمی درمان��ی، با تخريب 
بافت های توليدمثل بر قدرت باروری بيماران مبتال به سرطان 
اثر می گذارد.آخوندی در ادامه تأكيد كرد: اغلب بيماران پس از 
طی دوره های درمان و بهبود يافتن، ناچار از تحمل اين عارضه 
در باقی مانده عمر خود هس��تند و اين مس��أله، به ويژه در مورد 

كودكان مبتال به سرطان، اهميتی دو چندان می يابد.

 شکارچی های مهاجر 
به اصفهان آمدند

گ��روه ه��ای بزرگ��ی از پرن��دگان ش��کاری مهاج��ر همزمان 
 ب��ا فص��ل س��رما ب��ه مناطق��ی از اس��تان اصفه��ان مهاجرت 

كردند.
 كارش��ناس محي��ط اداره كل محيط زيس��ت اس��تان اصفهان 
اظهار كرد: مهاجرت پرندگان ش��کاری همانند ديگر پرندگان از 
 سيبری به اصفهان انجام می شود اما سرشماری از اين پرندگان 
ام��کان پذير نيس��ت.مريم امي��دی اف��زود: پرندگان ش��کاری 
همانن��د گون��ه ه��ای ديگ��ر پرن��دگان آب��زی و كن��ار آبزی 
 ب��رای گذراندن فصل س��رما از س��يبری به اصفه��ان مهاجرت 

می كنند. 
وی افزود: گونه هايی از اين پرندگان ش��کاری مهاجر، در نواحی 
كوهس��تانی اصفهان باقی می مانندو برخی گونه ها به س��مت 
مناطق گرم جنوبی كشور پروازمی كنند. كارشناس اداره محيط 
زيست اس��تان اصفهان ادامه داد: پرندگان شکاری پس از اقامت 
 كوتاه م��دت اصفهان را به مقص��د مناطق جنوبی كش��ور ترک

 م��ی كنند. امي��دی با اش��اره به اينک��ه اين پرندگان ش��کاری 
مهاجر در س��فر خود به اي��ران، تخم گ��ذاری و جوج��ه آوری 
نيز می كنن��د، اظهار ك��رد: آنها با فرا رس��يدن فص��ل گرما، به 
 همراه جوجه های خ��ود كه پرواز را فراگرفته اند به س��يبری باز 

می گردند. 

3 علت اصلی سکته  مغزی در ايران
رييس انجمن علوم اعص��اب ايران گفت: س��کته های مغزی به 
س��ه علت گرفتگی رگ، حركت لخته خ��ون و پارگی رگ اتفاق 
می افتد و عواملی مانند فشار و چربی خون باال، كم تحركی، سابقه 

خانوادگی، مصرف سيگار و مواد مخدر در بروز آن مؤثر است.
حسين پاكدامن، با اشاره به علل بروز س��کته های مغزی اظهار 
داشت: سکته های مغزی قطع ناگهانی جريان خون مغز است كه 
منجر به تخريب مغز می ش��ود و اين تخريب بستگی به ناحيه ای 

دارد كه درگير می شود.
وی افزود: سکته های مغزی موجب اختالالت حسی - حركتی، 

بينايی، هوشياری، تعادلی و اسفنکتر می شود.
اين نورولوژيس��ت گفت: قطع جريان خون ب��ه 3 صورت ممکن 
است رخ دهد مثاًل گرفتگی رگ كه منش��أ آن تصلب عروق مغز 
است و معموالً در افراد باالی ۵۵ سال اتفاق می افتد يکی از داليل 
س��کته های مغزی اس��ت.به گفته وی تحقيقات نشان می دهد 
سکته های مغزی كه بر اثر گرفتگی رگ اتفاق رخ می دهد در ايران 
١0 س��ال زودتر از ساير كشورهای دنيا اس��ت. همچنين عوامل 
ديگری مانند ژنتيك، افزايش فش��ار خون، بيماری قند، مصرف 
س��يگار، مواد مخدر، كم تحركی، چربی باال و چاقی جزو عواملی 
است كه منجر به تسريع در ايجاد تصلب و گرفتگی رگ می شود 

كه در نهايت سکته های مغزی را در پی دارد.

  

در واقع اغلب نزاع ها به اي��ن دليل رخ می دهد كه يك نفر 
احساس می كند شخص ديگر حقوق وی را  زيرپا گذاشته 
است و ديگری به اين امر اعتراض می كند اما اين نکته نيز 
ضروری اس��ت كه فرهنگ غنی اس��المی ايرانی در زمينه 
عذرخواهی و كوتاه آمدن در بر ابر ديگران در كشور بسيار 
ضعيف شده است چراكه اگر يکی از طرفين در برابر ديگری 
كمی كوتاه بيايد شايد بس��ياری از دعواها و گاه قتل های 
ناشی از نزاع كه اغلب نيز به داليلی پوپچ و واهی است ختم 

به خير  شود و رخ ندهد.
در اين مي��ان بنا به گفت��ه جامعه شناس��ان آموزش های 
خانواده و نهادينه س��ازی فرهنگ خويشتن داری توسط 
ارگان های مس��وول همچ��ون آموزش و پ��رورش و رفع 

مشکالت اجتماعی همانند بيکاری برای كاهش نزاع بسيار 
موثر خواهد بود.

افزايش 5/3 درص�دی مراجعات نزاع اس�تان 
اصفهان

علی سليمان پور مديركل پزش��کی قانونی استان اصفهان 
در خصوص مراجعات نزاع به مراكز پزشکی قانونی استان 
اصفهان در ٨ ماه سال جاری اظهار داشت: در اين بازه زمانی 
30 هزار و ٨۵0 نفر به دليل صدمات ناشی از نزاع به مراكز 

تابعه پزشکی قانونی استان مراجعه كرده اند.
وی با اشاره به افزايش ۵,3 درصدی مراجعات نزاع استان 
در ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بيان داشت: از كل مراجعين نزاع در هشت  ماهه اول  سال 

جاری   9 هزار ٦70  نف��ر زن و  ۲١ ه��زار و ١٨0  نفر مرد 
بودند.

مديركل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان با بيان اينکه در 
س��ال گذش��ته 3۲ هزار ۵٦٨  نفر به دليل ن��زاع  به مراكز 
پزشکي قانوني استان مراجعه  كرده اند، افزود: از اين تعداد 

9 هزار  و  ٨٦٨ نفر  زن و ۲۲ هزار و 700  نفر مرد بوده اند.
الگوی پرخاش�گری از درون خانواده ها شکل 

می گیرد
در همين ارتباط كورش محمدی آسيب شناس اجتماعی 
 درباره مه��م تري��ن داليل منج��ر به ن��زاع ب��ه خبرنگار

 زاينده رود گفت: زمانی كه با رش��د نزاع در سطح خيابان 
و جامعه مواجه می ش��ويم نمی توانيم آن را تنها به دليل 
مکانيزم های اجتماعی بداني��م بلکه بايد به اين موضوع به 

شکل ريشه ای و عميق تری بپردازيم.
وی افزود: بر اين اساس مسئله نزاع را از چند جهت می توان 
بررسی كرد كه يکی از اين موارد حوزه خانواده است چراكه 

الگوی پرخاشگری از ابتدا در خانواده ها شکل می گيرد.
آسيب شناس اجتماعی با اشاره به اينکه خشونت در جامعه 
شهری اصفهان رو به افزايش است، تاكيد كرد:كودكی كه 
با دعوای پدر و مادر و پرخاشگری در سطح خانواده مواجه 
می شود تحت استرس ناشی از اين خشونت ممکن است در 

آينده به فردی پرخاش جو  تبديل شود.
وی ادامه داد: به طور كلی الگوی روابط س��الم و صحيح در 
جامعه و از جمله اصفهان كمرنگ شده است و اين موضوع 
نش��ان می دهد روش های تربيتی نسل جوان موفق نبوده 

است.
محمدی تاكيد كرد: از سوی ديگر عواملی همچون پايين 
آمدن آس��تانه تحمل جامعه، افس��ردگی و عادی ش��دن 
مس��ايلی همچون روابط ناصحيح و فاصله گرفتن از مبانی 
انسانی و اخالقی در جامعه موجب می شود افراد در كمترين 

مواجهه با مشکالت عصبانی می شوند.
وی اضاف��ه كرد: اكنون در س��طح ش��هر اصفهان ش��اهد 
 اين موضوع هس��تيم كه عابران پياده، مس��افران وس��ايل

 حمل و نقل عمومی و مردم رهگذر در برخوردهای تصادفی 
و عادی ترافيکی، با گذش��ت برخورد نمی كنند كه نش��انه 

پايين آمدن آستانه تحمل مردم اصفهان است.
آسيب شناس اجتماعی تصريح كرد: نگاه های بسته جامعه 
به مسايل فردی، رشد نامحسوس بيکاری و آمار باالی آن در 
اصفهان  و افزايش فشارهای اقتصادی در خانواده ها موجب 
می شود كه بخشی از اين بار سنگين از طريق پرخاشگری 

متجلی شود.
وی با اش��اره به اينکه همچنين كمرنگ شدن بسياری از 
ارزش ها در جامعه از جمله ترجيح منافع فردی بر جمعی 
نيز در اين امر تاثيرگذار اس��ت، ابراز داش��ت: اين نکته نيز 

حايز اهميت اس��ت كه در كنار خان��واده نهادهای جمعی 
همچون آم��وزش و پرورش ني��ز در آم��وزش جوانان كم 
كاری كرده است چراكه ما اكنون افزايش اين پرخاشگری 
 را در ميان نس��ل جدي��دی كه ب��ه تازگی از اي��ن مقطع
  فارغ التحصيل شده اند و حتی در ميان دانشجويان شاهد

 بوده ايم.محمدی فواص��ل طبقاتی خانواده های اصفهانی 
و  ترافي��ك باالی ش��هری را عامل ديگر موث��ر در افزايش 
پرخاشگری و نزاع دانس��ت و اضافه كرد: همچنين از نظر 
علمی اين امر ثابت شده اس��ت كه آلودگی تاثير زيادی بر 

سيس��تم عصبی و خلق و 
خوی افراد دارد كه با توجه 
ب��ه اينکه اصفه��ان يکی از 
شهرهای بسيار آلوده كشور 
اس��ت اين ام��ر در افزايش 
پرخاشگری و نزاع بی تاثير 

نيست.
وی ادام��ه داد: ن��زاع يك 
ناهنجاری اس��ت و بايد به 
عنوان يك هنجارش��کنی 
ب��ه آن نگريس��ته  و زمانی 
كه ب��ه افزايش آم��ار بيش 
از ۵ درص��دی ن��زاع در 
اصفهان مواجه می ش��ويم 
اين نکته را به ما اعالم می 
كند كه اصفه��ان برخالف 
دي��دگاه اولي��ه ك��ه به آن 
به عنوان ش��هر توريستی 
م��ی نگري��م ش��هر آرامی 

 نيس��ت و در اليه های پنهان  برخی مح��الت خود دارای 
ناهنجاری های جدی است.اين آس��يب شناس اجتماعی 
تصريح كرد: بر اين اس��اس مس��ووالن اصفهانی بايد فراتر 
از محالت تاريخی اصفه��ان همچون چهارباغ عباس��ی و 
غيره به محالت پايين ش��هر بپردازند و با بررسی معضالت 
 اساسی شهر راه حل های اساسی به عنوان درمان اين درد

 بيانديش��ند.به گزارش زاينده رود، همچني��ن بنا به گفته 
كارشناسان هر عاملی كه آستانه مقاومت انسان را كاهش 
داده، نظام روحی را به هم بريزد و سيس��تم عصبی انسان 
را به ص��ورت غيرمتعارف تحري��ك كن��د می تواند باعث 
وقوع ح��وادث رفت��اری و جنايی ش��ود و بر اين اس��اس  
تش��نگی، گرس��نگی، بيماری ه��ای جس��می، اختالالت 
ژنتيک��ی، افس��ردگی، فق��ر و بي��کاری از جمل��ه عواملی 
 هستند كه می توانند در رفتار پرخاش جويانه انسان موثر 

باشند.

افزايش 5.3 درصدی درگیری در استان

  استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترين نزاع های خیابانی را دارند

يقه گیری که رنگ خون می گیرد

عابران پیاده، 
 مسافران وسايل

 حمل و نقل عمومی 
و مردم رهگذر 
در برخوردهای 

تصادفی و عادی 
ترافیکی، با گذشت 

برخورد نمی کنند 
که نشانه پايین 

آمدن آستانه 
تحمل مردم 

اصفهان است

فاطمه  روزانه به طور میانگین 1680پرونده نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود و 
طی دو ماه نخست امسال 104 هزار و 200 پرونده مربوط به صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی کازرونی

قانونی ارجاع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.بر اساس اين آمار از 
کل مراجعین نزاع 72 هزار و 515 نفر مرد و 31 هزار و 685 نفر زن بودند و در اين مدت استان های تهران، خراسان 
رضوی و اصفهان بیشترين مراجعه کننده را در خصوص نزاع داشتند، اين آمار در  حالی اعالم شده که اغلب قربانیان 

نزاع به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند.



يادداشت

به ازای هر ايرانی ساالنه 45 کیلوگرم 
مرکبات تولید می شود

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کش��اورزی وضعیت تولید مرکبات را مناسب دانست و 
گفت: هم اکنون به ازای هر ایرانی س��االنه 45 کیلوگرم انواع 
مرکبات همچون پرتقال، نارنگی، لیموش��یرین، لیموترش و 

گریپ فروت در کشور تولید می شود.
 ابوالقاسم حسن پور افزود: در دنیا سرانه تولید مرکبات برای 
هر نفر 10 کیلوگرم اس��ت بنابراین می��زان تولید مرکبات در 

ایران 4.5 برابر سرانه تولید این میوه در جهان است.
وی اظهار داشت: تولیدات میوه کشور ما از لحاظ میزان تولید، 
کیفیت و سالمت از وضعیت مطلوبی برخوردار است به طوری 
که بخش��ی از مازاد بر نیاز داخل این محص��والت به برخی از 

کشورهای جهان صادر می شود.
به گفته وی، ه��م اکنون 30 هزار تن پرتقال برای ش��ب عید 
 و ایام نوروز توسط س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران 
ذخیره سازی ش��ده که این روند تا ماه های پایانی سال ادامه 
می یابد. وی اضافه کرد: بخشی از مرکبات و پرتقال مورد نیاز 
ش��ب عید و ایام نوروز نیز توس��ط باغداران در سردخانه ها و 
انباری ها ذخیره سازی می شود و مشکلی درخصوص تامین 
این میوه در ماه های اس��فندماه 93 و فروردین و اردیبهشت 

94 نداریم. 

 افزايش قطارهای محلی کشور
 با محصوالت تولید کره

معاون امور مسافری شرکت راه آهن از افزایش تعداد قطارهای 
محلی کشور برای گسترش ارائه خدمات به مسافران خطوط 

ریلی با استفاده از قطارهای ساخت کره  خبر داد.
محمد راش��دی اظهار کرد: با تحویل 23 س��ت قطار ساخت 
ش��رکت کره ای، این قطارها ب��ه عنوان قطاره��ای محلی به 

خطوط ریلی کشور افزوده خواهد شد.
وی توس��عه حمل ونقل حومه ای و محل��ی را  یکی از اهداف 
ش��رکت راه آهن اعالم و تصریح کرد:  اجرای طرح شناسایی 
مس��یرهای کوتاه، پرتردد و راه اندازی قطار در این مس��یرها 

موردنظر است.
معاون امور مس��افری راه آهن تصریح کرد: تبریز - دانش��گاه 
تربیت معلم ، دورود سپیددشت - چمسنگر، تهران - شهر پرند 
، مشهد - سرخس، گرگان - پل سفید، قم - جمکران، تهران - 
پیشوا، اهواز - بندر امام، اندیمشک - اهواز ، اندیمشک - دورود 
و اهواز - ماهشهر بخشی از مسیرهای فعالیت قطارهای محلی 
کشور هستند.راشدی با اشاره به برنامه ریزی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران برای افزایش امکانات و خدمات رفاهی مسافران 
خطوط راه آهن ش��مال کش��ور گفت: بازس��ازی و نوسازی 

ایستگاه های این خطوط در برنامه آینده راه آهن است.

اتوکام بیست ساله شد

 فناور ی اطالعات پزشک
 فساد  اداری است 

بیستمین نمایش��گاه کامپیوتر و اتوماس��یون اداری )اتوکام 
2014( 3 دی ماه در اصفهان آغاز ب��ه کار کرد و با حضور 98 
مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران و فارس تا 7 دی 
ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان ادامه کار خواهد داد.
 س��خت اف��زار، ن��رم اف��زار، ش��بکه و امنی��ت، اینترن��ت،

 رسانه هاي دیجیتال و بازي هاي رایانه اي، دولت الکترونیک 
و تج��ارت الکترونیک، مراک��ز علمي، آموزش��ي و تحقیقاتي 
زیرگروه های این نمایشگاه را تشکیل می دهد و شرکت های 
حاضر در 8500 مترمربع فضای نمایشگاه به ارایه خدمات و 
دستاوردهای خود در زمینه های مذکور پرداخته اند. برگزاری 
5 همای��ش تخصصی در 5 روز نمایش��گاه، دع��وت از هیأت 
 متخصص کش��ور هند در بخش نرم اف��زار و برگزاری رویداد

» استارتاپ گرایند« با هدف حمایت از رویدادهای کارآفرینانه 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به بهانه نمایشگاه در روز 
9 دی ماه در محل اتاق بازرگانی اصفهان را می توان از جمله 

ویژگی های نمایشگاه امسال به شمار آورد. 
در مراسم افتتاحیه این نمایش��گاه معاون استاندار اصفهان، 
رییس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور، اعضای هیأت 
رییسه این سازمان، اعضای هیأت رییسه سازمان نصر استان 
اصفهان، رییس سازمان فاوای شهرداری اصفهان، مدیرعامل 
سازمان همیاری شهرداری اصفهان و مدیر دفتر انفورماتیک 

استانداری اصفهان حضور داشتند.
این نمایشگاه طی س��اعات بازدید 15 تا 21 روزهای مذکور 

دایر است.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در مراسم افتتاحیه 
بیستمین نمایش��گاه کامپیوتر و اتوماس��یون اداری )اتوکام 
2014( گفت: مس��ووالن کش��ور بر موضوع رفع فساد اداری 
و رس��یدن به س��المت اداری تأکید دارند و تنها ابزار و مسیر 
رسیدن به این مهم توجه به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

است. 
کاظم آیت الهی با اش��اره به این که امروز کشور به بیماری و 
آفت فساد اداری مبتال است و پزشکی که باید این بیماری را 
درمان کند فناوری اطالعات و ارتباطات اس��ت، افزود: بخش 
خصوصی درد کشیده این فساد است و توقف مسیر تعالی رشد 

جامعه نیز از همین فساد نشأت می گیرد. 
وی اظهار داشت: برای مبارزه با فساد باید شفاف سازی کرد و 
این امر از طریق یک فضای اطالعاتی شفاف و به دور از شبهه 
با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات میسر می شود. 

رییس س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای کش��ور تصریح کرد: 
 در نمایش��گاه الکامپ ته��ران، اعضای نظام صنف��ی به دلیل

 ش��بهه های اقتص��ادی و همین فس��اد اداری خ��ود را کنار 
کش��یدند و منافع اقتصادی صنف را قربان��ی کردند تا درگیر 
این روال نشوند. وی ادامه داد: نمایش��گاه اتوکام اصفهان به 
بیس��تمین دوره خود رسیده و نمایش��گاه الکامپ تهران نیز 
امسال بیس��تمین دوره خود را پشت سر گذاشت و این نشان 
می دهد، نمایش��گاه اتوکام اصفهان پابه پای پایتخت حرکت 

داشته و مسیر رشدش را طی کرده است.   

بیشترين افت قیمت مربوط به کدام 
خودرو بود؟

بازار خودرو  يخ زده است 
بازار خودرو در ش��رایطی زمس��تان را آغاز کرد که 
بار دیگر رکود در ای��ن بازار حاکم بود و بس��یاری 
از متقاضی��ان خرید خودرو هن��وز اقدامی نکردند 
 تا این بازار زمس��تان س��ردی را پیش رو داش��ته

 باشد.
فعاالن بازار خودرو بر این باور هستند که هر فصلی 
به فراخور ش��رایطی ک��ه دارد، تاثیر مس��تقیم یا 
غیرمستقیمی بر روی بازار دارد. بر این اساس فصل 
زمس��تان هم از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که 
با تغییر شرایط آب و هوایی و همچنین آغاز فصل 
سرما نیازهای جدیدی برای مردم ایجاد می شود که 
در کنار آن ممکن اس��ت در بازار پر رکود خودرو تا 

حدی رونق به وجود آید.
زمستان سردی که با کاهش برخی قیمت خودروها 
رقم خورد به طوری که بر اساس گفته فعاالن بازار 
خودرو قیمت سه مدل پژو کاهش پیدا کرد که پژو 
V8 206 با 300 هزار تومان اف��ت قیمت، رکورد 

ارزانی را به خود اختصاص داد. 
بع��د از آن  پ��ژو 405 ب��ا 200 هزار توم��ان و پژو 
206 تیپ 2 ب��ا 100 هزار توم��ان کاهش قیمت، 
 رکود بیش��ترین افت قیمت را به خ��ود اختصاص

 دادند. 
اگرچه این س��ه م��دل از پژو افت قیمت داش��تند 
اما پ��ژو 206 تی��پ 5 پ��س از تجربه اف��ت 500 
ه��زار تومان��ي در هفت��ه گذش��ته، در هفت��ه 
ج��اری 200 ه��زار تومان گران ش��د ت��ا قیمتی 
 مع��ادل  36 میلی��ون و 500 هزار تومان داش��ته

 باشد.
پژو در مدل V8  خود قیمت��ی  برابر با 37 میلیون 
و 200 هزار تومان داش��ت که حکایت از افت 300 
ه��زار تومان��ی آن دارد.  تن��در E2 پارس خودرو 
43 میلی��ون و 500 ه��زار تومان به ف��روش رفت 
که حکای��ت از ثب��ات قیم��ت آن داش��ت و تندر 
 ایران خ��ودرو نی��ز روي 42 میلیون توم��ان باقي 

ماند.  
405 بنزیني در م��دل دو ایربگ، در بازار این هفته 
29 میلی��ون و 500 ه��زار تومان قیمت داش��ت و 
م��دل دوگانه س��وز آن نی��ز همانند هفت��ه ماقبل 
 خود قیمتی برابر 31 میلی��ون و 500 هزار تومان  

داشت.
دیگر خودروی پر متقاضی در روزهای س��رد بازار 
خودرو سمند است که بر اساس گفته فعاالن بازار 
مدل ال.ایکس این خودرو در ب��ازار این هفته 29 
میلیون و 700 هزار تومان قیمت داش��ت.  سورن  
مدل دیگر این خودرو نیز 35 میلیون و 500 هزار 
تومان قیمت داشت.  رانا نیز 32 میلیون و 800 هزار 

تومان معامله  شد.
انواع پراید نیز در هفته ای که س��پری شد تغییری 
قیمتی نداش��ت و بر اساس آن س��ایپا 111 مانند 
هفت��ه گذش��ته روي 20 میلی��ون و 800 ه��زار 
تومان باقي ماند و مدل س��ایپا 131 نی��ز بار دیگر 
 مع��ادل 19 میلی��ون و 900 هزار توم��ان معامله

 شد.
 پراید در م��دل 132 روي 20 میلیون و 200 هزار 

تومان ثابت بود.

اخبار کوتاه

4
کسری ۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۴

محاسبات کارشناسی نشان می دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش 
قیمت ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، اس��ت که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم 

تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.
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استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان با جذب 360 هزار 
میلیارد ریال منابع در کشور، پس از تهران رتبه دوم را به 

خود اختصاص داده است.
رس��ول زرگرپور در نوزدهمین جلسه ش��ورای گفتگو 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ی اس��تان اصفه��ان اظهار 
داش��ت: دورهم جمع شدن مس��ووالن دولتی و بخش 
 خصوص��ی 30 درصد مس��ائیل و مش��کالت را برطرف

 می  کند.
وی روند فعالیت ش��ورای گفت وگوی اس��تان اصفهان 
در کش��ور را مث��ال زدنی دانس��ت و اف��زود: در چهل و 
چهارمین جلسه ش��ورای گفتگوی کش��ور، از شورای 
گفت وگوی اس��تان اصفه��ان ب��ه دلی��ل فعال ترین و 
جامع ترین شورای گفت وگو تقدیر شده و این مهم نشان 
 از همدلی و تعامل بخش دولتی و خصوصی در اس��تان

 است.
اس��تاندار اصفهان بیان کرد: موضوعات مطرح شده در 
ش��ورای گفت وگوی اس��تان موضوع جلس��ات شورای 

گفت وگوی کشوری شده است.
وی به نشست با مدیران بانک های کشور و استان اشاره 
و تصریح کرد: استان اصفهان با جذب 360 هزار میلیارد 
ریال منابع در کش��ور پس از تهران رتبه دوم را به خود 

اختصاص داده است .
زرگرپور گفت: اس��تان تهران با 44 درصد رتبه نخست 
جذب منابع و در مصارف با 46.5 درصد رتبه نخس��ت 
را دارد، ولی اس��تان اصفهان با اینک��ه 7.6 درصد منابع 
 کش��ور را جذب می کند 6 درصد منابع کشور را مصرف 

می کند.
وی ادامه داد: بانک های دولتی استان 102 درصد منابع 
را در اس��تان هزینه کردن��د، ولی بانک ها و موسس��ات 
 خصوص��ی 52 درص��د مناب��ع را در اس��تان مص��رف

 کردند.
استاندار اصفهان با اش��اره به منابع صندوق توسعه ملی 
خاطرنش��ان کرد: اس��تان اصفهان در جذب منابع این 
صندوق نی��ز موفق عمل نک��رده و این در حالی اس��ت 
که بخش خصوصی بای��د از این ظرفیت برای توس��عه 

واحدهای تولیدی بهره بگیرد.
وی نقش اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در جذب تسهیالت 
صندوق توسعه ملی مهم برش��مرد و اظهار داشت: این 
تش��کل ها می توانند با اطالع رس��انی ب��ه اعضای خود 
تس��هیالت صندوق را معرفی و زمینه ج��ذب آن برای 

استان فراهم سازند .
زرگرپور در بخش بررسی پیشنهادات کمیته کارشناسی 
ش��ورا درباره اصالح قانون، آئین نام��ه و بخش نامه های 
معادن بیان کرد: 7 مسئله و مشکل معدن کاران در سطح 
استانی و ملی از سوی کمیته کارشناسی مطرح شده که 
به طور کلی دوازده راه حل پیش��نهادی کارشناس��ی به 

تصویب شورا رسید .
وی با اش��اره ب��ه توافق نام��ه اداره کل مناب��ع طبیعی و 
آبخیز داری و س��ازمان صنعت ، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: این توافق نامه به منظور رفع موانع و 
مشکالت موجود در زمینه نحوه استعالم و محدوده های 
اکتش��افی و بهره برداری از معادن تنظیم ش��ده و برای 
تصویب کلی در کش��ور به وزارتخانه های مرتبط ارسال 

می شود.
مشکالت فعاالن اقتصادی به شورای گفتگو ارایه می شود

خس��رو کس��ائیان، دبیر ش��ورای گفتگو دولت و بخش 
خصوصی اس��تان اصفهان در این جلس��ه با اش��اره به 
تقدیر شورای گفتگو کشور از استان اصفهان گفت: اتاق 
بازرگانی به عنوان دبیرخانه ش��ورا همواره تالش کرده 
که مسایل و مش��کالت فعاالن اقتصادی در هر بخش به 
صورت کلی همراه با راهکارهای پیش��نهادی به شورای 

گفتگو ارایه  شود.
واحده�ای معدن�ی می توان�د از معافی�ت

20 درصدی حقوق دولتی برخوردار شوند
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی در 
این جلسه با اشاره به الیحه حمایت از تولید خاطرنشان 
کرد: در بخش معادن این الیحه پیشنهاد شده که مواد 
معدنی که در کش��ور واحدهای فرآوری وجود دارد، اگر 
 بخواهند ص��ادرات کنند از معافی��ت مالیاتی برخوردار

 نیستند.

حمیدرضا فوالدگر از قبول اختصاص 10 درصد حقوق 
دولتی معادن به امور پژوهشی و تحقیق و توسعه خبر داد 
و افزود: واحدهای معدنی که دارای بخش های فرآوری 
و بهره برداری بهینه داشته باشند و فعالیت های خود را 
توس��عه و ارتقا دهند، می توان��د از معافیت20 درصدی 

حقوق دولتی برخوردار شوند.
بسیاری از معادن در سال 92 زيان ده شدند

سیدرس��ول رنجب��ران، عضو هی��ات نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی و عض��و مدعو 
ش��ورای گفتگ��و در این 
جلس��ه خواس��تار اعالم 
حق��وق دولت��ی ب��رای 
اس��تخراج م��واد معدنی 
در ابت��دای س��ال ش��د و 
اظهار داش��ت: بس��یاری 
از معادن در س��ال 92 به 
دلیل افزایش چند برابری 
حق��وق دولت��ی در پایان 

سال زیان ده شدند.
وی اف��زود: ب��ه دلیل این 
زیان و درج در صورت های 
مال��ی، بانک ه��ا از ارای��ه 
تس��هیالت به واحدهای 
خ��ودداری  معدن��ی 

می کنند .
سامانه نظرس�نجی ش�ورای گفتگو دولت و 

بخش خصوصی اصفهان راه اندازی شد
مسوول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 
اس��تان اصفهان با ارایه عملکرد 17 جلس��ه این ش��ورا 
بیان کرد: کل مصوبات ش��ورا ت��ا پای��ان مهرماه 286 
 مصوبه بوده ک��ه 176 مصوبه اس��تانی و 110 آن ملی

 بوده است .
جعفر لطف��ی تصریح ک��رد: دس��تور کل جلس��ات به 
ترتی��ب به مس��ایل بانکی ، ام��ور مالیاتی ، ام��ور تأمین 
اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی، توس��عه سرمایه گذاری، 
توس��عه صادرات، امور گمرکی، اصالح قان��ون مالیات 
 ب��ر ارزش اف��زوده و ام��ور مع��ادن اختصاص داش��ته

 است.
وی از راه اندازی س��امانه نظرس��نجی ش��ورای گفتگو 
دول��ت و بخش خصوص��ی اصفهان نیز در س��ایت اتاق 
بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: اعضای اتاق بازرگانی 
و فعاالن اقتصادی از طریق این سامانه می توانند مسایل 
و مش��کالت را در بخش های مختلف به اطالع دبیرخانه 

شورا برسانند.
مس��وول دبیرخان��ه ش��ورای گفتگ��و دول��ت و بخش 
خصوص��ی اس��تان اصفه��ان نظر س��نجی از فع��االن 
اقتص��ادی و اولویت بن��دی موضوع��ات اع��الم ش��ده 
حس��ب فراوان��ی مش��کالت را نخس��تین فعالی��ت 
دبیرخانه ش��ورا برش��مرد و ادامه داد: تش��کیل کمیته 
بررس��ی کارشناس��ی  با حضور کارشناس��ان هر بخش 
مرتبط با موض��وع از اه��م فعالیت های ای��ن دبیرخانه 
 برای ارایه مس��ایل و مش��کالت و راه حل ه��ای اجرایی

 است.

 استاندار عنوان کرد 

اصفهان رتبه دوم جذب منابع کشوری را دارد 

استان اصفهان در 
جذب منابع اين 

صندوق نیز موفق 
عمل نکرده و اين 
در حالی است که 
بخش خصوصی 

بايد از اين ظرفیت 
برای توسعه 

واحدهای تولیدی 
بهره بگیرد

رییس سازمان ثبت احوال کشور از احتمال قطع یارانه 
افراد فاقد کارت ملی خبر داد.

ناظمی اردکانی گفت: کس��انی که تاکنون کارت ملی 
دریافت نکرده اند باید تا پایان امسال کارت ملی خود 
 را دریافت کنند زیرا طبق اعالم س��ازمان هدفمندی

 یارانه ها، اگر این افراد، کارت ملی دریافت نکنند یارانه 
آنان احتماال قطع می شود.

 وی اف��زود: پی��ش از این در ای��ن باره به ط��ور کافی
 اطالع رسانی شده است و افراد فاقد کارت ملی تا پایان 

سال فرصت دارند.
ناظمی اردکانی همچنین اش��اره ای به آخرین وضع 
کارت هوش��مند مل��ی ک��رد و گفت: خوش��بختانه 
زیرس��اخت کارت ملی هوش��مند فراهم شده است و 
دیگر کارت ملی فعلی صادر نمی ش��ود بنابراین افراد 
فاقد کارت ملی و یا کس��انی که تازه درخواست کارت 

ملی کنند کارت هوشمند ملی دریافت خواهند کرد.
وی درب��اره زم��ان فراخ��وان ب��رای دریاف��ت کارت 
هوش��مند ملی همه ایرانیان افزود: پیش از این بدنه 
کارت هوش��مند ملی از خارج تولید و وارد می شد که 
خوشبختانه اکنون در داخل ظرفیت فنی و علمی تولید 

آن ایجاد شده است.

 نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است 
که آنچه برای فعاالن اقتص��ادی در بخش صادرات و 
تولید صادراتی اهمیت دارد، ثبات نرخ ارز اس��ت نه 
تثبیت آن.محمد الهوتی تاکید کرد: افزایش یکباره 
نرخ ارز در یک دوره زمانی کوتاه ممکن است به مدت 
کوتاهی برای صادرکنندگان جذابیت ایجاد کند اما 
این جذابیت زودگ��ذر خواهد بود. ای��ن جذابیت به 
اندازه موجودی کاال در دوره افزیش نرخ ارز است اما 
صادرکننده برای جایگزین کردن کاال مجبور است با 
قیمتی باالتر از میزان افزایش ن��رخ ارز، کاال را تولید 
و یا خریداری کند چراکه افزایش قیمت مواد اولیه و 
رش��د هزینه به دنبال گرانی دالر خواهد آمد. با این 
حس��اب صادرکننده به جایی بازمی گردد که قبل از 

گرانی دالر بود.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��االمبور و چرم ایران گف��ت: صادرکننده به دنبال 
افزایش ناگهانی نرخ ارز نیس��ت بلک��ه دامنه با ثبات 
افزایش نرخ ارز مدنظر اس��ت به این معنی که طبق 
آنچه در قانون برنامه پنجم تاکید شده است به میزان 
اختالف نرخ تورم جهانی با نرخ تورم داخلی به قیمت 

ارز افزوده شود.

 مدی��رکل دفتر نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، 
 معدن و تج��ارت گفت: ای��ن وزارتخانه ب��ه زودی از

 س��رمایه گذاران جدید برای احداث واحدهای تولید 
چادر مشکی دعوت می کند.

گلناز نصرالهی گفت: مطابق برآورد نیازهای صورت 
گرفته در کش��ور باید 4 و 5 واحد تولید چادر مشکی 
در کشور راه اندازی ش��ود لذا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بار دیگر از سرمایه گذاران جدید برای احداث 
واحدهای تولید چادر مشکی به زودی دعوت می کند. 
مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: 60 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع 

نساجی کشور در داخل کشور تولید می شود. 
 وی تصریح کرد: ب��ا پایین آوردن ضایع��ات، فروش

 ب��ی واس��طه محص��والت تولی��دی، ب��ه کار گیری 
 تجهیزات و ماشین آالت نس��اجی روز دنیا و توجه به

 طراحی ها و س��الیق مصرف کنندگان م��ی توان به 
موفقیت واحدهای نساجی کشور امیدوار بود. 

به گفته نصرالهی بای��د از تولیدات داخل به حق دفاع 
کرده و به ترغیب مصرف کنندگان برای اس��تفاده از 
محصوالت داخلی کشورمبادرت نموده و توانایی های 

صنعت نساجی کشور را به مردم بشناسانیم. 

 در میان هزینه خانوارهای ش��هری و روستایی ایران، 
تفریح و آموزش کمترین سهم را دارند.

بر اس��اس آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، 73.3 
درصد هزینه خانوارهای ش��هری ش��امل هزینه های 
غیرخوارکی اس��ت و 26.7 درصد هزینه آن ها هم در 

بخش خوراکی و دخانی صرف می شود.
همچنین از میان هزینه های غیر خوراکی مس��کن با 
45.3 درصد بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده 
و به ترتیب خانوارهای شهری 14.3 درصد در حمل و 
نقل، 12.5 درصد در بهداشت و درمان، 11.4 درصد 
در کاالها وخدمات متفرقه، 6 درصد در اثاث و خدمات 
صرف می  کنند. اما کمترین هزینه خانوارهای شهری 
در بخش سرگرمی و آموزش اس��ت که 4.1 را به خود 
اختصاص داده اس��ت. از میان هزینه  های خوراکی و 
دخانی خانوارهای ش��هری، گوش��ت با 21.9 درصد 

بیشترین سهم را داراست. 
بزرگترین بخش هزینه خانوارهای روس��تایی هم به 
هزینه های غیر خوراک��ی اختص��اص دارد و در واقع 
56.7 درصد هزینه خانوارهای روستایی غیر خوراکی 
است که مس��کن با 27.6 درصد بیشترین سهم را در 

هزینه  های غیرخوراکی دارد.

دالر صنعت چادر یارانه  هزینه

 احتمال قطع يارانه
 افراد فاقد کارت ملی

افزايش قیمت دالر چه 
کسانی را می ترساند؟

فراخوان وزارت صنعت 
برای تولید چادر مشکی 

اختصاص کمترين هزينه  
خانوارها  به  تفريح و آموزش
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یادداشت
 نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشیخط » نرجس نورالدین« از کشور امارات عربی متحده 

در گالری نقش خانه اصفهان افتتاح می شود.
 این نمایشگاه در ساعت 16  امروز )شنبه ششم دی ماه (با حضور این هنرمند و همسرش 
که از هنرمندان امارات است، افتتاح خواهد ش��د و تا 10 دی جهت بازدید عموم دایر 

خواهد بود.

5
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1478 |  شنبه  6 دی 1393 | 4 ربیع االول   1436

هفتیادداشتنمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط هنرمند اماراتی 

مرمت خانه تاریخی »مرتضوی« 
ابوزیدآباد

رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آران و 
بیدگل از پایان عملیات مرمت و بازسازی خانه تاریخی مذهبی 

»مرتضوی«ابوزیدآباد خبر داد.
  عب��اس متول��ی عملی��ات مرم��ت را ش��امل آوارب��رداری، 
سبک سازی، کرس��ی چینی و اجرای پالستر ماسه سیمان و 
نصب ایزوگام در مس��احتی بالغ بر 360 مترمربع دانست.وی 
افزود: عملیات مرمت به مدت دو ماه ب��ا اعتباری بالغ بر 400 

میلیون ریال انجام شد.
وی با بیان اینکه مالکان بهترین بهره برداران و نگه دارندگان 
آثار تاریخی هس��تند، خاطرنش��ان کرد: مال��کان خانه های 
تاریخی که منازل آنها به ثبت آثار ملی رسیده است، می توانند 
 با مراجعه به می��راث فرهنگی فرم تفاهم نام��ه را دریافت و با 
عقد قراردادهای اجرایی و تامین مصالح اقدام به مرمت خانه 

های تاریخی کنند.

 »خانه پدری« اکران نمی شود
نای��ب رییس اول کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس گف��ت که در 
صحبت هایی که با مسووالن ارشاد داشتیم نگرانی کمیسیون 
فرهنگی به آن ها منتقل شد و نتیجه عدم اکران »خانه پدری« 

خواهد بود.
 حج��ت االس��الم مرتض��ی آق��ا تهران��ی نایب ریی��س اول 
کمیس��یون فرهنگ��ی مجل��س درب��اره اک��ران فیل��م خانه 
پدری در گ��روه هن��ر و تجربه گف��ت: مجلس درب��اره فیلم 
 »خان��ه پ��دری« نظ��ر دارد و محت��وای آن را مناس��ب
  نمی داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده

 کند.
وی اف��زود: غیر از مجل��س این فیلم م��ورد نقد بس��یاری از 
کارشناسان از جمله برخی مسووالن ارش��اد است ولی اینکه 
چطور می ش��ود فیلمی که هم س��رمایه گ��ذار اول آن یعنی 
نیروی انتظامی و هم خود مس��ووالن ارشاد با آن مساله دارند 

باید اکران شود.

ایران قطب ادبیات جهان است
ایران به عنوان کش��وری مس��لط بر ادبیات بین الملل، قطب 

ادبیات جهان است.
اسماعیل آذر استاد زبان و ادبیات فارسی و شاعر  در خصوص 
جایگاه ادبیات ایران گفت: ایران قطب ادبیات جهان اس��ت و 
تمام جهان تحت س��لطه ادبیات ایران خواهد بود این اس��تاد 
زبان و ادبیات فارسی اظهار داشت: انتخاب یک پایتخت ادبی 
 برای ایران اگر بخواهد جامه عمل بپوشد نیازمند یک تصمیم 

ملی است. 
آذر در پایان به برگزاری قطعی لیگ دانشجویی و دانش آموزی 
مشاعره اشاره کرد و خاطرنشان کرد: برگزاری این لیگ ها هم 

اکنون در حال پیگیری است.

یک کاخ تاریخی ورودی ایستگاه متروی 
اصفهان می شود

در سال جاری بیش از پنج حفاری باستان شناسی در استان اصفهان 
انجام شد که نتایج هر کدام بخش��ی از تاریخ پنهان این مرز و بوم را 
آشکار کرد.رییس اداره باستان شناس��ی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری اس��تان اصفهان در این باره گفت: در 
سال  جاری پنج برنامه حفاری موفقیت آمیز در استان اصفهان انجام 
گرفت.علمدار علیان گفت: پ��روژه حفاری کل منطقه »مش کریم« 
شهرستان سمیرم با حمایت مالی یک موسسه مالی خصوصی انجام 

شد.
او گفت: در این پروژه به بقایای تدفین و س��فال هایی رس��یدیم که 
 اظهار نظر درباره آنه��ا تا زمان تکمیل مطالع��ات نهایی امکان پذیر

 نیس��ت.رییس اداره باستان شناس��ی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان حفاری شهر زیر زمینی 
نوش آباد را از دیگ��ر پروژه های انجام ش��ده در ای��ن زمینه عنوان 
 کرد و ادام��ه داد: در این حفاری ه��ا نیز فضاهای جدیدی از ش��هر
  زیر زمینی نوش آباد شناس��ایی، خاکبرداری، الیروبی و آواربرداری

 شد.
او باستان شناس��ی در محدوده شهر سفید ش��هر شهرستان آران و 

بیدگل را از دیگر پروژه های این نهاد دانست.
علیان گفت: در ای��ن حفاری ها آثاری از دوره های اس��المی و حتی 
 پیش از اس��الم به دس��ت آمده که به ط��ور کامل مس��تندنگاری

 شده است.
او با اشاره به پروژه حفاری شهر گز در شهرستان برخوار و میمه گفت: 
در این پروژه بقایای معماری خشتی از دوران ساسانیان کشف شده 
است.رییس اداره باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان مطالعات باستان شناسی چهارباغ 
عباسی اصفهان را از دیگر پروژه های انجام شده در این محور دانست 
و گف��ت: پیش بینی می کنیم پایه ه��ای کاخ جهان نم��ا در فاز دوم 

مطالعات باستان شناسی کشف شود.
او با اش��اره به ش��واهد معماری کش��ف ش��ده در مرحله نخس��ت 
مطالع��ات باستان شناس��ی در مح��ور چهارب��اغ عباس��ی گف��ت: 
 احتم��ال کش��ف پایه ه��ای کاخ جهان نم��ا در ای��ن مح��ور

 باالست.
علیان گفت: به احتمال زی��اد از پایه های این کاخ به جز جرز چیزی 
باقی نمانده اس��ت.او گفت: سازمان قطار ش��هری تعهد کرده است 
در صورت کش��ف این پایه ها، کاخ جهان نما احیا و به عنوان ورودی 
 و خروجی ایس��تگاه مت��رو و همچنی��ن ورودی چهارباغ عباس��ی

 احیا شود.
ریی��س اداره باستان شناس��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: کش��ف پایه های کاخ 
 جهان نما با احداث ایس��تگاه قطار ش��هری اصفهان هی��چ منافاتی

 ندارد.

 دیرپاترین ستاره تاریخ سینماي ایران هنوز هم جذاب 
و خبرساز اس��ت. ناصر ملک مطیعي با 3 دهه حضور در 
س��طح اول س��ینما و به عنوان اولین جوان اول تاریخ 
این س��ینما پس از 3 ده��ه دوره اي از بازیگري جلوي 
دوربین »نق��ش نگار« رف��ت. فیلمي که هن��وز اکران 
عمومي نشده اس��ت. ملک مطیعي به تازگي به عیادت 
اکبر عبدي بازیگر توانمند س��ینماي ایران رفت. ستاره 
 س��ال هاي دور س��ینما هن��وز ه��م از روح جوانمردي

 لوطي هایي که نقششان را در آن فیلم هاي سیاه و سفید 
خاطره انگیز بازي مي کرد، برخوردار اس��ت. بانی فیلم 

آنالین مصاحبه ای با وی داشته است که می خوانید:
باخبر ش�دیم که به عیادت آقاي عب�دي رفتید. 

رابطه تان با ایشان از کجا و چطور شکل گرفت؟
 من از همان روزهاي اولي که ایش��ان ش��روع به بازي 
ک��رد، کارش��ان را دنبال مي ک��ردم و طي این س��الها 
همدیگ��ر را یکي دو ب��ار دیده بودیم. عبدي ش��خصي 
دوس��ت داش��تني اس��ت. وقت��ي ش��نیدم کس��الت 
دارد، ناراح��ت ش��دم و ب��ه اتف��اق دوس��تان دیگر به 
دیدنش��ان رفتم. خیلي هم خوش��حال ش��دند و خدا 
را ش��کر حالش��ان خوب بود. به هر ح��ال همانطور که 
 حال م��ا را مي پرس��ند، ما ه��م باید حال دوس��تان را

 

بپرسیم.
از همکاري با علي عطش�اني در »نق�ش و نگار« 
بگویید. اینکه بعد از این همه سال دوري از سینما 
در فیلمي بازي کردید که تکلی�ف اکرانش هنوز 

مشخص نیست.
بازي در »نقش و نگار« خیلي احساس��ي و اتفاقي بود. 
دوس��تان نقش کوتاهي را در آن فیلم به من پیش��نهاد 
دادند و من هم به خاطر عالقه و احساس��م و عشقي که 
همچنان به بازیگري و سینما دارم آن را پذیرفتم. خیلي 
اتفاقي بود و در واقع از قبل پیش بیني نشده بود درباره 
زمان اکرانش هم هیچ اطالعي ندارم. فقط شنیده ام که 
اول مي خواهند فیلم را به جش��نواره ببرند و بعد اکران 

عمومي کنند.
»نقش و نگار« نقطه شروع مناسبي بعد از 3 دهه 

غیبت در سینما برایتان محسوب مي شود؟
براي این حرف ها دیگر خیلي دیر ش��ده. در این سن و 
س��ال فکر کردن به فعالیت دوباره و آینده اش مشکل 
اس��ت. به هر حال »نقش و ن��گار« تجرب��ه خوبي بود. 
اکیپ با صفا و با محبتي داش��ت. در ابت��دا من را براي 
دیدن ی��ک صحنه دع��وت کردن��د با صحب��ت هایي 
که داش��تیم ارتب��اط خوبي بی��ن مان ش��کل گرفت و 

بعد پیش��نهاد بازي به م��ن دادند. االن ه��م ذهنیتي 
درب��اره آین��ده و ادامه بازیگ��ري ن��دارم. کار کوچکي 
انج��ام دادم و فق��ط امی��دوارم م��ردم از همی��ن چند 
 تک��ه اي ک��ه در »نق��ش و نگار« ب��ازي ک��ردم راضي

 باشند.
 در س�ال های�ي ک�ه ممن�وع ال�کار بودی�د چه 

مي کردید؟
� هیچ جا نوشته نشده بود که من ممنوع الکار هستم...

یعني خودت�ان براي حض�ور در س�ینما بي میل 
بودید؟

� بله، خس��ته بودم. م��ا باید عرص��ه را به ج��وان ترها 
واگذار مي کردی��م و مودبانه ترین ش��کل اش این بود 
که خودم��ان کنار م��ي رفتی��م. ضمن اینکه از نس��ل 
ما دیگر کس��ي باقي نمانده ب��ود. یا به خارج از کش��ور 
مهاجرت کرده بودند یا از دنیا رفت��ه بودند. چند نفري 
 بیش��تر نمانده بودیم. گاهي عش��ق به فیل��م یقه ام را 
 مي گرفت، اما خودم را کنترل مي ک��ردم و امروز فردا

 مي کردم...
پس صبر کردید تا نقش مناسبي پیش بیاید...

البته چندین بار پیشنهاد داش��تم. مثال آقاي کیمیایي 
براي »سربازهاي جمعه« مي خواس��ت با من کار کند 

که قبول نکردم.
چرا همکاري با آقاي کیمیایي را رد کردید؟

� آمادگي نداش��تم. البته االن هم آمادگ��ي بازي را در 
 خودم نمي دی��دم و ب��ازي در »نقش و ن��گار« اتفاقي

 بود.
نگفتید در س�ال هاي دور از س�ینما چه فعالیتي 

داشتید...
کارهای��ي م��ي ک��ردم ک��ه خیل��ي ج��زو عالقمندي 
ه��اي ش��خصي ام ب��ه حس��اب نم��ي آم��د. ب��ه 
 ه��ر ح��ال زندگ��ي همیش��ه در جری��ان اس��ت و

 نم��ي ایس��تد. ما ه��م بای��د فعالی��ت و حرک��ت مي 
 کردیم. همیش��ه اعتقادم بر این بوده که انس��ان باید با 
داشته هایش خوش باشد و نس��بت به تمام چیزهایي 
 که دارد حق ش��ناس باش��د. من هیچ وق��ت و در هیچ 
دوره اي از هی��چ موضوع��ي ناراحت نش��دم. به دلیل 
اینکه خداون��د در زندگي آنقدر به من محبت داش��ته 
 که ناراحتي هاي حتي کوچک را هم به نوعي ناشکري

 مي دانم.

نمي توانم کاراکتري را که همیشه بازي کردم کنار بگذارم

ملک مطيعي: هيچ جا نوشته نشد که ممنوع الکارم
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مزایده اموال منقول و غیر منقول اسناد رهنی
9/516 شماره مزایده: 139304302132000009 به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق 
ششدانگ محل اجرای طرح کارخانه ظهیراالسالم اعم از اعیانی و کلیه ماشین آالت و 
الواسطه به شرکت  تاسیسات و تجهیزات کارخانه به مساحت 6000 مترمربع که مع 
آالت  ماشین  به  مربوط  قسمتهای  است  گردیده  واگذار  اصفهان  صنعتی  شهرکهای 
الکترو پمپ  فیلترها و  الف: بخش دریافت شیر: دستگاه تخلیه شیر شامل  از:  عبارتند 
استیل یک دستگاه ترمینال با 16 عدد فلنج )سیستم آشغال گیر( سیستم خنک کننده به 
ظرفیت 5 تن ساخت شرکت بهساز ماشین پمپ استیل ارسال به قدرت 5/5 کیلووات سه 
فاز ساخت زیمنس آلمان – بوستر شستشوی مخازن حمل شیر به قدرت یک اسب بخار 
شیرآالت و شیرآالت و  باالس تانک تیپ 410- هولدینگ تیوپ به ظرفیت 10 تن –   –
لوازمات مربوطه. ب: خط تولید تاسیسات پاسن=توریزهسیونو هموژانیزاسیون شیر: 
1- یک دستگاه کالریفار )آشغالگیر( ساخت روسیه به ظرفیت 5 تن در ساعت 2- یک 
یک   -3 روسیه  ساخت  ساعت  در  تن   10 ظرفیت  به  )سپراتور(  گیری  خامه  دستگاه 
دستگاه پاستوریزاتور ساخت شرکت بهساز ماشین به ظرفیت 5 تن مجهز به پلیت کولر 
یک دستگاه   -4 برق  تابلو  و  فیلتر  با  استیل  الکتروپمپ  دو دستگاه   – کنترل سطح   –
هموژنیزه ساخت شرکت بهساز ماشین به ظرفیت 5 تن 5- یک دستگاه دی اریتور جرم 
استیل ساخت 2009  اتنلس  الکتروپمپ 6- دو دستگاه مخزن  با دو دستگاه  گیر شیر 
شرکت رباط مخزن سری 20956 به ظرفیت هر کدام 20 تن 7- چهار دستگاه الکتروپمپ 
انتقال شیر 8- رگالتور والو، ترمومتر، شیر سه طرفه، اتصاالت، چهار دستگاه پمپهای 
تخلیه 9- هات واتریونیت با پمپسیرکوالسیون آب، منبع انبساط و لوازم مربوطه 10- 
اندازی و کنترل 11- یک  تابلوهای راه  اندازه گیری و کنترل حرارت و دبی و  لوازم 
دستگاه بلندر مخلوط کن شیرخشک و کاکائو با پمپ بهساز ماشین به قدرت موتر 5/5 
کیلووات و سیستم اختالط با آب 12- دستگاه بوگیر ساخت شرکت بهساز ماشین و 
از جنس  تمامًا  که  اتصاالت  و  با شیرآالت  لوله کشی  13- شبکه  مربوطه  الکتروپمپ 
استنلس استیل می باشد 14- بخش cip با سه دستگاه مخزن موادشیمیایی 1000 لیتری 
جنس استنلس استیل و پمپهای شستشو و سیرکوالسیون و سیستم های کنترل ساخت 
ژاپن. پ- واجد بسته بندی شیر پاستوریزه: 1- دو دستگاه ماشین پرکن و بسته بندی 
شیر کیسه ای برای شیرهای یک لیتری با کد زن ساخت حکمایی از نوع پی ال سی 
پنوماتیک با ظرفیت 2000 بسته یک لیتری در ساعت با کلیه متعلقات و ملزومات 2- سه 
دستگاه پرکن ماست با دهانه ثابت 75-95-125 میلیمتر ساخت شرکت مازندفیل 3- یک 
دستگاه پرکن ماست دبه ای نیم اتوماتیک 5/2 کیلویی 4- پنج دستگاه مخزن همزن دار 
الکتروپمپ  دستگاه  پنج  با  تن   5-3-1-5/0 های  ظرفیت  با  ماست  آوری  عمل  برای 
مربوطه 5- شیرآالت و لوله کشی های مربوطه 6- اتاق گرم کن ماست مجهز به دو 
دستگاه یونیت هیتر با متعلقات مربوطه 7- سردخانه ماست ساخت سابکو. ث: واحد 
تولید و بسته بندی دوغ: 1- یک دستگاه همزن مخزن دار به ظرفیت 5 تن 2- دستگاه 
دستگاه   -4 بطری  بندی  بسته  دستگاه   -3 کافل  opp ساخت شرکت  بطری  زن  لیبل 
شیرینگ با تغذیه نایلون ساخت شرکت کافل 5- دستگاه جت پرینتر با متعلقات مربوطه 
6- یک دستگاه مجموعه پرکن تری بلوک با ظرفیت 5/7 تن در ساعت همراه فیلتر در بند 
 – ها  کشی  لوله   -7 کافل  شرکت  ساخت  شستشو  سیستم  و  درب  تغذیه  دستگاه  با 
الکتروپمپ مربوطه 8- یک دستگاه  با اتصاالت و  نصب شیرآالت   – ترمینال مسیرها 
تسمه نقاله مربوطه 9- پمپ تزریق اوزون )NUVO( 10- سیستم های انتقال مواد به 
دستگاه ها و نوارها – آلوآتورها 11- سیستم دربند 6 هد با مکانیزم تغذیه درب 12- 
لبنی:  مواد  نگهداری  سردخانه  و  برودتی  تجهیزات  ج:  شیره.   20 شستشو  سیستم 
تجهیزات  و  ها  )SABCOOL( شامل سیستم  وحید  برودتی  مجموعه ساخت شرکت 
کمپرسور، کنداسور، اپراتور، تابلوی برق، تجهیزات کنترل و اندازه گیری دما و یونیت 
واحد  یک  صفر،  باالی  مترمکعب   432 ظرفیت  با  سردخانه  واحد  یک  سیستمها،  و 
سردخانه با ظرفیت 96 مترمکعب برای نگهداری ماست، یک واحد سردخانه با ظرفیت 
تجهیزات  با  بانک  آیس  کامل  نگهداری شوکر ماست، سه سیستم  برای  مترمکعب   72
کامل، شش لنگه درب فلزی عایق شده کشویی، سیستم کولینگمحصوص سردخانه با 
مارک SABCOOL. ج: تاسیسات و تجهیزات آبرسانی و حرارتی و برودتی، مکانیکی: 
نوع  از  اندازی  راه  اتوماتیک  سیستم  با  و  اتصاالت  و  لوله  با  آب  تامین  الکتروپمپ 
موتور ساخت  الکترو  با  پمپ 315-50  دستگاه  یک  ابارا،  عمودی ساخت  سانتریفیوژ 
متوژن تبریز با لوله کشی و لوازم مربوطه، دو دستگاه دیگ بخار 4400 پوند معادل 
2000 کیلمگرم در ساعت ساخت شرکت آروین بخار همراه با مشعل های دوگانه سوز 
ساخت شرکت گرم ایران و تابلو فرمان و راه اندازی به انضمام شیر فشارشکن و بخار 

مانومتر و لوازم ایمنی و کنترل، یک دستگاه منبع کویل دار 3000 لیتری جهت آب گرم 
ساخت شرکت آروین بخار، تاسیسات آب ساخت شرکت ابتکار آوران آب ساز سختی 
گیر شامل فیلتر شنی با ظرفیت 4 مترمکعب در ساعت، فیلتر اکتیو پکیج کامل RO با 
اندازه  لوازم  کننده و  با سیستم های ضدعفونی  ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز 
تانک  دستگاه  چهار  می باشد،  آمریکایی   BW  30400 ان  ممبان  که  ملحقات  و  گیری 
ذخیره آب 30 هزارلیتری فوالدی سفید، دو دستگاه تانک ذخیره سوخت 30 هزار لیتری 
فوالدی سیاه، پمپهای انتقال سوخت و آب موجود، مخزن آیس بانک 40 هزارلیتری با 
پمپ و پروانه، سیستمهای حرارتی و گرمایشی سالنها یوبیت هیتر به همراه 7 دستگاه 
به همراه لوله کشی، ساپورتها و اتصاالت، تاسیسات اطفاء حریق، جعبه های حوز ریلی 
با لوله و متعلقات به تعداد 6 عدد به همراه پمپ تغذیه و شبکه لوله کشی، تاسیسات 
تصیفه خانه فاضالب واحد لبنی ساخت شرکت صاف ساز گستر به صورت پیج با دبی 
50 مترمکعب در ساعت با مخزن فلزی و استخرها و لوله کشی و متعلقات، کولر گازی 
TRUST ساخت چین به ظرفیت 30000 بی تی یو در ساعت چهار دستگاه،  اسپلیت 
هواکش  دستگاه،   2 هیتر  یونیت  دستگاه،  یک  متسوبیشی  ساخت  هوا  پرده  دستگاه 
دیواری 60×60 چهار عدد، ده دستگاه جک پالت مارک NETLIFT با ظرفیت 5/3 تن. 
ح: تاسیسات و تجهیزات الکتریکی: انشعابات به میزان 245 کیلووات به شماره اشتراک 
با  تولید سه سلول  داخل سالن  برق  اصلی  توزیع  تابلو  ثانویه،  ولتاژ  با   8/9458018
کلیدهای اتوماتیک، تابلو توزیع اصلی برق کارخانه چهار سلوله با کلیدهای اتوماتیک 
خازن  و  ریگالتور  با  اتوماتیک  پله   6 قدرت  ضریب  اصالح  تابلو  آمپر،   400
داخل  کابلهای  انتقال  ساپرتهای  و  گذاری  سینی   50  KVJZ*40/2*30/1*25/1*2
 214 انگلیسی  استامفورد  ژنراتور  با  سیلندری   6 ژنراتور  دیزل  دستگاه  یک  سالنها، 
و  تغذیه  شبکه  و  ها  محوطه  و  سالن  داخل  صنعتی  روشنایی  چراغهای  کیلووات، 
تابلوهای فرمان جمعًا 20 عدد. جمع کل ارزش اقالم فوق الذکر تاسیسات الکتریکی مبلغ 
خ:  می گردد.  برآورد  ریال(  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  )سه  ریال   3/800/000/000
نوع از  مانیتور  با  مداربسته  دوربین  دستگاه   13 ارتباطی:  و  مخابراتی  های   سیستم 

سیستم  فرعی،  لوازم  با  اسپودام  دوربین  صنعتی،  دوربین  دستگاه  یک   ،HIM  620
ارتباط تلفنی با دستگاه سانترال با سیستم انتقال دتا رادیویی FX و نانو 5 و آنتن و 
تجهیزات کامل با 16 دستگاه تلفن مدیریتی و معمولی به انضمام کابل کشی مربوطه. د: 
سیستمهای هوای فشرده: یک دستگاه کمپرسور اسکرو مدل 122-7/5 با ظرفیت 46/3 
مترمکعب بر دقیقه ساخت صنایع هوای فشرده با فشار کار 5/7 بار و قدرت موتور 
KW 15 کمپرسور ساخت COMPAINآلمان، کولر با کلیه متعلقات به صورت پکیج، 
یک دستگاه فیلتر و آبگیر مدل EYO-95 با ظرفیت 5/9 مترمکعب در دقیقه، تانک ذخیره 
هوای فشرده 3000 لیتری، شبکه تولید هوای فشرده، تابلوهای فرمان و راه اندازی. ذ: 
 وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی: یک دستگاه آزمایش شیر گریز از مرکز )کاما( تیپ

 ،A 1012، دستگاه آب مقطرگیری 4 لیتری )شیماز(، کوره الکتریکی 1200 وات تیپ BR
یخچال  )شیماز(،  انکوباتور   COLD دستگاه  )شیماز(،  حرارتی  انکوباتور  دستگاه  دو 
آزمایشگاهی یک دستگاه، اتوکالو مدل RT-T یک دستگاه، آون یک دستگاه )شیماز(، 
یک دستگاه ترازوی دیجیتال ANO( 1000( گرم با حساسیت 01/0 گرم، یک دستگاه 
 )EUTECH( سنج PH ،گرم با حساسیت 001/0 گرم )ANO( 610 ترازوی دیجیتال
یک دستگاه، دستگاه دیجیتال آنالیز سنجش شیر )EU(، هود آزمایشگاهی )شیماز( یک 
هیتر  پلت   ،)SL  902( مدل  دستگاه  یک   )SANA( کانتز  کانی  سانتی،   80 دستگاه 
ماری بن  دستگاه  دستگاه،  یک   )STAR( مدل   )BETA( آنالیز   ،)TAKSAN( 

)TER BATH(، مجموعه مواد، لوازم، ابزارآالت، ظروف مختلف و قطعات مربوط به 
آزمایشگاه، قسمتهای مربوط به بخش ساختمان کارخانه عبارتند از: الف: عرصه محل 
کارخانه: عرصه محل احداث کارخانه قطعه زمینی به مساحت 6000 مترمربع در ابعاد 
60×100 در شهرک صنعتی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان می باشد. ب: مستحدثات 
شامل  کارخانه  محوطه   -1  :  ... و  حصارکشی  سازی  محوطه  ساختمانها،  کارخانه: 
خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و تراکم و سپس کفسازی از نوع بتنی به ضخامت حدود 
10 سانتی متر و به مساحت حدود 3000 مترمربع. 2- حصارکشی محوطه به مساحت 
حدود 850 مترمربع شامل زیرسازی، کرسی چینی و نماچینی از آجر لفتون و سنگ 
تیشه ای الی بید و دارای سنگ درپوشی و همچنین دربهای ورودی از نوع پروفیل فلزی 
و رنگ روغنی می باشد. 3- سالن تولید از نوع سوله به مساحت حدود 720 مترمربع و 
دارای  سوله  متر،   5 حدود  ارتفاع  به  پیرامونی  دیوارهای  و  متر   5/7 تاج  ارتفاع  با 
فنداسیون بتنی و ستونها و تیرهای از نوع تیر ورق و رنگ آمیزی شده و سقف آن از 
پرلین و پوشش ورقهای موجدار فلزی و عایق پشم شیشه می باشد. به لحاظ شیب زمین 
و همچنین جلوگیری از نشست کف سالن کف سوله با استفاده از سنگ الشه و مالت 

از  سوله  نهایی  کف  است.  شده  اجرا  متر  سانتی   90 حدود  ارتفاع  به  سیمان  ماسه 
و   P.V.C مصالح  پوشش  از  کاذب  سقف  سرامیک،  داخل  دیوارهای  نمای  سرامیک، 
پنجره ها از نوع فلزی و در تراز حدود 5 الی 6 متر اجرا شده است در قسمت غربی سالن 
 85 کدام حدود  هر  به مساحت  تولید  مدیر  اطاق  آن  فوقانی  طبقه  و  آزمایشگاه  تولید 
مترمربع و فضای مخصوص تحویل شیر احداث شده است. در آزمایشگاه: کف سازی 
از سرامیک ضد اسید، دیوارها از سرامیک، سقف سفیدکاری شده و در و پنجره از نوع 
آلومینیوم و کابینت ها از نوع فلزی و دربهای آن از نوع MDF و شیشه می باشد سالن 
ورودی آزمایشگاه و محل نظارت مدیرتولید کف سازی شده از موزاییک و دیوارها از 
نوع سرامیک و سقف آن سقف کاذب سوله می باشد. رخت کنی ها مخصوص آقایان و 
خانمها در ابعاد هر کدام حدود 4×5 متر با دیوارهای سرامیکی و در داخل هر رختکن 
حمام بنا شده است. در کف سالن کانالهای مخصوص خروج مواد در نظر گرفته شده 
است نمای بیرونی آجرنما و سیمان سفید تخته ماله ای اجرا شده است. 4- نیم سوله 
واقع در قسمت شمالی سالن تولید به مساحت حدود 150 مترمربع و ارتفاع متوسط 
حدود 4 متر اسکلت آن از دیوارهای باربر و سقف از نوع پروفیل قوطی فلزی به ابعاد 
4×8 و 10×10 و پوشش آن از ورقهای موج دار فلزی و عایق پشم شیشه و تور مرغی 
اجرا گردیده است. در فضی این نیم سوله سردخانه به مساحت حدود 115 مترمربع، 
گرمخانه به مساحت حدود 35 مترمربع و انبار سبد و اطاق برق اجرا شده است در 
قسمتهای سردخانه و گرمخانه و انبارها کف و دیوارها از نوع سرامیک و اطاق برق 
دیوارها سیمان سفید تخته ماله ای و کف موزاییک اجرا شده است. 5- نیم سوله واقع 
در قسمت جنوبی سالن تولید به مساحت حدود 200 مترمربع و ارتفاع متوسط حدود 4 
ابعاد  به  فلزی  قوطی  پروفیل  نوع  از  سقف  و  باربر  دیوارهای  از  آن  اسکلت  متر 
4×8و10×10 و پوشش آن از ورقهای موجدار فلزی و عایق پشم شیشه و تور مرغی 
اجرا گردیده است که شامل اطاق تاسیسات، دیگ بخار، تصفیه آب، سرویس بهداشتی، 
تاسیسات و تصفیه خانه کف موزاییک، دیوارها  اطاق  اطاق شستشو می باشد که در 
سیمان سفید و سرویسهای بهداشتی به ابعاد 3×4 با کف سرامیک و بدنه کاشی و سقف 
اندود گچ اجرا شده است در مجاورت نیم سوله جنوبی اسکلت فلزی رنگ آمیزی شده 
در دو طبقه و به ابعاد 5×12 متر جمعًا 120 مترمربع مساحت جهت قرار گرفتن تجهیزات 
آیس پک می باشد. 6- سالن تولید شماره 2 )فعاًل انبار( از نوع سوله به مساحت 580 
ارتفاع حدود 5 متر، سوله  ارتفاع تاج حدود 5/7 متر و دیوارهای کناری به  با  متر و 
دارای فنداسیون بتنی و ستونها و تیرها از نوع تیر ورق و رنگ آمیزی شده و سقف آن 
از پرلین و پوشش ورقهای موجدار فلزی و عایق پشم شیشه می باشد. کف سالن به 
ارتفاع حدود یک متر با سنگ الشهای و ماسه سیمان کرسی چینی شده است. کف نهایی 
سوله از سرامیک، دیوارها از نوع سرامیک و سقف کاذب از پوشش ورق و پنجره ها و 
درب ورودی سالن از پروفیل فلزی رنگ آمیزی شده می باشد نمای بیرونی سیمانی 
تخته ماله ای سفید اجرا شده است. 7- سالن تولید شماره 3 )فعاًل انبار( از نوع سوله به 
مساحت 580 متر و با ارتفاع تاج حدود 5/7 متر و دیوارهای کناری به ارتفاع حدود 5 
متر، سوله دارای فنداسیون بتنی و ستونها و تیرها از نوع تیر ورق و رنگ آمیزی شده 
و سقف آن از پرلین و پوشش ورقهای موجدار فلزی و عایق پشم شیشه می باشد. کف 
سالن به ارتفاع حدود یک متر با سنگ الشهای و ماسه سیمان کرسی چینی شده است. 
کف نهایی سوله از سرامیک، دیوارها از نوع سرامیک و سقف کاذب از پوشش ورق و 
پنجره ها و درب ورودی سالن از پروفیل فلزی رنگ آمیزی شده می باشد نمای بیرونی 
 380 مساحت  به  اداری  ساختمان  است.8-  شده  اجرا  سفید  ای  ماله  تخته  سیمانی 
مترمربع که در دو نیم طبقه اجرا شده است. اسکلت ساختمانی از نوع فلزی، کف سازی 
طبقات از سرامیک و سقف و دیوارها سفیدکاری کف آشپرخانه از سرامیک و بدنه از 
کاشی و کابینت، نمای ساختمان از نوع آجرنما و بام از ایزوگام و پله ها از سنگ گرانیت 
و دارای تاسیسات روشنایی می باشد. محل آسانسور پیش بینی شده لکن نصب نشده 
است. چهارچوبها فلزی و دربهای پیش ساخته همراه قفل و دستگیره اجرا شده است. 
9- ساختمان کارگری، ناهارخوری، نمازخانه، انبار تجهیزات و مهمانسرا به مساحت 
حدود 100 مترمربع که در یک طبقه احداث شده است. اسکلت از دیوار باربر و سقف از 
و  موزاییک  و  سرامیک  از  سازی  کف  فلزی،  ورق  پوشش  و  قوطی  پروفیلهای  نوع 
اتاق نگهبانی به  دیوارها سفیدکاری شده و دارای تاسیسات روشنایی می باشد. 10- 
مساحت حدود 40 مترمربع دارای اسکلت از نوع دیوار باربر و سقف فلزی 11احداث 
تصفیه خانه فاضالب. به موجب اسناد رهنی 42024و42470و42725و43464و44756 
دفترخانه 50 اسناد رسمی اردستان در قبال مبلغ 25/733/744/902 ریال در رهن بانک 
ساختمان  قیمت  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  و  گرفته  قرار  اصفهان  شعبه  صادرات 
مبلغ  به  کاًل  و  ریال   39/200/000/000 آالت  ماشین  مبلغ  و  ریال   20/800/000/000

روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  کارخانه  است  شده  ارزیابی  ریال   60/000/000/000
چهارشنبه مورخه 1393/11/1 در اداره ثبت واقع اردستان از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ شصت میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد چنانچه 
برگزار  تعطیلی در همان ساعت و مکان  از  بعد  تعطیل شود روز مزایده  روز مزایده 

خواهد شد.تاریخ انتشار:93/10/06 م الف:439 عصاری مسئول اجرای ثبت اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/87 در خصوص پرونده کالسه 93-1648 خواهان بتول نیلوفری دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی  مرتضی  طرفیت  به  مطالبه  بر 
93/11/14 ساعت 11 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:26113 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/88 در خصوص پرونده کالسه 93-1646 خواهان بتول نیلوفری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مرتضی محمدی خونسارکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 93/11/14 ساعت 10 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:26114 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/89 در خصوص پرونده کالسه 93-1647 خواهان بتول نیلوفری دادخواستی مبنی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خونسارکی  محمدی  مرتضی  طرفیت  به  مطالبه  بر 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30 ساعت   93/11/14 مورخ  برای 
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   7 شعبه  می شود.م الف:26115  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/90 در خصوص پرونده کالسه 1624/93 خواهان بتول نیلوفری با وکالت خانمها 
الهه صانعی – ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمدرضا زاهدی 
فرزند حسین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/25 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/15
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 الف26116 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/91 در خصوص پرونده کالسه 1623/93 خواهان بتول نیلوفری با وکالت خانمها 
الهه صانعی – خانم ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمدرضا 
زاهدی فرزند حسین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/25 
ساعت 11 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:26117 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
عذرخواهی فلسطینی ها از ایران

دبیرکل فدراسیون فوتبال فلس��طین با ارس��ال نامه ای ضمن توضیح شرایط 
تیم ملی فوتبال این کشور بابت عدم برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال 
ایران عذرخواهی کرد.عبدالمجید هیجی نوشت:ما واقعا از اهمیت برگزاری این 
دیدار واقف هستیم به همین دلیل امیدواریم تا در آینده شانس برگزاری دیدار 

دوستانه را داشته باشیم. 
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۱۲۰ ميليون به ذوب آهن شد

باشگاه پرسپولیس بایستي حق 
رشد پیام صادقیان را به باشگاه 
ذوب آهن بپردازد که این مبلغ، 

 ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
کمیت��ه انضباط��ي در پرون��ده 
مربوط با مطالبه حق رشد پیام 
صادقیان،  رأي را به سود باشگاه 
ذوب آه��ن صادر ک��رد و به این 
ترتی��ب باش��گاه پرس��پولیس 
بایستي بابت حق رش��د صادقیان مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به 

باشگاه ذوب آهن پرداخت نماید. 
پیام صادقیان بازیكني که در باشگاه ذوب آهن اصفهان مراحل 
رش��د را س��پري کرد و پس از چه��ار فصل در جم��ع بازیكنان 
بزرگس��ال ذوب آهن به تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیوست،  
شرایط مربوط با ماده اي که در قانون حق رشد وجود دارد را احراز 
نموده اس��ت و به این ترتیب باشگاه پرس��پولیس بایستي مبلغ 
 ۱۲۰ میلیون تومان به خاطر حق رشد پیام صادقیان به باشگاه 

ذوب آهن پرداخت نماید. 

ژیمناستيک استان بی پول است
رییس هیات ژیمناستیک استان 
اصفهان گفت: وقتی پول نیست 
و اداره کل ورزش اس��تان و 
فدراس��یون نمی توانند کمک 
مالی به این هیات داشته باشد، 
باید با بی پولی مدیریت کرده و 
اجازه ندهی��م کارها روی زمین 
بماند. اصغر نك��وگل در مجمع 
عموم��ی هیات ژیمناس��تیک 
اس��تان اصفهان اظهار کرد: در سال 9۲ بر اس��اس تقویم ساالنه 
حرکت کردیم و خوشبختانه موفق شدیم برنامه های بیشتری را 
فراتر از تقویم انجام بدهیم.وی با بیان اینكه پیشرفت ژیمناستیک 
اصفهان بر مبنای حرف نیس��ت و مدارک و مستندات آن وجود 
دارد، تاکید کرد ورزش اصفهان در چند سال اخیر با بی پولی مواجه 
بوده است و گفت: به دلیل مشكالت مالی نتوانستیم کمک خاصی 
به هیات های شهرستانی داشته باش��یم اما با تمام این مشكالت 

اعزام تیم های مختلف به مسابقات کشوری انجام شد.

بدمينتون بازان استان
درمسابقات رنكينگ آزاد کشور 

تیم بدمینتون استان اصفهان 
برای حضور در سومین مرحله 
مسابقات رنكینگ آزاد کشور از 
دیروز جمع��ه پنج��م  لغایت 
دوشنبه هش��تم دی ماه سال 
جاری در تهران حضورخواهد 
داش��ت.محمدجواد فیروزی ، 
امید کرمی ، پیام نصراصفهانی 
، مهرپوی��ا مجتبای��ی و امی��د 
ادیبی ترکیب بازیكنان اس��تان اصفهان را تشكیل می دهند که 
در این دور از مس��ابقات با دیگر بازیكنان از استان های سراسر 

کشور به رقابت خواهند پرداخت.
 مس��ابقات به صورت ی��ک نفره و دونف��ره در 3 مرحل��ه برگزار 
می گردد که مرحله دوم این مسابقات در آبان ماه سال جاری در 

استان کرمانشاه برگزار شده بود .

آندو زیاد پول می خواست
سرپرست تیم ذوب آهن اصفهان 
گفت: هم��ه تیم ه��ای لیگ به 
دنبال جذب تیموریان هس��تند 
ول��ی ذوب آهن برنام��ه ای برای 
جذب  آن نداش��ته و باشگاه نیز 
چنی��ن هزین��ه ای را متقب��ل 

نمی شود.
 علی شجاعی با اشاره به جدایی 
آندرانیک تیموریان از استقالل 
تهران و وضعیت جذب آن در ذوب آهن اظهار داشت: هیچ تصمیمی 
برای جذب تیموریان نداریم، چراکه هم��ه تیم های لیگ به دنبال 
جذب این بازیكن هستند و همین سبب می شود جذب این بازیكن 
نیاز به هزینه زیادی داشته باشد که ذوب آهن نیز چنین هزینه ای 
نمی کند.وی ب��ه وضعیت تیم ذوب آهن و ش��رایط بازیكنان بعد از 
حضور در تمرینات و با اش��اره به 3 بازی تدارکاتی پیش بینی شده 
در برنامه اردوی مالزی تصریح کرد: ق��رار بود اردوی تیم تا ۲۰ دی 
ماه ادامه داشته باشد ولی تصمیم گرفته شد این اردو تا روز ۲۲ دی 
ادامه یابد  و در طول این مدت 3 دی��دار تدارکاتی برای تیم در نظر 
گرفته شده که پوهانگ، قهرمان لیگ مالزی یكی از حریفان ما در 

این دیدارها است.

 برگزاری همایش بزرگ 
دوچرخه سواری

مع��اون ورزش��ی اداره کل از 
برگ��زاری همای��ش ب��زرگ 
دوچرخه سواری گرامیداشت 
حماسه 9 دی  با عنوان میثاق 

با والیت خبر داد.
علیرض��ا امین��ا زاده مع��اون  

امور ورزش��ی اداره کل گفت: 
به منظ��ور برنامه ری��زی برای 
برگزاری برنامه های ورزش��ی 
 وی��ژه گرامیداش��ت پنجمین س��الروز حماس��ه مردمی 9 دی  
جلس��ه ای با حضور رییس بس��یج ورزشكاران اس��تان، معاون 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان، رییس هیات های  دوچرخه 
س��واری و رزمی اس��تان و نماین��دگان هیات های باس��تانی و 
موتورس��واری و اتومبیلرانی برگزار ش��د. وی مهمترین رویداد 
پیش بینی ش��ده ب��رای ای��ن روز را برگزاری همای��ش بزرگ 
دوچرخه سواری میثاق با والیت عنوان کرد و خاطر نشان کرد: 
این همایش روز س��ه ش��نبه 9 دی ماه 93 از محل میدان امام 

حسین)ع( اصفهان آغاز و به گلستان شهداء ختم می شود.

 نویر: مسی و رونالدو 
بِرندهایی جهانی هستند

 هوینس پس از ۷ ماه
 به مرخصی رفت

دروازه بان ملی پوش باواریایی ها از حریفان خود در راه کسب توپ طال به عنوان 
بِرندهایی جهانی یاد کرد.

 مانوئل نویر که برای کس��ب عنوان بهترین بازیكن جهان در  س��ال ۲۰۱4 
با لیونل مسی آرژانتینی و کریستیانو رونالدوی پرتغالی در رقابت است، به 
روزنامه آلمانی »Suddeutsche Zeitung« چاپ مونیخ گفت: از اینكه 
نامم بین 3 کاندیدای نهایی توپ طالست، افتخار می کنم. ۲ کاندیدای دیگر 
برندهایی جهانی هستند و شاید به این دلیل است که نسبت به من مزیت و  
شانس بیشتری برای کسب این عنوان دارند.سنگربان ۲8 ساله بایرن مونیخ 
با یادآوری شكس��ت این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی در 
سال ۲۰۱۲ در ورزشگاه آلیانتس آره نا عنوان کرد: ما در شهر خودمان شانس 
رسیدن به قهرمانی را از دست دادیم ولی حاال می خواهیم تا در فصل جاری 
لیگ قهرمانان اروپا به دیدار فینال که قرار است در برلین برگزار شود برسیم و 

در کشور خودمان عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم.

رییس پیشین باشگاه بایرن مونیخ برای نخس��تین بار از ماه ژوئن ۲۰۱4 تاکنون از 
زندان خارج شد.

 »dpa« سخنگوی وزارت دادگس��تری آلمان در بیانیه ای که از سوی خبرگزاری 
آلمان منتشر ش��د، روز )چهارش��نبه( گذش��ته اعالم کرد اولی هوینس با گرفتن 
مجوزهای الزم برای نخستین بار پس از گذراندن هفت ماه از دوران محكومیتش 
از زندان خارج شد و به مرخصی رفت تا تعطیالت کریس��مس را در کنار خانواده و 

همسرش باشد.
هوینس در ماه مارس ۲۰۱4 به دلیل تخلف مالیاتی به سه سال و نیم زندان محكوم 
 ش��د و دوران محكومیت خود را از ماه ژوئ��ن ۲۰۱4 در زن��دان الندزبرگ واقع در

 7۰ کیلومتری غرب شهر مونیخ آغاز کرد.
هوینس 6۲ ساله که با تیم ملی آلمان تجربه قهرمانی در رقابت های جام جهانی را 
دارد بالفاصله پس از تأیید حكم محكومیت از سوی مراجع قضایی آلمان از سمت 

ریاست باشگاه بایرن  مونیخ کناره گیری کرد.

در دنیاي امروز همه بر این عقیده اند 
که فوتبال به یک علم تبدیل ش��ده 
اس��ت و براي نتیجه گرفت��ن تیم ها 
مربیان باید به علم روز فوتبال آش��نا 
باش��ند. در فوتب��ال ام��روز مفهوم 
اس��تعدادیابي علمي به خصوص در 
کشورهاي صاحب فوتبال برد زیادي 

دارد به طوري که در این کش��ورها در همان سنین کودکي 
در مدارس اس��تعدادهاي برتر کشف مي ش��وند و روي این 
استعدادها س��رمایه گذاري مي ش��ود تا آینده فوتبال ملي 
این کش��ورها تضمین ش��ود.اما به اعتقاد کارشناسان این 
رویه اصول��ي در ایران اصال اجرا نمي ش��ود و ب��ه طور کلي 
استعدادیابي علمي در فوتبال ما وجود ندارد که این مي تواند 
زنگ خطري براي فوتبال ملي باشد. شاید نتیجه گرا شدن 
مدیران یكي از دالیلي باش��د که زیاد بر روي استعدادیابي 
علمي تمرکز نمي شود و به نوعي مدیران ورزشي بقاي خود را 
در کسب نتایج مطلوب مي دانند.براي بررسي بیشتر مفهوم 
استعدادیابي علمي در فوتبال و موانع اجراي آن در فوتبال 
کشور،  با محمد فرامرزي استاد دانشگاه و کارشناس فوتبال 
به گفت وگو پرداختیم که در ادامه مي خوانید:استعدادیابی 
علمی در اصل ی��ک آزمون و ی��ک ارزیابی خاص نیس��ت 
.محمدفرام��رزی در خصوص مفهوم اس��تعدادیابی علمی 
در فوتبال اظهارکرد: اس��تعدادیابی تعاری��ف متعددی در 
دنی��ا دارد، اما آن چیزی که در کش��ورهای صاحب فوتبال 

به عنوان اس��تعدادیابی علم��ی به آن 
توجه می ش��ود داشتن اس��تانداردها، 
آزمون ها و غربالگری های ویژه ای است 
که برای شناسایی بازیكنان فوتبال به 

کار می گیرند.
وی ادامه داد: اس��تعدادیابی علمی در 
اصل یک آزمون و ی��ک ارزیابی خاص 
نیست بلكه برای فوتبال به طور مشخص گروهی از عوامل و 
مولفه های جسمانی، روانی و تكنیكی و تاکتیكی هستند که 
مربیان با استفاده از هم مشاهدات میدانی و هم آزمون های 
علمی و فیزیولوژیكی که در آزمایش��گاه انجام می ش��ود و 
حتی دیدن بازیكن در شرایط بازی در نهایت به این نتیجه 
می رسند که آیا بازیكن مورد نظر با استعداد است یا نه.وی 
با بیان اینكه اقداماتی که در قالب اس��تعدادیابی در فوتبال 
ایران انجام می شود عموما برگرفته از تجارب، دانش و سالیق 
فردی مربیان است، اضافه کرد: ممكن است یک باشگاه و یا 
یک فدراسیون به دلیل برخورداری از فرد یا نیروی ویژه ای 
که تخصص خاص در  زمینه استعدادیابی دارد برنامه های 
متوس��ط خوبی اجرا کند، اما باش��گاهی که فاقد آن دانش 
است هیچ برنامه ای برای اس��تعدادیابی ندارد. در حالی که 
فدراس��یون و کمیته جوانان یكی از اولویت هایشان تدوین 
همین برنامه های کالن استعدادیابی و در واقع تزریق بازیكن 
به باشگاه ها است که متاسفانه در کشور ما به چنین موضوعی 

پرداخته نشده است.

گویا برخی از رؤسای هیأت ها در تالشند تا 
زمان برگزاری جلسه مجمع تعداد امضاهای 
جمع شده برای استیضاح رییس فدراسیون 
را به حد نصاب طرح در جلسه برسانند. در 
مجموع به نظر می رسد، این جلسه مجمع 
فدراسیون برای علی کفاشیان دیگر مانند 

سایر مجامع نیست.
این روزها از برخی اعضای مجمع این فدراسیون، اخباری مبنی 
بر تالش برای جمع آوری طرح استیضاح رییس این فدراسیون به 
گوش می رسد. فدراسیون فوتبال، یكی از مهم ترین رویدادهای 
امسال خود را پیش  روی دارد. مجمع عمومی فدراسیون  با توجه 
به حواشی ایجاد شده در سال گذشته و ادامه آن به امسال، بسیار 
مورد توجه عالقه مندان به فوتبال و افكار عمومی قرار گرفته است. 
مهم ترین موضوع جلسه مجمع امسال، بررسی صورت های مالی و 
بودجه فدراسیون فوتبال است که در خصوص آن ابهامات فراوانی 
وجود دارد. سال گذش��ته، همین موضوع و گزارش سرسری و 
غیرکار شناسی فدراسیون، جلس��ه مجمع را به تشنج کشید و 
امسال هم تا اینجای کار که خبری از گزارش مالی نیست و امیر 

عابدینی از لزوم نشكیل جلسه فوق العاده مجمع خبر می دهد. 
در واقع بعد از جلسه مجمع سال گذش��ته بود که قرار شد  یک 
کمیته امین از سوی مجمع صورت های مالی و بودجه را بررسی 
و گزارش تأیید آن را به مجمع ارایه کند؛ اما فدراسیون فوتبال 
تا همین دوهفته  پی��ش، زیر بار این نرفته ب��ود که این کمیته 
وظیفه بررسی صورت های مالی را هم دارد، ولی پس از فشارهای 

رسانه ای در جلس��ه فوق العاده هفته 
پیش، قرار بر این شد تا در این کمیته 
هر چه زود ت��ر صورت ه��ای مالی را 
بررسی کند و گزارش آن را به مجمع 

برساند
امیر عابدینی مدیر و سخنگوی کمیته 
رفع ابهام گزارش های مالی فدراسیون 
فوتبال گفت: متأسفانه تمام اسناد و مدارک درخواستی کمیته 
به دست ما نرسید و نمی توانستیم ابهام حساب های فدراسیون را 
تا پیش از مجمع رفع کنیم. امیر عابدینی همچنین در خصوص 
بخشی از ابهامات مالی فدراسیون به شرکت افق سبز اشاره می کند 
و می گوید: »در گزارش های فدراسیون باید بودجه تلفیقی که 
شامل تمامی شرکت های زیر مجموعه هم می شود، مشخص 
باشد. وضعیت درآمدی و هزینه کرد شرکت افق سبز در بودجه 
مشخص نیست. آن ها برای خودشان بودجه ای دارند؛ اما داد و 
ستد رسمی این شرکت با فدراسیون مشخص نیست و رسیدگی 
به آن زمان بر است «. این موضوع موجب شده تا تقریبا ماجرای 
ارایه گزارش مالی در جلسه مجمع زیر سؤال برود و امیرعابدینی 
هم از لزوم برگزاری جلسه فوق العاده در یكی دو ماه آینده سخن 
بگوید؛ اما حساس��یت اعضای مجمع به ماجرای ابهامات مالی 
فدراسیون فوتبال، موجب شده تا بعد از انتشار این خبر و تداوم 
استقرار فضای ابهام بر اس��ناد مالی فدراسیون فوتبال از برخی 
 اعضای مجمع این فدراس��یون، اخباری مبنی ب��ر تالش برای 

برکناری رییس فدراسیون به گوش برسد. 

جایگاه استعدادیابي علمي در فوتبال ایران

استعدادیابی های ما  برگرفته از سالیق مربيان است
در آستانه برگزاری مجمع عمومی فدراسيون 

پروژه استيضاح کفاشيان کليد خورد

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند روز 
پیش بسیارعصبانی بود و رنگ قرمز چهره او 
نه نشان وفاداری اش به پرسپولیس بلكه خبر 
از برافروخته بودنش داش��ت. امیر عابدینی 
مدیری موفق در پرس��پولیس بود که بسیار 
تالش شد نام او را با حاشیه همراه کنند که 
او کمتر ت��ن به این همراه��ی داد. انتخابات 
شورای ش��هر اول بود که به میدان وارد شد 
و توانست یكی از کرسی های بهشت را از آن 
خود کند. برخی پیروزی او را مدیون عملكرد 
موفقش در باشگاه پرس��پولیس دانستند و 
برخ��ی مدیری��ت او در ورزش و پیش از آن 
در اس��تانداری ها و معاونت وزیر را به عنوان 
عامل رای آوری اش دانستند.زمانی که او را با 
صنعتگران و سیاسیون مقایسه کردند گفته 
بود: »هم صنعتی بود م و هم سمت سیاسی 
اجرایی د اشتم اما کار ساخت وساز و د اللی و... 
انجام نمی د اد م.« تا اینكه مدیرعامل باشگاه 
داماش گیالن شد. باش��گاهی که متعلق به 
یكی از پرس��روصد  اترین مرد  ان چند   س��ال 
گذشته ایران بود؛ همان پروند  ه فساد   معروف 
به 3۰۰۰ میلیارد  ی! روز گذشته امیرعابدینی 
به کمیته اسناد مالی فدراس��یون رفت تا از 
خود دفاع کن��د. او در آنجا هم به سیاس��ت 
بازگش��ت و انتقادات خود را با لعاب سیاسی 

ادامه داد.
  پرونده 3۰۰ ميلياردی چه شد
مدیرعامل اسبق باش��گاه پرسپولیس 

در بخش��ی از اظهارات��ش درمورد 
انتقاده��ای وزارت ورزش از او 
و هم��كاری با اف��رادی ک��ه در 
پرونده 3۰۰ میلی��اردی حضور 
داشتند، گفت: من جنایت های 
زیادی مرتكب ش��ده ام! استاندار 
در دولت میرحس��ین موسوی و 

در دوران کروبی ب��وده ام. این آقایان 
نمی دانس��تند که من این جنایت  ها را 
هم مرتكب ش��ده ام وگرن��ه آنها را هم 

می گفتند. وی ادامه داد: من در 

داماش گیالن بودم و ب��ا آب معدنی داماش 
گیالن قرارداد داشتم و منصوب کسی نبودم 
اما آقایان بگویند که چگونه آقای حمیدرضا 
سیاسی که منصوب آنهاست اکنون در زندان 
اوین اس��ت اول جواب ای��ن را بدهند و بعد 
صحبت کنند.» ف��ارس نوش��ت؛ عابدینی 
درمورد وضعیت بودجه فدراس��یون فوتبال 
گفت: بودجه س��ال 9۲-9۱ را مورد بررسی 
قرار خواهیم داد. ایرادهای��ی به این بودجه 
وارد بود که کفاشیان خواست این کمیسیون 
تش��كیل ش��ود و به ابهامات رسیدگی کند 
که عل��ت آن هم نام��ه ای بود ک��ه اعضای 
هیأت رییسه نوشته بودند و امضا کرده بودند 

من هم آن نامه را امضا کرده بودم.
 وی ادام��ه داد: درنهای��ت قرار ش��د که ما 
بودجه های س��ال 9۲-9۱ را بررسی کنیم. 
من مس��وول کمیت��ه ش��دم و بهرامی دبیر 
کمیته و قنبرزاده هم که به عنوان یک عضو 
فعال در جلسات حضور داشته در این کمیته 
حاضر ش��د. ایرادهایی که ب��ه صورت های 
 مالی گرفته ش��د ب��ه اس��تناد گزارش های 

حسابرسی بود. 
عابدین��ی اف��زود: ابهامات��ی در بودج��ه 

وجود داش��ت که به طور مثال ۱- روش��ن 
نب��ودن وضعیت مالی ش��رکت افق س��بز، 
۲- مس��اله طل��ب و بدهی باشگاه هاس��ت 

مثال گفت��ه ش��ده اس��تقالل 7۰۰میلیون 
بدهكار اس��ت اما این باش��گاه اع��الم کرده 
ک��ه ۱۰۰میلیون طلب��كار اس��ت و در آخر 
هم مشخص نش��ده که چه کس��ی درست 
 می گوید و یا وضعیت ارزی روش��ن نش��ده

 است. 
وی ادامه داد: تطابق عملك��رد و بودجه هم 
مهم اس��ت. اینكه آی��ا انح��راف از بودجه 
داشته ایم یا نه یا نوع پرداخت ها چگونه 
ب��وده اس��ت. آیین نامه ه��ای مال��ی 
وجود داش��ته یا نه. اگ��ر آیین نامه ها 
در دس��ترس نبوده چرا در دسترس 
نبوده اس��ت. بنابراین به ط��ور واضح 
بگویم ابه��ام س��اختاری داش��تیم و 
اینكه این سیس��تم مثل س��اعت کار 
می کرده یا مثل س��اعت زن��گ زده بوده 
اس��ت و مس��اله دوم ابهامات مالی است که 
 بر اس��اس گزارش حسابرس مستقل

 بوده است. 

 

می خواهيم ابهامات مالی برطرف شود
عابدینی تصریح کرد: ما می خواهیم ابهامات 
مال��ی برطرف ش��ود و ای��ن اتف��اق بیفتد؛ 
ضمن اینك��ه هیأت رییس��ه هم ب��ا مجمع 
تعامل داش��ته باش��د و اینكه اگ��ر مجمع 
دبیرخانه ای را انتخاب ک��رده آن دبیرخانه 
خودش اطالعاتی که داده شده است را انجام 
 بدهد و ارتباط مجمع و هیأت رییس��ه قطع

 نشود.وی درمورد ابهامات شرکت افق سبز 
هم گفت: ما سند اولیه را دیدیم. طباطبایی 
مسوولیت مالی داشته و حسابدار بوده است 
و در اصطالح مادرخرج بوده و در هر سفر تیم 
ملی حضور داش��ته و حدود ۲5۰۰ دالر هم 
پاداش گرفته است.وی درمورد اینكه گفته 
می شود 45۰میلیون تومان یا یک میلیارد 
تومان پاداش به این شخص داده شده، 
خاطرنش��ان کرد:  ما چنین اسنادی را 

ندیدیم. 
ای��ن ابهامات��ی ک��ه گفته می ش��ود 
خدش��ه  اف��راد  ش��خصیت  ب��ه 

 وارد می کن��د و باع��ث وه��م فوتب��ال
 می ش��ود. یک ری��ال خ��ارج از آیین نامه و 
ضوابط گرفته ش��ده باش��د آن را بررسی و 
برمال خواهیم ک��رد ام��ا نمی توانیم خیلی 
س��ریع و فوری و فوتی این مسایل را بررسی 
کنی��م و بی خ��ود از یكس��ری آدم دف��اع 
کنیم که بعد مش��خص ش��ود نبای��د دفاع 
می کرده ایم. ما همه را بررسی خواهیم کرد.

به گزارش آرمان، عابدین��ی در ادامه اظهار 
کرد: ما در کش��وری زندگ��ی می کنیم که 
 45۰ هزار میلیارد توم��ان هزینه ها جابه جا 
می ش��ود. اگر یک معاون وزی��ر تخلف کرد 
و ی��ک میلیارد توم��ان باال و پایین ش��د آیا 
معنایش آن است که همه آن کشور مشكل 
دارند؟ وی درم��ورد اینكه این اتفاقات باعث 
 ش��د مدیرعاملی پرس��پولیس را از دس��ت

 بده��د؟ گفت: من ب��ه خاطر پس��ت و مقام 
نمی توان��م تواضع��ی در م��رز چاپلوس��ی 
 داش��ته باش��م. م��ن چنی��ن ش��خصیتی

 ندارم.

عابدینی:

پرونده 3۰۰ ميلياردی چه شد
جنایت های زیادی مرتکب شده ام!

عابدین�ی :م�ا می خواهي�م 
برط�رف  مال�ی  ابهام�ات 
ش�ود و ای�ن اتف�اق بيفتد؛ 
ضم�ن اینكه هيأت ریيس�ه 
هم ب�ا مجمع تعامل داش�ته 
باش�د و اینك�ه اگ�ر مجمع 
انتخ�اب  را  دبيرخان�ه ای 
ک�رده آن دبيرخانه خودش 
اطالعات�ی ک�ه داده ش�ده 
است را انجام بدهد و ارتباط 
 مجمع و هيأت ریيس�ه قطع

 نشود
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مفاد آرا 
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   10/48

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
نماید.  می  به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  عمومی محل 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
گلی  محمدحسین  آقای   –  93/09/18 مورخ   139360302021000885 شماره  1-رای 
زواره فرزند عباس بشماره ملی 1180019342 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 5267 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 متر مربع خریداری رسمی از حسین گلی 

زواره وخریداری عادی از نرگس سادات رضوی.
حدیدی  جواد  آقای   –  93/09/18 مورخ   139360302021000886 شماره  رای   -2
بر احداثی  دکان  یکباب  ملی 1189439239 ششدانگ  بشماره  فرزند غالمرضا   زواره 
روی قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 34/48 متر مربع خریداری رسمی از مریم آغا دیباج 

زواره.
حدیدی  جواد  آقای   –  93/09/18 مورخ   139360302021000887 شماره  رای   -3  
بر  احداثی  دکان  یکباب  ملی 1189439239 ششدانگ  بشماره  فرزند غالمرضا  زواره 
 روی قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
آغا  مریم  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   30/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

دیباج زواره.
4- رای شماره 139360302021000888 مورخ 93/09/18 – خانم هاجر حقیقت فرزند 
از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189941325 ملی  بشماره  ابراهیم 
پالکهای1935 و1936 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان جمعًا به مساحت 262 متر مربع خریداری عادی از ابراهیم حقیقت.
اکبری  اکبر  علی  آقای   –  93/09/25 مورخ   139360302021000904 رای شماره   -5
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1189531518 ملی  بشماره  حسین  فرزند  جعفرآبادی 
در زواره 16  واقع  باقیمانده  از پالک شماره 1802  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 270/50 متر مربع 

خریداری رسمی از فاطمه السادات احسانی طبائی زواره.
فاطمه غضنفری  خانم   –  93/09/25 مورخ   139360302021000905 رای شماره   -6
فرزند قدمعلی بشماره ملی 1189566931 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  باقیمانده   1802 شماره  پالک  از  قسمتی  برروی 
خریداری  مربع  متر   270/50 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 

رسمی از علی اکبر اکبری جعفرآبادی.
آقای علیرضا ابراهیمی  7- رای شماره 139360302021000906 مورخ 93/09/25 – 
زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189343274 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 31 متر مربع خریداری رسمی از مریم آغا دیباج زواره.
8- رای شماره 139360302021000907 مورخ 93/09/25 – آقای جواد حدیدی زواره 
فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189439239 تمامت شانزده حبه ودو-هفتم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی پالک شماره 2128 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 381/12 متر مربع 
آزادگان  علیابیگم  ورثه  از  عادی  وقولنامه  رسمی  وکالتنامه  بموجب  عادی  خریداری 

ونصراله آزادگان.
9- رای شماره 139360302021000908 مورخ 93/09/25 – آقای جواد حدیدی زواره 
فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189439239 تمامت بیست حبه و چهار-هفتم حبه مشاع 
احداثی برروی پالک شماره 2127 فرعی واقع  یکباب ساختمان   از 72 حبه ششدانگ 
 421/35 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در 
ورثه  از  عادی  وقولنامه  رسمی  وکالتنامه  بموجب  عادی  خریداری   مترمربع 

میرزا نصراله آزادگان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/10/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/21

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره      
تحدید حدود اختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 2/14386 واقع در فضل آباد بخش 
فرزند  غیره  و  جعفري  محمدباقر  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک 
محمدحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز 1393/10/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 
لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید 
مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد 
شد0 تاریخ انتشار:93/10/06 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 33/1040  مجزي شده از33/374 
واقع در مهرقویه بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي احمد قنبرزاده 
سگزآبادي فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنابه دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز 1393/11/4 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب 
این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابق  اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند0  حضور 
 2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
ظرف  می بایست  ثبت،معترض  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
اداره گواهی تقدیم دادخواست را از  این  مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 

تاریخ انتشار: 93/10/6 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  
ابالغ اجراییه 

 10/47 شماره پرونده: 139304002004000407/1 شماره بایگانی پرونده: 9301465/2
شماره ابالغیه: 139305102004002760 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9301465 
بدینوسیله به بدهکار آقای جهانگیر کالنتری نجف آبادی پرونده که برابر گزارش مامور 
کدپستی   – پارسا  کوچه   – اوحدی  خیابان   – قدس  میدان   – اصفهان  نشانی  مربوطه 
8198964399 مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 
ملی  بانک  بستانکار  اصفهان   82 دفترخانه شماره  در  تنظیمی   1390/03/11-113584
ایران )شعبه زینبیه اصفهان( مبادرت به صدور اجراییه کالسه فوق را نموده که برابر 
ریال   1/67 روزانه  وصول  روز  تا  و   1393/06/31 تا  ریال   694/293/821 مبلغ  آن 
نیز  پرداخت  تا روز  تاخیر  باشید که خسارت  بدهکار می  ازای هر سه هزار ریال  به 
نامه اجرای مفاد  آیین  لذا طبق ماده 18  به آن اضافه می گردد  طبق مفاد سند رهنی 
اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع 
محسوب  شده  ابالغ  اجراییه  روزنامه  در  آگهی  انتشار  از  پس  و  منتشر  و  درج  شما 
می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 1386/11/29 نسبت به پرداخت 
وثیقه  مورد  تمامی  ارزیابی  از  پس  بستانکار  تقاضای  به  بنا  ننمایید  اقدام  بدهی خود 
واقع   14915 از  فرعی   567 از  شده  مجزی  فرعی   674 پالک  زمین  قطعه  ششدانگ 
قطعیت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف  حداکثر  آن  قطعیت  و  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
دولتی  حقوق  و  مرتهن  مطالبات  وصول  به  نسبت  مزایده  برگزاری  با  و  ارزیابی 
الف:26420   اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م  

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

حصر وراثت 
10/49 خانم فاطمه رضائی خولنجانی فرزند علی دارای شماره شناسنامه 73 با وکالت 
این شورا   1632/93 کالسه  به  مطروحه  دادخواست  به شرح  حیدری  محمدتقی  آقای 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرهاد رضائی 
اقامتگاه  در   1393/03/09 تاریخ  در   31 به شناسنامه شماره  عباس  فرزند  خولنجانی 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه 
 رضائی خولنجانی فرزند علی به شماره شناسنامه 73 )همسر متوفی( 2- سکینه شفیع زاده

رضائی  مهدی   -3 متوفی(  )مادر   4 شناسنامه  شماره  به  صفرعلی  فرزند  خولنجانی 
متوفی( 4- جواد  )فرزند  به شماره شناسنامه 5410155874  فرهاد  فرزند  خولنجانی 
متوفی(  )فرزند   1160003513 شناسنامه  شماره  به  فرهاد  فرزند  خولنجانی  رضائی 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  وارث  متوفی  فوق  نامبردگان  جز  به 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:26427 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان مبارکه 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/51 شماره ابالغیه: 9310100351505342 شماره پرونده: 9309980351500921 
شماره بایگانی شعبه: 930968 خواهان بانک مهر اقتصاد – علیرضا زمانی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان افسر امیری ابراهیم محمدی و اله داد امیری ابراهیم محمدی به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 348 ارجاع و به کالسه 9309980351500921 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 93/11/1 و ساعت 8صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
دادگاه عمومی  پانزدهم  فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. حسونی زاده منشی شعبه 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/52 شماره ابالغیه: 9310100351505344 شماره پرونده: 9309980351500922 
شماره بایگانی شعبه: 930969 خواهان بانک مهر اقتصاد – علیرضا زمانی دادخواستی 
به  ایوبی  کرامت  و  طبالی  علیرضا  و  باصیری  احمدی  مصطفی  خواندگان  طرفیت  به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 348 ارجاع و به کالسه 9309980351500922 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1393/11/1 و ساعت 8/15 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
دادگاه عمومی  پانزدهم  فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. حسونی زاده منشی شعبه 

حقوقی شهرستان اصفهان 
مزایده 

 9209980361700037 پرونده:  شماره   9310110361800072 نامه:  شماره   10/54
شماره بایگانی شعبه: 920775 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
 در خصوص پرونده کالسه 920775 اجرایی ح28 له خانم زهرا منصوری حبیب آبادی
و آقای رضا منصوری حبیب آبادی فرزندان محمد علیه آقایان علی و حسن و خانمها 
صغری و فاطمه همگی منصوری حبیب آبادی فرزندان محمد به خواسته فروش یک 
باب منزل مسکونی )به شرح زیر( جلسه مزایده ای جهت فروش یک باب منزل مسکونی 
بن   – قربانی  کوچه شهید   – کوی گود ضربی   – خیابان زینبیه   – به نشانی اصفهان 
بست گلباران – پالک35- کدپستی 8198839388 برگزار نماید. حسب نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است مشخصات ملک 
بدین شرح اعالم شده است: یک باب خانه با قدمت بیش از 40 سال – فاقد سند )دارای 
طاق  و سقف  باربر  دیوار  دارای  مترمربع   150 حدود  مساحت  با  عادی(  قولنامه  یک 
ضربی و دارای 5 اتاق مجزا که کف اتاق ها به صورت پالستر سیمان و دیوارها رنگ 

پالستیک می باشد. کف حیاط به صورت موزاییک فرش شده است. درب و پنجره ها 
قدیمی و چوبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. حسب نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری با توجه به مراتب فوق موقعیت محل و مشخصات و کیفیت ساختمان 
و نوع کاربری و وجود اشتراکات و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش هر مترمربع زمین 
و ساختمان فوق مبلغ 7/000/000 ریال و ارزش کل شش دانگ زمین و ساختمان مبلغ 
1/050/000/000 ریال ارزیابی و اعالم شده است همچنین حسب نظریه فوق اعالم شده 
است که ساختمان فوق دارای عقب نشینی می باشد که به دلیل عدم ارائه نقشه هوایی 
توسط خواهان کاهش متراژ ساختمان بر اثر عقب نشینی از متراژ کل کسر خواهد شد. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و 
جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1393/10/28 ساعت 09:30 صبح در دفتر این 
اجرا اتاق 204 طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 
پیشنهاد  که  بود  خواهد  کسی  برنده  و  شروع  ارزیابی  مبلغ  از  فروش  شوند.  حاضر 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید و هزینه های مربوطه را متقبل شود.م الف:26104 مدیر اجرای 

احکام شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9009980361701085 پرونده:  شماره   9310110361800042 نامه:  شماره   10/55
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   28 شعبه  احکام  اجرای   910405 شعبه:  بایگانی  شماره 
نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 910405 اجرایی ح28 له آقای محمد جمشیدی 
یزدآبادی فرزند براتعلی علیه صندوق قرض الحسنه اهل بیت به خواسته مطالبه مبلغ 
7/500/000 ریال جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: اموال مورد 
این  که  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  و حسب  باشند  می  زیر  به شرح  مزایده 
نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است به قیمت روز ارزیابی گردیده اند: 1- میز 
دو نفره مستعمل )در حد اسقاط( یک عدد قیمت 200/000ریال. 2- نرده بام فلزی 6 
پله مستعمل یک عدد قیمت 200/000 ریال. 3- ساعت دیواری تبلیغاتی اسقاطی دو عدد 
قیمت  دستگاه  یک  قدیمی(  )مدل   cr57h مدل  ال.جی  مانیتور   -4 ریال.   60/000 قیمت 
150/000 ریال. 5- مانیتور arcer مدل 72546 )مدل قدیمی( یک دستگاه قیمت 150/000 
ریال. 6- پرینتر ایپسون مدل lq300 )اسقاطی( یک دستگاه قیمت 200/000 ریال. 7- 
صندلی اسکلت فلزی رویه فوم مستعمل )در حد اسقاط( 6 عدد قیمت 240/000 ریال. 
8- کیس کامپیوتر از رده خارج یکدستگاه قیمت 500/000 ریال. 9- پنکه سقفی پارس 
مبلغ  به  فوق  اقالم  کل  کارشناسی  نظریه  300/000ریال. حسب  قیمت  عدد  یک  اروند 
2/000/000 ریال می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش از اموال مذکور 
واقع در اصفهان – زینبیه – شهرک امام حسین – بلوار کرباسیون – دفتر قرض الحسنه 
اهل بیت دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1393/10/24 ساعت 
09:30 صبح در دفتر این اجرا اتاق 204 طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان واقع 

در خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 
را فی  مبلغ تصویبی  بوده و حدال %10  قیمت  باالترین  پیشنهاد دهنده  که  بود  خواهد 
 المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه های مربوطه را متقبل شود.

م الف:26103 مدیر اجرای احکام شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  10/56شعبه 
علیه  و  شیدانی  علی  آقای  له  /اول  ج  ش   5698/92 پرونده  در  و  اول  ج  817/92ش 
ایستگاه   – فروغی  خیابان   – اصفهان  آدرس  به  علی  فرزند  پورشیروی  آقای حسین 
آسیاب – کوی پایداری – بن بست بوستان – کدپستی 96851-81379 بابت محکوم 

به و هزینه های اجرایی در پرونده 817/92 ش ج/اول به مبلغ 119/461/580 ریال و 
به  پرونده  دو  هر  در  جمعا  ریال   4/836/000 مبلغ  به  ج/اول  5698/92ش  پرونده  در 
مبلغ 124/297/580 ریال اموال توقیفی به شرح ملک به شماره پالک ثبتی 760 فرعی 
از 26 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان که طی نامه به شماره 1393/5802025001129 
مورخ 1393/6/23 از طریق اداره ثبت اسناد و امالک توقیف گردیده است که ملک به 
جنب  خیابان آیت ا... صادقی –  چهارراه باهنر –  آدرس اصفهان خیابان رباط اول – 
اتوبان شهید خرازی مراجعه که پالک فوق عبارت است از یک قطعه زمین در مجاورت 
اتوبان و در همسایگی منازل مسکونی که دارای عرصه حدود 230 مترمربع و با پالک 
ثبتی 760 فرعی از 26 اصلی دارای شماره ثبت 92423 که در صفحه 158 دفتر 520 
از  باشد پس  آقای حسین پورشیروی می  به مالکیت  ثبت اصفهان و  دفاتر بخش 14 
مطالعات و برداشتهای محلی و موقعیت ملک و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در 
تعیین قیمت ملک طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 7/360/000/000 ریال معادل هفتصد 

با توجه به مبلغ محکوم به و  ارزیابی گردیده است که  و سی و شش میلیون تومان 
هزینه های اجرایی به میزان ریالی---/124/297/580 ریال معادل 0/1 دانگ )یک دهم 
اعتراض  از کل زمین می باشد که نظریه کارشناس مورد  دانگ( حدود 3/9 مترمربع 
هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/10/30 
در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان 
با واریز 10 درصد  توانند  نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می  برگزار  نیکبخت 
قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از 
 اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:26099 

شعبه اول حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
تاسیس موسسه 

10/60 شماره:103/93/3984/66-93/09/20 نظر به ماده 6 آیین نامه ثبت موسسات 
غیرتجاری موسسه خیریه امام محمدباقر)ع( لنجان در تاریخ 93/09/20 تحت شماره 
239 و شناسه ملی 14004614833 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 93/09/20 
از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده خالصه مفاد اساسنامه و تقاضانامه آن جهت 
اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید محلی آگهی می گردد: 1- نام 
موسسه: خیریه امام محمدباقر)ع( لنجان. 2- موضوع موسسه: شناسایی خانواده های 
محتاج  و  بضاعت  بی  افراد  رای  اشتغال. ب-  فرصتهای  ایجاد  پذیر  آسیب  و  نیازمند 
وفق دستورالعمل سازمانهای مردم نهاد با ماهیت اجتماعی جذب کمکهای مردمی برای 
مستمر  کمکهای  اعطای  و  محتاج  افراد  دادن  قرار  پوشش  تحت  محتاج  افراد  به  کمک 
اخذ  از  انجام موضوع موسسه پس  نیازمند  بیماران  به  ازدواج جوانان کمک  به  کمک 
مجوز از مراجع ذیصالح امکانپذیر می باشد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 3- تابعیت: دولت جمهوری اسالمی ایران. 4- مرکز 
اصلی موسسه: زرین شهر – چهارراه نماز – ساختمان نور – کدپستی 8474147557. 
 -8471835533 کدپستی   1170297111 کدملی  باقریان  قاسم  موسسین:  اسامی   -5
عبدالرسول   -8471843943 کدپستی   1170396925 کدملی  شفیعی  ا...  حبیب  سید 
کدملی  صفائیان  محمود   -8471644783 کدپستی   1170573169 کدملی  کریمی 
 1170495397 کدملی  طغیانی  اصغر  علی   -8471833871 کدپستی   1170486592
 -8471833961 کدپستی   1170663339 کدملی  توانگر  علی   -8471795161 کدپستی 
پور کدملی 1170362801 کدپستی 8471863416- محمد سلیمیان کدملی  ادیبی  تقی 
1170515673 کدپستی 8471893143- غالمعلی رجایی کدملی 1170512801 کدپستی 
مهدی   -8474147557 کدپستی   1170484093 کدملی  مدحی  احمد   -8471814354
از  تاریخ تشکیل موسسه:  کاردانی کدملی 1285690478 کدپستی 8471885573. 6- 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء 
دارند: عبدالرسول کریمی به سمت رئیس هیات مدیره و سید حبیب ا... شفیعی به سمت 
نائب رئیس هیات مدیره و غالمعلی رجایی به سمت خزانه دار و احمد مدحی به سمت 
علی  و  کاردانی  مهدی  و  مدیرعامل  سمت  به  صفاییان  محمود  و  مدیره  هیات  عضو 
توانگر به سمت اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نائب 
رئیس هیات مدیره و با مهر خیریه معتبر خواهد بود و مکاتبات رسمی خیریه با امضا 
مدیرعامل صورت می پذیرد. 8- دارایی موسسه: مبلغ دویست میلیون ریال نقدی می 
ادیبی پور  تقی  بازرسان:  پرداخت شده است. 9-  تامین و  باشد که توسط موسسین 
و محمد سلیمیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.م الف:702 پورمقدم رئیس ثبت لنجان
ابالغ نظریه کارشناس

عنایت  با  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  یک  رئیس محترم شعبه   10/76
توقیف شده موضوع  اموال  ارزیابی  پرونده شماره 4108/93ش ج1 در خصوص  به 
پرونده  مطالعه  ضمن  اینجانب  رساند  می  استحضار  به   93/9/4 مورخ  صورتجلسه 
مربوطه در معیت خواهان )آقای مصطفی تاران( به محل نگهداری اموال توقیفی واقع در 
اصفهان – اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر – جنب کوچه عباسی – پالک22 مراجعه 
موجود  وضعیت  به  توجه  با  مذکور  اموال  ارزیابی  الزم  بررسی  و  بازدید  ضمن  و 
یک دستگاه   -1 میگردد:  اعالم  ذیل  به شرح  قیمتها  بر  موثر  و جهات  عوامل  و جمیع 
تلویزیون رنگی و المپی قدیمی 21 اینچ پارس به صورت مستعمل و فرسوده به مبلغ 
500/000 ریال. 2- تعداد 4 دستگاه یخچال شامل: سه دستگاه یخچال بستنی صندوقی 
مستعمل دو درب که یکی از دربهای آن نیز شکسته شده + یک دستگاه یخچال ویترینی 
مستعمل ایستاده چهاردرب مخصوص سوپر موادغذایی که تمامًا به صورت کارکرده 
و فرسوده میباشد جمعًا به مبلغ 25/000/000ریال. 3- تعداد دو عدد اسپیکر رایانه به 
صورت مستعمل و فرسوده جمعًا به مبلغ 50/000 ریال. 4- تعداد دو عدد چشم دوربین 
سقفی مداربسته )دزدگیر( بدون لوازم جانبی به صورت مستعمل و کارکرده جمعًا به 
مبلغ 100/000 ریال. 5- قفسه ایستاده به صورت مستعمل و کارکرده شامل: تعداد 25 
عدد کفی کشوئی همراه با میله های مربوطه + یک عدد قفسه مخصوص پفک + یک عدد 
قفسه مخصوص لواشک جمعًا به مبلغ500/000 ریال. 6- تعداد ده بسته نوار بهداشتی 
+ 20 جعبه دستمال کاغذی جمعًا به مبلغ 200/000 ریال. 7- تعداد پانزده عدد صندوق 
نوشابه همراه با شیشه های نوشابه که تعداد نه عدد از صندوق ها و شیشه های آنها 
شکسته و از بین رفته )به صورت بازیافت( + تعداد پنج عدد صندوق نوشابه دلستر 
+ تعداد سه عدد صندوق مخصوص شیر جمعًا به مبلغ 300/000 ریال.م الف: 25413 

شعبه یک حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه93/8/26-1453  شماره  پرونده1130-93  کالسه   10/77
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
اصفهان  نشانی:  طبقه4  عسگریه  اعتباری  و  مالی  ساختمان  جوادی  امین  سید  عاملی 
روبروی سه راه مفید وکیل: یاسر شیروانی زاده آرانی   – خ شیخ صدوق شمالی   –
نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – روبروی سه راه مفید – موسسه اعتباری 
عسگریه – طبقه4- دفتر منطقه4 خواندگان: 1- زهرا جوادی نسب 2- مریم عبدالملکی 
3- محمدرضا ابراهیمی 4- کوروش نظری همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  عادی  رسید  طبق  ریال   26/000/000 مبلغ  مطالبه 
به  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا  مشورتی  نظریه  اخذ 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سید 
ابراهیمی  و محمدرضا  عبدالملکی  مریم  و  به طرفیت زهرا جوادی نسب  امین جوادی 
عادی مورخ  مبلغ 26/000/000ریال طبق رسید  مطالبه  به خواسته  نظری  و کوروش 
89/10/27 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
به دعوی  برائت ذمه خویش )خود( نسبت  دلیل و مدرکی که موید  نیافته و هیچگونه 
خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد به 
مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه 
تاریخ  از  تادیه  الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در  دادرسی و حق 
تقدیم دادخواست 93/7/7 لغایت تاریخ اجرای حکم طبق قرارداد روزانه 14/313 ریال 
رای صادره  مینماید  اعالم  و  در حق خواهان صادر  اعتباری عسکریه  مالی  موسسه 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد و پس 
در محاکم عمومی  نظرخواهی  تجدید  قابل  بیست روز  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از 
حقوقی اصفهان میباشد. م الف: 25418 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
 10/78 کالسه پرونده93-1129 شماره دادنامه1454-93/8/26 مرجع رسیدگی: شعبه 14 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید 
امین جوادی ساختمان مالی و اعتباری عسگریه طبقه4 نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق 
شمالی – روبروی سه راه مفید وکیل: یاسر شیروانی زاده آرانی نشانی: اصفهان – خ 
طبقه4-  موسسه اعتباری عسگریه –  روبروی سه راه مفید –  شیخ صدوق شمالی – 
دفتر منطقه4 خواندگان: 1- راضیه امینی 2- اسدا... امینی 3- سید رسول هاشمی 4- 
علی اکبر ندافی همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال 
طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای سید امین جوادی به طرفیت خواندگان باال به خواسته 
مطلق  انضمام  به   88/10/9 مورخ  عادی  رسید  طبق  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
و مدرکی که موید برائت ذمه خویش )خود( نسبت به دعوی خواهان ارائه ننموده لذا 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/7/7 لغایت تاریخ 
اجرای حکم طبق قرارداد روزانه 20/639 ریال موسسه مالی اعتباری عسکریه در حق 
از  خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف: 25419 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
رسیدگی:93/8/25  تاریخ  دادنامه93/8/28-586  شماره  پرونده50-93  کالسه   10/79
مرجع رسیدگی:شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسین عبداللهی نشانی 
اصفهان – خ مسجدسید – جنب بانک صادرات – ک. صبا – مجتمع چاپ رضوی وکیل: 
واحد201  ط دوم –  محسن فاتحی نشانی اصفهان – میدان انقالب – مجتمع انقالب – 
 – امام  خ   – ا... قاسمی نشانی فالورجان  دفتر وکالت حسن صادقی خوانده: قدرت   –
تبلیغات پیک شهر خواسته: مطالبه گردشکار:  کانون آگهی   – ط دوم   – انقالب   پاساژ 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حسین عبداللهی به وکالت 
ریال  مبلغ 6/400/000  مطالبه  به خواسته  قاسمی  ا...  قدرت  به طرفیت  فاتحی  محسن 
بابت بدهی به شرح سند حسابداری مورخ 93/1/28 به انضمام پرداخت مطلق خسارات 
وارده هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و 
ضمائم تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده – استماع اظهارات وکیل خواهان مبنی بر 
اینکه محل انعقاد قرارداد در اصفهان میباشد و مالحظه مستندات ابرازی خواهان که 
سند حسابداری مورخ 93/1/28 و رسید عادی 92/10/23 که به امضای خوانده رسیده 
و خوانده متعهد گردیده تا مورخ 92/11/5 دیون خود را تسویه نماید و نظر به اینکه 
و  نگردیده  دادرسی حاضر  در جلسه  آگهی  نشر  و  المکان  مجهول  با وصف  خوانده 
دفاعی به عمل نیاورده و منکر اصالت اسناد ابرازی از ناحیه خواهان نگردیده است فلذا 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/400/000 ریال بابت اصل 
الوکاله  پرداخت حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 238/000  پرداخت  و  خواسته 
وکیل طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
93/1/30 لغایت وصول خواسته براساس نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مدت  ظرف  و  غیابی  رای صادره  مینماید  اعالم  و  صادر 
واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی 
اصفهان میباشد.م الف: 25420 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/80 کالسه پرونده938/93شماره دادنامه1701-93/7/16 مرجع رسیدگی: شعبه 4 
 – رسالت  خ   – امام  خ  نشانی  سلطانی  فاطمه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  کریمی  فرهاد  خوانده:  یک1  زنگ   – ماهان  ساختمان 
مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی فاطمه سلطانی به طرفیت فرهاد کریمی به خواسته مطالبه نفقه با 
عنایت به دادخواست تقدیمی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه 
ارائه ننموده است همچنین نظریه کارشناسی که در  حاضر نگردیده و ابالغ مستندی 
1106و1107و1199  مواد  به  مستنداً  فلذا  مانده  باقی  اعتراض  از  مصون  مقرر  مهلت 
ق.م خوانده را بابت نفقه زوجه از مورخه 93/1/15 لغایت 93/7/30 به پرداخت مبلغ 
21/000/000 ریال و بابت نفقه فرزند مشترک از تقدیم دادخواست 93/4/25 به طور 
مستمر به پرداخت ماهیانه مبلغ 2/010/000 ریال محکوم و صادر اعالم میشود رای 
صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و بیست 
 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف: 25421 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ نظریه کارشناس

اصفهان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  سوم  شعبه  محترم  ریاست   10/81
پرونده  در   93/8/27 مورخ  معاضدتی  کارشناسی  قرار  مفاد  به  بازگشت  بدینوسیله 
885/93 در خصوص دعوی خانم فاطمه ابدال فرزند مرتضی به طرفیت پدر خود آقای 
مرتضی ابدال فرزند مصطفی به خواسته مطالبه نفقه به استحضار می رساند پس از 
امر در دفتر آن شعبه اظهارات خواهان به شرح زیر استماع ولی علی  مطالعه پرونده 
امکان استماع اظهارات ایشان  رغم سعی در تماس با خوانده به علت عدم پاسخگویی 
میسر نشد. خواهان اظهار داشت: 25 ساله و دارای مدرک تحصیلی دیپلم، مجرد و به 
علت مصدومیت ناشی از بیماری نرمی استخوان فاقد توانایی کار کردن است. پدرش 
چند سالی است که او و خانواده را ترک و پس از ازدواج مجددش دیگر سراغی از آنها 
 نگرفته و بدون پرداخت نفقه مدتهاست خود را پنهان نموده است. نظریه کارشناسی: لذا با 
عنایت به مراتب فوق و پس از بررسی موضوع و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در 
تعیین نفقه از جمله توانایی مالی منفق و توجه به حداقل هزینه های مورد نیاز زندگی میزان 
نفقه خواهان را بدین شرح برآورد و اعالم می دارد: از تاریخ 93/4/16 لغایت 93/9/15 به 
مدت 153 روز، روزانه 70/000 ریال، ماهیانه 2/100/000 ریال، جمعًا 10/710/000 ریال. 
بنابراین جمع کل نفقه فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ 93/9/15 )زمان تهیه گزارش( 
 مبلغ 10/710/000 ریال و نفقه ماهیانه ایشان به صورت مستمر مبلغ 2/100/000 ریال

می باشد.م الف:25424 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

القرآنی  خادم  محمدحسین  خواهان   603/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/82
تصادف  از  ناشی  بابت خسارات  ریال   4/500/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
هزینه دادرسی به طرفیت امین وفایی اوچ تپه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخه 93/11/11 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
– شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:26106 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/83 در خصوص پرونده کالسه 1601/93 خواهان صندوق مهر امام رضا)ع( با وکالت 
خانم حبیبه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالعلی رحمانی قورتانی – مهدی 
زینلی ورزنه – علیرضا رحمتی قورتانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 93/11/11 ساعت 10 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:26108 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان  1620/93ش8  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/84
خانم ها الهه صانعی و ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال 
)چهل و هشت میلیون ریال( به طرفیت مرتضی محمدی خونسارکی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/11/13 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:26110 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان  1618/93ش8  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/85
خانمها الهه صانعی – ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ سی و هشت میلیون 
است  نموده  تقدیم  خونسارکی  محمدی  مرتضی  طرفیت  به  ریال   38/000/000 ریال 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/11/13 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:26111 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/86 در خصوص پرونده کالسه 1619/93ش8 خواهان مریم عسگری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 6/400/000 ریال )شش میلیون و چهارصد هزار ریال( به طرفیت 
1- عباس امینی 2- محمد امینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/11/13 
ساعت9صبح 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 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  دو شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.م الف:26112 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2  تلقی و تصمیم مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان 



سالمت و طب گیاهی

درمان گلو درد با این نوشیدنی 

مطالعات و آزمایش��اتی توسط پزشکان نشان داده 
است که درمان مشکالت دندان با لیزر، کم هزینه، 
بی درد و مفیدتر است.محققان کشف کرده اند که 
لیزر در دندان های آس��یب دیده بسیار موفق بوده 
است و معالجه با لیزر، موجب خوب شدن دندان ها 
می شود.این نوآوری در زمینه پزشکی می تواند کم 
هزینه و بی درد باشد؛ این روش درمان روی موش ها 
نیز آزمایش شده و خیلی موفق بوده است و اکنون 
پزشکان مایلند این آزمایشات را بر روی انس��ان نیز انجام دهند؛ به نظر آنان این 
روش برای انسان کاماًل قابل استفاده است و می تواند جایگزین درمان قبلی باشد.

 کارشناسان و تیم تحقیقاتی بخشی از دندانپزشکی آمریکا می گویند: پرتو شدید 
نور لیزر موجب زنده شدن سلول های بنیادی دندان می شود و مدت درمان حدودا 
12 هفته طول می کشد.یکی از محققین موسسه ملی پژوهش دندانپزشکی سر 
و صورت در مریلند که به زودی آزمایشات خود را بر روی انسان انجام خواهد داد، 
می گوید: اگر این آزمایشات نیز با موفقیت انجام شود، می تواند پایانی برای دندان 

مصنوعی باشد.

به گفته دانش��مندان بیگ بنگ یک انفجار ماده 
در فضای خالی نبوده، بنابراین عالم مرکز ندارد.

به گفته دانشمندان بیگ بنگ یک انفجار ماده در 
فضای خالی نبوده، بلکه انبساط سریع خود کیهان 
بوده که بر مبنای آن هر نقط��ه از جهان می تواند 

یک مرکز باشد.
 محققان با این مثال ساده سازی کردند اگر ترقه ای 
منفجر شده و قادر به ثبت مسیر ترکش های آن باشیم، آنگاه مکان ترکش ها مرز 
انفجار را به ما می گویند و البته با بازگرداندن ذهنی مسیر تمامی ترکش ها به یک 

نقطه، به مکان شروع انفجار نیز پی خواهیم برد.
 اگر جهان ما همچون بقایای هر انفجار دیگری مرکزی داشت، آنگاه   همان نقطه 
مرکزی از دیگر نقاط گرم تر خواهد بود. به همین صورت هر چه که از مرکز انفجار 

دور تر شویم، انتظار می رود که دما نیز کاهش یابد.
 ام��ا اینطور نب��وده بنابراین ب��ر هر نقط��ه ای که ایس��تاده اید،   هم��ان جا مرکز 
 انبس��اط اس��ت. از ای��ن رو تعری��ف مرکز انبس��اط برای س��طح ی��ک بادکنک

 بی معناست.

ی��ک پ��در خ��وش ذوق ب��رای تنبلی 
چش��م فرزندش ابتکار جالبی زد تا هم 
فرزندش راح��ت تر با موض��وع برخورد 
کند ه��م ب��ه عن��وان یک پ��در خوش 
 قل��ب و مهرب��ان در جه��ان مش��هور 

شود.

»الیال« در زمان به دنیا آمدن، ضایعه ای 
در چشم راس��تش وجود داشت. پزشک 
برای درم��ان تنبلی چش��م این کودک 
به پ��درش گفت که باید چش��م قوی تر 
این کودک روزی دو س��اعت پوش��یده 
 باشد تا چش��م آس��یب دیده اش بهبود

 یابد. حاال ای��ن پدر خ��وش ذوق برای 
اینک��ه فرزن��دش از این موض��وع رنج 
 نب��رد چش��م بنده��ای زیبای��ی در 
طرح ه��ا و اش��کال متنوع درس��ت می 
کن��د تا ب��ه دخت��رش کمک کن��د که 
 احساس بهتری نسبت به این بیماری و 

چش��م بنده��ا داش��ته باش��د. چش��م 
بندهایی که الیالی کوچ��ک را جهانی 
کرده اس��ت و الیال حتما در بزرگسالی 
ب��ه پدر خ��وش ذوق��ش بابت درس��ت 
 کردن این چش��م بندها افتخار خواهد

 کرد.

 اینجا مرکز عالم است

خالقیت جالب پدر برای بیماری فرزند!

 درمان ارزان و بی درد مشکالت دندان

دارچی��ن ح��اوی خواص 
ضدباکتریایی وضدویروسی 
است. ترکیب آن با عسل که 
یک ماده ضدعفونی کننده 
قوی و طبیعی است کمک 
زیادی به تسکین و درمان 
گلودرد م��ی کند.دارچین 
یکی از آن ادویه های خوش عطر و البته بس��یار مفید 

است که برای سالمتی فوق العاده است.
این ادویه سرشار از »آلدئید س��ینامیک« است که به 
عنوان یک ترکیب ضدباکتری، ضدویروس و ضدانگل 
شناخته شده است.باید بدانید که دارچین کمک زیادی 
به تقویت سیس��تم ایمنی بدن می کند و بیماری های 
زیادی را از شما دور می س��ازد.این ادویه معطر باعث 
افزایش انرژی شده و خستگی و کسالت را از شما دور 
می کند.عالوه بر این ها نوشیدنی دارچین تاثیر زیادی 
در درمان گل��ودرد دارد. ای��ن روزها که ب��ا آغاز فصل 
سرما، مشکل گلودرد گریبان خیلی ها را گرفته است 
توصیه می کنیم به سراغ این درمان موثر پیشنهادی 
مادربزرگ ه��ا بروید.مص��رف نوش��یدنی دارچین��ی 
 تهیه ش��ده از دارچین و عس��ل یکی از طبیعی ترین 

روش های ممکن برای درمان گلودرد است.
 خداحافظ گلودرد

دارچین حاوی خواص ضدباکتریایی و ضدویروس��ی 
است. ترکیب آن با عسل که یک ماده ضدعفونی کننده 
قوی و طبیعی است کمک زیادی به تسکین و درمان 

گلودرد می کند.
مواد الزم

شیر :  200 میلی لیتر
چوب دارچین :1 عدد

عسل :  2 قاشق چایخوری
روش تهیه

ش��یر را داغ کنید و داخل یک لیوان بریزید. س��پس 
دارچین را داخل آن بیاندازید و عس��ل را اضافه کنید. 
به همین راحتی یک نوش��یدنی دارچینی معجزه گر 

خواهید داشت که گلویتان را تسکین می دهد.
 توصیه می کنیم به محض احساس اولین عالیم گلودرد 
یا آنفلوانزا و سرماخوردگی به سراغ این نوشیدنی مفید 
بروید. اگر مشکل تان بیش از یک هفته طول کشید و 

یا با تب زیاد همراه بود حتما به پزشک مراجعه کنید.

ساده  ترین درمان برای 
آسمی  ها

فیبر موجود در میوه ها و 
سبزی ها عالوه بر کمک 
به درم��ان بیماری های 
روده از جمله س��رطان 
روده بزرگ می تواند به 
کاهش عالی��م بیماری 
آس��م که نوعی بیماری 
التهابی ریوی است، کمک کند. تعداد مبتالیان به آسم 
از س��ال 1960 میالدی تاکنون افزایش یافته است و 
یکی از دالیل این امر کاهش چشمگیر میزان مصرف 
فیبر در رژیم غذایی مردم است.گروهی از دانشمندان 
دانشگاه لوزان سوییس در تحقیقی تاثیر رژیم غذایی با 
 فیبر باال را در ابتال به آسم مورد مطالعه قرار دهند. آنها

 آزمایش های خ��ود را روی گروهی از م��وش ها آغاز 
کردند و به آنها رژیم غذایی با فیبر پایین دادند. پس از 
دو هفته، محققان مش��اهده کردند که این موش ها به 

گرد و غبار نوعی آلرژی پیدا کردند و خرخر می کنند.
 به گفته محققان س��طح س��لول های ایمن��ی به نام 
ائوزینوفیل و س��لول های آنتی بادی ایمونوگلوبولین 
)E-both( ک��ه معموال هن��گام بروز آلرژی و آس��م 
افزایش می یابد، در م��وش های گ��روه دوم به نصف 
 کاهش یاف��ت.در نتیج��ه این م��وش ه��ا انقباضات 
کم تری را در راه های تنفس��ی خود داش��تند و کمتر 
به آس��م مبتال ش��دند.در حال حاض��ر 300 میلیون 
 نفر از مردم جهان مبتال به آس��م هس��تند و براساس

 ارزیابی های پزشکی تا سال 2020 ، تعداد مبتالیان به 
400 میلیون نفر خواهد رسید.

 سبزی که سرطان تان را 

خاموش می کند
کرف��س ح��اوی گروه های 
متعددی از مواد ضد سرطان 
اس��ت ک��ه از پیش��رفت 
سلول های سرطانی در بدن و 
به وج��ود آم��دن توده های 
بدخیم و غده های سرطانی 
پیش��گیری می کند.عم��اد 
معصومی متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: کرفس 
س��بزی مفید و پرخاصیت اس��ت که مصرف آن خطر 
بیماری های زیادی را کاهش می دهد. وی افزود: امالح 
و ویتامین ه��ای موج��ود در کرفس، از نظ��ر کمیت و 
کیفیت به صورتی تنظیم شده که نظیر آن را نمی توان 
در غذاهای دیگر مش��اهده کرد. معصومی تأکید کرد: 
کرفس حاوی گروه های متعددی از مواد ضد سرطان 
است که از پیشرفت سلول های س��رطانی در بدن و به 
وجود آمدن توده ه��ای بدخیم و غده های س��رطانی 
پیشگیری می کند. وی با اشاره به اینکه آب کرفس از 
بروز سلول های سرطانی تا حد بسیار زیادی پیشگیری 
می کند، یادآور شد: اسید فونولیک موجود در کرفس و 
آب آن، تأثیر و عمل نوعی هورمون را که در رشد و نمو 
تومورهای سرطانی و ابتال به سرطان نقش دارد، خنثی 
می کند. معصومی خاطرنشان کرد: آنتی اکسیدان های 
موجود در کرفس نیز خطر آسیب  سلول ها را برطرف 
ک��رده و از ای��ن طریق از بروز س��لول های س��رطانی 

پیشگیری می کند. 

 GT350 با عرضه م��دل کام��اًل جدید موس��تانگ
شلبی، مدل پایه س��ال 1965 باز متولد می شود و این 
یعنی بازگش��ت خودرویی که نام موس��تانگ را بر سر 

زبان ها انداخت.
 مدل کاماًل جدید موس��تانگ GT350 شلبی بر پایه 
مدل س��ال GT350 1344 / 1965 ساخته می شود. 
درواقع مدل اوریجینال GT350 موستانگ را به دنیا 
معرفی کرد و نام آن را بر سر زبان ها انداخت. این زیبای 
عضالنی که بسیار تشنه قدرت بود تا حد زیادی رسم و 

رسوم کنونی موستانگ را بنا نهاد.
مدل جدید یک خودروی مس��ابقه ای ب��ا قابلیت های 
جاده ای اس��ت. این م��دل از قوی تری��ن موتور تنفس 
طبیعی تولیدی ف��ورد برخوردار اس��ت، موتوری 5.2 
لیتری، 8 سیلندر و V شکل که قادر است 500 اسب 
بخار قدرت و 542 نیوتن متر گش��تاور تولید کند. یک 
جعبه دنده 6 س��رعته دس��تی هم به این موتور جفت 
می شود. جالب است که خود کارول شلبی ایده ساخت 

این مدل را داده است.
گرچه GT350 جدید از نیروی فوق العاده چشم گیری 
بهره می برد، اما س��اختار حساب ش��ده اش هندلینگ 
ویژه ای به آن بخشیده اس��ت. ارتفاع شاسی کم شده 
و فاصله عرضی بین چرخ های جلو بیش��تر شده است. 
ارتقای کمک فنرها و ضربه گیرها و استفاده از دیسک 
ترمزهای بزرگ تر و الس��تیک های اختصاصی میشلن 
پایلوت سوپراس��پرت ه��م در هندلین��گ بی نظیر آن 
نقش بسزایی دارد. سیستم ترمز جدید به لحاظ قدرت 
توق��ف، عملکرد پیوس��ته و حس پدال ترم��ز بهترین 
سیس��تم ترمزی اس��ت که تابه حال در یک خودروی 
فورد به کار گرفته ش��ده اس��ت. پش��ت چرخ های 19 

اینچی با عرض 10.5 این��چ در جلو و 11 
اینچ در عقب دیس��ک ترمزه��ای 394 میلی متری و 
کالیپرهای 6 پیس��تونی برمبو )در جلو( و دیسک های 
 380 میلی مت��ری در کن��ار کالیپرهای 4 پیس��تونی

 )در عقب( قرار گرفته اند.
پلت فورم جدید هم با افزایش 28درصدی اس��تحکام 
نس��بت به مدل های قبلی، محکم تری��ن پلت فورم در 
تاریخچه برند اس��ت. در این مدل نخس��تین سیستم 
تعلیق MagneRide فورد اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
ضربه گیره��ای MagneRide ک��ه به ط��ور مداوم 
کنترل می شوند، خیلی س��ریع به تغییر شرایط پاسخ 
می دهند. این ضربه گیرها ب��ا حس گرهای چرخ ها در 
ارتباطند و طی عملیاتی پیچیده و س��ریع سیس��تم 
تعلیق را با ش��رایط جاده ای تطبی��ق می دهند. موتور 
نی��ز به گونه ای طراحی ش��ده که کم ترین فش��ار را به 
سیس��تم اگ��زوز وارد کند، ام��ا آوایی که از سیس��تم 
 اگزوز تولید می ش��ود ه��ر رقیبی را از می��دان فراری

 می دهد.
در بدنه GT350 جدید هم ش��اهد تغییراتی اساسی 
هستیم. کل قس��مت جلو )از شیش��ه جلو( ویژه این 
مدل طراحی ش��ده و آن را از مدل ه��ای دیگر متمایز 
می کند. ناگفته نماند هر تغییری در راستای دستیابی 
به عملکرد بهتر ایجاد شده است. شکل آیرودینامیکی 
خودرو ارتقا یافت��ه و بخش های مختل��ف برای ایجاد 
نیروی عم��ودی و جریان هوای خنک کننده بیش��تر 
میزان ش��ده اند. ارتف��اع کاپ��وت آلومینیومی جدید 
کم تر از مدل اس��تاندارد موستانگ اس��ت. انحنای آن 
هم بیش��تر از قبل اس��ت تا عالوه بر به وج��ود آوردن 
یک ف��رم آیرودینامیک��ی و زیبا موت��ور را در خود جا 

دهد. از طرف دیگ��ر عناصر آیرودینامیک��ی در جلو و 
عقب به صورت هماهنگ باهم طراحی ش��ده اند تا در 
پیس��ت عملکردی خیره کننده به وجود 
بیاورند. اس��پلیتر تهاجمی تر جلو 
و دیفیوزر عقب به تأمین نیروی 
عمودی بیشتر و حفظ تعادل 
در پیس��ت کمک می کنند. 
سفارش��ی  خنک کنن��ده 
دیفرانسیل هم از این دیفیوزر 
تغذیه می ش��ود. گلگیرهای 
برجس��ته آلومینیوم��ی با 
ق��وس چرخ ه��ای بزرگ تر 
و عرض بیش��تر این عضالنی 

نیرومند هماهنگی دارند.
درون اتاق��ک ب��ا فضای��ی اس��پرت روبرو می ش��ویم. 
صندلی ه��ای سفارش��ی اس��پرت ب��ا روکش ه��ای 
منحصربه فرد هم برای س��واری در پیست و هم برای 

رانندگی روزمره مناسبند. 
نحوه طراحی فرمان با قس��مت ص��اف پایینی ورود و 
خروج راننده را راحت تر می کند. این فرم همچنین در 
پیست ارگونومیک تر اس��ت و فرمان را خوش دست تر 
می کند. عالوه بر این نمایش گرها به روزرسانی شده اند 
تا قابلیت های باالی GT350 را بهتر به تصویر بکشند. 
سطوح کروم و روش��ن هم تا حد ممکن حذف شده اند 
ت��ا از انعکاس ن��ور جلوگیری ش��ده و ح��واس راننده 
پرت نش��ود.در این مدل یک سیس��تم کنت��رل کاماًل 
جدید ارایه می ش��ود که پن��ج حالت )م��ود( مختلف 
پیش��نهاد می کند. این حالت ها هرکدام سیستم های 
مختلف از جمله سیس��تم ترمز ABS، کنترل تعادل، 
 کنترل کش��ش، تنظیمات اگ��زوز و غی��ره را کنترل

 می کنند.

قدرت نمایی فورد با عرضه موستانگ شلبی جی.تی350 
این ها را به بیمار افسرده نگویید!

بیماران افسرده آس��یب پذیری 
باالی��ی دارن��د و نس��بت ب��ه 
اطرافیانش��ان  صحبت ه��ای 

حساس تر هستند.
صحبت ک��ردن با افراد افس��رده 
ش��یوه خ��اص خ��ود را دارد و 
نمی ت��وان از ه��ر عبارات��ی در 
گفت وگو با آنها استفاده کرد. به گزارش سای سنترال، اگر یکی 
از دوس��تان یا اعضای خانواده شما به این اختالل روانی مبتال 
است باید بدانید موارد زیر از جمله عباراتی هستند که نباید به 

یک فرد افسرده گفته شوند:
1. همه چیز زاییده ذهن توست و باید مثبت فکر کنی

هرچند مثبت اندیش��ی در بهبود عملکرد ذهن موثر اس��ت 
اما افرادی که افسردگی یا اضطراب های ش��دید دارند با این 
توصیه ها دچار تنش بیشتری می ش��وند و در نهایت نه تنها با 
این نصیحت ها مثبت اندیش نمی شوند بلکه این فشار عصبی، 

آنها را بیشتر آزار می دهد.
2. باید از خودت بیرون بیایی و به اجتماع برگردی

این گونه عبارات موجب می شوند که شرایط بدتر شود چرا که 
در کنار اضطراب و افسردگی، احساس گناه را نیز به مشکالت 

بیمار افسرده اضافه می کنند.
3. چرا هیچ تحرک و فعالیتی نداری؟

ورزش کردن برای سالمت جسم و روان مفید است و معجزه 
می کند و البت��ه خاصیت ضدافس��ردگی نی��ز دارد اما وقتی 
مس��تقیم آن را به ی��ک بیمار افس��رده توصی��ه می کنید که 
حتی انرژی و انگیزه کافی برای انجام کارهای س��اده و عادی 
روزمره اش ندارد، درست مثل این است که نقطه ضعف او را به 
یادش می آورید و او را می رنجانید. در این مورد هرازگاهی یک 

اشاره کوتاه و گذرا کافی است.
4. رژیم غذایی ات را تغییر بده

هرچند نوع رژیم غذایی در احواالت و خلق و خوی افراد موثر 
است اما برای افرادی که افسردگی بالینی دارند قطعا معجزه 
نخواهد کرد و چه بسا که دنبال کردن رژیم غذایی سالم برای 

چنین فردی امکان پذیر نباشد.
5. مراقبه و یوگا راه نجات شما است

اگرچه بیماری افسردگی با این دو ورزش بهتر می شود اما در 
بهبود موارد شدید این بیماری تاثیرگذار نیست به طوری که 
حتی برخی متخصصان معتقدند تفکرات خودکش��ی با یوگا 

تشدید می شود.
6. شغل جدید پیدا کن

به افراد افسرده پیش��نهاد تصمیمات جدی ندهید چرا که در 
برخی مواقع، کار می تواند موجب تش��دید اس��ترس در افراد 

شود.
7. آیا از رابطه با همسرت راضی هستی؟

مشکالت روابط زوجین در هنگام افسردگی تشدید می شود و 
یادآوری این نکته آنها را بیشتر به این فکر می اندازد.

8. تو همه شرایط را برای بهتر شدن داری
حتی در ص��ورت واکنش مثبت ب��ه داروهای ش��یمیایی نیز 
احتمال بهتر شدن وضعیت روحی افراد صد در صد نیست پس 

گفتن این عبارات فایده ای ندارد و نمک روی زخم می پاشد.
9. آیا احساس بهبودی می کنی؟

این عبارت موجب احساس شکس��ت فرد در زندگی عالوه بر 
احساس افسردگی می شود.

10. همه مردم مشکل دارند
این عبارت احس��اس ضعف و منفی بودن را در بیمار افسرده 

تشدید می کند و به هیچ عنوان از درد و رنج او نمی کاهد.

پیرترین کاربر فیسبوک مرد
خانم » آنا استوهر« که به عنوان 
پیرترین کاربر فیسبوک شناخته 
می ش��ود در س��ن 114 سالگی 

درگذشت.
این کارب��ر 114 س��اله از ایالت 
تگزاس به خاطر اظهارنظرهایش 
در م��اه اکتبر )مهرماه( امس��ال 
درباره فیسبوک مشهور شد. خانم استوهر گفته بود که مجبور 
است برای عضو شدن در این ش��بکه اجتماعی درباره سنش 
دروغ بگوید چون فیسبوک به کاربران هم سن و سال او اجازه 

عضو شدن نمی دهد.
آنا استوهر در اکتبر امسال 114 ساله شد و از طرف فیسبوک 
یک دسته گل حاوی 114 ش��اخه گل هدیه گرفت. » هارلن 
اس��توهر« فرزند ارش��د این کاربر 114 س��اله می گوید که 
م��ادرش 5 فرزند 2۷نوه و 12نتیجه داش��ت و یکش��نبه این 
هفته درگذش��ت. خانم اس��توهر در زمان حیاتش وقتی دید 
نمی تواند در فیس��بوک ثب��ت نام کند در پیام��ی به »مارک 
زوکربرگ« مدیر فیس��بوک گفت: » من هنوز اینجا هستم« 
 زوکرب��رگ نیز ط��ی پیام��ی از بابت اینک��ه خانم اس��توهر 
 نمی تواند در س��ایت پرطرفدارش عضو شود معذرت خواهی

 کرد.
ای��ن اولین بار نیس��ت ک��ه یک س��المند دلش م��ی خواهد 
عض��و فیس��بوک ش��ود. خان��م » ادیت��ه کریکمای��ر« نی��ز 
 ب��ا 105 س��ال س��ن عض��و فیس��بوک اس��ت و درباش��گاه 
صدتایی های این ش��بکه اجتماعی قرار دارد. در حال حاضر 
خانم کریکمایر پیرترین عضو فیس��بوک اس��ت که س��نش 
را در فیس��بوک ثب��ت کرده اس��ت. ب��رای ثبت ن��ام در این 
 ش��بکه اجتماعی باید افراد بعد از س��ال 1900 به دنیا آمده

 باشند.

روانشناسی

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه   6  دی  1393 | 4 ربیع االول 1436
شماره 1478 / 8صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1478, 27 dec  
,2014    8Pages

-411

-612

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
خدا اطاع��ت و پیروی از ما )اهل بیت( را س��بب برقراری نظم 
)اجتماعی( برای ملت )امت اس��امی( و امام��ت )و رهبری( ما 
را )عامل وحدت( برای در امان ماندن از تفرقه قرار داده است.
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