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رضا کیانیان که تصمیم دارد، دو جای��زه اش را برای حمایت از بی خانمان ها 
به حراج بگذارد ، دیگر هنرمندان را دعوت کرد تا »سین« تازه ای را با عنوان 
»سرپناه برای بی خانمان ها« به س��فره هفت سین اضافه و آنها نیز بخشی از 

جوایز خود را برای کمک به این حرکت اهدا کنند.
این هنرمند س��ینما و تئاتر گفت: پیرو اینکه هفته گذش��ته خانم رخشان 
بنی اعتماد، جایزه فیلم »قصه ها«را برای کمک ب��ه خانم ها و آقایان کارتن 
 خواب اه��دا کرد ، من ه��م می خواه��م دو جای��زه ام را که مرب��وط به فیلم

 »خانه ای روی آب« است  و شامل جایزه جش��نواره فیلم فجر و خانه سینما 
می شود، برای کمک به ایجاد سرپناه برای کارتن خواب ها به حراج بگذارم و 
بر همین اساس این دو جایزه را در یک حراجی که بعد از عید برگزار می شود، 

به فروش می رسانم.
کیانیان با اش��اره به آمار بی خانمان ها در تهران اضافه کرد: حدود 15 هزار 
کارتن خواب در تهران داریم که 5 هزار نفر از آنها زن هس��تند و این یکی از 
معضالت شهرهای بزرگ در سراسر جهان است؛ که البته ما بعد از کشورهای 
دیگر دچار آن ش��دیم، اما از همین امروز می توانی��م جلویش را بگیریم و به 

دولت در این زمینه کمک کنیم.
بازیگر فیلم های »یه حبه قند« ، »آژانس شیش��ه ای« و »یه بوس کوچولو«  
همه هنرمندان دیگر اعم از س��ینمایی ، تئاتر ، موس��یقی ، تجسمی ، شعر و 
ادبیات   ، معماری  و ... را دعوت کرد تا آنها نیز بخش��ی از جوایز خود را به این 
حرکت اختصاص دهند تا در این حراجی که اوایل س��ال آینده برگزار شود، 
تمام عوای��د فروش این جوایز، برای ایجاد س��رپناه ب��رای کارتن خواب ها و 

بی خانمان ها تعلق بگیرد.
کیانیان در ادامه پیش��نهاد کرد: امس��ال یک س��ین با نام »س��رپناه برای 

بی خانمان ها« به هفت سین اضافه شود و س��ال آینده نیز این حرکت ادامه 
پیدا کند.

 وی توضیح داد: مردم ایران و هنرمندان حتما به این حرکت کمک خواهند 
کرد؛ به ویژه حاال که در آستانه عید نوروز هس��تیم و دل ها و خانه های مان 
را برای آغاز یک س��ال جدید و خوب آماده می کنیم و س��فره هفت س��ین 
می چینیم، خوب است این سین تازه هم در سفره هفت سین امسال ما جای 

داشته باشد.
کیانیان با اش��اره به معضالت افزایش بی خانمان ها در کالن ش��هرها تاکید 
کرد: برای ما زشت است که 15 هزار از شهروندان مان، سقفی به جز آسمان 
نداشته باشند. از سوی دیگر افزایش تعداد بی خانمان ها برای هر جامعه ای 
خطری بزرگ است. چرا که این افراد در معرض خطرناک ترین بیماری ها و 

اعتیاد ها قرار دارند که همچون ویروس به کل جامعه سرایت خواهد کرد.

بازیگر نمایش های » مردی ب��رای تمام فصول«،» بازی اس��تریندبرگ« و 
»یادگار سال های ش��ن« خاطر نش��ان کرد: از وزارت بهداشت، شهرداری 
و وزارت کش��ور هم برای حمایت از این حرکت کم��ک می خواهیم. البته با 

شناختی که از آنها داریم، مطمئنیم که حتما کمک خواهند کرد.
وی در عین حال تاکی��د کرد: دولت نبای��د همه کارها را انج��ام دهد؛ بلکه 
مسائل کلی تر برعهده دولت است. اما ما مردم و ش��هروندان باید در چنین 
وضعیتی به دیگر هموطنان خود کم��ک کنیم و حضور هنرمندان هم باعث 
گسترش دامنه فعالیت سازمان های مردم نهاد انجام می شود و با این شیوه، 
تمام بی خانمان های تهران س��رپناه پیدا می کنند و آموزش های الزم را هم 
 می بینند.کیانیان یادآور شد: اصوال در شهرستان ها بی خانمان کمتر است، 
چون در شهرهای کوچک افراد به سرعت ش��ناخته می شوند، اما در تهران 
ردشان گم می شود و این چنین است که بی خانمان ها از شهرهای دیگر هم 

به تهران آمده اند.
او با اشاره به داستان فیلم »خانه ای روی آب« کار بهمن فرمان آرا یادآور شد: 
در این فیلم پسر من معتاد است و من که نقش دکتر »سپیدبخت« را بازی 
می کردم، متوجه می ش��وم پس��ر معتادم فرار کرده و طبیعتا سرنوشتی جز 
بی خانمان شدن ندارد و حاال خود را موظف می دانم جوایزی را که برای این 
نقش دریافت کردم، برای ایجاد سرپناه به بی خانمان های کشورم اهدا کنم و 
 دیگر دوستان هنرمندم را هم دعوت می کنم تا آنها نیز در این اقدام شریک

 شوند.
به گزارش زاینده رود ، رخشان بنی اعتماد به تازگی آخرین جایزه بین المللی 
)آسیاپاس��فیک( فیلم »قصه ها« را برای ساخت سرپناهی برای زنان بی پناه 

اهدا کرد.

قائم مقام وزیر نیرو گفت: برگزاری دومین جشنواره ملی 
فیلم و عکس جلوه های آب در اصفه��ان به ایجاد فضای 

مدیریت مصرف آب کمک می کند.
س��تار محم��ودی، در نشس��ت اعض��ای ش��ورای 
سیاس��ت گذاری دومین جش��نواره ملی فیل��م و عکس 
 جلوه ه��ای آب، ب��ا بی��ان این ک��ه مخاطب جش��نواره 
جلوه های آب مردم عادی هس��تند گفت: این جشنواره 
باید فضایی ایجاد کند تا دست کم تمرکز کوتاه  مدت روی 
مدیریت مصرف آب ایجاد شود و در رفتار مصرفی مردم و 

صیانت از آب تغییر ایجاد کند.
وی افزود: وقتی اس��تان اصفهان میزبانی این جش��نواره 

را عهده دار است انتظارها از این استان افزایش می یابد.
قائم مقام وزیر نیرو در عین حال حمایت این وزارتخانه از 
برگزاری دوساالنه جشنواره فیلم و عکس جلوه های آب 
به صورت بین المللی را اعالم ک��رد و گفت: اصفهان باید 
به عنوان محل دایمی برگزاری این جش��نواره نس��بت به 
جمع آوری و نگهداری آثار فیلم و عکس تولید ش��ده در 
زمینه آب اقدام کند تا در هر زمان که زمینه پخش این آثار 
از رسانه هایی همچون صدا و سیما فراهم شد، دسترسی 
به آن ها راحت و سریع باش��د. محمودی با بیان اینکه با 

برگزاری این جشنواره، شمار زیادی فیلم و فرآورده هنری 
درباره مدیریت مص��رف آب تولید می ش��ود، گفت: این 
جشنواره مربوط به کل ش��رکت های آب و فاضالب است 
زیرا  استان های مختلف هرکدام قابلیت های خاص خود 
را دارند و می توانند دستاوردهای خود را در این جشنواره 
عرضه کنند.وی در بخش دیگری از سخنانش یاد و خاطره 
مرحوم زاون قوکاس��یان، عضو ش��ورای سیاست گذاری 
جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب را گرامی داشت 
و افزود: یاد کردن از انسان های ارزشمند و موثر در طول 

برگزاری جشنواره یک اقدام فرهنگی است .
قائم مقام وزیر نی��رو در پایان از حضور در مراس��م پایانی 
دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب که دهم 
اردیبشت سال آینده در اصفهان برگزار می شود خبر داد.

دبیر دومین جش��نواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب 
نیز در این نشست به معرفی اهداف هش��ت گانه در نظر 
گرفته ش��ده برای این جش��نواره پرداخت و گفت: هدف 
این جشنواره نش��ان دادن اهمیت مدیریت مصرف آب از 
نگاه تیز بین هنرمندان در قالب فیلم و عکس اس��ت چرا 
که معتقدیم در بسیاری از مواقع تاثیر یک فیلم یا عکس 
از تاثیرصدها ساعت سخنرانی و یا انجا اقدامات حاکمیتی 

بیش تر است.
مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفهان با 
 بیان ای��ن که انج��ام کارهای فرهنگی یک ش��به صورت
 نمی گیرد و نتایج آن در بلند مدت آش��کار می ش��ود به 
تش��ریح اقدامات فرهنگی صورت گرفته در این ش��رکت 
همچون برگزاری نخس��تین دوره جش��نواره ملی فیلم و 
عکس جلوه های آب، جشنواره روزنامه دیواری »بنویسیم 
آب، بخوانیم زندگی« در سطح مدارس و جشنواره سرود و 
تاتر مهدهای کودک در سال های گذشته پرداخت و افزود: 
همین تبلیغات فرهنگی باعث شده تا شمار مشترکانی که 
کمتر از بیست متر مکعب آب در ماه مصرف می کنند در 
این استان از 63 به 82 درصد افزایش یابد و شاهد کاهش 

چشمگیر مصرف آب در بین شهروندان اصفهانی باشیم.
مدیر اجرایی دومین دوره جش��نواره مل��ی فیلم و عکس 
جلوه های آب گزارش��ی از رون��د برگزاری جش��نواره و 
اقدامات صورت گرفته ارائه داد و افزود:تاکنون 173 فیلم 
کوتاه داستانی، مس��تند و پویا نمایی و 848 قطعه عکس 
به دبیرخانه جشنواره رسیده اس��ت و این روند همچنان 

ادامه دارد.
سید مهدی سیدین نیا افزود: فعالیت هیئت های بازبینی 

بخش فیلم و عکس از 22 اس��فند ماه آغاز می شود و آثار 
منتخب به مرحله نمایش و داوری که در اردیبهشت ماه 

سال آینده برگزار می شود راه می یابند.
درادامه این نشست همچنین سایر اعضای شورای سیاست 
گذاری دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب 
در سخنان جداگانه ای به تشریح اقدامات صورت گرفته 
و بیان دی��دگاه های خ��ود در زمینه بهتر برگزار ش��دن 
جش��نواره پرداختند.اضافه می ش��ود دومین جشنواره 
ملی فیلم و عکس جلوه های آب روزهای هش��تم تا دهم 

اردیبهشت ماه سال 94 در اصفهان برگزار خواهد شد. 

باصرفهجویی10درصدیمشکلتأمین
آبحلخواهدشد

رییس جمهور با بیان این که علی رغم بارش نزوالت آسمانی طی روزهای اخیر 
همچنان در مس��یر خشکسالی هستیم گفت: س��دهای اطراف تهران وضعیت 
مناسبی ندارند و در مجموع حدود 40 درصد ظرفیت شان آب دارند و 60 درصد 

ظرفیت آنها خالی است.
حجت االسالم  والمسلمین حسن روحانی با تأکید بر این که مردم باید در مصرف 
آب صرفه جویی کنند، اظهار ک��رد: با صرفه جویی 10 درص��دی هر خانوار در 
مصرف آب مش��کالت حوزه آب حل خواهد ش��د. البته دولت از چند ماه پیش 
به فکر بوده و اقدامات الزم را انجام داده تا تهران در تابس��تان سال آینده دچار 

مشکل نشود.
رییس جمهور با بیان این که آب مایه حیات اس��ت و باید ق��دردان نعمت های 
الهی باشیم، افزود: نزوالت آس��مانی نس��بت به بلندمدت در کشور حدود 20 
درصد کاهش داش��ته اس��ت و امیدواریم در ماه های آینده تأمین ش��ود. اما به 
 طور کل از حد متوس��ط پایین تر هس��تیم و همچنان در مس��یر خشکس��الی

 هستیم.
رییس جمهور دولت تدبی��ر و امید با اش��اره به این که ام��روز واحدهای 5 و 6 
تصفیه خانه جنوب تهران افتتاح شد که همه بخش های آن 100 درصد توسط 
متخصصان ایرانی انجام ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: واحدهای قبلی این 
تصفیه خانه به کمک کارشناس��ان خارجی انجام ش��ده بود و این نکته مهمی 
است که کارشناس��ان ما قدم به قدم به س��مت خودکفایی حرکت می کنند و 
جای تبریک برای مردم دارد که بدانن��د که 2 فازی که امروز از این تصفیه خانه 
 افتتاح ش��دند 100 درصد توس��ط متخصصان ایران��ی اجرا، نظ��ارت و انجام 

شده است.
روحانی با بی��ان این که از لح��اظ محیط زیس��تی ض��رورت دارد که فاضالب 
به مرک��ز تصفیه خانه ها هدایت ش��ود، گف��ت: تصفیه خانه جن��وب تهران بار 
س��نگینی را ب��ر دوش دارد و ب��ا افتت��اح 2 واح��د از ای��ن تصفیه خان��ه، 55 
 درص��د جمعیت س��اکن تهران تحت پوش��ش خدم��ات تصفیه خانه ه��ا قرار

 می گیرند.
ریی��س جمه��ور ب��ا بی��ان این ک��ه تصفیه خان��ه جن��وب ته��ران ب��ه لحاظ 
وس��عت بس��یارش حائز اهمیت اس��ت خاطرنش��ان کرد: در مراک��ز دیگر نیز 
تصفیه خانه داری��م و در نهای��ت باید کل جمعی��ت تهران تحت پوش��ش این 
 خدمات قرار گیرند که از نظر محیط زیس��تی و تأمین آب کش��اورزی بس��یار

 مهم است.
رییس دولت یازدهم با بیان این که افتتاح دو واح��د تصفیه خانه جنوب تهران 
به لحاظ محیط زیستی خبر خوش��ی برای مردم تهران دارد، تصریح کرد: این 
افتتاح خبر خوبی برای کشاورزان جنوب تهران، منطقه شهرری و ورامین است 
که حدود 82 میلیون متر مکعب پساب را در اختیار کشاورزان قرار می دهد که 
برای مصرف کشاورزی بالمانع است. همچنین لجن ها نیز در فرآیندی تبدیل 
به کود کشاورزی می شود و هر یک از این واحدها در روز 100 تن لجن را به کود 

کشاورزی تبدیل می کنند.
روحانی ب��ا بیان این که افتت��اح دو واح��د تصفیه خانه جنوب ته��ران از لحاظ 
کود کشاورزی، آب کش��اورزی، محیط زیس��ت و آب خوان داری حائز اهمیت 
است، اظهار کرد: 4 طرح از این تصفیه خانه در گذش��ته به بهره برداری رسیده 
بود و 2 ط��رح دیگر امروز افتتاح ش��د ک��ه در مجموع 6 طرح ب��ه بهره برداری 
رس��یده که باید دنبال تأمین اعتبار باقیمانده آن برویم چون اگر تأمین اعتبار 
ش��ود مطابق نظر کارشناس��ان ظرف 2.5 س��ال دیگر به بهره برداری خواهد 
 رس��ید. پس دولت همه تالش خ��ود را برای تأمی��ن اعتبار آن انج��ام خواهد

 داد.
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 »ایران برگر« توهین نیست؛ 
افتخار است

مس��عود جعفری جوزان��ی کارگ��ردان »ای��ران برگر« 
پیرامون نمایش ای��ن فیلم گفت: »ای��ران برگر« نه تنها 
توهین نیس��ت؛ بلکه افتخار اس��ت چون به وس��یله من 
ساخته ش��ده اس��ت. من بچه لُری هس��تم که فیلمی را 
ب��ا گوی��ش خ��ودم س��اختم و این ح��ق من اس��ت.به 
گ��زارش زاینده رود به نقل ازتس��نیم، مس��عود جعفری 
جوزان��ی کارگ��ردان فیل��م س��ینمایی »ای��ران برگر« 
گف��ت: پیش از هر چیز، خیلی خوش��حالم ک��ه در وطن 
خ��ود و در میان قوم خودم هس��تم؛ با گوی��ش خودمان 
 از اول و از س��ال 1362، 63 بع��د از انق��الب، فیلم های 
»جاده های سرد«، »شیر س��نگی« و »در مسیر تندباد« 

این گویش را ما تا امروز ادامه داده ایم. ...
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خودروییکهدرچینهمخریدار
ندارد!

ام وی ام 110، خودرویی که در س��ال جاری رش��د تولید زیادی در 
ایران داشته، سال هاست که دیگر حتی در خود کشور چین هم تولید 
نمی شود. نگاهی به جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی نشان 
می دهد که خودروی ام وی ام 110 در انتهای رده بندی قرار داش��ته 

و عنوان بی کیفیت ترین خودروی داخلی را از آن خود کرده است. 
نکته قابل توجه در رابطه با این خودرو آن اس��ت که ب��ا وجود قرار 
داشتن در انتهای جدول رده بندی کیفی، تولید آن در 11 ماهه سال 

جاری معادل 328 درصد افزایش داشته است....

 



يادداشت

نامه نمايندگان مجلس به رؤسای 
دو قوه درباره اظهارات يونسی

نماینده مردم تهران از نامه نمایندگان مجلس به رییس  قوه قضائیه 
برای پیگیری حقوقی اظهارات یونسی خبر داد و گفت: مواضع وی 

درباره عراق، موضع جمهوری اسالمی ایران نبوده و نیست.
محمد کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اظهارات اخیر یونسی گفت: حتماً طی نامه   ای به آیت هلل 
الریجانی رییس قوه قضائی��ه، پیگیری حقوق��ی اظهارات آقای 
یونسی را از دستگاه قضایی مطالبه خواهیم کرد؛ چرا که این اولین 
بار نیست یونس��ی، منافع ملی و مصالح عالیه نظام را مورد توجه 

قرار نمی دهد.
وی گفت: حتماً باید مدعی العموم ورود کرده و با اظهارات نامناسب 
و غیرقابل قبول، یونسی برخورد کند؛ چرا که اظهارات وی درباره 
موضع رهبر معظم انقالب، مردم، دولت و مجلس و نظام جمهوری 

اسالمی ایران نبوده و نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: در گفت وگوهای 
رسانه   ای، نمایندگان مجلس از آقای روحانی خواسته اند که یونسی 
را فوراً برکنار کند که این درخواست در راستای کمک به موفقیت 
دولت انجام شده است؛ اما قرار اس��ت نمایندگان مجلس در نامه  

رسمی به آقای روحانی، خواستار برکناری یونسی شوند.
کوثری گفت: اگر یونسی فرد ناآگاهی بود، می توانستیم بگویم آن 
حرف های نادرست از روی بی اطالعی بوده؛ اما ایشان در دوره ای 
وزیر اطالعات بوده و سیاست های کالن نظام را می داند و نسبت به 
آن مطلع است؛ بنابراین بنده قبول ندارم که برخی بگویند یونسی 
نمی داند چه می گوید؛ اتفاقا وی خوب می داند چه می گوید و ما بر 

همین اساس، حساسیت مان بیشتر شده است.

۲ واحد از بزرگترين پروژه زيست 
محیطی کشور افتتاح شد

با حضور رییس  جمه��ور واحده��ای ۵ و ۶ تصفیه خانه فاضالب 
جنوب تهران، به عنوان بزرگترین پروژه زیس��ت محیطی کشور 
افتتاح و عملیات اجرایی ۶ طرح ب��زرگ زیربنایی فاضالب تهران 
آغاز شد. دکتر روحانی با حضور در منطقه شهرری، ضمن افتتاح 
واحده��ای ۵ و ۶ تصفیه خانه فاض��الب از بخش های مختلف آن 
بازدید کرده و با توضیحات دست اندرکاران پروژه در جریان روند 
تکمیل و مزیت های این طرح بزرگ زیس��ت محیطی قرار گرفت.

این پروژه افتتاح شده یک میلیون و پنجاه هزار نفر را تحت پوشش 
قرار می دهد. 82 میلیون متر مکعب پس��آب تولیدی در س��ال و 
تولید ساالنه 1۶ هزار مگاوات برق ، از جمله مزیت های این پروژه 
اس��ت.همزمان با افتتاح واحدهای ۵ و ۶ تصفیه خانه فاضالب، ۶ 
پروژه بزرگ طرح فاض��الب تهران نیز با اعتب��اری بالغ بر 2 هزار 
میلیارد تومان آغاز ش��د.طرح فاضالب تهران ب��رای افق 1410 
جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر را تحت پوشش می دهد که در 12 
نقطه جغرافیایی شهر تهران، 22 واحد تصفیه خانه ساخته شده و 
خواهد شد که تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران در 8 فاز یکی از 
مهم ترین آنها می باشد و طرح فاضالب تهران به عنوان بزرگترین 

پروژه زیست محیطی کشور، محسوب می شود.

 

نجات اهلل ابراهیمیان، س��خنگوی ش��ورای نگهبان ، ضمن 
تس��لیت به مناس��بت فرارس��یدن ایام ش��هادت حضرت 
فاطمه)س( و ایام فاطمیه، به تشریح عملکرد و فعالیت های 
این شورا در سال 93 اشاره کرد و گفت: الزم است که نگاهی 

گذرا و کمی به فعالیت های شورای نگهبان داشته باشیم.
به گزارش زاین��ده رود به نقل از تس��نیم،وی افزود: ما 44 
مصوبه در قالب طرح یا الیحه در ش��ورای نگهبان بررسی 
کرده ایم، ک��ه از این تع��داد 32 مصوبه نهایت��اً پس از رفع 
مغایرت با ش��رع و قانون اساس��ی به تأیید شورای نگهبان 
رس��یده و تعداد 12 مصوبه هنوز به ش��ورای نگهبان اعاده 

نشده که آخرین مصوبه، الیحه بودجه سال 94 است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان تأکید کرد: تع��داد 82 مورد 
اساسنامه مصوبه هیات وزیران به شورای نگهبان واصل شده 
که 77 مورد تصویب واقع شده است. یک مورد با ایراد مواجه 
شده و 4 مورد از آنها در دست بررس��ی است. عالوه بر این 
فقهای شورای نگهبان در سال 93 به 49 مورد از استعالمات 
دیوان عدال��ت اداری در مصوبات مورد ش��کایت از حیث 
مغایرت با شرع اظهارنظر کرده اند که 3۶ مورد عدم مغایرت 

با شرع و ۶ مورد مغایرت با موازین شرع اعالم شده است.
وی با بیان اینکه خبرنگاران و رس��انه ها در انعکاس بخش 
زیادی از این فعالیت ها شورای نگهبان را یاری داده اند که 
جا دارد از شما تش��کر کنیم گفت: البته مواردی از اشتباه 
یا بی دقت��ی در انع��کاس مواضع وجود داش��ت و گاهی به 
مصداق اینکه هر کسی از ظن خود شد یار من برداشت های 
غیرمنطبق و یا دس��تکاری تیترها مش��اهده ش��ده که تا 

اندازه ای طبیعی است.
وی در ادامه گفت: نظام جمهوری اس��المی ایران در قانون 
اساس��ی پس از انقالب و بازنگری آن تع��داد اصول مالی و 
اقتصادی زیادی را وارد نظم حقوقی کرده که با وجود آنها 
قانون برنامه و بودجه سابق که قبل از انقالب تصویب شده 
شاید با سازوکارهای اساس��ی جدید انطباق نداشته باشد، 
بنابراین کمک ب��ه تحول در این زمینه ب��ه ایجاد و تثبیت 
رویه های واحد در مجلس و ش��ورای نگهبان کمک خواهد 
کرد؛ البته این یک مثال بود. اما در کنار دعواهای حیدری 
و نعمتی که بعضی وقت ها رسانه ها به آن دامن می زنند، بد 
نیست به این دست مس��ائل نیز توجه ویژه کنیم. این یک 

رسالت و مأموریت ملی برای رسانه هاست.
ابراهیمیان، به تشریح اقدامات و فعالیت هایی که قرار است 
شورای نگهبان در سال آینده انجام دهد اشاره کرد و گفت: 
سال 1394 س��الی پرکار برای ما و اصحاب رسانه است که 
هم پرکار و هم مهم است. پرکار از این لحاظ که دو انتخابات 
مهم و تعیین کننده یعنی مجلس شورای اسالمی و خبرگان 

رهبری در اسفندماه سال آینده برگزار می شود.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان و رس��انه ها هر دو به طور 
جدی درگیر این دو پروژه هس��تند. مهم از لحاظ نقش��ی 
که هر یک از ما در ارتباط با به ثمر رس��یدن این دو وظیفه 
ایفا خواهیم کرد. ش��ورای نگهبان با به نمایش گذاش��تن 
نهایت التزام ب��ه قانون عهده دار نظارت بر انتخابات اس��ت 
که امیدواریم به یاری خداوند متعال در هر چه بهتر برگزار 

شدن آن موفق باشیم.

س��خنگوی ش��ورای نگهبان افزود: اجرای دقی��ق قانون و 
پاسداری از رأی مردم که خواست موکد رهبری نظام است، 
حفظ و نمایش بی طرفی و دقت در انجام وظایف دینی است 

که در مقابل ملت و رهبری برعهده ماست.
وی  افزود: دشمن بدخواه ما نه تنها در قالب نیروی نظامی، 
بلکه عمدتا با ابزار رسانه و تأثیرگذاری بر فهم مردم به میدان 
تضعیف نظام اسالمی وارد شده است. دفاع از حریم این نظام 
به سربازانی از همین جنس نیاز دارد. از هر سلیقه که باشیم، 
اگر حفظ این آش��یانه امن و پایگاه های اس��الم و اهل بیت 
پیامبر)ص( مهم باشد که هس��ت، محور اصلی تالش های 
گروه و حزبی شما نیز س��ربلندی این آب و خاک و ارتقای 

قدرت و مقاومت کشور خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان خطاب به رسانه ها گفت: انتخابات 
یک مانور ق��درت و صالبت برای نا امید ک��ردن بدخواهان 
ایران اسالمی است. ش��ما خبرنگاران عنصر موثر این مانور 
هستید. قلم شما، تیترها و رس��انه شما و نحوه نگاه شما به 
وقایع و انعکاس آن سهم بی بدیلی در توفیق این مانور دارد.

ابراهیمیان با تأکید بر اینکه باید از گذشته ها عبرت بگیریم 
و فرصت های طالیی خود را به خطر و تهدید تبدیل نکنیم، 

گفت: باید راهکار آن را پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه رفتارهای گفته شده در سرزمینی که تمام 
قومیت ها به اتکا اس��الم و آموزه های پیامبر گرامی و اهل 
بیتش قرن ها خمیرمایه الزم برای اتصال و تش��کیل ملت 
واحد را یافته اند واقعا بی معنی است، تصریح کرد: ملتی که 
با وجود تنوع قومیتی اکنون در سایه راهنمایی های رهبری 
فرزانه راه خ��ود را برای آینده بهتر به س��رعت می پیماید، 
وانگهی ش��یوه تأمین و اس��تمرار امنیت و آرامش امروزه 
دس��تخوش تغییر ش��ده، زیرا تهدیدات امنیت هم اشکال 

نوینی به خود گرفته است.
سخنگوی ش��ورای نگهبان به انواع ش��یوه های تهدیدات 
امنیتی اشاره کرد و افزود: ایجاد ناامنی روانی در اجتماع با از 
کار انداختن نهادهای اصلی نظام مانند نهاد نظارت و داوری 
انتخاباتی و نتیجتاً تضعیف مقبولیت نظام ابزار مرجح تغییر 
نظام های مستقل شده است. التزام در مقابل نهادی که در 
فرآیند انتخابات حرف آخر را می زند، در فضاهای تردید و 
ابهام این فرصت را از دشمنان ملت ما خواهد گرفت، البته 
انتقاد و ارزیابی عملکرد نهادها از آزادی های مشروع ملت و 
رسانه ها است. بنده به حکم اصول قانون اساسی به هیچ وجه 
در صدد آن نیستم که به بهانه امنیت آزادی های مشروع را 
نفی کنم، اما هر انسان آزاده برای بقای آزادی باید مرزها و 

قیود آن را بشناسد.

ابراهیمیان در نشست خبری:

انتخابات ، مانور قدرت برای نا امید کردن بدخواهان است

 هشدار درباره شکل گیری
 »جريان انحرافی جديد«

 سخنان يونسی در تضاد با 
گفتمان انقالب است

رییس سازمان بسیج دانش��جویی با بیان اینکه سخنان 
یونسی نش��ان تالش جریان انحرافی جدید برای ضربه 
زدن به بیداری اسالمی است، گفت: اظهارات یونسی در 
تضاد کامل با ابعاد بین المللی گفتمان انقالب اس��المی 

است.
محم��د ودود حی��دری، ریی��س س��ازمان بس��یج 
دانش��جویی در واکن��ش ب��ه اظه��ارات جنجال��ی 
 علی یونس��ی دس��تیار وی��ژه ریی��س جمه��ور درباره

 ش��کل گیری امپراتوری ایرانی که موجب فضاس��ازی 
گس��ترده رس��انه های مخالف ایران ش��دگفت: یکی از 
ویژگی ها و راهبردهای اصلی انقالب اس��المی تشکیل 

حکومت جهانی اسالم بوده و خواهد بود.
وی افزود: ش��روع انقالب اس��المی از ایران و نه محدود 
به ایران جزو مباحث اصلی و بنی��ادی گفتمان انقالب 
اسالمی است. تردیدی در اینکه انقالب اسالمی از ایران 
شروع شده؛ اما در محدوده جغرافیای ایران نمی گنجد 
و باید جهانی ش��ود و به حکومت جهانی مس��تضعفین 

برسد، نیست.
حیدری در ادام��ه تصریح کرد: اما ای��ن مفهوم هیچ گاه 
به معنی اش��غال کش��ورهای منطقه، به معنی تشکیل 
امپرات��وری ایرانی، کشورگش��ایی و دس��ت اندازی به 
کش��ورهای دیگر نیس��ت، نبوده و نخواه��د بود.رییس 
سازمان بس��یج دانش��جویی با اشاره به س��خنان اخیر 
یونسی گفت: اظهاراتی که یونسی مشاور رئیس جمهور 
داش��ت با ابعاد بین الملل��ی گفتمان انقالب اس��المی 
در یک تباین ج��دی و تفاوت آش��کار و در یک تناقض 
مبنایی قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: اگر فهم درستی 
از فرمایشات امام )ره( و گفتمان انقالب اسالمی داشته 
باش��یم، می بینیم که س��خنان یونس��ی از هیچ مبنای 
گفتمانی درستی برخوردار نیس��ت.حیدری با تاکید بر 
این موضوع که اظهارات یونس��ی به ایفای نقش انقالب 
اس��المی در منطقه ضربه می زند، گفت: این س��خنان 
نش��ان از تالش جریان انحرافی جدید برای ضربه زدن 
به بیداری اس��المی و نقش انقالب اس��المی در منطقه 
دارد.رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: اگر سخنان 
یونس��ی از روی جهالت بوده باید این سخنان از جانب 
وی، وزارت خارجه و دولت اصالح شود و اگر این اصالح 
صورت نگیرد این ش��ائبه بوجود می آید که این سخنان 
 برای ضرب��ه زدن به نق��ش انقالب اس��المی در منطقه

 است.

اخبار کوتاه

۲
مدارس تا چهارشنبه هفته جاری دایر هستند

 علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه »برخی مدارس 
در این هفته اعالم تعطیلی زودهنگام به مناسبت نوروز داشتند، واکنش آموزش و پرورش 
چیست؟«، اظهار داشت: ما اعالم کردیم که مدارس تا چهارشنبه هفته جاری دایر هستند.
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نماينده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری:

پیشرفت  علمی مطلوب، مسیر قانونی می طلبد
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
و ام��ام جمع��ه ش��هرکرد گفت: ب��رای دس��تیابی 
به موفقیت ه��ا و پیش��رفت های علم��ی مطلوب در 
زمینه های فرهنگی، بایس��تی در مسیرهای قانونی، 
براس��اس رعایت ضوابط و معیارهای کارشناس��ی و 

تخصصی حرکت شود.
حجت االسالم محمدعلی نکونام، در شورای فرهنگ 
عمومی اس��تان چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: 
فرهنگ، به عنوان مساله اصلی نظام و کشور به شمار 

می رود.
وی نظام جمهوری اسالمی ایران را شکل گرفته بر پایه 
و اساس فرهنگ و مبتنی بر فرهنگ اسالمی دانست و 
گفت: فاصله از فرهنگ اسالمی، به حاشیه رفتن نظام 

را به دنبال دارد.
نکونام تأکید کرد: اسالم شعار نیست؛ بلکه دین اسالم، 
واقعیت و حقیقت عملی بوده که باید در دل ها، اعضا و 

جوارح، به باور و عمل برسد.
این مس��وول افزود: ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
در جمهوری اس��المی ایران، برای تح��ول و انقالب 
در عرصه فرهنگی تشکیل ش��ده و تاکنون توانسته 
به موفقیت ها و پیش��رفت های بسیار مطلوبی دست 

پیدا کند.
رییس ش��ورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و 
بختیاری توجه به معیارهای اسالمی در تمامی مسائل 
را ضروری اع��الم و تصریح کرد: عمل به دس��تورات 
اسالمی و فرامین الهی، رشد و ارتقای کمی و کیفی در 

تمامی شاخص های توسعه ای را به دنبال دارد.
وی اظه��ار داش��ت: رص��د مش��کالت فرهنگ��ی و 
برنامه ریزی و تالش برای رفع این مشکالت، به عنوان 
یکی از مهمتری��ن اولویت های مس��ووالن فرهنگی 

استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.
نکونام خاطرنشان کرد: برای دستیابی به موفقیت ها و 
پیشرفت های علمی مطلوب در زمینه های فرهنگی، 
بایستی در مسیرهای قانونی، براساس رعایت ضوابط و 

معیارهای کارشناسی و تخصصی حرکت شود.
وی بی��ان داش��ت: ش��ورای فرهنگ��ی عموم��ی در 
سطح ملی و استانی، از پش��توانه محکمی به منظور 
برنامه ریزی در راستای دستیابی به اهداف توسعه ای 

در بخش فرهنگ برخوردار است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

و امام جمعه ش��هرکرد اضافه کرد: پیگیری و اجرای 
مصوبات ش��ورای فرهنگ عمومی ض��روری و دارای 
نقش بس��یار مهمی در سرعت بخشی به روند توسعه 

فرهنگی است.
وی عنوان داشت: برای دستیابی به اهداف توسعه ای و 
شاخص های علمی در زمینه فرهنگی، بایستی تمامی 
مسووالن و دست اندرکاران بخش فرهنگ، نسبت به 
استمرار و ترویج فرهنگ های پسندیده و جلوگیری 
از رواج س��نت های غلط، همکاری، تعامل و همراهی 

صمیمانه داشته باشند.
نکونام ترویج سبک زندگی اسالمی در سطح کشور و 
استان چهارمحال و بختیاری را دارای نقش مهمی در 
دستیابی س��ریع تر به اهداف توسعه فرهنگی اعالم و 
اظهار کرد: برای رسیدن به موفقیت در این زمینه، باید 
برنامه های فرهنگی، با اولویت و به صورت یکنواخت 

در سراسر کشور و استان، اجرایی شوند.
وی با اشاره به گس��تردگی س��بک زندگی اسالمی 
در جامعه گف��ت: ترویج این س��بک در بی��ن مردم 
جامعه، نیازمند هماهنگی و برنامه ریزی های علمی، 

کارشناسی و پژوهشی در این زمینه است.
رییس ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری تأکید کرد: برای ارتق��ای کمی و کیفی و 

همچنین به منظور دستیابی به برنامه های توسعه ای 
در بخش فرهنگی کش��ور، اندیش��یدن تدابیر الزم و 
اجرای فعالیت های علمی، از س��وی شورای فرهنگ 
عمومی و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در س��طح 

جامعه، ضرورت دارد.
وی وجود وح��دت بین مس��ووالن، نمایندگان، ائمه 
جمعه و جماعات در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
را رمز اصلی رس��یدن به موفقیت برش��مرد و افزود: 
وحدت رویه قوی، رس��یدن به موفقیت های مطلوب 
در زمینه های مختلف این اس��تان، به ویژه در بخش 

فرهنگ را تسهیل کرده است.
نکون��ام تصریح کرد: مش��خص بودن ش��رح وظایف 
مدیران دس��تگاه های اجرایی و حرکت در مسیر این 
شرح وظایف، یکی دیگر از راه های رسیدن به موفقیت 
در بخش های مختلف استان چهارمحال و بختیاری 
بوده که باع��ث تقویت وحدت روبه بین مس��ئوالن و 

روحانیت نیز شده است.
وی اظه��ار داش��ت: هم��کاری تمام��ی مس��ووالن 
دستگاه های اجرایی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
و قشرهای مختلف در این اس��تان، به منظور ارتقای 
 کم��ی و کیف��ی فعالیت ه��ای فرهنگ��ی ض��رورت

 دارد.

مديرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

اجرای نمايش بیوه های غمگین 
ساالر جنگ در شهرکرد

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: نمای��ش تئاتر بیوه ه��ای غمگین 
ساالر جنگ به نویس��ندگی محمدعلی یار احمدی 
و کارگردان��ی آزاده س��عیدی در ش��هرکرد در حال 

اجرا است.
جواد کارگران دهکردی در شهرکرد اظهار داشت: این 
نمایش با هدف امور خیریه اجرا شد و در آمد آن صرف 

کمک به خانواده زندانیان می شود.
وی با بیان اینکه این نمایش نامه به 2۶ جشنواره تئاتر 
استانی راه یافت و هر پنج بازیگر آن جایزه بازیگر برتر 
را دریافت کردند  افزود: این نمایش نامه به عنوان یکی 
از کار های برتر به جش��نواره منطقه ای راه یافته و با 

استقبال خوبی نیز مواجه شده ا ست.
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: این کار با کمک انجمن حمایت 
از زندانی��ان، س��ازمان رفاهی ، تفریحی ش��هرداری 
ش��هرکرد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختی��اری با اش��اره ب��ه بازیکن��ان ای��ن مجموعه 
خاطرنش��ان کرد: آزاده س��عیدی، به��زاد ترابیان، 
مرضیه اسماعیلی، فاطمه سانحی، مصطفی رئیسی 
 از بازیگ��ران تئات��ر بیوه های غمگین س��االر جنگ 

هستند.

طرح جامع گردشگری 
چهارمحال  در آستانه تصويب

مع��اون رییس جمه��ور و رییس  س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری گفت: طرح 
جامع گردشگری چهارمحال و بختیاری تدوین و 

در آستانه تصویب است.
مسعود س��لطانی فر، تحقق قول رییس جمهور در 
خصوص تصویب طرح جامع گردشگری چهارمحال 
و بختیاری را هدف از س��فر ی��ک روزه خود به این 
استان دانس��ت. وی افزود: طرح جامع گردشگری 
چهارمحال و بختیاری تدوین ش��ده اس��ت که  در 
ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه اس��تان بررسی و 
جمع بندی آن برای تصویب به دولت خواهد رفت.

وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه رش��د 20 درصدی 
گردش��گری داخلی نس��بت به سال گذش��ته، از 
آمادگی س��تاد تس��هیالت نوروزی برای پذیرایی 
از مهمانان نوروزی در سراس��ر کش��ور خبر داد و 
گفت: هم��ه کمپینگ ها، هتل ها، مهمان س��راها و 
مهمان پذیرهای متعلق به سازمان میراث فرهنگی 
و همچنین ش��هرداری ها آماده ارائ��ه خدمات به 

گردشگران در نوروز 94 هستند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

 فعال بودن دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
 استان ها ضروری است

دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی کشور گفت: 
فعال بودن دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 

در استان ها، ضرورت دارد.
حجت االسالم س��ید حسین شاهمرادی، در 
ش��ورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: دبیرخانه ش��وراهای 
فرهنگ عمومی در تمامی استان های کشور، 

بایستی فعال و پویا باشند.
وی گف��ت: فعالی��ت دبیرخانه ش��وراهای 
فرهن��گ عمومی کش��ور، نق��ش مهمی در 
بررس��ی و شناسایی مش��کالت فرهنگی در 
نقاط مختلف ایران اس��المی و برنامه ریزی 
برای رفع این مش��کالت و رسیدن به اهداف 
مطلوب فرهنگ��ی دارد.ش��اهمرادی ابتکار 
اعضای ش��ورای فرهن��گ عمومی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در راه اندازی شورای 
فرهن��گ عمومی دس��تگاه های اجرایی این 
اس��تان را مطلوب ارزیابی و تأکید کرد: این 
اقدام بس��یار عالی و دارای نقش اساسی در 
ارتقای کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی در 
بخش های مختلف است.این مسوول افزود: 
فعالیت ه��ای فرهنگی، اقدامات��ی دیربازده 
بوده که در صورت انجام این اقدامات براساس 
معیارهای علم��ی و ضواب��ط قانونی، نتیجه 
و بازدهی آن در آینده از اهمیت به س��زایی 
در افزایش شاخص های توسعه ای فرهنگی 
برخوردار است.دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور اقدامات کنونی مسووالن دستگاه های 
اجرایی مرتبط ب��ا حوزه فرهن��گ را مثبت 
ارزیاب��ی و تصریح ک��رد: اس��تفاده از توان 
مهندسی، تحقیقی و ریشه یابی کارشناسی، 
نق��ش مهم��ی در کس��ب نتای��ج مطلوب 
اقدامات فرهنگ��ی دارد.وی اظهار داش��ت: 
اس��تفاده از توان باال، علمی و کارشناس��ی 
جامعه فرهنگی، فرهنگیان، دانش��گاهیان و 
صاحب نظران بخش فرهن��گ، در دبیرخانه 
ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان ها، دارای 
تأثیر به سزایی در رسیدن به اهداف توسعه ای 
و ارتقای ش��اخص های فرهنگی، در س��طح 
ملی و اس��تانی است.ش��اهمرادی ب��ه نبود 
اعتبارات و بودجه های فرهنگی در ش��ورای 
فرهنگ عمومی کشور تا سال گذشته اشاره و 
خاطرنشان کرد: این موضوع، به عنوان یکی 
از مهمترین مش��کالت این ش��ورا در ایران 

اسالمی محسوب می شود.
وی بیان داش��ت: با برنامه ریزی های علمی 
ص��ورت گرفت��ه و براس��اس معیاره��ای 
کارشناس��ی دولت تدبیر و امید، نس��بت به 
پیش بینی ردی��ف خاص بودج��ه ای، برای 
شورای فرهنگ عمومی اس��تان ها، اقدامات 
الزم را انجام داده و به نتیجه های مطلوبی در 

این زمینه رسیده است.
دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی کشور اضافه 
کرد: تزریق اعتبارات و بودجه های فرهنگی 
به این شورا، نقش بسیار ارزنده ای در راستای 
افزایش کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و 
رسیدن سریع تر به اهداف توسعه فرهنگی در 

سطح ملی و استانی ایفا می کند.
وی کمبود روحانی را یکی دیگر از مشکالت 
شورای فرهنگ عمومی در استان های کشور 
دانس��ت و عنوان داش��ت: به منظور تأمین 
روحانی مورد نی��از در مناطق مختلف ایران 
اسالمی، با هدف انجام فعالیت های فرهنگی و 
افزایش شاخص های توسعه ای در این زمینه، 

بایستی برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
ش��اهمرادی احص��ا و توجه ب��ه چالش های 
فرهنگی در س��طح جامعه را ضروری اعالم 
و اظهار ک��رد: اعضای ش��وراهای فرهنگی 
عمومی استان ها، باید نسبت به بررسی این 
چالش ها و برنامه ریزی ب��رای رفع آن ها، به 
صورت اولوی��ت دار، اقدام کنن��د.وی گفت: 
دول��ت یازده��م و مجموعه مدیران ارش��د 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، توجه ویژه 
و دقیقی نسبت به رفع مش��کالت فرهنگی 
در مناطق مختلف کشور دارند.دبیر شورای 
فرهنگ عمومی کش��ور تأکید کرد: استفاده 
از نظ��رات جوان��ان و بهره من��دی از ت��وان 
کارشناسی موجود در سمن ها، مسووالن را 
در سرعت بخشی به روند شناسایی، بررسی و 
رفع مشکالت فرهنگی جامعه یاری می کند.

وی اف��زود: برگ��زاری دوره های آموزش��ی، 
کارگاه های علمی و همایش های تخصصی، 
نق��ش مؤث��ری در ارتق��ای ش��اخص های 

فرهنگی، براساس معیارهای علمی دارد.
شاهمرادی تصریح کرد: مسووالن فرهنگی 
کشور، شناسایی و رفع مشکالت فرهنگی در 
نقاط مختلف ایران اسالمی را جزو برنامه های 

اصلی و اولویت دار خود قرار داده اند.
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گشتی در اخبار افزایش  آمار متوفیان ناشی از سوختگی   در اصفهان

آسیب جدی همچنان در کمین محیط زیست:

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  استان اصفهان در  یازده ماهه نخست  سال 1393 
آمار اجساد معاینه شده  در مراکز پزش��کی قانونی استان باتشخیص علت مرگ سوختگی 
ش��امل  194 نفر،  )101 زن  و 93 مرد( بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 و یک 

دهم  درصد  افزایش را نشان می دهد. 
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طرح محدوديت زوج و فرد 
خودروها لغو می شود

رییس پلی��س راهنمای��ي و رانندگي اس��تان اصفه��ان از لغو 
محدودیت تردد زوج و فرد وسایط نقلیه از ۲۵ اسفندماه جاری 

خبر داد.
س��رهنگ حس��ین غالمي گفت: به منظور رفاه حال مسافران 
نوروزي و شهروندان اصفهاني، طرح محدودیت زوج و فرد وسائل 

نقلیه از ۲۵ اسفند تا 1۵ فروردین 94 لغو مي شود.
وی به ش��هروندان اصفهاني توصیه کرد: جهت تردد به هسته ي 
مرکزي شهر کمتر از وسایل نقلیه شخصي استفاده کنند و نسبت 
به پارك وسایل نقلیه خود در پارکینگ هاي عمومي اقدام  کنند.
رییس پلیس راهنمایي ورانندگي اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
طرح محدوده زوج و فرد از ۲۵ اس��فند م��اه 93 تا 1۵ فروردین 
ماه 94به صورت موقتي اجرا نمي شود و پس از این مدت، اعمال 

قانون مجددا صورت مي گیرد.

برخورد قاطع پلیس با رفتارهاي 
غیرقانوني در چهارشنبه آخر سال

رییس پلی��س آگاهي اس��تان اصفه��ان از برخورد ب��ا هرگونه 
رفت��ار غیرقانوني و ناهنجار در چهارش��نبه آخر س��ال خبر داد 
و گف��ت: براب��ر قانون، خری��د و فروش م��واد محترق��ه و آتش 
 زا و اس��تفاده از آنها ب��ا هدف ایج��اد رعب و وحش��ت عمومي

 جرم است.
سرهنگ س��تار خس��روي اظهار داشت: متاس��فانه در چند ماه 
گذشته، 3 خانواده بر اثر استفاده و تولید مواد محترقه، نوجوان و 

جوان عزیز خود را از دست دادند و داغ دار شدند.
 وي افزود: پلیس و س��ایر نهادها، س��ازمان ها و مسووالن تالش 
مي کنند با کمک و همفکري یکدیگر چهارش��نبه آخر سال را 
در قالب قوانین و مقررات، نظم و انس��جام اجتماعي دهند و این 
نظارت ها براي کنترل و کاهش خطرات و ناهنجاري هاي ناشي 
از این روز است. رییس پلیس آگاهي استان اصفهان تصریح کرد: 
در تالش هس��تیم که از بروز حوادث خطرناك جلوگیري کنیم 
تا در آستانه سال نو خانواده ها داغدار نشوند و نگراني و دغدغه 

خانواده ها را برطرف کنیم.
وي اف��زود: برخورد قاطعانه ب��ا معدود افرادي که ب��ا رفتارهاي 
غیرقانوني و ناهنجار و پرخطر و با ایجاد مزاحمت و از همه مهم تر 
با استفاده از مواد منفجره و آتش زا، قاچاق مواد محترقه و یا تولید 
مواد محترقه دست ساز، نظم و امنیت عمومي را مختل مي کنند 

صورت خواهد گرفت.
سرهنگ خس��روی با بیان اینکه تخلیه هیجانات نباید موجب 
تخریب اموال عمومي یا آزار دیگران شودگفت:پلیس با مخالن 
نظم و امنیت عمومي و رفتارهاي ناهنجار در چهارشنبه آخر سال 

برابر قانون برخورد خواهد کرد.
وی اظهار کرد: برابر قانون قاچاق، خرید و فروش و ... مواد منفجره 
و محترقه به طور غیرمجاز، جرم محسوب و مرتکب آن به مجازات 
مندرج در قانون محکوم مي ش��ود و یکي از راهکارهاي اساسي 
در کاهش آس��یب و خطرات و اقدامات مخ��ل امنیت عمومي، 
همکاري مردم و به خص��وص خانواده ها با پلیس اس��ت که در 
صورت همکاري قطعاً آس��یب ها و پیامدها به طرز چشمگیري 

کاهش خواهد یافت.
سرهنگ خسروي با اش��اره به اینکه والدین در شادي فرزندان، 
آنها را همراهي کنند تا ضمن نظارت از خطرات جلوگیري کنند، 
به همشهریان توصیه کرد: شرایط را براي تهیه وسایل بي خطر 
و مفرح هموار کنید، از برپایي آتش هاي حجیم غیر قابل مهار و 
پرتاب مواد محترقه به س��اختمان ها و اموال عمومي جلوگیري 
کنید؛ همچنی��ن مراقب رفتارهاي پر خطر دیگران باش��ید و از 
ورود به محل هایي که مواد محترقه استفاده مي شود خودداري 
کنید و عاملین قاچاق و فروش��ندگان مواد محترقه را به پلیس 

معرفي کنید.

تجهیزات آتش نشاني اصفهان 
همپاي آتش نشاني لندن است

نماینده شرکت اسوارد منیجر انگلستان در خصوص تجهیزات 
آتش نش��اني اصفهان اظهار داش��ت: من از چند آتش نش��اني 
کالنشهرهاي ایران بازدید کردم و تجهیزات شما به روز و همانند 
آتش نشاني لندن است و این نشان از یک مدیریت توانا و متفکر 

است.
به گزارش زاینده رود و به نقل از  روابط عمومي س��ازمان آتش 
نشاني و خدمات ایمني ش��هرداري اصفهان، جلسه کمیته فني 
سازمان با حضور نماینده شرکت اسوارد منیجر انگلستان برگزار 

شد.
در این جلس��ه اس��تفان وارد، نماینده شرکت اس��وارد منیجر 
انگلس��تان در خص��وص تجهی��زات آت��ش نش��اني اصفه��ان 
اظه��ار داش��ت: م��ن از چن��د آت��ش نش��اني کالنش��هرهاي 
ای��ران بازدید ک��ردم و تجهیزات ش��ما ب��ه روز و همانند آتش 
 نش��اني لن��دن اس��ت و ای��ن نش��ان از ی��ک مدیری��ت توانا و 

متفکر است.
وي اف��زود: در بازدی��د از آتش نش��اني ها در ای��ران، تجهیزات 
هیچکدام به ان��دازه ي اصفهان براي من جال��ب توجه نبوده و 
 اینکه مي توان��م بگویم خودروي فرماندهي بحران ش��ما خیلي

 پیشرفته تر از خودروي فرماندهي ما در لندن است.
در این جلسه توضیحات کاملي توسط نماینده شرکت انگلیسي 
در خصوص وینچ خودکشش، دستگاه هاي تنفسي نسل جدید 
با کارایي 4/۵ س��اعت عملیاتي، سیس��تم هاي نوین مخابراتي 
 جهت رفع نقاط کور در تونل هاي مترو و چاه هاي عمیق، انواع 

گازسنج ها ارائه شد.
دبیر کمیته فن��ي همچنی��ن در خصوص خریده��اي یک ماه 
 گذشته اظهار داشت: اعضاي کمیته فني توانسته اند با تالش و 
پیگیري هاي بس��یار خوب در طي یک ماه گذشته، ۲1 دستگاه 
بلوِور )طوفان هواس��از( خریداري و کلیه ایس��تگاه ها را به این 

دستگاه مجهز نمایند.
کریم روهنده افزود: دو دستگاه س��ه پایه چاه پیشرفته تحویل 
ایستگاه ۶  و 10 شده است تا در مواقع حادثه چاه، امدادگران با 
بهترین تکنولوژي روز دنیا بتوانند به کمک شهروندان بشتابند.

وي عنوان کرد: تا پایان سال، ۵ دستگاه موتور المکس، ۵ دستگاه 
توربوفن س��ه منظوره ضد انفجار و 11 دس��تگاه اره موتوري به 

ناوگان عملیاتي اضافه خواهد شد.

به جای آب ، فاضالب را به تاالب بستند

 مدیر کل محی��ط زیس��ت اصفهان در 
نشستی با خبرنگاران، با اشاره به اجرای 
طرح حفاظ��ت نوین از مناطق توس��ط 
محیط زیست استان بیان داش��ت: هم اکنون این برنامه در 
سه منطقه قمیشلو، کاله قاضی و موته در حال اجرا است. وی 
افزود: برنامه جامع و تفضیلی مدیریت مناطق با مجهز کردن 
آنها به امکان��ات مختلف از جمله دوربین های دید در ش��ب 
فراهم شده اس��ت که امکان رصد و فاصله مناسب از حیات 

وحش را فراهم می سازد.
حمید ظهرابی،  با بیان اینکه این طرح برای منطقه کرکس 
در مرحله نهایی است و در بقیه مناطق نیز مطالعات الزم آغاز 
شده، اضافه کرد: با همکاری سازمان محیط زیست، منطقه 
قمیشلو به عنوان پایلوت حفاظت الکترونیکی انتخاب شده 

است.
وی تاکید کرد: در آمار سرشماری در کل مناطق استان تعداد 
10 هزار و ۲۵0 راس آهوی ایرانی ش��مرده ش��ده است که 

بیشترین جمعیت آهوی کشور را تشکیل می دهد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان ادامه داد: 
همچنین تعداد 9 هزار و 179 راس قوچ و میش و ۵ هزار و ۶۲ 

راس کل و بز دیگر گونه های شاخص سرشماری شده توسط 
محیط زیست استان هستند.

وی با اش��اره ب��ه اقدام��ات محی��ط زیس��ت در راس��تای 
احیای تخری��ب های بی��ش از حد مع��ادن اظهار داش��ت: 
در س��طح اس��تان فعالیت معادن ب��ا تخریب زی��اد همراه 
اس��ت و تالش م��ا این اس��ت ک��ه مع��ادن اس��تان ضمن 
 به��ره ب��رداری، کمتری��ن تخری��ب را ب��ه محیط زیس��ت 

وارد کنند.
ظهرابی گفت: بر این اساس احیای معدن طالی موته آغاز شده 
است و نخستین درخواست مس��ووالن این معدن به محیط 
زیست، مشروط به احیای پوشش گیاهی و بازسازی یکی از 

مناطق تخریبی توسط این معدن شده است.
وی ب��ر ل��زوم آم��وزش جامع��ه ب��ه وی��ژه از س��نین 
محی��ط  حفاظ��ت  ب��رای  م��دارس  در  و  کودک��ی 
 زیس��ت ب��ا هم��کاری تش��کل ه��ای م��ردم نهاد اس��تان

 تاکید کرد.
ورود بیش از حد فاضالب به تاالب گاوخونی

مدیر کل محیط زیس��ت اس��تان در ارتباط با ورود بیش از 
حد فاضالب به ت��االب گاوخونی گفت: به ط��ور معمول آبها 

در باالدس��ت چندین بار مصرف می ش��وند، تا زمانی که در 
 پایین دس��ت با از دس��ت دادن کارکرد طبیعی خ��ود وارد 

تاالب ها می شوند.
وی هدف از ایجاد تاالب ها را تصفیه و پاالیش فاضالب دانست 
و افزود: متاسفانه در حال حاضر بیش از آب ورودی به تاالب 
فاضالب وارد آن می شود که آسیب جدی محسوب می شود.

ظهرابی اضافه کرد: تمام تالش ما این است که در حوضه آبخیز 
زاینده رود پساب های تولیدی قبل از تخلیه به محیط تصفیه 

شوند و به حد استاندارد و قابل قبولی برسد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی زاینده رود، رطوبت کف تاالب 
برای جلوگیری از پراکنش ریزگردها بس��یار مهم است، ابراز 
داشت: با توجه به جاری بودن آب در زاینده رود و اینکه مردم 
به آزادسازی مسیر رودخانه کمک کرده و جلوی برداشت های 
غیرمجاز نیز گرفته شد، شرایط تاالب نسبت به سال های قبل 

به میزان کمی بهتر شده است.
مدیر کل محیط زیس��ت اصفهان با بیان اینکه امیدواریم با 
برنامه های الزم برای احیای تاالب در س��ال های آینده این 
تاالب مهم خدمات سیس��تمی مطلوب در حوزه پاالیش را 
بتواند انجام دهد، بیان داشت: تخصیص حق حیات رودخانه 
پس از مدت ها توسط وزارت نیرو هر چند اندك، اما نسبت به 
شرایط قبلی مناسب تر است و امیدواریم بارندگی های بهاری 

نیز به این امر کمک کند.
به ثم�ر رس�یدن بوته ه�ا عم�ر 15 تا 30 س�اله

 می خواهد
مدیر کل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان با توجه به 
نزدیک شدن به ایام پایان سال توصیه هایی برای شهروندان 
و هم اس��تان ها داش��ته و تاکید ک��رد: در ایام چهارش��نبه 
س��وری مش��اهده می ش��ود که برخی از مردم به حاش��یه 
ش��هرها رفته و با جمع آوری وآتش زدن بوت��ه های بیابانی 
می پردازن��د و این درحالی اس��ت که از این ام��ر بی خبرند 
که یک بوت��ه در مناطق بیابانی به دلیل ش��رایط خاص طی 
حداقل1۵ تا ۲0 س��ال ایجاد می ش��ود  وح��ذف آنها به این 
 معناس��ت که باید 1۵ تا 30 سال منتظر باش��یم تا این بوته

 جایگزین شود.
وی اضافه ک��رد: همچنین امیدواریم با همکاری مس��ووالن 
شهری و متولیان منابع طبیعی و مردم امسال در روز طبیعت 

حافظ و همراه با طبیعت خداوندی باشیم.
حمید ظهرابی با اش��اره به بیاب��ان زایی در ش��رق اصفهان 
اظهار داش��ت:  ای��ن امر تاثی��ر بس��یار زی��ادی در آلودگی 
 اصفهان داش��ته و معضل جدی در حاش��یه اصفهان مبدل

 

شده است.
وی اف��زود: پی��ش از رخ دادن اتفاقات جاری در خوزس��تان 
تصمیم بر تهیه برنامه ای برای کنترل بیابان و گرد و غبار ناشی 
از بیابان زایی داشتیم و منابع طبیعی استان نیز با عزم جدی 

برای بیابان زدایی وارد فعالیت شده است.
مدیر کل محیط زیست اصفهان با اشاره به اینکه 3/۲ میلیون 
هکتار بیابان در استان داریم که  یک میلیون و 90 هزار هکتار 
از آن کانون فرسایش بادی  اس��ت، گفت:  از این مقدار ۲۵0 
هزار هکتار در مجاورت کامل با ش��هر اصفهان اس��ت که از 
برخوار تا تاالب گاوخون��ی را در بر می گیرد و خطر بالقوه ای 

برای شهر اصفهان است
وی ادامه داد: تدوین برنامه برای مهار کانون های فرس��ایش 
بادی ب��ا محوریت اداره منابع طبیعی اس��تان آغ��از و ایجاد 

کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار مطرح شده است.
ظهرابی بر لزوم نگاه جدی تمام ارگان های مربوطه به بیابان 
های شرق اس��تان برای جلوگیری از آس��یب های غیرقابل 

جبران بر محیط زیست استان تاکید کرد.
وی ادام��ه داد:همچنین تفاهم نام��ه ای در زمینه همکاری 
نزدیک و هم افزای��ی با منابع طبیعی اس��تان امضا کرده ایم 
تا عالوه بر حفاظت از محیط زیس��ت با افرادی که به تخریب 
 منابع طبیعی و یا خ��ارج از مناطق حفاظت ش��ده از جمله

 طاق زارها می پردازند، برخورد جدی کنیم.
دستگیری 303 شکارچی متخلف طی 11 ماه

مدیر کل محیط زیست اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به اقدامات محیط زیس��ت طبیع��ی این اداره 
ابراز داش��ت: در 11 ماه گذش��ته 303 ش��کارچی غیرمجاز 
دستگیر ش��دندکه از این تعداد 140 مورد اس��حله مجاز و 
دارای پروانه داش��تند و 31 اسلحه غیرمجاز نیز توسط یگان 
 محیط زیست استان کشف شد که به مراجه قضایی معرفی

 شدند.
وی با اش��اره به اینکه خشکس��الی مناطق تح��ت مدیریت 
محیط زیست یکی از مشکالت مهم ماس��ت بیان داشت: بر 
این اساس ش��اهد ش��یوع بیماری هایی مانند حمله کنه به 
وحوش اس��تان و بیماری هایپودرما )تخم گذاری حش��رات 
زیر پوست حیوان که به تدریج به مرگ وی منجر می شود( 
هس��تیم که اقدامات مختلفی همچون س��م پاش��ی محل 
زندگی حشرات، تمیز کردن آبش��خورها و محل استراحت 
حیوانات، با تامین داروها، علوفه و کنس��تانتره  برای تقویت 
 بنیه حی��ات وح��ش و جلوگیری از ش��یوع بیم��اری انجام

 شده است.
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شهردار اصفهان از راه اندازی س��امانه محاسبات امور درآمد » 
سما«شهرداری اصفهان خبر داد.

به گزارش زاینده رود به نقل از ایمنا، دکتر سید مرتضی سقاییان 
نژاد با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: ش��هرداری اصفهان طی 
سال های اخیر با رویکردی ساختارمند به مقوله توسعه متوازن 
و پایداری که خشت خشت بنای آن با پژوهش ها و نظریه های 
علمی پی ریزی شده است، نقش های بدیع و زیبایی بر تار و پود 
نظام شهرنش��ینی پدید آورده و در فرآیند تحوالت شتاب آلود 
 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شهری با تدوین و اجرای
 برنامه های جامع و راهبردی در صدد غلبه بر بحران های نو پدید 

برآمده و انصافا در مصاف و کارزار با مشکالت موفق بوده است.
وی اذعان داشت: سامانه محاسبات امور درآمد » سما«  یکی از 
کارهای خالقانه و برگرفته از اندیشه های علمی و رویکردهای 
دانش بنیانی اس��ت که داللت ت��ام بر اقدامات ارزن��ده و تدابیر 
هوشمندانه شهرداری اصفهان در هدایت کنش های اقتصادی 
و اجتماعی در چهارچوب توسعه پایدار به مفهوم علمی و فرانگر 
دارد.شهردار اصفهان تصریح کرد: مدیریت امور درآمد شهرداری 
اصفهان در راستای تحقق منویات و سیاستگذاری ها و اهداف 
راهبردی نهاد متبوع خویش، از چندسال پیش تعبیر روش های 
سنتی و ناکارآمد محاسبات عوارض س��اختمانی و جایگزینی 

اس��لوب های دانش بنیان را در قالب یک س��امانه الکترونیک 
کارآم��د در کان��ون توجه و وجه��ه همت خویش ق��رار داد که  
سرانجام  این تالش های هدفمند به ایجاد و راه اندازی سامانه 

محاسبات امور درآمد انجامید.
سقاییان نژاد تاکید کرد: نحوه محاسبه و وصول عوارض صدور 
پروانه ساختمانی به روش های س��نتی، هرگز از الگویی واحد و 
اصولی مبتنی بر یک چالش برنامه راهبردی و جامع تبعیت نمی 
کرد و گه گاه شیوه محاسبات آنچنان ناهمگن و متناقض بود که 
اغلب منجر به بروز چالش های عظیم، تش��دید روند نارضایتی 
و سلب اعتماد ش��هروندان از این نهاد می شد.وی بیان داشت: 
بدیهی اس��ت که تنوع و ناهمگونی در ش��یوه محاسبه عوارض 
ساختمانی از نبود وحدت رویه، غلبه س��لیقه ها و متکی بودن 
بر شیوه محاس��به به آراء متفاوت محاس��بات نشات می گرفت 
و اساس��ا چنین اوضاعی در تقابل محض با اهداف عالیه و مردم 
گرایانه شهرداری اصفهان در جلب رضایت و اعتماد آحاد جامعه 
شهری بود.شهردار اصفهان عنوان کرد: بنابراین باتوجه به وجود 
این نقصان های آشکار، طی سالیان اخیر به ویژه از آغاز تشکیل 
شورای اسالمی شهر، خیزش نوین و حرکت شتابنده جدیدی در 
راه برون رفت از این معضل حاد آغاز شد و مصوبه های متعددی 

با رویکرد اصالح روش های ناکارآمد پیشین صادر شد.

 ش��هردار اصفه��ان اف��زود: در پ��ی تصوی��ب و ص��دور 
مصوبه های جدیدی که در حقیقت مکمل و یا اصالحیه مصوبه 
های قبل بود، پیچیدگی و از هم گس��یختگی کار بیشتر شد و 
هرچند این مصوبات با هدف اصالح و تس��هیل امور شهروندان 
صادر شده بود، اما به لحاظ تقابل محتوایی با یکدیگر و احتمال 
تفاسیر و استنباط های متفاوت از متن قوانینی که علی الظاهر 
مکمل یکدیگر بودند، مش��کالتي ایجاد شد که نه تنها متضمن 

شفافیت و اعتماد سازی نگردید بلکه بر مشکالت آن افزود.
وی ادامه داد: خوشبختانه به پشتوانه  پژوهش های پایدار علمی 
و بهره گیری از دانش نخبگان و نیز استفاده از تجارب این مشکل 
که حقیقتا دغدغه مدیریت شهری در طول سال های متمادی 
گذشته بود، از طریق حذف محاسبات دستی و جایگزین کردن 

سامانه پیشرفته و نظام مند امور محاسبات برطرف شد.
تکام��ل  فراین��د  ک��رد:  تاکی��د  اصفه��ان  ش��هردار 
 محاس��بات در قال��ب س��امانه پیش��رفته نوی��ن ب��ا ف��راز و
  نش��یب های فراوانی روبه رو بود و به منظ��ور تعریف و تدوین 
 روش ه��ای س��اختارمند و توس��عه یافت��ه جدی��د، بای��د 
مولفه های گوناگون، دقیق و ظریفی لحاظ می ش��د که ارزش 
هایی همچون روحیه عدالت، ش��فافیت مقارن با اعتماد سازی 

و توان سرعت در پاسخگویی در آن در نظر گرفته شده است.

س��قاییان نژاد اظهار داش��ت: از س��ال 139۲ در پی تشخیص 
ضرورت بازخوانی محاسبات که اساسا به دلیل انباشتگی و تعدد 
فرمول های محاس��باتی گوناگون به بیش از هزار صفحه رسید 
آغاز و با همکاری تنگاتنگ کارشناس��ان مدیریت امور درآمد با 
یکی از شرکت های معتبر مس��تقر در شهرك علمی تحقیقاتی 
اصفهان و در پرتو هم اندیشی با نخبگان، موتور محاسبه گر که 
در زمره کارهای بس��یار عظیم و ارزنده بود و از جمله افتخارات 
به یادماندنی یک شرکت مهندس��ی در راستای مکانیزه کردن 
هزاران برگ محاس��بات  راه اندازی ش��د و در شهریور ماه سال 
جاري ب��ه عنوان ی��ک کار ارزنده، خ��الق و تح��ول برانگیز در 
گسترش زیرساخت های فرآیند توسعه پایدار شهری در مناطق 
1۵ گانه شهرداری عرضه شد.وی تصریح کرد: به منظور جلب 
رضایت شهروندان و در راستای تکریم ارباب رجوع، کارگزاران و 
دست اندرکاران بیشترین سعی و اهتمام خویش را صرف توسعه 
این سامانه با سرعت چشمگیر در مناطق کردند تا در ایام  دهه 
فجر نسخه ثانوی و تکامل یافته سامانه با قابلیت محاسبه پروانه 
و پروانه های اصالحی در تمام کاربری ها از قبیل تجاری، اداری 
و صنعتی راه اندازی شود و بدین ترتیب عالوه بر محاسبه عوارض 
ساختمان های مسکونی، سایر موارد یاد شده نیز به طور کامل و 

جامع تحت پوشش سامانه جدید قرار گیرد.

 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ب��ه نق��ل از تابن��اك، روس��تای
 بهشت آباد با قرار گرفتن در 10 کیلومتری شهرستان اردل 
استان چهارمحال و بختیاری یکی از مناطق پرّآب در کشور 
به ش��مار می رود. یکی از جاذبه های جغرافیایی این منطقه 
وجود رودخانه ای است که از سرشاخه های رودخانه کارون 
به حساب می آید. رودخانه ای که قرار بود سخاوت خود را به 
مردم اصفهان و حتی خود چهارمحالی ها نیز نشان دهد؛ اما 
گویی هنوز در میان تنگ نظری های برخی و س��هل انگاری 
وزارت نیرو در پیگیری پروژه حیاتی استان اصفهان، این طرح 

معطل مانده است.
چندی پیش بود که معاون عمرانی اس��تاندار خوزس��تان به 
ممانعت از انتقال آب رودخانه کارون اش��اره کرد و گفت: در 
تالش هایی که انجام ش��د انتقال آب از سرش��اخه ها برای 

شرب و صنعت انتقال داده می شود و طرح تونل بهشت آباد 
حذف شد.

وی در حالی ادعا کرد این طرح از برنامه های وزارت نیرو حذف 
شده است که مسووالن آب منطقه ای اصفهان چند روز بعد 
از این اظهارنظرها این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که 

پروژه بهشت آباد به قوت خود باقی است.
 صحبت ه��ای اخی��ر فوالدگ��ر،  اظهارنظرهای مس��ووالن 
استان های دیگر در مورد بهش��ت آباد را بیشتر مورد تاکید 
قرار می دهد تا مدیران اصفهانی ه��ا؛ چراکه اگر بدنه دولت 
اعتقادی به اجرای طرح بهشت آباد که سال هاست در بودجه 
ردیف بودجه هم به آن اختصاص می یابد، ندارد، پس چگونه 
می توان به طرحی امیدوار بود که مجری آن یعنی دولت خود 

اعتقادی به اجرای آن ندارد؟
اینکه سال هاست وزارت نیرو چه در دولت های پیشین و چه 
در دولت کنونی نمی تواند از فشارهای سیاسی و قومیتی به 
دور باشد و در چارچوب مصالح اکثریت و عموم مردم تصمیم 

گیری  کند، به نظر می آید پاشنه آشیل این پروژه باشد.
پروژه بهش��ت آباد تاکنون دس��تاویز تغیی��رات و بازی های 
بسیاری شده است؛ یک روز نمایندگان خوزستان را در مجلس 
تا پای اس��تعفا می برد، یک روز پالکاردهایی را در توهین به 
 مردم اصفهان در مجلس از سوی نمایندگان چهارمحل باال

 می برد و یک روز تونل را به لوله تبدیل می کند.

مدیرکل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان امنیت 
امروز در ایران را مرهون رشادت دیروز شهدا، ایثارگران و جانبازان 
خواند.حسین نافیان در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه به 
مناسبت ۲۲ اسفند، سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اظهار کرد: تاسیس بنیاد شهید ریشه در تفکر امام راحل مبتنی 
بر دفاع از اس��الم، انقالب و قرآن دارد.وی بیان کرد: اندیشه بلند 
امام نشأت  گرفته از تفکر عاشورایی بود که بر مبارزه با کفر و ستم 
و استکبار تاکید می کرد.نافیان تصریح کرد: شهید و شهادت از با 
مفهوم ترین و مقدس ترین مضمون های الهی اس��ت. همان گونه 
که خداوند در قرآن بیش از ۵۶ آیه به طور مستقیم به واژه شهید 
اشاره کرد.وی افزود: شهید با عشق، عالقه و بصیرت راه خود را که 
همانا نثار جان در راه خدا اس��ت انتخاب کردند و به سمت معبود 
خود حرکت می کنند.نافیان تش��ریح کرد: فضیلت ش��هید از آن 
بابت است که با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار جان خود را در راه خدا 

انتخاب می کند. شهدا مجموعه ای از اس��طوره ها، جان فشانی ها 
و ایثارهایی هس��تند که نهال انقالب را آبیاری نموده و موجبات 

شکست دشمنان اسالم و انقالب را فراهم کردند.
وی در ادامه اش��اره ای به تعبیرات و توصیفات امام راحل و رهبر 
معظم انقالب پیرامون شهید و ش��هادت کرد و گفت: به فرموده 
رهبر معظم انقالب امروز به فضل شهادت و برکت خون شهدا ملت 
ایران ملتی سربلند و آبرومند است.نافیان خاطر نشان کرد: شرایط 
کنونی نظام جمهوری اسالمی و ضرورت توجه به بحث مهم امنیت 
ملی ترویج و انتقال فرهنگ شهادت و شهامت را گوشزد می کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ ش��هادت مؤلفه اصل��ی امنیت و اقتدار 
نظام اس��ت گفت: زمانی که س��خن از تهدید ارزش های انسانی 
و اس��المی مطرح می ش��ود ملت عظیم ایران با تکیه بر فرهنگ 
شهادت توطئه ها را خنثی می کند و عزت را به نظام بازمی گرداند.

نافیان تأکید کرد: امروز نظام جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه 
تفکر و فرهنگ ش��هادت و ش��هید در تمامی معادالت سیاسی و 
اجتماعی جهان حضوری فعاالنه و تاثیرگذار دارد.وی با اشاره به 
نقش برجسته استان اصفهان در 8 سال دفاع مقدس یادآور شد: 
تقدیم کردن بیش از ۲3 هزار شهید و داشتن 10 درصد جمعیت 
ایثارگران کش��ور، ۵۵0 طلبه ش��هید، ۵ هزار و ۵00 دانش آموز 
شهید، بیش از ۶ هزار شهید کارگر که خط مقدم جبهه را بر خط 
تولید ترجیح دادند و همچنین بالغ بر 190 شهید هنرمند همگی 
حاکی از آن اس��ت که اصفهان در عرصه دفاع از اس��الم و انقالب 

پیشتاز بوده است.

شهردار اصفهان خبرداد:

راه اندازي سامانه محاسبات امور درآمد » سما« شهرداری اصفهان

مديرکل اداره بنیاد شهید و امور ايثارگران استان اصفهان:

امنیت امروز ايران، مرهون رشادت ديروز شهداست
 تمام ابزارهای سیاسی برای اجرا نشدن

 يک طرح

گروه 
جامعه



يادداشت

حسین هدايتی دوالبی
حس��ین هدایت��ی دوالبی 
)زاده ۱۳۴۲ در دوالب، 
تهران( سرمایه دار و مدیر 
ورزش��ی ایران��ی اس��ت. 
شهرت وی بیشتر به جهت 
کمک ه��ای مالی کالن در 
اواخر ده��ه  ۱۳۸۰ به تیم 
فوتبال پرسپولیس تهران 
و تأسیس باش��گاه فوتبال 
اس��تیل آذین تهران اس��ت که با هزینه  بس��یار در لیگ برتر 

فوتبال ایران حضور یافته است.
پ��در حس��ین هدایت��ی کارخانه دارب��وده اس��ت. ب��ه 
گفت��ه  هدایت��ی پ��درش برای��ش مغ��ازه ای می خ��رد و 
 او ب��ا ی��ک س��رمایه ۱۳ه��زار تومان��ی کار خود را ش��روع

 می کند.
 او در ای��ن مغ��ازه واش��رها و لواله��ای کابین��ت تولی��د 
 می ک��رده اس��ت. بعده��ا ب��ه تولی��د تزیین��ات پ��رده روی 

می آورد. 
سپس یک س��وله ۱۱ هزار متری در شهرک صنعتی علی آباد 
خریداری می کند.به گفته هدایتی او در زمانی که در س��پاه 
 بوده اس��ت عیدی هایی در حد ۲ هزار و۵۰۰ تومان دریافت

 می کرده است.
 او این پول ها را صرف خرید س��که، زمی��ن و ... می کرده و به 
عنوان برکت زندگی به آن ها می نگریس��ته اس��ت. با گذشت 
زمان برخی از این زمین ها قیمت ش��ان ب��ه میلیاردها تومان 
می رسد. به عنوان نمونه خودش به خرید زمینی به قیمت دو 
میلیارد و سپس فروش آن به قیمت س��یصد میلیارد تومان، 
و یا خرید زمینی ب��ه قیم��ت ۲۱ میلیارد توم��ان و افزایش 
 قیمت آن زمین تا ۱۶۰ میلیارد تومان در س��ال ۱۳۹۳ اشاره 

می کند.
هدایت��ی ک��ه در فوتب��ال ای��ران ب��ه »عابربانک« مش��هور 
 اس��ت پیش از ورود ب��ه فعالی��ت ه��ای اقتصادی پاس��دار

 بوده است.
از دارایی های که به وی نس��بت داده شده اس��ت ، می توان به 
مالکیت شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل 
آذین، ش��رکت خاورآذین، ش��رکت فجر گالوانیزه س��پاهان 
کاشان، چندین کارخانه فوالدس��ازی و ورق، شرکت نایبند 
بزرگترین ش��رکت پرورش میگوی ایران و نیز برج سازی در 
دبی، سهام داری بانک خصوصی تات، ریاست چندین شرکت 
تجاری در ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه، و داشتن امالک 
کش��اورزی و مس��کونی متعدد در ایران و کشورهای حاشیه 

خلیج فارس اشاره کرد. 
 باش��گاه فوتبال مل��وان بندرانزلی نیز از آن این س��رمایه دار 

ایرانی است.
هدایتی با در اختیار گرفتن ۷۰ س��هام مل��وان تعیین کننده 
هیات مدیره باشگاه اس��ت و نداجا ۳۰ درصد مابقی سهام را 

در اختیار دارد.

ضرورت تالش ذوب آهن اصفهان 
برای کاهش آاليندگی ها

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در جلس��ه ای که پیرامون 
بررسی مسائل زیست محیطی کارخانه ذوب آهن برگزار شد، 
با اشاره به اینکه اگرچه در استانی مثل اصفهان اشتغال و تولید 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما سالمت مردم از آن مهمتر 
است، اظهار داشت: مس��ائل ذوب آهن و فوالد مبارکه از ابعاد 
مختلف برای مدیریت استان از اولویت باالیی برخوردار است. 
وی با اشاره به شکایت محیط  زیست از کارخانه ذوب آهن در 
خصوص عدم اج��رای اقدامات اساس��ی در جهت جلوگیری 
از انتش��ار آالینده ه��ا و همچنین مس��ائل مربوط به پس��اب 
زرین شهر، تأکید کرد: اگرچه ذوب آهن در ابعاد مختلف دارای 
اهمیت اس��ت؛ اما پرداختن به مقوله س��المت مردم و حفظ 
 محیط زیست ایجاب می کند اقدامات اساسی در این خصوص

 تسریع شود. زرگر با تأکید بر اینکه ذوب آهن باید نقشه های 
اطالعات��ی و برنامه های توس��عه ای خود را در راس��تای رفع 
آالینده ها به  صورت ماهان��ه گزارش دهد اف��زود: با توجه به 
ش��کایت صورت گرفته از سوی محیط  زیس��ت در خصوص 
آلودگی ها از یک سو و از طرف دیگر با توجه به تعهد ذوب آهن 
جهت نصب دستگاه های کاهنده آلودگی محیط زیست، مقرر 
ش��د با توجه به توافق صورت گرفته، فرصت س��ه  ماهه ای در 
اختیار ذوب آهن قرار گیرد تا نس��بت به انجام تعهدات خود 

اقدام کند.

پیش بینی رکوردشکنی
 مصرف بنزين

در حالی روزهای پایانی اس��فندماه را طی م��ی کنیم، که بر 
اس��اس اظهارات علیرضا فیض بخش، رییس س��تاد سوخت 
دولت همانند سال گذشته هیچ س��همیه ویژه نوروزی را در 

نظر نگرفته است. 
بنابراین در آخرین روز از سال ۹۳ تنها ۶۰ لیتر سهمیه بنزین 
فروردین ماه در کارت های سوخت شارژ خواهد شد. اما نباید 
فراموش کرد با همین س��همیه های بنزین ماهانه نیز همواره 
در آخرین روزهای سال مصرف بنزین در کشور رکورد شکنی 
می کند؛  به عنوان مثال در ایام تعطیالت نوروز سال ۹۳ رکورد 

مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر نیز رسید. 
به همین دلیل مسووالن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
از هم اکنون اقدامات الزم را به منظ��ور تامین بنزین نورزوی 

را فراهم کرده اند.
 مسووالن شرکت ملی پخش فراروده های نفتی اعالم کرده اند: 
مصرف بنزین در کشور این روزها به ۷۰ میلیون لیتر رسیده 
است و هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم مصرف 

بنزین در کشور افزایش می یابد.
بنابراین اولین جهش مصرف بنزین در روزهای پایانی س��ال 
رقم خواهد خورد و جهش دوم مص��رف در روزهای ابتدایی 
سال ۹۴ و جهش سوم نیز در روزهای پایانی تعطیالت نوروز 

خواهد بود.

4
تولید دوگانه سوزها  افزایش  یافت

بهمن  ماه امس��ال تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز با رش��د ۷۸ درصدی، تولید پژو پارس 
دوگانه س��وز با رشد ۲۳۲ درصدی، تولید س��مند دوگانه سوز با رش��د ۳ هزار و۶۸۱ 
درصدی، پراید دوگانه سوز با رشد ۲۰۴ درصدی و تولید نسیم و صبا دوگانه سوز نیز با 

افزایش۴۲/۷ درصدی مواجه بوده است.

افزای��ش ۲۲ درصدی م��رگ و میر 
ناش��ی از حوادث کار زنگ هشداری 
برای ج��دی گرفتن قوانی��ن ایمنی 
کاراست؛ آن هم در شرایطی که پیمانکاران با بیمه بی نام 

گاله گشادی بر سر کارگران می گذارند.
 یکی از عوامل مهم در توس��عه کشور نیروی انسانی است 
که در اصل بازوی محرک برای چرخاندن گردونه توسعه 
و پیشرفت است؛ بازویی که اگر به هر دلیلی دچار رنجش 

شود دیگر نمی توان آن را در این چرخه سهیم دانست.
نی��روی کار همچنی��ن س��رمایه گران بهایی اس��ت که 
توس��ط عوامل محیطی و طبیعی تهدید می    ش��ود و این 
تهدیدات  موجب ش��ده ساالنه بس��یاری از نیروی کار را 
براثر بی احتیاطی در محیط کار و یا بیماری های ناشی از 

عوارض محیط کار از دست بدهیم.
این اف��راد که عمدتا از قش��ر فقیر جامعه هس��تد، پس از 
دست رفتن قوای جسمی خود از کار افتاده شده و عالوه بر 
بیماری و نقص عضوی که دامن شان را گرفته، مشکالت 
اقتصادی نیز گریبانگیرشان می شود. عدم رعایت ایمنی 
کار که هم اکنون در سراسر دنیا خطر ساز و مشکل آفرین 
است به دلیل عدم فرهنگس��ازی ایمنی کار است. زمانی 
که یک فرد در حین کار استفاده از دستکش، کاله ایمنی 
و عینک و لباس مخصوص کار را اقدام��ی پیش پا افتاده 

می داند و ضرورت آن را احساس نمی کند پیش از گذشته 
در معرض خطر قرار دارد.

 انسان از فقر تنها معانی اقتصادی را متصور می شود؛ غافل 
از اینکه فقر تنها نداشتن پول و سرمایه نیست؛ بلکه فقر در 

تفکر بشر بزرگترین نیازمندی است.
 انسان بی محابا جسم خود را در معرض خطر قرار می دهد، 
غافل از اینکه کارکردن او برای سالمتی و آرامش او است 
اما وقتی این امر مهم را درک نمی کند، می توان گفت که او 
به معنای واقعی کلمه فقیر است. فقری که او را در آینده از 
کار افتاده و مستأصل می کند. فقری پر از حسرت هایی که 
برای انسان به جا می گذارد . این فرهنگسازی برای زدودن 
فقر فکری از بشر هنوز در مراحل اولیه است و به طور کامل 
جدی گرفته نشده اس��ت.اصفهان به عنوان قطب صنعت 
کش��ور نیز از قرار گرفتن در معرض خطرات ناشی از عدم 
رعایت ایمنی کار بی نصیب نیست و هر روز زیر پوست این 
شهر انسان های زیادی هس��تند که دچار نقص عضو شده 
و یا جان خود را از دست می دهند. تنها آماری که از عدم 
رعایت ایمنی کار منتشر می شود، زمانی است که افرادی 
بر اثر این سهل انگاری جان خود را از دست می دهند. اما 
اورژانس بیمارستان ها و تعدد مراجعینی که به این مراکز 
مراجعه کرده و آمار مشخصی از آن در دست نیست گویای 

افزایش حوادث ناشی از عدم ایمنی کار است.

 یکی از مراکز پزشکی که روزانه مراجع کنندگان زیادی از 
بیمارستان های دیگر  را پوشش می دهد، بیمارستان الزهرا 
است. بیمارستانی پر از بیماران نقص عضو شده براثر عدم 
رعایت ایمنی کار. بیماران با صورت های کبود و س��وخته 
براثر از برق گرفتگی، بیمارانی بدون دست و یا بیمارانی که 
از ناحیه چشم آسیب دیده بودند و پرستاران و پزشکانی که 

دیگر به چنین مناظری عادت کرده اند.
اما تنها پش��توانه ای که پیمانکاران برای کارگران در نظر 
می گیرند بیمه بی نام است که به نوعی جان آنان را خرید 
و فروش می کنن��د، بیمه ای که به هیچ عن��وان نمی تواند 

جبرانی برای خسارات حوادث کار باشد.
نظ�ارت م�داوم الزم�ه پروژه ه�ای صنعتی و   

عمرانی است
 حادثه اخیری که به دلیل عدم عایت ایمنی کار در اصفهان 
رخ داد، س��قوط باالبری بود که جان هشت نفر را گرفت.

حادثه ای که بازخوانی پرونده آن همچنان ادامه دارد.
بهزاد بزرگزاد، رییس سازمان آتش نشانی اصفهان در  این 
خصوص اظهار کرد: عدم رعایت نکات ایمنی باعث ش��د 
که این حادثه رخ دهد. در این حادثه کارگران از باالبر، به 
عنوان آسانسور استفاده کرده بوده و به همین جهت این 

حادثه رخ داد و جان ۸ نفر را گرفت.
 وی افزود: نظارت بر ساختمان سازی و رعایت ایمنی کار از 
جانب کارگران باید توسط ناظران ساختمان سازی دنبال 
شود و به طور ماهیانه بر آنها سرکشی شود و کارگران نیز 
بدون رعات ایمنی ش��روع به کار نکنند.رییس س��ازمان 
آتش نشانی اصفهان ادامه داد: کارگران موظف به رعایت  
ن��کات ایمنی هس��تند و در عین حال مهندس��ان ناظر و 
س��اختمان س��ازان امکانات مورد نظر را ب��رای کرگران 
فراهم کنند تا نیاز نباشد از باالبر به عنوان نفر بر استفاده 
ش��ود.وی گفت: تع��داد ح��وادث ۶ ماهه اول س��ال ۹۳ 
 نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته خود با افزایش روبرو 

بوده است.
با عدم رعايت ايمنی کار تنها کارگران آسیب 

می بینند
ابوالفضل اش��رف منصوری، نیز در خصوص عدم رعایت 
ایمنی کار در ساختمان س��ازی ب��ه ویژه در اس��تفاده از 
آسانسور گفت: مطابق مقررات وزرات کار و سازمان ملی 
استاندارد  در نصب و نگه داری قطعات آسانسور باید آیین 
نامه های متعددی در نظر گرفته ش��ود که عمدتا نادیده 

گرفته می شود.

وی افزود: مبحث  شایع نقص ایمنی در نصب و نگه داری 
آسانسور به قطعه loud cell بر می گردد که  وظیفه آن  
سنجش ظرفیت وزن آسانسور است که  اجازه نمی دهد، 
آسانس��ور از حد مجاز سنگین تر ش��ود؛ اما در بسیاری از 
مواقع بعد از نصب و راه اندازی آسانسور این قطعه غیرفعال 

می شود.
رییس انجمن  صنفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار کش��ور گفت:  قطعاتی که با آنها کار می شود ، پس از 
نصب صحیح باید توسط کارشناسان مربوطه در مدت های 

کوتاه و به طور مداوم مورد بازبینی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: به دلیل عدم رعایت ن��کات ایمنی حوادث 
غیر قابل جبرانی رخ می دهد و قش��ر آسیبپ پذیر آن نیز 

کارگران هستند.
اش��رف منصوری گفت: اگر از پیمانکاری خواس��ته شود 
مس��ایل ایمنی را رعایت کند، خود را بیم��ه بی نام و تمام 
خطر می کند تا به سادگی از زیر بار رعایت مسایل و نکات 
ایمنی فرار کند. آنه��ا با نقص عضو ش��دن کارگران تنها 
مبلغی را به عنوان دیه می پردازند و از زیر بار مس��وولیت 

شانه خالی می کنند.
رییس انجمن  صنفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
ادامه داد: در آیین نامه صالحیت ایمنی  تاکید شده است 
که شرکت های پیمانکاری در عین گرفتن صالحیت ایمنی 
باید تعهداتی را نیز برعهده بگیرند به نحوی که چنانچه در 
مدت کار حادثه ای اتفاق بیفتد و شرکت پیمانکاری مقصر 
شناخته شود، پروانه صالحیت آن شرکت باطل شده و از 

ادامه فعالیت وی در سراسر کشور جلوگیری می شود.
 افزايش 22 درصدی آمار مرگ و میر ناش�ی از 

حوادث کار در سال جاری
علی سلیمان پور، مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان، 
گفت: در ده ماهه اخیر س��ال جاری تع��داد ۱۲۷ نفر که 
همگی مرد بودند، به دلیل حوادث ناشی ازکار فوت شده و 
در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار 
گرفته اند.وی افزود: الزم به ذکر اس��ت تعداد موارد فوت 
ناشی ازحوادث کار در ده ماهه اخیر سال ۱۳۹۳ نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.
مدیر کل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان ادامه داد: در 
این مدت آمار مصدومین ناش��ی از حوادث کار با ۲ هزار 
و۵۲۲ م��ورد، ش��امل ۱۲۶ زن و ۲۳۹۶ مرد، نس��بت به 
 مدت مش��ابه س��ال قبل دو دهم درصد افزایش داش��ته

 است.

افزايش 22 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار

بیمه بی نام ،کاله گشادی بر سرکارگران!
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سرمايه داران

سرعت در عرضه 
گوشت مرغ در اصفهان

اصفهان،  پیشتاز ساخت 
و تحويل  مسکن مهر

استاندار اصفهان وعده داد که مشکالت فراروی توزیع گوشت مرغ دراین 
خطه رفع و این ماده غذایی با سرعت بیشتری در اختیار مردم قرار می 
گیرد. رسول زرگرپورگفت: ذخیره گوشت مرغ کافی است. وی همچنین 
از فراوانی سیب و موز و ذخیره کافی پرتقال خبر داد و زمان عرضه میوه به 
بازار را از ۲۵ اسفند عنوان کرد. معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری 
اصفهان با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ در اصفهان از متوسط کشوری 
پایین تر است، گفت: قیمت مرغ منجمد بیش از دو هزار تومان نسبت به 
مرغ گرم ارزان تر است. علیرضا همدانیان افزود: ذخیره مناسبی از مرغ 
منجمد هم جهت توزیع در بازار پیش بینی ش��ده است. در این جلسه 
درباره توزیع مرغ و میوه ش��ب عید با قیمت مص��وب دولتی به منظور 

جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیرکل راه و شهرس��ازی اصفهان گفت: استان اصفهان رتبه نخست 
ساخت و تحویل مسکن مهر را در کش��ور دارد. محمود محمودزاده با 
اشاره به اینکه در پروژه مسکن مهر شهری، ۷۴ هزار واحد در شهرهای 
باالی ۲۵ هزار نفر، ۴۸ هزار واحد در ش��هرهای جدید، ۳۰ هزار واحد 
در ش��هرهای زیر ۲۵ هزار نفر، ۱۱ هزار واحد بافت فرس��وده و هشت 
هزار و ۵۰۰ واحد در قالب س��ایر طرح ها تحویل شده یا آماده تحویل 
است، اظهار داشت: ۱۷۵هزار واحد مسکن مهر شهری و ۴۲ هزار واحد 
روس��تایی و در مجموع ۲۱۷ هزار واحد در استان اصفهان با متوسط 
تحویل ۸۸ درصد توسط این اداره کل اجرا شده یا در حال احداث است. 
وی باالترین درصد واگذاری مس��کن مهر در شهرهای باالی ۲۵ هزار 

نفر در استان اصفهان را ۹۶ درصد اعالم کرد.

ام وی ام ۱۱۰، خودرویی که در سال جاری رشد تولید 
زیادی در ایران داشته، سال هاست که دیگر حتی در 
خود کشور چین هم تولید نمی شود. نگاهی به جدول 
رده بندی کیفی خودروهای داخلی نشان می دهد که 
خودروی ام وی ام ۱۱۰ در انتهای رده بندی قرار داشته 
و عنوان بی کیفیت ترین خودروی داخلی را از آن خود 

کرده است. 
نکته قابل توجه در رابطه با این خودرو آن اس��ت که با 
وجود قرار داشتن در انتهای جدول رده بندی کیفی، 
تولید آن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۳۲۸ درصد 

افزایش داشته است.
 افزایش تولید و فروش ای��ن خودروی چینی در ایران 
در حالی اس��ت که به گفته معاون پلیس راهور، تولید 
ام وی ام ۱۱۰ چند سالی است که حتی در خود کشور 
چین هم متوقف شده است. درست است که چینی ها 
به دلیل حفظ اشتغال در شرکت های قطعه ساز چینی 
که علی رغم توقف تولید ام وی ام  ۱۱۰ در این کش��ور، 
قطعات این خودرو را همچن��ان تولید کرده و به ایران 
می فرستند، عالقه مند به ادامه حضور این خودرو در 
ایران هستند؛ اما چرا خودرویی که دیگر مردم چین نیز 

آنرا نمی خرند، باید در ایران تولید شود؟!

مدیر عامل مخابرات ایران با اشاره به پرداخت ۱۷۰ 
هزار میلیارد ریال به دولت در هش��ت س��ال اخیر، 
وضعیت ارتباط رسانی در کشور را تشریح کرد. کاظم 
ابراهیمی صدرآبادی درباره وضعیت ارتباط رسانی 
در کشور اظهار کرد: اکنون مجموع تلفن های ثابت و 
سیار اعم از اعتباری و دائمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون 

شماره است. 
وی گفت: بیش از ۵۳ هزار روستا از ارتباط مخابراتی 
و بالغ ب��ر ۱۰ ه��زار روس��تا دارای دفات��ر خدمات 
ارتباطی ان��د. مدیر عام��ل مخابرات ایران با اش��اره 
به پوش��ش ش��بکه تلفن همراه در بیش از ۷۲ هزار 
کیلومتر از جاده های کش��ور، درباره وضعیت دیگر 
بخش ها نیز گفت: توس��عه کم��ی و کیفی خدمات 
ارزش افزوده به مش��ترکان، توس��عه شبکه فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات ش��امل ۴۰ میلی��ون کاربر 
اینترنت، ۳/۴میلیون  مشترک ADSl و ۴/۶میلیون 
پورت دیتای نصب ش��ده، برقراری ارتباط رومینگ 
بین المللی با ۱۱۲ کشور و ۲۷۳ اپراتور تلفن همراه، 
 از جمله کارها و کوشش های شرکت مخابرات ایران

  است.

مدیر مهندس��ی ن��ورد ذوب آهن اصفه��ان گفت: 
برای نخستین بار در کش��ور تیرآهن های سبک و 
 فوق س��بک در ذوب آهن اصفهان طراحی و تولید

 شد.
 ساالری با اشاره به درخواست مشتریان خارجي بر 
تولید تیرآهن هاي سبک و فوق سبک گفت: پس 
از ۲ ماه بررس��ي و طراحي و آماده کردن غلتک ها 
و قطعات و شمش مورد نیاز بر اساس گراف از قبل 
تعیین شده، تیرآهن هاي سبک و فوق سبک براي 

کاربردهاي صنعتي در این شرکت ساخته شد. 
وي با بیان اینکه تیرآهن )a(۳ IPE داراي وزن ۹ و 
 a(۵ IPE( ۴ دهم کیلوگرم بر متر مربع و تیر آهن
داراي وزن هشت و نیم کیلو گرم بر متر مربع است، 
گفت: این محصول براي کش��ورهاي همسایه هم 
کاربرد هاي صنعتي دارد و این کشورها هم اکنون 

نیاز خود را از کشور ترکیه تامین مي کنند. 
مدیر مهندس��ي نورد ذوب آهن اصفهان افزود: با 
تولید این نوع تیرآهن ب��ه دلیل کیفیت باالي آن، 
ذوب آهن اصفهان م��ي تواند بازار ص��ادارات این 
محصوالت را که ساالنه بیش از ۱۵۰ هزار تن تولید 

دارد، در دست بگیرد.

رییس س��تاد مدیریت حمل ونقل و س��وخت از ثبت 
رکورد نوس��ازی ۳۱۱ هزار خودرو فرسوده در امسال 
خبر داد و با اش��اره به نوس��ازی مجموعا یک میلیون 
و ۶۲۱ هزار خودرو فرس��وده پیش بینی کرد تا پایان 
سال میزان اس��قاط خودروهای فرسوده به ۳۵۰ هزار 
دستگاه برسد. علیرضا فیض بخش اظهار کرد: امسال 
رویه از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده اصالح 
شد و دو هفته پیش از مرز نوسازی ۳۰۰ هزار خودرو 
فرسوده گذشتیم که با این رویه پیش بینی می کنیم 
تا پایان س��ال حدود ۳۵۰ ه��زار خودروی س��واری 
فرسوده نوس��ازی ش��ود. وی با بیان اینکه ۹۵ درصد 
خودروهای فرس��وده کاربراتوری هستند به مضرات 
این نوع خودروها اش��اره کرد و افزود: مصرف سوخت 
و آالیندگی این خودروها دو برابر خودروهای کنونی 
است و با یک حساب سرانگش��تی ساالنه حدود ۴۰۰ 

میلیون لیتر مصرف سوخت کاهش می یابد.
 وی با بیان این که آالیندگی خودروهای کاربراتوری ۲۲ 
برابر خودروهای یورو ۲ و ۵۰ برابر خودروهای یورو۵ 
است گفت: براساس کار کارشناسی انجام شده نوسازی 
خودروهای فرس��وده حدود ۱۱.۵ درصد تصادفات را 

کاهش داده است.

خودرويی که در چین هم 
خريدار ندارد!

مخابرات ۱۰۰ میلیون 
شماره ثابت و سیار دارد

تولید تیرآهن های سبک 
و فوق سبک در اصفهان

رکورد نوسازی خودروهای 
فرسوده شکسته شد          

گروه 
اقتصاد



یادداشت
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به رویکرد این فرماندهی در ارتباط با مراکز علمی و افزایش 
ارتباط با دانشگاه  های اصفهان در س��ال ۹۴ گفت: دفتر امنیت پژوهی در ۴ دانشگاه سطح استان 
اصفهان راه اندازی می شود.سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: برخالف دوره های قبل که مردم 
از نیروی انتظامی در ذهن خود فقط گشت زدن، دستبند زدن و دنبال دزد رفتن می دانستند، امروز 

تحول عظیمی در این نیرو رخ داده و رویکرد امروز نیروی انتظامی علمی و پژوهشی شده است.

5
هفتیادداشتراه اندازی دفتر امنیت پژوهی در ۴ دانشگاه اصفهان

روستاهای ناشناخته اصفهان
 هدف گردشگری می شوند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: در نقاط غرب و جنوب غربی استان  روستاهای ناشناخته ای 
وجود دارد که می تواند هدف گردشگری باشد و در سال آینده برای 

توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در آنجا آموزش می بینند.
فریدون اللهیاری ، با اشاره به توسعه گردشگری در روستاهای هدف 
گردشگری اصفهان اظهار داش��ت: میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری اصفهان برنامه های ویژه برای اس��تقبال از مهمانان 

نوروزی را تدارک دیده است.
وی اف��زود: میراث فرهنگ��ی اصفهان ب��رای هدایت مس��افران و 
گردشگران به شهرستان های اس��تان اصفهان و روستاهای هدف 
گردشگری از طریق س��تاد س��فرهای نوروزی در شهرستان ها با 
تبلیغ��ات و معرفی مناطق مختلف س��عی در جذب گردش��گر در 

شهرستان ها و روستاهای استان را داراست.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
اصفهان بیان کرد: بیش از 20 روستا در استان اصفهان وجود دارد 
که این تعداد جزو روس��تاهای هدف گردش��گری است.بیشترین 
تعداد روستاهای هدف گردش��گری در شرق اصفهان والی ورزنه و 

خور و بیابانک است.
وی تصریح کرد: این 20 روستا از نظر امکانات و بستر و زیرساخت 
گردشگری در شرایط خوبی است؛ اما اس��تان اصفهان روستاهای 
دیگری نیز دارد که دارای ظرفیت گردش��گری بوده اما ش��ناخته 

شده نیست.
الهیاری با اشاره به روستاهای دیگر خاطرنشان کرد: در نقاط غرب 
و جنوب غربی استان اصفهان روستاهایی وجود دارد که می تواند 

هدف گردشگری باشد؛ اما شناخته شده نیست.
وی افزود: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان در 
نظر دارد برای توسعه گردشگری روستایی در اصفهان از بهار سال 
آینده به مناطق ذکر ش��ده رفته و اهالی روس��تاهایی که در غرب 
و جنوب غربی هس��تند را با اس��تفاده از کارشناسان با گردشگری 

آشنا سازد.

امیدوارم این جمع کمتر حرف بزنند
مرضیه برومند که به تازگی به عنوان یکی از اعضای شورای سیاست 
گذاری سینمای کودک و نوجوان انتخاب شده است ، ابراز امیدواری 
کرد  که جمع حاضر در این شورا کمتر حرف بزنند و بتوانند بیشتر 
عمل کنند.این کارگردان س��ینما اضافه کرد: در حال حاضر هیچ 
جلسه ای برای این شورا تشکیل نشده است. دوستان موضوع را به 
صورت تلفنی مطرح کردند و من هم وقتی از ترکیب دیگر اعضای 
شورا با خبر شدم ، پذیرفتم عضو شورا ش��وم؛ چرا که جمع خوبی 
اس��ت و امیدوارم بتوانیم فعالیت های مفیدی انجام دهیم.برومند 
در عین حال هش��دار داد: شوراهای سیاس��ت گذاری گاه به جای 
باز کردن راه ، آن را می بندند و این خطر وجود دارد که بدون عمل 
کردن،  فقط درگیر حرف بشوند.کارگردان »شهر موش ها2« ابراز 
امیدواری کرد: این ش��ورا توانایی الزم را داش��ته باشد تا تغییرات 

مفیدی در ساختار قبلی سینمای کودک ایجاد کند.

سیامک اطلس��ی ،بازیگر و دوبلور ، 
درباره جایگزینی صداهای ماندگار 
از طریق نیروه��ای جوانی که وارد 
واحد دوبالژ می ش��وند، می گوید: 
هیچ کس نمی تواند جای صداهای 

ماندگار را بگیرد.
این بازیگر و گوینده پیشکس��وت  
گفت: ب��رای جایگزین��ی صداهای 
مان��دگار و تربی��ت نیروهای��ی که 
بتوانند روزی جای صداهای ماندگار 
را بگیرند، گروهی وارد واحد دوبالژ 
شدند؛ اما آنچه که مسلم است برای 
این کار زمان زیادی الزم اس��ت تا 
نیروه��ای جدی��د بتوانن��د جای 
صداهای مان��دگار را بگیرند؛ اما به 
نظر من هیچ ک��س نمی تواند جای 
دیگری را بگیرد مگ��ر اینکه تقلید 
صدا صورت بگیرد و ادای همدیگر 
را دربیاورند که آن هم اقدام درستی 
نیس��ت و در عین حال قابل قبول 

هم نیست.
وی در همی��ن زمین��ه اضافه کرد: 
برخی از نیروه��ای جوانی که وارد 
واحد دوبالژ می شوند خیلی باسواد 
و خوب هستند و اکثر آن ها جوانان 
با استعدادی هس��تند؛ اما مشکل 
دوبله این است که این روزها فیلم 
و س��ریال آنچنانی ندارد که آن ها 
بتوانند به جای پرسوناژهایی حرف 
بزنند که در صدا خودشان را نشان 
بدهن��د. دوبله این روزه��ا از لحاظ 
مالی دچار مش��کل شده و وضعیت 
خوبی ن��دارد و به گونه ای نیس��ت 
که دوبلورها بتوانن��د از طریق این 
شغل زندگی ش��ان را تأمین کنند. 
گاهی ما می بینیم یک گوینده 10 
سال در کار دوبله می ماند و آخرش 
هم می بیند دس��تمزدها به قدری 
کم اس��ت که هیچ اتفاق��ی برایش 
نیفتاده است. در حال حاضر چنین 

ماجراهایی در دوبله حاکم است.
اطلسی س��پس تصریح کرد: وقتی 
جوانان��ی را می بینیم که باس��واد 

هستند و استعدادشان خوب است 
غبطه می خوریم از اینکه عمرشان 
را در دوبله می گذارند و عاقبتش هم 

معلوم نیست چه خواهد شد.
وی در ادامه ب��ا بیان اینکه وضعیت 
دوبل��ه به ش��کل س��ابق نیس��ت، 
خاطرنش��ان ک��رد: همان طور که 
تأکید کردم دیگر فیلم های آنچنان 
در دوبله وجود ندارد و بدون ضابطه 
یکسری گروه گوینده وارد این حرفه 
شدند و آن هایی هم که از گویندگان 
قدیم بودند دیگر کار آنچنانی برای 
انجام ندارند و تقریبا بیکار شده اند. 
این در حالی است که به نظرم باید 
به گونه ای با قدیمی ترها رفتار شود 
و آن ها را تأمین کنند که جوان ها به 

آینده خودشان امیدوار باشند.
ای��ن دوبل��ور در بخش��ی دیگر از 
صحبت هایش به شتاب و عجله ای 
که در دوبل��ه فیلم و س��ریال های 
نوروزی حاکم اس��ت اش��اره کرد 
و یادآور ش��د: متأس��فانه یک ماه 
آخر س��ال که به ایام نوروز نزدیک 
می شود، کارها را به شکل پشت سر 
هم دوبله می کنند، که با ش��تاب و 
عجله همراه است؛ اما در حال حاضر 
دیگر این ط��ور نیس��ت و وضعیت 
دوبله به گونه ای نیس��ت که وقتی 
یک جوانی تازه وارد دوبله می شود 
دلگرم ش��ود و بتواند زندگی اش را 
بگرداند؛ چ��را که نه از اس��تخدام 
خبری اس��ت و نه حمایت آنچنانی 
می شود و معموال نیروهای جدید به 
دلیل اینکه قیمت شان ارزان تر است 

این روزها در دوبله فراوان شده اند.
س��یامک اطلس��ی در پایان گفت: 
ح��دود یک س��ال اس��ت ک��ه کار 
بازیگ��ری نک��رده ام و آخرین کار 
تلویزیونی ام س��ریال »معمای شاه 
بود ک��ه در آن نقش بختی��ار را ایفا 
کردم. در عرصه دوبله هم خیلی کم 
کار شدم و شاید هفته ای یک الی دو 

روز کار دوبله انجام بدهم.

مس��عود جعفری جوزانی کارگردان »ایران برگر« پیرامون 
نمای��ش این فیل��م گف��ت: »ایران برگ��ر« نه تنه��ا توهین 
نیس��ت؛ بلکه افتخار است چون به وس��یله من ساخته شده 
اس��ت. من بچه لُری هس��تم که فیلمی را ب��ا گویش خودم 
س��اختم و این حق من اس��ت.به گزارش زاینده رود به نقل 
ازتسنیم، مسعود جعفری جوزانی کارگردان فیلم سینمایی 
»ایران برگ��ر« گفت: پی��ش از هر چیز، خیلی خوش��حالم 
که در وطن خ��ود و در می��ان قوم خودم هس��تم؛ با گویش 
 خودمان از اول و از سال 1362، 63 بعد از انقالب، فیلم های 
»جاده های سرد«، »شیر س��نگی« و »در مسیر تندباد« این 
گویش را ما تا امروز ادامه داده ایم. داستان »ایران برگر« هم، 
اینگونه  بود. برای این که ما مسأله جامعه امروز را مطرح بکنیم 
و تالش یکصد س��اله خودمان را برای دریافت خواسته  های 
مشروع ملتی که خودش بر خودش حکومت می کند و نظام 
هم پاسخگوست؛ چون بر رأی مردم استوار است و شناخت 
دقیق تری پیدا بکنیم، سناریو این فیلم طراحی و اجرا شد. 
وی همچنین گفت: یکی از دوستان، یک بار از من سؤال کرد 
که این داستان می توانست به هر گویشی باشد چرا به گویش 
خودمان؟ به هر گویشی که این فیلم ساخته می شد، عده ای 
می توانستند این پرس��ش را مطرح کنند؛ اما طبیعی است 
یک فیلمس��ازی که اهل جوزان اس��ت ، وقتی حرف می زند 
با افتخار با گویش خودش حرف می زن��د. یکی از پاک ترین 
گویش های زبان دری که بیش��تر کلمات در آن وجود دارد 

گویش لُری اس��ت .وی در ادامه گفت: از هم��ان ابتدا هم، ما 
فیلم را با »شید«  ش��روع می کنیم؛ به معنی » نور« که یکی 
از کلمات اصیل فارسی اس��ت. من به عنوان فیلمساز، کسی 
هس��تم که خودم با افتخار پس��وند جوزانی را دنبال خودم 
می کش��م؛ طبیعی بود که به زبان خودم این فیلم را بسازم. 
چون درک عمیق تری از مساله دارم.کارگردان » ایران برگر« 
در بخش دیگری از س��خنانش اظهار داشت: تنها کسانی که 
در این فیلم می آیند و بدون ش��ناخت ای��ن جامعه، وارد آن 
می شوند و آنجا را به هم می ریزند، آدم بدهای فیلم هستند.

جوزانی ادامه داد: طبیعی است هر فیلمی که ساخته می شود 
هم آدم خوب دارد و هم آدم بد و در نهایت همه اینها از یکجا 
هستند؛ از روحانی گرفته تا آقا مدیر، فتح اهلل خان، امراهلل خان 
 و ... . ما هم مثل هر قوم و هر ملت دیگری همه انواع آدم ها در

بین مان وجود دارد و تالش هایی که خداوند به وجود آورده 
است  باعث می ش��ود تا هر کدام مان به یک نتیجه دلخواد 

برسیم.
افتخار بزرگی اس�ت ک�ه از قوم بزرگ لرس�تان 

هستم
جعفری جوزانی در ادامه گفت: من افتخ��ار بزرگی دارم که 
یک واحد کوچکی از قوم بزرگ لرس��تان هس��تم که 6 هزار 
سال است این مملکت را نگه داشته است. به هر لحظه اش هم 
افتخار می کنم و پای » ایران برگر« هم ایستاده ام؛ برای این که 
در درجه اول، اهل اینجا هستم و با گویش اینجا این فیلم را 

می س��ازم و در درجه دوم این که امید ما نسل آینده ماست 
و نسلی اس��ت که جوان های ما با دوس��تی و اتحاد، در کنار 
یکدیگر یک اتفاق جدیدی خل��ق می کنند و آینده دورتری 
که کودکانی با فریاد خ��ود »دل هر ذره را که بش��کافی« را 
می خوانند. وی در ادامه افزود: طبیعی است خیلی خوشحال 
شدم که اس��تاندار محترم لرس��تان برای اولین بار به شدت 
پشت این فیلم ایستاد تا به اینجا بیاید.باعث افتخار من است 
در خرم آبادی فیلم را دیدیم که همه چیز آن تمیز و قشنگ 
اس��ت. وقتی هم که وارد اینجا ش��دم بزرگانی را دیدم که به 
شدت به دنبال هنر و گسترش این فضا هستند. قوم بزرگ لًر، 
این مملکت را نگه داشته است به هیچ وجه ما اجازه نمی دهیم 
و نداده ایم که به بزرگان ما توهین بکنند؛ اما باید نهراس��یم 
که فیلم بسازیم. خیلی مهم است که با لهجه خودمان فیلم 
بس��ازیم. وقتی که فیلمی در استانی بناس��ت ساخته شود، 
اهمیت آن در اصالت، گویش، روابط انسانی، فرهنگ، فولکلور 
آن نهفته اس��ت.  این کارگردان س��ینمای ایران در بخشی 
دیگری از س��خنانش تصریح کرد: »ایران برگر« فیلم امروز 
است. فیلمی اس��ت که در اینجا و در » ش��ید« ساخته شده 
است. دقیقاً با گویش بچه های شید ساخته شده که در بین 
اراک و مالیر واقع شده اس��ت. طبیعی است در هر جایی که 
فیلمی ساخته می شود و هر درامی که در آن شکل بگیرد کلیه 
عناصر آن درام از آنجا برخاسته شده اند. کسانی که از بیرون 
واردش می شوند با ناآگاهی شان مسائلی را به هم می زنند و 

این همان بحثی است که در فیلم پدید می آید.         
استاد ش�هرام ناظری افتخاری در »ایران برگر« 

خواندند
مس��عود جعف��ری جوزان��ی همچنی��ن گف��ت: اس��تادی 
همچون »ش��هرام ناظری« هم افتخ��اری در »ایران برگر« 
خوانده اند چون ایش��ان هم ُکرد هس��تند و هم عرقی به ما 
دارد و همبس��تگی عجیبی به همدیگر داری��م. جوزانی در 
ادامه تصری��ح کرد: نبایس��تی نگرانی در ای��ن زمینه وجود 
داشته باش��د چون ما لش��کر و نظام ایران بودیم. هر شعر و 
آهنگی که ما داریم این خصوصیات در آنه��ا وجود دارد . به 
خصوص موس��یقی که ما داریم تماماً بر اساس حرکت اسب 
و براساس جنگ هایی است که ما کرده ایم.   فیلمنامه نویس 
»ایران برگ��ر« در ادامه افزود: نباید هراس داش��ته باش��یم 
 که چوب به دس��ت بگیریم چون چوب را برای چه کسی بر

می دارند؟ هم اکنون هم که الزم باش��د اش��کالی ندارد من 
خودم هم، چوب برمی دارم. اگر الزم باشد برای ممکلت هم 

تفنگ و هم چوب برمی داریم.

 مسعود جعفری جوزانی ؛

»ایران برگر« توهین نیست؛ افتخار است
اوضاع دوبله چطور است؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ رای 
12/424 شماره دادنامه: 9309970353001743 شماره پرونده: 9309980362800118 
شماره بایگانی شعبه: 930674 شاکی: خانم میترا شهبازی سیف آبادی فرزند حسینعلی 
به نشانی شهرستان اصفهان – سه راه حکیم نظامی – خ سلمان – شهرداری منطقه5 
 – شریعتی  خ   – اصفهان  شهرستان  نشانی  به  بهرام  فرزند  علیان  بهزاد  آقای  متهم: 
به محتویات  توجه  با  پسماند  مقررات  و  قوانین  رعایت  اتهام: عدم  پ70   – ک.کسایی 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهزاد علیان فرزند بهرام دائر بر عدم رعایت قوانین و 
مقررات پسماندهای موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
لحاظ عدم  به  متهم  واقع  به  مقرون  دفاعیات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  اصفهان 
به  البرائت  اصالت  از  استظهار  با  و  گردد  نمی  احراز  بزهی  وقوع  اثباتی  ادله  کفایت 
استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر برائت متهم صادر و اعالم 
اعتراض  قابل  ابالغ  از  می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:34732 دویستی دادرس شعبه 104 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/10/30-1805 دادنامه:  شماره   323-93 پرونده:  کالسه   12/425
93/10/28 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
کریم رضایی و غیره نشانی اصفهان – سپاهان شهر – بلوار غدیر – روبروی پارک 
 – راه سیمین  نبش سه   – اصفهان  نشانی  علی شیرزاده  وکیل:  باران  افزار  نوشت   –
طبقه سوم – داروخانه سالمت خواندگان: 1- عبدالکریم 2- براتعلی 3- علی 4- مجید 
5- عزت 6- ملوک همگی عمرانی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: تایید و تنفیذ 
وقوع عقد بیع گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خواهانها کریم رضایی و غیره با وکالت علی شیرزاده به خواسته تایید و تنفیذ وقوع 
عقد بیع به طرفیت خواندگان صدرالذکر نظر به اینکه برابر استعالم به عمل آمده از اداره 
ثبت اسناد و امالک محل به شماره 103/93/3306/35-93/4/18 که داللت بر مالکیت 
خواندگان به صورت مشاعی نسبت به دو دانگ پالک 96/38   47 بخش 5 اصفهان دارد 
و نیز نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سایر دالیل و قرائن موجود در پرونده که 
حاکی از تصرف خواهانها در ملک مذکور از سنوات گذشته را دارد و ظاهر فعاًل بر 
این است که استیالی ید بر ملک مذکور را داشته و صرفنظر از انتقال 4 دانگ توسط 
خواهانها به ثالث علیهذا مستند به ماده 30و31و35 قانون مدنی حکم به تنفیذ وقوع عقد 
بیع در حق خواهانها اعالم و صادر می گردد با عنایت به مجهول المکان بودن خواندگان 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از آن در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان 

می باشد.م الف:34738 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/29-1107 دادنامه:  شماره   925-93 پرونده:  کالسه   12/426
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد کتیرائی نشانی ناژوان – کوچه 
نشانی  براتی  ا...  ولی  خوانده:  واحد4   – آنیا  ساختمان   – نگین  بست  بن   – برج  باغ 
مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی محمد کتیرائی به طرفیت آقای ولی ا... براتی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اجور معوقه و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و شارژ با این 
توضیح که خواهان با استناد به مستندات ابرازی مدعیست کلیات منزل خود را جهت 
سکونت به خوانده اجاره داده است لیکن خوانده مدت یکسال از پرداخت اجاره امتناع 
ورزیده است و هزینه های انشعابات مصرفی را نیز نپرداخته است و آن را مطالبه نموده 
قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی  ابالغ  با وصف  از سوی دیگر خوانده  است 
حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم ننموده 
ابرازی خواهان و  به مستندات  با توجه  لذا شورا  نیاورده است  به عمل  و دفاعی هم 
اینکه مستندات مذکور مصون از هرگونه اعتراض و ادعایی از سوی خوانده باقی مانده 
دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198و515و519 قانون 

آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار 
ریال )9/756/000ریال( بابت اجور معوقه و سایر مطالبات خواهان به همراه مبلغ یکصد 
و هشتاد هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و همچنین نسبت 
الباقی موضوع خواسته تا مبلغ 50 میلیون ریال قرار رد دعوی توجه به اظهارات  به 
خواهان صادر و اعالم می گردد که قرار صادره نیز به شرح فوق قابل اعتراض می باشد.

م الف:34739 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی  مرجع   93/11/29-1034 دادنامه:  شماره   856/93 پرونده:  کالسه   12/427
نشانی:  محمدی  غالمحسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   18 شعبه  کننده: 
لردگان – روستای ارمند علیا – خ.فرهنگیان خوانده: فیروز شیرانی نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دادخواست غالمحسین محمدی 
به طرفیت فیروز شیرانی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 147883 مورخ 82/12/3 عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  و  قانونی وقت  ابالغ  با  اینکه خوانده 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
249و307و309و310و315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 245/000  پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  میلیون  ده 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 82/12/3 لغایت زمان 
وصول و ایصال طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 و سپس 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:34741 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

12/428 شماره: 201/93ش ح16 به موجب رای شماره 432 تاریخ 93/6/17 شعبه 16 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مریم پاکزاد 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم 
و انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری پی.کی به شماره انتظامی ایران53-963د34 
به نام خواهان و خوانده علی شاهنگی نیز به پرداخت مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه 
 دادرسی و همچنین نشر آگهی در حق خواهان لیال افشاری به نشانی اصفهان – خ ابن سینا

ماده  نیم عشر حق االجرا.  پرداخت  و  پالک406   – بست شهدا  بن   – گلدسته  کوچه   –
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:34742 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 1988-93/11/30 مرجع رسیدگی:  پرونده: 1668/93 شماره  12/429 کالسه 
شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج خیراللهی نشانی اصفهان – بازار 
فروشگاه خیراللهی خوانده: سید منیرالدین میرمحمدی  مقابل پاساژ صدر –  بزرگ – 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی ایرج 
به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000  به طرفیت سید منیرالدین میرمحمدی  خیراللهی 
ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه 
ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  و  ریال  میلیون  مبلغ چهل  به  کل 471117-471119  داری 
از دعوی مطروحه و مستند و منسوب  و  نگردیده  دادرسی حاضر  قانونی در جلسه 
به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 

مواد  به  مستنداً  داده  تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوی  لذا  است  ننموده  ارائه  خویش 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال هزینه دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم 
میدارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد و ضمنًا 
قرار تامین خواسته به شماره دادنامه 1715-93/10/14 در همین شعبه صادر گردیده 

است.م الف:34754 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/3-2162 دادنامه:  شماره   1583/93 پرونده:  کالسه   12/430
شعبه هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج خیرالهی نشانی: اصفهان – بازار 
بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیرالهی خواندگان: 1- جواد امینی 2- مهدی 
پرونده  به محتویات  عنایت  با  نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه  به  دو  امینی هر 
مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  امینی  مهدی   – امینی  جواد  آقای  طرفیت  به  خیرالهی  ایرج 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 1313/734067/36-93/4/5 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
بابت  پنج هزار ریال  بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و  مبلغ 50/000/000 ریال 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/4/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:34755 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/11/28-2100  شماره   1302/93 پرونده:  کالسه   12/431
شعبه هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدحسین فوالدگر نشانی: اصفهان 
طبقه  ساختمان صبا –  روبروی دانشگاه علمی کاربردی –  اتوبان شهید خرازی –   –
اول – واحد4 خوانده: ساناز بهارلوئی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 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 
محمدحسین فوالدگر به طرفیت خانم ساناز بهارلوئی به خواسته مطالبه مبلغ 49/600/000 
901/05908713-92/9/5و92/7/12-901/05908712 شماره  به  چک  وجه   ریال 
به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 49/600/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید چکها( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:34756 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/11/2-1876 دادنامه:  شماره   1597/93 پرونده:  کالسه   12/432
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی منصوری حبیب آبادی فرزند 
خ قزلباش خواندگان: 1- سهیال مطلبی فرزند  خ توحید –  حسین به نشانی اصفهان – 
هر  ابراهیم  فرزند  کریمی  پیمان   -3 مراد  حاجت  فرزند  فر  احمدی  الدن   -2 قربانعلی 
سه به نشانی اصفهان – خ حجیته دوم – کوی جعفرآباد – بن بست سعدی – پ197 
خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
مطلبی 2- الدن  به طرفیت خواندگان 1- سهیال  آبادی  دعوی مهدی منصوری حبیب 
انتقال سند  مبلغ 2/485/000 ریال هزینه  به خواسته مطالبه  پیمان کریمی  احمدی 3- 
خودروی پژوی206 به شماره شهربانی 891س13-ایران13 به انضمام خسارات تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی نظر به محتویات پرونده – مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
اظهارات وی در جلسه دادرسی و اینکه خواهان وفق مبایعه نامه مورخه 87/8/16 یک 
دستگاه پژوی 206 به شماره شهربانی 891س13-ایران13 را از خوانده ردیف سوم 
خریداری نموده و متعاقب مواجه شدن با استنکاف خوانده از انتقال سند خودروی مبیع 
به محاکم دادگستری مراجعه کرده و طبق دادنامه صادره مضبوط در پرونده کالسه 
شخص  به  حکم  موضوع  خودروی  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   1686/92
انتقال اجرایی در مورخه 93/8/8 و در دفترخانه اسناد رسمی 316 اصفهان  خواهان 
یافته و دفترخانه اسناد رسمی شماره 316 اصفهان پرداخت هزینه انتقال سند که توسط 
خواهان پرداخت گردیده را به مبلغ 2/485/000 ریال مورد تایید و گواهی قرار داده و 
داشته  را  پرداختی  وجه  مطالبه  تقاضای  دادخواست  این  تقدیم  با  خواهان  اکنون  هم 
است و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده اند و 
الیحه ای نیز ارسال نداشته اند و اینکه خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 93/10/16 
دادخواست خود را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم مسترد نموده فلذا ضمن اعالم 
قرار ابطال دادخواست نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم )با استناد به بند الف ماده 
به خوانده ردیف  را نسبت  دادرسی مدنی( دعوی مطروحه خواهان  آیین  قانون   107
سوم ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی 
به پرداخت مبلغ  قانون مدنی رای به محکومیت خوانده ردیف سوم  و مواد 10و219 
2/485/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان و همچنین خسارات تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست )93/9/13( لغایت زمان وصول و ایصال طبق واحد اجرای 
احکام شوراها و همچنین پرداخت مبلغ 175/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:34758 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

لقمانی نشانی:  12/433 شماره پرونده: 93-142 شماره دادنامه: 950 خواهان: محمد 
بن   – شهپریان  شهید  کوی   – شریف  استاد  کوی   – احمدآباد  خیابان   – اصفهان 
نشانی:  به  دو  هر  جلیلی  سیاوش  و  رحمتی  خدیجه  خواندگان:  پالک10  رز–  بست 
ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی محمد لقمانی به طرفیت خدیجه رحمتی و سیاوش جلیلی به خواسته 
مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 9124/290550 به عهده 
بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
ارایه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و 
ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310و313 قانون تجارت 
تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522 
به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 92/2/30 و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 80/000 ریال تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
در همین مرجع و ظرف  قابل واخواهی  ابالغ  از  غیابی و ظرف 20 روز پس  صادره 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. قابل  از آن  20 روز پس 

م الف:34759 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
تیم والیبال نشسته بانوان ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شد

در آخرین روز از رقابت های دور برگش��ت مسابقات والیبال نشسته بانوان کشور، 
تیم ذوب آهن با شکس��ت حریفان خود به فینال این رقابت ها راه یافت و با وجود 
شایس��تگی به مقام نایب قهرمانی این دور از رقابت ها رسید.گفتنی است در دور 
برگشت این مسابقات که در ساری برگزار شد،  تیم کرمان به مقام قهرمانی رسید 

و تیم ثامن الحجج سبزوار به مقام سوم دست یافت.
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مسابقات شنای زیر ۱۸ سال 
قهرمانی کشور

می خواهیم عیدی خوبی
 به هواداران  بدهیم

شیرجه و واترپلو، مسابقات شنای مسافت بلند قهرمانی کشور، رده سنی 
۱۷-۱۵ س��ال  با برگزاری هفت ماده رقابتی به پایان رسید. این دوره 
از مسابقات به میزبانی تهران در اس��تخر قهرمانی آزادی برگزار شد.در 
پایان این رقابت ها، تیم تهرانی برتری خود را از روز نخس��ت حفظ کرد 
و با ۹ مدال طال، ۶ نقره و ۵ برنز عنوان قهرمانی را به دست آورد. پس از 
شناگران تهرانی نمایندگان خراس��ان رضوی و البرز به ترتیب با کسب 
مجموع ۱۱ و ۸ مدال به نشان نقره و برنز دست یافتند.مسابقات شنای 
مسافت بلند قهرمانی کشور برای پسران ۱۵ تا ۱۷ در استخر قهرمانی 
آزادی تهران برگزار شد. در این دوره از مسابقات ۸۰ شناگر در قالب ۱۵ 
تیم از سراسر کشور با هم به رقابت پرداختند. تیم های خراسان رضوی، 
قزوین، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی، مرکزی، سمنان، منطقه 
آزاد کیش، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، البرز، توابع تهران، 

زنجان و همدان در این دوره از مسابقات حضور داشتند.

مربی پرسپولیس گفت: غفلت، حواشی و اتفاقات در ثانیه های پایانی در باز ی 
برابر نفت مسجد سلیمان، باعث شده بود سه امتیاز را از دست دهیم و به یک 

امتیاز قناعت کنیم.
حس��ین عبدی در خصوص ب��ازی مقابل نفت مسجدس��لیمان و همچنین 
اتفاقات این بازی و بازی پرسپولیس مقابل النصر عربستان گفت: تیم النصر 
قطعا سخت ترین حریف ما در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا محسوب می شود 
چون این تیم در آخرین بازی داخلی خود به برتری رسیده و در صدر جدول 
لیگ عربستان حضور دارد. دستیار حمید درخشان تاکید کرد: ما باید در زمین 
حریف به میدان برویم که کار بسیار سختی است؛ا ما قطعا به دنبال امتیاز بازی 
هستیم.وی افزود: ماخود را برای مرحله بعدی آماده  می کنیم. بازیکنان باید با 
آرامش بیشتری در مقابل این تیم قرار گیرند تا بتوانیم قبل از عید یک عیدی 

بسیار خوب به هواداران بدهیم.

رییس فدراس��یون فوتبال تاکید کرد:  برخی مسائل 
که انجام آنها از عهده او و فدراسیونش خارج بوده ، از 
دالیل از دس��ت رفتن میزبانی ایران در جام ملت ها و 

مسابقات قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا بود.
علی کفاشیان، در مورد اعطای میزبانی جام ملت های 
سال ۲۰۱۹ به امارات، ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
طی نامه ای رس��می از مس��ووالن AFC درخواست 
کردیم تا دلیل واگذاری میزبانی آن رقابت ها به امارات 
را به ما اعالم کنند؛ زیرا یک س��ال زحمت کشیدیم تا 
موافقیت دولت را برای حمایت از میزبانی ایران کسب 
کنیم و امکان��ات مدنظر AFC ب��رای برگزاری این 

رقابت ها را فراهم کردیم.
وی با اش��اره به اینکه پس از این همه زحمت اعطای 
میزبانی به امارات ناراحت کننده بود، افزود: امس��ال 
ایران کاندیدای دو میزبانی رقابت های مهم در آسیا 
بود، ابتدا مس��ابقات قهرمانی زیر ۲۲ س��ال آسیا که 
انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریو بود و سپس جام ملت های 
۲۰۱۹ که AFC اول��ی را به قطر س��پرد و در دومی 
ام��ارات را انتخاب ک��رد، هرچند به ما اع��الم کردند 
میزبان��ی مرحله نهایی مس��ابقات قهرمان��ی جوانان 
آس��یا را به ایران می دهند.رییس فدراسیون فوتبال 
ایران اضافه کرد: در روز انتخاب میزبانی رقابت های 
قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا، از نمایندگان ایران و قطر 
خواس��تند از محل برگزاری نشست خارج شوند و در 
نهایت قطر را انتخاب کردند. البته قطری ها اعالم کرده 
بودند که ع��الوه بر اینکه هیچ هزین��ه ای را برای این 
میزبانی از AFC دریافت نمی کنند؛ تمام هزینه های  
مس��ابقات و اقامت اعضای تیم ها، داوران و مسووالن 
AFC در هتل ۵ س��تاره را پرداختن��د می کنند.وی 
در ادامه گفتگویش اظهار داش��ت: اتفاقاتی که باعث 
میزبانی جام ملت های به امارات واگذار شود، اینگونه 
اس��ت؛ قرار شد تمام ش��رایط دو کش��ور را روی یک 
بُرد آورده و س��پس در مورد اعطای میزبانی تصمیم 

گیری کنند که یکی از مهمترین عوامل، درآمدزایی 
کالن و حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالری AFC از جام 
 AFC ملت های آسیا اس��ت. به طور مثال مسووالن
اعالم کردند که اسپانس��ر رقابت ها گفته است که در 
امارات درآمدی ۱۰۰ میلیون دالری دارد؛ اما در ایران 
این درآمد به ۱۰ میلیون دالر می رس��د ی��ا در ایران 
نمی تواند فالن مش��روبات الکی یا سیگار و چیزهایی 
مانند این را تبلیغ کند.کفاشیان افزود: ورود خانواده ها 
و بانوان به ورزشگاه های امارات آزاد است؛ اما در ایران 
اینچنین نیست و یا دریافت ویزا، وضعیت ورزشگاه ها 
و شرایط انتقال پول به بانک ها هم در دو کشور متفاوت 
است. هرچند ما قول دادیم ورزشگاه ها را تجهیز کرده 
و بسیاری از مش��کالت دیگر را برطرف کنیم؛ اما در 
نهایت قرار ش��د مسووالن AFC ش��رایط دو کشور 
را روی دو کفه ترازو گذاشته و در نهایت میزبان جام 
ملت های اسیا در سال ۲۰۱۹ را معرفی کنند. در این 
ش��رایط متاس��فانه میزبانی به امارات داده ش��د و ما 

منتظر دالیل AFC برای چنین تصمیمی هستیم.
وی با بیان اینکه دوس��ت دارد ای��ران میزبان چنین 
مسابقاتی ش��ود و حتی تمام تالش خود را هم در این 
خصوص انجام داد، تاکید کرد: برخی مسائل از عهده 

من و فدراسیون فوتبال خارج بود.

تیم فوتس��ال گیتی پس��ند هرچند موفق به شکست 
فردوسی مشهد ش��د؛ اما لیگ برتر را با کسب عنوان 

نایب قهرمان به پایان رساند.
هفته پایانی لیگ برتر فوتس��ال در حالی برگزار ش��د 
که رقابت گیتی پس��ند و فردوسی مشهد در اصفهان 
و مصاف تأسیس��ات دریایی و منص��وری در قرچک 
تأثیر مستقیمی در تعیین قهرمان این فصل مسابقات 
داشت. گیتی پس��ند در صورتی می توانست قهرمان 
لیگ ش��ود که تأسیس��ات ببازد و در مقابل شاگردان 
کشاورز به پیروزی با اختالف یک گل و بیشتر برسند.

تیم گیت��ی پس��ند اصفهان ب��ا ترکیب اولیه س��پهر 
محمدی، مه��دی جاوی��د، احم��د اس��ماعیل پور، 
سعید افش��ار، افش��ین کاظمی بازی را ش��روع کرد. 
 در اولی��ن دقایق بازی دروازه گیتی پس��ند از س��وی

 مشهدی ها تهدید شد؛  اما شوت سنگین میثم خیام 
را س��پهر محمدی در دو ضرب دفع کرد. در دقیقه ۴ 
مسابقه احمد اسماعیل پور دو موقعیت خوب را خلق 
کرد که واکنش نصیری نیا مانع از گل شدن توپ شد 
اما مهدی جاوید در فاصله ۳۰ ثانیه بعد گل اول تیمش 
را وارد دروازه حریف کرد تا حس��اب کار یک بر صفر 
به سود گیتی پسند دنبال ش��ود. با این گل فردوسی 
عقب ننشس��ت و حمالت خود را برای جبران نتیجه 

روی دروازه گیتی پسند ادامه داد و سرانجام در دقیقه 
۱۶ هاشم محمدی بر روی پاورپلی بازی را به تساوی 
کشاند. اما سه دقیقه بعد و در دقیقه ۱۹ مسابقه خطای 
هند بازیکن فردوس��ی در محوطه ش��ش قدم پنالتی 
اعالم شد و احمد اس��ماعیل پور این فرصت را به گل 

برتری گیتی پسند در نیمه اول تبدیل کرد.
گیتی پسند نیمه دوم را طوفانی شروع کرد و در همان 
دقایق اولیه دو بار به گل رس��ید. در دقیقه ۲۲ مهدی 
جاوید با ی��ک و دو توپ را از میان پاه��ای دروازه بان 
فردوس��ی وارد دروازه این تیم کرد و در دقیقه ۲۳ بر 
روی پاس رو به جلوی احمد اسماعیل پور سعید افشار 
توپ را وارد دروازه نصیری نیا کرد تا حساب کار ۴ بر 
یک ش��ود. در همین دقایق در حالی که تاسیسات در 
قرچک از منصوری پیش افتاده و قهرمانی اش مسجل 
شده ،گلزنی در سالن پیروزی اصفهان همچنان ادامه 
پیدا کرد. در دقیقه ۲۸ پنالتی برای فردوسی به دست 
آمد که ناصر عجم آن را تبدیل به گل کرد؛ اما دو دقیقه 
بعد بر روی پاس افشین کاظمی، مهدی جاوید قطع 
توپ ک��رده و گل پنجم تیمش را به ثمر رس��اند. این 
پایان کار نبود و فردوسی که امیدوارانه بازی را دنبال 
می کرد یکی دیگر از گل های خورده تیمش را جبران 
کرد. در دقیقه ۳۳ میثم خیام بر روی غلفت مدافعان 
گیتی پسند به ش��کلی ابتدایی گل سوم تیمش را به 
ثمر رساند. ادامه دیدار دو گل دیگر برای گیتی پسند 
به همراه داشت. احمد اسماعیل پور در دقایق ۳۴ و ۳۵ 
حساب کار را ۷ بر ۳ کرد اما در همین دقیقه فردوسی 
با اصرار بر پاورپلی توسط غدیری به گل چهارم رسید. 
هرچند در دقیقه ۴۰ و آخرین دقیقه از بازی افش��ین 
کاظمی گل هشتم گیتی پسند و آخرین گل بازی را 
به ثمر رساند اما این پیروزی با اختالف چهار گل برای 
گیتی پسند سودی نداشت چرا که در دیدار همزمان 
تأسیسات با نتیجه مس��اوی یک بر یک قهرمان لیگ 

برتر فوتسال باشگاه های کشور شد.

دالیل کفاشیان برای نگرفتن میزبانی؛

 برخی مسائل در اختیار ما نبود!
هفته پایانی لیگ برتر فوتسال؛

دست گیتی پسند  به جام نرسید

دبی��ر کمیت��ه بازاریابی فدراس��یون فوتبال 
می گوید با ایجاد تغییرات در راس س��ازمان 
صداوس��یما توافق قبلی » روی هوا«  رفته و 
مدیران جدید اعتقادی به پرداخت حق پخش 

تلویزیونی ندارند.
عباس ترابیان با اشاره به موضوع حق پخش 
تلویزیونی و امتناع س��ازمان صدا و س��یما از 
پرداخ��ت مبالغ م��ورد نظر باب��ت بازی های 
لیگ برتر فوتب��ال ایران و تی��م ملی فوتبال، 
خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی و بازاریابی 
فدراس��یون فوتب��ال در بحث ح��ق پخش 
تلویزیونی رقابت های لیگ برتر دخالتی ندارد 
و این سازمان لیگ است که این موضوع را به 

عنوان یک حق دنبال می کند.
وی ادام��ه داد: کمیته اقتص��ادی و بازاریابی 

فدراس��یون فوتبال تنها در بحث حق پخش 
تلویزیونی بازی های تیم مل��ی فوتبال ایران 
ورود کرده و در ای��ن رابطه پیگیری های الزم 
را انجام می دهد. ما در ای��ن رابطه با معاونان 
س��ازمان صداوس��یما نیز صحب��ت کردیم 
و درنهایت قرار ش��د پ��س از مباحث مطرح 
شده مبالغی را پرداخت کنند؛ اما با تغییرات 
مدیریتی همه چیز بر روی هوا رفته و اعتقادی 

به توافقات قبلی انجام شده ندارند.
دبیر کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراس��یون 
فوتبال با اش��اره به اینکه آن ها با تکیه بر این 
قانون که پرداخت ها نباید از بخش��ی دولتی 
به بخش دولتی دیگری صورت پذیرد، گفت: 
ما در پاس��خ به این مس��اله عنوان کردیم که 
فدراسیون فوتبال یک NGO است و اگر ما 

بخواهیم به عنوان بخش��ی دولت��ی فعالیت 
کنیم، فیفا اج��ازه ادامه کار را ب��ه ما نخواهد 
داد؛ بنابراین فدراس��یون فوتبال همانند یک 
NGO عمل کرده و در این رابطه نباید نگاهی 

دولتی به آن داشت.
ترابیان اف��زود: تعرفه های مربوط به تبلیغات 
 در مس��ابقات تی��م مل��ی فوتبال ای��ران در
 رقاب��ت های ج��ام جهانی و ج��ام ملت های 
آسیا در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافته، 
بنابراین فوتبال برای صداوسیما ارزش افزوده 
ایجاد کرده و بای��د حقش پرداخت ش��ود و 
این درحالی اس��ت که پس از اتم��ام قرارداد 
قبلی سازمان صدا وسیما )در زمان ضرغامی( 
با فدراس��یون فوتب��ال، ریال��ی در ارتباط با 
 بحث ح��ق پخش ب��ه فوتبال تعل��ق نگرفته 

است.
دبیر کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراس��یون 
فوتبال در پاس��خ به اینک��ه آیا آن ه��ا با این 
قرارداد از فوتبال سوء اس��تفاده نکرده و این 
موض��وع نهایت اس��تفاده را نبردن��د، گفت: 
آن ها بهره برداری هایش��ان را از این موضوع 
کردن��د و از فوتب��ال اس��تفاده کردند. حتی 
مدیرعامل ش��ان ۱۰ دقیقه، زمانی که س��پ 
بالتر به ایران آمده بود، س��خنرانی کرد و در 
دنیا ب��ه روی آنتن رفت. اما نکت��ه ای که باید 
در ارتباط با آن ها بگویم این اس��ت که آن ها 
نتوانس��تند از این موضوع استفاده ب تجاری 
ببرند؛ چرا که در ادامه پش��تیبانی نش��دند و 
 نتوانستند به فعالیت های مدنظرشان دست

 یابند.
ترابیان همچنین با اشاره به عملکرد شرکت 
فناپ در قراردادش با فدراسیون فوتبال، عنوان 
کرد: شرکت فناپ به عنوان طرف قرارداد در 
بخش مجازی و شرکت رسا به عنوان مجری 
در بخش فیزیکی با فدراسیون وارد همکاری 

شدند.
وی افزود: آن ها تا پایان سال ۹۳ با فدراسیون 
فوتبال قراردادی مع��ادل کف اعتباری هفت 
میلی��ارد تومانی داش��تند که پن��ج میلیارد 
تومان آن را همان ابتدای کار به فدراس��یون 
پرداخت کردن��د. پس از آن نی��ز مابقی پول 
را به دو قس��ط ک��ه قرار ب��ود در ش��هریور و 
اسفندماه پرداخت ش��ود، تقسیم کردند که 
یک میلیارد تومان ابتدایی را در ش��هریورماه 
 پرداخت و چک اسفندماه آن ها نیز هم اکنون

 آماده است.
به گفته دبی��ر کمیته اقتص��ادی و بازاریابی 
فدراسیون فوتبال این فدراسیون در قراردادش 
با ش��رکت فناپ درآمد خالصی به میزان ۱۴ 
میلیارد تومان داشت و این یک موفقیت برای 

فوتبال تلقی می شود.
ترابی��ان در ادامه این گفت وگو در پاس��خ به 
انتقاد از عملکرد ش��رکت فناپ در مراس��م 
رونمای��ی اش، بی��ان ک��رد: در آن زم��ان 
باش��گاه هواداران تی��م ملی تش��کیل داده 
شد و کس��انی که از س��امانه ۹۰۹۰ استفاده 
می کردند به آن ه��ا اطالع��ات فوتبالی ارائه 

ش��ده و میان آن ه��ا جوایزی را قرعه کش��ی 
می کردی��م و ط��ی برنامه ه��ای تلویزیونی 
چندین آپارتمان در کیش و س��ایر ش��هرها 
 قرعه کشی شد که مس��تندات آن نیز وجود 

دارد.
وی ادامه داد: هر کس��ی که نمی خواهد عضو 
این س��امانه باش��د به راحتی می تواند از آن 
انص��راف دهد و اص��ال این مس��اله تحمیلی 
نبود؛ چرا ک��ه در دنیا هم این اقدام مرس��وم 
اس��ت. آن ها به ازای اطالع��ات فوتبالی ارائه 
ش��ده، مبلغی را به عن��وان هزین��ه پیامک 
 دریاف��ت می کردن��د که ای��ن اتفاق��ی رایج

 است.
دبیر کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراس��یون 
فوتبال همچنین در پاس��خ به انتقادات وارده 
مربوط ب��ه عملک��رد آل اش��پورت در بحث 
اسپانسرینگ پوشاک تیم ملی، اظهار کرد: آل 
اشپورت همکاری نزدیک و خوبی با فدراسیون 
فوتبال داش��ته و در زمان مقتض��ی همواره 

لباس ها را به تیم ملی رسانده  است.
 آن ها در یک شرایط بسیار خاص با فدراسیون 
قرارداد بستند و این موضوع مربوط به زمانی 
 بود که نقل و انتقال پول به س��ختی صورت 

می گرفت.
وی در م��ورد صحبت ه��ای مط��رح ش��ده 
پیرامون کیفیت بد لباس ه��ای تیم ملی که 
توسط آل اش��پورت تهیه ش��ده بود، تصریح 
کرد: این لباس ها آنقدرها هم که عنوان ش��د 
مشکل آفرین نبود. تنها به علت صحبت های 
زیاد مطرح شده بر روی این مساله حساسیت 

ایجاد شده بود.
وی اف��زود: آن ها در بعض��ی م��وارد باید به 
س��رعت لباس ها را به تیم ملی می رس��اندند 
و ممک��ن بود ای��ن اتف��اق در ش��رایطی رخ 
دهد که آن ه��ا بخواهند، البس��ه درجه دو یا 
س��ه خود را ب��ه تیم مل��ی برس��انند که این 
موض��وع هم تح��ت ش��رایط خیل��ی ویژه و 
ش��اید در موارد اس��تثنایی رخ می داد؛ چرا 
که ما در ورود البسه به کش��ور مشکل داریم 
و گمرک هم��کاری صددرص��دی را در این 
 رابطه انجام نمی دهد و قدرت انتخاب را از ما

 می گیرد.

مدیران جدید،  اعتقادی به پرداخت حق پخش تلویزیونی ندارند

حق پخش تلویزیونی؛  نقطه سرخط

درروزی خاطره انگیز:

  پیش کسوتان والیبال اصفهان،
درباغ مسکین

اصغرقلندری:هی��ات والیبال اس��تان باهدف فرهنگ س��ازی 
درورزش وارج نهادن به ارزش واالوجایگاه رفیع پیش کس��وتان 
والیبال اصفهان، دراقدامی نمادین وپس��ندیده وبه منظورخلق 
لحظاتی زیبا ومهربانانه، با حضور سرمایه های با ارزش وسپیدموی 
والیبال دیار زاین��ده رود،  وتداعی خاطرات ش��یرین ونش��اط 
آور۳ �۴وش��اید ۵ دهه گذش��ته ، با برگزاری ی��ک گردهمایی، 
نمایی از فرهنگ احترام به پیش کس��وتان ورزش را برای اهالی 

ورزش  نصف جهان  به نمایش درآورد.
دراین محفل دوس��تانه که با حضورمحمدس��لطان حس��ینی، 
مدیرکل ورزش وجوانان اس��تان وتعدادی از مقامات ورزش��ی، 
 از جلوه ورونق خاصی برخوردارش��ده بود، بح��ث کلی پیرامون

 فرهنگ س��ازی در ورزش دور زد وتیم��ور باجول، رییس هیات 
والیبال استان درگفتگوی کوتاهی با خبرنگار زاینده رود در ارتباط 
با احیای فرهنگ درورزش اظهار داش��ت: برای دستیابی به این 
مهم باید بابرنامه ریزی های اصولی،کارفرهنگ سازی درورزش 
را ازدوران کودکی وازمدارس ابتدایی وراهنمایی، به شیوه ای که 
همگان ازآن پیروی کنند رواج دهیم و بکوشیم فرهنگ و اخالق 

درورزش را با اجرای برنامه های راهبردی ترویج دهیم.
متولی ورزش والیبال اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: مابه عنوان 
خادمان ورزش این استان پهناور که به پایتخت فرهنگ وتمدن 
ایران اسالمی لقب گرفته، وظیفه داریم تالش کنیم  نقش فرهنگ 
 درورزش را پر رنگ ترس��ازیم؛ مش��روط به اینک��ه مدیرعامالن 
باشگاه ها هم دراین امر مهم با ما همکاری کنند تا به مرورزمان با 
ارایه راهکارو آموزش به طرق وروش های نوین وپیشرفته ای که 
مقدور باشد سازماندهی کنیم تا ورزشکاران ما ازابتدا واز دوران 

کودکی، به اهمیت فرهنگ درورزش پی ببرند.
دراین گردهمایی که درباغ زیب��ا وپرگل وگیاه مجتمع فرهنگی 
ورزشی مسکین شهرداری اصفهان ترتیب یافت، مدیرکل ورزش 
وجوانان وعلیرضا امین آزاد،معاون ورزشی،حاج آقا حسام،حسین 
توصیفیان، عباس بهروان، محمد پاکروان )رییس روابط عمومی 
اداره کل ورزش وجوانان استان(محمد دری)دبیر پیشین هیات 
والیبال اس��تان( محمد علی کاوه آهنگران واحمد نیمافر)مربی 
ارزنده بین المللی که به هنگام بازگش��ت ازسمینارفدراس��یون 
والیبال براثرس��انحه اتومبیل قطع نخاع شدومتاسفانه معالجات 
مؤثرواقع نش��د تا ویلچرنش��ین ش��ود( حضور پیداکرده بودند، 
ضمن اینک��ه پی��ش کس��وتان نامداروالیب��ال بان��وان ازجمله 
بتول منتظرالقائم، فریده بیجاری،ش��هال شمس��ی پ��ور، ناهید 
قویدل،ملوک شریف زاده، فرش��ته صالح زاده، ملوک شادمانی، 
عزت نقوی،راحله آراء، مژگان نکوفر وفریبا صادقی)نایب رییس 
در اموربانوان هیات والیبال اس��تان( آذرمحبوبی، رییس کمیته 
مربیان، ملیحه نوری، رییس کمیته داوران، اکرم ابن یمین رییس 
کمیته مس��ابقات،مهران اش��رف ریاحی رییس کمیته آموزش، 
سمیه مسروررییس کمیته روابط عمومی ازبخش بانوان، مجید 
هژبرپور، محمد کریمی، مهدی فطوری، دکترخلیل خیام باشی، 
اکبر مهره کش ومحمد حافظ پرست ازنسل قدیمی ترها، جواد 
پرورش، احمد خلیفه سلطانی،مرتضی ماموریان،علی قوچانی، 
سعیدعقیلی، مجیدخلیلی، میرمصطفی شجاعی،حسین کلکی 
نما، احم��د وکیلی،اکبرتوکلی، مرتضی فاخ��ران به همراه غالم 
حسین هژبرپور)دبیر( ورؤسای کمیته های مختلف هیات ازجمله 
جلیل ورد) کمیته مربیان(محمد رضایاوری)کمیته استعدادیابی(

رضا ایرانزاد) کمیته مسابقات( اصغرقلندری وفرهادکاوه آهنگران 
کمیته روابط عمومی( ومهردادسلطانی) کمیته والیبال ساحلی(

شرکت داشتند.
مراسم باشکوه گردهمایی پیش کسوتان والیبال استان که حدود 
۲ساعت به طول انجامید، باصرف ناهاروگرفتن عکس یادگاری 

به پایان رسید. 

مس، به انتخاب آقاي گل لیگ فوتسال 
اعتراض کرد

امس��ال نیز مثل فصل های قبل موضوع آقای گل��ی لیگ برتر 
فوتسال داستان جالبی پیدا کرده است.

بعد از پایان بازی ها اعالم ش��د وفایی با ۲۵ گل آقای گل ش��ده 
است؛ اما از تبریز خبر رس��ید که یکی از گل های ماهان تندیس 
به اسم اوالد قباد ثبت ش��ده و وفایی ۲۴ گله است. بنابراین هر 
سه بازیکن یعنی وفایی، رستمی ها و اسماعیل پور بازیکن گیتي 

پسند ۲۴ گله هستند.
 اما باشگاه مس نسبت به این موضوع اعتراض دارد و معتقد است 

دو گل بازیکنش ثبت نشده و مسلم رستمی ها ۲۶ گله است!
در گ��زارش اعتراض��ی رواب��ط عموم��ی باش��گاه م��س آمده 
اس��ت: بهترین گلزن م��س س��ونگون، در این فص��ل از رقابت 
های لیگ برتر ک��ه تا قبل از دی��دار رقابتی میلیمت��ری با علی 
رضا وفای��ی در صدر ج��دول گلزنان داش��ت به اس��تناد فیلم 
بازی ه��ای برگ��زار ش��ده و تصاوی��ر دیداره��ای م��س برابر 
 حریفان ب��ا ۲۶ گل زده باالتر از وفایی در ص��در جدول گلزنان

 قرار دارد. 
با این حال اشتباه داوران، ناظران بازی و دیگر عوامل فدراسیون 
فوتبال و کمیته فوتسال در ثبت نام گلزنان هر بازی باعث شده 
تا دو گل این بازیکن در دیدارهای هفت��ه دوم و پانزدهم رفت و 
برگشت برابر فردوس��ی مش��هد به نام دیگر بازیکن مس یعنی 
مرتضی عزتی به ثبت برسد و همین اش��تباه باعث شد، دو گل 

مسلم در لیست گلزنان نادیده گرفته شود.
این درحالی اس��ت که علی رغ��م پی گیری ه��ای انجام گرفته 
از س��وی خود این بازیکن، روابط عمومی باش��گاه و سرپرست 
تیم، هنوز اقدامی در راس��تای احقاق حق مس��لم رستمی ها و 

بازگرداندن گل های این بازیکن انجام نگرفته است.
گفتنی است باشگاه فرهنگی ورزش��ی مس سونگون با جدیت 
پی گیر احقاق ح��ق بازیکن خود بوده و با جمع آوری و ارس��ال 
فیلم بازی هایی که این بازیکن در آن ها موفق به گلزنی ش��ده 
به فدراسیون فوتبال در صدد بازگرداندن دو گل سوخته مسلم 

است.
 از نظر باش��گاه فرهنگی ورزش��ی مس س��ونگون و بر اس��اس

 فیلم ها و اسناد ارسالی به فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال، 
مسلم رستمی ها آقای گل واقعی لیگ امسال است نه علی رضا 

وفایی.«
این سومین سال پیاپي اس��ت که موضوع انتخاب آقاي گل در 
پایان لیگ برتر فوتسال پیچیده مي شود. پیش از این دو بار آقاي 

گل لیگ عوض شده بود.
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
12/24 شماره: 139360302028001204-1393/12/03 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
برابر رای شماره 139360302028000869  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302028001198 اصالحی  رای  و 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین توسلی فارفانی فرزند 
قنبر به شماره شناسناه 4754 صادره از بن رود در ششدانگ یک واحد گاوداری به 
مساحت 4227/20 مترمربع در قسمتی از پالک 8 فرعی از 35 اصلی بخش بیست و 
یک ثبت اصفهان واقع در فارفان خریداری از مالک رسمی آقای حسین توسلی فارفانی 
سند تنظیمی 26468 مورخه 1393/06/16 دفترخانه 121 ورزنه محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/12/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/24 
م الف:33600 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

تحدید حدود اختصاصی  
از  مفروزي   2/14502 شماره  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به   نظر 
پرونده  و  سوابق  طبق  که  شهرضا  ثبت  یک  آبادبخش  فضل  در  واقع   2/1717 پالک 
تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  علي  سلب  فرزند  تقوي  جهان  گل  بنام  ثبتی 
 15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نیامده  عمل  به  آن  قانوني  حدود 
 94/02/06 مورخ  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون 
کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد0  بعمل خواهد  و  ساعت 9 صبح در محل شروع 
این آگهي در محل حضور  اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در  مجاورین 
تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
 1393/12/24 انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی   صورتمجلس 

مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی

چون آقای علی دقیق فرزند احمد در اجرای قانون تعیین تکلیف تقاضای صدور سند 
مالکیت نسبت به یکباب خانه بر روی قسمتی از پال169واقع در مهاباد51 اصلی دهستان 
رای شماره 139360302032000124  و  رانموده   اصفهان  ثبت  هفده  گرمسیر بخش 
مورخه 93/2/17 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک 169 اولیه تاکنون به عمل 
نیامده لذا طبق ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان در 
حال ساخت پالک شماره 1751 مفروز شده از شماره 169 واقع در مهاباد 51 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در روز شنبه مورخه 94/1/22 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین مجاور 
اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
 و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا
  30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاي

با  بایستي  اداره  این  به  اعتراض  تنظیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  ثبت  معترضین 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
و  اسناد  ثبت  رئیس  عصاری  له  خیرا  انتشار:1393/12/24  نمایند.تاریخ  تسلیم   اداره 

امالک اردستان
تحدید حدود اختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب حمام پالک شماره 1/2894 واقع در شهرضا بخش 
یک شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه علي صدري و محمد شریفاني و غیره به 
تصدي اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 1394/1/23 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهدآمد0 لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می  معترض  ثبت،  معترضی 
این  به  و  اخذ  قضایی  ذیصالح  مرجع  از  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  به  را 
گردد  نشده  بینی  پیش  تعطیلی  با  مواجه  تحدید  روز  چنانچه  ضمنًا  نماید  ارائه  اداره 
انتشار:1393/12/24  تاریخ  شد0  خواهد  انجام  تعطیل  از  بعد  روز  در  حدود   تحدید 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
حصر وراثت

12/363 آقای احمد داوران پور فرد )ذینفع( دارای شناسنامه شماره 594 با وکالت خانم 
مهشید داوران پورفرد به شناسنامه 2546 به شرح دادخواست به کالسۀ 5973/93ح10 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خود  دائمی  اقامتگاه   1345/11/5 تاریخ  در   5131 بشناسنامه  اصفهانی  گازرچی  اکبر 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- یک نفر عیال دائمی 
از  غیر  و   5132 به شناسنامه شماره  احمد  فرزند  اصفهانی  گازرچی  خدیجه  اسم  به 
نامبرده وارث دیگری نداشته است. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:33494 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ 

12/394 شماره ابالغیه: 9310103623506433 شماره پرونده: 9209983623900726 
شماره بایگانی شعبه: 920833 مسعود کریم خانی شکوائیه ای به طرفیت محمد گنجعلی 
به اشخاص  توهین  و  بر ضرب و جرح عمدی فحاشی  مبنی  فاریابی  خانی و موسی 
عادی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
101 دادگاه عمومی)جزایی( دادگستری اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 
9209983623900726 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/25 و ساعت 11:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
از نشر  تا متهمین پس  دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود آگهی می شود 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
دادگاه عمومی)جزایی(  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.م الف:519 شعبه 101 

دادگستری شهرستان اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

12/395 در خصوص پرونده کالسه 964/93ح16 خواهان علی خدادادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت شایان محمدی امین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  16عصر  94/1/31 ساعت  مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   16 شعبه  می شود.م الف:35402  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی 

12/396 شماره ابالغیه: 9310100354004297 شماره پرونده: 9309980358200692 
طرفیت  به  دادخواستی  دارو  و  غذا  معاونت  خواهان   930864 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده اسماعیل سهرابی به خواسته تهیه و تولید و توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی 
به شعبه 114  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به 
کالسه 9309980358200692 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/21 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   09:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 

پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:35486 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/397 شماره ابالغیه: 9310100354004294 شماره پرونده: 9309980363200954 
شماره بایگانی شعبه: 930963 خواهان محبوبه میرزایی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مسعود بنت اسد به خواسته ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980363200954 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/21 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:35487 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/398 شماره ابالغیه: 9310100354004288 شماره پرونده: 9309980359300617 
شماره بایگانی شعبه: 930683 خواهان فاطمه شفیعی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  مسروقه  مال  تحصیل  خواسته  به  زارعی  طاهر 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980359300617 کالسه  به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
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 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35489 شعبه 114 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/399 شماره ابالغیه: 9310100353005222 شماره پرونده: 9109980364602123 
شماره بایگانی شعبه: 920030 شاکی ابوالفضل بدیعی )بدیحی( فرزند عباس شکایتی 
بر علیه محسن میرزایی فرزند اصغر دائر بر فحاشی و تهدید و امیر میرزایی فرزند 
علی دائر بر مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 104 دادگاه جزایی ارجاع و به کالسه 920030ک104 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 94/4/21 ساعت 11صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متشاکی و به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  مقررات  وفق  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

خواهد نمود.م الف:35493 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم 

 12/400 شماره درخواست: 9310460362200010 شماره پرونده: 9309980362201452
شماره بایگانی شعبه: 931461 در پرونده کالسه 931461د3 آقای سیدمصطفی کمال 
فرزند سید محمد به اتهام ترک انفاق فرزندش سید سامیار کمال موضوع شکایت خانم 
ناهیدسادات گلستانه میردامادی فرزند سید محمود تحت تعقیب می باشد. با توجه به 
و  عمومی  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  نامبرده  بودن  مجهول المکان 
محلی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب 
آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع قضایی شماره چهار اصفهان واقع در خیابان کهندژ حاضر 
و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی 
اتخاذ می گردد.م الف:35495 شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره4کهندژ(
ابالغ وقت رسیدگی 

12/401 شماره ابالغیه: 9310100369403605 شماره پرونده: 9209980359400180 
شماره بایگانی شعبه: 921230 شاکی محمد وفاپرور به طرفیت متهمین آقایان یاسر 

مقدس و علی صفی به اتهام فروش طالی پایین تر از حد استاندارد تقدیم دادگاههای 
دادگاه   12 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  استان  شهرستان  عمومی 
 – چهارراه نظر   – خیابان چهارباغ باال   – تجدیدنظر استان اصفهان واقع در اصفهان 
مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9209980359400180 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/22 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35496   و ضمائم 

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم 

12/402 شماره نامه: 9310110350601325 شماره پرونده: 9009980350601253 
اصفهان  اراضی  امور  مدیریت  اعتراض  بایگانی شعبه: 901271 در خصوص  شماره 
خواسته  به  و  مجهول المکان  فعال  ا...  حبیب  فرزند  پور  محمدی  رحیم  طرفیت  به 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با   93/06/15 مورخ   1069 شماره  دادنامه  به  اعتراض 
روزنامه های  از  یکی  در  ق.ا.د.م   73 ماده  اجرای  در  مراتب  تجدیدنظرخواندگان 
کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت ده روز پس 
ارایه آدرس کامل پستی خود  انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و  از 
اعتراض  ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص  و دریافت نسخه 
خود  دفاعیه  الیحه  روز  ده  مهلت  ظرف  دارد  ای  جوابیه  یا  و  الیحه  تجدیدنظرخواه 
دفتر  به  پرونده  مهلت مذکور  انقضای  از  بعد  اال  و  نماید  ارایه  دادگاه  دفتر  به  کتبا  را 
حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  شد.م الف:35499  خواهد  ارسال  تجدیدنظر   دادگاه 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/403 در خصوص پرونده کالسه 499/93 خواهان حجت برق کار دادخواستی مبنی 
برای  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  به طرفیت محمدرضا شیرانی  مطالبه وجه  بر 
مورخه 94/2/14 ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35502 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/404 در خصوص پرونده کالسه 2112/93 خواهان حمیدرضا خیرالهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت حمید قنبری فرزند محمدعلی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/2 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35507 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

شماره   9310100351206450 و   9310100351206448 ابالغنامه:  شماره   12/405
حقیقی:  شونده  ابالغ   930284 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980351200279 پرونده: 
 – ملک شهر  راه  سه   – اصفهان  نشانی  به  دو   1- اصغر کاشی 2- مرتضی مطاع هر 
خ شهید عادل پور – روبروی گلخانه بهروز – مشاور امالک آقای شایان تاریخ حضور: 
1394/05/06 سه شنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: 
فوق جهت  مقرر  وقت  در  طرفیت شما  به  نصراصفهانی  مسعود  دعوی  در خصوص 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  شوید.م الف:35508  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ 
و  9310100351207017 و   9310100351207016 ابالغنامه:  شماره   12/406 
9310100351207023و 9310100351207020و  9310100351207019و
9310100351207008و 9310100351207030و  9310100351207029و
9310100351207014 9310100351207012و  9310100351207010و
 شماره پرونده: 9309980351200640 و 9309980351200342 شماره بایگانی شعبه:
مسعود   -2 حیدر  فرزند  نیکزاد  حسن   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ  930656و930348 
سیاوشی فرزند حسین نشانی شهرستان اصفهان – بلوار کشاورز – تقاطع کشاورزی 
محل   10:00 ساعت:  چهارشنبه   1394/05/07 حضور:  تاریخ  ناسیونال  ایران  جنب   –
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
صابری  محمد  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق 
حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  دستجردی 
شوید. 3- حسینعلی دهقانی 4- عسگر احمدی 5- مجتبی اسماعیلی فرزند حسین 6- 
نصرا...   -9 عابدی  محمدعلی   -8 اکبر  فرزند  سلیمی  راکی  مهدی   -7 توکلی  مرتضی 
شهرستان  نشانی  البرت  فرزند  البردیان  لیون   -11 شریفی  عباس   -10 محمدی 
تاریخ حضور:  ایران ناسیونال  جنب   – تقاطع کشاورزی   – بلوار کشاورز   – اصفهان 
1394/05/07 چهارشنبه ساعت: 10:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: 
در خصوص دعوی پریماه وحید دستگردی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  م الف:35510  شوید  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرزایی  محمود  1780/93خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در   12/407
وقت  است  نموده  تقدیم  دورقی  محمدرضا  طرفیت  به  چک  فقره   2 مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   94/2/7 مورخه  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
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:35511 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ 
شماره   9310100351206723 و   9310100351206722 ابالغنامه:  شماره   12/408
حقیقی:  شونده  ابالغ   930563 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980351200549 پرونده: 
شهرستان  نشانی  به  دو  هر  دهقانپور  محمدجواد   -2 پور  دهقان  محمدرضا   -1
واحد431 تاریخ حضور:   – مجتمع چهلستون   – بلوار غدیر   – سپاهانشهر   – اصفهان 
باال-خ شهید  1394/05/12 دوشنبه ساعت: 11:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: 
در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:35512 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرزایی  پرونده کالسه 1784/93 خواهان محمود  12/409 در خصوص 
مبنی بر مطالبه وجه 3 فقره چک به طرفیت محمدرضا دورقی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 94/2/7 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
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:35513 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ 
شماره   9310100351206708 و   9310100351206706 ابالغنامه:  شماره   12/410
حقیقی:  شونده  ابالغ   930530 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980351200517 پرونده: 
1- علی احمدی وهدی نشانی اصفهان – ملک شهر – کوی مفتح – کوی طلوع 8 متری 
 – ک.مجاهد   – هشت بهشت غربی   – 2- محمدرضا مختاری خوزانی نشانی اصفهان 
بن.صبا تاریخ حضور: 1394/05/12 دوشنبه ساعت: 09:30 محل حضور: اصفهان-خ 
اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ 
شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف35514 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرزایی  پرونده کالسه 1782/93 خواهان محمود  12/411 در خصوص 
وقت  است  نموده  تقدیم  دورقی  محمدرضا  طرفیت  به  چک  فقره   2 مطالبه  بر  مبنی 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 94/2/7 ساعت 8/45 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35515 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ 
و   9310100351206702 و   9310100351206703 ابالغنامه:  شماره   12/412 
9310100351206700و9310100351206701 شماره پرونده: 9309980351200550 
ابالغ شونده حقیقی:1- محسن ذوق نشانی شهرستان  بایگانی شعبه:930564  شماره 
اصفهان – پروین – خ.صباحی – بن.نسترن – پ174، 2- سید محسن افتخار عزیزی 
نشانی اصفهان – سپاهان شهر – بلوار غدیر – مجتمع پگاه1- ب2- واحد211، 3- اکرم 
طالبی نشانی شهرستان اصفهان – قائمیه – ک.امیرحاجی – پ4، 4- محمدرضا اسیوند 
نشانی شهرستان اصفهان – قائمیه – روبروی مسجد صاحب الزمان – ک.امیرحاجی 
تاریخ حضور: 1394/05/12 دوشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 
طرفیت  به  بسیجیان  مهر  قرض الحسنه  موسسه  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت 
شوید.م الف:35516  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/413 در خصوص پرونده کالسه 93-1770 خواهان محمود میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد محمودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/2/16 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35522 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/414 در خصوص پرونده کالسه 93-2150 خواهان حمیدرضا خیراللهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمدباقر یزدانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
شنبه مورخ 94/2/5 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
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:35525 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

                                            ابالغ وقت رسیدگی
12/415 در خصوص پرونده کالسه 93-2161 خواهان عبدعلی شیرین پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا سلیمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 94/2/6 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   7 شعبه  می شود.م الف:35526  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی 
12/416 شماره ابالغیه: 9310100361709142 شماره پرونده: 9309980361701380 
شماره بایگانی شعبه: 931399 خواهان مجتبی هنری با وکالت محمدامین بصیری و 
مطالبه  خواسته  به  باغینی  شجاعی  رضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیلی  شهاب 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 931399ح/28 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/09 و ساعت 10:45 تعیین شده است 
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 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35543 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/417 شماره ابالغیه: 9310100361709175 شماره پرونده: 9309980361701384 
شماره بایگانی شعبه: 931403 خواهان سهیل صفری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مجتبی محمدی و مرجان پرک وار به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه چک و 
تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 214 ارجاع 
آن 1394/02/09 و ساعت  که وقت رسیدگی  گردیده  ثبت  به کالسه 931403ح/28  و 
11:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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 خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:35544 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/418 شماره ابالغیه:9310100351705413 شماره پرونده: 9309980351700154 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آذری  مریم  خواهان   930176 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجید نمازی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9309980351700154 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/02/06 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35545 شعبه17 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/419 شماره ابالغیه: 9310100351806885 شماره پرونده: 9309980351801573 
شماره بایگانی شعبه: 931820 خواهان خدیجه موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  خواسته طالق  به  ای  هزاره  جان  علی 
خانواده شهرستان  دادگاه   18 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351801573 کالسه  به  و  ارجاع   220 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/12 و ساعت 10:45 تعیین شده است 
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 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35546 شعبه 18 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/420 شماره ابالغیه: 9310100351606056 شماره پرونده: 9209980351601698 
طرفیت  به  دادخواستی  العابدینی  زین  زهره  خواهان   921809 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده عباس گنجعلی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی 
خانواده شهرستان  دادگاه   16 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه 9209980351601698  ارجاع و  اتاق شماره 205  استان اصفهان طبقه 2 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/2/14 و ساعت 10:00 به جهت استماع گواهی 
و  بودن خوانده و درخواست خواهان  به علت مجهول المکان  تعیین شده است  شهود 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:35547 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی 

12/421 شماره ابالغیه: 9310106825300967 شماره پرونده: 9309986825300137 
به مدیریت محمدرضا ساروخانی  ملت  بانک  بایگانی شعبه: 930137 خواهان  شماره 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  خامی  جلیل  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  چهارباغ 
کالسه 9309986825300137 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/19 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:35548 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/422 شماره ابالغیه: 9310100350509392 شماره پرونده: 9309980350501179 
شماره بایگانی شعبه: 931269 خواهان حمیدرضا صادقی قلعه شاهی دادخواستی به 
طرفیت خوانده یدا... امیرماهانی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350501179  استان اصفهان طبقه یک 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/09 و ساعت 12:00 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35549   و ضمائم 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/423 در خصوص پرونده کالسه 992/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به شماره 437288 بانک صادرات امام زاده زینبیه به مبلغ 
وقت  است  نموده  تقدیم  کاظمی  احمد  طرفیت  به   73/11/24 تاریخ  ریال   43/000/000
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 94/2/1 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35551 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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 کليه ها؛ لوبياهای
 سحرآميز بدن

در این مقاله قص��د داریم با صحب��ت از دو لوبياي 
سحرآميز بدن در مورد راه هاي نگهداري این عضو 
حياتي صحبت كرده و از رازهاي حفظ آن با یكدیگر 
صحبت كنيم. قبل از ه��ر چيز بای��د بدانيم كه ما 
مي توانيم در برخورد با اولين مش��كل با پزش��كان 
و متخصص��ان كليه در تم��اس بوده و ب��ا درميان 
گذاش��تن مش��كالت خود با آنان با تش��خيص به 
 موقع و درمان زود هنگام دیگر ش��اهد از بين رفتن
 كليه ها و افزایش بيماران در ليس��ت انتظار دیاليز 

و پيوند نباشيم. 
مقدار فراوان آب بنوشيد

براي اینكه به بيماري كليه به ویژه سنگ كليه مبتال 
نشوید بهترین راه این اس��ت كه به مقدار كافي آب 

بنوشيد.
برخ��ي ع��ادت دارند ك��ه تا تش��نه نش��وند از آب 
اس��تفاده نمي كنن��د؛ ی��ا اینكه مص��رف مایعات 
 دیگر مانند نوشابه ها و ش��ربت ها را بر آب ترجيح

 مي دهند؛ اما بای��د این را اضافه ك��رد كه مصرف 
آب قبل از تش��نگي بهترین راه حل ب��راي مبارزه 
با تشكيل س��نگ در كليه اس��ت؛ بنابراین قبل از 
 اینك��ه احس��اس تش��نگي كني��د هم��واره آب

 بنوشيد.
البته اگر در دسته افرادي هستيد كه به علت ترس از 
 اجابت مزاج در شب از نوشيدن آب اضافي خودداري
 م��ي كنيد بای��د این مس��اله را به ش��ما گوش��زد 
كنيم كه خواس��ته یا ناخواس��ته خود را در معرض 
ابتال ب��ه س��نگ كلي��ه ق��رار داده ای��د؛ بنابراین 
ب��ه دور از هرگون��ه درگي��ري فك��ري در روز آب 
 بنوش��يد و به دالیل واهي از خ��وردن آن اجتناب

 نكنيد.
در مصرف لبنيات تعادل را رعايت کنيد

اینكه عمده س��نگ هاي كليه از جن��س اگزاالت 
كلسيم هس��تند، جای هيچ گونه شك و شبهه اي 

نيست.
 افراد ی كه سابقه ابتال به سنگ كليه آن هم از این 
جنس را داش��ته اند، باید تا حد احتياط از مصرف 

لبنيات به مقادیر زیاد خودداري كنند. 
البته این حرف ب��ه معناي عدم مص��رف این مواد 
نيست بلكه تاكيد مي شود این مواد به مقادیر الزم 
مصرف ش��ده و از پرخوري در ای��ن زمينه اجتناب 

شود.
بهترین انتخاب براي افرادي كه مس��تعد تش��كيل 
سنگ كليه از نوع اگزاالت هس��تند، استفاده از دو 

واحد لبنيات در روز است.
مكمل ها در ايجاد س�نگ کليه دخالتي 

ندارند
برخي نيز بر این باورند كه مصرف برخي از مكمل ها 
مانند آهن یا همان كلسيم موجب افزایش این ماده 
در بدن و رس��وب آن در كليه و درنهایت قرارگيري 
در معرض ابتال به سنگ كليه مي شود؛ در حاليكه 
اس��تفاده از این مكمل ها با رعایت اعتدال به تمام 

افراد توصيه مي شود.
ورم هاي صبح گاهي را جدي بگيريد

شاید براي ش��ما هم پيش آمده، زمانيكه از خواب 
برمي خيزید دور چش��م ش��ما برآمده ش��ده است 
و تصور مي كني��د چون این حالت رخ داده اس��ت 
نمایانگر عدم دفع مواد س��مي ازبدن است كه این 
را نش��ان مي دهد كه كلي��ه كارخودرا ب��ه خوبي 
انجام نم��ي دهد. گرچ��ه این حالت ممكن اس��ت 
براي افرادي كه دچار نارس��ایي كليه هس��تند رخ 
 دهد، اما ه��ر نوع ورمي را نمی توان به این مش��كل

 نسبت داد.
كليه های س��الم ب��ه حفظ تع��ادل، ميزان س��رم 
خ��ون و بافت ه��ا كم��ك زی��ادی می كنن��د؛ اما 
وقتی اختالل��ی در عملك��رد این اعض��ای حياتی 
 رخ می ده��د، راه عبور پروتئين ه��ا از خون به ادرار

 باز می شود.
 در نتيجه نداشتن تعادل رخ می دهد و سرم داخل 
خون به س��مت بافت های پيرامون نفوذ می كند و 

باعث پف كردگی می شود. 
اگ��ر دچار ای��ن ع��وارض ش��دید در ابت��دا وزن و 
فش��ارخون را چك كنيد و در صورت عدم مشكل 
در این دو مورد به متخصص كلي��ه مراجعه كنيد. 
بر اس��اس آم��ار، دیابت عل��ت یك چه��ارم موارد 

نارسایی های كليوی است. 
در واقع دیابت معموال با پرفشاری و چربی خون باال 
همراه است و این دو عامل، آسيب های كليوی را به 

همراه دارند. 
البته هر چه دیابت زودتر تش��خيص داده و كنترل 
ش��ود، احتمال بروز مش��كالت كليوی هم كاهش 

خواهد یافت.
افزايش ادرار شبانه و بيماري کليوي

زماني كه كليه ها ب��ه درس��تی كار نمی كنند، نياز 
بيشتری به دفع ادرار پيدا می كنيد. 

در این صورت ادرار بيش از ان��دازه رقيق، كمرنگ 
)مانند آب( می شود و حجم آن نيز افزایش می یابد. 
این افزایش حجم ادرار و نياز مكرر به دفع ادرار در 

شب  اتفاق می افتد.
 افزایش حجم ادرار و نياز مكرر به دفع آن، می تواند 
یكی از عالئم نارسایی كليه باشد كه نياز به بررسی 

و درمان دارد.

خداكرم جاللی، ریيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
كش��ور در پایان هفته مناب��ع طبيعی و آبخي��زداری گفت: 
برخورد قاطع با متخلفان با س��رعت بيش��تر در دستوركار 
مجموعه وزارت جهاد كش��اورزی و یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری قرار دارد و اميدواریم با كمك 

مردم بتوانيم این كار را انجام دهيم. 
وی ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با 
دست اندركاران محيط زیست و منابع طبيعی كشور در تاریخ 
17 اسفند ماه امسال تاكيد كرد: سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری در راستای عمل به فرامين معظم له، دو موضوع 
مهم آبخيزداری و آبخوان داری و مقابله با بيابان زایی را بيش 

از پيش مورد توجه قرار خواهد داد. 
جاللی در ادامه از تغيير اقليم و گرم شدن كره زمين به عنوان 
چالش های اصلی جهان امروز یاد كرد و گفت: كاهش نزوالت 
جوی و منابع آب ش��يرین و بيابان زایی كه از عوارض تغيير 
اقليم هستند، خود موجب بروز خشكسالی و تغييرات اساسی 
در مجموعه های زراعی، باغبانی، جنگل ها و مراتع می شود 
و از سوی دیگر، افزایش آفات و بيماری های گياهی و كاهش 

تنوع زیستی را به دنبال دارد. 
وی با بيان اینكه به ازای هر یك درجه سانتيگراد گرم شدن 
 كره زمين، ميزان نياز ب��ه منابع آبی ت��ا 17 درصد افزایش 
می یابد یادآور شد: طی 50 س��ال گذشته، هوای كره زمين 
حدود هشت دهم درصد گرم تر شده و این در حاليست كه 
این رقم در ایران تقریبا دو برابر بوده و1/5درجه سانتيگراد 
است؛ بنابراین نياز به منابع آبی در كشور ما به مراتب بيشتر 

از نيازهای جهانی بوده است.
معاون وزیر جهاد كشاورزی خاطر نشان كرد: به دليل همين 
تغييرات اقليمی، ما در س��طح ملی با چالش های محيطی 
خشكس��الی، خش��ك ش��دن دریاچه ها، تاالب ها، كاهش 
 كميت و كيفيت آب های زیرزمينی، گسترش بيابان ها ، بروز 

توفان های شن و گرد و خاک كه نمونه آن چندی پيش در 
اهواز رخ داد روبه رو هستيم و آمارها نشان می دهد و ميزان 
بارندگی این منطقه در س��ال جاری نسبت به سال گذشته 

حدود 70 درصد كاهش داشته است.
 وی آبخيزداری و آبخوان داری را یكی از رویكردهای جدی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری عنوان كرد و افزود: با 
توجه به بحران كمبود آب، خشكسالی های مستمر، بيالن 
منفی آب های زیرزمينی كه ميزان آن از مرز هشت ميليارد 
متر مكعب در سال گذشته است و همچنين فرونشست زمين 
و دش��ت ها، آبخيزداری، یكی از راه های ب��رون رفت از این 
مشكالت به شمار می رود. جاللی، با ارائه آماری مبنی براینكه 
70  درصد نزوالت آسمانی در كش��ور ما در یك بازه زمانی 
كوتاه تبخير می ش��ود گفت: ميزان نزوالت آسمانی كشور 
ما حدود 250 ميليمتر در سال است كه یك سوم ميانگين 
بارش جهانی است و از سوی دیگر به دليل قرار گرفتن ایران 
در یك منطقه خشك و نيمه خش��ك، ميزان تبخير آب در 
 سال حدود دو هزار و 100 ميليمتر و تقریبا سه برابر ميزان 
جهانی اس��ت.به گفته وی، اجرای عملي��ات آبخيزداری در 
هر هكتار زمين م��ی تواند به اس��تحصال 500 متر معكب 

آب جدید، كاهش فرس��ایش خاک به ميزان شش تا هفت 
تن، كاهش رس��وب خاک به ميزان 2/5ت��ن، رویش 120 
كيلوگرم علوفه و همچنين كنترل س��يالب در عرصه های 
طبيعی منجر ش��ود. ریيس س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداری همچنين از تهيه و ارسال طرح آبخيزداری 14 
ميليون هكتار در كش��ور به دولت خبر داد و ابراز اميدواری 
كرد با حمایت های دولت و مجلس شورای اسالمی با اجرای 
این طرح، بخش زیادی از نگرانی های رهبر معظم انقالب و 
 مردم در زمينه های زیست محيطی و منابع طبيعی برطرف

 شود.
 وی بيابان زدایی را یكی دیگر از رویكردهای اصلی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری ذكر ك��رد و گفت: حدود 22 
درصد از مس��احت كش��ور ما را بيابان ها تشكيل می دهند 
و ب��ا اینكه مس��احت ایران، ی��ك درصد خش��كی جهان را 
شامل می ش��ود اما 2/2 درصد بيابان های جهان را در خود 
 جای داده اس��ت. به گفته وی حدود 20 ميلي��ون هكتار از
 عرصه های طبيعی كش��ور تح��ت تاثير فرس��ایش بادی 
هس��تند كه 7/5 ميليون هكتار از این عرصه ها كانون های 
 بحرانی بيابان زا محسوب می ش��وند كه برای پيشگيری از
 توف��ان های ش��ن و گ��رد و غب��ار بای��د این كان��ون های 
 بحران��ی را كنترل ك��رد. وی كنترل خش��كيدگی بلوط در 
جنگل ه��ای زاگ��رس در س��طح 32 هزار هكت��ار، تثبيت 
مالكيت اراض��ی منابع طبيعی در س��طح 700 هزار هكتار، 
ایجاد كمربند حفاظتی به مي��زان 732 هزار هكتار، اطفای 
حری��ق در 29 هزار هكت��ار، كنترل س��اخت و س��ازها در 
 محوطه جنگل های زاگرس و كنترل ساخت و ساز و اجرای 
طرح های عمرانی در جنگل های ش��مال را به عنوان برخی 
از اقدام��ات صورت گرفته در س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
 آبخيزداری در ط��ول فعالي��ت دولت تدبي��ر و اميد عنوان 

كرد.

سرعت عمل در برخورد با متصرفان منابع طبيعى
هر يک از فرزندان ، احساسات 

 خاصى را در وجود ما بيدار
 مى کنند

رقابت امری است كه هميشه بين بچه های یك خانواده وجود 
دارد. اما ممكن اس��ت والدین ني��ز ، با رفتاره��ای ناخودآگاه 
خود  به آن دامن بزنن��د. ما همگی مصرانه ب��ر این باوریم كه 
 بي��ن فرزندان خ��ود تفاوتی قائ��ل نيس��تيم و از صميم قلب 
می گویيم:»ما همه بچه هامون رو یك جور دوست داریم.« اما 
چه طور می توان بچه هایی را كه به طور طبيعی با هم تفاوت 
دارند به یك شكل و یك اندازه دوست داشت؟ چنين چيزی 
محال است. بی طرفی مطلق والدین در دنيای انسان ها جایی 
ندارد. برای این كه نگرِش تا حد امكان بی طرفانه داشته باشيد 
راهكارهایی را پيشنهاد می كنيم كه با تكيه بر آن ها می توانيد 
بفهميد كه چرا هر یك از فرزندان ، احساس��ات خاصی را در 

وجود ما بيدار می كند.
بچه و گذشته من

 هر ك��دام از بچه ه��ا در مقطع خاص��ی به زندگی ش��ما قدم 
گذاشته اند و شما را به یاد گذش��ته خودتان می اندازد . مثال 
فرزند ارش��د وقتی به دنيا می آید كه مادرش از لحاظ شغلی 
موفق است. كمی بعد وقتی بچه دوم به دنيا آمد ، مادر تصميم 
می گيرد تا مرخص��ی بگيرد . ام��ا دیری نمی پای��د كه نمی 
تواند در خانه ماندن را تحمل كن��د. بنابراین احتمال دارد به 
شكلی ناخودآگاه بين فرزند دوم خود و دوره دلسردی ارتباط 
برقرار كند. این چنين اس��ت كه رابطه اش با فرزند دوم از این 
افكار ناخودآگاه متأثر می ش��ود. جا دارد تا والدین با دید باز و 
دقيق به تجربه های دوران كودك��ی خود بنگرند؛ چون اغلب 
آنان این تجربيات را از نس��لی به نسل دیگر منتقل می كنند. 
حيف است كه پدر و مادر به این ترتيب و از سر ناآگاهی باعث 
 شوند كه نسل به نس��ل در خانواده ، سلس��له ای از بچه های

 » عزیزدردانه«یا برعكس » جوجه اردک زشت« بار بيایند.
بچه بازتابى است از زن و شوهر

رابطه ای كه شخص با فرزندانش ایجاد می كند، در اكثر موارد 
تحت تأثير رابطه ای است كه با همسر خود دارد. مثال در دوره 
خوش و خرم عشق و عاش��قی ، مادر از این كه می بيند چهره 
پسرش مو به مو به چهره پدر ش��باهت دارد به وجد می آید و 
دلباخته او می شود . كافی است زوج دچار مشكل شود تا این 
قبيل روابط زیرو رو شود. مادر از این كه می بيند پسرش شبيه 
ش��وهری اس��ت كه این همه او را اذیت می كند، دل چركين 
می ش��ود و به همين دليل نيز او را پس می زند. وقوع طالق ، 
تبعيض بين بچه ها تشدید می شود و گاه شكل اغراق آميزی 

به خود می گيرد.
قابل پيش بينى نيست

باور همگان بر این اس��ت كه فرزند عزیز دردانه در ميان سایر 
فرزندان، جایگاه بهتری نيز دارد؛ اما هميشه این طور نيست. 
به دليل این كه پدر و مادر روی او سرمایه گذاری های بزرگی 
نيز می كنند، این احتمال وجود دارد انتظارات فراوان والدین 
برای چنين كودكی خفقان آور و فلج كننده نيز باش��د. بدون 
تردید بچه هایی كه عزیز كرده نيس��تند از این كه می بينند 
منتخب والدین نيستند رنج می كشند. اما عزیز دردانه نبودن 
جنبه های مثب��ت ه��م دارد. كودكی كه احس��اس می كند 
به نس��بت برادر یا خواهرش كمتر مورد توجه والدین اس��ت 
 مدام تالش می كند تا جای دیگری جلب توجه كند. این امر

 می تواند باعث شود تا در بيرون از چارچوب خانواده به دنبال 
جلب توجه و عرض اندام باشد. چنين كودكی در قياس با عزیز 
دردانه ی پدر و مادر ، خيلی راحت تر به اس��تقالل می رسد و 
محيط خانه را ترک می كند. م��ی بينيم كه پيش بينی آینده 
 كودک با توجه و عالقه ای ك��ه والدین به او داش��ته اند ، كار
ساده ای نيس��ت.همه چيز بس��تگی به ظرفيت فرد در قبال 
جایگاهی كه پدر و م��ادرش در دوران كودكی برای او در نظر 

گرفته اند.
بازبينى کنيد

باید وقت گذاش��ت و به ویژه ش��هامت به خرج داد و در رفتار 
با كودكان بازبينی كرد. اما مس��اله این جاس��ت ك��ه آیا باید 
 به ناله ها و ش��كوه های فرزندان مان نيز توج��ه كنيم؟ بارها
 ش��نيده ایم كه یكی از آن ها گفته:» تو فالنی رو بيشتر از من 
دوست داری« وقتی یكی از بچه ها به این ترتيب ما را مخاطب 
قرار می دهد ، م��ا باید به حرفش گوش كنيم. ش��اید چيزی 
هست كه از چشم ما پنهان مانده است؛ اما دليل ندارد كه آن را 
زیاد جدی بگيریم. بهتر است در چنين شرایطی موضع خود را 
به صورت واضح مشخص كنيم:» من سعی می كنم تا جایی كه 
می شه بين شما فرق نذارم« بعد باید با كسی مشورت كنيم . از 
همسر خود یا یكی از نزدیكان بخواهيم نظر خود را در این باره 
بگوید تا ببينيم آیا بين فرزندان خود تبعيض قائل می شویم؟ 
البته طرح چنين پرسشی ایجاب می كند كه توان و ظرفيت 
كافی برای شنيدن پاسخ منفی هم داشته باشيم و بدانيم كه 

آیا تغيير رویه خواهيم داد یا نه.

زير يک سقف

سالمت

مطالعات جدید نشان می دهند مصرف 4 تا 
5 وعده ماست در هفته سبب كاهش خطر 

ابتال به دیابت نوع دو می شود. 
محققان در انگليس با بررسی رژیم غذایی 
4 ه��زار نفر در ط��ی 11 س��ال، دریافتند 
افرادی ك��ه در رژیم غذایی خود ماس��ت 
زی��ادی مص��رف ك��رده ان��د، 24 درصد 
 كمتر از س��ایرین ب��ه دیابت ن��وع 2 مبتال

 شده اند. 
در ای��ن تحقيق��ات مش��خص ش��د ك��ه 
این افراد در رژی��م غذایی خ��ود در هفته 
 4 الی 5 وعده ماس��ت كم چ��رب مصرف

 می كنند. 
این محققان اعالم كردند جایگزین كردن 
یك وعده ماست به جای یك وعده چيپس 

یا تنقالت مضر می تواند خطر ابتال به دیابت 
را تا 47 درصد كاهش دهد.

 این مطالعات همچنين نشان داده است كه 
بهتر است به جای انواع تنقالت مضر، ماست 
مصرف كرد تا ان��واع بيماری ه��ا از جمله 

دیابت به سالمتی افراد ضربه نزند. 

بسياری از مصدومان در ميدان جنگ پيش 
از رسيدن به یك بيمارستان برای جراحی، 
جان ش��ان را از دس��ت می دهند و از ميان 
س��ربازانی كه ممكن اس��ت زنده بمانند، 
تعداد زیادی بر اثر خونریزی كنترل نش��ده 
می ميرند. در تعدادی از موارد هم، خونریزی 

ناشی از زخم قفسه سينه متوقف نمی شود 
و درمان های الزم برای بندآوردن خون كه 
نيازمند محصوالت خون منجمد هستند، 
هميش��ه در مي��دان جنگ در دس��ترس 
نيستند. تيمی از دانشمندان، نوعی پليمر 
قابل تزریق موسوم به PolySTAT ارائه 
داده اند كه لخته های ایجادش��ده در محل 
زخ��م را تقویت ك��رده و از ادامه خونریزی 
جلوگيری می كند. این پليمر زمانی كه به 
بدن تزریق می شود، هر نوع جراحات درونی 
یا نامرئی را شناسایی كرده و بالفاصله كارش 

را آغاز می كند.
 پليمر مزبور بر روی موش ها آزمایش شده  و 
محققان گفته اند، ظرف پنج سال آینده وارد 

مرحله آزمایشات بالينی انسانی می شود. 

آژانس فضایی اروپ��ا از یك دوربين پيش��رفته برای رصد 
پوش��ش گياهی زمي��ن از فضا، اس��تفاده می كن��د. این 
دوربين توس��ط یك ش��ركت بلژیكی توليد ش��ده است 
 و با شناس��ایی ن��ور در محدوده ط��ول موج ه��ای كوتاه 
 می تواند بافت گياهی زمين و محصوالت كشاورزی را رصد 

كند. 
در حال حاضر آژانس فضای��ی اروپا از ای��ن فناوری برای 
كنترل آتشفش��ان ها و پوش��ش گياهی آمری��كا و آفریقا 
اس��تفاده می كند. محققان بر این باورند كه با استفاده از 
این فناوری می توان به عمق بافت پوست بيمار نفوذ كرد 
و تغييرات سلولی و تمام عارضه های پوستی را شناسایی 

كرد.
 رايج ترين نوع س�رطان پوس�ت مالن�وم نام 

دارد
 بر اساس گزارش مركز كنترل و پيشگيری از بيماری ها، 
 ساالنه بيش از 66 هزار نفر در آمریكا به این عارضه مبتال
می ش��وند. مهمترین عامل بروز س��رطان پوست، اشعه 

ماورای بنفش خورشيد است.

ع��الوه ب��ر ن��ور خورش��يد، عوام��ل دیگ��ری ني��ز 
نق��ش كش��نده  و  خطرن��اک  بيم��اری  ای��ن   در 

 دارند:
 بيماری پارکينسون

تحقيقات اخير نشان می دهد كه رابطه مستقيمی بين ژن 
بروز بيماری پاركينسون و سرطان پوست وجود دارد. البته 

هنوز اطالعات دقيقی در این مورد در دست نيست.
استعمال دخانيات

استعمال هرگونه مواد مخدر باعث كاهش سيستم ایمنی 
 فرد و درنتيج��ه افزایش احتمال بروز س��رطان پوس��ت

 می شود.
پيوند عضو

معموال برای بيمارانی كه مورد پيوند عضو قرار گرفته اند تا 
سال ها دارو هایی تجویز می شود كه بدن آن ها عضو جدید 

را قبول كند و به اصطالح پيوند پس نزند. 
اكثر ای��ن دارو ه��ا باعث كاه��ش سيس��تم دفاعی بدن 
 ش��ده و احتم��ال ب��روز س��رطان پوس��ت را افزای��ش 

می دهد.

راديوتراپى
رادیوتراپ��ی ی��ا اش��عه درمان��ی ب��رای درم��ان ان��واع 
 توم��ور و س��رطان ني��ز یك��ی دیگ��ر از عوام��ل خطرزا 
اس��ت. مطالعات محققان انگليس��ی نش��ان می دهد كه 
اس��تفاده از كرم ضد آفتاب ب��ه تنهایی نم��ی تواند بدن 
 را ب��ه ط��ور كام��ل در برابر س��رطان پوس��ت محافظت

 كند.
  اس��تفاده از ك��رم ض��د آفت��اب بای��د هم��راه ب��ا

 مراقبت ه��ای خاصی انجام ش��ود ت��ا اثر بخش باش��د. 
استفاده از لباس آس��تين بلند، دس��تكش، كاله، عينك 
 آفتاب��ی و راه رفتن در س��ایه هم��راه با اس��تفاده از كرم 
 ضد آفتاب در پيشگيری از آفتاب سوختگی و مالنوم موثر

است. استفاده از كرم ضد آفتاب با SPF حداقل 30 توصيه 
شده اس��ت و الزم است هر 2 س��اعت یكبار تجدید شود. 
افرادی كه پوست روشنی دارند بيشتر در معرض سرطان 
پوست هستند. استفاده از كرم ضد آفتاب برای نوزادان و 

كودكان نيز الزامی است.

کاهش ابتال به ديابت 
 با خوردن ماست

توليد پليمر تزريقى برای توقف
خونريزی های شديد

استفاده از تكنولوژی، فضايى برای تشخيص سرطان پوست

جاذبه های گردشگری

آبشار آب ملخ از جمله آبشارهای استان اصفهان است که در 
شهرستان سمیرم واقع شده است. موقعیت آبشار در ۶۰ کیلومتری 

شهر سمیرم و در مجارورت روستای آب ملخ قرار دارد.
وجه تسمیه  این آبشار به این خاطر است که ترکیبات خاصی در آب 

آن وجود دارد که موجب از بین رفتن ملخ های مهاجم می شود. 
 وجود این ترکیبات باعث شده تا از آب آبشار به عنوان یک

 آفت کش طبیعی برای آبیاری مزارع استفاه شود.نام دیگر این 
آبشار، تخت سلیمان است و به خاطر سنگی که مانند پل دو طرف دره 

را به یکدیگر متصل کرده ،این نام به آبشار نسبت داده شده است.
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