
 پرداخت وام 10 میلیونی مشاغل خانگی به اصفهانی ها
قرعه کشی 
مسابقات فوتبال 
جام باشگاههای 
جهان

فرماندار اصفهان عنوان کرد  
 غربالگری سرطان های شایع

3 زنان در اصفهان 
 رشد بی رویه بانک های خصوصی  

علت زمین خواری و داللی در بازار ارز  3
 نمایش فساد مالی فوتبال 

در سریال »آخرین سلطان« 5

 اصفهان یکی از قطب های مهم
 در احیای جاده ابریشم است

  افزایش غیبت در مشاغل سخت
 و زیان آور به یک سال  رسید

 بندر خشک ناجی اصفهان 
خواهد بود

اقدامات تنبیهی برای کسانی که 
سالمت مردم  را به باز ی می گیرند
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 سبقت خرج از دخل
 خانوار ایرانی

بهترین های فیلم های کوتاه اصفهان شناخته شدند 

هزینه خانوار 4 نفره 2 میلیون تومان شد

آیین اختتامیه فیلم های کوتاه تولید شده
4

4

بین درآمدها و هزینه های واقعی خانوار کارگری کشور فاصله معناداری وجود دارد.

همزمان با فرا رسیدن عیدغدیر، آئین اختتامیه فیلم های کوتاه بخش اصفهان در بیست و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های  کودکان و نوجوانان برگزار شد.  

در ای��ن برنام��ه برترین های بخش دس��تاوردهای فنی  ش��امل تصویرب��رداری، تدوی��ن، جلوه های 
وی��ژه، بازیگ��ر ک��ودک و نوج��وان، فیلمنام��ه، کارگردان��ی، بهتری��ن فیل��م، جایزه وی��ژه هیئت 
 داوران و جای��زه ویژه ش��هردار تقدیر ش��دند.  هیئ��ت داوران بخش اصفه��ان را آقای��ان »همایون 
اس��عدیان«، »روح اهلل حج��ازی«، »غالمرض��ا آزادی«، »نق��ی نعمت��ی« به ریاس��ت »محمد  رضا 
ش��رف الدین« تش��کیل دادند.  اس��امی نامزد بهترین ها در بخش های مختلف بیس��ت و هشتمین 
دوره جش��نواره بی��ن الملل��ی فیل��م ه��ای ک��ودکان و نوجوانان به ش��رح زی��ر اعالم ش��د:»بگو 
 چه ج��وری تنبیه��ت کن��م؟«، »ب��ازی ناتم��ام محمد«،»وقتی صنم  گریس��ت«، »چش��م بند« و 
»کودکی های آقای هنرپیشه« از نامزدهای بهترین فیلم در بخش اصفهان هستند. »مصطفی حیدری 
«برای» بازی ناتمام محمد«، »احمد رضا سیستان« برای » چشم بند«،   »بابک مصطفوی« برای »بگو 
چه جوری تنبیهت کنم؟«،»مجید شیدا« و »فریبرز آهنین« برای »وقتی صنم گریست« و »سمیه 

 کریمی« برای »کابوس یک رویا »   نامزدهای بهترین کارگردانی بودند.
»شکوفه جباری« برای»غذا حاضر است«، محمد فاضل پورابوطالب برای »کودکی های آقای هنرپیشه 

«، مجید شیدا و فریبرز آهنین برای   »وقتی صنم گریست«، شیرین بدرلو برای »بازی ناتمام محمد«، 
محمد خیمه گاهی برای»باران« و بابک مصطفوی و سید احمد جعفریان  برای »بگو چه جوری تنبیهت 
کنم؟ »   از برترین های فیلمنامه نویسی نام برده ش��دند.  نامزدهای بخش دستاوردهای فنی قسمت 
تصویربرداری آقایان علی تقدسی برای فیلم »چشم بند«، مجتبی اسپنانی برای فیلم »آدمک  چوبی 
سایه من«، مجید آزادمنش برای فیلم»دندان شیری«، ایمان صالحی برای فیلم» وقتی صنم گریست« 
و حمید رضا صیادی  برای فیلم» آشیانه «   معرفی شدند.  احمدرضا سیستان برای فیلم»چشم بند«، 
محمد قنبری برای»بازی ناتمام محمد«، امیر ابوالحسنی یکتا برای»همبازی« واحسان محمدی  برای 

»پل «   نامزدهای بخش دست آوردهای فنی قسمت تدوین اعالم شدند.  
نامزدهای بخش دستاوردهای فنی قسمت جلوه های ویژه شامل   حسین طبیب زاده برای» به خاطر 

مریم« امیر ابوالحسنی یکتا برای   » همبازی« و احسان محمدی برای» پل «  بودند.  
در بخش بازیگری ک��ودک مهدی یزدان پناه ب��رای » بگوچه ج��وری تنبیهت کن��م؟«، ایلیا ایران 
تاژ برای»چش��م بند« س��حر پورخلیل  برای»وقتی صنم گریس��ت«، نیکان خداد و یوس��ف مشکی 
برای»همبازی«، باران ملبوس باف برای»کوچک بزرگ« و حمید رضا  سیدی برای » هستی نیستی، 

رهایی «  نامزد بهترین ها شدند.  

محصوالت غیر استاندار بازار مصالح 
ساختمانی را بیمار کرده است 

  رئیس اداره تائید صالحیت اداره کل استاندارد استان اصفهان 
با اش��اره به اینکه ش��انه خالی کردن برخی ارگان ها از نظارت 
برس��اخت، س��اختمان های غیراس��تاندارد به وجود می آورد، 
گفت: هم اکنون ۳۰ قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد 
اجباری است.مجتبی مستأجران در پاسخ به این پرسش که چرا 
باوجود تعدد آزمایش��گاه های هم��کار در اصفهان بازهم برخی 
مراجع ذی ربط اع��الم می کنند که برخی مصالح س��اختمانی 
استاندارد نیس��ت، بیان داش��ت: ۳۰ قلم از مصالح ساختمانی، 
مشمول استاندارد اجباری اس��ت. باید توجه داشت که بیش از 

واحدهای دارای مجوز، واحدهای...
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موسسه خیریه دیابت اصفهان

 آیا می دانید  سر دسته 

علت کوری در دنیا   

دیابت
3است؟

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  اول
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

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

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

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

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

93/8/793/8/18خرید 9 ردیف لوله فوالدی در زدار9300990مناقصه 1 

9304544R1مناقصه 2
حفظ، نگهداری و باز کاشت فضای سبز خارج فنس کارخانه و همچنین 

نگهداری ، سرویس و انجام تعمیرات شبکه آبرسانی محدوده مذکور 
93/7/2093/8/10

3
3

س:  ایمنا
]عك



اخبار کوتاهيادداشت

امروز ۱+۵ موضوع هسته ای ايران را 
به رسمیت می شناسد

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه در کلیات مسئله با 1+5 به 
اتفاق نظر رسیده ایم، گفت: امروز 1+5 قبول کرده موضوع هسته ای 

ایران را به رسمیت بشناسد.
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور کش��ورمان در گفت وگوی ویژه 
تلویزیونی خود از شبکه یک س��یما با تبریک عید سعید غدیر به 
ملت ایران و مسلمانان جهان در پاسخ به سؤال مجری برنامه در 
مورد تفاوت زیاد نرخ رش��د اقتصادی از خردادماه سال گذشته با 
خرداد سال جاری گفت: ما از آغاز دولت با رکود و تورم مواجه بودیم 

که حل آن به سادگی امکانپذیر نبود.
وی تصریح کرد:  همه کارهایی که دولت انجام داده است با مشورت 
صاحب نظران و متخصصان بوده اس��ت و اگر ی��اری آنان، کمک 
همه و هدایت ه��ای مقام معظم رهبری نبود ام��روز به این نقطه 

نمی رسیدیم.

تنها راه نابودی داعش، مسلح کردن 
مردم عراق و سوريه است

فرمانده لش��کر 8 نجف اش��رف اصفهان گفت: تنه��ا راه نابودی 
گروهک تروریستی داعش مسلح کردن مردم عراق و سوریه است.

محمدتقی امینی یکشنبه ش��ب در یادواره افالکیان خاک اظهار 
کرد: همه بای��د ایثارگری ها و فداکاری های ارزش��مند و ماندگار 
شهدا و ایثارگران را به نسل نوجوان و جوان تبیین و ترویج کنیم.

وی ادامه داد: اعتقادات دینی و معنوی، ادای تکلیف، خودباوری 
و والیتمداری رمز پیروزی رزمن��دگان در جبهه های نبرد جنگ 
تحمیلی بود.فرمانده لش��کر 8 نجف اش��رف افزود: این گونه نبود 
که با یک شعار اهلل اکبر خرمشهر آزاد شود و رزمندگان اسالم در 
وجب به وجب خاک خرمش��هر جان دادند و تا آخرین فشنگ در 

برابر دشمن ایستادند.
وی تصریح کرد: امروز همه قش��رهای جامعه با الگ��و قرار دادن 
شهدای واالمقام و با تبعیت از رهبری معظم انقالب با آمادگی کامل 
در مقابل هرگونه هجمه دشمن به خصوص جنگ نرم ایستاده اند.

امینی ادامه داد: انقالب یک میراث بسیار باارزش است و در حال 
حاضر مهم ترین تکلیف ما ادامه راه ش��هدا و صیانت از ارزش های 

انقالب است.

بسیاری از کشورها از حرکت های 
وحشیانه تروريست ها نگران هستند

رئیس مجلس شورای اس��المی گفت: بسیاری از کشورها به ویژه 
کشورهای اروپایی از حرکت های خشن و وحشیانه تروریستی در 
منطقه نگران هستند و به این دلیل در مجالس این کشورها ضوابط 

قانونی شدیدی تصویب شده است.
 علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی پس از دیدارهای 
جداگانه با روسای مجالس سوریه، لبنان، صربستان و بنگالدش 
در جمع خبرن��گاران محورهای این دیدارها را تش��ریح کرد.وی 
اظهار داشت: بسیاری از کشورها برای افرادی که به این جریان های 
تروریستی بپیوندند مجازات سنگینی را وضع کرده اند.گفتنی است 
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه سفر خود به ژنو و در حاشیه 
یک صد و سی و یکمین اجالس اتحادیه بین المجالس جهانی با مایا 
گویکویچ رئیس مجلس صربستان دیدار کرد.روسای مجالس ایران 
و صربستان در این دیدار بر ضرورت گسترش مناسبات پارلمانی 
میان دو کش��ور تأکید کردند.الریجانی پیش ازای��ن دیدار نیز با 

روسای مجالس سوریه، بنگالدش و لبنان دیدار و گفت و گو کرد.

داعش علیه کردهای کوبانی از سالح 
شیمیايی استفاده کرده است

 تصاوی��ر جدی��د از اجس��اد نیروهای ک��رد نش��ان می دهد که 
ش��به نظامیان داعش در ش��هر کوبانی از سالح ش��یمیایی علیه 
این نیروها اس��تفاده کرده اند.به نوش��ته روزنامه اورشلیم پست، 
افراط گرای��ان داعش اوای��ل ماه ژوئیه س��ال ج��اری میالدی از 

سالح های شیمیایی علیه نیروهای کرد استفاده کرده اند.
نیسان احمد، وزیر بهداش��ت دولت محلی کوبانی اظهار داشت: 
اجساد س��ه نیروی کرد کشته ش��ده درنبرد با داعش اصاًل گلوله 
نخوردند بلکه لکه های سفید و س��وختگی هایی روی بدن آن ها 
بود که هیچ گونه خونری��زی و جای زخمی نداش��ت.بنا به گفته 
کارشناسان اسرائیلی، این عکس ها نش��ان می دهند که ماده ای 
ش��یمیایی به نام خردل احتماالً توس��ط ش��به نظامیان داعش 
مورداس��تفاده قرارگرفته است.گزارش ش��ده داعش پس ازآنکه 
تأسیس��اتی را در ش��مال  غرب عراق تصرف کرد به س��الح های 

شیمیایی دست پیداکرده است.

نخستین کارخانه تولید باتري 
لیتیومي به بهره برداري رسید

به مناسبت عید سعید غدیر خم با حضور سردارحسین دهقان وزیر 
دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح، نخستین کارخانه تولید باتري 

لیتیومي در کشور افتتاح و به بهره برداري رسید.
 س��ردار دهق��ان  تأمی��ن و توس��عه مناب��ع ان��رژي ه��اي ن��و 
را از اه��داف راهب��ردي وزارت دف��اع در تأمی��ن نیازه��اي 
متن��وع نیروه��اي مس��لح در ای��ن زمین��ه ذک��ر ک��رد و 
 اف��زود: ب��ا ای��ن راهب��رد بحم��داهلل ام��روز ش��اهد افتت��اح و 
 به��ره ب��رداري از نخس��تین کارخانه تولید نس��ل جدی��دي از 
ذخیره سازهاي انرژي موس��وم به باتري هاي لیتیومي به دست 
متخصصان و صنعتگران اقتدارآفرین سازمان توسعه منابع انرژي  
وزارت دفاع هس��تیم.وزیر دفاع گفت: این کارخانه با زیربناي 17 
هزار و 600 متر مربع و ظرفیت تولید س��االنه 5/2 میلیون آمپر 
ساعت انواع باتري هاي تخت و استوانه اي قابل شارژ براي مصارف 
نظامي و غیرنظامي قادر خواهد بود نیاز کشور به خصوص نیروهاي 

مسلح در این بخش را تأمین کند.
دهق��ان اف��زود: بات��ري لیتیوم��ي در صنای��ع نظام��ي نظی��ر 
تجهیزات مخابرات��ي و الکترونیکي مثل بي س��یم همچنین در 
صنای��ع غیرنظامي مثل ان��واع باتري تلف��ن هاي هم��راه، انواع 
 رایانه ه��ا، دوچرخه، موتور س��یکلت و خودروه��اي الکتریکي، 
س��امانه هاي تولید الکتریس��یته تجدیدپذیر نظیر ذخیره س��از 
انرژي هاي خورشیدي و بادي، پاور بانک ها، UPS و تأمین انرژي 

سیستم هاي مخابراتي و شبکه هاي تلفن همراه کاربرد دارد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در روز عید غدیر در دیدار اقشار 
مختلف مردم تأکید کردند: آن کسانی که می خواهند اسالم 
را به زندگی خصوصی منحصر کنند و نگاه س��کوالر داشته 

باشند، جوابشان مسئله  غدیر است.
به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی در خجسته عید سعید غدیر در دیدار با هزاران نفر 
از قشرهای مختلف مردم، »نصب امیر مؤمنان به امامت« و 
»توجه و پرداختن اسالم به سیاست و حکومت« را دو مفهوم 
اساسی واقعه غدیر خم خواندند و با تأکید بر ضرورت حیاتی 
اتحاد و همبستگی مسلمانان افزودند: هرکسی و هر اقدامی 
که موجب تحریک احساسات طرف مقابل و اختالف شیعه 
و سنی شود، به »امریکا، انگلیس خبیث و صهیونیزم« یعنی 
به وجود آورندگان جریان جاهل، متحجر و وابسته تکفیری 
کمک می کند.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تبریک عید 
بزرگ غدیر، واقعه مهم و پرمغز غدیر خم را جزو مس��لمات 
تاریخ اسالم خواندند و خاطرنشان کردند: هیچ یک از پیروان 
فرق اسالمی در »اصل وقوع غدیر خم و جمله شریف پیامبر 
ختمی مرتب��ت« یعنی من کنت م��واله فه��ذا علی مواله 

تردیدی ندارد.
ایش��ان افزودند: ش��بهاتی نیز که اکنون درباره معنای این 
جمله تاریخی، به ذهن نو کیسه گان فکری می رسد همان 
حرف های هزار سال پیش است که علمای بزرگ، به آن ها 

پاس��خ داده اند.رهبر انقالب با اش��اره به معنای رایج جمله 
شریف پیامبر در غدیر خم یعنی نصب امیر مؤمنان به امامت 
و نیز وصایت پیامبر افزودند: این جمله معنای مهم دیگری 
هم دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد و آن پرداختن اسالم 

به امر حکومت و سیاست امت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تبلیغ��ات هدفمند 
دشمنان امت اس��المی برای جدا کردن اسالم از سیاست و 
منحصر کردن دین ش��ریف در مسائل شخصی و خصوصی 
افزودند: واقعه غدیر خم، منطق روشن و مستحکم اسالم در 
نفی این نگاه سکوالر اس��ت چراکه غدیر خم مظهر توجه و 

تأکید اسالم بر حکومت داری و سیاست به شمار می رود.
رهبر انقالب با نفی نگاهی که مس��ئله نص��ب امیر مؤمنان 
به دست پیامبر عظیم الش��أن اسالم را فقط به معنای نصب 
جنبه ه��ای معنوی می دان��د افزودند: جنبه ه��ای معنوی 
قابل نصب نیست و معنای حقیقی این واقعه مبارک، توجه به 
امر حکومت و مدیریت جامعه است و این درس بزرگ غدیر 
برای مسلمانان است.حضرت آیت اهلل خامنه ای، مسئله غدیر 
را، مسئله ای اعتقادی و پایه و اساس تفکر شیعه برشمردند و 
درعین حال افزودند: جای بحث و بررسی منطق قوی و حجت 
قاطع شیعه در باب غدیر خم، محافل علمی و تخصصی است 
و نباید این موضوع، در زندگی عمومی مسلمانان و برابری و 
برادری آنان اثر منفی بگذارد.رهبر انقالب از همین زاویه، به 
بررسی سیاست اصلی مستکبران یعنی ایجاد اختالف میان 

فرق اسالمی به ویژه شیعه و س��نی پرداختند و خاطرنشان 
کردند: بروز اختالف میان مس��لمانان، طبعاً باعث می شود 
همت، نیرو و انگیزه های آنان صرف دعواهای داخلی شود و 
به دشمنان بزرگ واصلی خود توجهی نکنند و این، همان 
هدفی است که استعمار و اس��تکبار، برای آن، برنامه ریزی 

کرده است.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای، مقابله ب��ا »تفکر ج��ذاب و 
جهت بخش جمهوری اسالمی« را عامل اصلی سرمایه گذاری 
بیش��تر اس��تکبار درزمینه ایجاد اختالف میان مسلمانان 
برش��مردند و خاطرنش��ان کردن��د: امری��کا، صهیونیزم و 
»متخصص کهن��ه کار تفرقه انگیزی یعن��ی دولت خبیث 
انگلیس«، پس از پیروزی انق��الب، تالش های خود را برای 
اختالف انگیزی و انحراف اذهان ش��یعه و سنی از دشمنان 

اصلی، به شدت افزایش داده اند.
 رهبر انقالب بروز جریان تکفیری در عراق، سوریه و برخی 
کشورهای دیگر را حاصل برنامه ریزی مستکبران برای ایجاد 
اختالف در میان مسلمانان خواندند و افزودند: آن ها القاعده 
وداعش را برای تفرقه انگیزی و »مقابله با جمهوری اسالمی« 

ایجاد کردند اما اکنون دامن خودشان را گرفته است.
ایشان با اشاره به حوادث جاری در منطقه افزودند: نظر دقیق 
و تحلیلی به این حوادث نشان می دهد امریکا و هم پیمانانش 
در تالش هایی که ب��ه دروغ مواجهه با داعش اس��م گذاری 
کرده اند، بیشتر از آنکه درصدد نابودی نطفه های این جریان 
باشند، متوجه تفرقه انگیزی و ایجاد دشمنی میان مسلمانان 
هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: هرکسی به 
اسالم پایبند است و حاکمیت قرآن را قبول دارد چه شیعه 
باشد چه سنی، باید آگاه باشد که سیاست های آمریکایی – 
صهیونیستی، دشمن واقعی واصلی اسالم و مسلمانان است.

رهبر انقالب، مراقبت و پرهیز کامل از تحریک احساس��ات 
فرق دیگر را وظیفه مهم همه مسلمانان برشمردند و افزودند: 
ش��یعه و س��نی بدانند هر اقدام یا حرفی ازجمله توهین به 
مقدسات یکدیگر، باعث حساسیت برانگیزی و آتش افروزی 
می شود و این قطعاً به سود دشمن مشترک همه مسلمانان 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان با اشاره 
به شکس��ت همه توطئه های زورگویان جهانی در 35 سال 
اخیر تأکید کردند: دش��منان این ملت، به فضل الهی، این 
بار هم شکست خواهند خورد و همه مسلمانان که در ایران 
اس��المی زندگی می کنند، همچنان آگاه و بصیر به وظایف 

خود عمل خواهند کرد.

رهبر معظم انقالب در ديدار با  مردم:

جواب سکوالرها مسئله غدير است

تشریح نقش و اهداف استعمار به ویژه انگلیس در شکل گیری داعش 

ظریف در راس تیم هسته ای عازم وین شد

سقف چاريان:

داعش دشمن دين است 
اس��قف اعظم ارامنه اصفه��ان و جنوب ای��ران گفت: 
فعالیت گروهک تروریس��تی داعش ضد مش��ی تمام 
ادیان اله��ی و فرمان ها خداوند اس��ت و جامعه ارامنه 
اصفهان فعالیت این گروهک را در حمله به غیرنظامیان 
به شدت محکوم می کند.اسقف بابکن چاریان در پاسخ 
به سؤالی درباره با گروهک تروریستی داعش با اشاره به 
اینکه این موضوع یکی از مهم ترین مسائل بین المللی 
اس��ت، اظهار داش��ت: گروهک تروریس��تی داعش از 
دیدگاه ما نمی تواند یک گروه دینی و یا مذهبی باش��د 
و بر این اس��اس این گروه هیچ ارتباطی با دین اس��الم 
نیز ندارن��د.وی بابیان اینک��ه نوع فعالی��ت و عملکرد 
این گروهک هیچ گونه تناس��بی با ادی��ان الهی ندارد، 
افزود: این گروه تروریس��تی دش��من دین، انسانیت و 
اعمال کردار و خداپسندانه هستند و فعالیت این گروه 
ازنظر ما در س��وریه و عراق و حمالت گس��ترده آن ها 
در قب��ال غیرنظامیان محکوم است.پیش��وای مذهبی 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران بابی��ان اینکه داعش در 
هیچ گروه دینی نمی گنجد، بیان داشت: فعالیت های 
گروهک تروریستی داعش برخالف مشی الهی است و 
جامعه ارامنه اصفهان فعالیت این گروهک وحشی را در 
حمله به غیرنظامیان به شدت محکوم می کند.چاریان 
تأکید کرد: ادعای دینی گروهکی همچون داعش که به 
مکان های مذهبی حمله می کنند و انسان های بی گناه 
و  غیرنظامیان را به شکل شنیع قتل عام می کنند برای 

ما غیرقابل قبول است.
وی اضافه ک��رد: از مجامع بین الملل��ی می خواهیم که 
با محکوم کردن این عملکرد اجازه تک��رار این فجایع 

انسانی را در دیگر کشورهای جهان ندهند.
برگزاری مراسم بزرگداشت سیصد و پنجاهمین سال 

تأسیس کلیسای وانک در اصفهان
رئیس ش��ورای خلیفه گری ارامنه اصفهان از برگزاری 
مراسم بزرگداشت س��یصد و پنجاهمین سال تأسیس 
کلیس��ای وانک با حض��ور مقامات مختلف اس��تانی و 
مهمانان ویژه خارجی ازجمله نخست وزیر ارمنستان در 
روز 29 مهرماه خبر داد.نوئل میناسیان اظهار داشت: 
مراسم بزرگداشت سیصد و پنجاهمین سالروز تأسیس 
کلیس��ای وانک فرصتی برای تأکید بر ارتباط عمیق و 
تعامل میان ادیان الهی و انعکاس واقعیت های موجود 
در جمهوری اس��المی ایران در قبال اقلیت های دینی 
است.وی با اشاره به اینکه برگزاری سیصد و پنجاهمین 
س��الگرد کلیس��ای وانک مصادف س��فر نخست وزیر 
ارمنستان و هیئت همراه به ایران اس��ت، افزود: دیگر 
جنبه مهم برگزاری این مراس��م ایجاد روابط  محکم تر 
میان دو کشور دوس��ت و همس��ایه ایران و ارمنستان 
است که در حیطه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی 

در دوره های مختلف روابط حسنه ای داشته اند.

ماهاتیر محمد: سیاست های 
روحانی را تحسین می کنم

 ماهاتیر محمد گفت که روش ها و سیاست های دکتر 
روحانی را خیلی خوب ارزیابی کرده و آن را تحس��ین 
می کند.نخست وزیر پیش��ین مالزی در دیدار با محمد 
جالل فیروزنیا، س��فیر ایران در مال��زی گفت: مالزی 
همواره خواهان توس��عه روابط با ایران به خصوص در 

زمینه های اقتصادی و بازرگانی بوده است.
او در این دیدار که به مناس��بت پایان مأموریت سفیر 
ایران در مالزی صورت گرفته بود، ابراز امیدواری کرد با 
رفع تحریم ها و مشکالتی که از ناحیه فشارهای خارجی 

است زمینه این همکاری ها بیش ازپیش فراهم شود.
ماهاتی��ر محمد با تأکی��د بر اهمیت نق��ش جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه، به شرکت در مراسم تحلیف 
ریاس��ت جمهوری در تهران اش��اره کرده و گفت: من 
روش ها و سیاس��ت های دکتر روحانی را خیلی خوب 
ارزیابی و آن را تحسین می کنم.وی در ادامه با اشاره به 
اختالفات در جهان اس��الم گفت: ما باید هشیار بوده و 
اجازه ندهیم دیگران بین مسلمانان اختالف و درگیری 
ایجاد کنند.نخس��ت وزیر پیش��ین مالزی ب��ا تأکید بر 
ضرورت و اهمیت وحدت و پرهیز از اختالف و درگیری 
بین شیعه و سنی، گفت: آمریکایی ها خودشان داعش 
را ایجاد کرده و حمایت کردن��د و حاال به فکر مبارزه با 

آن افتاده اند.

عربستان مراقب توطئه های 
دشمنان منطقه باشد

معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه گفت:  اظهارات 
سعودالفیصل اگر دقیق نقل شده باشد با فضای حاکم 

بر مذاکرات دیپلماتیک دو کشور در تعارض است.
حس��ین امیر عبداللهیان در واکنش به س��خنان وزیر 
خارجه عربستان مبنی بر اشغالگر خواندن ایران افزود: 
جمهوری اس��المی ایران بارزترین کش��ور منطقه در 

مبارزه با تروریسم است.
وی گفت:  تهران به دولت و مردم عراق ، سوریه و منطقه 
در مبارزه با تروریس��م در چارچوب حقوق بین الملل 
کمک می کند.وی افزود: آن چ��ه در یمن رخ می دهد 
موض��وع داخلی این کش��ور اس��ت.معاون وزی��ر امور 
خارجه تصریح کرد:  اگر ریاض ب��ه حضور نظامی خود 
در بحرین پایان می داد، تحقق راه حل سیاسی در این 
کشور، توقف سرکوب مردم و گفت وگوی ملی به وقوع 
می پیوس��ت.وی افزود:  به عربس��تان توصیه می کنیم 
مراقب توطئه های دش��منان منطقه باشد و از فرصت 

نقش آفرینی مثبت در منطقه غافل نشود.

مع��اون اجرایی رئیس جمه��وری گفت :کاروان 
تدبیر و امید در نهمین س��فر استانی خود اواخر 

مهرماه و اوایل آبان عازم استان زنجان می شود.
محمد شریعتمداری در حاش��یه مراسم افتتاح 
مسجد جامع آل یاسین گفت: انشاهلل سفر استانی 
رئیس جمهوری به اس��تان زنج��ان در 30مهر و 

اوایل آبان و در این حوالی انجام خواهد شد.
وی یکی از اهداف کاروان تدبی��ر و امید و دولت 
یازدهم در سفرهای استانی را تطابق بین دانش 
موجود در مرکز نس��بت به ضعف ها و قوت های 
مناطق مختلف کشور با آنچه در عمل در مناطق 
مختلف در حال وقوع اس��ت برش��مرد و افزود: 
آشنایی مستقیم با مشکالت مردم، پتانسیل ها و 
ظرفیت های استان ها از دیگر اهداف انجام سفر 
کاروان تدبیر و امید اس��ت که در هشت سفری 
که تاکنون انجام شده اس��ت، این اهداف محقق 

شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: شناسایی 
آن دسته از طرح های عمرانی که قابل پیشرفت 
فیزیک��ی هس��تند و نقش��ی مؤث��ر در زندگ��ی 
مردم دارند و یا می توانند در اش��تغال و توس��عه 
اقتصادی کشور ایفای نقش کنند نیز در سفرهای 

استانی در اولویت قرار می گیرند.
شریعتمداری بابیان اینکه  این طرح ها با همکاری 
نمایندگان مجلس، مسئوالن محلی و وزارتخانه ها 
انتخاب می شوند، گفت: اعتبارات به این طرح ها 
به ط��ور کامل تخصی��ص پیدا می کند تا ش��اهد 
افتتاح آن ه��ا در طول مدت زمان��ی حداکثر یک 
س��ال از انجام س��فر باش��یم.وی  بابی��ان اینکه 
شناسایی طرح های اولویت دار موردتوجه دولت 
تدبیر و امید هس��ت، تصریح کرد: ممکن اس��ت 

بعضی از مش��کالت ویژه و خ��اص در هرکدام از 
مناطق وجود داشته باشد که با مذاکره با نخبگان 

محلی آن مشکالت شناسایی می شوند.
معاون اجرای��ی رئیس جمهور  بیان داش��ت: در 
این سفرها به مش��کالت مهمی که ممکن است 
تاکنون از دید و نظر مس��ئوالن دورمانده باشد یا 
احیاناً نتوانسته اند برای حل آن قدم های مؤثری 
بردارند پرداخته می ش��ود؛ به عن��وان نمونه زیر 
کش��ت بردن حدود 500 هزار هکت��ار از اراضی 
استان خوزس��تان در س��فر رهبر معظم انقالب 
مورد تأکید ایشان قرارگرفته بود اما متأسفانه به 
دلیل محدودیت های منابع یا هر اولویت دیگر در 
دولت های گذشته مغفول مانده بود اما این دولت 
تشخیص داده اس��ت که این طرح را اولویت اول 

خود قرار دهد.
وی یادآور شد: در استان خوزستان برای اجرای 
این طرح با اجازه رهبر معظم انقالب 1.5 میلیون 
دالر از صندوق توس��عه ملی برداش��ت ش��د که 
500 میلی��ون دالر در حیطه عم��ل قرار گرفت 
و وزارت جه��اد کش��اورزی مس��ئولیت اجرای 
آن را بر عهده دارد.ش��ریعتمداری خاطرنش��ان 
کرد: در قالب س��فرهای اس��تانی، جلس��اتی در 
تهران با سازمان های توسعه ای کشور و نهادهای 
عمومی غیردولتی - مثل س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(، بنیاد شهید، بنیادهای تعاون و 
قرارگاه های مختلف سازندگی که در اقتصاد نقش 
دارند - تشکیل می دهیم و آن ها را با ظرفیت های 
استان آشنا می کنیم؛ عالوه بر این، جلساتی نیز 
در استان بین مس��ئوالن و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی منطق��ه و ایرانیان خارج از کش��ور آن 

نقاط برگزار می شود.

بشار جعفری: ترکیه و عربستان به 
تروريست ها سالح  کشتارجمعی می دهند

 نماینده س��وریه در س��ازمان ملل، ترکیه و عربستان س��عودی را به تأمین 
سالح های کشتارجمعی برای گروه های تروریستی در این کشور متهم کرد؛ 
این اتهامات در پی گزارش هایی مبنی بر حمله داعش با سالح  کشتارجمعی به 
کردها صورت گرفت.بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، به کمیته 
سازمان ملل گفت: ترکیه و عربستان س��عودی پیش از اینکه دولت سوریه را 
به دالیل واهی متهم کنند ابتدا درباره دخالت خود در درگیری های س��وریه 
توضیح دهند.جعفری طی س��خنانش خطاب به اولین کمیته خلع س��الح و 
امنیت بین المللی در نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل، آنکارا و ریاض را 
به دخالت مستقیم در تأمین سالح  ش��یمیایی برای سازمان های تروریستی 
متهم کرد.وی پس ازآن، این کش��ورها را به ارائه کمک مال��ی به این گروه ها 
باهدف سرنگونی دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه متهم و تأکید کرد: 
دولت ترکیه به ویژه اکنون بیش از 100 س��ازمان شبه نظامی فعال در سوریه 
را حمایت می کند.نماینده سوریه در سازمان ملل عالوه بر این اتهامات اعالم 
کرد، دولت ترکیه به یکی از مهم ترین پایگاه های حمایتی برای این سازمان های 
تروریستی تبدیل ش��ده اس��ت.این گزارش یک هفته پس از عذرخواهی جو 
بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه ارائه شد. بایدن پس از اعالم این نکته که دولت ترکیه به نیروهای داعش 
اجازه عبور از مرزهایش به مقصد س��وریه را می ده��د، مجبور به عذرخواهی 
شد.هم زمان، عکس های منتشرش��ده در مجله بررس��ی امور بین المللی در 
خاورمیانه، اتهامات مطرح شده از جانب بشار جعفری مبنی بر استفاده از سالح  
شیمیایی علیه کردها را تأیید می کند. کردها از 16 سپتامبر در شهر کوبانی 
در شمال شرق س��وریه در معرض حمالت س��نگین گروه تروریستی داعش 
قرار دارند.بر اساس شواهد این مستند، در اجساد سه نیروی کرد کشته شده 
آثار سوختگی و نقاط سفید وجود دارد درحالی که نشانه ای از خون ریزی و یا 
زخم عمیق ناشی از ضربه در اجس��اد آن ها دیده نمی شود.این جراحت های 
گزارش شده می تواند نش��ان دهد که یک عامل ش��یمیایی و به احتمال زیاد 
گاز خردل استفاده شده است.به گفته کارشناسان، برای نتیجه گیری درباره 
 علت مرگ این کردها براثر یک حمله ش��یمیایی نیازمند ش��واهد بیشتری

 است.
 در همین حال یکی از کارشناسان عوامل شیمیایی اعالم کرد، درصورتی که 
این عکس ها واقعی باشند، در بین جراحت های نمایش داده شده باید اثراتی 
از تاول نیز وجود داشته باشد.این کارشناس دراین باره افزود: ما می دانیم که 
گروه داعش تاکنون از گاز کلر در عراق و علیه نیروهای عراقی استفاده کرده 
است.این نشریه ادعا می کند داعش ممکن است پس از اشغال انبارهای سالح 
شیمیایی در استان المثنی به این نوع سالح دس��ت یافته باشد.این نشریه با 
اشاره به گزارش س��ازمان آگاهی آمریکا در س��ال 2007 اظهار کرده، استان 
المثنی محل تولید عوامل شیمیایی، شامل گاز خردل بوده است.طی جنگ 
داخلی سوریه، مقامات غربی مکرراً اتهام استفاده از گاز کلر توسط بشار اسد 
و نقض کنوانسیون خلع سالح های شیمیایی توس��ط وی را مطرح کرده اند.

جعفری در واکنش به این اتهامات، اعالم کرد: دمشق استفاده از هرگونه سالح 
شیمیایی و کشتارجمعی را محکوم می کند. برخی از دولت ها برای اعمال فشار 
بر سوریه این ادعاها را مطرح می کنند. داعش در عراق و سوریه با کشتارهای 
گسترده، جنایات جنگی مرتکب شده است.از زمان پیشرفت داعش در سال  
 جاری میالدی، اقلیت ایزدی های عراق قربانی افراطی گری و قتل عام توسط

داعش شدند. 

زمان نهمین سفر استانی رئیس جمهور
اجرايی شدن طرح های عمرانی سفرهای استانی ظرف يک سال
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مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا امروز و فردا در وین با حضور وزرا و معاونان وزرای خارجه 
دو کشور و همچنین کاترین اشتون برگزار می شود.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیروز عازم وین شد.



یادداشت

رئیس جمهور  :برای من مهم است که 
ببینم آب در زاینده رود جاری است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مساله محیط زیست اولویت جدی 
ماست گفت: دولت یازدهم افتخار می کند که در نخستین جلسه 
خود موضوع دریاچه ارومیه را مد نظر قرار داد و کارش را با مسایل 

محیط زیست آغاز کرد.
رئیس جمهور در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی، دستاوردهای 
دولت را در عرصه های مختلف سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ 

تشریح کرد.
رئیس جمهور به برنامه ه��ای دولت برای ح��ل معضل دریاچه 
هامون، ارومیه و زاینده رود هم اشاره کرد و گفت: برای من مهم 
است که ببینم آب در زاینده رود جاری است و حل معضل دریاچه 

ارومیه اولین تصمیمی بود که دولت اتخاذ کرد.
وی افزود: اگر دریاچه ارومیه خشک شود، نه تنها برای آذربایجان 
شرقی و غربی و اردبیل مشکل ایجاد می شود، بلکه تا 10 استان 

سالمت مردم و زمین های کشاورزی به خطر می افتد.
رئیس جمهور افزود: یکی دو جلس��ه ش��خصا با کارگ��روه ویژه 
دریاچه ارومیه داشته ام و معاون اول و معاونت محیط زیست این 
مسئله را دنبال می کنند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در برخی 
طرح های گذشته ، مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته 
است گفت: ما  در جاهایی سد زده ایم اما محاسبه نکرده ایم که چه 
معضلی برای کشاورزی ما ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه یکی 
از مشکالت ما مسئله آب اس��ت، به معضل کمبود آب در کشور 
اش��اره کرد و گفت: راه حل های مختلفی در ارتب��اط با کاهش 
مصرف آب در نظر گرفته ش��ده که از آن جمل��ه مدرنیزه کردن 

آبیاری در بخش کشاورزی است.
وی ادام��ه داد: در طول دهه های گذش��ته مجموع��ه زمین های 
کشاورزی که به سیستم آبیاری مدرن مجهز شده اند یک میلیون 
و 330 هزار هکتار است در حالی که در دولت یازدهم و در سال 93 
توانسته ایم 284 هزار هکتار از زمین های کش��اورزی را به آبیاری 
مدرن تجهی��ز کنیم.رئیس دول��ت یازدهم گفت: در اس��تان های 
سیس��تان و بلوچستان،خوزس��تان و ایالم برنامه ریزیهای مفصلی 
برای اجرای طرح آبیاری مدرن صورت گرفته اس��ت که در نتیجه 
آن، مصرف آب کاهش و میزان محصوالت کشاورزی افزایش خواهد 
داشت.وی افزود: برای آب آش��امیدنی مردم در همین تهران دچار 
مشکل بودیم که دو سه طرح عملیاتی ش��د و طرح های مهمی نیز 
پیش رو داریم که مؤثرترین آن مسئله آب کشاورزی است تا بهره وری 
آن را ب��اال ببریم.روحانی با تاکید بر ضرورت اس��تفاده قاعده مند از 
آب های زیرزمینی بی��ان کرد: باقاعده بازی ک��ردن فقط متعلق به 
دنیای سیاست نیست و به روایت دیگر نمی توان با سنت های الهی 
مبارزه کرد.روحانی با اشاره به این که باید بهره بری آب را باال ببریم 
خاطر نشان کرد : با طبیعت نمی توان جنگید چرا که قاعده مند بودن 
فقط به دنیای سیاست مربوط نمی شود بلکه در محیط طبیعی نیز 

باید بر اساس قواعد طبیعت حرکت کرد .
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یکی از سه شهید گمنام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، اصفهانی است
    پس از احراز هویت شهدای گمنام در پایتخت، پیکر مطهر و نورانی شهید عباسعلی مختاری 
از طریق DNA پس از 32 سال شناسایی شد.شهید عباسعلی مختاری فرزند علی جان، 
متولد سال 1339 و اعزامی از استان اصفهان یکی از سه شهید سازمان مرکزی دانشگاه پیام 

نور کشور است که در سال ۶1 به درجه رفیع شهادت رسید. 
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 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: غیبت در 
مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی از 10 روزبه 
یک سال ارتقا پیدا کرد و برای نخس��تین بار المپیاد 
بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار می شود. سید تقی 
نوربخش درباره برنامه های سازمان تأمین اجتماعی به 
مناسبت روز خانواده و بازنشستگان و مستمری بگیران 
اظهار داش��ت: روز 28 مهر به عن��وان تحکیم خانواده 
بازنشستگان و مستمری بگیران نام گذاری شده است.

وی ادامه داد: س��ازمان تأمین اجتماعی 2 میلیون و 
200 هزار نفر را تحت پوش��ش دارد ک��ه این افراد به 
همراه خانواده های خود به 4 میلیون و 700 هزار نفر 
مستمری بگیر می رسد که از مزایای تأمین اجتماعی 
برخوردار می شود.نوربخش با اشاره به اینکه تعهدات 
س��ازمان تأمین اجتماعی تمام زندگی ای��ن افراد را 
تحت پوش��ش قرار می دهد، گفت:این س��ازمان برای 
بهبود معیش��ت این افراد برنامه ریزی هایی داش��ته 
است که به زودی اجرایی می شود.وی گفت: در بخش 
درمان مستمری بگیران با توجه به افزایش سن آن ها 
هزینه های درمان برای این افراد سه برابر بیمه شدگان 
اصلی است که س��ازمان تأمین اجتماعی آن را تأمین 
می کند.مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: 
حق مس��کن، خواروب��ار، س��فرهای زیارتی و س��ایر 
مزیت های رفاهی از برنامه هایی است که سازمان برای 
مستمری بگیران اجرایی کرده است.نوربخش بابیان 
اینکه تمامی افراد زندگی مستمری بگیران تحت تأثیر 

سیاست گذاری سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: 
در دولت تدبیر و امید رفاه اجتماعی در رأس برنامه ها 
قرارگرفته است و تمامی تعهدات و برنامه های دولت 
در مدتی که از عمر آن می گذرد آثار مثبت خود را نشان 

داده است.
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی افزود: سازمان 
تأمی��ن اجتماعی پیش��رفت های خوب��ی در کاهش 
هزینه ه��ای درم��ان از جیب مردم داش��ته اس��ت و 

نظام های پرداختی ابالغ شده است.
به گفته نوربخش ارتقاء وضعیت فعلی بیمه ش��دگان 
بازنشس��ته امنیت اجتماعی را پدید می آورد ولی این 
سازمان در طی 8 سال اخیر با چالش های جدی مواجه 
شده بود.وی گفت : امسال علیرغم سال های گذشته 
25 درصد حقوق بازنشس��تگان افزای��ش پیدا کرد و 
برای نخس��تین بار س��ازمان در اجرای بیمه تکمیلی 
مستمری بگیران مشارکت داشت و میزان خواروبار را 

تا 50 درصد افزایش داد.
وی درباره حذف فرانشیز در مراکز طرف قرارداد تأمین 
اجتماعی برای مستمری بگیران و بازنشستگان اظهار 
داشت: با اجرای سیس��تم اجرا هزینه های فرانشیز به 
3 درصد کاه��ش یافت که امید اس��ت در آذر به صفر 

درصد برسد.
وی گفت: طرح هایی برای روز بازنشستگان در سازمان 
تأمین اجتماعی برنامه ریزی ش��ده است که به زودی 

اجرایی می شود.

وی گف��ت: در راس��تای نظ��ام ارج��اع در 5 اس��تان 
بازنشستگان و مستمری بگیران که دارای بیماری های 
مختلفی هستند پرونده های درمانی برای آن ها تشکیل 
می شود. بعضی از بازنشستگان با رسیدن به سن پیری 
از وضعیت بیماری خود اطالعی ندارند که در این طرح 
مورد چاپ قرار می گیرند و تا دو ماه آینده این طرح در 

سراسر کشور اجرایی می شود.
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی درباره سفرهای 
زیارت��ی و س��یاحتی اظه��ار داش��ت: 25 ه��زار نفر از 
بازنشستگان این سازمان از ابتدای آبان با هزینه سازمان 
تأمین اجتماعی به مش��هد مقدس اعزام می شوند.وی 
گفت: برای نخس��تین ب��ار همایش ورزش��ی و المپیاد 

مستمری بگیران در رشته های مختلف برگزار می شود.
نوربخش درباره تس��هیالت کوتاه مدت اف��زود: حدود 
70 میلی��ارد تومان تس��هیالت کوتاه مدت ب��رای وام 
ازدواج فرزندان ، تحصی��ل فرزندان به میزان 2 میلیون 
و 500 هزار تومان برای بازنشس��تگان سراس��ر کشور 

اختصاص یافته است.
وی درباره مش��اغل س��خت و زیان آور افزود: بر اساس 
مصوب��ه ابالغ ش��ده توالی مش��اغل س��خت و زیان آور 
اصالح شده است و غیبت در این مشاغل از 10 روزبه یک 
سال ارتقا پیداکرده است.وی ادامه داد: ما به عنوان یک 
سازمان بیمه گر انتظار داریم کارگاه هایی که کار سخت 
و زیان آور انج��ام می دهند به حداقل برس��انیم چراکه 
می توان با اس��تفاده از تجهی��زات و فّناوری های روز از 
تقابل انسان با آالینده ها در محیط کاری جلوگیری کرد.

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی درباره مس��کن 
بازنشستگان اظهار داش��ت: در 5 ماه باقیمانده از سال 
50 میلی��ارد توم��ان در قالب مس��کن اجتماعی برای 
بازنشستگان تسهیالتی را فراهم کردیم که آئین نامه آن 
هنوز اجرایی نشده است و در صورت اجرا اعالم می شود.

وی درباره نام گ��ذاری مراکز درمانی و ش��عبات به نام 
ش��هدایی که در س��ازمان تأمین اجتماعی مش��غول 
بودن��د گفت: 57 نفر از پرس��نل س��ازمان از ش��هدای 
انقالب اس��المی بودند که به مناس��بت عید غدیر 20 
 مرکز بیم��ه ای و درمانی به ن��ام این اف��راد نام گذاری

 می شود.
وی تأکید کرد: به زودی 5 هزار نفر از مستمری بگیران 
و بازنشس��تگان س��ازمان نیز با هماهنگی کانون های 
بازنشستگی به عتبات عالیات می روند و سازمان وام هایی 

را در اختیارشان می گذارد.

خبرهای خوش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای مستمری بگیران

 افزایش غیبت در مشاغل سخت و زیان آور به یک سال  رسید

یادداشت

پیش بینی 24 طرح عمراني براي 
مجموعه تخت فوالد در سال 94

     مدیر مجموعه فرهنگي مذهبي تخ��ت فوالد عنوان کرد: 24 
طرح عمراني براي سال آینده در این مجموعه برنامه ریزی شده 

است.
حجت االسالم منوچهر مهروي پور اظهار داشت: طي سال های 
گذشته فعالیت های عمراني بسیار خوبي در مجموعه تخت فوالد 
انجام شده است به طوری که  24 طرح عمراني براي سال آینده در 
این مجموعه برنامه ریزی شده که قطعاً شهروندان سال آینده این 

پروژه ها را مشاهده خواهند نمود.
وي اذعان داش��ت: قبل از س��ال 1380 مجموع��ه تخت فوالد 
فضایي به عنوان تفرجگاه براي شهروندان نبود اما در حال حاضر 
شب های تخت فوالد عالوه بر فضائل معنوي که دارد، تفرجگاهي 

براي خانواده ها نیز هست.
مدیر مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد با اشاره به فعالیت های 
فرهنگي این مجموعه بیان داش��ت: تحقیقات دانش نامه عظیم 
تخت فوالد از سال 83 توسط واحد پژوهش تخت فوالد آغاز شد 
و تاکنون سه جلد از آن رونمایي ش��ده است به طوری که در ماه 
مبارك رمضان امس��ال یکي از نویسندگان دانش نامه مکتوبات 
خود را ب��ه رهبر معظم انق��الب تقدیم کردند ک��ه رهبر معظم 
انقالب ضمن تشکر از این مجموعه و مدیریت کالن در چاپ این 
دانش نامه عنوان کردند، من سال های سال منتظر چاپ چنین 

کتابي بودم.

 معاون صنایع دستی استان
 به دیار باقی شتافت

احمد ادیب معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری اس��تان اصفهان دیروز دار فانی را 

وداع گفت.
 احمد ادیب خادم فرهنگ و میراث فرهنگی استان اصفهان طی 
بیش از 20 سال خدمت صادقانه خود در میراث فرهنگی اصفهان 
خدمات بسیار ارزنده ای در راستای حفاظت از میراث گران قدر 
فرهنگی، ترویج و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی و حمایت 

از هنرمندان و خادمان فرهنگ اصفهان انجام داد.
وی در تمامی دوران خدمت خود در سمت معاون صنایع دستی 
اصفهان نی��ز لحظ��ه ای از تالش دلس��وزانه در جه��ت ترویج 
فعالیت های هنری، نمایشگاهی و رونق بخشیدن به صنایع دستی 
استان اصفهان دریغ نکرده و تا جایی که توان و امکانات داشت از 

هنر و هنرمند حمایت می کرد.

زمین 700 میلیون توماني در 
اصفهان وقف ساخت مسجد شد

     همزمان با دهه والیت، قطعه زمیني ب��ه ارزش 700 میلیون 
تومان با نیت احداث مسجد در اصفهان، وقف شد.

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا اسماعیلی پور ابراز داشت: 
وقف، یک صدقه جاریه است که آثار آن تا فرارسیدن روز قیامت 

در کارنامه عمل واقف ثبت می شود. 
وي اف��زود: همزمان با دهه والی��ت و عید غدی��ر، ُوراث مرحوم 
محمدحس��ن مارانی، قطعه زمیني در خیابان جابر انصاري را با 
نیت احداث مسجد، وقف کردند.رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
ناحیه یک شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه این موقوفه دارای 
مساحتی بالغ بر 450 مترمربع اس��ت، افزود: ارزش این موقوفه، 
700 میلیون تومان برآورد ش��ده است.وي بیان داشت: موقوفه 
مذکور با نیت احداث مسجد و حسینیه الغدیر و متعلقات مربوطه 

وقف شده است. 
اسماعیلی پور گفت: امید است با جذب بانیان َخیر، هرچه سریع تر 

مسجد و حسینیه الغدیر در این محل، احداث شود.

 غربالگری سرطان های شایع زنان
 در اصفهان 

رئیس س��ازمان داوطلبان جمعیت هالل احم��ر از اجرای طرح 
»سفرنامه سالمت و امید« با رویکرد پیشگیری در حوزه سالمت 
خبر داد و گفت: این طرح از استان گلستان کلید می خورد و در 

استان خوزستان به پایان می رسد.
فرح ناز رافع به تشریح طرح »سفرنامه سالمت و امید« پرداخت 
و گفت: این طرح با رویکرد پیش��گیری در حوزه س��المت، ارائه 
خدمات درمانی، مشاوره تغذیه، پیشگیری از سرطان های شایع 
زنان، ویزیت رایگان، اهدای خ��ون، آموزش خودمراقبتی، اعزام 
کاروان های سالمت، ارائه خدمات سالمت به سالمندان، راه اندازی 
خانه داوطلب تخصصی س��المت و... در 12 اس��تان کشور اجرا 
می شود.وی با اعالم اینکه استارت این طرح از 27 مهرماه جاری 
در استان گلستان آغاز می ش��ود، افزود: بیش از 4 هزار پزشک و 
پیراپزشک برای همکاری در این طرح اعالم آمادگی کرده اند اما 
برآورد ما 720 پزشک و پیراپزشک برای اجرای طرح است.رافع 
با اش��اره به اینکه اجرای طرح در نیمه دوم امسال اجرا می شود، 
ادامه داد: استان های گلستان، اصفهان، ایالم، کرمانشاه، کرمان، 
لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمان، استان 
مرکزی، کهکیلویه و بوبراحمد و خوزستان، 12 استانی هستند 

که این طرح در این استان ها اجرا می شود.

تشکیل انجمن خیریه ایمنی راه ها 
به منظور کاهش تلفات جاده ای

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های اس��تان اصفه��ان از راه اندازی 
انجمن خیرین ایمنی راه ها برای کاهش آمار تصادفات و تلفات 
جاده ای اس��تان اصفهان خبر داد. داریوش امانی در جلس��ه ای 
که با حضور حجت االس��الم س��الک، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس ش��ورای اس��المی در محل این اداره تشکیل شده بود، 
اظهار کرد: خوش��بختانه پس از تالش های بس��یار توانس��تیم 
مقدمات س��اخت و راه اندازی قرارگاه پلیس راه استان اصفهان 
را فراهم کنیم و هم زمان با عید بزرگ غدیر کلنگ احداث آن را 
در زمینی به مس��احت 3هزار متر بر زمین بزنیم.وی در رابطه با 
ساخت ساختمان اداری این اداره کل و تغییر کاربری ساختمان 
کنونی اداره افزود: با اختصاص بودجه برای خرید زمین و ساخت 
در آینده ای نزدیک مقدمات س��اخت و راه ان��دازی آن را فراهم 

خواهیم کرد.

اخبار کوتاه

SMS

نماین��ده ولی فقی��ه و امام جمع��ه اصفه��ان افزای��ش 
زمین خواری، و داللی در بازار ارز را از عواقب رشد بی رویه 
بانک های خصوصی دانس��ت و گفت: برای جلوگیری از 
مشکالت باید با نظارت بانک مرکزی، میزان سود اعطایی 
به س��رمایه ها در همه بانک ها یکسان شود. آیت اهلل سید 
یوس��ف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در اس��تان و 
امام جمعه اصفهان در دیدار اعض��ای مجمع نمایندگان 
اس��تان اصفهان مهم ترین مشکل اس��تان را مشکل آب 

عنوان کرد و گفت: برای مرتفع ش��دن مشکالت استان 
همدلی و همبستگی میان نمایندگان استان در مجلس 

شورای اسالمی ضروری است.
وی به برگزاری جلسات منظم ماهیانه نمایندگان استان 
اش��اره کرد و گفت: نمایندگان استان در مجلس شورای 
اس��المی نباید به منطقه خود محدود ش��وند بلکه باید 
دغدغه مردم استان را داشته باشند.عضو مجلس خبرگان 
رهبری افزود: حضور نمایندگان استان در مجلس زمانی 
مؤثر و مثمر ثمر خواهد بود که با اتحاد برای حل مشکالت 

مردم استان تالش کنند.
وی نماین��دگان اس��تان را ب��ه پیگیری موض��وع بیمه 
ساختمانی توصیه کرد و گفت: علی رغم تأکیدات فراوانی 
که در دیدار با بسیاری از مسئوالن و وزرا مبنی بر اشکال 
شرعی دریافت بیمه ساختمانی داشته ام، این قانون دوباره 
اجرا می شود.آیت اهلل طباطبایی نژاد اظهار داشت: زمانی 
می توانیم از مردم پولی را دریافت کنیم که در مقابل آن 

خدمتی به خود ش��خص ارائه دهیم، لذا دریافت هزینه 
بیمه س��اختمانی با توجیه بیمه ک��ردن کارگران دیگر 

اشکال شرعی دارد.
وی بابیان این که بیمه کردن کارگران ساختمانی همانند 
بیمه رانندگان کاری خوب و بلکه ضروری است، تصریح 
کرد: بیمه کارگران ساختمانی، باید از طریق بیت المال و 

بودجه دولت حل شود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه حمایت از 
تولیدکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: واگذاری رایگان 
زمین های بایر، واگذاری امتیاز آب و برق با حداقل هزینه، 
عدم دریافت مالیات تا 5 س��ال اول تولی��د و اختصاص 
وام های کم بهره ازجمله کارهایی است که دولت می تواند 

برای رونق تولیدات داخلی انجام دهد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان خاطرنش��ان کرد: افزایش 
بانک های خصوصی یکی دیگر از اشتباهاتی است که در 
چند س��ال اخیر نیز تحت عنوان تحقق اصل 144قانون 

اساس��ی، رونق پیداکرده و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور 
می زند.وی افزود: باید سرمایه مردم در اختیار دولت باشد 
تا در صورت نیاز بتواند برای حمایت از مس��کن، تولید و 
غیره در قالب تس��هیالت در اختیار مردم ق��رار دهد، اما 
متأسفانه باوجود واگذاری سود بیش��تر به سرمایه ها در 
بانک های خصوصی، س��رمایه کش��ور در اختیار بخش 
خصوصی قرار می گیرد و زمان نیاز نیز همکاری نمی کنند.

وی افزایش زمین خواری، و داللی در بازار ارز را از عواقب 
رش��د بی رویه بانک های خصوصی دانست و گفت: برای 
جلوگیری از مشکالت باید با نظارت بانک مرکزی، میزان 
سود اعطایی به س��رمایه ها در همه بانک ها یکسان شود.

آیت اهلل طباطبایی نژاد، رس��یدگی به مشکالت گمرك 
را از دیگر وظایف نمایندگان مجلس دانست و گفت: این 
خیلی بد است که اجناس از کشورهای اروپایی پس از 1 
ماه به گمرك می رسد، اما مراحل ترخیص کاال در گمرك 

کشور چندین ماه به طول می انجامد.

رئیس مرک��ز بهداش��ت اس��تان اصفه��ان گفت: 
 تم��ام فروش��ندگان، تولیدکنن��دگان ،عرض��ه و

 پخ��ش کنندگان م��واد غذایی در ص��ورت عرضه 
و فروش مواد غذایی فاس��د ، غیرمج��از و یا تاریخ 
گذش��ته ضم��ن توقیف آن م��واد غذای��ی پرونده 
متخلفان نیز جه��ت رس��یدگی و پرداخت جرائم 
مربوط به مراجع قضایی معرفی می شود. عباسعلی 
جوادی اظهار داشت: خریداران باید در زمان خرید 
مواد غذایی نهای��ت دقت را در مش��خصات کامل 
بهداشتی بر روی بسته بندی مواد غذایی از جمله 
پروانه ساخت ، تاریخ  تولید و انقضاء ، مهر استاندارد 
و سایر مشخصات بهداشتی داشته باشند و از خرید 

مواد غذایی فاقد این مش��خصات و خرید از دستفروش��ان و دوره گردان مواد 
غذایی به ش��دت پرهیز نموده و در صورت مش��اهده موارد تخلف را به شماره 
تلفن 1490 اطالع دهند.وی افزود: تالش و اهتمام بازرسان بهداشت محیط در 
جهت حفظ و ارتقاء سطح سالمت و امنیت غذایی شهروندان است و در راستای 
انجام وظایف خطیر بهداشت محیط در این خصوص از هیچگونه تالشی دریغ 
نخواهند کرد.رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در راستای 
کنترل و نظارت های دو مرکز بهداش��ت تحت پوشش این س��ازمان از مراکز 
تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی در س��طح منطقه تحت پوش��ش، بازرسان 
بهداش��ت محیط موفق به توقیف و جمع آوری حدود 25 هزار  کیلوگرم انواع 
مواد غذایی تاریخ گذشته، فاس��د، غیرمجاز و غیر قابل مصرف شدند.وی بیان 
داشت: این مقدار مواد غذایی که در طی 5 ماه اردیبهشت لغایت شهریور ماه 
سال جاری توسط بازرسان بهداشت محیط از سطح عرضه و فروش در منطقه 
شهری و روس��تایی تحت پوشش مرکز بهداشت ش��ماره یک اصفهان توقیف 

شد و در انبارهای بهداش��ت محیط نگهداری و 
پس از اخذ مجوزهای قانونی از دادستان محترم 
شهرستان و همکاری شهرداری اصفهان پس از 
 بارگیری به محل دفن زباله شهرستان انتقال و 

معدوم شد.
جوادی اعالم داش��ت: همچنین از توقیف 300 
کیلوگرم گوشت منجمد فاس��د از یک منزل با 
مجوز ورود دادس��تاني خبر داد و بیان داش��ت: 
پس از پلمپ جکوزي ۶ اس��تخر توس��ط مرکز 
بهداش��ت ش��ماره دو اصفهان ک��ه در دو هفته 
اخیر به دلیل آلودگ��ي مدفوعي صورت گرفت، 
واحد بهداش��ت این مرکز در تازه ترین اقدامات 
تنبیهي و بازدارنده خود، ش��ش واحد صنفي دیگر ش��امل 3 رس��توران، یک 
هتل، یک نانوایي و یک سوپر مواد غذائیرا که متصدیان آنها نسبت به تذکرات 
بازرسان بهداشت بي توجهي نش��ان مي دادند نیز تعطیل کرد و بدین ترتیب 
مانع عرضه مواد غذائي تولیدي و خدمات بهداشتي آنان به شهروندان شد.وی 
گفت : رویکرد مدیریتي و اولویت اول سیاس��ت هاي راهب��ردي این مرکز در 
حال حاضر مبتني بر آموزش و فرهنگ س��ازي اس��ت اما در جایي که معدود 
متصدیاني بخواهند سالمت مردم را بازیچه سودجویي هاي خود قرار دهند و 
آموزش و فرهنگ سازي بر آنان تاثیر پذیر نباشد، مرکز بهداشت از میثاق اصلي 
خود که همانا حفظ س��المتي شهروندان اس��ت عدول نکرده و خاطیان را به 
دست قانون و عدالت مي سپارد.جوادی ادامه داد: حدود 300 کیلوگرم گوشت 
منجمد فاسد که توسط یکي از متصدیان رستورانها در منزل نگهداري مي شد 
 با پیگیري هاي ستاد بهداشت محیط براي اخذ مجوز ورود دادستاني کشف و 

توقیف شد.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت نسبت به مصرف باالی روغن جامد در کشور 
هش��دار داد و گفت: روغن مایع ازنظر سالمتی و بهداشتی برای بدن بهتر از 
روغن نباتی جامد است. در رابطه با مصرف روغن جامد در کشور هشدار داد 
و گفت: زمانی که روغن گیاهی مایع را بخواهند به صورت جامد تولید کنند 
در صنعت آن را هیدروژنه می کنند درروند این تغییر، دو اتفاق می افتد اسید 
ترانس و اسید اشباع روغن افزایش می یابد که بس��یار مضر است.وی ادامه 
داد:  این در حالی اس��ت که روغن مایع ازنظر سالمت و بهداشتی برای بدن 

بهتر از روغن نباتی جامد است.
س��یاری گفت: میزان مصرف روغن جامد درروند 10 ساله نسبت به روغن 
مایع در کشور کمتر شده است اما در برخی از استان ها هنوز میزان مصرف 
آن باالست به عنوان مثال اس��تان ایالم یکی از استان هایی است که مصرف 
روغن جامد در آن باالست.معاون بهداشتی وزیر بهداشت افزود: علت باالی 
مصرف روغن جامد به دلیل فرهنگی اس��ت به طوری که مردم نمی پذیرند 
روغن مایع مصرف کنند. این در حالی اس��ت که قباًل هم��ه به دنبال روغن 
جامد بودند اما اکنون با فرهنگ س��ازی میزان مصرف نس��بت به گذش��ته 

کاهش یافته است.
وی ادام��ه داد: البته نگهداری روغ��ن جامد نیز راحت تر اس��ت بااین وجود 
کاهش مصرف این روغن باید به فرهنگ تبدیل شود تا شاهد کاهش مصرف 

آن باشیم.
سیاری گفت: کاری که رسانه ها باید انجام دهند این است که به مردم توصیه 
کنند تا روغن مایع را بیش از روغن جامد اس��تفاده کنن��د چراکه مضرات 

کمتری نسبت به روغن جامد نباتی دارد.

پیگرد قانونی برای متخلفان مواد غذایی

اقدامات تنبیهی برای کسانی که سالمت مردم  را به باز ی می گیرند
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آیت اهلل طباطبائی نژاد مطرح کرد؛

 رشد بی رویه بانک های خصوصی  علت زمین خواری و داللی در بازار ارز 

معاون بهداشتی وزیر بهداشت هشدار داد

 مصرف روغن جامد
خطر ناک است



اخبار کوتاهيادداشت

10 میلیون وام مشاغل خانگی  برای 
متقاضیان اصفهانی 

فرماندار اصفهان گفت: ۱۵ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال تسهیالت 
مش��اغل خانگی به ای��ن شهرس��تان اختصاص یافت��ه که به 
متقاضیان واجد شرایط تا سقف یک صد میلیون ریال پرداخت 
می ش��ود.فضل اهلل کفیل در دومین جلس��ه کارگروه اشتغال 
شهرستان اصفهان، اظهار داشت: این اعتبار توسط بانک ها به 
متقاضیان معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی مسئول 
پرداخت می شود. وی افزود: مشاغل خانگی با توجه به شرایط 

خشکسالی در شهرستان اصفهان باید توسعه یابد. 
فرماندار اصفه��ان بابیان اینک��ه موفقیت اج��رای این طرح 
درگرو تعامل و هم��کاری همه دس��تگاه های اجرایی به ویژه 
بانک هاس��ت، تصریح کرد: بانک ها جدیت بیشتری در جذب 
و توزیع این تس��هیالت داش��ته باش��ند. وی با تشریح برخی 
مشکالت پیشروی این طرح، بیان داشت: تمام دستگاه های 
اجرایی اس��تان و بانک ه��ای عامل در یک فرص��ت ۱۰ روزه 
ضمن احصاء مشکالت این طرح نسبت به جمع بندی و ارائه 

راهکارهای اجرایی اقدام کنند.

يک عضو اتاق بازرگانی:بندر خشک 
ناجی اصفهان خواهد بود

     یک عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تأسیس بندر خشک 
می تواند جایگاهی اس��تراتژیک برای توزی��ع کاالی گمرکی 
فراهم کند و از این زاویه تأس��یس بندر خش��ک ناجی نصف 

جهان خواهد بود.
رضا برادران اصفهانی با اشاره به اینکه بندر خشک محلی برای 
تبادالت کاالیی در یک محل مناسب تر از بندرگاه های متداول 
است، اظهار داشت: نمونه این بندرها در کشورهای دیگر دنیا 
یا اس��تان های دیگر ایران تأسیس شده و به خوبی جواب داده 
اس��ت. وی افزود: در تائید تأس��یس و ایجاد بندر خشک در 
اصفهان همین کافی اس��ت که بدانیم ضم��ن بهره گیری از 
ظرفیت های خطوط باری زمینی و هوایی، می توان گسترش 

تعامالت حمل ونقلی را در کشور منطقه رقم زد. 
این عضو ات��اق بازرگانی اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه تدوین 
سیستم یکپارچه حمل ونقل در استان به عنوان بستر تأسیس 
بندر خشک ضروری به نظرمی رسد، ادامه داد: برای رسیدن به 
این مهم با برنامه ای مدون می توان پیوند و همپوشانی دقیقی 
بین دس��تگاه ها ایجاد کرد. وی با اش��اره به پیوستن ایران به 
کنوانسیون بندرها خشک، افزود: با پیوستن کشور ایران نیز 
به کنوانسیون بندرها خش��ک امکان استفاده از تجارب دیگر 

کشورها در این زمینه فراهم شده است. 
برادران  تأکید کرد: هرچه مدیران ارش��د و تأثیرگذار استان 
برای تأسیس بندر خشک در اصفهان بیشتر تالش کنند قطعاً 

آیندگان استان اصفهان بیشتر منتفع خواهند شد.

 هشدار بیمه مرکزی درباره تبلیغات 

غیرواقعی برخی کارگزاران بیمه
    بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به برخی از کارگزاران 
رسمی بیمه که به تبلیغات غیرقانونی و درج عناوین و عالئم 
غیرمجاز در تابلو، س��ربرگ و مهر کارگ��زاری اقدام کرده اند، 

تذکر و هشدار داد.
به نق��ل از روابط عمومی بیم��ه مرکزی، طبق بررس��ی های 
به عمل آمده برخی از کارگزاران رسمی بیمه اقدام به تبلیغات 
غیرقانون��ی و درج عناوین و عالئم غیرمج��از مانند»کارگزار 
رس��می بیمه مرک��زی« ،» اس��تفاده از عن��وان و آرم بیمه 
مرکزی«،»صدور کلی��ه بیمه نامه ها«،»بررس��ی و پرداخت 
خسارت«،» تنها کارگزاری رس��می بیمه مرکزی در استان 
/ شهرس��تان«،»نمایندگی کلیه ش��رکت های بیمه« و نظایر 

این ها، در تابلو، سربرگ و ُمهر کارگزاری کرده اند. 
بر اس��اس این گزارش، این گونه موارد مغایر با مفاد آیین نامه 
داللی رسمی بیمه )ش��ماره ۶( و آیین نامه حمایت از حقوق 
بیمه گذاران، بیمه ش��دگان و صاحبان حقوق آن ها ) ش��ماره 
۷۱ ( محسوب می شود و الزم اس��ت کارگزارانی که اقدام به 
چنین تبلیغاتی کرده اند در اسرع وقت نسبت به اصالح عناوین 
غیرمجاز مندرج در تابلو، سربرگ، ُمهر و سایر اقالم تبلیغاتی 
اقدام کرده و تبلیغات بیمه ای خود را مطابق با مفاد قوانین و 

مقررات جاری ساماندهی کنند. 
بدیهی است در غیر این صورت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مطابق وظایف و اختیارات قانونی خود، در خصوص ادامه 

فعالیت کارگزاران بیمه موردنظر تصمیم گیری می کند.

  دست دالالن دربازار ظروف

 يک بار مصرف
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پالس��تیک و 
نایلون گفت: دالالن از بازار پالستیک حذف شده اند و ظروف 
یک بار برای ایام پر تقاضای محرم با تخفیف و باکیفیت مناسب 

عرضه می شوند.
سید رحیم مقیمی اصل، اظهار کرد: هرساله با نزدیک  شدن به 
ایام محرم، بسیاری از دالالن وارد بازار می شدند و مواد اولیه 
تهیه ظروف پالس��تیکی را خریداری و انب��ار می کردند که با 
اقدامات صورت گرفته، امس��ال حدود ۸۰ درصد از دالالن از 

بازار پالستیک خارج شدند.
وی افزود: هرس��ال در زمان نزدیک ش��دن به ایام سوگواری 
ش��هادت امام حس��ین )ع( با توجه به این ک��ه میزان مصرف 
ظروف یک بارمص��رف افزایش می یاف��ت کارخانه داران برای 
تولید ظروف یکبار مصرف، به مواد اولیه بیشتری نیاز داشتند 
اما با کمبود در بازار مواجه می شدند و باالجبار آن را از دالالن و 
باقیمت باالتری خریداری می کردند که امسال این مشکل حل 
شد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک و 
نایلون بابیان این که حدود ۱۸۰۰ واحد مجوز دار در این صنف 
فعالیت می کنند، اظهار کرد: یکی از مشکالت، بحث مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت. چون این نوع مالیات فقط باید یک بار 
دریافت شود و این در حالی است که چندین بار این نوع مالیات 
اخذ می شود و باعث گران  ش��دن کاال و محصول می شود لذا 

خواستار ساماندهی این موضوع هستیم.

4
دیدار وزیران اقتصاد ایران و پاکستان

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجالس پاییزه بانک جهانی با همتای پاکستانی خود 
دیدار کرد.در این دیدار دو طرف توافق کردند که نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی میان ایران و 
پاکستان، با تمرکز ویژه روی موضوع خط لوله گاز و صادرات برق ایران به پاکستان، به زودی برگزار شود.
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معاون امور مهندس��ی وزیر نفت بابیان اینک��ه نباید درون 
اتاق های بس��ته در وزارت نفت تصمیم گی��ری کرد، گفت: 

درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی باز می شود.
 سید عماد حس��ینی در س��ومین کنگره ملی توسعه نظام 
پیمان��کاری در صنعت نفت، اظهار داش��ت: در س��ال های 
گذشته صحبت های زیادی شده اما کمتر اقدام عملی صورت 
گرفته، بنابراین رویکرد جدید وزارت نفت کمتر حرف زدن 

و بیشتر گوش دادن است. 
وی ادامه داد: در دولت گذش��ته ۸۰۰ میلیارد دالر درآمد 
نفتی کسب شد اما سؤال این است که از این درآمد هنگفت 

چه استفاده ای برای توسعه صنعت نفت صورت گرفت.
معاون امور مهندسی وزیر نفت با اشاره به تشکیل اتاق فکر 
در معاونت مهندس��ی وزارت نفت، اظهار داشت: جلساتی 
در این اتاق فکر تش��کیل و تصمیمات و بخشنامه هایی نیز 
صادرشده اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: باید به کارآفرینان 
بها داد تا آن ها نقش آفرینی بیشتری در توسعه صنعت نفت 

داشته باشند. 
حس��ینی در ادامه با انتقاد از روند خصوصی س��ازی، اظهار 
داشت: آنچه تحت عنوان اجرای خصوصی سازی انجام شد 
درواقع ویران سازی بوده زیرا با واگذاری شرکت ها، مشکالت 

بزرگی در این بخش ایجادشده است.

وی با تشریح اقدامات انجام شده در معاونت امور مهندسی 
در یک سال گذش��ته، اظهار داش��ت: ابالغ شیوه نامه نوین 
حل اختالفات، صدور بخش��نامه های تعدیل و ساماندهی 
پیمانکاران ممنوع المعامله ازجمله موضوعاتی اس��ت که 
تاکنون انجام ش��ده اس��ت.وی بابیان آنکه قانون برگزاری 
مناقصات دارای ایرادات فراوانی است، تصریح کرد: خواستار 

اصالح قانون برگزاری مناقصات هستیم.
وی ادامه داد: عالوه بر تهیه س��امانه خرید الکترونیکی کاال 
قصد داریم سامانه الکترونیکی پیمانکاران را نیز ایجاد کنیم.

حسینی همچنین خواستار تشکیل نظام صنفی صنعت نفت 
برای پیگیری حل چالش های این صنعت شد. 

قائم مقام و سردبیر کل خبرگزاری رسمی چین )شینهوا( 
گفت: ش��هر اصفهان یکی از قطب های مه��م برای احیا و 

توسعه جاده ابریشم است.
 هه پینگ شامگاه دوشنبه هنگام حضور در شهر تاریخی 
اصفهان اف��زود: چین درصدد احیای جاده ابریش��م برای 
توسعه ارتباطات اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای 
دیگر است که اصفهان یکی از قطب های مهم برای ارتباط 

گرفتن و توسعه این شاهراه به شمار می آید.
وی اظهار امی��دواری کرد که اصفهان یک��ی از قطب ها و 

راه های اصلی جاده جدید ابریشم مانند گذشته باشد.

وی بابیان اینکه اصفهان دارای پیشینه، تمدن و فرهنگ 
غنی اس��ت اظهار کرد: اصفهان همچنین ازنظر اقتصادی 
و صنعتی پیش��رفت خوبی ک��رده اس��ت و ظرفیت های 

قابل توجهی در آن برای همکاری با چین وجود دارد.
وی با اشاره به بازدید خود از آثار تاریخی این شهر ازجمله 
مسجد امام و کلیسای وانک گفت: ما به چشم خود دیدیم 
که ادیان مختلف به زیبایی در این شهر در کنار هم زندگی 

و آزادانه ، عقاید و مذهب خود را حفظ می کنند.
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین افزود: پیروان 
ادی��ان در این ش��هر محدودیت��ی ندارند و ای��ن موضوع 

قابل تحسین است.
پینگ با اظهار خرس��ندی از افزایش تعداد گردش��گران 
خارج��ی در ش��هر اصفه��ان تصریح ک��رد: ب��ا توجه به 
ظرفیت های فرهنگی، گردش��گری، اقتصادی و صنعتی 
اصفهان، این ش��هر برای کش��ور چین جهت تبادالت در 

آینده بسیار مهم است.
جاده ابریشم، شبکه راه های به هم پیوسته باهدف بازرگانی 
در آسیا بود که ش��رق، غرب و جنوب آس��یا را به هم و به 
شمال آفریقا و ش��رق اروپا پیوند می داد.این مسیر تا قرن 
پانزدهم میالدی به مدت یک هزار و ۷۰۰ سال، بزرگ ترین 

شبکه بازرگانی دنیا بود.

عضو کمیته مرکزی يک حزب چینی :

اصفهان يکی از قطب های مهم در احیای جاده ابريشم است
معاون مهندسی وزير نفت:

درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی گشوده می شود

  رئیس اداره تائید صالحیت اداره کل اس��تاندارد استان 
اصفهان با اشاره به اینکه شانه خالی کردن برخی ارگان ها 
از نظارت برساخت، ساختمان های غیراستاندارد به وجود 
می آورد، گفت: هم اکنون ۳۰ قلم از مصالح س��اختمانی 

مشمول استاندارد اجباری است.
مجتبی مس��تأجران در پاس��خ به این پرس��ش که چرا 
باوج��ود تع��دد آزمایش��گاه های هم��کار در اصفه��ان 
بازهم برخ��ی مراجع ذی ربط اع��الم می کنند که برخی 
مصالح س��اختمانی استاندارد نیس��ت، بیان داشت: ۳۰ 
قلم از مصالح س��اختمانی، مشمول اس��تاندارد اجباری 
اس��ت. باید توجه داش��ت که بیش از واحده��ای دارای 
مج��وز، واحده��ای متع��دد کارگاه��ی و زیرزمین��ی 
وجود دارد که ب��ا ورود محص��والت غیراس��تاندارد در 
 ب��ازار مصال��ح س��اختمانی مش��کالتی را ب��ه وج��ود 

می آورند. 
وی با اشاره به اینکه درزمینه مصالح ساختمانی و کیفیت 
در بکار بردن مصالح ساختمانی نهادهای دیگری به غیراز 
اداره اس��تاندارد در این زمینه مس��ئولیت دارند، اظهار 
داشت: به عنوان مثال مهندس ناظر ساختمان که به عنوان 
نماینده ای از سوی دولت برای نظارت بر مراحل ساخت 
معرفی می شود باید در تمام طول دوره بر حسن اجرای 

کار نظارت داشته باشد، درحالی که بیشتر مهندسان ناظر 
اصاًل بر سر ساختمان حضور ندارند و فقط صرف دریافت 

پول اقدام به اعطای تأییدیه پایان کار می کنند.
رئیس اداره تائید صالحیت اداره کل اس��تاندارد استان 
اصفهان با اش��اره به اینکه باید دقت داش��ت برای اینکه 
ساختمانی ساخته شود باید مقوله های متعددی در کنار 
هم حضورداش��ته باشند، بیان داش��ت: اگر نهادی فقط 

بخواهد اداره اس��تاندارد را در این موضوع دخیل قلمداد 
کند اشتباه است. 

وی تأکید ک��رد: وقت��ی مهن��دس ناظر بر س��اختمان 
نظ��ارت داش��ته باش��د از وج��ود اس��تاندارد در 
مصالحی چون آج��ر و س��یمان گرفته و کلی��ه مصالح 
 س��اختمانی مطل��ع ب��وده و س��پس دس��تور س��اخت 

می دهد. 

مس��تأجران تصریح کرد: تا زمانی که نظ��ارت به معنای 
واقعی در س��اختمان حاکم نباشد چطور می توان انتظار 

داشت که مشکلی پیش نیاید. 
وی با اش��اره به اینکه برای تضمین نتای��ج کیفیت ۳۷ 
بند وج��ود دارد که اگر به تائید اداره اس��تاندارد برس��د 
آزمایش��گاه همکار ای��ن اداره شناخته ش��ده و می تواند 
گواه��ی دریافت کن��د، ادام��ه داد: پرداخ��ت هزینه به 
 آزمایشگاه ها مطابق تعرفه و هزینه های سازمان استاندارد

 است. 
رئیس اداره تائید صالحیت اداره کل اس��تاندارد استان 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه اینکه بیش��ترین مراجع��ات به 
آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد از سوی واحدهای 
تولیدی است و مراجعات بیرونی بسیار کم است، افزود: 
فعالیت آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد از سال ۸۴ 

شروع شده است.
با توج��ه ب��ه حادثه خیز ب��ودن اقلی��م ای��ران و امکان 
وقوع زلزل��ه د کش��ور,ضرورت توجه ج��دی به کیفیت 
س��اختمان ها اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد در تأمین 
ایمن��ی س��ازه ها بس��یار حیات��ی و پراهمی��ت اس��ت 
 که مس��ئوالن اس��تانی باید توجهی مس��ئوالنه داشته

 باشند.

شانه خالی کردن برخی نهادها برای استاندارد مصالح ساختمانی 

محصوالت غیر استاندارد، بازار مصالح ساختمانی را بیمار کرده است 

مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسی های میدانی در 
سبد هزینه های خانوار در اس��تان های مختلف در ۳ ماهه 
اول امسال نش��ان دهنده افزایش هزینه یک خانوار ۴ نفره 
کارگری در ماه اس��ت. آخرین رقم اعالم شده درباره سبد 
هزینه های کارگ��ران یک میلیون و ۷۰۰ ه��زار تومان بود 
که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 2۰۰ هزارتومان 
افزای��ش یافت.یکی از مهم ترین مباحث��ی که خانوارهای 
کارگری کشور با آن روبرو هستند، تأمین معیشت و درآمد 
است؛ هرچند این مسئله تنها مربوط به کارگران نیست و 
تمامی گروه ها در جامعه با آن درگیر هستند، اما به دلیل 
پایین بودن دس��تمزدهای قریب به اتف��اق کارگران، این 

مسئله در زندگی آن ها نمود بیشتری دارد.
ازاین رو، مسئله تأمین معیشت و درآمد با توجهات بیشتری 
از س��وی جامعه کارگری کشور دنبال می ش��ود. در حال 
حاضر، بیشتر از نیمی از کل ش��اغالن کشور را مشموالن 

قانون کار و کارگران تشکیل می دهند که تغییر سطح درآمد 
وزندگی در این گروه ها می تواند تأثیرات مثبت فراوانی را 
در جامعه داشته باشد.باوجود سال ها چانه زنی و پیگیری 
مطالبات کارگران از سوی نمایندگان آن ها در مجامع عالی 
کشور ازجمله شورای عالی کار، اما هنوز هم بین درآمدها 
و هزینه های واقعی خانوار کارگری کشور فاصله معناداری 

وجود دارد.
این موضوع درباره حداقل دس��تمزدها بیشتر قابل توجه 
است، چون به گفته کارشناسان بازار کار، حداقل دستمزد 
حدود ۶۰9 هزارتومانی تعیین ش��ده برای سال جاری در 
بهترین ش��رایط تنه��ا تأمین کننده نی��از ۱۰ روز اول ماه 

خانوارهای کارگری کشور خواهد بود.
وجود این مسئله برای میلیون ها مشمول قانون کار باعث 
شده تا افراد برای چاره جویی این مشکل، به انجام مشاغل 
دوم و سوم رو بیاورند، همچنین افزایش تعداد افراد شاغل 

در یک خانوار نیز راهکار دیگری است که این روزها در بین 
گروه های زیادی از جامعه دنبال می شود.

بر اساس روال هرس��اله که موضوع افزایش دستمزدهای 
سال آینده در نیمه دوم س��ال مطرح و در قالب آن برخی 
کارهای کارشناسی انجام می شود، امسال نیز نمایندگان 
کارگران اقدامات��ی را دراین ب��اره آغاز کرده ان��د. آن ها با 
تش��کیل کارگروه هایی به دنبال تدوین پیش��نهاد هایی 
 درب��اره دس��تمزدها و ارائ��ه آن ب��ه ش��ورای عال��ی کار

 هستند.
هادی ابوی عض��و هیئت مدیره کانون عال��ی انجمن های 
صنفی کارگران ایران با اش��اره به اینکه از طریق تشکیل 
کارگروه های��ی در اس��تان ها، بررس��ی های مرب��وط ب��ه 
دس��تمزدها و وضعیت سبد معیش��ت کارگران آغازشده 
اس��ت گف��ت: باوجوداینکه دول��ت عن��وان می کند نرخ 
تورم کاهش یافت��ه، اما بررس��ی های ما کام��اًل درزمینه 
 س��بد معیش��ت خانوار کارگ��ری و تغیی��رات آن انجام 
می شود.وی اظهار داشت: بررس��ی های ۳ ماهه اول سال 
جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که بر اساس 
قیمت های کف بازار، هزینه یک خان��وار ۴ نفره کارگری 
ماهیانه به 2 میلیون و 2۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.

به گفته اب��وی، در بررس��ی وضعیت معیش��تی کارگران 
ب��ه برخی مس��ائل مانند خط فق��ر نیز پرداخته نش��ده و 
تحقیق��ات ب��ر روی هزینه ه��ای مرب��وط به خ��وراک، 
پوش��اک، مس��کن، حمل ونق��ل، تحصی��الت خان��وار 
 کارگ��ری و موضوعات��ی ازاین دس��ت انجام ش��ده

 است.وی خاطرنشان کرد: در آخرین بررسی صورت گرفته 
که مربوط به س��ال گذش��ته می ش��ود، این رقم به میزان 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش 
۵۰۰ هزارتومانی هزینه های مربوط به معیشت کارگران در 
۳ ماهه نخست سال جاری است.این مقام مسئول کارگری 
کشور با تأکید بر ادامه بررسی های کارگروه ها در استان ها 
درباره وضعیت معیشت کارگران در ماه های آینده، اظهار 
داشت: دومین گزارش نیز که مربوط به فصل تابستان است، 

به زودی ارائه خواهد شد.

تولید انواع خودرو در شهریورماه امسال ۷۳/۵ درصد و در 
شش ماهه نخست امسال ۷۴/۳ درصد افزایش یافته است.

تولید انواع خودروی سواری در شهریورماه امسال با رشد 
۷۳/۱ درصدی از ۵۶ هزار و ۱۷۵ دس��تگاه در شهریورماه 

۱۳92 به 9۷ هزار و 2۵۵ دستگاه افزایش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با رشد ۷۴/۳ درصدی از 9۳۳۱ دستگاه 
به ۱۶ هزار و 2۶۰ دستگاه رسیده است. شهریورماه امسال 
تولید انواع اتوبوس با افت صد درصدی از ۳۶ دس��تگاه در 

شهریورماه ۱۳92 به صفر کاهش یافته است.
تولید انواع کامیونت، کامیون کشنده نیز با افزایش 9۵/۸ 
درصدی از ۷۴۳ دس��تگاه در ش��هریورماه سال ۱۳92 به 

۱۴۵۵ دستگاه افزایش یافته است.
شش ماهه نخست امس��ال نیز تولید انواع سواری با رشد 
۷۴/۱ درصدی از 2۵۴ هزار و ۱9۰ دستگاه در شش ماهه 
نخس��ت س��ال گذش��ته به ۴۴2 ه��زار و ۴۷2 دس��تگاه 

افزایش یافته است.

تولید انواع وانت با رشد ۷۱/۴ درصدی از ۴۱ هزار و ۳۵۰ 
دستگاه به ۷۰ هزار و ۸۸9 دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع اتوبوس در شش ماهه نخست امسال با کاهش 
۸/۱ درصدی از 2۱۰ دستگاه به ۱9۳ دستگاه کاهش یافته 

است.
تولید ان��واع کامیون��ت، کامیون و کش��نده نیز با رش��د 
 ۱2۶/۶درص��دی از ۳۵۳۱ دس��تگاه به ۸۰۰۱ دس��تگاه 

رسیده است.

هزينه خانوار 4 نفره 2 میلیون تومان شد

جديد ترين آمار تولید خودرو در ايران

سبقت خرج از دخل خانوار ایرانی 
احتمال افزايش نرخ خريد 

تضمینی گندم
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: برنامه ای به دولت پیشنهاد داده ایم تا قیمت 
تضمینی گندم بر اس��اس کیفیت تولید افزایش 
یابد و هرچقدر کش��اورزان گن��دم را با پروتئین 
بیشتری تولید کردند، وجه بیشتری به ازای گندم 

ارائه شده به آن ها تحویل داده شود.
عب��د المه��دی بخش��نده مع��اون برنامه ریزی 
اقتص��ادی وزی��ر جه��اد کش��اورزی در جم��ع 
خبرنگاران در خصوص قیم��ت تضمینی گندم 
گفت: در نظر داریم کش��اورزان را به تولید کیفی 
گندم تشویق کنیم.وی افزود: در حال حاضر در 
حال تهیه یک پیش��نهاد به دولت هستیم تا آن 
دسته از کشاورزان که گندم را با پروتئین بیشتری 
تولی��د می کنند، مبلغ اضافه تری نس��بت به نرخ 
۱۱۵۵ تومانی گندم به آن ها تعلق گیرد.وی افزود: 
بر اساس اندازه گیری، میزان پروتئین موجود در 
گندم ۱۱ درصد است و اگر هر کشاورزی گندمی 
با پروتئین بیش��تر ارائه کرد، وجه بیشتری بابت 
آن گندم به وی پرداخت شود.بخش��نده تصریح 
کرد: هدف م��ا هم اکنون هدایت گندم به س��وی 
تولید گندم کیفی است و در دنیا هم همین شیوه 
متداول است.بخش��نده تصریح کرد: برنامه ما در 
قالب اقتص��اد مقاومتی برای تولی��د ۸ محصول 
راهبردی در ش��ورای اقتصاد به تصویب رسیده 
اس��ت.معاون برنامه ریزی اقتصادی تصریح کرد: 
هدف وزارتخانه، کاهش تدریجی سطح زیر کشت 
گندم به میزان 9۰۰ هزار هکتار است و در مقابل، 

افزایش کشت دانه های روغنی است.
وی در م��ورد صادرات محصوالت کش��اورزی به 
روسیه و نتایج مذاکرات وزیر جهاد کشاورزی در 
سفر به این کشور بیان داشت: مذاکرات دوجانبه 
بین وزرای کش��اورزی ایران و روس��یه در کشور 
روسیه انجام شد و بر اس��اس گزارش وزیر از این 
س��فر راضی بودن��د.وی اف��زود: تولیدکنندگان 
بخش خصوصی هم همراه وزیر بودند و امیدواریم 
بتوانیم در خصوص صادرات، توافقنامه ها عملیاتی 
شود.معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد در 
مورد کشت فراسر زمینی در روسیه اظهار داشت: 
مذاکراتی در این خصوص انجام شده است و بخش 
زیادی از کار انجام شده و در آینده نزدیک منتظر 

این اتفاق هستیم.



یادداشت

نمایشنامه »آنا کارنینا« نوشته نیلو کروز و کارگردانی افشین اخالقی شنبه سوم آبانماه با 
نقش خوانی هنرمندانی چون همایون ارشادی، حسن جوهرچی، مریم بوبانی، رامسین 

کبریتی و... به نفع بنیاد خیریه یاران برکت مهر خوانش می شود.
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»آناکارنینادراستوا«خواندهمیشود
هفتیادداشت

بازگشت گیتی خامنه به تلویزیون
 گیتی خامنه  مجری قدیمی برنامه های کودک تلویزیون  از حضور 
در شبکه پویا خبر داد و گفت: به زودی با قصه های »آبی تر از رؤیا« به 
شبکه پویا می آیم؛ خوشحالم که دوباره با بچه ها همراه می شوم.این 
مجری پیشکسوت تلویزیون از آمدنش به تلویزیون و فعالیت در ژانر 
کودک اظهار خوشحالی کرد و گفت: »آبی تر از رؤیا« یک کار تلفیقی 
برای کودکان است که در 26 قس��مت 13 دقیقه ای طراحی شده 
است. مراحل دکوپاژ این برنامه انجام شده و بخش تصویرسازی آن 
نیز در حال انجام است که فکر می کنم تا اول فروردین ماه سال 94 در 
عید نوروز بتوانیم با بچه ها همراه شویم.وی خاطرنشان کرد: خیلی 
خوشحالم که برای شبکه پویا و بچه ها برنامه می سازم و مشتاقم که 
نتیجه کارم را ببینم . امیدوارم بچه ها از من راضی باشند. اصوالً کار 
کردن با بچه ها لذت بخش است و من خیلی خوشحالم که دوباره با 

آن ها همراه می شوم.

»شهر موش ها 2« 9 میلیاردی شد
آمار فروش فیلم سینمایی »شهر موش ها 2« به کارگردانی مرضیه 

برومند از مرز 9 میلیارد تومان گذشت.
طبق اعالم علی سرتیپی، تهیه کننده این فیلم، »شهر موش ها2« 
تاکنون در ته��ران 5 میلیارد و 220میلیون تومان فروش داش��ته 
و این رقم در شهرس��تان ها به س��ه میلیارد و 840 میلیون تومان 
رسیده است.سرتیپی افزود: فروش کلی این فیلم به 9 میلیارد و 60 
میلیون تومان رسیده و امیدوارم با ادامه نمایش فیلم و اضافه شدن 
مخاطبان دانش آموز میزان فروش به 12 میلیارد تومان هم برسد.

وی گفت: »ش��هر موش ها 2« از معدود فیلم هایی است که وزارت 
آموزش وپرورش نمایش آن را برای تمام دانش آموزان تصویب کرده 
و با توجه به تس��هیالتی که ما نیز در نظر گرفته ای��م، انتظار داریم 

فروش خوب این فیلم ادامه داشته باشد.
س��رتیپی هم چنین بابیان اینکه تابه حال تعداد تماشاگران »شهر 
موش ها 2« بیش��تر از دو میلیون نفر بوده اس��ت،  ابراز امیدواری 
 کرد که ای��ن تعداد ب��ه حدود چه��ار میلی��ون نفر برس��د.اکران 
»ش��هر موش ها 2« به کارگردانی مرضیه برومند از حدود یک ماه 
قبل به در سینماها آغازشده و گفته شده بود با بازگشایی مدارس 

برنامه ویژه ای هم برای مخاطبان دانش آموز تدارک دیده می شود.

 »انتخاب شهرداران« موضوع 
برنامه مناظره شد

برنام��ه مناظره با موض��وع »انتخاب ش��هرداران« از ش��بکه یک 
سیما پخش می ش��ود. پنجاه  و یکمین برنامه »مناظره« با حضور 
صاحب نظران و کار شناسان، ساعت 16:30 دقیقه عصر روز جمعه 

25 مهرماه از شبکه یک سیما پخش می شود.
»آیا انتخاب شهرداران باید از طریق رأی مس��تقیم مردم باشد یا 
اعضای شورای شهر و یا روش دیگری« محوری ترین بحث این برنامه 
خواهد بود.تهیه کنندگی برنامه مناظره بر عهده علیرضا اسکندری 
اس��ت. عالقه مندان می توانند از هم اکنون نظر خود را به س��امانه 
 پیام کوتاه 300001 ارس��ال و یا به سایت برنامه مناظره به نشانی

 www. monazerehsima. ir مراجعه کنند.

 بی اخالقی ای که بزرگان هم 
دچارش می شوند

ایوب آقاخانی، نمایشنامه نویس 
و کارگ��ردان تئات��ر، از انتش��ار 
بان��ام  کتاب��ش  بیس��تمین 
»س��ه نمایش��نامه اقتباس��ی« 
 در آس��تانه 40 س��الگی اش

 خبر داد.
ای��ن هنرمند گف��ت: این کتاب 
تازه ترین اثرم اس��ت که توسط 
نشر موغام به چاپ رسیده و مهر 

93 روانه بازار می شود.
به گفت��ه او، این کت��اب ش��امل نمایش��نامه های »فصل خون« 
اقتباسی از داس��تان علی اش��رف درویشیان، »ش��معدانی ها« با 
نیم نگاه��ی به اثری از ایرج پزش��کزاد و »س��ه گانه پاریس��ی« با 
 نگاهی به نمایشنامه جدیدی از نس��ل نمایشنامه نویسان کنونی

 اروپاست.
آقاخانی با اش��اره به نام این کتاب که در آن به صراحت اعالم شده 
اثری اقتباسی است، ادامه داد: تصور کردم در شرایطی که تقریباً 
همه نمایشنامه ها گرایش هایی به آثار پیش از خوددارند، اما این 
گرایش ه��ا در پس پرده حفظ می ش��وند و خیلی ب��ر آن ها مکث 
نمی ش��وند، جای خالی جس��ارت اعالم برای اقتباس و صدالبته 
نیاز مبرم به این ش��یوه از نوش��تن در ذهن جامعه پردازندگان و 
عالقه مندان به تئاتر حس می ش��ود. به همین دلی��ل فکر کردم 
زمان آن رسیده که کسی با تعمد درباره اقتباس مثال عملی ارائه 
دهد. البته این به معنای آن نیس��ت که پیش از من چنین چیزی 
 نبوده، اما هیچ کتابی با صراحت روی جلد به این نکته اشاره نکرده

 است.
این مدرس تئاتر افزود: سه مثال از مجموعه کارهایم که رویکرد 
اقتباسی داشته ، در این کتاب گرد هم آمده اند که دو مورد از این 
آثار پیش تر اجراشده و مورد سوم مطلقاً اثر تازه ارائه شده ای است.

آقاخان��ی با اب��راز تأس��ف از برخ��ی بی اخالقی ها در هن��ر ادامه 
داد: به معن��ای جدی کلم��ه کمی نگ��ران و دلگیرم ک��ه گاه به 
تماشای نمایشنامه هایی می نش��ینیم که متوجه می شویم کپی 
نعل به نعل یک فیلم س��ینمایی اس��ت یا توجه وی��ژه ای به یک 
داس��تان دارد، اما در بروش��ور، نام اثر مبدأ، قابل ردیابی نیس��ت 
و متأس��فم که گاهی میزان بی اعتنایی به این مقوله س��بب شده 
 بزرگان ما هم به صورت م��وردی دچار ای��ن بی اخالقی فرهنگی 

شوند.
ای��وب آقاخان��ی در پای��ان اظه��ار امی��دواری کرد ای��ن کتاب 
م��ورد اس��تقبال و اس��تفاده مخاطب��ان ق��رار بگی��رد و گفت: 
 خوش��حالم که در آستانه 40 س��الگی بیس��تمین کتابم منتشر 

می شود.

س��عید جاللی که این روزها مش��غول نگارش س��ریال 
»آخرین س��لطان« به کارگردانی حس��ین سهیلی زاده 
است، درباره تفاوت این سریال با سریال »سه، پنج، دو« 
گفت: فضای کار این مجموعه فوتبالی نیست؛ البته پشت 
پرده هایی را مطرح می کنیم و بیشتر به وجه کالن تر و 
مدیریتی  و فساد مالی می پردازیم و مثل »سه، پنج، دو« 

ریز و دقیق به قصه نگاه نمی کنیم.
نویسنده سریال هایی چون »آوای باران« و »دردسرهای 
عظیم« با اشاره به کلیت قصه »آخرین سلطان«،  گفت: 
فضای این مجموعه خیلی فوتبالی نیس��ت و بیشتر به 

بحث خانوادگی توجه دارد ماجرای قصه درباره جوانی 
به نام قباد اس��ت که به صورت ناخواس��ته وارد فوتبال 
می ش��ود.او توضیح داد که به طورکلی سریال »آخرین 
س��لطان« جامع تر به بحث فوتب��ال می پردازد.جاللی 
بابیان اینکه تاکن��ون 50 درص��د از مجموعه »آخرین 
س��لطان« نگارش ش��د و مابقی در حال نگارش است ، 
گفت: تنها شباهت این مجموعه با »سه، پنج، دو« حضور 
کاراکتر امیرحسین رستمی است که با همان شخصیت 
در این مجموعه ایفای نق��ش می کند. در زمان انتخاب 
بازیگر به جهت اینکه درگیر »دردسرهای عظیم« بودم، 

حضور نداشتم و بیشتر خود آقای سهیلی زاده بازیگران 
را انتخاب کرد.این نویس��نده در ادام��ه تأکید کرد: در 
»آخرین سلطان« پشت پرده هایی را مطرح می کنیم اما 
خود فوتبال را زیاد نمی بینی��م. در این 50 درصدی که 
نگارش شده است، فقط یک بار فوتبال دیده می شود و 
کلیت قصه به بحث مدیریت خانواده  و بحث مش��کالت 
اقتصادی در فوتبال مربوط می شود؛ سعی کردیم نگاه 
نویی هم به لحاظ قصه و هم به لح��اظ بازیگران در این 
مجموعه داشته باشیم.سعید جاللی در ادامه در خصوص 
روند تولید مجموعه »آخرین سلطان« گفت: تاکنون 40 
درصد تصویربرداری شده و 22 قسمت از این مجموعه 
60 قسمتی به سرانجام رس��یده است.پیش ازاین مدیر 
شبکه تهران در نشس��تی با اصحاب رسانه در خصوص 
پخش مجموعه طنز »آخرین سلطان«، گفته بود، پخش 
این سریال به سال آینده موکول شده است؛ هرچند از 
یکی - دو ماه آینده قابلیت پخ��ش را دارد. اما به دلیل 
محدود بودن فضای پخش، ترجیح می دهیم سال آینده 
آن را پخش کنیم.بر این اس��اس، مجموع��ه تلویزیونی 
»آخرین سلطان« ش��بکه تهران به کارگردانی حسین 
سهیلی زاده و تهیه کنندگی عزیز علیزاده اواخر تیرماه 
93 از شهرک چش��مه ) غرب تهران (در سکوت خبری 

کلید خورد.
اولین س��کانس این س��ریال از خانه قباد با بازی »مانی 

نوری از شهرک چشمه« تصویربرداری شده است.

دبیر کل سازمان بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
)ICCN(گفت : اجالس اصفه��ان نقطه عطفی برای 
اجالس این س��ازمان بود و امید است برنامه آتی نیز با 
همین کیفیت ادامه یابد.هی کینگ چوی تأکید کرد : 
اجالس و جشنواره اصفهان برای برنامه های راهبردی 
سازمان بین المللی میراث فرهنگی ناملموس خیلی مهم 
است. وی افزود : جشنواره میراث فرهنگی ناملموس از 
سال 2008 آغاز و اولین اجالس زنان در اصفهان برگزار 
ش��د که 31 نماینده از زنان کشورهای مختلف در این 
اجالس حضور یافتند.وی خواهان حضور بیشتر بانوان 
در عرصه حمایت و نگاهداری از میراث ناملموس شد 
و گفت : در خصوص فعالیت بانوان در این عرصه مقرر 

شد تبادل نظرهایی بین کره جنوبی و ایران انجام شود. 
وی خاطرنشان کرد : مقرر شد کمیته های بین المللی 
در خصوص نقش زنان در می��راث فرهنگی ناملموس 
تشکیل شود و هرساله نشس��ت های تخصصی برگزار 
کنند. وی همچنین جشنواره میراث فرهنگی ناملموس 
در اصفهان را به لحاظ دس��تیابی به اهداف خود موفق 
ارزیابی کرد و گفت : در این جش��نواره از 31 اس��تان 
ایران حضور داش��تند و تفاوت ، تنوع فرهنگ و نقش 
زنان در ای��ن فرهنگ ها و میراث فرهنگی محس��وس 
و آشکار بود. وی احیای ش��هرها را از دیگر برنامه های 
اجالس فرهنگی ناملموس در اصفه��ان عنوان کرد و 
گفت : ش��هرها می توانند آثار فرهنگی ازدس��ت رفته 

خود را احیا کنند همانند میدان ام��ام علی )ع ( ایران 
که به تازگی احیاشده اس��ت. دبیر کل سازمان میراث 
فرهنگی ناملموس تأکید کرد : این اقدام نشان می دهد 
که ما نباید ب��ه میراث فرهنگی ، نگاه موزه ای داش��ته 
باش��یم زیرا این نگاه ازلحاظ فرهنگی اثرگذار نخواهد 
بود و با اس��تفاده از میراث فرهنگی ناملموس می توان 
میراث فرهنگی ملموس را زنده کرد. وی درعین حال 
برگزاری این جشنواره بین المللی را دارای پیامدهای 
مثبتی برای اصفهان دانس��ت و گفت : برای برگزاری 
این جشنواره شماری از جوانان آموزش شش ماهه ای 
را پشت سر گذاش��تند تا برای برگزاری جشنواره های 

بین المللی اعتمادبه نفس بیشتری پیدا کنند.

کار فرهنگی برای فساد ورزشی

دبیر کل سازمان میراث فرهنگی ناملموس کیفیت برگزاری اجالس اصفهان را ستود
ما نباید به میراث فرهنگی ، نگاه موزه ای داشته باشیم

نمایشفسادمالیفوتبالدرسریال»آخرینسلطان«

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
7/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  3675هیات: آقای محمد اکبرزاده آرانی فرزندرضا به شماره شناسنامه 
70  )نسبت به 4دانگ(وخانم توران سویدی  فرزند عباس شماره شناسنامه 35 )نسبت 
به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/75مترمربع پالک 6فرعی  مجزی 
شده از 1و2و3و4وقسمتی از مشاعات از 1772 اصلی واقع اماکن بخش3  حوزه ثبتی 

آران وبیدگل  
بشماره  شکراله   فرزند  آرانی  بخت  نیک  اله  رحمت  هیات:آقای  شماره3680  رای  2ـ 
299)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  دلیری  ناهید  وخانم   475 شناسنامه 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134/98مترمربع پالک 16فرعی مجزی شده 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  1846اصلی  از  مشاعات  از  از8و9وقسمتی 

وبیدگل  
3- رای شماره 3251هیات:آقای سعیدحسینی پور آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
456 )نسبت به 2دانگ(وآقای ابوالفضل حسینی پور آرانی فرزند سعید شماره شناسنامه 
شماره  عباس  فرزند  زادگان  عباس  محبوبه  2دانگ(وخانم  به  )نسبت    6190042791
 173/85 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  2دانگ(  به  161)نسبت  شناسنامه 
حوزه  3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   از1882و1883و1884  1فرعي  پالک   مترمربع  

ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندعباسعلی  بیدگلی  شبانیان  مسلم  هیات:آقای   3608 شماره  رای  4ـ 
 87 آقا شماره شناسنامه  فرزند محمد  بیدگلی  لیال شبانیان  شناسنامه 10379 وخانم 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/50مترمربع پالک 261 فرعی 
مجزی شده از6 فرعی از  1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بیدگلی  فرزند علیرضا  شماره  5- رای شماره   3605هیات:آقای عباسعلی شبانیان 
شناسنامه44  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  عنایتی  کبری  245وخانم  شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت135/63مترمربع پالک 326 فرعی 
مجزی شده از 6 فرعی از1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  علی  آقا  فرزند  آرانی  عنایتی  سیدرضا  آقای  3577هیات:  شماره  رای  6ـ 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  اقبالیان  فاطمه  وخانم  شناسنامه8516 
290)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/50مترمربع پالک 72فرعی 
مجزی شده  از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

7ـ رای شماره 3202 هیات: آقای مجتبی یزدانی نیا فرزند اصغر  بشماره شناسنامه 
فرعی  پالک7656  مترمربع   138/35 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   10333
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  در مسعود  واقع  از 2637اصلی  فرعی  از 1189  مجزی شده 

آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3200هیات:آقای حسنعلی نجاری  آرانی فرزند رضا  بشماره شناسنامه 
  10049 شناسنامه  شماره  اله  رحمت   فرزند  آرانی  مقدم  آزادی  مریم  وخانم    688
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 210/75 مترمربع پالک 7657فرعی 
مفروزو مجزی شده  از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
شماره  عبدالحسین  فرزند  آرانی  مرادی  اکبر  علی  3593هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
در  376)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  علی  خنجرفرزند  زهرا  وخانم   102 شناسنامه 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 238/50 مترمربع پالک7665 فرعی مجزی شده 
از  1033 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  به  ناصر  فرزند  آرانی  محمودی  حسن  هیات:آقای   3488 شماره   رای  10ـ 
شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  آرانی  پور  شوال  منیر  وخانم   10768 شناسنامه 
پالک  282/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  10802)بالمناصفه(در 

7666فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود  آباد بخش3 
حوزه ثبتی آران وبیدگل.

11-رای شماره 3480 هیات:خانم اعظم زعفرانی  آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
128در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 218/75مترمربع پالک 7670فرعی مجزی 
آران  ثبتی  3حوزه  بخش  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی   2637 از  فرعی   1189 از  شده 

وبیدگل
بشماره  علی  ارباب  فرزند  آرانی  اوقانی  محمد  آقای  3620هیات:  شماره  12-رای 
 8 تقی شماره شناسنامه  فرزند محمد  آرانی  کبریا مسجدی  شناسنامه 5747  وخانم 
7674فرعی  پالک  210مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(در شش 
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  واقع درمسعود  از 2637اصلی  فرعی   از 1189  مجزی شده 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  آرانی  خوابی  بی  مجید  هیات:آقای   3690 شماره  رای   -13
مترمربع  به مساحت 52/61  باب خانه  از یک  دانگ قسمتی  شناسنامه 357  در شش 
پالک7679فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637 اصلی   واقع درمسعود آباد  بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزنداحمد  آرانی  مقدم  رعیت  رسول  3654هیات:آقای  شماره   رای   -14
 431 شناسنامه  شماره  امراله  فرزند  آرانی  حقیقی  البنین  ام  وخانم    529 شناسنامه  
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102/76مترمربع  پالک شماره7681 
فرعی  مجزی شده از 1189 فرعی از  2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی  آران وبیدگل 
آقا میرزا  بشماره  بیدگلی فرزند  15- رای شماره3616 هیات:آقای سیدحسین ذبایح 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  عیاری  اعظم   خانم  و   6728 شناسنامه 
100)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 184/84مترمربع پالک شماره 

باقیمانده 95فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندمصطفی  بیدگلی   ناظمی  مجتبی  3242هیات:آقای  شماره  16-رای 
شماره  سیداحمد  فرزند  بیدگلی   حسینی  میر  سادات  زهرا  وخانم    315 شناسنامه 
شناسنامه 172)بالمناصفه(شش دانگ یک باب خانه به مساحت127/71مترمربع پالک 
2108فرعی مجزی شده از 1 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
17- رای شماره 3569هیات:آقای  احمد حالجی بیدگلی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
248  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 125/51 مترمربع پالک 2114فرعی  مجزی 
شده از 3 اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از 

ورثه عیسی اربابی )مالک رسمی(
18- رای شماره8112هیات: آقای محمد علی عرب زاده آرانی فرزندمانده علی بشماره 
شناسنامه  6190004261 در شش دانگ یک باب انباری به مساحت 132/50مترمربع  
آباد   مسعود  در  واقع  2637اصلی  از   1178 از  شده  مجزی  7480فرعی  شماره  پالک 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  مجیدی  اعظم  3509هیات:خانم  شماره  رای   -19
پالک  77/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه8828 
حوزه   3 آبادبخش  درمعین  واقع  3اصلی  از  فرعی   436 از  شده  مجزی  2115فرعی  

ثبتی آران وبیدگل.
فرزندسید حسن بشماره  بیدگلی  آقای سید علی جوادیه  20- رای شماره3496هیات: 
شناسنامه  شماره  صادق  فرزتد  بیدگلی  حفیظیان  طاهره  وخانم   51 شناسنامه 
به مساحت 58مترمربع  پالک شماره  باب خانه  دانگ یک  9756)بالمناصفه( در شش 

2117فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  مهدی  فرزند  بیدگلی  پور  صالحی  فاطمه  3501هیات:خانم  شماره  رای   -21
شناسنامه  749  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/57 مترمربع پالک شماره 

2121فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
22ـ رای شماره  3645هیات: خانم اشرف سادات میر عابدی نوش آبادی فرزند سیدمحمد 
شماره شناسنامه 125 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت136/72مترمربع پالک 
2123فرعی مجزی شده از1 فرعی از  3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه عیسی اربابی )مالک رسمی(
23-رای شماره 3642هیات:آقای سید حجت سیدی بیدگلی  فرزند سیدهالل  بشماره 
شناسنامه 50881  وخانم فاطمه دهقان زاده بیدگلی فرزند احمد علی شماره شناسنامه 
1-001382-619 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  132/5مترمربع پالک 2125  

فرعی  از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 3640هیات:آقای علی کیانی بیدگلی   فرزند حسین بشماره شناسنامه 
282 وخانم منیره بهرامی  فرزند محمد اقبال  شماره شناسنامه 2189  )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/62مترمربع پالک 2126 فرعی از 3اصلی واقع 
در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه عیسی اربابی 

وعلی مینایی )مالکین رسمی(
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  فرد  سالمی  جواد  شماره3610هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه 169 وعطیه ذاکر فرزند ابوالفضل به شمار ه شناسنامه 1981 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  142مترمربع پالک 753فرعی مجزی شده از 

107فرعی  از  6اصلی واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره  2812 هیات:خانم زهرا ناظمی بیدگلی فرزندامراله شماره شناسنامه 
8461 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 95/85 مترمربع  پالک شماره61فرعی 

مجزی شده از 2 فرعی از 235 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  بیدگلی  موخر  مقنی  مهدی  آقای  3475هیات:  شماره   رای  27ـ 
به مساحت 74/50مترمربع پالک 62فرعی  باب خانه  شناسنامه168در شش دانگ یک 

مجزي شده  از3 فرعی 235اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  فرزندلطف  بیدگلی  ناظمی  شمسی  3603هیات:خانم  شماره  رای   -28
شناسنامه 268در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/80 مترمربع پالک 63فرعی  

مجزی شده از 2فرعی از 235اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
29- رای شماره8568هیات: آقای جواد فینی  بیدگلی فرزندغالمرضابشماره شناسنامه  
شناسنامه  شماره  حیدر  سید  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  فهیمه  وخانم   144
488)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135/45مترمربع  پالک شماره 
2054فرعی مجزی شده از147فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
30- رای شماره 3264هیات :آقای عادل وجدانی فرزند مجید  بشماره شناسنامه162 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع پالک 37فرعی  مجزی شده از 1فرعی 

از 285اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  عبداله  فرزند  بیدگلی  عباسیان  غالمرضا  آقای   : شماره3860هیات  رای   -31
فرزند غالمرضا  بیدگلی  عباسیان  ابوالفضل  به 2دانگ( وآقای  )نسبت  شناسنامه 303 
بیدگلی  قاضیان  و خانم زهرا  2دانگ(   به  )نسبت  شماره شناسنامه 619-001974-9 
به  خانه   باب  یک  دانگ  2دانگ(در شش  به  107)نسبت  علی شماره شناسنامه  فرزند 
از  2و9و10وقسمتی  از  شده  مجزی  11فرعی  شماره  پالک  132/5مترمربع   مساحت 

مشاعات از 436اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندمحمود    بیدگلی  ناظمی  رضا  علی  :آقای  3684هیات  شماره  رای   -32
شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  زهره  وخانم   253 شناسنامه  
68)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 166/25 مترمربع پالک شماره 
12فرعی مجزی شده از 3فرعی از 692اصلی واقع در اماکن  بخش 3ثبتی آران وبیدگل

33ـ رای شماره  3856هیات : آقای صفر علی حامدآبادی   فرزندحسین  شماره شناسنامه 
7394وخانم زهرا نساج یگانه فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 8931)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت81/24مترمربع پالک 13فرعی از 1042اصلی واقع 

در اماکن   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علی  فرزند  آرانی    زاده  هارون  احسان  :آقای  3614هیات  شماره  34-رای 
 19 شناسنامه  شماره  حسین   فرزند  آرانی  خارجی  هاجر  وخانم   80 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  132/45مترمربع پالک 5  فرعی 

از1257اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
35-رای شماره 3245هیات :آقای عباس رامی   فرزند نصراله بشماره شناسنامه 503  
)بالمناصفه(   1250121094 شناسنامه  شماره  مصطفی  فرزند  رامی  محبوبه  وخانم 
شده   مجزی  فرعی   8 پالک  101مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
3حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  1665اصلی  و    1664 مشاعات  از  قسمتی  از3و11و7و 

ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/23                                  
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ رای 
7/355 شماره دادنامه: 9309970353200678 شماره پرونده: 9209980364801606 
شماره بایگانی شعبه: 930031 شاکی: آقای امین شمس قهفرخی به نشانی اصفهان-

 -2 فوالدگر  احمد  آقای   -1 متهمین:  کار  بنز  فروشگاه  جدید-مشیرالدوله-ج  شاهپور 
حسین فوالدگر همگی به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- مشارکت در ضرب و جرح 
عمدی 2- توهین گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص کیفرخواست 
صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان علیه آقایان 1- احمد فوالدگر فرزند 
ایراد ضرب و جرح عمدی  بر مشارکت در  دائر  احمد  فرزند  علی 2- حسین فوالدگر 
نسبت به آقای امین شمس قهفرخی فرزند جمشید و ایراد اهانت از سوی متهم احمد 
فوالدگر این دادگاه با مالحظه جمیع محتویات پرونده و توجها به نحوه اظهارات شاکی 
در جلسه دادگاه مبنی بر ایراد ضرب و جرح نامبرده صرفا از سوی متهم ردیف اول 
و از طرفی اقدام خودسرانه وی به حضور در محل کسب و کار متهم احمد فوالدگر و 
صرف نظر از انکار موضوع شکایت از طرف متهم و اظهارات شهود و مطلعین تعرفه 
شده در محل دادسرا و اینکه دلیل محکمه پسندی که داللت بر ایراد ضرب و جرح و 
اهانت از سوی متهم مذکور نسبت به شاکی نماید ارائه نگردیده است لذا اتهام را در 
این خصوص وارد ندانسته مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری 
از  روز   20 مهلت  ظرف  صادره  رای  می دارد  اعالم  و  صادر  متهمین  برائت  به  حکم 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:17823 الهی نژاد دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

7/356 شماره دادنامه: 9309970353200672 شماره پرونده: 9209980358001341 
اصفهان-خ  نشانی  به  اصالنی  حیدر  آقای  شاکی:   930085 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  کرباسدهی  کریمی  بهاره  خانم  متهم:   9 شماره  فیروزه-  آذر-ساختمان 
مجهول المکان اتهام: کالهبرداری )رایانه ای( گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان علیه خانم بهاره کریمی کرباسدهی فرزند 
بهمن دائر بر کالهبرداری رایانه ای موضوع شکایت آقای حیدر اصالنی فرزند عباسعلی 
این دادگاه با مالحظه جمیع محتویات پرونده و توجها به نحوه اظهارات شاکی در جلسه 
دادگاه و اینکه هیچگونه دلیل محکمه پسندی که داللت بر واریز مبلغ موضوع شکایت به 
حساب متهم از سوی شاکی و به نحو غیرقانونی و متقلبانه باشد ارائه نگردیده است 
لذا اتهامی را در این خصوص وارد ندانسته و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین 
دادرسی کیفری حکم به برائت صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:17824 الهی نژاد دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

7/357 شماره دادنامه: 9309970354400921 شماره پرونده: 9309980364900230 
شماره بایگانی شعبه: 930236 شاکی: آقای علی قلی میرزائی اسکندری نسار به نشانی 
خ زینبیه-جنب آتشگاه-ک بن یاسر متهم: آقای علیرضا قمی به نشانی مجهول المکان 
اتهام: فروش مال غیر گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای علیرضا قمی فرزند محمدعلی متولد 1346 دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت 
آقای علی قلی میرزایی فرزند امام قلی متولد 1334 به این شرح که متهم سه دانگ از 
کامیون به شماره 13-273ع92 را به شاکی فروخته و ثمن آن را دریافت کرده و پس 
از آن کامیون را به دیگری فروخته است دادگاه نظر به استعالم به عمل آمده از دایره 
راهنمایی و رانندگی و شهادت شهود ناظر به تنظیم قولنامه و مصون از تعرض ماندن 
کیفرخواست دادسرای اصفهان و سایر قرائن و امارات موجود بزه کاری وی را محرز 
انتقال مال غیر و ماده یک از  به ماده یک از قانون راجع به فروش و  دانسته مستنداً 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت وی 
به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان در حق شاکی 
و همین مبلغ را به عنوان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعالم می نماید رای صادره 
این شعبه است.م الف:17827 محمدی کمال  قابل واخواهی در  غیابی و ظرف ده روز 

آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

غيبت ذوب آهن در  جلسه هماهنگي 
ليگ برتر بسكتبال

در حالي سوپرليگ بسكتبال باشگاههاي 
كش��ور از پنجم آبان آغاز مي ش��ود كه 
جلسه هماهنگي اين مسابقات با حضور 
نمايندگان ۹ تيم برگزار ش��د.عدم تيم 
داري ف��والد ماه��ان در فص��ل جديد 
رقابت ها پيش از اين محرز بود اما ذوب 
آهني ها هيچ اظهار نظر قطعي مبني بر 
حضور يا عدم حضور خود در سوپر ليگ 
بسكتبال مطرح نكرده بودند. جلس��ه هماهنگي ليگ برتر نيز روز 
يكشنبه در حالي برگزار شد كه عالوه بر فوالد ماهان هيچ نماينده اي 
از ذوب آهن نيز در اين جلسه حضور نداشت. محسن كرباسچي مدير 
ورزش قهرماني باشگاه ذوب آهن در پاس��خ به اين سوال كه عدم 
حضور نماينده ذوب آهن به اين معناست كه امسال ذوب آهن قصد 
تيم داري در بسكتبال را ندارد گفت: »فعاًل چيزي مبني بر تيم داري 
در بس��كتبال به ما اباالغ نكرده اند.« كرباسچي در مورد علت عدم 
تيم داري ذوب آهن به همين جمله اكتفا كرد اما در مورد مطالبات 
بازيكنان گفت: »از سال هاي قبل بخشي از مطالبات پرداخت شده 
است و براي باقي مانده آن نيز باشگاه بايد تصميم بگيرد كه به چه 
شكلي پرداخت كند. از سال قبل نيز بازيكنان مطالباتي دارند كه بايد 

از سوي باشگاه به اين امر بودجه اي اختصاص پيدا كند. «

دیدار راه آهن- سپاهان در ورزشگاه 
تختی برگزار می شود

كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال از 
تغيير ورزشگاه تيم راه آهن و همچنين 
تغيير زمان ديدار اين تيم با سپاهان خبر 
داد.با توجه به درخواست باشگاه راه آهن 
مبنی بر نامناس��ب بودن كيفيت چمن 
ورزشگاه اكباتان و تغيير مكان برگزاری 
 مس��ابقات اين تي��م در ج��ام حذفی و 
ليگ برتر و موافقت س��ازمان ليگ، اين 
مسابقات در ورزشگاه تختی برگزار می شود. همچنين ديدار دو تيم 
راه آهن با سپاهان از هفته دوازدهم ليگ به جای ساعت ۱۶:۵۰ در 
ساعت ۱۵:۳۰ همان روز )۳۰ مهرماه( برگزار می شود. اين دومين بار 
است كه زمان ديدار راه آهن و سپاهان تغيير می كند. برنامه جديد 

ديدارهای راه آهن به شرح زير است: 
راه آهن-پاس همدان- يک شانزدهم جام حذفی-پنجشنبه ۲۴ مهر 

۹۳-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه تختی 
 راه آهن- س��پاهان-هفته دوازده��م ليگ - چهارش��نبه ۳۰مهر

۹۳ -ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی 
 راه آهن-پي��كان- هفت��ه چهاردهم لي��گ - پنجش��نبه ۱۵ آبان

 ۹۳- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی 
 راه آهن-نفت ته��ران- هفت��ه هفدهم ليگ - پنجش��نبه۲۰ آذر 

۹۳- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی 

برخورد با بازیكنان متخلف نباید به 
قيمت نابودي فوتبال آن ها  تمام شود

رس��ول كربكن��دي ، در خصوص نحوه 
برخورد با بازيكناني ك��ه كارت معافي 
سربازي شان باطل شده است، اظهاركرد: 
اعتقاد دارم شديدترين برخودرد بايد با 
كساني شود كه اين فضاي انجام تخلف را 
باز گذاش��تند و اين كارت ه��اي ظاهرا 
جعلي را ص��ادر كرده اند. ي��ک بازيكن 
فوتب��ال طبيعي اس��ت ك��ه بخواهد با 
پرداخت كمي هزينه، كارت معافيت سربازي براي خود بگيرد تا در 
فوتبالش جلو بيفتد. البته منظورم اين نيست كه اين بازيكنان كار 
درس��تي انجام داده اند.وي با بيان اينكه بازيكن��ان متخلف در اين 
خصوص بايد تاوان پس بدهند، گفت: طبيعي است كه اين بازيكنان 
بايد تاوان تخلف خود را بدهند، اما اين تاوان نبايد به حدي باشد كه 
فوتبال اين بازيكنان نابود ش��ود چون به هر حال براي يک بازيكن 
هزينه هاي گزافي شده است تا فوتبالش رشد كند.اين كارشناس 
فوتبال افزود: مجرم اصلي كسي است كه اين فضاي مسموم را ايجاد 
كرده تا بازيكنان به انجام تخلف تحريک شوند. به هر حال بازيكناني 
كه قانون را دور زده اند بايد تاوان كار خود را بدهند، اما اين تاوان نبايد 
شديد باشد.كربكندي خاطرنشان كرد: به نظر من بيشترين لطفي 
كه در حق اين بازيكنان مي شود كرد اين است كه به آن ها اجازه بازي 
در تيم هاي نظامي داده ش��ود تا فوتبالش��ان نابود نشود. البته اين 
بازيكنان بايد مانند تمام جوانان خدمت سربازي خود را انجام دهند 

و به خدمت اعزام شوند. 

 اهميت حفاظت از سر 
در ورزشكاران کم سن

محققان دانشگاهی در تالش هستند تا 
تحقيقات بيشتری درباره عكس العمل 
مغزی ورزشكاران بعد از آسيب ديدگی 
ناحيه سر انجام دهند.به گزارش ايسنا، 
محقق��ان درص��دد هس��تند ت��ا ب��ه 
تصميم گيری برای بازگشت به ورزش 
بعد از آس��يب ديدگی ناحيه سر كمک 
كنند. يافته های اين تحقيقات به كسب 
اطالعات درباره شناسايی آس��يب ديدگی و راهنمای بازگشت به 
ورزش حرفه ای كمک می كنند.ماه گذش��ته، والدين ورزشكاران 
جوان اعتراضی به فيفا فرستادند كه در آن بحث زمان بازگشت به 
بازی و تعداد ضرباتی كه ورزشكاران زير ۱7 سال مجاز هستند تا با 
سر به توپ ضربه بزنند مطرح بود.دكتر گری درباره آسيب های هد 
زدن به توپ می گويد: شواهد زيادی وجود دارد كه نشان می دهد 
بايد ه��د زدن به توپ در ك��ودكان و نوجوانان محدود ش��ود. مغز 
كودكان هنوز كامال شكل نگرفته است. ضمنا كودكان از آسيب های 
ناشی از هد زدن آگاه نيستند. آن ها نمی دانند كه آسيب ناحيه سر 
برای بار دوم و در دفعات پياپی می تواند آسيب جدی به مغز آن ها 
وارد كند. آن ها بايد بدانند كه اگر دچار آسيب ديدگی مغزی شوند 
بايد مدتی ورزش را كنار بگذارند. حتی اگر اين آسيب ناچيز باشد با 

تكرار شدن خطرناک می شود.

6
میزبانی اصفهان درمسابقات تنیس

مسابقات تنيس جايزه بزرگ آزاد آقايان از ۲۳ تا ۳۰ مهرماه به ميزبانی هيأت تنيس اصفهان 
و آكادمی تنيس آپادانا برگزار می شود و تنيس��ورها به مدت يک هفته برای تصاحب عنوان 
قهرمانی با يكديگر رقابت می كنند.جايزه اهدايی اين مسابقات جمعا يكصد ميليون ريال است.

وضعيت فعلی فدراس��يون فوتب��ال و فعاليت های علی 
كفاشيان باعث شده تا اعضای هيئت رئيسه فدراسيون 
دست به كار شوند و طی نامه ای محرمانه از رئيس توضيح 
بخواهند.اين نام��ه محرمانه كه در چند بند به دس��ت 
كفاشيان رس��يده بخش هايی اساس��ی از جمله مسائل 
مالی فدراس��يون و بحث دبير كلی مهدی محمدنبی را 
شامل می شود و اعضای هيئت رئيسه خواستار توضيح 
رئيس فدراس��يون در خصوص اين مس��ائل شده اند.در 
حال حاضر اعضای هيئت رئيس��ه فدراس��يون فوتبال 
منتظر دستور جلس��ه ای برای برگزاری نشست هستند 
تا توضيحات كفاشيان را در خصوص مسائلی كه مطرح 
كرده اند بِشنوند و بعيد نيست در اين جلسه دبيركلی نبی 
غيرقانونی تلقی و فدراسيون فوتبال دستخوش تغييراتی 

اساسی شود.
دوس�تی مهر: دلي�ل ناکام�ی تي�م فوتبال 

جوانان ، من هستم
س��رمربی تيم فوتبال جوانان گفت كه دليل ناكامی اين 
تيم در مس��ابقات قهرمانی جوانان آس��يا فقط شخص 
 م��ن هس��تم و هم��ه مس��ئوليت شكس��ت را برعهده
 

می گيرم.
 به گزارش س��ايت رس��می فدراس��يون فوتبال ، علی 
دوس��تی مهر دوش��نبه ش��ب پس از پي��روزی تيمش 
مقابل ميانمار كه پايان كار ايران در مس��ابقات قهرمانی 
 جوانان آس��يا ب��ود در كنفران��س مطبوعاتی ش��ركت 

كرد.
اين نشست خبری با حضور گسترده رسانه ها وبيش از 
۴۰ نفر از خبرنگاران ميانمار و ديگر كشورها برگزار شد. 
آنها به محض ورود علی دوستی به كنفرانس شروع به كف 
زدن برای او كردند. سرمربی ايران اجازه خواست پيش 
از بحث درمورد اتفاقات ديدار ايران و ميانمار چند ثانيه 
ای صحبت كند.وی گفت: من به خوبی فهميدم كه اگر 
بخواهيد معلم خوبی باش��يد بايد دور مربيگری را خط 
بكشيد و اگر بخواهيد مربی بزرگی شويد بايد معلم بودن 
را فراموش كنيد. در هداي��ت اين تيم ناموفق بودم چون 
خواستم معلمی كنم. من دوبار س��رمربی جوانان ايران 
بودم و هر دوبار تيم ملی از راهيابی به جام جهانی بازماند. 
 اگر دوبار اش��تباهی را تكرار كنيد جايی برای دفاع باقی

 نمی ماند. دوس��تی مهر اف��زود : فدراس��يون فوتبال، 
اصحاب رس��انه و ديگران برای كمک به تي��م جوانان از 
هيچ چيز دريغ نكردند و هميش��ه همراه م��ا بودند. وی 
خاطرنش��ان كرد كه از فدراس��يون فوتبال، مردم ايران 
و همه مربيان ايرانی كه در اين مس��ابقات نماينده آنها 
بودم عذرخواهی می كنم. فرصت بزرگی از دست رفت. 
جام جهانی را از دس��ت داديم.من نمی دانم جواب اين 
 بازيكن��ان را كه ب��ا تصميماتم موجب حذف تيمش��ان

 ش��ده ام چ��ه بدهم. اي��ن بازيكن��ان می توانس��تند با 
حض��ور در مراحل بعدی اين مس��ابقات و س��پس جام 
 جهانی بهتر خودشان را نش��ان دهند و خيلی از آنها به

 باشگاه های اروپايی بروند. مقصر همه اين ناكامی ها من 
هستم كه نتوانستم چيدمان و تاكتيک های مناسبی را 
در دو ب��ازی اول اتخاذ كنم. وی در م��ورد ديدار ايران 
و ميانمار گف��ت: تيم ميانمار خوب ب��ازی كرد . اين 
تيم از حمايت بي��ش از ۲۰ هزار 
هوادارش هم بهره می برد 
كه ش��ور و هيجان را 
به ورزشگاه آورده 
بودند. م��ا ۲ گل 
زدي��م و چندين 
گل ه��م نزديم. 

در دو بازی قبل مس��تحق باخت نبوديم ولی اين اتفاق 
افتاد و برد امروز ما در مقابل ميانمار بی اثر ش��د.در اين 
نشست دوس��تی مهر در پاسخ به س��وال يک خبرنگار 
ميانماری در مورد اين كه اين ديدار برای شما چه فرقی با 
ديدارهای گذشته داشت ، گفت: قبل از بازی از بازيكنانم 
خواستم به زمين بروند و طوری بازی كنند كه برای همه 
مشخص ش��ود كه مس��ئول دو باخت در مقابل تايلند و 
 يمن فقط من بوده ام و آنها ضعفی در بازی فردی ش��ان

 نداش��تند.همچنين وی در پاس��خ ب��ه س��وال ي��ک 
خبرنگار اس��تراليايی در مورد آينده تيم فوتبال جوانان 
و مان��دن وی در س��رمربيگری اين تيم گفت: ش��انس 
هدايت اين تيم دو بار به من داده ش��د و من نتوانس��تم 
از اي��ن دو ش��انس اس��تفاده كن��م. تنها درخواس��ت 
 م��ن اين اس��ت كه اي��ن تي��م و اي��ن بازيكن��ان را رها

 نكنيد.
  اس��تعداد اي��ن بازيكن��ان و تجرب��ه ای كه به دس��ت 
آورده ان��د نباي��د از دس��ت ب��رود.وی همچني��ن 
گف��ت: تي��م ميانم��ار فرات��ر از انتظاره��ا فوتب��ال 
ب��ازی ك��رد و ب��ا حماي��ت طرف��داران پرش��وری كه 
دارد حتم��ا م��ی توان��د يك��ی از تي��م ه��ای صع��ود 
 كنن��ده به ج��ام جهانی زي��ر ۲۰ س��اله ه��ای نيوزلند

 باشد.علی دوس��تی مهر در پايان خطاب به خبرنگاران 
و رس��انه های ميانمار گفت: با بازی كه از تيم شما ديدم 
 آينده درخش��انی را ب��رای فوتبال ميانم��ار پيش بينی 
می كنم. دست از حمايت اين تيم بر نداريد و و مطمئن 
باش��يد اين بازيكنان آينده متفاوتی را برای فوتبال شما 
رقم م��ی زنند.تيم مل��ی جوانان ايران عصر دوش��نبه و 
در ادامه مرحل��ه گروهی رقابت های فوتب��ال قهرمانی 
 آس��يا با نتيج��ه دو بر صف��ر براب��ر ميانمارب��ه پيروزی

رسيد.

نامه ای محرمانه به کفاشيان

دوستی مهر: دلیل ناکامی تیم فوتبال جوانان من هستم
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قرعه کشی مسابقات فوتبال 
جام باشگاههای جهان

گيرقفل گلف ایران 
درمشكالت

مراسم قرعه كش��ی رقابت های فوتبال جام باش��گاههای جهان 
 كه قرار اس��ت از ۱۹ آذرامس��ال در ش��هر رباط مغرب آغاز شود

شنبه شب در شهر المامونيه مراكش برگزار شد. از تارنمای الدوری 
والكاس قطر، براساس قرعه كشی صورت گرفته بازی نخست اين 
رقابتها را دو تيم المغرب التطوانی نماينده كشور ميزبان و اوكلند 
سيتی استراليا قهرمان اقيانوسيه برگزار می كنند. دومين ديداررا 
برنده ديدار نخست باقهرمان جام باشگاههای آفريقا /وفاق سطف 
الجزاير يا ويتا كالپ كنگو/ برگ��زار می كنند.همزمان بااين ديدار 
تيم كروز آزول مكزيک با قهرمان آسيا /الهالل عربستان يا وسترن 
سيدنی واندرز استراليا /بايكديگر مسابقه خواهند داد.طبق قوانين 
اين مس��ابقات، ابتدا تيم های كم مطرح بازی می كنند وس��پس 
رقابته��ا وارد مرحله ای می ش��ود ك��ه تيم های مط��رح اروپايی 
وآمريكای جنوبی درمرحله نيمه پايانی به آن ها اضافه می شوند.

تيم ملی گلف ايران با ۳ نماينده در مسابقه های جهانی ژاپن شركت 
كرد و در پايان عنوان پنجاهم جهان را به دس��ت آورد. عنوانی كه 
فدراسيون گلف از آن به عنوان درخشش فوق العاده ياد كرد! كاپيتان 
تيم ملی گلف نيز می گوي��د با توجه به امكانات مح��دود اين رتبه 
واقعا يک درخش��ش بود.حس��ن كريميان ، در اين باره اظهار كرد: 
مسابقه های جهانی گلف در ژاپن در س��طح بسيار بااليی با حضور 
كشورهای قدرتمندی نظير آمريكا، كانادا، فرانسه، ايتاليا و... برگزار 
ش��د كه در تيم ايران عالوه بر خودم، خزان بيک و به��راد دو تن از 
لژيونر های گلف ايران حضور داشتند. گلف ايران نيز پس از كسب 
عنوان ۶۴ جهان در مسابقه های جهانی ۲۰۱۲ توانست در اين دوره 
با چهارده پله صعود عنوان ۵۰ جهان را به دست بياورد.وی تصريح 
كرد: فدراسيون گلف بودجه و امكانات خاصی ندارد. حتی يک  زمين 

استاندارد ,پس وجود امكانات قفل مشكالت گلف را باز می كند.

رنگرز گزینه جدید سرمربيگری فرنگی کاران

به زودی با تصميم ش��ورای فنی, كشتی فرنگی با سرمربی 
جديد، كار خود را آغاز خواهد كرد.گفته می ش��ود يكی از 
گزينه های اصلی سرمربيگری تيم كشتی فرنگی جوانان، 

حسن رنگرز سرپرست فعلی تيم ملی بزرگساالن است.

بازگشت سوآرس با دو گل
در ديدارهای دوستانه ملی كه شب )دوشنبه( برگزار شد، اروگوئه به 
مصاف عمان رفت و با سه گل به برتری رسيد. دو گل اروگوئه را در اين 
ديدار لوئيس سوآرس به ثمر رساند كه به تازگی دوران محروميتش را 

پشت سر گذاشته است.

مصدوميت راموس پيش از ال کالسيكو
سرخيو راموس تقريبا مطمئن است كه به دليل مصدوميت پای راستش 
پس از حضور در اردوی تيم ملی فوتبال اسپانيا نمی تواند در ديدار روز شنبه 
رئال مادريد مقابل لوانته حاضر شود.مدافع رئال مادريد برای مداوا شدن 

به كمک فيزيوتراپيست باشگاه به والدبباس برگشت.

نكات حاشيه اي و خواندني از اردوي تيم ملي در پرتغال

پوالدی شرترین، هاشم محبوب ترین!

ملی پوش دووميدانی: 

 این » آقا« با زندگی
 همه ما بازی کرد!

دونده ۴ در ۴۰۰ متر امدادی ايران در بازی های آس��يايی 
گفت: من هر چق��در تالش كردم، طهماس��بی چوب را در 
فاصله ۵ سانتی متر خودش از من نگرفت و با اين كار زندگی 

همه ما را خراب كرد.
 مهدی زمانی درب��اره حذف عجيب تي��م ۴ در ۴۰۰ متر از 
بازی های آس��يايی اينچئون، اظهاركرد: من در رش��ته ۴ 
در ۴۰۰ متر به همراه مهدی رحيمی، احس��ان طهماسبی 
و سجاد هاش��می در بازی های آسيايی ش��ركت كردم اما 
 متاسفانه نتوانستيم به موفقيتی برسيم و دست خالی به ايران

 بازگشتيم.
زمانی ادامه داد: من می توانستم در ۴۰۰ متر انفرادی شركت 
كنم اما به دليل اينكه كادر فنی از من خواست تمام تمركزم 
را در ۴ در ۴۰۰ متر امدادی بگذارم به همين دليل در ماده 
انفرادی شركت نكردم. با اينكه من در انفرادی شانس زيادی 

برای كسب مدال داشتم.
 او درباره اتفاقی ك��ه در دوی ۴ در ۴۰۰ مت��ر انفرادی برای 
تيم ملی ايران افتاد، تصريح كرد: مسابقه ما در دور مقدماتی با 
دوی آقای رحيمی شروع شد و او هم به عنوان نفر دوم چوب 
را به من رساند. من هم درحالی كه نفر اول بودم نزديک آقای 
احسان طهماسبی ش��دم اما هرچقدر تالش كردم چوب را 

از من نگرفت.
ملی پوش دووميدانی درباره علت خطای تيم ايران در اين 
ماده گفت: واقعا تا االن هم من نم��ی دانم چه اتفاقی افتاده 
اس��ت، نه برخوردی پيش آمد و نه دليلی برای خطا وجود 
داشت. من در يک فاصله پنج سانتی متری با نفر سوم گروه 
می دويدم اما او چوب را از من نمی گرفت. متاسفانه در پايان 
همه تقصير ها هم بر گردن من افت��اد و همه خبرنگاران و 
افرادی كه آن جا بودند اعالم كردند كه نفر دوم نتوانس��ت 

چوب را انتقال دهد.
او در ادامه افزود: يک ربع بعد از مسابقه من در پيست نشسته 
بودم و وقتی می ديدي��م كه تيم ها با زمان ه��ای پايين تر 
از ركورد ما به فينال صعود می كنند حس��رت می خوردم 
 كه چرا اي��ن اتفاق برای ما نيفتاده اس��ت و ما فيناليس��ت 

نشديم.
 زمانی درباره ش��انس مدال اي��ران در اين م��اده گفت: من 
نمی گويم كه صد در صد طال می گرفتيم اما مطمئن هستم 

مدال به دست می آورديم .

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1424 octb 15   ,2014  |  8 Pages

در اردوي تيم ملي هم كار جدي وجود دارد، هم خنده و شادي. 
فقط الزم است چند ساعتي در جمع بازيكنان باشيد تا بفهميد 
بودن كنار آنها، لحظات شادي بخش��ي را برايتان رقم مي زند. 
آن ها مثل آدم هاي عادي، شوخي هاي جالبي با هم مي كنند و 
فقط بايد بشنويد. خاطره تعريف كردن از جمله ويژگي بازيكنان 
تيم ملي است و هر كسي جلويشان سبز شود چند خاطره بانمک 
دارند. البته در نسل گذشته فوتبال ايران، بازار خنده و شوخي 
بيشتر بهراه بود ولي اين روزها در اردوهاي تيم ملي هم كم خنده 
و شادي نيست. مثاًل آنها دنبال يک تولد هستند تا مثل بچه ها 
همديگر را كيک مالي كنند. در اين مطلب به نكات حاشيه اي و 

خواندني از اردوي تيم ملي مي پردازيم.
کيا با هم هستن؟!

جواد نكونام و مس��عود ش��جاعي هم اتاقي چند سال گذشته 
اردوهاي تيم ملي هستند. آنها از زمان بازي در اوساسونا با هم 
گرم گرفتند و تبديل به رفقاي گرمابه و گلستان شدند. نكونام 
و ش��جاعي در عين اينكه ساكت به نظر مي رس��ند فوق  العاده 
شوخ طبع هستند. رضا قوچان نژاد و دژاگه هم از هماتاقي هاي 
هميشگي هستند. اين دو به يک ش��كل وارد تيم ملي شدند و 

هميشه كنار هم هستند.
واقعيت اين است كه در اردو خيلي ها دنبال هم اتاقي با بيک  زاده 
هستند. هاشم فوق  العاده بانمک است و كسي از همنشيني با او 
خسته نمي شود. فعاًل آندو بازي را برده و با هاشم هم اتاق است. 
خود آندو جزو پرانرژي ترين آدم هاي اردوي تيم ملي به حساب 

مي  آيد اما اين بار معلوم نيست چه اتفاقي افتاده كه مدام درون 
خودش اس��ت. او البته مي گويد: »اتفاقاً م��ن خيلي هم خوبم. 

خوب خوب...«
مهرداد پوالدي و سيدجالل حس��يني كه هر دو در قطر بازي 
مي كنند، ديگر هم اتاقي ها هستند. اولي پرانرژي است و دومي 
كمي ساكت. با اين حال زوج خوبي را تشكيل داده اند. عليرضا 
جهانبخش و س��ردار آزمون دو فوتباليس��ت جوان و آينده دار 
فوتبال ايران هم با يكديگر زير يک سقف هستند! آن ها زياد از 

خود عكس منتشر مي كنند و سرشان معموالً به اينترنت گرم 
است.

حاج صفي و كريم انصاري فرد هم از ديگر هم اتاقي ها هستند. 
كريم نسبت به احسان شوخ تر اس��ت. از جمله هم اتاقي هاي 
ديگر مي توان به اين نام ها اش��اره كرد: خسرو حيدري- پژمان 
منتظري، عليرضا حقيقي- محس��ن فروزان، اميد ابراهيمي-

اميرحسين صادقي، مرتضي پورعلي گنجي- عليرضا بيرانوند، 
وريا غفوري- وحيد اميري، سروش رفيعي- احمد عبدا...زاده

كروش تنها!اما در اردو كاًل دو نفر در اتاق هاي خود تنها هستند ؛ 
كارلوس كروش سرمربي و هوشنگ مقدس منيجر تيم هستند. 
كروش هميش��ه تنهاس��ت. او در اتاقي مي نش��يند و احتماالً 
برنامه ريزي هاي الزم را انجام مي ده��د. در پرتغال، كريمي با 

ماركار آقاجانيان هم اتاق است و دن گاسپار با اوسيانو.
شكمو ؛ نداریم!

يک منب��ع آگاه در اردوي تيم ملي مي گويد: »ش��كمو در اردو 
نداريم!« كارلوس كروش روي تغذيه خيلي از بازيكنان حساس 
اس��ت و ش��ايد به همين دليل آن ها زياد غذا نمي خورند. در 
اردوهاي تيم ملي معموالً اس��تيک و ماهي جزو غذاهاي اصلي 
اس��ت. در پرتغال هم همين طور. يک وقت هايي خورشت هم 
در برنامه غذايي قرار مي گيرد. جوجه و كباب هم جزو غذاهايي 
هستند كه زياد در اردو سرو مي شود. سوپ در تيم ملي طرفدار 
زي��ادي دارد و اين روزها در اردو دو نوع س��وپ قب��ل از غذا به 

بازيكنان مي دهند.
شر اردو ؛ مهرداد پوالدي

مهرداد پوالدي شرترين بازيكن تيم ملي است. نه از اين نظر كه 
كسي را بزند، نه! مهرداد اين روزها شوخ ترين بازيكن تيم ملي 
است و هركسي را كه دم دستش باشد، اذيت مي كند ؛ مخصوصاً 
بيک  زاده را. قباًل آندو مرد ش��ماره يک بود اما خيلي ها از خود 
مي پرسند واقعاً چه باليي سر او آمده؟ تيموريان ديگر به اندازه 
قبل شر و شور نيس��ت و معموالً س��رش در كار خودش است. 

پوالدي با قدرت فعاًل جاي آندو را پر كرده.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1424 |چهار شنبه 23 مهر 1393 | 20 ذی الحجه   1435

یادداشت

 7500زوج در چهارمحال و 
بختیاری از تسهیالت ازدواج 

بهره مند شدند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
در 6 ماهه نخست سال جاری در این استان 7 هزار و 500 زوج از 

تسهیالت ازدواج بهره مند شده اند.
 خدابخش مرادی در ششمین جشنواره استانی پیوند آسمانی ها 
در چهارمحال و بختیاری با اعالم اینکه در 6 ماهه نخست سال 
جاری در این اس��تان 7 هزار و 500 زوج از تس��هیالت ازدواج 
بهره مند شده اند،  اظهار کرد: نهاد خانواده نهادی است که جایگاه 
و ارزش باالیی در باورهای ملی، اجتماعی و دینی ما دارد.وی با 
اش��اره به اینکه نهاد خانواده مکانی برای امنیت و آرامش است 
عنوان کرد: نهاد خانواده باعث رشد و نمو جوانان غیور، عزتمند 

و اثربخش در جامعه است.

 رتبه چهاردهم استان
 در حوادث طبیعی

مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری 
ازلحاظ فراواني حوادث رتبه 14 را در کشور به خود اختصاص 
داده است.ستار فرهادی با اشاره به قرار گرفتن در هفته ایمنی 
در برابر زلزله و بالیای طبیعی، اهمیت ویژه اطالع رس��انی در 
حوزه مدیریت بحران را یادآور ش��د و افزود: می طلبد اصحاب 
رس��انه در انعکاس اخبار این حوزه مؤثرتر عم��ل کنند.وی با 
اشاره به شرایط اقلیمی و  تنوع جغرافیایی استان، تصریح کرد: 
80 درصد از وسعت چهارمحال و بختیاری در گستره زاگرس 
میانی که چین خوردگی از شاخصه های آن است، وجود دارد.

فرهادي گفت: وجود سه هزار و200 کیلومتر رودخانه دائمي 
واصلی، 32 گسل اصلي و فرعي و همچنین نقطه تالقي ابر گسل 
زاگرس در این استان موجب شده که چهارمحال و بختیاری به 
لحاظ توپوگرافي و تنوع اقلیمي استانی حادثه خیز محسوب شود

 سنت خطبه خوانی غدیر 
در شهرکرد احیا شد

همزمان با فرارسیدن عید اهلل اکبر ، با اجتماع بزرگ غدیریون، 
سنت حسنه خطبه خوانی و نماز ظهر و عصر غدیر روز دوشنبه 
در مرکز چهارمحال و بختیاری احیا شد. در این اجتماع بزرگ 
پیروان علوی با راه اندازی کاروان غدیر و احیای سنت غدیریه 
،واقعه عید غدیر خم از سوی هنرمندان تعزیه استان بازآفرینی 
شد. این اجتماع از س��وی ستاد دهه والیت اس��تان به منظور 
گرامی داشت عید غدیر خم و سالروز آغاز والیت حضرت علی 
علیه السالم برگزار شد.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت:با برنامه ریزی و هماهنگی اعضای 
ستاد دهه والیت شهرستان ش��هرکرد، برنامه های محوری و 

جذاب متمایز از سال های گذشته در این شهرستان اجرا شد.

 مدیرکل ثبت احوال
چهارمحال و بختیاری:

 طالق از ازدواج در استان 
پیشی گرفت 

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال 
و بختیاری بابیان اینکه شاخص 
نس��بت ازدواج به ط��الق در 
چهارمح��ال و بختی��اری در 
 6 ماه نخس��ت س��ال گذشته

 12 بوده اس��ت، گف��ت: این 
شاخص در نیمه نخست امسال 
به ۹.1 رس��ید یعنی به ازای هر ۹.1 ازدواج یک طالق به 
ثبت رس��یده است.عبدالرس��ول غزالی اظهار کرد: در 6 
ماهه نخست امس��ال 5 هزار و 331 واقعه ازدواج و 582 
مورد طالق در چهارمحال و بختیاری ثبت ش��ده اس��ت.

وی با اشاره به اینکه 6 هزار و 133 واقعه ازدواج در 6 ماهه 
نخست سال گذش��ته در این استان به ثبت رسید، افزود: 
تعداد ازدواج ثبت ش��ده در نیمه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذش��ته 13.1 درصد کاهش داشته 
اس��ت.مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: 
تعداد طالق های ثبت ش��ده در نیمس��ال نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.6 درصد افزایش 
داشته است.غزالی افزود: در 6 ماه نخست امسال شاخص 
نسبت ازدواج به طالق به ۹.1 رس��یده است که در مدت 
مشابه سال گذش��ته این ش��اخص برابر 12 بوده است، 
به عبارت دیگر در نیمه نخس��ت امس��ال به ازای هر ۹.1 
ازدواج یک طالق و در مدت مشابه سال گذشته به ازای هر 
12 ازدواج یک طالق به ثبت رسیده است.وی با اشاره به 
اینکه امسال بیشترین ازدواج به گروه سنی 2۹-25 سال 
با 2 هزار و 287 واقعه مع��ادل 42.۹ درصد از کل ازدواج 
اختصاص دارد، تصریح کرد: امسال بیشترین ازدواج زنان 
استان در گروه سنی 24-20 سال با تعداد یک هزار و ۹87 
واقعه مع��ادل 37.3 درصد از کل ازدواج اس��ت.مدیرکل 
ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین ازدواج 
ثبت شده در نیمه نخست امسال در بین مردان 25-2۹ 
س��اله با زنان 24-20 س��اله با تعداد یک هزار و 4 واقعه 
معادل 18.8 درصد از کل ازدواج های استان است.غزالی 
با اشاره اینکه بیش��ترین طالق های ثبت شده در 6 ماهه 
نخست امسال و سال گذشته در یک سال نخست زندگی 
مش��ترک به وقوع پیوسته اس��ت، افزود: در نیمه نخست 
امسال بیشترین طالق ثبت شده در بین مردان 25-2۹ 
ساله با زنان 24-20 ساله با تعداد 72 واقعه معادل 12.4 

درصد از کل طالق است.

اخبار کوتاه یادداشت کنسرت همایون شجریان در بام ایران برگزار شد
کنسرت همایون شجریان با حضور گسترده مردم در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و 
بختیاری برگزار شد.کنسرت همایون شجریان شامگاه یک شنبه با حضور پرشور مردم 
در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.این کنسرت موسیقی سنتی 
در سالن هالل احمر در شهرکرد برگزار ش��د و عالقه مندان به موسیقی سنتی حضور 

گسترده ای در این همایش داشتند.
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موقعیت قرارگیری شهرستان سامان در حاشیه زاینده رود 
و وجود طبیعت زیبای آن س��بب ش��ده تا افراد زیادی چه 
بومی و غیربومی وسوسه ویال سازی در این منطقه را در سر 

داشته باشند.
شهرستان سامان به دلیل قرارگیری در حاشیه زاینده رود، 
دارا بودن آب و هوایی معتدل و مرطوب در مقایسه با دیگر 
نواحی چهارمحال و بختیاری و وجود باغ��ات فراوان برای 
بسیاری از گردش��گرانی که به این اس��تان سفر می کنند، 

نامی آشناست.
از س��ویی رویارویی کشاورزان با مش��کالتی مانند کم آبی، 
قیمت باالی نهاده های کشاورزی و حتی گاهی ضرر ناشی 
از تولید محصوالت کش��اورزی س��بب ش��ده تا کشاورزان 
این شهرس��تان به فکر فروش هم��ه یا بخش��ی از مزارع و 
باغات خود باش��ند که این فرصتی برای سودجویی افراد با 

ساخت وسازهای غیرمجاز شده است.
روزگاری قصه ویال سازی را تنها در شمال کشور می شنیدیم 
ولی امروزه حتی حاش��یه رودها و م��زارع و باغات زاگرس 
مرکزی از این امر مس��تثنی نبوده و قصه تلخ ویالسازی را 

تجربه کرده اند.
سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست و آب منطقه ای اگر 
به فکر چاره برای رفع این مشکل نباش��ند سرانجام روزی 

فرامی رسد که پیامدهای ناگواری به بار می آید.
  اسیوند یکی از اهالی روستای چمعالی از توابع بخش سامان 
در گفت وگوبا تس��نیم می گوید: افزایش ویالهای حاش��یه 
زاینده رود به ویژه در روس��تای چمعالی س��بب شده تا در 
مواقعی که حادثه ای مانند غرق ش��دن در این رودخانه رخ 
دهد، امکان نجات و عب��ور و مرور در کن��ار رودخانه وجود 
نداشته باشد.وی به وضعیت غیربهداشتی و تجمع زباله های 
مسافران و مالکان ویالها اشاره می کند و می گوید: این مسئله 
سبب نارضایتی ساکنان این منطقه شده است.این شخص 
می افزاید: اجازه ساخت وس��از در حد اتاق��ک 30 متری در 
زمین یک هزار متری داده می شود ولی اجازه ساخت وساز در 
زمین های کشاورزان داده نمی شود.ایمانی یکی از شهروندان 
سامانی می گوید: برای ویالسازی باید به منطقه ای که در آن 
ساخت وساز می شود توجه کرد، چراکه در برخی نقاط این 
ویالها به طبیعت ضرر می رسانند و مسافران و حتی صاحبان 
ویالها که برخی نیز غیربومی هستند باید به مسائل بهداشتی 
و رعایت بهداش��ت محیط پایبند باشند و از رها کردن زباله 
در اطراف رودخانه و مزارع خ��ودداری کنند.وی می افزاید: 
اگر ویالسازی در مناطق مجاز انجام شود و تمامی مقررات 
رعایت ش��ود می تواند به رونق اقتصادی و درآمدزایی مردم 
شهرستان نیز کمک کند.این شهروند سامانی می گوید: یکی 

از مواردی که باید به آن اشاره کرد مسائل اخالقی و اجتماعی 
است که در برخی ویالها دیده می شود هرچند دستگاه های 
نظارتی تمام تالش خود را در این زمینه به کار می گیرند و 
راهکارهای نظارتی و اجرایی را به کار بسته اند ولی از سوی 

مالکان ویالها هیچ گونه توجهی به دستورات نمی شود.
رضا دوس��تی ایرانی  اظهار کرد: امروزه ب��ا توجه به افزایش 
ارزش اف��زوده زمی��ن و تمایل بیش��تر م��ردم ب��ه تفریح و 
گردشگری نس��بت به گذشته بس��یاری از اراضی زراعی و 
باغی در حاش��یه زاینده رود و باغات شهرس��تان س��امان و 
منطقه گردش��گری سیاسرد در شهرس��تان بروجن تغییر 
کاربری یافته است.وی افزود: ویالهایی که قبل از سال 74 
ساخته شده است برابر قانون، مشمول پرداخت جزای نقدی 
و عوارض بوده اند ولی از س��ال 85 تاکنون برابر قانون، اکثر 
ساخت وسازها در حاشیه زاینده رود و اراضی زراعی و باغی 
غیرقانونی بوده و باید تخریب شوند و متهم عالوه بر قلع وقمع 

بنا به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می شود.
مدیر امور اراضی جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به گس��ترش ساخت وس��ازهای غیرقانونی نسبت 
به گذش��ته گفت: یکی از اقداماتی که ب��رای جلوگیری از 
ساخت وسازهای غیرمجاز مانند ویال سازی در این مناطق 
انجام شده، راه اندازی گش��ت حفظ کاربری اراضی زراعی و 

باغی در شهرستان سامان و شهرکرد است.
دوستی ایرانی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی علی رغم 
کمبود نی��رو در بخش مدیری��ت امور اراض��ی عزم جدی 
برای جلوگیری و برخ��ورد با تغییر کارب��ری اراضی زراعی 
 و باغی را دارد ولی متأس��فانه گاهی ادارات و ش��رکت های 
خدمات رس��ان مانند آب و فاضالب، توزیع برق و گاز عزم 
جدی ندارند.وی افزود: برای رفع این مسئله جلساتی با این 
ش��رکت ها و ارگان های خدمات رس��ان برگزارشده که این 
جلس��ات برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برخورد با 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی ادامه دارد.
س��عید صالحی، فرماندار س��امان با اش��اره ب��ه قرارگیری 
شهرس��تان س��امان در کنار زاینده رود و دارا بودن شرایط 
آب و هوای��ی مطبوع گفت: این ش��رایط س��بب ش��ده تا 
ساخت وسازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی، عرصه های 
منابع طبیعی و مس��تثنیات خارج از ش��هرها و روستاهای 

سامان رشد نگران کننده ای داشته باشد.
وی افزود: ساخت ویال در حریم خدماتی و قانونی روستاها 
اگر برابر مقررات انجام شود منعی ندارد ولی هر بنای دارای 
س��قفی که بدون ضابطه و مجوز احداث ش��ده باش��د و نیز 
هر اقدامی که زمین زراع��ی را از حالت اولی��ه خارج کند، 
غیرقانونی است.فرماندار س��امان خاطرنشان کرد: شرایط 
احداث ویال و اتاق نگهبانی در باغات متفاوت اس��ت چراکه 
در مزارع ساخت اتاقک نگهبانی برابر ضوابط و شرایط خاص 

خود منعی ندارد ولی ویالسازی در مزارع ممنوع است.

سودجویان به باغات زاگرس رحم نکردند

قصه تلخ ویال سازی در حاشیه زاینده رود 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
7/358 شماره دادنامه: 9309970354700977 شماره پرونده: 9309980364700042 
شماره بایگانی شعبه: 930142 شاکی: خانم اقدس باقری به نشانی خ کهندژ-ایستگاه 
ترک  اتهام:  مجهول المکان  نشانی  به  برهانی  علی  متهم:آقای  رهبر-پ19  سودان-ک 
انفاق فرزند گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
فرزند  برهانی  علی  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به 
شکایت  موضوع  خود  فرزندان  و  همسر  به  نسبت  انفاق  ترک  بر  دائر  علی  حسین 
و  صادره  کیفرخواست  مفاد  و  پرونده  محتویات  به  توجه  از  باقری  اقدس  خانم 
شکایت شاکی و اظهارات مطلعین در مرحله تحقیق و عدم حضور متهم و عدم ایراد 
به  انتسابی  بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  متهم  ناحیه  از  دفاعی 
متهم موصوف  از خانواده  قانون حمایت   53 ماده  استناد  به  و  است  نامبرده محرز 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  تعزیری  حبس  سال  یک  تحمل  به  را 
بیست  از آن ظرف مهلت  دادگاه و پس  این  در  قابل واخواهی  ابالغ  از  ده روز پس 
م الف:17829  می باشد.  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل   روز 

دویستی دادرس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

7/359 شماره دادنامه: 9309970354700969 شماره پرونده: 9209980358300429 
نشانی  به  دوست  مینایی  امیربهمن  آقای  متهم:   930140 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  کشور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص تقاضای آقای امیربهمن مینائی دوست فرزند 
فعالیت در شرکت هرمی  از طریق  اقتصادی کشور  نظام  بر اخالل در  دایر  درویش 
موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به گزارش 
و  دادسرا  در  وی  دفاعیات  رد  با  و  متهم  جینولوژی  مالحظه  و  انتظامی  مامورین 
مستنداً  داند  می  مسلم  و  محرز  را  انتسابی  اتهام  رسیدگی  جلسه  در  حضور  عدم 
نظام  در  گران  اخالل  قانون مجازات  به  تبصره  و یک  بند  یک  الحاق  واحده  ماده  به 
اقتصادی کشور به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت بیست و پنج میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز 
م الف:17831  است.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر   قابل 

مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

7/360 شماره دادنامه: 9309970352701031 شماره پرونده: 9209980359501474 
شماره بایگانی شعبه: 921415 شاکی: خانم سمیرا ساعت چی به نشانی مرداویج- 
استقالل جنوبی-ک ششم-پ60 متهم: خانم زینب میرجوانی به نشانی مجهول المکان 
را  پرونده ختم رسیدگی  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  اتهام: کالهبرداری 
خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم 
شکایت خانم سمیرا ساعت چی فرزند حسین علیه خانم زینب میرجوانی زنگنه فرزند 
شاکی  شکوائیه  شرح  به  ریال(   29/911/990 مبلغ  کالهبرداری)به  بر  دائر  و  جوان 
انجام شده شکایت شاکی  با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات  دادگاه 
محتویات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و پرینت بانکی صفحات 9-8-7-6-3 
در  و  دادگاه  جلسه  در  متهم  حضور  عدم  و  پیوستی  صادره  کیفرخواست  مفاد  و 
دانسته  ثابت و محرز  را  انتسابی  اتهام  از خویش در مجموع  نهایت عدم دفاع موثر 
مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 
شده  یاد  مبلغ  –به  صاحبش  به  مال  اصل  رد  بر  عالوه  را  الذکر  موصوف  متهم 
)به  اخذ کرده  که  مالی  معادل  نقدی  پرداخت جزای  و  ماه حبس   15 تحمل  به  فوق- 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید  به عنوان جزای  شرح مبلغ فوق الذکر( 
دادگاه و  قابل واخواهی در همین  ابالغ  از  رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  سپس 
 مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:17833 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رای 
7/361 شماره دادنامه: 9309970352701001 شماره پرونده: 9109980366101422 
شماره بایگانی شعبه: 920026 شاکی: آقای علیرضا اسکندری نصیرآبادی به نشانی 
واحد44 متهمین: 1- آقای  اصفهان-خ 22بهمن-ک گلباران-مجتمع چشم انداز یک – 
جابرانصاری- خ  به  کاوه-نرسیده  اصفهان-خ  کار:  محل  نشانی  به  کی  محمدحسن 

ایراد  اتهام:  مجهول المکان  نشانی  به  مولوی  سیاوش  آقای   -2 سپه  بانک  روبروی 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  مراتب  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  غیرعمدی  بدنی  صدمه 
در خصوص شکایت  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و 
محمدحسین   -1 آقایان  علیه  خسرو  فرزند  نصیرآبادی  اسکندری  علیرضا  آقای 
به  منجر  نظامات  رعایت  عدم  بر  دائر  دو  هر  مولوی  سیاوش   -2 رضا  فرزند  کی 
کار(  حین  نظامات  رعایت  )عدم  عمد  شبه  حکم  در  غیرعمدی  بدنی  صدمه  ایراد 
تقصیر   %50 میزان  به  دوم  ردیف  متهم  و  تقصیر   %30 میزان  به  اول  ردیف  متهم 
انجام شده شکایت شاکی  با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات  دادگاه 
گواهی پزشکی قانونی نظریه کارشناس اداره کار صفحات 3-4و مفاد کیفرخواست 
دفاع  عدم  نهایت  در  و  دادگاه  جلسه  در  متهمان  حضور  عدم  و  پیوستی  صادره 
مواد  به  مستنداً  دانسته  و محرز  ثابت  را  انتسابی  اتهام  در مجموع  از خویش  موثر 
593و449و559و2و709و710و462و488 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و 
لحاظ جنبه  را جهت  الذکر  متهمان موصوف  از  یک  کار هر  قانون  از  176و91  مواد 
به عنوان  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  به پرداخت 200  انتسابی  بزه  عمومی 
جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز متهم ردیف اول را به پرداخت 30% از دیات 
ذیل الذکر و متهم ردیف دوم را به پرداخت پنجاه درصد 50% از دیات ذیل الذکر در 
حق شاکی محکوم می نماید جهت دامیه میان دو ابرو به پرداخت 100/2 دو صدم دیه 
کامله و جهت شکستگی استخوان بینی که سالم جوش خورده به پرداخت 10/1 یک 
دهم دیه کامله و جهت نقص زیبایی میان دو ابرو به پرداخت نیم درصد دیه کامل و 
انتخابی در حق شاکی محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه  از نوع  به عنوان ارش و 
غیابی  صادره  رای  می باشد.  سال  دو  مدت  به   )1391/3/27( حادثه  وقوع  زمان  از 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس نسبت به دیه 
قابل  ابالغ  از  20 روز پس  نقدی و جنبه عمومی آن ظرف  به جزای  قطعی و نسبت 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد.م الف:17834 

ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

7/362 شماره:221/93 به موجب رای شماره 454 تاریخ 93/3/31 شعبه 5 شورای 
زارعی  عباس  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
به عنوان اصل  39/500/000ریال  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
پرداخت  و  155841-91/10/15و91/10/25-155843(  شماره  )چکهای  خواسته 
225/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول با احتساب نیم عشر اجرای احکام.

کشاورزی-بن  اصفهان-خیابان  نشانی  به  سعیدی  سهراب  له:  محکوم  مشخصات 
بست آبان-پالک187. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:17836 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/5/30-789  شماره  پرونده:1908/92  کالسه   7/363
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید حسن امامی نشانی: اصفهان-خ 
نشانی:  یگانه دوست  امامی وکیل: رضوان  ارم-لوازم خانگی  آتشگاه-مقابل گرمابه 
سه راه سیمین-نبش خ سهروردی-مجتمع اداری اسپادانا-طبقه اول-واحد6 خوانده: 
به  عنایت  با  گردشکار:  مطالبه  مجهول المکان خواسته:  نشانی:  امیرمعصومی  مجتبی 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 

مجتبی  طرفیت  به  امامی  حسن  سید  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای 
به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   21/800/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  امیرمعصومی 
تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   91/2/27-729732 شماره 
اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده  با  از طریق نشر آگهی و  ابالغ  با  خوانده 
و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و 
مستندات 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 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 21/800/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 114/000 ریال 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به 
بانک مرکزی و همچنین هزینه  نرخ شاخص  آن طبق  ایصال  و  لغایت زمان وصول 
نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:17838 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/364 نظر به اینکه آقای )کامران( همایون حسن زاده به اتهام جعل و کالهبرداری 
پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف   ... و  عبدالمجید شیخی  آقای  حسب شکایت 
910531 ب25 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او 
تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  بازپرسی   15 شعبه  در  آگهی  انتشار 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
دادسرای  بازپرسی   15 شعبه  شد.م الف:17851  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی 

عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

7/365 در پرونده کالسه 920380ک/18 آقای جواد جمشیدی متهم است به مشارکت 
پرونده  آزار شکات که حسب محتویات  به  تهدید و سرقت مقرون   – ربائی  آدم  در 
دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  استناد  به  لذا  باشند  می  مجهول المکان  و  متواری 
کیفری به ایشان اخطار می شود جهت رسیدگی به اتهامش در تاریخ 93/9/19 ساعت 
اصفهان حاضر شود در صورت  استان  )کیفری(  تجدیدنظر   18 در شعبه  10 صبح 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف:17853 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر)کیفری( استان اصفهان 
احضار 

 7/366 شماره درخواست: 9310460366100009 شماره پرونده: 9309980366101210
شکستن  اتهام  به  اقامحمدی  محمدرضا  آقای  اینکه  به  نظر  بایگانی:931209  شماره 
مهر و پلمپ و مداخله در اموال توقیفی و تولید و عرضه محصول مشمول مقررات 
شکایت  حسب  استاندارد  پروانه  بدون  نان  پخت  دستگاه  یک  اجباری  استاندارد 
تحت  931209د/42  پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  استاندارد  ملی  سازمان 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
انتشار آگهی در شعبه  از تاریخ  امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری   42
اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شود.  حاضر 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:17858 صالحی دادیار شعبه 42 دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

7/367 شماره ابالغیه: 9310100351003256 شماره پرونده: 9309980351000653 
شماره بایگانی شعبه: 930728 خواهان مصطفی ترکان دادخواستی به طرفیت خوانده 
محمدعلی غفاری به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 9309980351000653   2 استان اصفهان طبقه 
است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1393/10/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 

 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
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 
حاضر  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  منشی  بروجنی  اطهری  م الف:17862  گردد. 

اصفهان  شهرستان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/368 در خصوص پرونده کالسه 369/93ش34 خواهان بتول قاسمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 3/300/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات 
وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از زمان سررسید و قرار فوری 
تامین خواسته وفق م108و111و117 به طرفیت سمیه ذوالفقاری تقدیم نموده است 
گردیده  تعیین   17:45 ساعت   93/9/12 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
این شعبه واقع در خوراسگان- خ  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  جراید منتشر 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  جواداالئمه  مسجد  جنب  بهمن-   22
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:17864 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان  شهرستان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/369 در خصوص پرونده کالسه 372/93 خواهان بتول قاسمی دادخواستی مبنی 
به  کشاورزی  بانک  عهده  چک  فقره  دو  بابت  ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  بر 
قرار  و  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  از  اعم  قانونی  وارده  خسارات  کلیه  انضمام 
تقدیم  نادری  کبری  به طرفیت خانم  آ.د.م  تامین خواسته وفق م108و117 ق  فوری 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/9/12 ساعت 17:30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خوراسگان- خ 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  جواداالئمه  مسجد  جنب  بهمن-   22
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:17865 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان  شهرستان 
متهم احضار 

7/370 شماره ابالغیه: 9310100353503164 شماره پرونده: 9209980359800960 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   921438 شعبه:  بایگانی  شماره 
از  مال  تحصیل  اتهام  به  امینی  محمد  برای   9209980359800960 کالسه  پرونده 
ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  نامشروع  طریق 
با  است.  گردیده  تعیین   08:30 1393/10/24ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و 
مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت 
امور کیفری مراتب  انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  115و180 
دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک 
غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر 
کیفری  عمومی  دادگاه   109 شعبه  منشی  رستمی  م الف:17873  آمد.  خواهد  عمل   به 

اصفهان  شهرستان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بیات  محمدعلی  خواهان   1065/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/371
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سعید صابری مقدم فرزند حسین تقدیم نموده است 
تعیین گردیده است   10/30 93/9/2 ساعت  برای روز یک شنبه مورخ  وقت رسیدگی 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این 
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:17880 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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 استاد مجید س��میعی پرافتخارترین جراح ایرانی است که
 ده ها جایزه و مدال علمی بین المللی را درزمینه گسترش 
مرزهای دانش در حیطه علوم مغز اعصاب به دس��ت آورده 

است.
آکادمی جهانی جراح��ان مغز و اعصاب، پروفس��ور مجید 
سمیعی، چهره ماندگار پزش��کی ایران و جهان را به عنوان 
برترین دانشمند و جراح مغز و اعصاب جهان و برنده جایزه 

این آکادمی در سال 2014 انتخاب کرد.
از آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب، این جایزه طی یک 
مراسم رسمی روز 11 اکتبر سال 2014 میالدی، در شهر 
وین و با حضور مقامات رسمی کش��ور اتریش و اساتید تراز 
اول جهان در رشته جراحی مغز و اعصاب به پروفسور مجید 

سمیعی اعطاء شد.
آخرین جایزه برترین جراح مغز و اعصاب در سال 2011 به 

پروفسور »جان ای جین« تعلق گرفت.
ماه گذشته نیز طی یک مراس��م رسمی نشان علمی کشور 

قزاقستان و استادی افتخاری دانشگاه آستارا خان به استاد 
س��میعی اعطاء ش��د و از وی برای آموزش جراحان مغز و 

اعصاب این کشور دعوت به عمل آمد.
 استاد مجید س��میعی پرافتخارترین جراح ایرانی است که

 ده ها جایزه و مدال علمی بین المللی را درزمینه گسترش 
مرزهای دانش در حیطه علوم مغز اعصاب به دس��ت آورده 

است.
پروفسور سمیعی در سال 2013 نیز از سوی نشریه معتبر 
»ورلد نوروس��رجری« به عنوان برترین جراح مغز اعصاب 
جهان در سال 2013 انتخاب شد و در شماره ویژه این نشریه 
که به مناسبت انتخاب این جراح ایرانی به عنوان جراح برتر 
جهان انتشار یافت، ده ها اس��تاد و جراح تراز اول جهانی در 
خصوص خدمات ش��ایان توجه وی به رشته جراحی مغز و 

اعصاب مقاالت متعددی را به چاپ رساندند.
پروفس��ور مجید س��میعی اس��تاد افتخاری دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران بوده و هم اکنون با همکاری دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران رهبری و هدایت ساخت بزرگ ترین مرکز 
 بین الملل��ی علوم مغز و اعص��اب جهان را در ای��ران دنبال
  می کند که در این برنامه، نخبگان جوان پزش��کی کش��ور

 دوره های آموزش��ی فوق تخصص��ی را در قالب بورس��یه 
مشترک پروفسور س��میعی و دانشگاه علوم پزشکی تهران 

طی می کنند. 

هيپنوتيزم با نوارهای رنگى
هنرمند اسکاتلندی با روبان های چسبنده رنگی دیوارها و زمین ها را به شکلی هیپنوتیزم کننده طراحی کرده است.

»جیم المبی« هنرمند اسکاتلندی با روبان های چسبنده و رنگی یک کارهنری و س��رگرم کننده انجام داده است. توسط این باندها و 
نوارهای رنگی زمینه ای به وجود آورده است که بیننده را هیپنوتیزم می کند.

وی با ایجاد تضادی شگفت آور صحنه ای بسیار کالسیک خلق کرده است.
وی کارهای متفاوتی در نمایشگاه ها، گالری، تلویزیون و ... بارنگ روغن، نوارهای چسبی رنگی، میز و صندلی، زیورآالت، پالستیک، نخ 

و طناب، الستیک، پارچه و بسیاری از اشیاء انجام داده است.

مدیر دوره سونوگرافی پیشرفته چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی تأکید کرد: 
سونوگرافی در غربالگری اختالالت کروموزومی و ناهنجاری های ساختمانی جنین نقش 

اصلی را بر عهده دارد.
دکتر اشرف السادات جمال بابیان اینکه تکنولوژی سونوگرافی مهم ترین کلید تشخیص 
در رشته مامایی است که ا احتیاج به دانش اولیه و کسب مهارت برای انجام آن بر اساس 

تکنیک صحیح دارد، گفت: مهارت در سونوگرافی از فاکتورهای مهم است.
وی با اشاره به اینکه پیشرفت سریع در این تکنولوژی و کاربرد بیشتر آن در علم زنان و 
مامایی ، ما را بر این می دارد که آموزش و مهارت را در این عرصه افزایش دهیم، تصریح 
کرد: سونوگرافی در غربالگری اختالالت کروموزومی و ناهنجاری های ساختمانی جنین 

نقش اصلی را بر عهده دارد.
 مدیر دوره سونوگرافی پیش��رفته چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی  ادامه 
داد : اضافه شدن داپلر سونوگرافی کمک کرده تا گردش خون جنینی و مادری هم بررسی 

و اقدامات الزم در جهت پیشگیری و درمان نارسایی جفتی انجام گیرد.
  ISUOG وی بابیان اینکه یکی از اهداف انجمن بین المللی سونوگرافی در زنان و مامایی

فراهم کردن زمینه آموزش و ایجاد مهارت و با فعالیت های تحقیقی سبب پیشرفت این 
علم است اظهار کرد : امسال دوره پیشرفته سونوگرافی به صورت کورس فشرده دوروزه 
در روزهای 22 و 23 مهرماه جاری و همزمان با شروع کنگره بین المللی زنان و مامایی 

آغاز خواهد شد.
جمال با اشاره به اینکه مدرس این دوره پروفسور داریو پاالدینی از کشور ایتالیا هستند 
که سابقاً معاونت آموزش��ی  ISUOG را بر عهده داشته و در حال حاضر رئیس بخش 
اکوکاردیوگرافی جنین در دانش��گاه ناپل و رئیس بخش جراحی جنین در انستیتوی 
Gaslini و Genoa ایتالیا هستند، تصریح کرد: وی در سال 2009 هم دوره پیشرفته 
س��ونوگرافی را در تهران برگزار نموده اند که در این کورس که جزئیات قلب جنین که 

مشکل ترین قسمت سونوگرافی مامایی است آموزش داده می شود.
وی ادامه داد: ازنظر ش��یوع بیماری های مادرزادی قلب در مق��ام دوم ناهنجاری های 
 CNS کودکان است که اطالع از آن اهمیت فوق العاده ای دارد که امروز مطابق با 23 مهر
جنین که ازنظر ناهنجاری ها مقام اول را دارد بررسی می ش��ود که امیدواریم این قدم 

کمکی به دانش سونوگرافی در کشور باشد تا همگام با دنیا پیش رویم.

 جراح ایرانى؛ برترین جراح مغز جهان

مهندسان با چاپ سه بعدی، پروتزی 
به شکل دست قهرمان های فیلم های 

کودکان ساخته اند.
 E-Nabling مهندس��ان ش��رکت
The Furure در آمریکا پروتزهایی 
به شکل دست قهرمان های فیلم  های 
ک��ودکان مانند بتمن و م��رد آهنین 

طراحی کرده اند.
 آن ها توس��ط یک چاپگر سه بعدی 
موفق به ساخت یک دست مصنوعی 

شدند که کودکان می توانند آن را تنظیم کنند.
 برخالف پروتزهای قدیمی، این پروتز توسط چاپ سه بعدی با هزینه ای کم 
و سریع ساخته شده است و کودکانی که نیازمند دست مصنوعی هستند 

می توانند با کمتر از 50 دالر صاحب یک دست پالستیکی شوند.
 عالوه بر جنبه تفریحی این دس��ت های پالستیکی، کودک می تواند برای 

پیداکردن و گرفتن اشیاء از آن به راحتی استفاده کند.

محققان آمریکایی اعالم کردند:س��ردوش آلوده 
در من��ازل موجب عفون��ت میکروبی ری��ه به نام 
مایکوباکتریم غیرسلی NTM می شود که شبیه 
 بیماری س��ل TB بوده ام��ا درمان آن دش��وارتر 

است.
هرس��اله هزاران مورد عفون��ت NTM به دلیل 
باکتری های موجود در س��ردوش و خ��اک آلوده 
 گزارش می ش��ود که تع��داد آن درح��ال افزایش

 است. 
تعداد زنان آلوده نس��بت به مردان بیشتراس��ت، 
بخصوص در زنان سفیدپوست الغر و قد بلند این 
مورد بیشتر شایع اس��ت. واکنش سیستم ایمنی 
 در برخی زنان قد بلند و الغر ب��ا دیگران متفاوت

 است.
بیش��تر اف��راد ای��ن باکتری ه��ا را استنش��اق 
 می کنند و هرگز مش��کلی ندارند ام��ا برخی افراد

 آس��یب پذیرند.پزش��کان اع��الم کردن��د افراد 

با سیس��تم ایمنی ضعی��ف در برابر ای��ن عفونت 
آس��یب می بینند و نیازمند پیش��گیری بیشتری 
هستند که شامل شست وش��وی مرتب سردوش 
با فرو بردن آن در مواد ش��وینده یا س��رکه است. 
 این بیماری از طری��ق آب یا خاک آل��وده انتقال

 می یابد.

 پروتزی جالب برای كودكان 
وقتى دوش حمام خطرناک استمحروم از دست

ترشک گیاهی چندساله است که در کشورهای 
آمریکای ش��مالی و اروپ��ا به عمل م��ی آید. به 
گزارش »هلث مد« برگ این گیاه مصرف غذایی 
و ریش��ه و برگ آن نی��ز خاصی��ت دارویی دارد.

خواص دارویی این گیاه به قرار زیر است:
 این گیاه به دلیل داشتن مقدار فراوان آهن برای 

درمان کم خونی موثر است.
  مص��رف آن ب��رای رف��ع اخت��الالت خون��ی، 
آلرژی های بهاری، س��ل غدد لنف��اوی گردن، 
اختالالت حاد پوس��تی و نوع��ی بیماری خونی 

ناشی از کمبود ویتامین C توصیه می شود.
 دانه های این گیاه به عنوان مسکنی برای بهبود 

درد مفاصل استفاده می شود.
 جوشانده برگ و دانه های آن به صورت موضعی 

برای درمان دمل موثر است.
 ترشک برای تصفیه خون، دفع زرداب و کارآیی 

کبد، کلیه و روده ها موثر است.
  ب��ه عن��وان داروی ضدعفون��ی کنن��ده و

 منقبض کننده خون به صورت موضعی استفاده 
می شود.

 به هنگام یبوست استفاده می شود.
 برای تنظیم طبیعی اسیدمعده به کار می رود.

  از آن ج��ا ک��ه ج��ذب م��واد مغ��ذی را بهبود
 می بخش��د برای تقوی��ت مو، ناخ��ن و کیفیت 

پوست موثر است.
 این گیاه به دلیل داش��تن مقدار فراوان اس��ید 
اکس��ولید نباید بی رویه مصرف شود، زیرا باعث 

آسیب زدن به مثانه و کلیه می شود.

 سبزی معطر عليه كم خونى

یک متخصص تغذیه گفت: نعن��اع تازه به دلیل 
داشتن فوالت برای کس��انی که فقر آهن دارند، 

می تواند مفید باشد. 
مریم م��راداف اف��زود: نعناع مق��وی معده، ضد 
اسپاس��م و گرفتگی عضالت، ض��د نفخ، تقویت 
کننده معده و بدن اس��ت. نعناع ب��رای هضم و 
س��نگینی معده می تواند مفید باش��د و به دلیل 
داشتن ویتامین B3 ،B2، B1 اشتها آور و سرشار 
از فوالت است.وی گفت: فوالت موجود در نعناع 
برای کس��انی که فقر آهن دارند، می تواند مفید 
باشد. همچنین نعناع دارای پتاسیم است و برای 
کسانی که مبتال به پرفشاری خون هستند، مفید 
اس��ت.مراداف اضافه کرد: نعناع دارای اس��انس 
منتول است که تس��کین دهنده اس��ت و برای 
دردهای موضعی مفید و ضدعفونی کننده است. 

از نعناع اسانس، روغن گرفته می شود.

معضالت تغذیه ای 
ایرانى ها روی ميز 

تصميم گيری!
عضو هیئت علمی انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کش��ور برنامه ملی مراقب��ت از غذا و 
تغذیه را تش��ریح کرد.دکتر تیرنگ نیستانی بابیان 
اینکه در حال حاضر مهم ترین برنامه ای که انستیتو 
در دس��ت انجام دارد برنامه ملی مراقب��ت از غذا و 
تغذیه اس��ت، گفت: این برنامه را از زمس��تان سال 
92 در 6 استان خوزستان، لرستان، سمنان، فارس، 
آذربایجان غربی و خراس��ان جنوبی شروع کردیم.

نیستانی ادامه داد: این طرح درواقع کسب اطالعات 
به روز در م��ورد وضعیت تغذیه مردم و مش��کالت 
تغذی��ه ای آن ها ب��رای ارائه به سیاس��ت گذاران در 
جهت تصمیم گیری و اقدام به موقع و سریع برای رفع 
این مشکالت است. در این راستا اقدامات انجام شده 
برای رفع مشکالت تغذیه مردم نیز ارزیابی می شود.

نیستانی در تشریح برنامه مراقبت ملی غذا و تغذیه 
گفت: یک بخش مهم این برنامه به تغییرات فصلی 
وضعی��ت ویتامین D م��ردم در اقلیم های مختلف 
می پردازد، زیرا در کشور ازنظر آب و هوایی اقلیم ها 
و عرض ه��ای جغرافیایی مختلف��ی داریم که روی 
زاویه تابش آفتاب و درنتیجه روی وضعیت و میزان 

ویتامین D تأثیرگذار است.
وی بابی��ان اینک��ه اطالع��ات ای��ن ط��رح ازنظر 
سیاس��ت گذاری جهت غنی س��ازی مواد غذایی با 
ویتامین D حائز اهمیت اس��ت، گفت: این موضوع 
ازاین جهت اهمیت دارد که به این نتیجه دست یابیم 
که چه دوزی باید اس��تفاده کنیم و اینک��ه آیا باید 
یک دوز واحد ویتامین D برای مواد غذایی در همه 
کشور استفاده کنیم یا اینکه در مناطق مختلف به 
 فراخور می��زان نیاز مردم به ای��ن ویتامین متفاوت

باشد.
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مرد و همسری كه گوش هایش 
سنگين شده بود!

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده 
است.به نظرش رسید که همس��رش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست 
 این موضوع را چگونه با او درمی��ان بگذارد. به این خاط��ر، نزد دکتر رفت

 دکتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیق تر به من بگویی که میزان ناش��نوایی 
همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود دارد:

ابتدا در فاصله 4 متری او بایست و با صدای معمولی ، مطلبی را به او بگو. اگر 
نشنید، همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن. بعد در 2 متری و به همین 

ترتیب تا باالخره جواب بدهد.
 آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق 
پذیرایی نشسته بود. مرد به خودش گفت: االن فاصله ما حدود 4 متر است. 

بگذار امتحان کن.
 جوابی نشنید بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و 
همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم جلوتر رفت و به 
درب آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد و بازهم جوابی نشنید. این بار 
جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: » عزیزم شام چی داریم؟«و 
این بار همس��رش گفت:مگه کری؟! برای چهارمین ب��ار می گم؛ خوراک 
مرغ!!حقیقت به همین س��ادگی و صراحت است. مشکل ، ممکن است آن 
طور که ما همیشه فکر می کنیم، در دیگران نباشد؛ شاید در خودمان باشد.

عشق واقعى مارمولک
شخصی دیوار خانه اش را برای نوس��ازی خراب می کرد.خانه های ژاپنی 
دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب 
کردن دیوار در بین آن مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته 
شده است.دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد .وقتی میخ را بررسی کرد 
تعجب کرد این میخ چهار س��ال پیش هنگام س��اختن خانه کوبیده شده 
بود!!!چه اتفاقی افتاده؟مارمولک 4 س��ال در چنی��ن موقعیتی زنده مونده 
!!!در یک قسمت تاریک بدون حرکت.متحیر از این مساله کارش را تعطیل 
 و مارمولک را مش��اهده کرد.ت��و این مدت چکار م��ی کرده؟چگونه و چی

 می خورده؟همان طور که به مارمول��ک نگاه می کرد یک دفعه مارمولکی 
دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد .!!!مرد ش��دیدا منقلب شد.چهار سال 

مراقبت. چه عشقی ! چه عشق قشنگی!!!
اگر موجود به این کوچکی بتواند عشق به این بزرگی داشته باشد پس تصور 

کنید ما تا چه حدی می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم.
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